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Resumo

Este trabalho apresenta os resultados da primeira medida da seção de choque de

produção W± → e±ν utilizando dados de colisões próton-próton com energia de

centro de massa
√
s = 13 TeV pelo detector ATLAS em dois regimes diferentes de

operação do Large Hadron Collider (LHC): um peŕıodo de baixa luminosidade em

que foram acumulados 81 pb−1 de dados e que permitiram medir a seção de choque

fiducial e total da produção de bósons W+ e W− na região inclusiva (região de massa

transversa acima de 50 GeV, abrangendo o pico de massa transversa do bóson W )

e um peŕıodo de alta luminosidade em que foi obtido 76,6 fb−1 de dados tornando

acesśıvel a medida da seção de choque fiducial de produção de bósons W+ e W−

na região de alta massa transversa (região de massa transversa entre 130 GeV e 2,5

TeV). As seções de choque medidas e as distribuições cinemáticas referentes à energia

transversa faltante (Emiss
T ), massa transversa do bóson W (mW

T ), pseudorapidez (ηe),

momento transverso (peT ) do elétron decorrente do decaimento do W e a diferença

entre o ângulo azimutal (∆φ) do elétron e da Emiss
T são consistentes com previsões

teóricas obtidas em NLO e normalizadas em NNLO, considerando-se as incertezas

sistemáticas, estat́ısticas e na luminosidade.

Palavras-chave: Bósons W , LHC, detector ATLAS.



Abstract

This work presents the results of the first W± → e±ν production cross section me-

asurements in the proton-proton collisions at the center of mass energy of
√
s = 13

TeV obtained with the ATLAS detector in two different operation regimes: a low

luminosity period when 81pb−1 of data was accumulated allowing the measurement

of the fiducial and total production cross section of W+ and W− bosons in the inclu-

sive region (region of transverse mass above 50 GeV, covering the transverse mass

peak of the W boson) and a high luminosity period when 76,6 fb−1 made accessible

the high W boson transverse mass region (between 130 GeV and 2.5 TeV), allowing

the measurement of the fiducial cross section of W+ and W− boson production. The

measured cross sections and the kinematic distributions for the missing transverse

energy, (Emiss
T ), W boson transverse mass (mW

T ), the pseudorapidity (ηe), the trans-

verse momentum (peT ) of the electron originated from the W boson decay as well

as the azimuthal angle difference (∆φ) between the electron and the Emiss
T are con-

sistent with the theoretical predictions obtained at NLO and normalized to NNLO,

considering the systematic, statistical and luminosity uncertainties.

Keywords: W bosons, LHC, ATLAS detector.
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pseudorrapidez dos elétrons ηe, (c) energia transversa faltante Emiss
T

e (d) massa transversa mW
T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
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siva. As incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas

pela região delimitada pela faixa rosa e somadas quadraticamente com

a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são apre-

sentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O painel

inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo

(formada pela soma do sinal e dos fundos). . . . . . . . . . . . . . . . 98

6.3 Distribuição de ∆φ na região inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

6.4 Distribuição da Emiss
T na região inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6.5 Distribuição de pT na região inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

6.6 Distribuição de ∆φ na região inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.7 Distribuição da Emiss
T na região inclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . 106

6.8 Distribuição do momento transverso do lépton (peT ) na região inclusiva107
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fiduciais de produção de bósonsW± e Z, comparados com as previsões
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respondentes à diferença entre o número de candidatos iniciais e o
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4.2.2 Algoritmos baseados em traços . . . . . . . . . . . . . . . . . 55



4.2.3 Método do recuo hadrônico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4.3 Resultados de estudos de desempenho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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Caṕıtulo 1

Introdução

O Modelo Padrão [1, 2, 3] é hoje uma das teorias de maior sucesso na f́ısica, des-

crevendo os constituintes básicos da matéria e as forças que regem as interações

fundamentais. Última peça que faltava ao modelo padrão, a descoberta do bóson

de Higgs pelos experimentos ATLAS e CMS em 2012 permitiu consolidar a compre-

ensão do mecanismo pelo qual as part́ıculas adquirem massa.

Hoje, a fronteira da f́ısica de part́ıculas é explorada pelos quatro maiores expe-

rimentos do Large Hadron Collider ou LHC [4]. A primeira fase de operações do

LHC, entre 2009 e 2013, foi muito bem sucedida, tendo como principais resultados

a já mencionada descoberta do bóson de Higgs pelos experimentos ATLAS e CMS

[5, 6], a descoberta de pentaquarks pelo LHCb [7] e a confirmação da simetria entre

núcleos e antinúcleos leves pelo ALICE [8].

Entretanto, os experimentos do LHC não realizam apenas descobertas diretas.

Medidas de precisão de processos descritos pelo modelo padrão são parte importante

das análises desenvolvidas e avançam para espaços de fase cada vez mais restritos à

medida que os experimentos amadurecem e a quantidade de dados aumenta. Nesse

cenário muitas medidas são realizadas com precisão maior que aquela atualmente

presente no estado da arte dos modelos teóricos. Nessa direção, as medidas de seção

de choque de produção de bósons de gauge W e Z como mediadores da força fraca

oferecem um rico ambiente de teste para as previsões do Modelo Padrão uma vez

que a sua assinatura clara no canal leptônico e sua grande seção de choque permite

realizar medidas de alta precisão, inclusive separando o espaço de fase em várias

regiões para medidas diferenciais.
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Tais processos são também fundos irredut́ıveis em processos que envolvem buscas

além do modelo padrão ou medidas que buscam caracterizar as propriedades do

bóson de Higgs, como seu acoplamento a férmions ou mesmo a bósons de gauge.

Neste trabalho, as duas faces da análise envolvendo a produção de bósons de gauge

(aqui restritas ao estudo da produção de bósons W± no canal de elétrons) são

exploradas: i) medidas na região inclusiva, definida como a região ao redor do pico

de massa transversa do bóson realizadas com elevada precisão auxiliada pela baixa

luminosidade do LHC e alta seção de choque do processo e ii) medidas na região

de alta massa ou acima do pico de massa transversa, posśıvel apenas pela copiosa

quantidade de dados produzidas nos últimos 3 anos pelo LHC na região de 13 TeV.

A primeira medida têm o poder de restringir as diversas funções que descrevem

a distribuição de partons no interior do próton (PDFs) e de testar propriedades

fundamentais como a universalidade leptônica. A segunda têm o poder de prospectar

processos que seriam acesśıveis apenas a energias maiores que a atual energia do

LHC, buscando posśıveis diferenças na seção de choque de produção em alta massa.

O estudo da produção de bósons vetoriais Z e W± tem sido fundamental para o

desenvolvimento de modelos que descrevem a QCD e as interações eletrofracas. Pre-

visões teóricas hoje dispońıveis em NNLO (Nexto to Next Leaging Order) em QCD e

em NLO (Next to Leading Order) em processos radiativos eletrofracos. A produção

de bósons vetoriais Z e W± é altamente senśıvel às PDFs dos prótons (Parton Dis-

tribution Function) e, associada a uma assinatura clara no canal leptônico, é uma

ferramenta importante para descrever a dinâmica da colisão na escala de TeV, além

de, pela alta seção de choque, permitirem estudos de desempenho dos detectores e

métodos de reconstrução. Entretanto, ainda que as medidas realizadas na região in-

clusiva (on-shell) apresentem a melhor precisão experimental, elas estão confinadas

a um espaço de fase restrito pela fração x do momento dos partons e do quadrivetor

da transferência do momento Q. Estender essa medida para a região de alta massa

invariante no caso do bóson Z ou transversa para o caso do bóson W± permite cobrir

uma faixa mais ampla de x e Q onde as PDFs dos quarks são conhecidas com pouca

precisão. Além disso, tanto o ATLAS como o CMS tem produzido nos últimos anos

buscas diretas por ressonâncias na região de alta massa (invariante ou transversa)
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que possam fornecer evidências para os parceiros dos bósons Z e W± propostos por

várias extensões do modelo padrão: os bósons Z ′ e W ′. Ainda que uma eventual

ressonância possa ser tão alta de forma a estar fora do alcance do LHC, é posśıvel

realizar medidas de precisão na região de alta massa de tal forma a evidenciar um

efeito que a ”cauda”da ressonância provoque no cont́ınuo do espectro.

O potencial para a descoberta de nova f́ısica na região de alta massa tem recebido

uma atenção especial nos últimos anos em virtude do desenvolvimento de modelos

baseados em teorias de campo efetivas (EFT). Nesses modelos novos bósons vetorias

massivos se misturam com os bósons do modelo padrão num processo que pode ser

descrito por propagadores obĺıquos [9], que em LO correspondem aos propagadores

Ŝ,T̂,W e Y que modificam os propagadores γ, Z e W±. W e Y são propagadores que

dão origem a efeitos que aumentam com a energia de centro de massa da colisão.

No modelo padrão, tais propagadores obĺıquos devem ser zero. Ao implementar

tais propagadores em previsões teóricas com valores diferentes de zero, é posśıvel

propor distribuições cinemáticas que sejam senśıveis a essa diferença e que podem

ser testados hoje graças à grande quantidade de dados dispońıveis no LHC. A Fig. 1.1

mostra como a sensibilidade do LHC se compara com a do LEP (Large Electron-

Positron collider, colisor elétron-pósitron do CERN, antecessor do LHC [10].) para

os parâmetros obĺıquos W e Y. Nota-se que o LHC já possui uma sensibilidade maior

que a do LEP para o parâmetro W.

Esta tese está organizada da seguinte forma: o Cap. 2 apresenta uma breve des-

crição de alguns aspectos-chave do Modelo Padrão e da fenomenologia das colisões.

O Cap. 3 se dedica à descrição do Large Hadron Collider e do experimento ATLAS

e seus subsistemas. O Cap. 4 discute o processo de reconstrução dos elétrons e da

energia transversa faltante no ATLAS. O Cap. 5 apresenta as primeiras medidas

de seção de choque na região inclusiva obtidas para a produção de bósons W a√
(s) = 13 TeV no canal de elétrons. O Cap. 6 estende o escopo da análise apre-

sentada no caṕıtulo anterior para a região de alta massa transversa e finalmente o

Cap.7 apresenta as conclusões obtidas neste trabalho.
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Figura 1.1: Regiões de exclusão a 95% CL dos fatores de forma Y e W[9], para
diferentes processos e escalas de energia e luminosidade integrada.
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Caṕıtulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 O Modelo Padrão

O Modelo Padrão (MP) da f́ısica de part́ıculas fornece uma descrição das part́ıculas

elementares e suas interações. Dentre as suas previsões mais importantes e experi-

mentalmente confirmadas, encontram-se os bósons W± e Z obtidos no CERN [11];

o quark top, descoberto pelo Tevatron [12]; e mais recentemente, o bóson de Higgs

observado no CERN [5, 6].

O Modelo Padrão postula a existência de part́ıculas elementares denominadas

férmions, que formam a matéria conhecida. Os férmions são classificados em léptons

e quarks e suas interações são descritas por campos de gauge mediados pela troca de

bósons. Com estes ingredientes, o modelo é capaz de descrever três das quatro forças

conhecidas: as forças fraca, forte e eletromagnética. Somente aforça gravitacional

não é inclúıda. A descrição teórica obedece à formulação da teoria quântica de

campos, cuja premissa é a invariância sob transformações de calibre locais, também

denominadas invariância de gauge. As bases da simetria SU(3)C ×SU(2)L×U(1)Y

serão detalhadas a seguir, a partir da bibliografia adotada nos cursos de formação [1,

2, 3] .

2.1.1 Part́ıculas Fundamentais

Férmions

Experimentos têm demonstrado que os férmions, part́ıculas elementares de spin 1
2
,

existem em três gerações (”sabores”). As gerações dos quarks e léptons diferem

entre si somente pelas massas que aumentam da primeira para a terceira geração.
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A Tabela 2.1 lista os férmions elementares do modelo padrão com suas respectivas

cargas elétricas.

Toda a matéria é basicamente constitúıda somente por part́ıculas de primeira

geração: o elétron e os constituintes dos prótons e nêutrons: os quarks up e down .

Os outros férmions ocorrem em processos de altas energias, tanto em raios cósmicos

como em colisores de part́ıculas como o LHC.

Tabela 2.1: Classificação dos férmions elementares em três gerações de quarks e
léptons e respectivas cargas elétricas. Para cada part́ıcula carregada, existe uma
anti-part́ıcula com carga oposta.

Férmions 1a geração 2a geração 3a geração Carga [e]

Quarks
up u charm c top t +2

3

down d strange s bottom b −1
3

Léptons
neutrino-e νe neutrino-µ νµ neutrino-τ ντ 0

elétron e múon µ tau τ -1

Bósons

As interações entre os férmions são mediadas por bósons, que são part́ıculas de spin

inteiro. Os bósons vetoriais (spin 1) são dados na Tabela 2.2. O fóton, γ, é o

mediador da força eletromagnética, comumente denominado luz viśıvel num estreito

intervalo de energia. O fóton é estável, não apresenta massa, sendo infinito o alcance

da interação com as part́ıculas portadoras de carga elétrica.

Os glúons (g) são portadores da força forte e interagem com part́ıculas que

possuem um número quântico denominado cor, isto é, com eles mesmos e com os

quarks. Os glúons existem em oito estados de cor diferentes e também não têm

massa. Entretanto, a interação forte apresenta um pequeno alcance, já que o MP

próıbe a existência de part́ıculas de cor não ligadas.

Os bósonsW± e Z são os mediadores da força fraca. Eles são massivos e portanto,

a interação fraca apresenta pequeno alcance. Eles interagem com todas as part́ıculas

portadoras de carga fraca, como descreveremos na próxima seção.

As massas dos bósons (e dos férmions via acoplamento de Yukawa) são geradas

pelo mecanismo de Brout-Englert-Higgs (BEH) ou mecanismo de Higgs, que prevê

a existência da part́ıcula elementar de spin 0, o bóson de Higgs, descoberta expe-
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rimantalmente pelos experimentos ATLAS e CMS do LHC. O conhecimento atual

deste mecanismo será discutido na Seção 2.1.3.

Todos os quarks e léptons carregados são massivos. Oscilações no setor de neutri-

nos têm sido observadas experimentalmente, fornecendo evidência que suas massas

são extremamente pequenas, mas não são nulas [13].

Tabela 2.2: Bósons do Modelo Padrão e suas respectivas cargas elétricas e massas.
Os glúons existem em oito estados de cor.

Interação Bósons Carga [e] Massa [GeV]
Eletromagnética fóton γ 0 0

Forte glúon g 0 0
Fraca W± ±1 80,379 ± 0,012 [14]

Z 0 91,1876 ± 0,0021 [14]

2.1.2 Interações fundamentais

O Modelo Padrão é formado por várias componentes, cada qual descrevendo in-

terações espećıficas das part́ıculas elementares. Historicamente, a primeira parte é

a Eletrodinâmica Quântica (QED). A força forte é descrita pela Cromodinâmica

Quântica (QCD) e a força fraca é unificada com a QED no modelo Eletrofraco

(EW) [15, 16, 17], também denominado modelo GSW (Glashow, Salam e Wein-

berg).

Eletrodinâmica Quântica

A QED é matematicamente descrita por uma densidade de Lagrangiana denotada

por L, derivada a partir de argumentos de simetria, especialmente a invariância sob

transformações de fase locais. Um férmion livre (spin 1
2
) é descrito pela Lagrangiana:

L = iψγµ∂µψ −mψψ, (2.1)

onde ψ é o spinor de Dirac do campo do férmion, ψ = ψ†γ0 é o spinor adjunto, γµ

são as matrizes de Dirac e ∂µ = ∂
∂xµ

as derivadas parciais. A equação de Dirac,

(iγµ∂µ −m)ψ = 0 (2.2)
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é a equação de movimento correspondente.

A Lagrangiana deve ser invariante sob transformações de fase locais da forma

ψ(x)→ ψ′(x) = eiα(x)ψ(x), (2.3)

onde a fase local é dada por α(x), dependendo do espaço e do tempo. Estas trans-

formações formam o grupo unitário abeliano U(1), já que eiα(x) pode ser escrita como

uma matriz U 1×1 com U †U = 1. O primeiro termo de Lagrangiana (Equação 2.1)

não é invariante sob esta transformação, já que

∂µψ → ∂µψ
′ = eiα(x)∂µψ + ieiα(x)ψ∂µα(x). (2.4)

A invariância é estabelecida pela introdução de um campo adicional Aµ com trans-

formação

Aµ → A′µ = Aµ +
1

e
∂µα(x) (2.5)

e a substituição de ∂µ pela derivada covariante Dµ:

Dµ = ∂µ − ieAµ. (2.6)

Pode-se demonstrar que

Dµψ → D′µψ
′ = eiα(x)Dµψ (2.7)

e a Lagrangiana é reescrita por

L = iψγµDµψ −mψψ

= ψ(iγµ∂µ −m)ψ + eψγµψAµ.
(2.8)

Desta forma, com a introdução do campo de gauge Aµ, a invariância de fase local

é restaurada. Este campo se acopla ao campo do férmion através da constante e,

a carga elétrica elementar. Ao se introduzir o termo cinético, usando o tensor de

campo Fµν = ∂µAν − ∂νAµ, o campo de gauge Aµ é identificado como o campo do

fóton e a Langrangiana da QED fica completa:

LQED = iψγµ∂µψ −mψψ + eψγµψAµ −
1

4
FµνF

µν . (2.9)

Os termos individuais são a energia cinética e a massa do férmion, o acoplamento

entre os campos do férmion e do fóton e a energia cinética do fóton. A invariância
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de fase local próıbe a introdução do termo de massa da forma 1
2
m2AµA

µ para o

campo do fóton. Como consequência, este formalismo determina que o fóton não

tenha massa o que concorda com os resultados experimentais.

Cromodinâmica Quântica

A QCD descreve as interações entre quarks e glúons. Os quarks são férmions como

os léptons, mas com um grau de liberdade adicional: a carga de cor, que existe nos

estados vermelho (red - r), verde (green - g) e azul (blue - b). Os spinores de Dirac

são substitúıdos por vetores dos três spinores que denotam os quarks:

ψ =


ψr

ψg

ψb

 . (2.10)

Acrescentando os oito campos de gauge Ga
µ com a = 1, ..., 8 que representam os

glúons, podemos extrair a Lagrangiana da QCD:

L = iψγµ∂µψ −mψψ − gs(ψγµ
λa
2
ψ)Ga

µ −
1

4
Ga
µνG

µν
a . (2.11)

A Lagrangiana é invariante sob transformações do grupo unitário não abeliano

SU(3)C , cujos geradores são Ta = λa/2. gs são a notação para a constante de

acoplamento forte, λa são as oito matrizes de Gell-Mann e Ga
µν é o tensor de força

do campo:

Ga
µν = ∂µG

a
ν − ∂νGa

µ − gsfabcGb
µG

c
ν . (2.12)

As constantes de estrutura fabc satisfazem
[
λa
2
, λb

2

]
= ifabc

λc
2

. O último termo do

tensor de força se deve ao fato de SU(3)C ser não abeliano e não possuir um equiva-

lente na QED, permitindo que os glúons interajam entre si. Assim como na QED,

a invariância de fase local requer que os portadores de força, no caso os glúons, não

apresentem massa.

Modelo Eletrofraco

Todos os férmions estão sujeitos à força fraca, que se manifesta, por exemplo, nos

decaimentos-β nucleares. A interação acontece pela troca de bósons W+ e W−,
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denominada interação de corrente carregada, e do bóson Z, denominada interação

de corrente neutra. Enquanto a troca de bósons W± permite a mudança de sabor

de quarks, não há observação de mudança de sabor por correntes neutras (flavor-

changing neutral currents-FCNC). Os experimentos têm demonstrado que a corrente

fraca carregada somente se acopla a férmions de helicidade1 esquerda. Conservando

a simetria SU(2)L×U(1)Y no modelo eletrofraco, os férmions de helicidade esquerda

são agrupados em dubletos SU(2)L com isospin de I = 1
2

e campos de gauge W a
µ . Os

férmions de helicidade direita são descritos por singletos U(1)Y com I = 0 e campo

de gauge Bµ. Aqui, a hipercarga Y é introduzida, cuja relação com a carga elétrica

Q = I3 + Y
2

será obtida a seguir.

A Tabela 2.3 mostra um resumo dos férmions e respectivos números quânticos

no modelo eletrofraco. Os autoestados fracos do quarks tipo down, denotados por

d′, s′ e b′ são uma mistura de autoestados de massa d, s e b. A mistura é descrita

pela matriz CKM [18].

Tabela 2.3: Férmions e seus números quânticos segundo o Modelo Eletrofraco.

quarks

1a 2a 3a I I3 Y Q[e]u
d′


L

 c

s′


L

 t

b′


L

+1
2

+1
2

+1
2

−1
2

+1
3

+1
3

+2
3

−1
3

uR

dR

cR

sR

tR

bR

0

0

0

0

+4
3

−2
3

+2
3

−1
3

léptons

νe
e


L

νµ
µ


L

ντ
τ


L

+1
2

+1
2

+1
2

−1
2

−1

−1

0

−1

e−R µ−R τ−R 0 0 −2 −1

Os dubletos isospin de helicidade esquerda χL e os singletos de helicidade direita

ψR se comportam, sob transformações de fase locais:

1A helicidade é definida como a projeção do spin de uma part́ıcula na direção de seu momento.
No caso de part́ıculas sem massa, ou com energia tal que a massa é negligenciável, a helicidade
pode assumir os valores de ± 1

2 , sendo as part́ıculas de helicidade positiva ditas de helicidade direita
e aquelas de helicidade negativa, de helicidade esquerda.
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χL(x)→ χ′L(x) = eiαa(x)τaeiβ(x)Y χL, (2.13)

ψR → ψ′R(x) = eiβ(x)Y ψR (2.14)

formando a simetria SU(2)L × U(1)Y . α(x) e β(x) são as fases locais, τa com

a = 1, 2, 3 são os geradores de SU(2)L e Y é o operador de hipercarga fraco, gerando

U(1)Y . A derivada covariante é dada por

Dµ = ∂µ + igW a
µ

τa
2

+ ig′Bµ
Y

2
, (2.15)

onde g é a constante de acoplamento dos campos de gauge SU(2)L, W a
µ , e g′ é a

constante de acoplamento do campo de gauge U(1)Y , Bµ. A Lagrangiana eletrofraca

resultante é escrita como:

LEW = iχiLγ
µDµχ

i
L + iψiRγ

µDµψ
i
R −

1

4
W a
µνW

µν
a −

1

4
BµνB

µν , (2.16)

onde a soma sobre os três dubletos de isospin e os seis singletos é realizada (́ındice

i). Os tensores de campo são dados por:

W a
µν = ∂µW

a
ν − ∂νW a

µ − gεabcW b
µW

c
ν (2.17)

Bµν = ∂µBν − ∂νBµ, (2.18)

onde o tensor assimétrico, εabc, representa as constantes de estrutura de SU(2)L,

enquanto a constante de estrutura de U(1)Y é nula. Isto permite que os campos W a
µ

interajam entre si, mas o campo Bµ não apresenta autointeração. Os campos f́ısicos

são dados por combinações lineares de W a
µ e Bµ,

W±
µ =

1√
2

(W 1
µ ∓ iW 2

µ) (2.19)

Zµ = cos θWW
3
µ − sin θWBµ (2.20)

Aµ = sin θWW
3
µ + cos θWBµ, (2.21)
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onde o ângulo de mistura fina, θW , que relaciona as constantes de acoplamento

através de: cos θW = g/
√
g2 + g′2 e sin θW = g′/

√
g2 + g′2, foi introduzido. Rees-

crevendo a Lagrangiana em termos de campos f́ısicos e comparando as componentes

Aµ com o campo do fóton da QED (Equação 2.9), as seguintes relações são obtidas:

e = g sin θW = g′ cos θW , (2.22)

Q = I3 +
Y

2
. (2.23)

Assim como na QED e na QCD, a invariância de fase local próıbe a introdução

de termos de massa para os bósons. Além do mais, termos de massa da forma

−mψψ para os férmions são proibidos no setor eletrofraco, o que conflita com os

experimentos, cujos resultados mostram que os bósons Z, W± e os férmions são

massivos, conforme a Tabela 2.2, no caso dos bósons. Este conflito foi resolvido pelo

mecanismo a ser descrito na próxima seção.

2.1.3 Quebra espontânea de simetria

A invariância de fase local no modelo eletrofraco requer que os férmions e os bósons

não apresentem massa. Entretanto, os resultados experimentais têm demonstrado

que os bósons W± e Z0 são bastantes massivos, conforme a Tabela 2.2. Esta con-

tradição pode ser resolvida através de uma quebra espontânea de simetria, induzida

pelo mecanismo Brout-Englert-Higgs (BEH) [19, 20] ou mais comumente conhecido

como ”mecanismo de Higgs”.

O campo escalar de Higgs Φ, um dubleto de isospin fraco, com campos escalares

complexos de hipercarga Y = 1, é postulado como

Φ =

φ+

φ0

 =
1√
2

φ1 + iφ2

φ3 + iφ4

 . (2.24)

A Lagrangiana correspondente,

LHiggs = (DµΦ)†(DµΦ)− µ2Φ†Φ− λ(Φ†Φ)2, (2.25)

é invariante sob transformações de fase SU(2)L×U(1)Y . O potencial, parametrizado

como

V (Φ) = µ2Φ†Φ + λ(Φ†Φ)2, (2.26)
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tem o seu mı́nimo em Φ 6= 0 para µ2 < 0 e λ > 0.

Um ponto de mı́nimo

Φ0 =
1√
2

0

v

 , (2.27)

é escolhido como estado fundamental, onde v =
√
−µ2/λ descreve o valor esperado

do vácuo. Já que v > 0, a simetria do grupo é espontaneamente quebrada. O campo

pode ser parametrizado como

Φ(x) =
eiτaθa(x)/v

√
2

 0

v + h(x)

 , (2.28)

onde θa(x)(a = 1, 2, 3) e h(x) são campos reais. A part́ıcula que corresponde ao

campo h(x) é denominada bóson de Higgs, tendo spin 0. A exponencial contendo os

campos θa (bósons de Goldstone) é eliminada na Lagrangiana devido à invariância

de fase local e não apresenta significado f́ısico.

