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Resumo 

Desenvolve-se um método para a avaliagáo da perda de energía, dE/dx, de urna partícula 

carregada que atravessa um detetor de fitas de silicio. O método é aplicado ao detetor 

de microvértices do experimento DELPHI no CERN levando á obtengáo de diagramas 

de dE/dx em fungáo do momento para varias partículas. O caso específico de píons e 

prótons é tratado, com a determinagáo de valores mais prováveis de dE/dx e de larguras 

das distribuigoes de dE/dx para essas partículas no intervalo de momento que vai de 

0.2 GeV/c a 1.5 GeV/c . A resolugáo do método é de 13.4 % para partículas com mais 

de 2 GeV/c e obtem-se um poder de separagáo de 2.9 para píons e prótons de 1.0 GeV/c. 



method is developed for the evaluation of the energy loss, dE/dx, of a charged partióle 

traversing a silicon strip detector. The method is applied to the DELPHI microvertex 

detector leading to diagrams of dE/dx versus momentum for different particles. The 

specific case of pions and protons is treated and the most probable valué of dE/dx and the 

width of the dE/dx distribution for those particles in the momentum range of 0.2 GeV/c 

to 1.5 GeV/c, are obtained. The resolution found is 13.4 % for particles with momentum 

higher than 2 GeV/c and the separation power is 2.9 for 1.0 GeV/c pions and protons. 
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Capítulo 1 

Introdugáo 

Detetores de fitas de silicio foram introduzidos ñas experiencias de física de altas ener

gías devido á necessidade de informagoes cada vez mais precisas sobre a vida-média e 

produtos de decaimento de partículas pesadas. Nesse contexto, também sao conhecidos 

como detetores de micro-vértices pois, em geral, o que se faz é usar um conjunto desses 

detetores para determinar os vértices de decaimento dessas partículas. Tais detetores tém 

tido urna importancia crescente nessa área. Atualmente, todas as quatro experiencias do 

LEP1, o DELPHI [1], ALEPH [2], OPAL [3] e L3 [4], possuem detetores de silicio em 

operagáo, reconstruindo vértices de interagóes com precisáo de poucos micrómetros. No 

Fermilab, o detetor CDF [5] possui um detetor de vértices de fitas de silicio em operagáo 

e o DO [6] já tem prevista a instalagáo de um desses detetores para 1999. No futuro anel 

colisor LHC2 do CERN, esses detetores estaráo presentes na reconstrugáo de trajetórias 

1Large Electrón Positrón collider. 

2Large Hadron Collider. 

1 



Capítulo 1. Introdugáo 2 

das experiencias ATLAS [7], CMS [8] e ALICE [9]. A lista de experiencias é extensa e 

crescente, com cada um dos grupos mencionados envolvendo diretamente o trabalho de 

dezenas de pesquisadores e pessoal técnico. Detetores de fitas de silicio sao hoje urna tec

nología madura e em expansáo na obtengáo de resultados físicos em altas energias. Além 

desses fatores, a experiencia existente na industria do silicio já permite a produgáo em 

larga escala desses componentes, levando a um uso cada vez mais abrangente deles. Fora 

da área de altas energias, encontram-se novas aplicagoes como na radiografía de raios X 

em seres vivos [10], e formagáo de imagens por raios ¡3 e 7 [11]. 

Os detetores de fitas de silicio tém sido muito importantes nos experimentos que 

ajudam a medir com maior precisáo o modelo padráo de partículas e suas interagoes. No 

DELPHI, os primeiros resultados obtidos com o uso de detetores de vértices vieram com 

a medida da vida-média do lépton r [12]. Esses detetores também sao fundamentáis na 

medida da vida-média de mésons B [13], das oscilagoes BB [14, 15], da medida de Tbi 

[16, 17, 18, 19], para citar apenas alguns exemplos. 

Os primeiros detetores de fitas de silicio consistiam em um plano de fitas dando in-

formagáo sobre a posigáo de impacto de urna partícula em urna dimensáo. Posteriormente, 

foram introduzidos os detetores de dupla face em que se depositam fitas sobre ambas as 

faces do detetor, como descrito na segáo (4.3), permitindo a informagáo bidimensional da 

posigáo de impacto. No DELPHI, esta nova geragáo de detetores foi instalada em 1994. 

O trabalho dessa tese foi feito com dados do DELPHI desse mesmo ano. 

Como o próprio nome sugere, o DELPHI foi desenliado para fazer identificagáo de 

partículas o que levou a proposta de trabalho desenvolvida nessa tese, o uso do detetor 
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de micro-vértices para efeitos de identificagáo. Tendo sido projetado com o único objetivo 

de fazer reconstrugáo de trajetórias, o VD aumenta assim sua versatilidade, fornecendo 

informagoes complementares as dos outros sub-detetores que já sao projetados para a 

identificagáo. O resultado desse trabalho foi colocado a disposigáo de toda a colaboragáo 

ñas chamadas short DST®, que sao as fitas que condensam as informagoes consideradas 

mais importantes obtidas pelos sub-detetores e diversos grupos de análise. 