Substituindo esta parametrização na Lagrangiana da Equação 2.25 o termo∣∣∣∣∣
(
ig
τa
2
W a
µ + ig′

Y

2
Bµ

)
Φ0

∣∣∣∣∣ =

(
1

2
vg

)2

W+
µ W

µ−

+

(
1

2
vg

)2
1

2 cos2 θW
ZµZ

µ

= 0 · AµAµ

(2.29)

é encontrado, sendo |...|2 = (...)†(...) a notação utilizada. Pode-se identificar os

termos de massa dos bósons vetoriais e consequentemente, as seguintes relações

mW =
1

2
vg, mZ =

mW

cos θW
, mγ = 0. (2.30)

Estas relações representam um marco em termos de previsões do Modelo Padrão

tendo sido corroboradas experimentalmente antes da era LHC [21].

O valor esperado do vácuo v = (
√

2GF )−1/2 = 246 GeV é determinado a partir de

medidas do acoplamento de Fermi GF em decaimentos de múons. Posteriormente,

o termo de massa do bóson de Higgs pode ser determinado: mH =
√
−2µ2. Esta

relação não apresenta poder de previsão, já que o parâmetro µ pode ser livremente

escolhido no MP.
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De maneira similar, as massas dos férmions são geradas a partir de seu aco-

plamento ao bóson de Higgs, também denominado acoplamento de Yukawa, sendo

descrito por uma componente invariante SU(2)L × U(1)Y adicional à Lagrangiana,

LYukawa = −Gij
l L

i
LΦljR −G

ij
d Q

i

LΦdjR −G
ij
uQ

i

LΦCu
j
R + h.c., (2.31)

onde L
i

L(Q
i

L) são os dubletos de isospin do lépton (quark), ljR(djR, u
j
R) são os singletos

do lépton (quarks tipo down e up) e ΦC(x) =
√

1/2(v+h(x), 0)>. As constantes de

acoplamento são dadas por Gij
l , G

ij
d e Gij

u . No caso dos quarks, os autoestados da

interação fraca são uma mistura de autoestados de massa, enquanto que nenhuma

mistura está presente para os léptons. Por exemplo, o termo de Yukawa para o

elétron é dado por

LeYukawa =
Ge√

2
v(eLeR)− Ge√

2
(eLeR + eReL)h

= −meee−
me

v
eeh.

(2.32)

A composição da Lagrangiana do Modelo Padrão se escreve

LMP = LQCD + LEW + LHiggs + LYukawa. (2.33)

Esta Lagrangiana é invariante sob transformações de fase locais do grupo de si-

metria SU(3)C×SU(2)L×U(1)Y . O bóson de Higgs interage com todas as part́ıculas

de interação fraca, incluindo ele próprio. Pode-se observar da Equação 2.32 que o

acoplamento do Higgs a férmions é proporcional às massas dos mesmos.

2.2 Fenomenologia das colisões próton-próton

As previsões do Modelo Padrão e de busca por nova f́ısica podem ser testadas através

de experimentos como o ATLAS [22] que faz parte do Grande Colisor de Hádrons,

LHC. Desde o ińıcio de suas operações, o LHC tem produzido colisões a uma taxa

crescente e sem precedentes, atingindo 13 TeV no referencial do centro de massa

do sistema próton-próton, além de colisões de ı́ons pesados atingindo uma energia

de centro de massa de 5 TeV em colisões PbPb. A vantagem de se usar colisões

entre prótons ao invés de elétrons, deve-se à massa, permitindo que o colisor al-

cance energias de colisão bem mais elevadas, pela reduzida perda de energia por
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radiação de śıncrotron, proporcional a m−4. Entretanto os prótons, diferentemente

dos elétrons, apresentam uma subestrutura, e como o Modelo Padrão somente des-

creve a interação entre as part́ıculas elementares, a subestrutura deve ser modelada

para uma completa descrição do processo de espalhamento próton-próton.

A seção de choque σ2, está relacionada com a probabilidade do processo de

espalhamento e a ocorrência de tal processo é denominado ”evento”. Do ponto de

vista experimental, a seção de choque é definida como

σ =
R

L
, (2.34)

onde R = dN/dt é a taxa de eventos e L a luminosidade instantânea. A seção de

choque pode ser reescrita como

σ =
N∫
L dt

=
N

L
, (2.35)

onde L =
∫
Ldt representa a luminosidade integrada e N o número total de eventos.

A luminosidade depende dos parâmetros do acelerador de part́ıculas. Para um

acelerador circular como o LHC, com frequência de revolução fr e dois feixes com

nb nuvens (bunches) de part́ıculas em cada, a luminosidade pode ser escrita como

L = fr
nbN1N2

A
, (2.36)

onde A é a área transversal do feixe e N1,2 o número de part́ıculas em cada nuvem

de feixe 1 e 2, respectivamente. Assumindo que N1 = N2 = Np e uma gaussiana

para o formato do feixe com larguras σx e σy no plano transversal, pode-se escrever

a luminosidade como

L = fr

nbN
2
p

4πσxσy
. (2.37)

Se a seção de choque total for um processo inelástico σinel conhecido, a luminosidade

pode ser determinada como

L =
Rinel

σinel

=
µnbfr

σinel

, (2.38)

onde µ é o número médio de interações por cruzamento de feixe.

2A seção de choque é comumente expressa em ”barn”, 1 b = 10−28 m2
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Da equação 2.35, o número de eventos para um processo espećıfico pode ser

previsto:

N = σL, (2.39)

necessitando do cálculo teórico da seção de choque. O cálculo é complexo, dada a

estrutura dos prótons, formados por três quarks de valência (uud), quarks do mar

de quaisquer sabor e glúons. Esta estrutura é descrita pelas funções de distribuição

partônica (PDFs - parton distribution functions) que devem ser experimentalmente

determinadas. As PDFs, parametrizadas na forma fqi(xi, Q
2), fornecem a proba-

bilidade de se encontrar um párton qi com fração xi do momento total do próton

numa colisão com uma transferência de momento Q2 no referencial de Breit, cuja

definição está dispońıvel em [27].

Cálculos em NNLO [28] demonstram que para elevados valores de x os quarks

de valência up e down do próton dominam, enquanto que os glúons dominam para

valores baixos de x e o mar de quarks apresenta contribuição similar à dos quarks de

valência. Com o aumento de Q2 a fração dos quarks do mar e dos glúons aumenta

em comparação com os quarks de valência.

A seção de choque total para o processo pp → X é calculada a partir da seção

de choque partônica, σ̂, multiplicada pelas PDFs, integrada sobre o momento dos

pártons com soma sobre todas as combinações partônicas, levando assim, a um

estado final X [29]:

σ(pp→ X) =
∑
i,j

=

∫
dxidxjfqi(xi, Q

2)fqj(xj, Q
2)σ̂(qiqj → X) (2.40)

para pártons qi e qj, sob a hipótese de que a interação partônica é independente das

PDFs. Este teorema de fatorização requer a introdução de uma escala de fatorização,

µF, que separa a radiação soft, inclúıda nas PDFs das interações hard, que são

consideradas para σ̂.

A seção de choque partônica é escrita como

σ̂ =

∫
|M|2

F
dQ, (2.41)

onde M é o elemento de matriz para a transição do estado inicial para o final, F

é o fluxo de part́ıcula incidente e dQ é o fator do espaço de fase para a cinemática

dada. A amplitude de probabilidade é dada por |M|2.
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O elemento de matriz |M| pode ser calculado usando as densidades de Lagran-

giana e teoria de perturbação. A seção de choque hadrônica para interações fortes

pode ser escrita como uma expansão em série de potências da constante de acopla-

mento αs:

σ̂ = σ̂0(1 + c1αs + c2α
2
s + ...+ cnα

n
s ), (2.42)

onde σ̂0 denota a seção de choque em ordem LO (leading order). De maneira similar,

correções adicionais provenientes de processos eletrofracos podem ser expressos em

ordens da constante de acoplamento eletrofraca. O cálculo numérico de tal série

pode apenas levar em consideração um número de ordens, em LO , em NLO (next-

to leading order), em NNLO (next-to-next-to leading order) e assim por diante.

Os pártons remanescentes nos prótons, que não participaram do processo de es-

palhamento duro, não são mais componentes estáveis, sendo denominados de eventos

subjacentes (underlying events). Eles hadronizam e as part́ıculas formadas sensibili-

zam o detector. A fragmentação dos pártons é descrita por funções de fragmentação.

Estas funções não podem ser calculadas por teoria perturbativa, mas podem ser mo-

deladas baseadas nos resultados experimentais.

Outro efeito, que torna as medidas do LHC extremamente desafiadoras, é o

empilhamento (pile-up). Cada nuvem possui um grande número de prótons e a

seção de choque total para o espalhamento duro é muito grande. Desta maneira,

muitas dezenas de interações próton-próton ocorrem num único cruzamento de feixe

no experimento ATLAS, que é denominada in-time pile-up. Outro efeito, conhecido

por out-of-time pile-up pode ocorrer do espalhamento de produtos de um cruzamento

de feixe antes ou depois daquele em consideração. Técnicas de reconstrução da Emiss
T

espećıficas existem para mitigar a perda de resolução proveniente do empilhamento,

que serão descritos no Caṕıtulo 4.

A fenomenologia das colisões próton-próton é bastante complexa e todos os efei-

tos anteriormente discutidos em adição a muitos outros como resposta do detector,

resolução, devem ser modelados por simulação de Monte Carlo que é utilizada para

comparar os dados com as previsões da teoria. Esta modelagem não pode ser per-

feita, de tal maneira que várias correções e incertezas devem ser aplicadas, as quais

serão discutidas ao longo desta tese.
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Caṕıtulo 3

Aparato Experimental

Na Organização Europeia para Pesquisa Nuclear (CERN) existe hoje o maior apa-

rato experimental já constrúıdo para o estudo dos constituintes básicos da matéria

e de suas interações fundamentais: o Grande Colisor de Hádrons ou LHC (Large

Hadron Collider)citeLHC. Um extenso programa de pesquisa é conduzido através

do estudo dos subprodutos da colisão entre prótons ou ı́ons acelerados a energias

na escala de TeV através de sistemas de deteção instalados em 4 pontos ao redor

do anel de colisão, que identificam e reconstroem as part́ıculas produzidas. Em um

desses pontos está o experimento ATLAS, um experimento de propósito geral com

capacidade de explorar a f́ısica do modelo padrão, a f́ısica de ı́ons pesados e realizar

buscas por ind́ıcios de uma nova f́ısica além do modelo padrão. Este caṕıtulo in-

troduz as propriedades e operações do LHC e a infraestrutura do detector ATLAS,

com uma breve descrição do experimento, seus subsistemas e o sistema de seleção

de eventos (trigger).

3.1 LHC: O Grande Colisor de Hádrons

O LHC foi projetado para colidir prótons a uma energia do referencial do centro

de massa
√
s = 14 TeV com luminosidade instantânea de L = 1034cm2s−1, e ı́ons

pesados a
√
sNN = 2, 76 GeV por nucleon e L = 1027cm−2s−1 [30, 31]. Em operação

desde 2009, o LHC tem produzido uma excepcional quantidade de dados que tem

permitido explorar fenômenos cada vez mais raros e realizar buscas e medidas em

espaços de fase cada vez mais restritos.

O LHC está instalado num túnel de 26,7 km de extensão na fronteira entre a Súıça
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e a França, constrúıdo entre 1984 e 1989 para abrigar o colisor LEP (Large Electron

Positron). No LHC, feixes de prótons ou ı́ons são mantidos em órbita quase-circular

graças ao campo gerado por uma sucessão de ı́mãs supercondutores que produzem

um campo de até 8,3 T. Quadrupolos magnéticos permitem manobrar os feixes

e focalizá-los nos pontos de colisão. O LHC é o último conjunto acelerador que

faz parte de uma cadeia de injeção composta por vários aceleradores de part́ıculas

menores, conforme mostra a Fig. 3.1.

Figura 3.1: Representação do complexo de aceleradores do CERN [32].

Átomos de hidrogênio têm os elétrons removidos em uma fonte denominada

duo-plasmatron e são acelerados a uma energia de 50 MeV no acelerador linear

(LINAC2), que alimenta o Proton Synchrotron Booster (PSB) onde os prótons são

acelerados a 1.4 GeV. O feixe é então injetado no Proton Synchrotron(PS) para uma

aceleração de 25 GeV, e subsequentemente para o Super Proton Synchrotron (SPS)

onde os prótons alcançam uma energia de 450 GeV. Os feixes de prótons são final-
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mente transferidos para a canalização do LHC, onde são acelerados e condensados

em nuvens de prótons para que, uma vez atingida a energia nominal sejam desviados

para se cruzarem nos pontos de colisão.

Um importante parâmetro de máquina do LHC é a luminosidade instantânea

das colisões, L, que depende das propriedades do feixe

L =
N2
b nbfrevγr
4πεnβ∗

F (3.1)

onde Nb é o número de part́ıculas em cada uma das nb nuvens por feixe que circulam

no túnel com uma frequência de revolução frev. O śımbolo γr denota o fator rela-

tiv́ıstico. O formato e o foco do feixe são descritos pela sua emitância transversal

εn e sua função β∗, ou comprimento focal, no ponto de colisão. O fator F leva em

conta a redução geométrica da luminosidade instantânea e depende do ângulo de

cruzamento de feixe θc e do r.m.s. dos tamanhos transversal e longitudinal, respec-

tivamente, σxy e σz no ponto de interação através da seguinte relação

F =

(
1 +

θcσz
2σxy

)− 1
2

. (3.2)

A Tabela 3.1 mostra os prinipais parâmetros de operação do LHC.

Tabela 3.1: Parâmetros de máquina nominais do LHC [4].
energia

√
s 14 TeV

espaçamento entre nuvens ∆tb 25 ns
número de part́ıculas por nuvem Nb 1.15× 1011

número de nuvens por feixe nb 2808
frequência de revolução fr 11.2 kHz
emitância transversal do feixe εn 3.75 µm
função beta β∗ 0.55 m
ângulo de cruzamento no ponto de interação θc 285 µrad
r.m.s transversal da nuvem σxy 16.7 µm
r.m.s longitudinal da nuvem σz 7.55 cm

Os quatro pontos de interação do LHC são instrumentados com detectores ins-

talados em cavernas no subsolo. Os experimentos ATLAS (A Toroidal LHC Ap-

paratuS ) [22] e CMS (Compact Muon Solenoid) [33] estão instalados em posições

diametralmente opostas nos Pontos 1 e 5 do LHC, onde se produz a mais elevada

luminosidade instantânea de colisão. Ambos são detectores de propósito geral que
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circundam o ponto de interação provendo alta hermeticidade para deteção dos pro-

dutos das colisões. O experimento LHCb (LHC beauty), localizado no Ponto 8 é

um espectrômetro dianteiro dedicado ao estudo de violação de carga paridade em

hádrons B. O experimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment) está instalado

no Ponto 2 e foi constrúıdo para estudo de colisões entre ı́ons pesados.

Outros experimentos de menor tamanho também fazem parte do LHC. Os expe-

rimentos LHCf (LHC forward) [36] e TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross

section Measurement) [37] localizados respectivamente, a aproximadamente 100 m

de cada lado dos experimentos ATLAS e CMS são dedicados a medidas de seção de

choque pp e f́ısica difrativa.

3.1.1 Operações

O LHC iniciou o comissionamento com os primeiros feixes de prótons em 2008 e as

primeiras colisões ocorreram no ano de 2010 à energia de centro de massa de 0,9

TeV. Tem então ińıcio o chamado Run I de coleta de dados que se estendeu até 2012.

O experimento ATLAS coletou 5,08 fb−1 e 21,3 fb−1 de dados a energia de colisão

no centro de massa de
√
s =7 TeV e 8 TeV respectivamente, dados que permitiram

não só a descoberta do bóson de Higgs mas um detalhado programa de medidas de

precisão no Modelo Padrão.

Em 2013 o LHC sofre a primeira parada técnica para a atualização do acelerador

e de alguns subsistemas dos experimentos no LS1 (Long Shutdown 1 ). As operações

do LHC reiniciaram em 2015, a uma energia de colisão do referencial do centro de

massa de
√
s = 13 TeV, inicialmente em baixa luminosidade, com um espaçamento

entre nuvens de prótons de 50 ns, numa condição favorável à medidas de precisão

devido ao baixo empilhamento1. Após duas semanas, o espaçamento foi reduzido

para 25 ns (condição nominal) e a luminosidade paulatinamente aumentada. Ao

final de 2018 o ATLAS acumulou mais de 149 fb−1 de dados do Run II, chegando a

uma luminosidade de pico de L = 2× 1034 cm2s−1 (mais do dobro da luminosidade

projetada originalmente).

1o empilhamento é devido a mais de uma colisão simultânea por cruzamento de feixe. Em um
ambiente de alta luminosidade, o empilhamento reduz a capacidade de reconstrução dos objetos
f́ısicos devido à alta ocupação em certas regiões do detector
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Atualemente (2019) as operações do LHC estão suspensas para a segunda parada

técnica LS2, necessária para as atualizações dos injetores do complexo do acelerador,

em preparo para a fase de alta luminosidade. Assim como aconteceu durante o LS1,

este peŕıodo será dedicado também à atualização dos sistemas de detecção e seleção

de eventos do ATLAS. O LHC planeja reiniciar as operações em 2021 para o Run

III, operando por três anos a
√
s = 14 TeV mantendo uma luminosidade de pico

duas vezes maior que a do projeto original. Espera-se que os experimentos do LHC

tenham registrado uma luminosidade integrada de 300 fb−1 ao final de três anos de

operações.

A terceira parada técnica LS3 terá ińıcio em 2024 e concluirá a Fase I de operações

do LHC, que teve ińıcio em 2008. Durante os trinta meses seguintes, o LHC passará

por profundas modificações [38]. Novos quadrupolos supercondutores (Nb3Sn), ca-

pazes de gerar um campo de até 12 T, serão instalados nos pontos de interação do

ATLAS e do CMS para focalizar os feixes. Cavidades supercondutoras (crab cavi-

ties) serão usadas para permitir a rotação precisa das nuvens de prótons antes da

colisão, reduzindo o ângulo de cruzamento e aumentando o fator F da equação 3.2.

Estas atualizações aumentarão significativamente a luminosidade integrada, fazendo

da Fase II do LHC ou HL-LHC, ou High-Luminosity LHC um instrumento para es-

tudo de processos muito raros sem precedentes. Espera-se que a máquina forneça,

durante uma década de operações, uma luminosidade integrada superior a 4000 fb−1

Neste ambiente, o número de interações simultâneas por cruzamento de feixe chegará

a 〈µ〉 ≈ 200.

3.2 O Experimento ATLAS

O detector (ou experimento) ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS ) é um dos de-

tectores de uso geral do LHC, projetado para coletar dados em colisões de prótons

ou ı́ons pesados em altas taxas de colisão, detectando part́ıculas numa faixa ampla

de energia, a fim de possibilitar medidas precisas do Modelo Padrão e permitir a

descoberta de nova F́ısica.

A Figura 3.2 mostra a visão geral do ATLAS, com cada um de seus subsistemas

indicados. Os subsistemas do ATLAS, descritos nas próximas seções, são: o detector
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interno, que tem por finalidade determinar a posição dos vértices e reconstruir traços

e calcular o momento de part́ıculas carregadas eletricamente; o solenóide supercon-

dutor, que fica ao redor do detector interno e pode gerar um campo de até 2 T;

os caloŕımetros, que se dividem entre os caloŕımetros baseados em argônio ĺıquido

(LAr, Liquid Argon) e o caloŕımetro hadrônico de telhas cintilantes (TileCal); o

espectrômetro de múons, no qual a medida do momento dos múons é beneficiada

pela deflexão dos múons devido ao campo gerado pelos toróides eletromagnéticos;

o ATLAS conta ainda com os detectores dianteiros, que são subsistemas menores e

tem como principal função a medida da luminosidade [22].

Figura 3.2: O detector do experimento ATLAS e seus subsistemas[22].

3.2.1 Sistema de coordenadas e nomenclatura

Convencionalmente o eixo Z é escolhido como a direção do feixe com a origem no

ponto nominal de interação, sendo que o eixo y aponta para a superf́ıcie e o eixo x

aponta para o centro do anel do LHC. O lado A do detector é definido como o lado

do sentido positivo do eixo z e o lado C do sentido negativo. O ângulo azimutal

φ e o ângulo polar θ são definidos da forma usual, porém, no lugar do ângulo θ é
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mais comum o uso da pseudorrapidez, definida por η = − ln tan(θ/2)2 A distância

∆R no plano η × φ é definida como ∆R =
√

∆η2 + ∆φ2. A granularidade de cada

subsistema do detector é o tamanho mı́nimo de suas células, dado em coordenadas

em η × φ. A Fig. 3.3 mostra a cobertura em pseudorrapidez e a granularidade de

cada subsistema do ATLAS.

Figura 3.3: Cobertura em η e granularidade dos subsistemas do ATLAS [22].

3.3 O sistema magnético

O sistema magnético do ATLAS é formado por um solenóide central localizado em

torno do detector interno e um conjunto de toróides, sendo um deles no barril, ao

redor do TileCal, e um toróide em cada uma das tampas. O sistema foi projetado

tendo em vista otimizar a resolução da medida do momento dos múons, que de-

pende inversamente da intensidade do campo aplicado e do quadrado da distância

percorrida pelos múons dentro do campo, e tem um papel importante em estudos

envolvendo canais de decaimento leptônico no estado final. A Figura 3.4 mostra

uma visão esquemática do sistema magnético do ATLAS.

2No caso de part́ıculas de massa nula ou negligenciável, a pseudorrapidez é equivalente à rapidez
y = (1/2) ln[(E + pZ)/(E − pZ)], uma variável cuja diferença entre duas part́ıculas é invariante
mediante a uma transformação de Lorentz ao longo do eixo z.
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Figura 3.4: Representção esquemática do sistema magnético do ATLAS, com o
solenóide na região central, e ao redor as bobinas dos toróides do barril e das tampas.
O campo gerado pelo solenóide central é alinhado com a direção do feixe e os toróides
geram campos toroidais de intensidade aproximada 0,5 T e 1 T, na região central e
nas tampas, respectivamente[22].

O solenóide central tem como principal atributo gerar um campo magnético axial

de 2 T para curvar as trajetórias das part́ıculas eletricamente carregadas a serem

rastreadas pelo detector interno. O solenóide central foi projetado com espessura

reduzida, de forma a minimizar a interferência na performance do caloŕımetro ele-

tromagnético que fica ao seu redor.

Os toróides são os responsáveis pela geração do campo magnético que curva a

trajetória dos múons. O toróide do barril fica alojado dentro de oito criostatos e

gera um campo magnético toroidal de aproximadamente 0,5 T na região central,

responsável por curvar a trajetória de múons em |η| < 1, 4. Cada um dos dois

toróides das tampas gera um campo próximo de 1 T na região central, curvando a

trajetória de múons no intervalo 1, 6 < |η| < 2, 7. Na região de transição 1, 4 <

|η| < 1, 6, a curvatura é causada pelo campo magnético resultante da combinação

dos campos dos toróides do barril e das tampas [22].
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3.4 O detector interno

O detector interno é formado pelo detector de pixels, o componente mais interno

do ATLAS que é constitúıdo de três camadas de pixels de siĺıcio, pelo tracker se-

micondutor (SCT, semiconductor tracker), formado por camadas de microtiras de

siĺıcio, e pelo detector de radiação de transição (TRT, transition radiation tracker)

um detector a gás baseado em tubos de deriva. O detector interno foi projetado para

trabalhar num ambiente de altas doses de radiação, dispondo de uma granularidade

fina o suficiente para atingir a resolução imposta pela alta taxa de colisões do LHC.

A Figura 3.5 mostra a disposição de cada um dos componentes do detector interno.

Figura 3.5: Visão em corte do detector interno (região do barril e tampas)[22].

O detector de pixels e o SCT são chamados de detectores de traço de precisão,

cobrindo um intervalo de pseudorrapidez |η| < 2, 5. O TRT fornece as coordenadas

no plano R × φ de traços na região |η| < 2.0. A combinação dos detectores de

precisão com o TRT melhora o reconhecimento de padrões, contribuindo para a

identificação de elétrons. A distinção entre os vértices primários e secundários e a

medida do parâmetro de impacto são importantes para a identificação de quarks

pesados e taus.

Durante a primeira parada técnica para manutenção e atualização foi instalada

uma nova camada no detector de pixels (IBL, Insertable B-Layer) logo abaixo da
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camada mais interna, B-Layer, com um raio de aproximadamente 3,2 cm ao redor

do tubo do feixe. A instalação dessa nova camada foi motivada pela degradação da

B-Layer original e foi posśıvel graças ao raio menor do novo tubo do LHC [23].

Os traços são reconstrúıdos a partir de uma série de interações de part́ıculas

eletricamente carregadas com o ID [24]. As colisões produzindo múltiplos traços

são identificadas como vértices [25] reconstrúıdos através dos traços. A Figura 3.6

mostra a ilustração de eventos coletados pelo ATLAS em junho de 2015 a partir

de colisões de prótons com
√
s = 13 TeV, com destaque para os traços que são

representados pelas linhas no centro na figura.

3.5 Os caloŕımetros

O sistema de calorimetria do ATLAS compreende três caloŕımetros que utilizam

Argônio ĺıquido como meio ionizante, o caloŕımetro eletromagnético (EM, electro-

magnetic calorimeter), os caloŕımetros hadrônicos das tampas (HEC, hadronic end-

cap) e os caloŕımetros dianteiros (FCal, forward calorimeter), além do caloŕımetro

de telhas cintilantes, Tilecal, que usa a tecnologia de cintiladores plásticos. Ambos

os caloŕımetros são divididos em camadas alternadas de material absorvedor e ma-

terial detector que fazem com que as part́ıculas deixem depósitos na forma de um

chuveiro. A Figura 3.7 mostra a disposição dos caloŕımetros do ATLAS.

O caloŕımetro eletromagnético é dividido em um barril central que cobre a região

|η| < 1, 475 e dois módulos nas tampas cobrindo 1, 375 < |η| < 3, 2. O caloŕımetro

eletromagnético usa chumbo como material absorvedor e tem o formato de acordeon,

que possibilita uma cobertura azimutal completa. Tanto no barril como nas tampas,

o caloŕımetro eletromagnético é segmentado em três camadas, havendo ainda uma

fina camada na frente do caloŕımetro (PS, presampler) para corrigir a perda de

energia causada pela presença de material inativo antes da região de amostragem.

Nas regiões imediatamente mais externas aos caloŕımetros eletromagnéticos das

tampas encontram-se os caloŕımetros hadrônicos das tampas, cobrindo o intervalo

1, 5 < |η| < 3, 2. Cada peça tem a forma de um disco composto por 32 módulos em

forma de cunha. Placas de cobre são usadas como metal absorvedor.

Os caloŕımetros dianteiros compartilham os mesmos criostatos com os HEC,
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Figura 3.6: Ilustração de eventos de colisões entre prótons com
√
s = 13 TeV co-

letados pelo ATLAS em junho de 2015, com destaque para os traços reconstrúıdos
pelo ID, no centro da figura. [26].

cobrindo o intervalo 3, 1 < |η| < 4, 9. Cada lado do FCal consiste de um disco

dividido em três módulos, sendo que o primeiro usa como metal absorvedor o cobre e

é otimizado para medidas eletromagnéticas, enquanto os outros dois usam tungstênio

como absorvedor e são otimizados para medidas hadrônicas.

No TileCal os cintiladores plásticos estão dispostos perpendicularmente à direção

do feixe. O TileCal é dividido em um barril central ao redor do caloŕımetro eletro-

magnético, na região |η| < 1, 0, e dois barris extendidos com cobertura 0, 8 < |η| <

1, 7. O TileCal é segmentado em três camadas e os sinais são lidos por fibras óticas

deslocadoras de comprimento de onda. Uma descrição detalhada do sistema de

calorimetria do ATLAS pode ser encontrada em [22].

3.6 O espectrômetro de múons

O espectrômetro de múons é o componente mais externo do ATLAS, composto por

câmaras de traço de alta precisão e pelos toróides eletromagnéticos, contando ainda

com um sistema de trigger independente.

O espectrômetro de múons possui dois tipos de câmaras destinadas à medida

precisa de traços. As câmaras de tubos de deriva monitoradas (MDT, monitored

45



Figura 3.7: Visão em corte do sistema de calorimetria do experimento ATLAS[22].

drift tubes) medem as coordenadas dos traços na direção principal de curvatura do

campo magnético, cobrindo o intervalo |η| < 2, 7. As câmaras de tiras catódicas

(CSC, cathod strip chambers) são câmaras proporcionais multifios com os cátodos

segmentados em tiras, otimizadas para suportar altas taxas de fundo de radiação e

tem a função de medir traços com precisão no intervalo 2, 0 < |η| < 2, 7.

O sistema de trigger é servido pelas câmaras de placas resistivas (RPC, resistive

plate chambers) na região do barril e pelas câmaras de gap finas (TGC, thin gap

chambers) nas tampas, ambas com as funções de identificar as colisões entre os feixes,

fornecer os limiares de momento transverso e medir a coordenada da trajetória dos

múons ortogonal àquela medida pelas câmaras de precisão [22].

3.7 Os detectores dianteiros

O LUCID (LUminosity measurement using Cerenkov Integrating Detector) é o prin-

cipal detector responsável pelo monitoramento da luminosidade do ATLAS. O LU-

CID é localizado a ±17 m do ponto de interação e detecta colisões inelásticas entre

prótons em direções próximas da direção do feixe. No LS1 o LUCID foi subs-

titúıdo, já que o sistema original poderia não suportar o aumento da luminosidade

instantânea do LHC, e a nova versão começou a operar com sucesso em 2015.

O ALFA (Absolut Luminosity For ATLAS ) fica localizado a ±240 m do ponto de
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interação e consiste de rastreadores de fibra cintilante localizados dentro de roman

pots, que são volumes de detector separados do vácuo do acelerador por uma fina

janela, mas conectados ao tubo do feixe, projetados para se aproximarem até a 1

mm de distância do feixe.

O ZDC (Zero-Degree calorimeter) localiza-se a ±140 m do ponto de interação,

seus módulos são constitúıdos de camadas de hastes de quartzo alternadas com

chapas de tungstênio e tem como principal objetivo detectar nêutrons e fótons di-

anteiros em colisões de ı́ons pesados na região |η| > 8, 2. Durante as colisões de

prótons o ZDC é removido para evitar danos devido às elevadas doses de radiação.

Informações mais detalhadas dos detectores dianteiros estão dispońıveis em [22].

3.8 Trigger e aquisição de dados

A Figura 3.8 mostra uma visão esquemática do atual sistema de trigger e aquisição

de dados (TDAQ) do ATLAS, que tem a função de selecionar eventos a partir de

sinais eletrônicos do detector obtidos a uma frequência de colisões de 40 MHz e

salvar as informações relevantes para posterior reconstrução e análise.

O sistema de trigger é dividido em três ńıveis. O primeiro ńıvel (L1), é baseado

em hardware e procura por assinaturas que são comparadas com a informação do

trigger central caso sejam identificadas. Os eventos aceitos são lidos e processados

pelos drivers de leitura (RODs, Read-Out Drivers) e enviados ao sistema de leitura

(ROS, Read-Out System). O L1 também define pequenos pacotes de dados com

informação que considera relevante, chamados regiões de interesse (ROIs, Regions-

Of-Interest). A informação é transmitida ao L2, o segundo ńıvel de trigger, a uma

taxa que pode chegar a 75 kHz.

O trigger de alto ńıvel (HLT, High-Level trigger) engloba o L2 e o terceiro ńıvel,

chamado de Event Filter (EF), e é implementado via software. O L2 analisa as

ROIs definidas pelo L1, mas já usando a granularidade completa do detector para

as ROIs. O L2 é configurado para aceitar aproximadamente 10% dos eventos, sendo

que os eventos aceitos são completamente reconstrúıdos antes de serem transmitidos

ao EF. O L2 entrega os eventos ao EF a uma taxa de aproximadamente 2 kHz. O EF

usa algoritmos mais sofisticados para reconstruir os eventos aceitos, refinando os re-
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Figura 3.8: Esquema simplificado do sistema de trigger do ATLAS[22].

sultados do L2. O EF entrega os dados brutos para serem gravados e posteriormente

reconstrúıdos e analisados a uma taxa de aproximadamente 200 Hz.

3.8.1 Sistema de trigger dos caloŕımetros

O sistema de trigger existente é baseado no esquema de torres de trigger, que consiste

na soma de depósitos de energia através de camadas longitudinais dos caloŕımetros

em uma área de ∆η × ∆φ = 0, 1 × 0, 1. Os sinais analógicos das torres são digi-

talizados pelo pré-processador que também usa um filtro para fazer a associação

dos sinais às correspondentes colisões e calcula a energia transversa3 a ser usada

nos algoritmos com base em uma tabela look-up. A informação é então transmitida

paralelamente ao Cluster Processor, que identifica candidatos a elétrons, fótons ou

taus com energia transversa acima de um limiar programado e satisfazendo critérios

3A energia transversa de uma part́ıcula de massa m e momento transverso pT é dada por
ET =

√
m2 + p2T .
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de isolamento, e ao Jet/Energy-sum Processor, que usa somas do trigger de jatos de

área ∆η×∆φ = 0, 2× 0, 2 para identificar jatos e calcular a soma escalar de energia

transversa e a energia transversa faltante. Esses dois processadores enviam as in-

formações ao processador de trigger central, onde são então tomadas as decisões de

aceitar ou não os eventos. As informações dos eventos aceitos são então enviadas ao

sistema de aquisição de dados, contendo dados úteis para o diagnóstico do sistema

de trigger e do LHC, além de dados necessários para a construção das regiões de

interesse a serem lidas pelo HLT.
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Caṕıtulo 4

Reconstrução de elétrons e da
energia transversa faltante no
ATLAS

Este trabalho se concentra na identificação das part́ıculas e grandezas cinemáticas

associadas à produção de bósons W através de seu decaimento no canal elétron-

neutrino. Neste caṕıtulo, serão discutidos os métodos empregados no experimento

ATLAS para a identificação direta da produção de elétrons e indireta dos neutrinos,

através da energia transversa faltante ( ~Emiss
T ).

4.1 Definição da energia transversa faltante

Sendo desconhecidos os momentos lineares dos partons interagentes em colisões de

prótons, é conveniente o uso do momento transverso, pois, pela conservação do mo-

mento e dado que as part́ıculas iniciais tem seu movimento restrito ao longo do eixo

z (direção do feixe de prótons), a soma vetorial dos momentos no plano trnasverso

deve se anular. Quando o momento transverso total medido pelo detector não é zero

pode ser um ind́ıcio de produção de uma part́ıcula que interage fracamente no estado

final. No Modelo Padrão essas part́ıculas são os neutrinos, mas outros modelos e

extensões do Modelo Padrão possuem outras part́ıculas fracamente interagentes, de

forma que a determinação do ~Emiss
T está presente na maioria das buscas de processos

envolvendo nova f́ısica. A reconstrução da energia transversa faltante é afetada por

part́ıculas mal reconstrúıdas, que escapam da região de aceitação do detector ou não

são reconstrúıdas por alguma falha do detector. Dessa forma a energia transversa
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faltante também desempenha um importante papel como indicador do desempenho

do detector e dos processos de reconstrução de eventos.

O vetor energia transversa faltante ~Emiss
T é definido como o oposto da soma dos

momentos transversos medidos pelo detector. Essa soma leva em conta tanto os

objetos f́ısicos, provenientes de espalhamento hard, que são elétrons, múons, taus

decaindo em hádrons e jatos, como os termos soft, provenientes de eventos subja-

centes e de radiação emitida pelos objetos produzidos no espalhamento hard [39].

~Emiss
T = −

∑
~pT,hard −

∑
~pT,soft (4.1)

A ~Emiss
T tem a magnitude Emiss

T e a direção φ dados por:

Emiss
T =

√
(Emiss

x )2 +
(
Emiss
y

)2
(4.2)

φ = arctan
Emiss
x

Emiss
y

(4.3)

Uma grandeza útil é a soma escalar
∑
ET das magnitudes dos momentos trans-

versos medidos de todos os objetos hard e soft,∑
ET =

∑
pT,hard +

∑
pT,soft, (4.4)

que serve como indicador da atividade de eventos em análises f́ısicas e estudos de

performance na reconstrução da Emiss
T . A Figura 4.1 apresenta um esquema de um

evento com energia transversa faltante.

4.2 Algoritmos usados no cálculo da Emiss
T

Os algoritmos de reconstrução de Emiss
T usam tanto a informação dos traços do de-

tector interno como a informação dos caloŕımetros, separadamente ou em conjunto.

O método baseado nos caloŕımetros chamado CST (calorimeter-based soft term)

Emiss
T [40] usa como termo soft depósitos de energia nos caloŕımetros não associ-

ados a nenhum objeto hard. Esse método tem a desvantagem de ser senśıvel ao

empilhamento, responsável por uma contribuição extra ao termo soft. Um método

baseado puramente nas informações do traço (Track Emiss
T ), apresenta grande res-

salto em condições de alto empilhamento, dado que os traços podem ser associados
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Figura 4.1: Ilustração da topologia de um evento com energia transversa faltante
[39].

aos vértices, mas tem a aceitação limitada pela região de cobertura do detector in-

terno e, principalmente, pelo fato de part́ıculas neutras não deixarem traços no ID.

O algoritmo TST (track soft term) Emiss
T [41], que usa o termo soft determinado

através da informação dos traços, e que também usa as informações provenientes

dos caloŕımetros, apresenta um bom compromisso entre os dois métodos anteriores

e foi tomado como método padrão na atual fase de reconstrução e análise de dados,

como será discutido nos Caps. 5 e 6. Um método alternativo é calcular a Emiss
T

a partir do recuo hadrônico, que é definido como a soma vetorial dos momentos

transversos dos quarks e glúons iniciais, que num processo Drell-Yan equivale ao

momento transverso do bóson.

4.2.1 CST Emiss
T

A reconstrução de energia transversa faltante baseada nos caloŕımetros inclui a con-

tribuição de elétrons, fótons, taus, jatos e de células que não são associadas a ne-

nhum desses objetos. A contribuição dos múons pode vir dos caloŕımetros ou do

espectrômetro de múons, dependendo das circunstâncias detalhadas mais adiante.

Também são usados traços de baixo pT para recuperar a informação de part́ıculas

de baixo pT perdidas pelos caloŕımetros ou a informação de múons em regiões não
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cobertas pelo espectrômetro de múons.

As células dos caloŕımetros são associadas aos objetos “pais” de alto pT obede-

cendo à ordem: elétrons, fótons, taus, jatos e múons. A soma dos termos ocorre

sobre todas as células associadas aos objetos espećıficos num intervalo de pseudor-

rapidez de |η| < 4, 5.

Devido à alta granularidade dos caloŕımetros é importante suprimir o rúıdo e

limitar a soma da energia transversa faltante às células que contêm uma contribuição

significativa do sinal. Esse problema é tratado usando apenas células pertencendo

a clusters topológicos tridimensionais, que são formados a partir de células com

uma energia quatro vezes maior que o limiar de rúıdo daquela célula e são então

expandidos nas três dimensões espaciais e, depois da expansão, uma última camada

de células é adicionada ao cluster, sendo usados diferentes algoritmos na formação

de clusters associados a elétrons e fótons [42] e demais objetos f́ısicos [43].

As contribuições referentes a elétrons, fótons e taus são reconstrúıdas de células

em clusters associados aos respectivos objetos. A energia faltante dos jatos é recons-

trúıda a partir de clusters de jatos calibrados com pT > 20 GeV, sendo incluso um

termo devido a jatos originários de espalhamento soft que são reconstrúıdos a partir

de células de clusters com pT entre 7 GeV e 20 GeV. Os termos soft são calculados

a partir de clusters não associados aos objetos reconstrúıdos e o termo referente

aos múons é descrito a seguir. Todos os objetos que contribuem para a Emiss
T são

calibrados de forma independente.

A contribuição dos múons

O termo referente aos múons é calculado a partir do momento de traços de múons

reconstrúıdos num intervalo de |η| < 2, 7, sendo que na região |η| < 2, 5 é exigido que

os múons reconstrúıdos no espectrômetro de múons tenham um traço correspondente

no detector interno para rejeitar falsos múons.

Dada a distância ∆R =
√

(∆η)2 + (∆φ)2 entre um múon e um jato, a energia

que o múon deposita no caloŕımetro pode ser contabilizada ou não. Se ∆R > 0, 3

o momento do múon é determinado com base apenas nas informações do detector

interno e do espectrômetro de múons e a energia depositada no caloŕımetro não
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é considerada para evitar que seja contabilizada duas vezes. Se o múon não está

isolado do jato, ou seja ∆R < 0, 3, a energia do múon depositada no caloŕımetro

não pode ser distinguida da energia do jato, então é somada à energia medida pelo

espectrômetro de múons. Em casos nos quais há uma falta de concordância entre

a informação do espectrômetro de múons e a medida combinada com informações

do ID, a energia do múon deixada no caloŕımetro é estimada por um método pa-

ramétrico e subtráıda da energia da medida combinada [44].

Os múons que atravessam a região 2, 5 < |η| < 2, 7 estão fora da cobertura do

detector interno e o seu momento é determinado exclusivamente pelo espectrômetro

de múons. Múons podem ser perdidos em regiões inativas, em torno de |η| = 0 e

|η| ≈ 1, 2, em tais casos traços do detector interno podem ser extrapolados até o

espectrômetro de múons para recuperadar a sua contribuição à Emiss
T .

Calibração

Os objetos hard que entram na reconstrução da energia transversa faltante são ca-

librados individualmente seguindo recomendações próprias com exceção dos fótons,

pois estes apresentam baixa pureza, uma vez que não existe informação no detector

interno de traços.

A calibração do termo soft é importante em análises envolvendo bósons W e

Z, pois pode influenciar no pT dos bósons em eventos com baixa multiplicidade

de part́ıculas. A contribuição de assinaturas de baixo pT ao termo soft da Emiss
T é

aprimorada por meio de um algoritmo que usa traços para recuperar a contribuição

de part́ıculas que não atingem o caloŕımetro ou não alimentam um cluster topológico.

Traços com pT > 400 MeV que passaram por uma seleção são extrapolados até

a segunda camada do caloŕımetro eletromagnético e são associados a objetos ou

clusters. Se um traço não é associado a um cluster ou objeto reconstrúıdo, seu

momento transverso é contabilizado no cálculo da Emiss
T . Se o traço é associado ao

cluster, a energia do cluster é desconsiderada e a energia (ou pT ) associada ao traço

é usada em seu lugar. No caso de mais de um cluster associado ao traço, apenas a

contribuição do que tem maior energia é substitúıda pela energia do traço.
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4.2.2 Algoritmos baseados em traços

Os algoritmos Track Emiss
T e TST Emiss

T usam traços que passam por critérios de

seleção para assegurar a qualidade da energia transversa faltante reconstrúıda. Os

traços devem ter um momento transverso mı́nimo de 0,4 GeV e estar dentro da

aceitação do ID, |η| < 2, 5. O vértice primário em cada evento é tomado como

o que apresenta o maior valor do somatório de p2
T sobre os traços associados ao

vértice. Também é exigido que o parâmetro de impacto transversal d0, que é o

deslocamento do vértice na direção perpendicular ao feixe, seja menor que 1,5 cm

com uma significância d0/σ(d0) < 3 e o parâmetro de impacto longitudinal z0, o

deslocamento do vértice na direção do feixe, seja menor que 1,5 cm, dessa forma

garantindo que o vértice reconstrúıdo seja consistente com a geometria dos traços

[41].

No Track Emiss
T a energia transversa faltante é reconstrúıda a partir dos traços se-

lecionados, porém o pT do elétron é determinado mais precisamente pelo caloŕımetro

eletromagnético, dado que o elétron pode interagir com o ID, portanto o pT do traço

associado ao elétron é substitúıdo pelo pT do elétron medido no caloŕımetro. O

termo soft é reconstrúıdo a partir dos traços que não correspondem a um elétron ou

múon. Usar contribuições provenientes apenas de traços originários de um vértice

primário, porém ignorando o pT das part́ıculas reconstrúıdas, aumenta a estabili-

dade contra o empilhamento, mas leva a uma baixa resolução da Emiss
T devido a

não inclusão do momento de part́ıculas neutras, assim como de part́ıculas fora do

intervalo de pseudorrapidez |η| < 2, 5.

O TST Emiss
T inclui sinais de part́ıculas neutras usando clusters topológicos dos

caloŕımetros na reconstrução do termo soft. O desempenho na reconstrução é inferior

ao método baseado puramente nos traços por causa de uma dependência residual do

empilhamento. Na determinação do termo soft, os traços que estão superpostos com

elétrons ou fótons a uma distância ∆R < 0, 05 ou com taus decaindo em hádrons

a uma distância ∆R < 0, 2 são exclúıdos. Traços associados a jatos que usam a

técnica de associação ”fantasma”[45] também são exclúıdos por terem incertezas no

momento que podem ser maior que 40% ou não terem um depósito correspondente no

caloŕımetro. Traços do ID associados a múons reconstrúıdos a partir das informações
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combinadas do ID e do espectrômetro são substitúıdos pelos traços combinados

[39, 41].

4.2.3 Método do recuo hadrônico

Um método alternativo de calcular a Emiss
T faz uso do chamado recuo hadrônico

[46] e tem sido aplicado de forma bem sucedida em análises do primeiro peŕıodo de

operação do LHC, como por exemplo [47, 48, 49]. A seguir são mencionados alguns

algoritmos de reconstrução do recuo hadrônico dispońıveis em [50].

Nos eventos de produção de bósons vetoriais em colisões de prótons o momento

transverso do bóson em questão não é exatamente nulo, devido à radiação de es-

tado inicial de quarks e glúons. O recuo hadrônico é então definido como o vetor

oposto ao momento transverso do bóson. Particularmente em eventos de decaimen-

tos leptônicos de bósons W±, a energia transversa faltante pode ser obtida a partir

do momento transverso do lépton ~plT e do recuo hadrônico ~HR pela simples soma

vetorial

~Emiss
T = −

(
~HR + ~plT

)
(4.5)

Entre os algoritmos usados na reconstrução do recuo hadrônico, um dos primeiros

é baseado nas informações dos caloŕımetros. Este algoritmo leva em conta todos os

depósitos de energia nos caloŕımetros. Um problema desse método é a contabilidade

dupla da energia de elétrons e múons, que é minimizado pelo método através da

exclusão de clusters dentro de um cone de raio definido ao redor do lépton, porém

a remoção desses clusters tem o efeito de degradação do recuo hadrônico. Esses

problemas podem ser amenizados por uma compensação, baseada no isolamento do

elétron.

Um segundo método é baseado nas informações dos traços, e usa a soma vetorial

dos momentos transversos de todos os traços na determinação do recuo hadrônico.

Os principais problemas desse algoritmo são a perda da informação de part́ıculas

fora da região de aceitação do detector interno (|η| < 2, 5) e das part́ıculas de carga

elétrica neutra. Em comparação com o método baseado na informação calorimétrica

esse método tem a resolução menos dependente de interações de empilhamento,

porém apresenta uma maior degradação na resolução da
∑
ET .
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Existe ainda um terceiro método que combina as informações de clusters com a

informação dos traços, cujo prinćıpio é excluir clusters associados a traços ligados

a vértices primários que não são consistentes com vértices de produção de bósons

vetoriais. A dependência da resolução em relação ao empilhamento é reduzida em

comparação com o método baseado puramente nas informações calorimétricas, assim

como uma melhora global na resolução também é observada.

4.3 Resultados de estudos de desempenho

Utilizando dados de colisões entre prótons à energia de centro de massa de 7TeV,

o experimento ATLAS realizou diversos estudos sobre a reconstrução da energia

transversa faltante[40]. Nesse estudo, realizado pelo ATLAS em 2010, foram usadas

diversas amostras, sendo usada uma amostra de eventos de jatos de alto pT e decai-

mento leptônico de bósons Z e W± chamados de eventos de tendenciosidade mı́nima

na referência. Para amostras de bósons Z decaindo em pares de léptons espera-se

que o valor médio da Emiss
T seja zero, já que não há part́ıculas fracamente interagen-

tes no estado final, logo qualquer desvio significa que há uma tendenciosidade. A

Figura 4.6 mostra a resolução em função de
∑
ET para as diversas amostras usa-

das, tanto de dados coletados como de Monte Carlo. A resolução foi tomada como

a largura da distribuição combinada de Emiss
x e Emiss

y , exceto para as simulações do

decaimento leptônico de W±, onde foi considerada a largura da distribuição combi-

nada de Emiss
x − Emiss,True

x e Emiss
y − Emiss,True

y . Os gráficos foram ajustados a uma

função da forma σ = k
√∑

ET . Os resutados mostraram uma boa concordância

entre os dados e a simulação.

Já usando os dados coletados em 2015 a partir de colisões de prótons a
√
s = 13

TeV e espaçamento entre grupos de prótons de 50 ns, o ATLAS revisitou os estudos

de desempenho da reconstrução de Emiss
T usando o algoritmo TST Emiss

T , comparando

os dados coletados com dados de Monte Carlo [41]. Esse trabalho se baseou nos

canais Z → µ+µ− e W± → e±νe. A Figura 4.3 compara a resolução em função

da
∑
ET obtida para o canal Z → µ+µ− entre os dados coletados e os dados

simulados. Nesse estudo a resolução foi definida como o RMS das distribuições

combinadas de Emiss
x e Emiss

y . Embora os dados experimentais não contenham uma
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(a) (b)

Figura 4.2: Resolução em termos da
∑
ET para os dados coletados (a) , e os dados

simulados (b). Os valores do parâmetro de ajuste k estão em GeV1/2[40].

quantidade significativa de eventos, os resultados mostraram concordância razoável

com a simulação.

Um estudo comparativo dos três algoritmos [51] foi realizado pelo grupo de de-

sempenho de Emiss
T e jatos do ATLAS. Esse estudo usou amostras de simulação dos

processos Z → l+l−, W± → l±ν e produção de pares tt̄, onde l pode ser elétron

ou múon, em colisões de prótons com energia de centro de massa de 13 TeV e

espaçamento temporal entre as colisões de 25 ns. A Figura 4.4 mostra a comparação

da distribuição da componente x da energia transversa faltante para a amostra de

Z → µ+µ− e da
∑
ET entre os três algoritmos. Na distribuição de Emiss

x o TST

Emiss
T apresenta o pico mais bem definido, enquanto o Track Emiss

T apresenta uma

cauda maior por causa da insensibilidade a part́ıculas neutras e o CST Emiss
T não

tem um pico tão bem definido quanto ao TST Emiss
T mas ambos apresentam caudas

semelhantes. A distribuição de
∑
ET confirma uma maior atividade no caloŕımetro.

A Figura 4.5 mostra a comparação da linearidade entre os três algoritmos usados

para o canal Z → µ+µ−, sendo a linearidade definida como:

linearidade =

〈
Emiss
T − Emiss,True

T

Emiss,True
T

〉
, (4.6)

onde Emiss,True
T é a energia transversa calculada a partir das part́ıculas antes de

passarem pela simulação do detector. O valor esperado é zero, mas uma pequena

tendenciosidade é esperada, dado que a Emiss
T é sempre positiva e a resolução é finita.

O algoritmo Track Emiss
T subestima substancialmente a escala de Emiss

T quando os
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Figura 4.3: Distribuições da resolução como função de
∑
ET em eventos de Z →

µ+µ−[41].

Figura 4.4: Distribuição da componente x da ~Emiss
T e da

∑
ET para o canal Z →

µ+µ− para cada um dos algoritmos usados[51].

jatos são inclúıdos, uma vez que que a contribuição das part́ıculas neutras dentro

dos jatos são ignoradas.

A Figura 4.6 mostra a resolução (quantificada como o RMS da distribuição de

Emiss
x,y em termos da

∑
ET para os canais de Z e W . Para ambos os bósons, o

CST Emiss
T apresenta um RMS crescente com relação à atividade de eventos, sendo

que esse efeito é menos pronunciado nos algoritmos baseados em traço. Dado que

a resolução dos jatos influencia mais o TST Emiss
T que o Track Emiss

T , o aumento do

RMS com a atividade pode ser explicado pelo efeito da resolução dos jatos. Conforme
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(a) (b)

Figura 4.5: Comparação da linearidade entre os algoritmos envolvidos sem incluir
jatos, esquerda, e incluindo jatos, direita[51].

a atividade aumenta, o comportamento do TST Emiss
T tende ao comportamento do

CST Emiss
T , já que a contribuição dos jatos passa a ser dominante.

4.4 Reconstrução de elétrons

A reconstrução de elétrons começa pela identificação de clusters topológicos no

caloŕımetro eletromagnético formados por 3 × 5 células de tamanho 0, 025 × 0, 025

em unidades de ∆η×∆φ, sendo cada um deles alimentado por uma torre de trigger

de energia transversa superior a 2,5 GeV, identificada por um algoritmo de janela

móvel.

O passo seguinte é associar um traço reconstrúıdo no detector interno com clus-

ters do caloŕımetro usando a distância no plano η × φ entre a posição do traço e o

baricentro do cluster. Os candidatos a traços de elétrons são reconstrúıdos usando

um padrão de reconhecimento que supõe que a perda de energia no material é com-

pat́ıvel com a de um ṕıon ou, caso essa hipótese não seja satisfeita mas o traço

pode ser extendido até uma região de interesse ao redor do baricentro do cluster, é

usado um padrão de reconhecimento que faz uso da hipótese da perda de energia

ser de um elétron. Após constrúıdos, os traços são redefinidos através do ajuste de

seus parâmetros aos de um traço esperado para um elétron através de um algoritmo

otimizado [53].

Um elétron é reconstrúıdo se pelo menos um traço do detector interno for asso-
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.6: Resolução da Emiss
T em termos da

∑
ET para os processos Z → µ+µ−,

(a,b), e W± → µ±ν (c,d). Os resultados foram separados em eventos que não
incluem jatos (a,c) , e incluindo jatos (b,d)[51].
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ciado a um cluster do caloŕımetro eletromagnético. Caso mais de um traço satisfaça

às condições de associação com um cluster, um algoritmo seleciona o melhor can-

didato a elétron usando como principais parâmetros a distância entre o traço e o

cluster no plano η × φ, o número de depósitos de energia no detector de pixels e a

presença de um depósito na primeira camada do detector de pixels [54]. Os demais

clusters são considerados como sendo de fótons. Finalmente o cluster é reformulado

usando 3×7 ou 5×5 torres de células no barril central ou nas tampas do caloŕımetro

eletromagnético, respectivamente, e a energia do cluster é calibrada usando métodos

de análise multivariáveis (MVA) [55].

4.5 Identificação de elétrons

Com o objetivo de discriminar os candidatos a elétrons entre elétrons de sinal e fun-

dos identificados incorretamente como elétrons, tais como jatos ou fótons, são usados

algoritmos que fazem o uso de informações dos traços e dos diversos componentes

do detector que participam da reconstrução de elétrons.

O algoritmo recomendado pelos grupos de desempenho para as análises f́ısicas é

um algoritmo multivariáveis baseado em verossimilhança. Uma função de verossi-

milhança do sinal LS e outra dos fundos LB são constrúıdas a partir das densidades

de probabilidade do sinal PS,i(xi) ou dos fundos PB,i(xi) das diversas variáveis dis-

criminantes xi, e um discriminante dL, dado por

dL =
LS

LS + LB
(4.7)

é calculado a partir dessas funções de verossimilhança dadas por

LS(B) =
n∏
i=1

PS(B),i(xi). (4.8)

Além das variáveis usadas na construção das funções de verossimilhança, cortes

simples na razão entre a energia do cluster e o momento do traço, uma variável

dependente da largura da cascata no caloŕımetro eletromagnético, a diferença entre

o ângulo azimutal do cluster na camada central do caloŕımetro e do traço e as

variáveis que contabilizam o número de depósitos do traço no detector interno. As

demais variáveis discriminantes carregam informações do caloŕımetro hadrônico, de
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cada uma das camadas do caloŕımetro eletromagnético, das propriedades do traço,

do TRT e da associação do traço com o cluster e estão detalhadas em [56].

Os algoritmos de identificação são otimizados com base em simulações, prin-

cipalmente dos processos Z → e+e− e J/ψ → e+e−. Contudo é preciso aplicar

correções nas distribuições das variáveis discriminantes das simulações baseadas no

Geant 4, porque algumas dessas distribuições possuem uma maior largura ou são

mais próximas das distribuições esperadas para os fundos, efeito de imprecisões de

modelagem da interação das part́ıculas com o meio de detecção e material ina-

tivo [57]. Deve-se notar que essas correções são diferentes daquelas aplicadas nas

análises f́ısicas, que são pesos aplicados nas simulações para se reproduzir as mesmas

eficiências dos dados.

Os elétrons podem ser classificados de três formas distintas, de acordo com o ńıvel

de rejeição dos fundos. A classificação com maior rejeição é chamada tight e a de

menor rejeição loose, e ainda há uma classificação intermediária chamada medium.

Todos os elétrons classificados como tight também passam pelos critérios de seleção

dos elétrons classificados como medium, que por sua vez passam pela seleção loose.

A figura 4.7 mostra a eficiência por energia transversa de uma amostra simulada de

Z → e+e− e de uma amostra simulada de eventos de dois jatos (dijatos).

4.6 Isolamento de elétrons

Normalmente os léptons verdadeiros, ou seja, aqueles que não são outras part́ıculas

identificadas como léptons, estão isolados, sem muita atividade ao seu redor. Por-

tanto é importante definir uma energia de isolamento em seu redor de modo a evitar

falsos léptons nas análises de interesse. As energias de isolamento são definidas com

base no traço, que são menos afetadas pelo empilhamento de eventos, ou com base

no caloŕımetro.

4.6.1 As variáveis de isolamento

As variáveis do tipo etcone são calculadas pela soma simples da energia transversa

depositada em células do caloŕımetro dentro de um cone no plano η × φ de raio R0

centrado na direção do lépton, onde R0 ∈ {0, 2, 0, 3, 0, 4}. Essas variáveis não
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(a) (b)

Figura 4.7: Eficiências na identificação de elétrons de uma amostra Z → e+e− (a)
e de uma amostra de dijatos (b). Para a amostra de Z → e+e−, com elétrons
reconstrúıdos a partir de elétrons verdadeiros, a eficiência aumenta com a ET , en-
quanto diminui para a amostra de dijatos, da qual os elétrons são jatos identificados
incorretamente como elétrons[52].

tiveram bom desempenho no Run 1 em relação à resiliência ao empilhamento e à

concordância entre dados coletados e simulação.

Uma melhoria em relação às variáveis etcone foi alcançada com a coleta da ener-

gia transversa depositada em clusters topológicos. A direção do elétron ou fóton é

dada pela posição do cluster associado, usado para reconstruir sua energia. Toda

a energia positiva dos clusters nos quais o baricentro está dentro de um cone cen-

trado na direção do lépton ou fóton é somada e armazenada em variáveis chamadas

topoetcone.

As variáveis de isolamento baseadas no traço são chamadas de ptcone e são

obtidas somando-se o momento transverso dos traços dentro de um cone de raio

R0 centrado na direção do traço do lépton ou do fóton. No isolamento baseado no

caloŕımetro, um cone de raio inferior a 0,2 não pode ser usado, e em ambientes com

objetos próximos da direção do lépton ou fóton, tal isolamento torna-se inadequado.

Uma variável baseada no traço com o cone de tamanho variável pode então ser

usada, sendo denominada ptvarcone. Para essa variável, o raio R do cone torna-se

menor conforme o aumento do momento transverso:

R = min

(
kT
pT
, Rmax

)
, (4.9)
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onde kT é uma constante fixa em 10 GeV e Rmax é o tamanho máximo do cone,

entre 0,2 e 0,4. Essas definições serão importantes nos estudos sobre os critérios

utilizados no isolamento de elétrons, alvo de discussão das análises apresentadas nos

Cap. 5 e 6.
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Caṕıtulo 5

Medidas da produção W±→ e±ν
em colisões próton-próton a√
s = 13 TeV

No ano de 2015 o LHC inaugurou uma nova fase da F́ısica de Part́ıculas ao colidir

feixes de prótons a energia de centro de massa de 13 TeV, no peŕıodo de tomada

de dados chamado Run II. A operação nas primeiras semanas de feixe estável em

luminosidade reduzida (onde o empilhamento de sinais é pequeno) permitiu realizar

as primeiras medidas de precisão da seção de choque de produção de bósons W e

Z nos canais de elétrons e múons utilizando 81 pb−1 de dados, com os resultados

publicados em 2016 [58]. Este caṕıtulo apresenta as medidas da seção de choque

de produção de bósons W no canal de elétrons1 e a comparação com as previsões

teóricas.

Para o Run II, o ATLAS reformulou todo seu framework de análise dos dados.

Isso exigiu o desenvolvimento de várias ferramentas para seleção e correção dos da-

dos reconstrúıdos (algo que atualmente já é integrado no framework de redução dos

dados), exigindo diversas interações a fim de validar a consistência dos resultados

entre diversos outros grupos de análise. Um outro aspecto crucial dessa análise

envolve a estimativa da contribuição de multijatos. Jatos de baixo momento trans-

verso (pT ) são produzidos de forma abundante em colisores hadrônicos e podem ser

confundidos com elétrons durante o processo de reconstrução. Diferentemente dos

1Além do canal de elétrons, onde houve a participação direta do autor, foram realizadas medidas
da produção de bósons W no canal de múons e medidas da produção de bósons Z nos canais de
elétrons e múons. Os resultados combinados são apresentados no Apêndice A
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outros fundos, as previsões teóricas não conseguem reproduzir de forma adequada

a distribuição de multijatos para a seleção no canal de elétrons, devendo essa con-

tribuição ser estimada em regiões de controle do espaço de fase utilizando métodos

derivados dos próprios dados.

Para tanto, os seguintes prinćıpios são observados no planejamento da análise :

• A medida das seções de choque fiduciais fazem uso de um espaço de fase o

mais próximo posśıvel da observação, que são os cortes aplicados na seleção de

eventos. A dependência de modelos teóricos e pressupostos do Modelo Padrão

é mı́nima, atingindo a melhor precisão para cada lépton individualmente.

• Medidas da razão entre as seções de choque inclusivas de bósons W+ e W− são

particularmente senśıveis à distribuição de quarks de valência u e d, enquanto

que medidas da razão entre as seções de choque inclusivas de bósons W± e

Z são importantes na restrição de quarks s. Essa informação é parte das

condições usadas nas previsões teóricas, portanto servem como “seletoras”

entre vários modelos.

• A combinação entre os canais de elétrons e múons leva em conta as correlações

entre as incertezas sistemáticas, mas o aumento dessas incertezas é controlado

pelo uso do menor espaço de fase comum entre os dois léptons. A redução das

incertezas estat́ısticas e das incertezas sistemáticas não correlacionadas torna

os resultados combinados (combinação entre sabores leptônicos) mais precisos.

• A extrapolação para o espaço de fase total deve ser feita, já que permite a

comparação com os resultados de outros experimentos, porém ao custo de

uma maior dependência dos modelos teóricos implementados nos geradores de

eventos. Os resultados da extrapolação também podem ser necesssários para

algumas buscas por nova F́ısica.

• Devido à radiação de estado final (FSR, Final State Radiation), correções são

aplicadas aos elétrons no estado final para se chegar a resultados compat́ıveis

com aqueles que seriam obtidos se fossem usados elétrons no seu estágio inicial

67



da produção. O efeito dessas correções é minimizado contabilizando-se toda a

radiação eletromagnética próxima aos elétrons nas simulações.

• O controle das incertezas sistemáticas tem como objetivo mantê-las no ńıvel

mais baixo posśıvel. Os fatores de correção usados são decompostos de forma

que estimativas baseadas em dados coletados sejam maximamente explora-

das, como no caso das eficiências de identificação, reconstrução e trigger dos

elétrons. De forma semelhante, os fundos de multijatos, que não são estimados

adequadamente por simulação, são estimados por métodos baseados em dados.

5.1 Metodologia

Os dados usados neste caṕıtulo passaram por uma seleção de eventos dentro da qual

são selecionados eventos que estão dentro de um espaço de fase limitado chamada

região fiducial, correspondente à uma região de operação do detector em que os

dados são coletados ou reconstrúıdos com maior precisão. A seção de choque nesta

região é denominada seção de choque fiducial σfidW , a qual é definida como:

σfidW ×BR(W → lν) =
N −B
CW · L

. (5.1)

onde N é o número total de eventos medidos, B corresponde à soma da contribuição

estimada de todos os fundos, L é a luminosidade integrada e o fator de eficiência CW

é a razão entre o número de eventos reconstrúıdos que passaram por toda a seleção

e o número total de eventos gerados dentro da região fiducial.

A seção de choque total σ é dada pela expansão da seção de choque fiducial para

o espaço de fase total. Na prática σ é dada pela razão

σtotW ×BR(W → lν) =
σfid

AW
, (5.2)

onde o fator de aceitação AW é definido pela fração de eventos gerados que estão

dentro da região fiducial, calculada a partir de eventos que ainda não passaram pela

simulação do detector (reconstrução) e cujas part́ıculas ainda não emitiram radiação

de estado final.

A região fiducial para o processo W± → e±ν foi definida como a região em que o

momento transverso do elétron peT é maior que 25 GeV, a pseudorrapidez do elétron
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ηe esteja no intervalo |ηe| < 2, 5 e fora da região 1, 37 < |ηe| < 1, 52 2, o momento

transverso do neutrino representado pela Emiss
T seja maior que 25 GeV e a massa

transversa do bóson mW
T seja maior que 50 GeV. A massa transversa é definida como

mT =
√

2pT,` pT,ν [1− cos (φ` − φν)] (5.3)

onde φ` é o ângulo azimutal do elétron e φν o ângulo azimutal do neutrino (obtido

no cálculo da Emiss
T ). Essas restrições estão descritas com mais detalhes na seção

5.3, sobre a seleção de eventos.

5.2 Amostras de dados e amostras simuladas

Os dados foram coletados pelo detector ATLAS entre junho e julho de 2015 a partir

de colisões de prótons com energia de centro de massa de 13 TeV, ocorrendo colisões

entre os grupos de prótons (bunches) cada 50 ns, com um pico de luminosidade

instantânea L = 1, 7×1033 cm−1s−1. O número médio de interações de empilhamento

foi 〈µ〉 = 19 e a luminosidade integrada do peŕıodo foi L = 81 pb−1. Os dados

utilizados foram reconstrúıdos (e simulados no caso das previsões) utilizando a cadeia

de processamento do ATLAS, o ATHENA [59].

Usando apenas os dados medidos não há como distinguir quais eventos são do

sinal e quais processos contribuem para o fundo. Amostras geradas por simulação

foram usadas para estimar as contribuições do sinal e dos fundos, exceto a contri-

buição dos multijatos que está descrita na seção 4.7. As amostras de simulação de

Monte Carlo são produzidas de forma centralizada pelos grupos de simulação do

ATLAS. Na produção dessas amostras, a simulação do detector foi processada pelo

software de simulação e reconstrução do ATLAS [59], fazendo uso no pacote Geant4

[57] para simular as interações entre as part́ıculas e o detector.

Foram geradas por simulação amostras dos canais W± → e±ν, W± → µ±ν,

W± → τ±ν, Z → e+e−, Z → µ+µ−, Z → τ+τ−, além de amostras de pares

de bósons W+W−, ZZ e W±Z e amostras contendo um quark top ou um par de

quarks tt̄. A maioria das simulações usou o gerador Powheg-Box v2 [71] interfaceado

com o Pythia 8.186 [72], tendo em vista que análises anteriores mostraram que

2nessa região a cobertura calorimétrica é reduzida e portanto a incerteza é maior
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essa combinação descreve adequadamente as distribuições cinemáticas na produção

inclusiva de bósons Z e W±. Esses geradores produzem previsões da seção de choque

em NLO (Next to Leading Order). A fim de normalizar a seção de choque integrada

para uma previsão de ordem superior (NNLO - Next Next Leading Order) a seção de

choque nessa ordem superior é calculada por um programa de ordem fixa (FEWZ 3

[61] ou DYNNLO 1.5 [60]) e a razão entre a previsão em NNLO e NLO são utilizadas

como um peso adicional aplicada evento a evento. A Tab. 5.1 apresenta a lista de

amostras simuladas, o gerador empregado e a respectiva seção de choque:

5.3 Seleção de eventos

Os elétrons são reconstrúıdos a partir de depósitos de energia no caloŕımetro ele-

tromagnético dentro da região |η| < 2, 47. Esses depósitos formam clusters que são

organizados numa rede de torres, sendo que um cluster tem como semente uma torre

com energia transversa de pelo menos 2,5 GeV. Os clusters associados a uma traço

bem definido no ID são os candidatos a elétrons [42]. Os múons são reconstrúıdos in-

dependentemente pelo ID e pelo espectrômetro de múons. As informações de cada

um dos subsistemas são então combinadas para formar traços de múons a serem

usados nas análises f́ısicas [84]. Na análise foi usada a energia transversa faltante

reconstrúıda pelo TST Emiss
T , já mencionado no caṕıtulo 4. Os objetos f́ısicos usados

nessa análise tiveram que passar pelos critérios de seleção a seguir :

• Apenas eventos coletados com o detector em completas condições operacionais

foram usados na análise. Foi exigido que os eventos selecionados tivessem

pelo menos um vértice com dois traços associados. Mais de 97% dos eventos

atendem a esse critério.

• Foram selecionados elétrons que ativaram um trigger com requerimento de

momento transverso peT ≥ 24 e isolamento classificado como loose, conforme

descrito na subseção 4.1.3, ou um trigger sem isolamento que exige um mo-

mento transverso mı́nimo de 60 GeV para ser ativado. Os elétrons devem

ter sido identificados por um algoritmo baseado em verossimilhança e terem

sido classificados como medium, critério que apresenta uma eficiência de apro-
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Tabela 5.1: Eventos simulados utilizados na análise da produção de bósons W± na
região fiducial. Alguns genradores são configurados para a filtrar apenas eventos de
interesse para serem reconstrúıdos. Esses filtros possuem uma eficiência e a seção de
choque utilizada para cada processo deve levar em conta esse fator. Nas amostras
de di-bóson, os termos adicionais indicam: SF− → mesmo sabor leptônico, cargas
negativas; OF− → sabor leptônico diferente, cargas negativas; SF+ → mesmo sabor
leptônico, cargas positivas e OF+ → sabor leptônico diferente, cargas positivas.

Canal Gerador σ · BR× εfilter [pb]

W+ → eν 11501
W− → eν 8579
W+ → µν 11501
W− → µν 8579
W+ → τν Powheg-Box+Pythia 8 11501
W− → τν 8579
Z → ee 1892
Z → µµ 1892
Z → ττ 1892

tt̄ 451
Wt 34
Wt̄ Powheg-Box+Pythia 6 34

t (t-chan) 44
t̄ (t-chan) 26
ZZ → qqll 2.3
WZ → qqll 3.76
WZ → lνqq 12.54
WW → lνqq SHERPA2.1.1 25.99
ZZ → llνν 14.02

ZW → lllν SF− 1.84
ZW → lllν OF− 3.62
ZW → lllν SF+ 2.56
ZW → lllν OF+ 5.02

ZZ → llll 12.58
bb Pythia 8B 187710
cc 58528

ximadamente 90% para elétrons com ET ≈ 40 GeV [85], e devem satisfazer

peT > 25 GeV e estarem no intervalo de pseudorrapidez |ηe| < 2, 47, excluindo a

região de transição entre o barril e as tampas do caloŕımetro eletromagnético

1, 37 < |ηe| < 1, 52. Os elétrons ainda tiveram que passar pelo critério de

isolamento gradient (cf. Sec. 5.5).

• Na análise de W± foram selecionados eventos contendo exatamente 1 lépton,
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com energia transversa faltante Emiss
T > 25 GeV e a massa transversa do bóson

mT > 50 GeV. Para reconstruir a Emiss
T foram selecionados jatos reconstrúıdos

pelo algoritmo anti-kt [86] com o parâmetro R = 0, 4, num intervalo de pseu-

dorrapidez |η| < 4, 5 e momento transverso pT > 20 GeV, após terem suas

energias calibradas. Eventos contendo jatos calibrados com qualidade Loo-

seBad que passaram no limiar da variável jet-vertex-tagger (JVT)3 [87], e

possuem momento transverso superior a 20 GeV foram rejeitados.

• A reconstrução da energia transversa faltante leva em conta a superposição

entre jatos e outros objetos. Foi aplicada uma remoção de léptons e jatos

sobreviventes à seleção que estavam superpostos, obedecendo aos seguintes

critérios em função do raio ∆R no plano η × φ:

– Se ∆R entre um elétron e um jato for menor que 0,2 o jato é removido;

– O elétron é removido se 0, 2 < ∆R < 0, 4;

– Se ∆R < 0, 4 entre um múon e um jato, o múon é removido se o jato

tiver mais que dois traços com pT > 0, 5 GeV, senão o jato é removido.

5.4 Correções e incertezas sistemáticas

A principal fonte experimental de incertezas sistemáticas é a incerteza na luminosi-

dade, que foi 2,1%. As demais incertezas sistemáticas contribuem para a incerteza

no fator CW da Eq. 5.1 e na estimativa dos fundos.

Com o objetivo de tornar as amostras geradas por simulação as mais próximas

posśıveis dos dados coletados, são aplicados diversos pesos e calibrações aos eventos

e objetos reconstrúıdos. Cada uma dessas correções tem uma incerteza associada. A

propagação das incertezas sistemáticas devidas a tais correções é obtida aplicando-se

as mesmas com as respectivas incertezas acrescidas e subtráıdas do valor nominal.

A incerteza sistemática total no fator CW é obtida pela combinação das incertezas

3Para suprimir os jatos provenientes de empilhamento foi usada uma variável discriminante
chamada jet-vertex-tagger (JVT). A JVT é calculada por um método multivariáveis baseado em
verossimilhança a partir de outras duas variáveis, uma dependente da soma da magnitude do
momento transverso dos traços associados ao jato e dos traços associados às interações de empilha-
mento e a outra variável definida como a razão entre a soma da magnitude do momento transverso
dos traços associados aos jatos e o momento transverso total do jato.
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obtidas para cada uma das correções. As correções e pesos aplicados aos objetos

f́ısicos e eventos, assim como o cálculo das incertezas sistemáticas associadas, fizeram

o uso de métodos validados pelos grupos de performance do ATLAS e são descritas

na subseção a seguir.

As incertezas sistemáticas que contribúıram na incerteza do fator C não associ-

adas à correções aplicadas em objetos são devidas ao empilhamento, aos geradores

de eventos usados, às incertezas nos conjuntos de PDF’s e, no canal de elétrons,

à identificação errada da carga, que pode ocorrer devido ao efeito da emissão de

radiação que leva à reconstrução incorreta dos traços. As incertezas atribúıdas aos

conjuntos de PDF’s contribuem com apenas 0,1% e as incertezas associadas aos ge-

radores contribuem principalmente na incerteza da Emiss
T e não foram consideradas

explicitamente para não serem contabilizadas duas vezes.

As incertezas devido ao empilhamento são obtidas por uma técnica validada pela

colaboração, que corrige as condições de empilhamento de amostras de Monte Carlo

para que sejam equivalentes às condições dos dados coletados. Quando as amostras

produzidas por Monte Carlo são geradas, não são usadas as mesmas condições de

empilhamento dos dados, mas sim uma distribuição genérica do número médio de

interações por colisão 〈µ〉.

O método usado para corrigir o empilhamento das amostras simuladas faz um

mapeamento que relaciona o peŕıodo de coleta de dados ao número que identifica

a amostra de Monte Carlo e calcula um peso comparando a distribuição de 〈µ〉 da

amostra de dados com a de Monte Carlo. A Fig. 5.1 mostra um histograma do

número de interações por colisão, com a escala do eixo vertical convertida em lumi-

nosidade integrada, usado na correção das condições e empilhamento. Foi aplicado

um fator adicional aos pesos de 1/1, 16 para levar em conta a fração de atividade

inelástica que é diferente nas amostras de dados e de simulação, e também para

equalizar o número de vértices em função de 〈µ〉 entre os dados e as simulações. A

incerteza sistemática associada ao procedimento afeta a distribuição de Emiss
T e as

eficiências de isolamento e identificação dos léptons, logo a variação do fator CW

devido à variação dos fatores de escala das eficiências foi subtráıda para evitar uma

contagem dupla. A Fig. 5.2 mostra o efeito de se aplicar a correção das condições
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de empilhamento, comparando duas distribuições de número de vértices primários

reconstrúıdos geradas a partir de amostras simuladas, uma corrigida e outra não

corrigida, com uma distribuição obtida a partir de dados coletados.

Figura 5.1: Distribuição do número de interações por colisão de amostras de dados
usadas na análise na região inclusiva. Dados referentes a um subconjunto dos dados
de colisão próton-próton a

√
s = 13 TeV.

5.4.1 Correções e sistemáticas dos objetos f́ısicos

Elétrons

Os elétrons tem sua energia e momento calibrados, sendo aplicadas diferentes correções,

tanto nas amostras de dados como nas amostras de simulação [88]. As correções apli-

cadas aos dados coletados no processo de calibração são:

• A equalização das escalas de energia das camadas do Caloŕımetro Eletro-

magnético, devido à sua segmentação longitudinal em 4 camadas.

• A correção da distribuição de material em frente ao Caloŕımetro Eletromagnético,

que usa a razão entre as energias medidas pelas duas primeiras camadas, e leva

em conta a probabilidade de conversão de fótons em frente ao PS.

• As propriedades dos clusters do Caloŕımetro Eletromagnético e informações

do sistema de traços são calibradas à energia original de amostras simuladas

usando um método de análise multivariáveis.
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Figura 5.2: Comparação de distribuições do número de vértices geradas a partir da
dados coletados (azul), de dados simulados sem a correção das condições de empi-
lhamento (verde) e com a correção (vermelho). Dados referentes a um subconjunto
dos dados de colisão próton-próton a

√
s = 13 TeV.

• A correção devido ao alargamento da distância entre os módulos do detector,

devido ao efeito da gravidade.

• A correção devido a não homogeneidade azimutal da alta tensão aplicada nos

diversos setores do Caloŕımetro Eletromagnético.

• Em algumas regiões do caloŕımetro existe uma tendenciosidade na amplificação

do sinal. Essa dependência é removida aplicando-se uma correção que ajusta

os dados à simulação.

• Fatores de escala são calculados para ajustar a resposta dos elétrons dos dados

aos elétrons de simulações, usando uma amostra de eventos Z → e+e−, sendo

depois validados usando candidatos a elétrons de eventos J/ψ → e+e− de

dados coletados.

Nas amostras de simulação, uma técnica validada pelo grupo de elétrons e fótons

do ATLAS aplica as correções das propriedades dos clusters e dos traços de forma

que sejam correspondentes aos valores originais de energia dos elétrons verdadeiros.

Uma vez que a resolução de energia das amostras simuladas é artificialmente melhor
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que a dos dados coletados, a energia dos elétrons simulados deve passar por um

processo de degradação da resolução (smearing).

As eficiências devidas à reconstrução, à identificação, e ao isolamento devem ser

corrigidas. Tais correções são dadas como fatores de escala, obtidos pela razão entre

a eficiência das amostras de dados e das amostras de Monte Carlo.

Jatos

Embora os jatos não sejam explicitamente usados nesta análise, a reconstrução da

energia transversa faltante Emiss
T e a medida de isolamento dos elétrons utilizam a

informação dos jatos reconstrúıdos presentes no evento. O procedimento de cali-

bração dos jatos começa ajustando-se a direção do jato de forma que ele aponte

para o vértice identificado, em seguida o efeito do empilhamento é subtráıdo. A

energia do jato é calibrada aplicando-se uma correção derivada da simulação, que é

dependente de η e pT e na qual tendenciosidades na pseudorrapidez dos jatos, devido

às diferentes tecnologias adotadas em diferentes inervalos de η, são corrigidas. São

aplicadas ainda correções para reduzir a dependência da energia em relação à estru-

tura dos jatos e reduzir os efeitos de jatos que não estão completamente contidos no

caloŕımetro [89].

A energia dos jatos é calibrada de modo que a energia dos jatos gerados por

Monte Carlo, depois de reconstrúıdos, seja a mesma energia antes deles passarem

pela simulação do detector. Os fatores de correção são determinados a partir de

amostras de dois jatos geradas por simulação, usando os jatos após terem o vértice

primário e o empilhamento corrigidos. Para que a resolução em energia das amostras

simuladas seja compat́ıvel com a resolução das amostras de dados, é necessário

aplicar um fator de degradação nas primeiras [89, 90, 91].

Energia transversa faltante

Nas análises f́ısicas a energia transversa faltante deve ser reconstrúıda a partir dos

demais objetos f́ısicos já calibrados pelos métodos validados pelos grupos de desem-

penho do ATLAS, conforme discutido no Cap. 4. Desse modo, a principal incerteza

na Emiss
T é proveniente da propagação das incertezas dos jatos. As demais incertezas
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associadas a Emiss
T são devidas à contribuição dos termos soft, descritos no caṕıtulo

3, na calibração da escala e da resolução da Emiss
T .

5.5 Estudos dos critérios de isolamento do elétrons

na região inclusiva

Uma forma tradicional de exigir que um lépton esteja isolado é calculando a razão

entre uma das variáveis de isolamento ptcone ou etcone (v. Cap. 4) e o pT do

lépton, exigindo então que essa razão seja inferior a um limite. A Figura 5.3 mostra

as distribuições de variáveis de isolamento divididas pelo pT do elétron, obtidas a

partir dos dados coletados no ińıcio da tomada de dados em junho de 2015, onde

foi aplicada a seleção de eventos descrita na seção 5.3. A Figura 5.4 mostra o efeito

da aplicação do isolamento usando as variáveis de isolamento relativas ao pT na

distribuição de mT , sendo usados eventos que passaram pela seleção de eventos da

seção 5.3, exceto pelo isolamento.

5.5.1 Abordagem funcional

A eficiência do método tradicional não apresenta uma uniformidade em η. Por

isso é recomendado usar uma abordagem funcional, que apresenta uma eficiência

de 90% para pT = 25 GeV, chegando a 99% para pT = 60 GeV, baseada tanto

na informação do caloŕımetro (topoetcone20/pT ) e do traço (ptvarcone20/pT para

elétrons e ptvarcone30/pT para múons). Esse tipo de isolamento é chamado na

análise de gradient. A Fig. 5.5 mostra a distribuição de mT de bósons W± para

os dados e as simulações do sinal e dos fundos, após a seleção de eventos do sinal,

descrita na seção 5.3, e após a mesma seleção, porém usando o isolamento invertido,

ou seja, selecionando os eventos reprovados no critário de isolamento. Com a inversão

do isolamento as simulações não reproduzem os dados por causa do excesso de

multijatos que não foram simulados. Essa seleção será importante mais à frente,

para definir a região de controle para a estimativa da contribuição do fundo por

multijatos.
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Figura 5.3: Distribuições das variáveis de isolamento relativas ptcone20/pT ,
ptcone30/pT , etcone20/pT e topoetcone20/pT .

5.5.2 Isolamento no trigger

No primeiro ńıvel de trigger do caloŕımetro eletromagnético (L1EM), o processador

de cluster identifica objetos de trigger como um máximo local usando um algoritmo

de janela móvel. A variável de isolamento é calculada na camada do EM a partir

da soma das torres de trigger ao redor. Na camada hadrônica é usada a torre de

trigger imediatamente atrás do máximo local. O cálculo da variável de isolamento

usa quatro parâmetros e o corte é aplicado por comparação com uma tabela.

No High Level Trigger (HLT) o isolamento de elétrons e múons é baseado na

variável ptcone20/pT . Os elétrons são considerados como isolados se ptcone20/pT <

0, 1, nos triggers com isolamento classificado como iloose (contêm iloose no nome

da variável que os identifica). Os múons são isolados se ptcone20/pT < 0, 12 nos

triggers classificados como iloose e ptcone30/pT < 0, 06 nos triggers do tipo imedium

(contêm imedium no nome da variável que os identifica). A Fig. 5.6 mostra o
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Figura 5.4: Efeito do isolamento na distribuição de mT usando as variáveis de
isolamento relativas ptcone20/pT , ptcone30/pT , etcone20/pT e topoetcone20/pT .
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(a) (b)

Figura 5.5: Distribuição de mT para W± após seleção com o isolamento gradient
(a) , e com o mesmo isolamento invertido (b).

efeito do isolamento no HLT na distribuição de ptcone20/pT para os primeiros dados

coletados em junho de 2015, comparando a distribuição de eventos que passaram

por um trigger com isolamento iloose e eventos que passaram por um trigger sem

esse isolamento.

(a) (b)

Figura 5.6: Efeito do isolamento do HLT nas distribuições das vaŕıaveis de isola-
mento relativas para (a) elétrons identificados como medium e (b) elétrons identifi-
cados como iloose. Foram usados dois triggers com limiar de peT > 24 GeV, um sem
isolamento (linha preta) e outro com isolamento loose (linha vermelha). Demais
cortes seguiram os critérios de seleção do sinal.
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5.6 O fundo de multijatos

Eventos envolvendo dacaimentos semileptônicos de quarks pesados, hádrons iden-

tificados como léptons e, no caso de elétrons, elétrons provenientes de fótons, são

todos chamados coletivamente de multijatos. Embora a contribuição de multijatos

ao fundo seja negligenciável nas análises relacionadas a produção de bósons Z, dada

a baixa probabilidade de haver dois falsos léptons isolados com massa invariante na

região do polo do bóson Z num mesmo evento, a contribuição torna-se relevante

nos canais de W±. A simulação de multijatos não é satisfatória, principalmente no

caso de elétrons, e um método baseado em dados é usado para estimar essa contri-

buição. A Fig. 5.7 deixa claro que as simulações de multijatos não são adequadas,

dada a diferença entre a distribuição obtida usando-se o método baseado em dados e

usando-se eventos simulados. A seleção de um lépton isolado com alta Emiss
T e mT re-

jeita a maioria dos multijatos, mas uma contaminação ainda permanece importante

nessa região do espaço de fase.

Figura 5.7: Distribuições da massa transversa de W± obtidas calculando-se a con-
tribuição dos multijatos por simulação (linha vermelha) e usando-se um método
baseado em dados (linha azul), normalizados em relação ao número total de even-
tos, mostrando que a simulação não reproduz a distribuição dos dados de forma
adequada.
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5.6.1 Metodologia

A metodologia de determinação dos multijatos explorou o fato dos léptons sobrevi-

ventes à seleção de eventos se encontrarem quase totalmente em regiões limitadas

das variáveis de isolamento. Os elétrons sobreviventes ficaram restritos à região

ptvarcone20/pT < 0, 08, conforme mostrado na Fig. 5.8.

Figura 5.8: Distribuição bidimensional das variáveis de isolamento relativas
ptvarcone20/pT e topoetcone20/pT para elétrons e sobreviventes à seleção de eventos
do sinal.

A determinação do número de eventos de multijatos foi feita por meio de ajustes

de máxima verossimilhança em distribuições cinemáticas das variáveis discriminan-

tes mT , Emiss
T , plT e ∆φ entre a direção do lépton e da ~Emiss

T . As distribuições foram

constrúıdas a partir de amostras enriquecidas com eventos de multijatos separadas

em duas regiões de ajuste, sendo uma delas obtida removendo-se o corte em Emiss
T e a

outra removendo-se o corte em mT , e em ambas foi removido o corte de isolamento

gradient. As distribuições cinemáticas foram produzidas para diferentes interva-

los de uma das variáveis de isolamento, mantendo-se um corte fixo na região dos

eventos sobreviventes ao isolamento gradient na outra. Para os elétrons a variável

ptvarcone20/pT foi dividida em quatro intervalos iniciando em 0,08 e terminando em

4,0, com um corte fixo em topoetcone20/pT < 0, 11, e a variável topoetcone20/pT

foi dividida em quatro intervalos iniciando em 0,11 e terminando em 4,0, com um
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corte fixo em ptvarcone20/pT < 0, 08.

Para cada uma das distribuições o número de eventos de multijatos foi dete-

minado por um ajuste de máxima verossimilhança, no qual o sinal e o fundo de

multijatos estiveram livres para flutuar enquanto os fundos gerados por simulação

de Monte Carlo foram mantidos fixos. O número de eventos de multijatos na região

do sinal é obtido aplicando-se o requerimento de mT > 50 GeV ou Emiss
T > 25 GeV

para cada distribuição cinemática em cada intervalo de cada variável de isolamento.

Os resultados otidos para cada variável discriminante foram organizados em his-

togramas, cujos bins são os intervalos das variáveis de isolamento, e o número de

eventos de multijatos foi extrapolado para as regiões correspondentes ao isolamento

do sinal em cada histograma por um ajuste linear. A Fig. 5.9 ilustra o método para

o canal W− → e−ν̄.

T
ptvarcone20/p

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

ν-
 e

→
M

J 
es

tim
at

e 
in

 s
ig

na
l r

eg
io

n 
fo

r 
W

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Graph

 ptvarconelep

T
p

^W ptvarconeTm

| ptvarconeφ∆|

 ptvarconemiss
TE

Graph

(a)

T
ptvarcone20/p

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

ν-
 e

→
M

J 
es

tim
at

e 
in

 s
ig

na
l r

eg
io

n 
fo

r 
W

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Graph

 ptvarconelep

T
p

^W ptvarconeTm

| ptvarconeφ∆|

 ptvarconemiss
TE

Graph

(b)

T
topoetcone20/p

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

ν-
 e

→
M

J 
es

tim
at

e 
in

 s
ig

na
l r

eg
io

n 
fo

r 
W

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Graph

 topoetconelep

T
p

^W topoetconeTm

| topoetconeφ∆|

 topoetconemiss
TE

Graph

(c)

T
topoetcone20/p

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

ν-
 e

→
M

J 
es

tim
at

e 
in

 s
ig

na
l r

eg
io

n 
fo

r 
W

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Graph

 topoetconelep

T
p

^W topoetconeTm

| topoetconeφ∆|

 topoetconemiss
TE

Graph

(d)

Figura 5.9: Histogramas do número de eventos por variável de isolamento para o
canal W− → e−ν̄. (a,b) histogramas de ptvarcone20/pT e (c,d) os histogramas de
topoetcone20/pT , sem o corte em mT (a,c) e sem o corte em Emiss

T (b,d).

O número de eventos de multijatos foi calculado para cada uma das variáveis

83



de isolamento e cada uma das regiões separadamente como a média ponderada dos

valores obtidos para cada variável discriminante com suas incertezas. O valor no-

minal do número de eventos de multijatos para cada canal foi dado pela média dos

resultados obtidos para cada região e cada variável de isolamento. As incertezas do

ajuste linear foram propagadas como incertezas sistemáticas do método. A incer-

teza sistemática da escolha da variável de isolamento foi determinada calculando-se

a média do número de eventos obtidos das duas regiões de ajuste para cada variável

de isolamento e tomando o valor da incerteza como metade da diferença entre as

duas médias. De forma semelhante a incerteza na escolha da região de ajuste foi

obtida calculando-se a média do número de eventos de multijatos das duas variáveis

de isolamento para cada região de ajuste e tomando-se a metade da diferença entre

elas como a incerteza. Ainda contribúıram para a incerteza sistemática nos multi-

jatos a incerteza na escala de energia dos jatos. A correlação ρ entre os fundos de

multijatos das amostras de W− e W+ foi estimada para cada incerteza repetindo-se

o procedimento para uma amostra inclusiva das duas cargas e usando-se a equação:

δ(W±)2 = δ(W+)2 + δ(W−)2 + 2ρδ(W+)δ(W−) (5.4)

As frações de eventos de multijatos estimadas para os canais de elétons foram 8%

e 10% e as incertezas relativas foram 26% e 30% para W+ e W− respectivamente.

A t́ıtulo de comparação, nos canais de múons as contribuições de multijatos foram

3,5% e 4% com incertezas de 22% e 30% para W+ e W− respectivamente.

5.7 Resultados

A boa concordância entre as simulações e os dados coletados pode ser observada

nas distribuições cinemáticas. A Fig. 5.10, mostra as distribuições de momento

transverso do elétron, pseudorrapidez do elétron e de energia transversa faltante

para os canais de W± → e±ν. As mesmas distribuições, utilizando como critério

adicional o sinal da carga do elétron reconstrúıdo são apresentadas nas Figs. 5.11

e 5.12. Todas as distribuições incluem os fundos relevantes e as incertezas estão

representadas na forma de bandas hachuradas.

84



(a) (b)

(c)

E
n
tr

ie
s
 /
 2

 G
e
V

0

5

10

15

20

25

30

3
10×

νe→W
 ATLAS

1
13 TeV, 81 pb

Data

 Syst. Unc.⊕MC Stat. 

ν e→W

Multijet
e+ e→Z

ντ→W

Other backgrounds

 [GeV]
T

 m

40 60 80 100 120 140

D
a
ta

 /
 P

re
d
.

0.8
0.9

1
1.1
1.2

(d)

Figura 5.10: Distribuições cinemáticas para produção de bósons W . O sinal e as
contribuições esperadas de todos os fundos são estimadas através de simulações de
Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela
região delimitada pela faixa hachurada e somadas quadraticamente com a incerteza
estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma de barras
de erro associadas aos pontos. O painel inferior apresenta a razão entre os dados e
a previsão de Monte Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos. (a) momento
transverso do elétron, (b) distribuição em pseudorrapidez dos elétrons ηe, (c) energia
transversa faltante Emiss

T e (d) massa transversa mW
T .
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Figura 5.11: Distribuições cinemáticas (peT e ηe) para produção de bósons W se-
paradas pelo sinal da carga dos elétrons reconstrúıdo. O sinal e as contribuições
esperadas de todos os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo.
As incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimi-
tada pela faixa hachurada e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica.
As variações estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma de barras de erro as-
sociadas aos pontos. O painel inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão
de Monte Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos. Momento transverso do
elétron peT ((a) e+, (b)e−), distribuição em pseudorrapidez dos elétrons ηe ((c) e+,
(d)e−).
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Figura 5.12: Distribuições cinemáticas ( Emiss
T e mW

T ) para produção de bósons W
separadas pelo sinal da carga dos elétrons reconstrúıdo. O sinal e as contribuições
esperadas de todos os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo.
As incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimi-
tada pela faixa hachurada e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica.
As variações estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma de barras de erro asso-
ciadas aos pontos. O painel inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de
Monte Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos. Energia transversa faltante
Emiss
T ((a) e+, (b)e−), massa transversa mW

T ((c) e+, (d)e−).
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5.8 Contribuição dos fundos determinados por si-

mulação

As contribuições dos fundos simulados ao canal de W± decaindo em elétrons foram

W± → τ±ν, Z → e+e−, Z → τ+τ−, os fundos contendo um quak top ou um par tt̄, e

os pares de bósons ZZ, WW e WZ. As contribuições de cada um, em porcentagem

no número final de eventos simulados, encontram-se na Tab. 5.2, assim como as

contribuições dos fundos simulados nos demais canais.

Tabela 5.2: Contribuições no canal W → eν das amostras geradas por simulação em
relação ao número total de eventossimulados sobreviventes para cada um dos canais
estudados, em porcentagem.

Processo Contribuição

W → eν 95,5 %
W → τν 1,8 %
Z → ττ 0,12 %
Dibósons 0,08 %

tt̄ 1,1 %
t 0,2 %

Z → ee 1,2 %

5.8.1 O fator CW

As contribuições relativas de cada uma das incertezas sistemáticas no fator C para

cada um dos canais encontra-se na Tab. 5.3.

5.8.2 Cálculo da seção de choque

As informações necessárias para o cálculo das seções de choque usando a equação

4.1, assim como as seções de choque fiducial σfid e total σtot calculadas para cada

canal, incluindo as respectivas incertezas estat́ısticas, sistemáticas e da luminosidade

são apresentadas na Tab. 5.4 :
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Tabela 5.3: Incertezas sistemáticas relativas δCW/CW nos diversos canais, em por-
centagem.

Contribuição W+ → e+ν W− → e−ν

Trigger 0,3 0,3
Reconstrução e identificação do lépton 0,5 0,6

Isolamento do lépton 0,1 0,1
Resolução e escala na E do lépton 0,4 0,4

Identificação da carga 0,1 0,1
JES e JER 1,7 1,7
Emiss
T 0,1 0,1

Empilhamento 0,4 0,3
PDF 0,1 0,1

total 1,9 1,9

Tabela 5.4: Aceitação A, fator C e seções de choque calculadas para cada canal.

W+

Eventos 228060± 510(stat)± 4920(sys)± 200(lumi)
CW 0, 602± 0, 012(sys)

σfid [nb] 4, 68± 0, 01(stat)± 0, 14(sys)± 0, 10(lumi)
A 0, 383± 0, 007(sys)

σtot [nb] 12, 23± 0, 003(stat)± 0, 42(sys)± 0, 27(lumi)

W−

Eventos 177890± 450(stat)± 6110(sys)± 180(lumi)
CW 0, 614± 0, 012(sys)

σfid [nb] 3, 58± 0, 01(stat)± 0, 14(sys)± 0, 08(lumi)
A 0, 398± 0, 007(sys)
σtot 9, 00± 0, 02(stat)± 0, 39(sys)± 0, 20(lumi)

Através dos cáluclos efetuados com o gerador de ordem fixa (FEWZ [61]) em

NNLO e utilizando a PDF CT14nnlo [65], foram obtidos os seguintes valores para

as seções de choque:

Tabela 5.5: Seções de choque calculadas pelo gerador FEWZ utilizando PDF
CT14nnlo.

Canal σfid [nb] σtot [nb]

W+ 4, 50± 0, 14 11, 55± 0, 32
W− 3, 43± 0, 11 8, 54± 0, 24
W± 7, 93± 0, 25 20, 10± 0, 54
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Com a informação das Tab. 5.4 e 5.5 é posśıvel calcular a razão entre seções de

choque, a qual possui a vantagem de cancelar a incerteza na energia do feixe e na

luminosidade:
σfidW+

σfidW−

=
NW+

sig

LCW+

× LCW−

NW−
sig

=
NW+

sig CW−

NW−
sig CW+

(5.5)

A razão entre as seções de choque fiduciais no canal de elétrons entre W+ e W−,

com as respectivas incertezas estat́ısticas e sistemáticas medidas foram

σ
fid(meas)

W+ /σ
fid(meas)

W− = 1, 308± 0, 004(stat)± 0, 031(sys) (5.6)

Utilizando os dados da Tab. 5.5 a razão segundo a previsão teórica é

σ
fid(pred)

W+ /σ
fid(pred)

W− = 1, 312± 0, 059(sys) (5.7)

Esses resultados são as primeiras medidas de seções de choque de produção de

bósons W± 4 a
√
s = 13 TeV, a maior energia de centro de massa atingida por um

colisor, feitas pelo ATLAS. Os resultados acima mostram uma boa concordância

com os cálculos teóricos baseados na QCD em ordem NNLO e apontam para a

possibilidade de medir a razão entre as seções de choque σ
fid(meas)

W+ /σ
fid(meas)

W− com

uma incerteza total de apenas 0,8%. Os resultados deste trabalho foram combinados

com os resultados do canal de W± → µ±ν e também com os canais de Z → e+e−

e Z → µ+µ−, estudados por outros grupos da colaboração. A combiniação dos

resultados está dispońıvel no Ap. A e foram publicados em [58].

4e também bósons Z, publicadas em conjunto em [58].
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Caṕıtulo 6

Medidas da produção W±→ e±ν
na região de alta massa transversa
em colisões próton-próton a√
s = 13 TeV

Após a medida da seção de choque total na região inclusiva (região que compreende

o pico da distribuição de massa transversa dos bósons W±) a medida foi estendida

para a região de alta massa transversa (região que compreende a faixa de massa

transversa maior que 130 GeV). Medidas de precisão nessa região (conforme foi

descrito na introdução desse trabalho) tem grande interesse para buscas além do

modelo padrão e estratégias empregando teorias de campo efetivas para previsões.

Além disso, como a produção de bósons W± é um fundo importante para muitas

buscas na região de alta massa, a medida correta da seção de choque de produção de

bósons W± na região de alta massa transversa é crucial para a sensibilidade dessas

buscas. Deve-se mencionar que o acesso à essa região na escala de TeV só se tornou

posśıvel graças à copiosa quantidade de dados produzidas pelo LHC durante o Run

II (aproximadamente 150 pb−1) entre os anos de 2015 e 2018.

Foram selecionados dados coletados durante os anos de 2016 e 2017 pelo detector

ATLAS a partir de colisões de prótons com energia de centro de massa
√
s = 13

TeV, com espaçamento temporal nominal entre as colisões de 25 ns. A luminosidade

integrada e o número médio de interações por cruzamento de prótons (〈µ〉) que

correspondem aos dados utilizados nesta análise foram respectivamente L = 32995

pb−1 e 〈µ〉 = 25, 1 para o ano de 2016 e L = 43584 pb−1 e 〈µ〉 = 37, 8 para 2017[94].

91



A Fig. 6.1 mostra a distribuição do número médio de colisões por cruzamento de

feixe observada durante o Run-2 [94]. A fim de uniformizar os critérios de seleção

e eficiência, os dados coletados em 2015 não foram considerados, uma vez que o

trigger utilizou um limiar de 25 GeV no momento transverso do elétron, enquanto o

limiar mı́nimo para os dados de 2016 e 2017 é de 27 GeV. A luminosidade integrada

referente aos dados de 2015 corresponde a apenas 4% do total de dados coletados

nos três anos, e portanto sua não utilização não impacta a análise. Os dados de

2018 (último ano de operação do Run-2) têm o potencial de praticamente dobrar a

quantidade de dados aqui analisada. Entretanto, devido ao longo processo envolvido

na preparação e análise (dados e simulações) não puderam ser aqui explorados.

CP performance for high-mu 

4

Running at very high pile-up. More than we have in mc16c profile.
We will need the mc16d campaign once the mu-profile in data is known. 

Do you see any potential problem running at high pile-up ?
Do we need some more MC to check this ?
Could there be any problems in the derivation selection cuts ? isolation ?
Could you think about checks in recent runs and report shortly in the next PC meeting ?

MC16b profile (for trigger)

Number of pile-up events

Recent plots by tracking comparing long/short runs:
Overall lower Si efficiency
Lower hits on tracks in the central IBL region
IBL noise is higher, more tracks with no TRT hits 

Figura 6.1: Luminosidade integrada em função do número médio de colisões por
cruzamento de feixe (〈µ〉) obtido durante o Run-2 durante os peŕıodos de coletas de
dados de 2015, 2016 e 2017 [94].

6.1 Previsões de Monte Carlo para a estimativa

do sinal e o fundo

O sinal (W+ → e−ν, W+ → e+ν) e a contribuição estimada para os fundos eletro-

fracos (W± → τ±ν, Z → e+e−, Z → τ+τ−) foram produzidas pelo gerador Powheg

[71] configurado para a geração de eventos contendo 1 bóson e interfaceado com o

gerador Pythia 8.1 [72] para os processos de hadronização. A PDF utilizada é a
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CT10 [105] e utiliza o tunning AZNLO CTEQL1[74]. O gerador EvtGen v.1.2.0 [77]

foi utilizado para modelar o decaimento dos quarks b e c e o gerador Photos++ v.3.52

[78] utilizado para modelar a emissão via QED dos vértices eletrofracos e de léptons

carregados. As seções de choque de produção integradas são normalizadas em NNLO

por meio da previsão teórica fornecida pelo programa FEWZ [61], utilizando a PDF

MSTW2008NNLO [83].

Os fundos associados à produção de quarks top ( tt̄, single-top, W em associação

com um quark top nos canais s e t) foram produzidas pelo gerador Powheg-Box

v2 [71] e o gerador Pythiav.6.4 [79] para a hadronização. A produção no canal

tt̄ é normalizada em NNLO+NNLL a partir dos resultados em ordem fixa obti-

dos pelo código Top++2.0 [80]. Os fundos provenientes da produção de di-bósons

(WW,WZ,ZZ) foram geradas nos canais de decaimento totalmente leptônico e

semi-leptônico utilizando o gerador Sherpa v.2.2.2 [81] empregando a PDF NNPDF30NNLO

[66]. No ATLAS, todas as amostras (sinal ou fundo) utilizadas para análises oficiais

(como neste caso) são produzidas centralmente pela colaboração e disponibilizadas

em formato reconstrúıdo para as análises f́ısicas.

A produção central dos eventos de Monte Carlo segue a determinação e validação

do ATLAS e permite harmonizar a geração entre todas as análises, sendo os gera-

dores, as PDFs e os tunnings escolhidos com base na comparação com os resultados

experimentais realizados em estudos prévios. As part́ıculas produzidas pelos gera-

dores são transportadas através do material de todos os subsistemas do ATLAS por

um código baseado no Geant4 [57]. A Tab. 6.1 apresenta um sumário dos geradores

e as PDFs usadas na simulação de cada um dos processos.

Nessa análise, cada uma das amostras de simulação usadas teve duas versões, cuja

principal diferença entre elas é o perfil da distribuição do número médio de colisões

por cruzamento de feixe 〈µ〉. Uma das versões possui o perfil da distribuição de 〈µ〉

adequado para ser comparado com os dados de 2015 e 2016 (〈µ〉 = 25.1), enquanto

a segunda versão é adequada para os dados de 2017 (〈µ〉 = 37.8). Em ambos os

casos (no contexto da geração das amostras) como as distribuições de 〈µ〉 ainda

não refletiam com fidelidade as mesmas condições em que os dados foram coletados,

pesos devem ser aplicados evento a evento, num procedimento conhecido como pileup
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Tabela 6.1: Geradores de eventos e PDFs usados para cada uma das amostras ge-
radas por simulação de Monte Carlo, a ordem de cálculo e as PDFs empregadas.
Também indicada é a ordem da normalização da seção de choque (k-factor), calcu-
lada utilizando geradores de ordem fixa (v. texto)

Processo Gerador/parton shower Ordem (Norm.) PDF
W±e±ν Powheg-Pythia 8 NLO (NNLO) CT10
W±τ±ν Powheg-Pythia 8 NLO (NNLO) CT10
Z → e+e− Powheg-Pythia 8 NLO (NNLO) CT10
Z → τ+τ− Powheg-Pythia 8 NLO (NNLO) CT10

tt̄ Powheg-Box v2/Pythia 8 + EvtGen 1.6 NLO (NNLO + NNLL) CT10
Wt,Ws Powheg-Box v1/Pythia 6 + EvtGen 1.2 NLO (NNLO + NNLL) CT10f4

top Powheg-Box v1/Pythia 6 + EvtGen 1.2 NLO (NNLO + NNLL) CT10f4
dibósons (semileptônico) Sherpa 2.2.1 NLO (NNLO) NNPDF30NNLO

dibósons (leptônico) Sherpa 2.2.2 NLO (NNLO) NNPDF30NNLO

re-weighting. O observável utilizado nesse procedimento de normalização é o número

de vértices primários reconstrúıdos, de forma que após esse processo, o número de

eventos dessa distribuição em cada intervalo de 〈µ〉 deve ser o mesmo tanto nos

dados como nos eventos simulados, utilizando o mesmo procedimento descrito na

Sec. 5.4.

A produção de bósons W na região de alta massa transversa possui uma seção de

choque muito pequena quando comparada com a produção na região inclusiva, de

forma que as amostras puramente inclusivas apresentam uma flutuação estat́ıstica

intolerável no número de eventos na região de alta massa transversa, exigindo uma

quantidade total de eventos extremamente alta para dominar esse problema. A

solução neste caso consiste em configurar o gerador para a produção de eventos em

intervalos espećıficos de massa do bóson para os processos W± → e±ν, W± → τ±ν,

Z → e+e− e Z → τ+τ−. Essas amostras foram geradas em 19 intervalos (cobrindo

a faixa de 120 GeV até 5000 GeV), tanto para o sinal como para o fundo devido

à corrente neutra, conforme mostra a Tab. 6.2, com a massa dos bósons W ou Z.

Na análise, essas amostras são combinadas com a produção inclusiva e devidamente

normalizadas pelas suas respectivas seções de choque.
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Tabela 6.2: Intervalos de massa utilizados pelo gerador de eventos Powheg na
geração dos eventos de sinal ( W → e−ν, W → e+ν) e para cada componente
do fundo (Z → l+l−, W → µ−ν, W → µ+ν, W → τ−ν, W → τ+ν).A amostra final
os intervalos são combinados considerando-se as respectivas seções de choque, os
k-factors e a eficiência dos filtros na seleção dos eventos de acordo com os intervalos
de massa.

Intervalo de massa [GeV]
1 [120, 180]
2 [180, 250]
3 [250, 400]
4 [400, 600]
5 [600, 800]
6 [800, 1000]
7 [1000, 1250]
8 [1250, 1500]
9 [1500, 1750]
10 [1750, 2000]
11 [2000, 2250]
12 [2250, 2500]
13 [2500, 2750]
14 [2750, 3000]
15 [3000, 3500]
16 [3500, 4000]
17 [4000, 4500]
18 [4500, 5000]
19 [5000, [

95



6.2 Seleção de eventos

Embora esta análise tenha como objetivo medir a seção de choque fiducial da

produção de bósons W na região de alta massa (mW
T > 130Gev), uma validação

na região inclusiva (mW
T > 50Gev) antecede essa medida, pois permite validar a

metodologia e os algoritmos de reconstrução e seleção empregados.

Assim, dois critérios de seleção (inclusivo e alta massa transversa) são em-

pregados para os observáveis cinemáticos conforme descrito a seguir. Exceto pelos

limites geométricos (diretamente ligados à aceitação dos subsistemas do ATLAS) os

critérios são escolhidos de forma a amostrar o máximo posśıvel do espaço de fase e

eliminar a contaminação, principalmente aquela associada ao empilhado devido ao

expressivo aumento da luminosidade. Os eventos selecionados (dados e simulação)

devem passar pelos seguintes critérios:

• Os eventos selecionados devem ter sido coletados em peŕıodos nos quais o

detector esteve plenamente funcional. As informações referentes à qualidade

dos dados obtidas através do monitoramento do ATLAS durante a tomada de

dados são utilizadas para essa seleção. Peŕıodos em que se observa rúıdo exces-

sivo em algum subsistema (principalmente nos caloŕımetros), grandes regiões

inativas por falhas do detector ou sistema de aquisição de dados são exclúıdos.

Devido à alta eficiência de operação, mais de 98% dos dados são aceitos por

esse critério.

• Os eventos devem ter pelo menos um vértice primário reconstrúıdo correspon-

dente a no mı́nimo três traços;

• Os eventos devem ter ativado pelo menos um de três triggers, sendo o primeiro

com limiar no momento transverso do elétron de peT > 26 GeV e um critério

de isolamento “relaxado” (loose) e os outros dois com respectivos limiares de

peT > 60 e peT > 140 GeV;

• Apenas um único elétron reconstrúıdo deve satisfazer os critérios:

– Pseudorrapidez no intervalo |ηe| < 2, 47 e excluindo a região sem cober-

tura calorimétrica 1, 37 < |ηe| < 1, 52;
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– Na região inclusiva, o elétron deve ter um momento transverso mı́nimo de

27 GeV, limiar maior que na análise de 2015 uma vez que o trigger agora

empregado tem um limiar de 26 GeV devido ao aumento da luminosidade.

Na região de alta massa transversa o limiar é de peT > 65 GeV;

– Inicialmente era exigido que ptvarcone20/peT < 0, 06 (Sec.4.6), entretanto

esse critério de isolamento não é suficiente para evitar a contaminação por

objetos erroneamente identificados como elétrons na região de alto peT .

Assim, foi explorado um novo critério topoetcone20 < 3, 5 para elétrons

com peT > 60 GeV mantendo o isolamento inicial para peT < 60 GeV. Esse

efeito do isolamento será discutido na Sec. 6.5.

• Eventos com um ou mais elétrons adicionais com peT > 20 não isolados são

exclúıdos;

• Os jatos usados na reconstrução da Emiss
T passaram pelos mesmos critérios da

medida de baixa luminosidade em 2015 e descritos na seção 5.3;

• Os eventos devem apresentar uma energia transversa faltante Emiss
T > 25 GeV

na região inclusiva e Emiss
T > 65 GeV na região de alta massa;

• A massa transversa mW
T mı́nima dos eventos selecionados deve ser maior que

50 GeV na região inclusiva e 130 GeV na região de alta massa.

6.3 Correções e normalização

6.3.1 Correções nas condições de empilhamento

Assim como foi descrito na seção 5.4, uma correção importante para essa medida

são os pesos aplicados para ajustar as condições de empilhamento das simulações

às condições nas quais os dados foram coletados. Porém, devido à diferença das

condições de empilhamento dos dados coletados em 2016 e aqueles coletados e 2017,

foi necessário empregar duas versões das amostras simuladas de cada um dos pro-

cessos simulados1 . A Fig. 6.2 mostra a distribuição observada do número médio de

1A fim de simular o efeito do empilhamento, um determinado número de eventos de minimum
bias é sobreposto aos dados de hard scattering antes da reconstrução. O número exato de eventos de
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colisões por cruzamento de feixe (〈µ〉) para o peŕıodo de tomada de dados de 2016

e 2017 comprado com as simulações.

Figura 6.2: Distribuição do número de médio interações por cruzamento de feixe
(〈µ〉) para os dados e as simulações de fundo e sinal na região inclusiva. As
incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada
pela faixa rosa e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações
estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma de barras de erro associadas aos
pontos. O painel inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte
Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos).

A fim de normalizar as seções de choque dos processo simulados (calculados em

NLO) para uma ordem superior (NNLO) é aplicado um fator (k-factor) calculado por

meio de um gerador de ordem fixa como o FEWZ [61] em QCD (que gera as previões

em NNLO). Na região inclusiva, o k-factor é constante para todo o intervalo de massa

do bóson até 120 GeV. Para a região de alta massa transversa, essa relação deixa de

ser linear e exige um valor espećıfico do k-factor para cada intervalo de massa. Como

esse procedimento é rotineiramente empregado em análises que envolvem buscas por

ressonâncias em alta massa (como W ′ ou Z ′) [98] existe um procedimento já bem

estabelecido para cada gerador, que é feito durante o processo de produção central

das amostras no ATLAS. Efetivamente, esse procedimento permite aplicar um peso,

minimum bias e sua distribuição é feita em função do empilhamento (e portanto da luminosidade
instantânea) esperada.
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evento a evento e amostra a amostra, para cada intervalo de massa, de forma que

a seção de choque integrada em cada um dos intervalos descritos na Tab. 6.2 tem

individualmente suas seções de choque corrigidas para a ordem superior (NNLO).

Após a reconstrução, existe um reśıduo relacionado à eficiência do trigger, à

eficiência de reconstrução dos observáveis (pT , mW
T , Emiss

T e o isolamento e identi-

ficação do elétron) e à resolução em momento e energia. Cada método de recons-

trução tem associado um procedimento adicional de calibração de forma a compen-

sar esses reśıduos. Essa compensação é feita levando-se em conta a luminosidade

instantânea, o momento transverso do objeto reconstrúıdo e sua pseudo-rapidez e

fazem parte do algoritmo de reconstrução que, considerando todas as variáveis des-

critas acima, indica um peso adicional que deve ser aplicado ao evento. Com isso, as

amostras simuladas são normalizadas para a luminosidade integrada correspondente

ao peŕıodo de tomada de dados pela equação:

Nnorm = L · σ ·
∑
wfinal∑
winicial

, (6.1)

onde L é a luminosidade integrada, σ a seção de choque do processo simulado,∑
wfinal é a soma final dos pesos, sendo cada peso o produto do peso do gerador

multiplicado pela correção do empilhamento e pelo k-Factor, e o termo no denomi-

nador
∑
winicial é a soma inicial dos pesos do gerador, correspondente ao número

de eventos gerados de acordo com a seção de choque σ.

6.4 Resultados

A análise da região inclusiva permite verificar a consistência e validar o procedi-

mento e ferramentas de análise, tendo em vista a excelente concordância observada

na análise anterior em baixa luminosidade (Cap. 5). Para tanto, os eventos foram

selecionados de acordo com os critérios descritos na Sec. 6.2 para a região inclusiva.

A seguir são apresentadas as distribuições cinemáticas dos observáveis correspon-

dentes à diferença entre o ângulo azimutal entre o elétron e o vetor energia transversa

faltante (∆φ), a distribuição de pseudo-rapidez do elétron (ηe), energia transversa

faltante (Emiss
T ), massa transversa (mW

T ) e momento transverso do elétron (peT ). As

distribuições são apresentadas com e sem a identificação do sinal da carga do elétron
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(e portanto do sinal da carga do bóson W ).

A tabela 6.3 mostra o número de eventos selecionados e a contribuição de cada

processo em relação aos dados. O processo mais dominate para o fundo é a produção

de pares tt̄, contribuindo com 1,93%, já que que o fundo proveniente de multijatos

não é considerado.

Tabela 6.3: Número de eventos após a seleção na região inclusiva dos dados e de
cada um dos processos simulados e as respectivas contribuições em relação aos dados
experimentais.

Processo Eventos Contribuição [%]
Dados 3, 510× 108 100

W± → e±ν 3, 284× 108 93,6
tt̄ 5, 887× 106 1,68

Z → e+e− 5, 565× 106 1,59
W± → τ±ν 5, 428× 106 1,55

dibósons 5, 920× 105 0,17
top 5, 654× 105 0,16

Z → τ+τ− 4, 868× 105 0,14

6.4.1 Distribuições cinemáticas - região inclusiva

A Fig. 6.3 apresenta a distribuição do valor absoluto da diferença entre o ângulo

azimutal ∆φ entre o elétron e o vetor energia transversa faltante ~Emiss
T na região

inclusiva. Nota-se que na maior parte dos eventos ∆φ é próximo a π, indicando que

o elétron e o neutrino provenientes do decaimento dos bósons W± saem preferenci-

almente em direções opostas.

A distribuição da pseudo-rapidez do elétron (ηe) na região inclusiva é apresentada

na Fig. 6.3. Nessa distribuição é posśıvel notar a ausência de eventos na região sem

cobertura calorimétrica devido ao corte descrito na seção 6.2. A concordância entre

dados e simulação é melhor na região central, e as flutuações aumentam com o

aumento de ηe.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.3: Distribuição do módulo da diferença de ângulo azimutal entre o elétron
e o vetor ~Emiss

T (∆φ) na região inclusiva (a,b) e distribuição em pseudorapidez
dos elétrons (c,d). O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos são
estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para
o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somadas
quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são
apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior
apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma
do sinal e dos fundos). (a,c) escala linear, (b,d) escala logaŕıtmica.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.4: Distribuição da energia transversa faltante (Emiss
T ) (a,b) e massa trans-

versa (mW
T ) (c,d) na região inclusiva. O sinal e as contribuições esperadas de

todos os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incerte-
zas sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela
faixa rosa e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações
estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma de barras de erro associadas aos
pontos. O painel inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte
Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos). (a,c) escala linear, (b,d) escala
logaŕıtmica.
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(a) (b)

Figura 6.5: Distribuição do momento transverso do elétron (peT ) para os eventos que
passaram pela seleção da região inclusiva. O sinal e as contribuições esperadas de
todos os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas
sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa
rosa e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas
dos dados são apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O
painel inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada
pela soma do sinal e dos fundos). (a) escala linear, (b) escala logaŕıtmica.

Enquanto a distribuição do momento transverso dos elétrons (Fig. 6.5) apresenta

uma boa concordância entre os dados e as previsões teóricas, observa-se que as

distribuições de energia transversa faltante (Emiss
T ) e, principalmente, a distribuição

de massa transversa (mW
T ) possuem um excesso de dados na região de baixo Emiss

T

e mW
T . Esse excesso é devido à contribuição de multijatos, que deve ser estimada

através de métodos baseados em dados (data-driven), conforme foi feito na análise

do Cap. 5. Entretanto, existe uma complicação adicional nos dados desse novo

peŕıodo para a definição de uma região de controle, uma vez que todos os triggers

de baixo peT usados nesse peŕıodo de tomada de dados têm embutidos o critério de

isolamento (não é posśıvel definir uma região em que o isolamento é relaxado). Este

fator torna a estimativa dos multijatos muito mais complexa que a executada no

Cap. 5. Como a análise inclusiva é apenas utilizada como verificação dos algoritmos

e métodos visando a reconstrução em alta massa, a estimativa da contribuição dos

multijatos para esta região não é importante, e portanto não foi objeto de estudos.

103



Seleção dos eventos aplicando critério de separação de cargas - região
inclusiva

As distribuições que se seguem (Figs. 6.6, 6.7, e 6.8) apresentam os resultados da

reconstrução obtida aplicando-se um critério adicional para selecionar os eventos

de acordo com a carga reconstrúıda do lépton e seguem a mesma sequência das

distribuições da seção anterior. Novamente, nota-se uma concordância adequada

entre os dados simulados e os dados medidos dentro da incerteza sistemática, e as

observações feitas na seção anterior podem igualmente ser aplicadas.
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(a) W− (b) W+

(c) W− (d) W+

Figura 6.6: Distribuição do módulo da diferença de ângulo azimutal entre o elétron
e o vetor ~Emiss

T (∆φ) (a,b) e distribuição em pseudo-rapidez dos elétrons (c,d) na
região inclusiva. O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos são
estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para
o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somadas
quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são
apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior
apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma
do sinal e dos fundos). (a,c)W−, (b,d)W+.
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(a) W− (b) W+

(c) W− (d) W+

Figura 6.7: Distribuição da energia transversa faltante (Emiss
T ) (a,b) e da massa

transversa (mW
T ) (c,d) na região inclusiva. O sinal e as contribuições esperadas de

todos os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas
sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa
rosa e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas
dos dados são apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O
painel inferior apresenta a razão entre os Dados e a previsão de Monte Carlo (formada
pela soma do sinal e dos fundos). (a,c)W−, (b,d)W+.
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(a) (b)

Figura 6.8: Distribuição do momento transverso do elétron dos eventos na região
inclusiva. O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos são estima-
das através de simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para o sinal
e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somadas qua-
draticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são
apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior
apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma
do sinal e dos fundos). (a)W−, (b) W+.
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6.5 Estudos na região de alta massa transversa

6.5.1 Estudos dos critérios de isolamento do elétrons na
região de alta massa transversa

Conforme mencionado de antemão na Sec. 6.2, observou-se que o isolamento usando

um corte simples em ptvarcone20/pT < 0, 06 não permite uma concordância ade-

quada entre os dados e as previsões de Monte Carlo. A Fig. 6.9(a) apresenta essa

observação na distribuição cinemática do momento transverso do elétron na região

de alta massa transversa, utilizando o mesmo critério para o isolamento na região in-

clusiva. Observando-se a figura 6.9, fica claro que o critério de isolamento do elétron

ptvarcone20/peT < 0, 06 não é adequado para altos valores de peT (acima de 400

GeV, manifesto através de um excesso nos dados). Um procedimento alternativo,

utilizando como critério topoetcone20 < 3, 5 GeV foi apresentado e discutido com a

colaboração e a Fig. 6.9(b) ilustra o resultado desse novo ponto de trabalho na distri-

buição de peT , evidenciando uma melhora expressiva na concordância entre os dados

e a simulação. Esse efeito deve-se, primariamente, à presença excessiva de fundos

provenientes de part́ıculas erroneamente classificadas como elétrons (e portanto não

previstas nas simulações), passando pelos critérios de seleção e isolamento previa-

mente usados. Devido ao alt́ıssimo momento transverso, a informação do tracker

não é eficiente na seleção do isolamento e nessa regiãoe a informação do caloŕımetro

eletromagnético é fundamental para identificar as part́ıculas não isoladas.

De posse deve novo ponto de trabalho para o isolamento e utilizando os cortes

e correções descritos nas Sec. 6.2 e 6.3 respectivamente, podem ser produzidas as

distribuições cinemáticas na região de alta massa (∆φ, ηe, Emiss
T , mW

T e peT ), as quais

são apresentadas nas Figs. 6.10, 6.11, 6.12, e 6.13. Uma observação importante

para essa região diz respeito à contribuição do fundo devido à produção de pares

tt̄. Neste espaço de fase, aproximadamente 24% dos eventos é formado de pares tt̄,

conforme mostra a Tab. 6.4. Outra observação importante diz respeito ao modelo

das distribuições de Emiss
T (mW

T ), onde existe uma deficiência na quantidade de even-

tos representada pelos dados entre 100 Gev e 600 Gev (200 Gev e 600 Gev). Como

essa região de alta massa transversa só se tornou acesśıvel recentemente com a alta
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(a) (b)

Figura 6.9: Distribuições de peT na região de alta massa transversa aplicando o
isolamento ptvarcone20/peT < 0, 06 para qualquer valor de peT (a) e aplicando o
isolamento topoetcone20 < 3, 5 para peT > 60 GeV (b). O sinal e as contribuições
esperadas de todos os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo.
O painel inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo
(formada pela soma do sinal e dos fundos). A figura apresenta apenas os dados
coletados em 2017.

luminosidade proporcionada pelo LHC, é posśıvel que os modelos que descrevem o

sinal não estão adequadamente ajustados para reproduzir essas distribuições (ob-

serve, entretanto, como na região inclusiva a concordância é bastante satisfatória,

cf. Fig. 6.4. A própria modelagem do fundo devido à produção de pares tt̄ pode

contribuir para esse efeito e será alvo de discussão mais adiante.

Tabela 6.4: Número de eventos após a seleção na região de alta massa transversa dos
dados e cada um dos processos simulados e as respectivas contribuições em relação
aos dados experimentais.

Processo Eventos Contribuição [%]
Dados 1, 942× 106 100

W± → e±ν 1, 254× 106 64,60
tt̄ 4, 640× 105 23,89

Z → e+e− 4, 162× 104 2,14
dibósons 3, 523× 104 1,81

top 3, 290× 104 1,69
W± → τ±ν 1, 637× 104 0,84
Z → τ+τ− 1, 359× 103 0,07
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Figura 6.10: Distribuição do número médio de colisões (〈µ〉) na região de alta
massa transversa para a produção de W±. O sinal e as contribuições esperadas de
todos os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas
sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa
rosa e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas
dos dados são apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O
painel inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada
pela soma do sinal e dos fundos).
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.11: Distribuição do módulo da diferença de ângulo azimutal entre o elétron
e o vetor ~Emiss

T (a,b) e pseudorapidez dos elétrons (c,d) na região de alta massa
transversa para produção de W±. O sinal e as contribuições esperadas de todos
os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas sis-
temáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa rosa
e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos
dados são apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O painel
inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela
soma do sinal e dos fundos). (a,c) escala linear, (b,d) escala logaŕıtmica.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.12: Distribuição da energia transversa faltante Emiss
T (a,b) e massa trans-

versa (mW
T ) (c,d) na região de alta massa transversa para produção de W±.

O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos são estimadas através de
simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão
indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somadas quadraticamente com a
incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma
de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior apresenta a razão entre
os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos).
(a,c) escala linear, (b,d) escala logaŕıtmica.
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(a) (b)

Figura 6.13: Distribuição do momento transverso do elétron (peT ) na região de alta
massa transversa para produção de W±. O sinal e as contribuições esperadas de
todos os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas
sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa
rosa e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas
dos dados são apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O
painel inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada
pela soma do sinal e dos fundos). (a) escala linear, (b) escala logaŕıtmica.
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Distribuições cinemáticas separadas de acordo com a carga reconstrúıda
do lépton

Da mesma forma que na análise realizada no Cap. 5, um dos observáveis de interesse

é a razão da seção de choque de produção σfidW+/σ
fid
W− e para tal uma seleção adicional

levando em conta a carga do lépton reconstrúıdo é empregada. As distribuições a

seguir apresentam os resultados da reconstrução da diferença de ângulo azimutal

entre o elétron e o vetor ~Emiss
T na região de alta massa transversa e para a pseudo-

rapidez do elétron ou pósitron (Fig. 6.14), energia transversa faltante Emiss
T e massa

transversa mW
T (Fig. 6.15) e momento transverso do elétron e pósitron (Fig. 6.16):
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(a) W− (b) W+

(c) W− (d) W+

Figura 6.14: Distribuição do módulo da diferença de ângulo azimutal entre o elétron
e o vetor ~Emiss

T (a,b) e pseudorapidez dos elétrons (c,d) na região de alta massa
transversa. O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos são estima-
das através de simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para o sinal
e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somadas qua-
draticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são
apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior
apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma
do sinal e dos fundos). (a,c) W−, (b,d) W+.
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(a) W− (b) W+

(c) W− (d) W+

Figura 6.15: Distribuição da energia transversa faltante Emiss
T (a,b) e massa trans-

versa (mW
T )(c,d) na região de alta massa transversa. O sinal e as contribuições

esperadas de todos os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo.
As incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região deli-
mitada pela faixa rosa e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As
variações estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma de barras de erro associ-
adas aos pontos. O painel inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de
Monte Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos). (a,c) W−, (b,d) W+.
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(a) (b)

Figura 6.16: Distribuição do momento transverso do elétron (peT ) na região de alta
massa transversa. O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos são
estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para
o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somadas
quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são
apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior
apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma
do sinal e dos fundos). (a) W−, (b) W+.
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6.6 Discussão das incertezas sistemáticas

As incertezas sistemáticas relativas aos observáveis são devidas às correções e cali-

brações aplicadas a esses objetos. Operacionalmente, as incertezas são propagadas

aplicando-se as correções e calibrações, somando-se ou diminuindo-se uma variação

equivalente ao um desvio padrão ao valor nominal, e repetindo-se os demais pas-

sos da análise para cada uma dessas variações. Os resultados obtidos a partir de

cada variação são então somados respeitando-se as correlações entre elas. Todas

as correções mencionadas, assim como suas variações, são aplicadas observando as

prescrições e recomendações previamente validadas pelos grupos de desempenho da

colaboração ATLAS.

Incertezas relativas aos elétrons

As incertezas sistemáticas relativas aos elétrons relevantes neste trabalho tem como

fonte as correções de resolução e escala de energia aplicadas aos elétrons das amostras

simuladas. As principais incertezas devem-se à correção no valor da energia, e levam

em conta as propriedades dos clusters e traços usados em sua reconstrução, refletindo

a estabilidade e a uniformidade dos ganhos e calibrações aplicados nos caloŕımetros e

no detector interno de traços. A sistemática associada à resolução (Electron Energy

Resolution) e a escala de energia (Electron Energy Scale) dos elétrons impacta di-

retamente os métodos de isolamento e a identificação de elétrons empregados, e

portanto deve ser propagada para esses observáveis.

Incertezas associadas à energia transversa faltante

As incertezas sistemáticas associadas ao termo soft do cálculo do Emiss
T são estima-

das utilizando diferentes geradores de Monte Carlo. As incertezas são dependentes

da atividade devida a objetos de alto momento transverso no evento, a qual é mo-

delada pela variável ~phardT , que é a soma vetorial do momento transverso de todas

as part́ıculas de alto ~pT no evento, e a direção desse vetor ~phardT é utilizado para

discriminar entre a sistemática associada a efeitos de escala (manifesta longitudinal-

mente ao eixo de ~phardT ) e a sistemática associada a efeitos de resolução (manifesta

longitudinalmente e tranversalmente ao eixo ~phardT ). Essas incertezas são medidas
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pelo grupo de performance do ATLAS utilizando eventos Z → µ+µ− e levando em

consideração posśıveis diferenças na reconstrução devido à presença de material ina-

tivo no detector (o que afeta a resolução). Assim, existem 5 termos que compõem a

sistemática final do Emiss
T : 3 termos relacionados a resolução (termo paralelo ao eixo

phardT , termo perpendicular à direção de ~phardT e a correlção entre os dois) e 2 termos

relacionados à variação da escala (up e down). Além disso, toda a sistemática par-

ticular aos objetos de alto momento que compõem o Emiss
T (elétrons, jatos, múons)

são propagados no cálculo de Emiss
T , a qual é recalculada para cada variação.

Incertezas sistemáticas associadas aos jatos

As incertezas sistemáticas relacionadas aos jatos de maior importância são as in-

certezas devidas à calibração da energia (Jet Energy Scale - JES) e à degradação

da resolução (Jet Energy Resolution- JER) [90]. As incertezas dos jatos dependem

de 91 parâmetros (nuisance parameters), mas existem esquemas apropriados para a

redução desses parâmetros para diferentes cenários de análise, preservando quando

necessário as correlações. No ATLAS, as análises podem empregar quatro categorias

de incertezas sistemáticas para os jatos:

• O conjunto completo de parâmetros (91) leva em consideração todas as cor-

relações bin a bin e é o mais recomendável para análises de precisão envolvendo

jatos explicitamente, sendo também recomendável que as incertezas sejam pro-

pagadas separadamente para cada parâmetro de modo que a informação com-

pleta das correlações seja mantida;

• O conjunto globalmente reduzido usa 21 parâmetros para a incerteza na

escala da energia dos jatos, porém essa redução de parâmetros tem como custo

a perda da informação das correlações, o que pode comprometer a combinação

com resultados de outras análises, principalmente os sujeitos à combinação

com resultados de outros experimentos. Os 21 parâmetros são agrupados em

Jet Energy Scale e Jet Energy Resolution ;

• O conjunto categoricamente reduzido é semelhante ao globalmente redu-

zido, mas com um total de 29 parâmetros, o que permite que ele ainda man-
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tenha informação das correlações;

• Existem ainda quatro configurações do conjunto fortemente reduzido, cada

um com 4 parâmetros, recomendados apenas para análises não senśıveis a

correlações entre jatos originadas da escala da energia, não sendo recomenda-

das para análises de precisão ou análises que pretendam fazer combinação de

resultados.

Nesta análise foi adotado o esquema globalmente reduzido, uma vez que não

há intenção de combinações com outras análises. Devido ao isolamento ser empre-

gado na seleção de eventos, as sistemáticas associadas aos jatos têm um impacto em

todas as distribuições.

As Figs. 6.17 e 6.18 mostram a contribuição das incertezas sistemáticas discutidas

nas subseções anteriores em cada uma das distribuições cinemáticas para as regiões

inclusiva e de alta massa, respectivamente. Nota-se a expressiva contribuição da

sistemática associada aos jatos.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.17: Efeito das incertezas sistemáticas referentes aos elétrons, aos jatos e
à Emiss

T nas distribuiçõe cinemáticas na região inclusiva. Em cada distribuição
estão indicadas as contribuições de cada termo da sistemática.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.18: Efeito das incertezas sistemáticas referentes aos objetos f́ısicos nas
diversas distribuições cinemáticas na região de alta massa transversa. Em
cada distribuição estão indicadas as contribuições de cada termo da sistemática.
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6.7 Medida da seção de choque fiducial e com-

paração com as previsões teóricas

Conforme foi discutido na introdução deste trabalho, a medida da seção de choque de

produção de bósons vetoriais é senśıvel à dinâmica subjacente dos partons da colisão.

Tais medidas constituem uma ferramenta importante para o ajuste dos modelos e

das PDFs utilizadas nas previsões teóricas. Esta medida, feita pela primeira vez

na região inclusiva na energia de centro de massa de 13 TeV mostrou, como foi

discutido no Cap. 5 e Ap. A, o potencial discriminatório no que diz respeito às

PDFs. Agora essa medida é estendida para a região de alta massa de bósons W,

medida que é posśıvel graças à copiosa quantidade de dados produzidos pelo LHC

durante o RUN-2, tornando acesśıvel uma região até agora dominada pela incerteza

estat́ıstica nos dados. Da mesma forma que se procedeu para a análise dos dados da

região inclusiva obtidos durante as duas primeiras semanas de operação em 13 TeV

do LHC, a medida da razão da seção de choque de produção de bósons W+ e W−

permite cancelar as incertezas associadas à determinação da luminosidade, sendo

senśıvel à distribuição u− d dos quarks de valência a valores baixos de x [107].

Como já discutido anteriormente, a seção de choque fiducial σfidW é calculada pela

Eq. 5.1:

σfidW ×BR(W → lν) = σtotW ×BR(W → lν) · AW =
N −B
CW · L

.

onde

• N é o número de eventos medidos

• B é a somatória de todos os eventos estimados como fundo

• L é a luminosidade integrada correspondente ao peŕıodo de tomada de dados

• AW a aceitação cinemática para a identificação de bósons W

• CW o fator de correção que leva em conta a eficiência de reconstrução, o trigger,

a resolução (espacial, momento, energia) fatores de escala e regiões inativas do

detector (como por exemplo a região do crack entre os caloŕımetros).
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O fator AW relaciona a seção de choque total com a seção de choque fiducial, e

corresponde à aceitação geométrica e cinemática para a identificação de de bósonsW .

O fator AW é calculado contando-se o número total (Ntotal) de eventos produzidos

por uma previsão teórica de determinada ordem fixa (por exemplo FEWZ [61] ou

DYNNLO [60]) no espaço de fase completo e o número de eventos produzidos por

esse mesmo gerador quando o espaço de fase é reduzido para a região cinemática

utilizada na análise (Nfiducial):

AW =
Nfiducial

Ntotal

(6.2)

Como foi visto no Cap. 5, a seção de choque total é melhor determinada na

região inclusiva devido à maior aceitação cinemática, incluindo a região do pico de

massa transversa. A região de alta massa transversa aqui considerada está signifi-

cativamente acima do pico da distribuição de massa transversa do bóson W , não

havendo portanto sentido em medir a seção de choque total a partir de um espaço

de fase reduzido como esse. Dessa forma, estamos interessados agora apenas na

seção de choque fiducial, e o fator CW é o único fator importante de correção. Esse

fator é calculado utilizando-se a amostra de Monte Carlo de sinal (W+, W− ou

W±) aplicando-se os mesmos critérios de seleção da análise para os eventos ”ver-

dadeiros”(truth) aplicados nos eventos reconstrúıdos. Critérios exclusivos aplicados

na reconstrução do sinal simulado (como a qualidade da identificação do elétron

e a fração de vértices reconstrúıdos para os Jatos (JVT, cf. Cap. 3), bem como

a correção para a resolução em energia não são aplicados na seleção dos eventos

verdadeiros, que se restringe portanto à uma seleção geométrica e cinemática das

part́ıculas. O fator CW é obtido então como:

CW =
Nreconstruido

Nverdadeiro

(6.3)

Deve-se notar que, enquanto o fator AW carrega um significado puramente f́ısico,

o fator CW depende da qualidade e da eficiência dos métodos utilizados na recons-

trução dos eventos, e pode mudar no decorrer de uma análise, dependendo por

exemplo da calibração dos detectores, dos algoritmos de reconstrução e seleção de

eventos etc. O empilhamento de sinais pode também influenciar o fator CW , uma
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vez que afeta a eficiência do sistema de trigger e principalmente a associação traço

vértice.

No canal de elétrons, as seguintes incertezas sistemáticas são consideradas:

• Escala de energia e resolução: as incertezas na calibração de energia dos

elétrons afetam diretamente as distribuições cinemáticas e podem causar uma

pequena alteração na aceitação via a migração de eventos para baixo ou para

cima do corte em pT .

• Identificação e reconstrução dos elétrons: a eficiência da seleção de elétrons

(identificação, isolamento e aplicação do ponto de trabalho tight, medium ou

loose escolhido de forma a privilegiar a pureza da amostra (tight) ou a eficiência

de identificação (loose)) são corrigidas com fatores de escala espećıficos e tem

associados a eles incertezas sistemáticas.

• Trigger: Devido à variação intŕınseca na eficiência do trigger existe uma va-

riação no número de eventos selecionados. Essa variação na eficiência depende

principalmente do pT do elétron. Devido ao ponto de operação escolhido situar-

se no patamar de eficiência do trigger (99.8%), onde a variação de eficiência

é pequena (±0.2%), essa incerteza não é considerada nesta análise.

• Escala de energia e resolução de jatos: Embora essa análise não explore direta-

mente as propriedades cinemáticas dos jatos, estes são utilizados no cálculo da

energia transversa faltante (Emiss
T ) e são selecionados os eventos onde o jato

mais energético tenha pT acima de 20 GeV e que durante sua reconstrução

exista um traço reconstrúıdo associado a ele no detector interno. A incer-

teza na calibração da energia e resolução desses jatos afeta o cálculo de Emiss
T ,

devendo ser propagadas para esse cálculo.

• Escala de energia e resolução do Emiss
T : A reconstrução da energia trans-

versa perdida é feita utilizando a soma vetorial dos elétrons, muon e jatos

reconstrúıdos e selecionados acima de um certo limiar de pT . Além disso,

a estimativa do Emiss
T utiliza a contribuição de traços corretamente recons-

trúıdos (e associados a um único vértice) mas de baixo pT , sendo considerados
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como componentes soft. Da mesma forma que os jatos afetam a estimativa de

Emiss
T , a presença desses componentes soft possui uma sistemática associada

na eficiência de reconstrução dos traços. Por ser um observável complexo for-

mado por vários objetos reconstrúıdos, a estimativa do impacto da incerteza

sistemática no Emiss
T é calculada a partir da variação sistemática de seus cons-

tituintes convolúıdas pelo algoritmo de cálculo do Emiss
T . O cálculo de CW é

assim afetado pela migração de eventos na fronteira de corte de Emiss
T e mW

T .

Como a determinação do CW e a estimativa dos fundos é feita através de even-

tos produzidos por geradores de Monte Carlo (em Born level)2, existe intrinseca-

mente uma incerteza associada ao modelo teórico utilizado. Para o CW existe a

possibilidade de utilizar um conjunto de diferentes PDFs ou variar a escala de re-

normalização e estimar o impacto no cálculo do CW . Ambos os casos requerem a

geração de um conjunto de amostras de Monte Carlo espećıfico para cada variação.

Tais amostras não estão ainda dispońıveis na região de alta massa transversa e

portanto o CW é considerado nominalmente. Entretanto, a propagação das incerte-

zas sistemáticas conforme descritas no parágrafo anterior podem afetar a região de

aceitação através da migração de eventos para dentro ou para fora dos pontos de

corte, e a incerteza no CW devido a esses fatores deve ser estimada.

A luminosidade, um dos parâmetros da Eq. 5.1, também possui uma incerteza

associada. No ATLAS e em outros colisores, é posśıvel realizar uma medida da

luminosidade absoluta e calibrar os sistemas de medida de luminosidade (LUCID no

ATLAS, v. Cap. 2). variando-se a posição dos feixes de prótons de modo a efetuar-

se uma varredura transversal. Essa medida, associada à medida da corrente dos

feixes, é chamada de varredura de Van de Meer e detalhes podem ser encontrados

em [108]. Para o peŕıodo de dados considerado (2016 e 2017) a incerteza no valor

nominal da luminosidade integrada é de ±2%, dessa forma tem-se:

L = (76580± 1532) pb−1. (6.4)

2Born level correponde ao estado das part́ıculas antes da emissão de qualquer radiação; dressed
level corresponde ao estado das part́ıculas após irradiação.
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6.7.1 Cálculo da seção de choque fiducial

A partir dos dados da Tab.6.3 e de acordo com a Eq.5.1 é posśıvel calcular a seção

de choque fiducial na região de alta massa transversa. O fundo total B é estimado

através da soma da contribuição advinda da produção de tt̄, single top, dibósons e

decaimentos do bóson Z e de bósons W nos canais τ e µ. A incerteza sistemática na

estimativa dos eventos de fundo é somada quadraticamente para cada contribuição e

leva em conta apenas as incertezas experimentais descritas na Sec. 6.6, as incertezas

associadas aos modelos teóricos (escala, renormalização, PDF etc.) não são consi-

deradas. Finalmente, são consideradas as incertezas relativas à flutuação estat́ıstica

dos dados e na determinação da luminosidade, conforme foi descrito no Cap. 5. A

Tab. 6.5 apresenta o número de eventos medidos na produção de W+, W− e W± no

canal de elétrons na região de alta massa transversa.

Tabela 6.5: Número de candidatos observados para os eventos no canal de elétrons
do decaimento do bóson W , fundo total (correspondente a soma dos processos eletro-
fracos e dos processos dos canais de produção de quarks top e di-bósons) e o número
final de eventos de sinal correspondentes à diferença entre o número de candidatos
iniciais e o fundo. As incertezas sistemáticas no fundo correspondem às incertezas
sistemáticas experimentais

.
Canal Candidatos observados Fundo Total Sinal medido
W+ 1000950± 1000(stat) 278320± 18925(sys)± 407(stat)± 5566(lumi) 722630± 18925(sys)± 1079(stat)± 5566(lumi)
W− 817943± 904(stat) 272787± 18549(sys)± 354(stat)± 5455(lumi) 545156± 18549(sys)± 971(stat)± 5455(lumi)
W± 1818890± 1348(stat) 553298± 37624(sys)± 563(stat)± 11065(lumi) 1266702± 37624(sys)± 1460(stat)± 11065(lumi)

Fator de correção CW

As distribuições cinemáticas apresentados na Sec. 6.5 mostram que o gerador de

Monte Carlo utilizado permite modelar os dados de forma satisfatória. Essa ob-

servação permite afirmar que é posśıvel utilizar essa mesma amostra de sinal para o

cálculo do fator CW . Esse cálculo é feito através da amostra simulada de sinal nos

canais W− → e−ν, W+ → e+ν e W± → e±ν. Os eventos ”verdadeiros”(Nverdadeiros)

dessa amostra são selecionados dentro de uma região fiducial (separados por carga)

definida pelos seguintes cortes cinemáticos, cf. Sec. 6.2:

• peT > 65 GeV;
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• |η`| < 2, 47;

• pνT > 65 GeV;

• mT > 130 GeV.

A incerteza no fator CW (δCW ) é estimada através do número de eventos em cada

uma das variações sistemáticas e reflete a migração dos eventos para dentro ou para

fora dos critérios de seleção. Para cada uma das sistemáticas essa variação é avaliada

e a variação final corresponde à soma quadráticas de todas as variações e, calculada

dessa forma, tem um impacto de ±2% no valor nominal de CW . Novamente, con-

forme já foi observado anteriormente, a sistemática associada à reconstrução de jatos

é predominante, contribuindo com mais de 70% dessa incerteza.

A Tab. 6.6 apresenta os valores obtidos de CW para a reconstrução dos canais

W+, W− e W± e a variação.

Tabela 6.6: Fatores de correção CW para os canais W+, W− e W±.
Canal CW ± δCW
W+ 0.737± 0.015
W− 0.716± 0.014
W± 0.726± 0.015

Dessa forma, combinando o número de eventos medidos (Tab. 6.5), a luminosi-

dade (Eq. 6.4) e o fator CW (Tab. 6.6) a seção de choque fiducial para a produção

de bósons W na região de alta massa é:

σfidW ×BR(W → lν) =
(N −B)

CW · L
(6.5)

Tabela 6.7: Seção de choque medida para os processos W− → e−ν, W+ → e+ν e
W± → e±ν.

Canal σfidW ×BR(W → eν) [pb] (medida)
W+ 12.81± 0.42(sys)± 0.017(stat)± 0.27(lumi)
W− 9.94± 0.39(sys)± 0.017(stat)± 0.22(lumi)
W± 22.78± 0.82(sys)± 0.030(stat)± 0.50(lumi)

O número de eventos produzidos como sinal pelo gerador PowhegPythia8 que

sobrevivem aos cortes cinemáticos após sua reconstrução podem ser usados como
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uma estimativa da seção de choque fiducial por esse modelo. A Tab. 6.8 apresenta

os valores previstos para a seção de choque fiducial para os eventos simulados como

sinal.

Tabela 6.8: Seção de choque prevista pelo gerador PowhegPythia8 para os canais
W− → e−ν, W+ → e+ν e W± → e±ν.

Canal σfidW ×BR(W → eν) [pb] (PowhegPythia - NNLO)
W+ 12.12± 0.86(sys)± 0.038(stat)± 0.34(lumi)
W− 9.35± 0.66(sys)± 0.030(stat)± 0.26(lumi)
W± 21.53± 1.53(sys)± 0.049(stat)± 0.61(lumi)

Em uma comparação entre os resultados apresentados nas Tab. 6.8 e Tab. 6.7

observa-se que a incerteza dominante corresponde à sistemática, seguida da lumino-

sidade. Outra observação importante é que a medida experimental já apresenta uma

incerteza menor que a previsão teórica calculada dessa forma. A redução da incer-

teza da luminosidade vai muito além do escopo dessa medida, bem como da maioria

das medidas de precisão do ATLAS, mas existem procedimentos, como a medida da

razão das seções de choque, que possibilitam eliminar a incerteza associada com a

luminosidade, conforme será discutido posteriormente. Uma forma direta de reduzir

a sistemática é limitar o espaço de fase onde a incerteza sistemática é melhor con-

trolada (como, por exemplo, limitar a pseudo-rapidez à região do barril), mas com

a implicação direta da perda da informação do processo f́ısico na região dianteira.

Medidas nessa região são de suma importância para processos VBF (Vector Boson

Fusion [96] ou estudos de assimetria em pseudorapidez na produção de léptons para

medidas do ângulo de Weinberg[97]. Logo, a única alternativa prática nesse cenário

é a redução do fundo estimado. Foi visto na Tab. 6.4 que o fundo nessa região de

alta massa é predominantemente devido à produção de pares de quarks tt̄. As seções

seguintes propõem uma estratégia para a redução desse fundo.

6.8 Estudo da redução do fundo de tt̄ por análise

multivariável

Os resultados da seção anterior mostram que após a seleção dos eventos na região

de alta massa, baseada em simples cortes cinemáticos, ainda resta uma contribuição
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importante do fundo proveniente da produção de pares tt̄. Isso é devido ao quark

top decair principalmente em um quark b e um bóson W , que passa pelos critérios

de seleção ao decair em um par elétron-neutrino. Outro problema é a incerteza

associada à modelagem de tt̄ na região de alta massa. Embora essa seja uma região

normalmente explorada por análises que buscam novas part́ıculas, como por exemplo

a buscas da produção W ′ [98], tais análises não são tão senśıveis à modelagem

incorreta do fundo e tt̄. No caso deste trabalho, cujo objetivo é a medida de seção

de choque, a rejeição desse fundo é uma etapa importante.

De forma geral, as análises que apresentam um quark b no estado final (como

ocorre com a produção de quarks t) utilizam métodos de etiquetamento de jatos de

sabores pesados (b-tagging) para suprimir eventos contendo jatos b (num processo

chamado b-veto) [99]. Esses métodos baseiam-se no fato dos quarks b decáırem em

hádrons, e devido ao tempo próprio do decaimento, apresentam um vértice deslocado

com relação ao vértice primário da colisão. Tais métodos permitem identificar jatos

de sabores pesados com uma eficiência de 70% com uma contaminação de 20% 3.

Entretanto, os métodos de b-tagging representam as principais fontes de incertezas

sistemáticas nas análises que os empregam [99] chegando a mais de 10%. Assim, a fim

de evitar propagar uma nova incerteza sistemática na região de alta massa, decidiu-se

não usar o etiquetamento de jatos de sabores pesados nessa região, explorando-se em

primeira instância apenas as variáveis cinemáticas já descritas na Sec. 6.5, mas agora

empregando métodos de análise multi-variável para buscar discriminantes capazes

de reduzir o fundo devido à produção de pares tt̄. Deve-se mencionar que, devido

à sua baixa seção de choque, a produção de quarks top isolados não representa um

fundo significativo.

Análise multivariável

A utilização de métodos de análise multi-variável, como parte da técnica mais ge-

ral chamada de aprendizado de máquina [100], vem encontrando um domı́nio de

aplicação cada vez maior em praticamente todas as áreas da f́ısica de altas energias:

na reconstrução de objetos (jatos, elétrons, múons), na separação entre fundo e sinal,

3dependendo do ponto de trabalho, pode-se optar por uma maior eficiência com menor pureza
ou maior pureza com menor eficiência [99]
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na calibração e no reconhecimento de padrões topológicos em detectores segmenta-

dos, supressão de empilhamento em alta luminosidade etc. O objetivo principal

destes métodos é explorar padrões embutidos nos dados a partir de um conjunto de

variáveis de entrada que são utilizadas para treinar um modelo de aprendizado utili-

zando eventos previamente classificados como sinal ou fundo. Operacionalmente, O

espaço de fase multidimensional formado por essas variáveis permite que um evento

fora da amostra de treinamento possa ser classificado como sinal ou fundo.

Existem diversas implementações desses algoritmos, por exemplo o ROOT-TMVA

[101], o XGBOOST [102] e o TensorFlow [103]. Dentre as opções, o ROOT-TMVA

apresenta a vantagem de uma implementação que é próxima a representação e orga-

nização dos dados em f́ısica de altas energias e por esse motivo é a implementação

utilizada nesta análise.

Além disso, dentro de cada implementação, existem vários métodos que podem

ser empregados para a classificação de eventos em análise multi-variável. Os mais

comumente empregados em f́ısica de altas energias são os discriminantes de Fisher

e os Boosted Decision Trees (BDTs). O Ap. B apresenta de forma resumida uma

descrição desses métodos.

6.8.1 Implementação dos métodos de classificação multi-variável

Conforme foi mencionado, foi utilizado o ROOT-TMVA para o implementar o trei-

namento e classificação dos eventos em fundo ou sinal. Cinco métodos foram ex-

plorados: discriminantes de Fisher (Fisher), discriminates de Fisher com trans-

formação gaussiana das variáveis de entrada (FisherG), Boosted Decision Tree

adaptivo (BDT), Boosted Decision Tree com Gradient Boosting (BDTG) e Bo-

osted Decision Tree adaptivo com decorrelação (BTDD).

O treinamento foi feito com 20 mil eventos das distribuições de sinal de Monte

Carlo correspondentes à produção inclusiva de bósons W+ e W− produzidas pelo

gerador de eventos PowHeg juntamente com o Pythia8 para a hadronização, con-

forme já discutido anteriormente. O sinal inclui tanto a produção na região inclusiva

como as amostras da região de alta massa. Os pesos, conforme descritos na Sec. 6.3,

são também considerados nos algoritmos de treinamento. Isso é particularmente
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importante para os intervalos da região de alta massa, uma vez que a distribuição

final leva em conta diferentes seções de choque de cada intervalo de massa. Da

mesma forma, o fundo utilizou 20 mil eventos da amostra de tt̄ para treinamento.

Os eventos foram pré-selecionados de acordo com os cortes definidos na Sec 6.2.

As seguintes variáveis foram utilizadas como entrada para o processo de discri-

minação: Emiss
T , plT , mT , ∆φ . O ranking das variáveis (correspondente ao seu poder

de discriminação num dado ensamble, conforme descrito no Apêndice B) é obtido

através de cada método de MVA e é apresentada na Tabela 6.9.

Tabela 6.9: Ranking das variáveis cinemáticas MET , plT , mT e ∆φ obtidas em
cada um dos métodos de MVA. Variáveis com maior poder discriminatório são clas-
sificadas com o rank = 1

Rank Fisher FisherG BDT BDTG BDTD
1 Emiss

T MET ∆φ ∆φ ∆φ
2 plT plT MET mT MET
3 mT mT mT plT mT

4 ∆φ ∆φ plT MET plT

A sáıda de cada um dos cinco classificadores é apresentada na Figura 6.19. A

figura mostra que utilizando apenas as variáveis cinemáticas descritas no parágrafo

anterior existe pouco poder de discriminação entre fundo e sinal (existe uma região

grande de superposição, ou a escolha de um ponto de corte para eliminar o fundo

afeta de forma significativa a eficiência (ou pureza) para a deteção do sinal, algo

que também pode ser observado na curva caracteŕıstica de operação do receptor ou

Receiver Operating Curve - ROC da Fig. 6.20).
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 6.19: Distribuições de discriminantes de sáıda calculadas pelos cinco métodos
de MVA estudados, considerando apenas as variáveis cinemáticas da reconstrução
do bóson W no conjunto de variáveis de entrada: (a) discriminantes de Fisher, (b)
discriminates de Fisher com transformação gaussiana das variáveis de entrada, (c)
Boosted Decision Tree adaptivo, (d) Boosted Decision Tree com Gradient Boosting
e (e) Boosted Decision Tree adaptivo com decorrelação. Nota-se uma sigificativa
sobreposição das distribuições de sinal e fundo presente em todos os métodos.
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Figura 6.20: Curvas caracteŕısticas de operação do receptor (ROC) para os cinco
métodos de MVA estudados, considerando apenas as variáveis cinemáticas da re-
construção do bóson W no conjunto de variáveis de entrada.
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Inclusão da multiplicidade de jatos como variável discriminante

A utilização de etiquetamento de jatos pesados tem um grande poder de discri-

minação [95] mas, como já foi discutido no ińıcio dessa seção, está associado a um

aumento importante da incerteza sistemática. Levando isso em consideração, foi

explorada uma outra variável associada à atividade hadrônica do evento: a multi-

plicidade de jatos (nJets). A Fig. 6.21 mostra a multiplicidade de jatos na região

de alta massa.

(a) (b)

Figura 6.21: Multiplicidade de jatos na região de alta massa para a produção de
bósons W±. O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos são estima-
das através de simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para o sinal
e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somada qua-
draticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são
apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior
apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma
do sinal e dos fundos). (a) escala linear, (b) escala logaritmica

O mesmo processo de treinamento envolvendo a amostra de sinais e de fundo

devido à produção de pares tt̄ foi utilizado incluindo nJets como variável de entrada,

além das variáveis Emiss
T , peT , mT , ∆φ e a Tab. 6.10 mostra a classificação ou ranking

das variáveis. Nessa tabela, exceto pelo BDTG, todos os métodos mostram que

a multiplicidade de jatos possui o maior valor de discriminação, o que reforça a

proposta de inclusão dessa variável. Uma análise das curvas de eficiência da Fig. 6.25

mostra que esse método (BDTG) têm um comportamento anômalo se comparado
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aos outros métodos (não há um ponto de transição entre a curva de pureza do sinal

e a eficiência de corte do fundo) e portanto sua informação deve ser utilizada com

certo critério. A Fig. 6.22 mostra a sáıda dos discriminantes com a inclusão dessa

variável, onde observa-se um aumento significativo da capacidade de separação entre

o sinal e fundo o que também pode ser observado na curva ROC da Fig. 6.23.

Tabela 6.10: Ranking das variáveis cinemáticas MET , plT , mT , ∆φ e nJets obtidas
em cada um dos métodos de MVA. Variáveis com maior poder discriminatório são
classificadas com o rank = 1.

Rank Fisher FisherG BDT BDTG BDTD
1 nJets nJets nJets ∆φ nJets
2 MET MET ∆φ nJets ∆φ
3 plT plT MET plT MET
4 mT mT mT MET plT
5 ∆φ ∆φ plT mT mT
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 6.22: Distribuições de sáıda calculadas pelos cinco métodos de MVA estuda-
dos, incluindo a multiplicidade de jatos juntamente com as variáveis cinemáticas da
reconstrução do bóson W no conjunto de variáveis de entrada. (a) discriminantes
de Fisher, (b) discriminates de Fisher com transformação gaussiana das variáveis de
entrada, (c) Boosted Decision Tree adaptivo, (d) Boosted Decision Tree com Gradi-
ent Boosting e (e) Boosted Decision Tree adaptivo com decorrelação. Comparado à
Fig. 6.19 observa-se uma significativa melhora na capacidade de discriminação após
a inclusão da multiplicidade de jatos.
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Figura 6.23: Curvas caracteŕısticas de operação do receptor (ROC) para os cinco
métodos de MVA estudados, incluindo a multiplicidade de jatos juntamente com
as variáveis cinemáticas da reconstrução do bóson W no conjunto de variáveis de
entrada.

A Fig. 6.24 apresenta a matriz de correlação das variáveis de entrada utilizadas

pelos métodos de MVA para o sinal e o fundo. Duas importantes caracteŕısticas são

observadas na Fig. 6.24: i) a multiplicidade de jatos não apresenta correlação com

as outras variáveis (o que novamente reforça a proposta de discriminação dessa nova

variável) e ii) a energia faltante (Emiss
T ), calculada no sinal apresenta uma correlação

significativamente maior com o pT reconstrúıdo do elétron se comparada à matriz de

correlação do fundo, uma vez que são restritos à massa da reconstrução do bóson W.

Essa correlação é menor na amostra de tt̄ uma vez que a (Emiss
T ), por uma quantidade

global, envolve também a Emiss
T do bóson W oriundo do decaimento dos quarks t e

t̄ .
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(a) (b)

Figura 6.24: (a) Matriz de correlação das variáveis de entrada na amostra de sinal
(W±) e (b) na amostra de fundo (tt̄).
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6.8.2 Determinação do ponto de operação da MVA e distri-
buições cinemáticas

A determinação do ponto de operação ótimo para a separação entre o sinal e o

fundo para cada um dos 5 métodos de MVA utilizados é feita de tal forma de que a

significância s

s = S/
√
S +B (6.6)

(onde S corresponde ao sinal e B o fundo) é máxima para esse ponto [100]. A

Fig. 6.25 mostra a eficiência para a seleção do sinal, a eficiência na rejeição do

fundo, a pureza do sinal, o produto da eficiência e da pureza do sinal e a significância

para cada um dos cinco métodos avaliados. Embora todos os métodos atinjam a

significância máxima (v. Tab. 6.11) os métodos de BDT permitem uma maior

separação entre o fundo e o sinal (evidenciado pelas curvas de eficiência de sinal

e fundo) quando comparados aos métodos de Fisher. Isso permite que eventuais

outliers sejam adequadamente classificados mesmo na presença de uma flutuação

estat́ıstica significativa, como é o caso na região de alta massa.

Fisher FisherG BDT BDTG BDTD

S/
√
S +B 30.1 29.9 30.19 30.16 30.03

Ponto de corte 0.02 -0.09 -0.11 0.14 -0.03

Tabela 6.11: Significância máxima e respectivo ponto de corte onde a significância
é máxima para cada um dos cinco métodos de MVA.

Observando-se as curvas de eficiência da Fig. 6.25 nota-se que o método de BDT

e o BDTG permitem variar o ponto de trabalho ao redor da máxima significância de

forma a selecionar uma amostra mais pura ou mais eficiente, enquanto as mesmas

curvas apresentam variações mais abruptas de eficiência. No ponto de máxima

significância existe uma queda importante da eficiência do sinal, tanto no BDT

como no BDTD, o que pode afetar o cálculo da seção de choque. Assim, escolheu-se

como ponto de trabalho efetuar o corte no ponto -0,2, o que equivale a uma amostra

com 82% de pureza e 18% de contaminação pelo fundo. O método de BDTD pode

então ser aplicado aos dados e aos eventos simulados, e as distribuições cinemáticas

(agora incluindo a multiplicidade de jatos) utilizando esse corte são apresentadas nas
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(a) (b)

(c) (d)

(e)

Figura 6.25: Curvas de eficiência para a seleção do sinal, a eficiência na rejeição
do fundo, a pureza do sinal, o produto entre a eficiência e pureza do sinal e a
significância para cada um dos cinco métodos de MVA.

Figs. 6.26, 6.27, 6.28 e 6.29 e nas Figs. 6.30, 6.31 e 6.32 considerando a separação

dos eventos pelo sinal da carga do elétron. Uma observação interessante advém da

análise das Figs. 6.12 e 6.27: após a redução do fundo devido à produção de pares

tt̄, existe uma percept́ıvel melhora na concordância com as previsões, o que pode ser

um importante indicador da modelagem incorreta do mW
T na amostra de tt̄ na região

de alta massa. Após a aplicação do método BTDD no ponto de trabalho descrito no

parágrafo anterior (-0.2) observou-se efetivamente uma redução de 65% no número
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de eventos da amostra de tt̄ e de 5% no número de eventos da amostra de sinal.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.26: Distribuição do módulo da diferença de ângulo azimutal entre o elétron
e o vetor ~Emiss

T (∆φ) (a,b) e pseudorapidez dos elétrons (c,d) na região de alta
massa transversa para produção de W± após o corte de MVA. O sinal e as
contribuições esperadas de todos os fundos são estimadas através de simulações de
Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas
pela região delimitada pela faixa rosa e somadas quadraticamente com a incerteza
estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma de barras
de erro associadas aos pontos. O painel inferior apresenta a razão entre os dados e
a previsão de Monte Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos). (a) escala
linear, (b) escala logaŕıtmica.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.27: Distribuição da energia transversa faltante (Emiss
T ) (a,b) e e massa

transversa (mW
T ) (c,d) na região de alta massa transversa para produção de

W± após o corte de MVA. O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos
são estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para
o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somadas
quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são
apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior
apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma
do sinal e dos fundos). (a,c) escala linear, (b,d) escala logaŕıtmica.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.28: Distribuição de momento transverso do elétron (peT ) (a,b) e multiplici-
dade de jatos (c,d) para produção de W± na região de alta massa transversa
após o corte de MVA. O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos são
estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para
o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somadas
quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são
apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior
apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma
do sinal e dos fundos). (a,c) escala linear, (b,d) escala logaŕıtmica.
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Figura 6.29: Distribuição do número médio de colisões (〈µ〉) na região de alta
massa transversa para produção de W± após o corte de MVA. O sinal e as
contribuições esperadas de todos os fundos são estimadas através de simulações de
Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas
pela região delimitada pela faixa rosa e somadas quadraticamente com a incerteza
estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma de barras
de erro associadas aos pontos. O painel inferior apresenta a razão entre os dados e
a previsão de Monte Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos).
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(a) W− (b) W+

(c) W− (d) W+

Figura 6.30: Distribuição do módulo da diferença de ângulo azimutal entre o elétron
e o vetor ~Emiss

T (∆φ) (a,b) e pseudorapidez dos elétrons (c,d) na região de alta
massa transversa após o corte de MVA. O sinal e as contribuições esperadas de
todos os fundos são estimadas através de simulações de Monte Carlo. As incertezas
sistemáticas para o sinal e o fundo estão indicadas pela região delimitada pela faixa
rosa e somadas quadraticamente com a incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas
dos dados são apresentadas na forma de barras de erro associadas aos pontos. O
painel inferior apresenta a razão entre os dados e a previsão de Monte Carlo (formada
pela soma do sinal e dos fundos).(a,c) W−, (b,d) W+.
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(a) W− (b) W+

(c) W− (d) W+

Figura 6.31: Distribuição da energia transversa faltante (Emiss
T ) (a,b) e massa trans-

versa (mW
T ) (c,d) na região de alta massa transversa após o corte de MVA.

O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos são estimadas através de
simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão
indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somadas quadraticamente com a
incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma
de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior apresenta a razão entre
os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos).
(a,c) W−, (b,d) W+.
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(a) W− (b) W+

(c) W− (d) W+

Figura 6.32: Distribuição do momento transverso do elétron (peT ) (a,b) e multiplici-
dade de jatos (c,d) na região de alta massa transversa após o corte de MVA.
O sinal e as contribuições esperadas de todos os fundos são estimadas através de
simulações de Monte Carlo. As incertezas sistemáticas para o sinal e o fundo estão
indicadas pela região delimitada pela faixa rosa e somadas quadraticamente com a
incerteza estat́ıstica. As variações estat́ısticas dos dados são apresentadas na forma
de barras de erro associadas aos pontos. O painel inferior apresenta a razão entre
os dados e a previsão de Monte Carlo (formada pela soma do sinal e dos fundos).
(a,c) W−, (b,d) W+.
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Cálculo da seção de choque após redução do fundo devido a produção de
pares tt̄

Uma vez que o método de MVA aplicado foi capaz de reduzir significativamente o

fundo devido à produção de pares tt̄, a seção de choque fiducial pode ser novamente

calculada após a seleção dos eventos pelo MVA (Tab. 6.12 e 6.13).

Tabela 6.12: Seção de choque, após a aplicação do MVA, medida para os processos
W− → e−ν, W+ → e+ν e W± → e±ν.

Canal σfidW ×BR(W → eν) [pb] (Medida, MVA)
W+ 13, 00± 0, 32(sys)± 0, 018(stat)± 0, 26(lumi)
W− 10, 02± 0, 26(sys)± 0, 016(stat)± 0, 21(lumi)
W 23, 04± 0, 59(sys)± 0, 024(stat)± 0, 47(lumi)

Tabela 6.13: Seção de choque, após a aplicação do MVA, prevista pelo gerador
PowhegPythia8 para os canais W− → e−ν, W+ → e+ν e W± → e±ν

Canal σfidW ×BR(W → eν) [pb] (PowhegPythia - NNLO, MVA)
W+ 12, 18± 0, 86(sys)± 0, 038(stat)± 0, 34(lumi)
W− 9, 29± 0, 66(sys)± 0, 030(stat)± 0, 26(lumi)
W 21, 53± 1, 53(sys)± 0, 049(stat)± 0, 61(lumi)

A aplicação dos cortes utilizando o MVA com o ponto de trabalho selecionado

permite uma redução de 28% das incertezas sistemáticas associadas à medida das

seções de choque fiduciais para a produção W±, 24% para o canal W+ e 34% para

o canal W−.

Razão das seções de choque σW+/σW−

A partir dos resultados obtidos após a aplicação do MVA na Tab. 6.12, a razão

σW+/σW− pode ser calculada (a partir da Eq.5.1):

σfidW+

σfidW−

=
NW+

sig

LCW+

× LCW
−

NW−
sig

=
NW+

sig CW−

NW−
sig CW+

. (6.7)

Um aspecto importante é que na razão σW+/σW− , a incerteza na luminosidade

é cancelada. Assim, de acordo com a Eq. 6.7 e a Tab. 6.12 a razão entre as seções

de choque fiduciais é:

σfidW+

σfidW−

= 1, 297± 0, 037(sys)± 0, 004(stat) (6.8)
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e pode ser comparada com a previsão fornecida pela combinação dos geradores

Powheg e Pythia:

σfidW+

σfidW−

= 1, 311± 0, 107(sys)± 0, 005(stat). (6.9)
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Caṕıtulo 7

Conclusões

As medidas de seção de choque de bósons W± a partir dos dados coletados em

2015 mostraram a possibilidade de produzir medidas de precisão a partir de um

conjunto de dados obtidos em apenas 2 semanas de operação do LHC no regime de
√
s = 13 TeV. A estimativa do fundo devido à produção de multijatos (predominante

na região inclusiva), foi o principal desafio dessa análise, uma vez que tal fundo

não é bem descrito pelos modelos teóricos e devido a sua magnitude (da ordem

de 10%) contribui de forma significativa para a incerteza sistemática. A utilização

de um método data driven para a estimativa de multijatos no canal de elétrons

permitiu a obtenção da seção de choque fiducial e total na região inclusiva compat́ıvel

com o previsto para o modelo padrão e com uma incerteza comparável à incerteza

das previsões teóricas. A razão entre as seções de choque fiduciais de W+ e W−

foram beneficiadas pelo cancelamento da incerteza na luminosidade, atingindo uma

incerteza de apenas 0,8%, o que torna essa razão muito útil para testar os modelos

teóricos implementados nos geradores assim como os diversos conjuntos de PDFs.

Os resultados dessa medida, combinados com os resultados dos canais W± →

µ±ν, Z → e+e− e Z → µ+µ−, como mostrados no Ap. A e publicados em [58],

mostram boa concordância com as previsões teóricas do Modelo Padrão. Conforme

o esperado, a razão σfidW+/σ
fid
W− obtida da combinação dos canais de elétrons e múons

apresenta as incertezas sistemáticas e estat́ısticas inferiores àquelas obtidas usando

apenas elétrons. Além do mais, demonstram a capacidade do experimento na discri-

minação de conjuntos de PDFs, visto que as razões entre seções de choque σfidW+/σ
fid
W−

e σfidW±/σ
fid
Z calculadas com o uso de alguns conjuntos de PDFs se afastam dos valores
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medidos nessa análise.

Já na região de alta massa, que tornou-se acesśıvel graças à grande quantidade

de dados obtida a
√
s = 13 TeV pelo LHC nos últimos anos, o principal desafio é a

redução da contribuição do fundo devida à produção de pares tt̄. Utilizando cortes

simples, esse fundo representa mais de 24% dos eventos e devido às incertezas no

modelamento da produção de quarks top na região de alta massa é imprescind́ıvel

buscar métodos alternativos para a identificação de eventos originados por pares tt̄,

sem sacrificar de forma importante a abrangência do espaço de fase, o que levou à

investigação de métodos de análise multivariável para a redução de fundo. O método

que se mostrou mais promissor para essa análise foi o Boosted Decision Tree com

decorrelação (BDTD), e a introdução de uma variável hadrônica (multiplicidade

dos jatos) como variável discriminante teve um papel importante na aplicação dos

métodos de MVA, reduzindo esse fundo em aproximadamente 65% com uma perda de

eficiência no sinal de apenas 5%. Uma melhora na distribuição de massa transversa

(mW
T ) após a redução do fundo devido à produção de pares tt̄ sinaliza uma posśıvel

imprecisão na modelagem desse fundo. As distribuições cinemáticas apresentam

uma concordância satisfatória entre as previsões teóricas e os dados, assim como os

valores para a seção de choque fiducial medidos na região de alta massa transversa

mostram boa concordância com os valores calculados, conforme pode ser observado

nos resultados apresentados nas Tabelas 6.12 e 6.13. A razão entre as seções de

choque de produção de W+ e W− também foi obtida na região de alta massa e o

resultado (Eq. 6.7) possui um valor central que concorda com a previsão teórica do

Modelo Padrão, além de apresentar menos da metade da incerteza teórica.
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Apêndice A

Combinação dos resultados com os
canais de múons e Z

Os resultados da análise em baixa luminosidade, conforme já mencionado, foram

combinados com o canal de múons, assumindo a universalidade dos léptons, e os

resultados dos canais Z → e+e− e Z → µ+µ− também foram combinados. A

combinação dos resultados dos dois léptons tem a vantagem de diminuir a incerteza

estat́ıstica relativa devido ao maior número de eventos usados. os valores das seções

de choque medidas para os canais de W+, W−, W± e Z estão dispońıveis na Tab.

A.1, com as respectivas incertezas sistemáticas, estat́ısticas e de luminosidade. A

Fig. A.1 mostra a razão entre as seções de choque fiduciais dos canais de elétrons e

múons, tanto para W± como Z, apresentando uma boa concordância com os valores

médios do PDG [14], levando em conta as barras de erro.

Tabela A.1: Seções de choque calculadas combinando-se os léptons com as respecti-
vas incertezas estat́ısticas, sistemáticas e de luminosidade.

Canal σfid ± (sys)± (stat)± (lumi) [nb] σtot ± (sys)± (stat)± (lumi) [nb]

W− 3, 5± 0, 01± 0, 07± 0, 07 8, 79± 0, 02± 0, 24± 0, 18
W+ 4, 53± 0, 01± 0, 09± 0, 10 11, 83± 0, 02± 0, 32± 0, 25
W± 8, 03± 0, 01± 0, 16± 0, 17 20, 64± 0, 01± 0, 55± 0, 43
Z 0, 779± 0, 003± 0, 006± 0, 016 1, 981± 0, 007± 0, 038± 0, 042

A razão entre as seções de choque fiduciais de W+ e W− foi calculada a partir

dos resultados dos dois léptons combinados, e da mesma forma foi calculada a razão

entre as seções de choque de W± e Z, também fazendo uso da combinação dos

dois léptons. Conforme já mencionado, a incerteza da luminosidade não afeta a
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Figura A.1: Razão entre os canais de elétrons e múons para as seções de choque
fiduciais de produção de bósons W± e Z, comparados com as previsões do Modelo
Padrão e as bandas médias do PDG [14].

razão entre as seções de choque. O valor medido para a razão σfidW+/σ
fid
W− foi 1, 295±

0, 003(stat)±0, 010(sys) e para a razão σfidW±/σ
fid
Z foi 10, 31±0, 04(stat)±0, 20(sys).

Esses resultados também são mostrados graficamente na Fig. A.2, que também

mostra os resultados previstos para os diversos conjuntos de PDFs.
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Figura A.2: Razões entre seções de choque fiduciais σfidW+/σ
fid
W− e σfidW±/σ

fid
Z , repre-

sentadas pelas linhas vermelhas, e as razões calculadas teoricamente usando diversos
conjuntos de PDF’s, com as bandas de incertezas estat́ısticas e totais.

As razões entre as seções de choque experimentais obtidas para cada um dos

canais fazendo uso da combinação de léptons e entre as seções de choque teóricas

calculadas com o uso de diferentes conjuntos de PDFs também foram calculadas.
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Os resultados estão dispońıveis na Fig. A.3.
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Figura A.3: Razão entre as razões das seções de choque fiduciais teóricas e medidas
para cada bóson, usando diversos conjuntos de PDFs.

Os resultados combinados finais mostram que o aparato experimental tem grande

poder de discriminação entre conjuntos de PDFs e modelos teóricos. Mesmo com

uma luminosidade integrada limitada, as incertezas predominantes foram as incer-

tezas sistemáticas e as bandas de incerteza dos resultados apresentados já são da

mesma ordem das incertezas teóricas. Com esses resultados é posśıvel observar quais

PDFs descrevem melhor as medidas experimentais e, portanto, são mais adequadas

para serem usadas em simulações futuras.
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Apêndice B

Métodos de análise multi-variável

Este apêndice descreve os conceitos envolvidos e os métodos de análise multivariável

utilizados neste trabalho.

B.1 Discriminantes de Fisher

O método de classificação por discriminates de Fisher classificam os eventos a partir

dos valores médios da amostra total (x̄k), do sinal e do fundo (x̄S(B),k) e da matriz de

covariância C, utilizando uma transformação das variáveis cinemáticas k que formam

o espaço fase. Essa transformação determina um eixo separando o espaço de fase de

tal forma forma a maximizar a separação dos grupos de eventos classificados como

sinal e como fundo e minimizar nesse espaço o volume formado pelo agrupamento

de eventos de mesmo tipo (sinal ou fundo).

O método do discriminante de Fisher requer que as variáveis sigam uma dis-

tribuição gaussiana. Por não ser esse o caso para a maioria das variáveis, uma

modificação do método aplica uma transformação nas variáveis de entrada antes

de sua de-correlação de forma que sua distribuição se torne gaussiana. Isso é feito

primeiro transformando a distribuição cumulativa da variável numa distribuição uni-

forme e após essa etapa utilizando a função de erro inversa para transformar essa

distribuição em uma distribuição gaussiana de média zero e largura unitária. Como

apenas uma das classes de eventos (sinal ou fundo) pode ser transformada, a escolha

foi aplicar a transformação no fundo.

Uma medida importante do poder de discriminação de cada variável de entrada

utilizada pelo algoritmo é dada pela relação Bkk/Ckk, a qual é utilizada no ranking
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das variáveis, onde

Bk,l =
1

2

∑
U=S,B

(xU,k − x̄U,k)(xU,l − x̄U,l) (B.1)

e

Ck,l =
∑
U=S,B

< xU,k − x̄U,k >< xU,l − x̄U,l > (B.2)

A Figura B.1 ilustra o conceito mostrando que o discriminante é calculado de

tal forma que a projeção de uma distribuição de sinal (S) e fundo (B) de duas

variáveis hipotéticas num eixo formado pela direção desse discriminante no espaço

de fase formado pelas duas variáveis é tal que a separação entre as distribuições é

maximizada e a dispersão minimizada. [100],[101].

Figura B.1: Figura conceitual da aplicação do métdo dos discriminates de Fisher
mostrando a distribuição de sinal (S) e fundo (B) de duas variáveis hipotéticas e a
distribuição de um discriminante de Fisher (yFisher), que pode ser entendida como
a projeção dos dados num eixo cuja orientação é calculada de forma a maximizar
a separação entre os valores médios das distribuições de sinal e fundo enquanto
minimiza a dispersão de cada distribuição projetada [100].

B.2 Boosted Decision Trees

O método de classificação por BDT constrói uma coleção de árvores de decisão

individuais separando de forma binária a amostra utilizando uma única variável por
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vez. O boosting é parte de uma técnica muito utilizada e eficiente para melhorar

a estabilidade da classificação face à variação estat́ıstica dos dados de treinamento.

Nesse treinamento, uma sequência de algoritmos de MVA são aplicados ao evento

que é classificado e recebe um peso como sinal ou fundo de acordo com a resposta

majoritária dos algoritmos. O treinamento de uma árvore decisória é definido pela

forma de separação dos dados. Num primeiro passo, todos os eventos de treinamento

são classificados em sinal ou fundo de acordo com um valor de corte para uma das

variáveis. No próximo passo, os dois grupos de eventos são novamente classificados

utilizando outra variável e outro valor de corte. Isso ocorre sucessivamente até que

o ramo final contenha um número de eventos pré-determinado. Nesse ponto, o ramo

é classificado como fundo ou sinal de acordo com o tipo majoritário de eventos

contido nele. A cada passo, a variável e o valor de corte que proporciona a maior

separação para a amostra é escolhida pelo algoritmo. Uma vantagem do BDT é sua

facilidade de identificar um sobre-treinamento (ou v́ıcio) do método: nesse caso, um

ramo final classificado como fundo contém apenas eventos de fundo e como sinal,

apenas eventos de sinal. Nesse caso, uma ”poda”pode ser feita na árvore decisória,

removendo os nós com pequena significância estat́ıstica após a árvore atingir o seu

tamanho máximo. Entretanto, a utilização de classificadores fracos evita o sobre-

treinamento da árvore e em consequência, a necessidade da poda. A Figura B.2

mostra o prinćıpio desse método.

No BDT, o ranking da variável é obtido através da sua frequência de utilização

e por quão boa é a separação obtida com essa variável em cada nó.

Três tipos de algoritmos de boosting foram testados :

• Adaptive Boosting: eventos que foram classificados de forma incorreta em um

determinado estágio do treinamento da árvore recebem um peso maior quando

passam para o próximo estágio. Por esse processo de peso, as árvores produ-

zidas tendem a ser menores e reduzem a chance de sobre-treinamento [104].

• Gradiente Boosting: Os algoritmos de boosting requerem a determinação de

uma função de perda, que deve ser uma função diferenciável e no caso do

adaptive boosting tem uma forma exponencial. Essa função exponencial causa
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Figura B.2: Prinćıpio de funcionamento do método de classificação por Boosted
Decision Trees: A árvore é constrúıda através de uma sequência de separações.
Em cada etapa, a variável que melhor discrimina entre sinal e fundo é escolhida
pelo algoritmo classificador quando um corte ci é aplicado. No final, cada folha é
classificada como sinal (S) ou fundo (B) e a árvore constrúıda (ou treinada) dessa
forma pode ser utilizada para classificar os eventos da amostra de dados.

perda de robustez do classificador para eventos classificados de forma incorreta

(em virtude por exemplo de uma flutuação estat́ıstica alta). O método de

gradient boosting modifica essa função de perda por uma função mais robusta

[101]. Entretanto, o método de classificação torna-se mais elaborado, exigindo

o cálculo do gradiente da função de perda em cada nó e ajustando cada ramo

novo. Esse processo interativo permite construir um conjunto de árvores que

minimizam a função de perda.

• Decorrelation + Adaptive Boosting: No caso das variáveis de entrada possúırem

alto grau de correlação, pode ser útil empregar uma transformação linear a uma

dessas variáveis que permita sua de-correlação. Essa é uma transformação li-

near aplicada às variáveis que apresentam alto grau de correlação e é feita

numa etapa anterior ao treinamento da árvore (pré-processamento).
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https://cds.cern.ch/record/2197559, acesso em 11 janeiro 2019.

[33] The CMS Collaboration, The CMS experiment at the CERN LHC, Journal

of Instrumentation, v. 3, n. 08, p. S08004, 2008

[34] The ALICE Collaboration, The ALICE experiment at the CERN LHC, Jour-

nal of Instrumentation, v. 3, n. 08, p. S08002, 2008

[35] The LHCb Collaboration, The LHCb experiment at the CERN LHC, Journal

of Instrumentation, v. 3, n. 08, p. S08005, 2008

[36] FUKUI, K. et al., The LHCf detector at the CERN Large Hadron Collider,

Journal of Instrumentation, v. 3, n. 08, p. S08006, 2008.

[37] The TOTEM Collaboration, The TOTEM Experiment at the CERN Large

Hadron Collider, Journal of Instrumentation, v. 3, n. 08, p. S08007, 2008.

[38] APOLLINARI, G. et al. High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-

LHC): Preliminary Design Report. Geneva: CERN Yellow Reports: Mono-
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