No próximo capítulo, o detetor DELPHI será descrito. O DELPHI (Detector with 

Electrón, Photon and Hadron Identification) é um dos quatro experimentos existentes 

no LEP, o anel de colisoes elétron-pósitron do CERN. O detetor é composto por varios 

sub-detetores que estáo dispostos, básicamente, em carnadas cilindricas ao redor do ponto 

de interagáo. Além desses sub-detetores da chamada regido do barril, há dois outros 

conjuntos de sub-detetores formando as tampas do barril na regido frontal. As fungóes 

desses sub-detetores sao principalmente, a reconstrugáo de trajetórias, medida de energia 

e momento e identiíicagáo das partículas produzidas na interagáo. 

O capítulo 3 faz urna breve revisáo do problema da perda de energia de partículas 

carregadas atravessando a materia. A perda de energia, dE/dx, se dá por interagóes 

coulombianas entre as partículas incidentes e os elétrons dos núcleos que sao considerados 

infinitamente pesados. O processo é descrito pela teoria de Bethe-Bloch que fornece va

lores medios de dE/dx em fungáo da velocidade da partícula incidente. As flutuagóes em 

torno desse valor sao tratadas por Landau que obtém urna fungáo densidade de probabi-

lidade para dE/dx em termos de urna fungáo universal. 

3Data Summary Tape. 
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O detetor de micro-vértices do DELPHI, o VD, é descrito no capítulo 4. É feita urna 

revisáo dos detetores de micro-fitas de silicio de face única e de face dupla, características 

físicas e resolugáo intrínseca. O VD é um conjunto de detetores de micro-fitas de silicio 

dispostos em 3 carnadas cilindricas, sendo o sub-detetor do DELPHI que está mais próximo 

da regiáo de interagáo. O capítulo se encerra com urna avaliagáo do desempenho do 

detetor. 

O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos na tese. Demonstra-se que é possível 

estimar a taxa de perda de energía (dE/dx) de urna partícula carregada que atravessa o 

detetor de micro-vértices através da avaliagáo dos pulsos eletrónicos coletados pelas fitas. 

Essa avaliagáo é feita tomando distribuigóes de pulsos em cada um dos chips de leitura 

do detetor de micro-vértices. Cada urna dessas distribuigóes é ajustada a urna fungáo 

de Landau, caracterizada pela posigáo de seu máximo e pela sua largura. Esses dois 

parámetros sao usados como medida do ganlio de cada chip na corregáo dos pulsos. O 

método para a estimativa de dE/dx é entáo aplicado na obtengáo de diagramas de dE/dx 

em fungáo do momento. Esses diagramas permitem a separagáo de prótons e píons até 

momentos de 1.5 GeV/c. Os mesmos diagramas sao obtidos separadamente para píons 

estudando o decaimento K° —>■ -K+TI~ e, para prótons, com o decaimento A° —>■ ir~p. 



Capítulo 2 

O experimento DELPHI 

2.1 O anel do LEP 

O LEP (Large Electrón Positrón collider) [20] é um anel acelerador de elétrons e pósitrons 

que funciona no CERN, o Centro Europeu para a Física de Partículas, localizado em 

Genebra, na Suíga. O anel tem urna circunferencia de 27 km de comprimento e encontra

se a urna profundidade media de 120 m abaixo do nivel do solo, localizando-se parte em 

territorio suígo, parte em territorio francés, próximo as montanhas Juras. 

A figura (2.1) mostra um esquema dos aceleradores presentes no CERN. Os léptons 

injetados no LEP sao acelerados em varios estágios. A produgáo de elétrons e pósitrons se 

dá em dois aceleradores lineares, LIL e EPA, de onde as partículas emergem com energía 

de 600 MeV e sao injetadas em um primeiro anel acelerador, o PS, atingindo a energía de 

3.5 GeV. Saindo do PS, passam por mais um estágio intermediario, o SPS, onde atingem 

22 GeV e sao finalmente injetadas no anel principal, o LEP, onde alcangam energías de 

5 
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até 92 GeV. Elétrons e pósitrons sao acelerados em sentidos contrarios no anel. Ao atingir 

a energia desejada, sao defletidos para colidir no chamado "ponto de interagáo". No LEP, 

isso ocorre em quatro pontos, dispostos simétricamente ao longo do anel. Em cada um 

desses pontos estáo instalados os quatro detetores DELPHI, OPAL, ALEPH e L3, que 

tém como objetivo captar e analisar os produtos das colisóes. As partículas sao mantidas 

em órbita durante até 8 horas, com luminosidade de cerca de 1.7 x 1031 cm - 2 s_1. A 

escolha da energia com que váo colidir depende da física que se quer estudar. Até o 

ano de 1995, a energia de colisáo foi de 91,2 GeV no centro de massa, que é a energia 

de ressonáncia do bóson Z°. A partir de outubro de 1995 a energia do LEP tem sido 

aumentada gradativamente com o objetivo de atingir 200 GeV de energia de centro de 

massa antes do ano 2000. 

2.2 O DELPHI 

O DELPHI (DEtector with Lepton, Photon and Hadron Identification), ou detetor com 

identificagáo de léptons, fótons e hádrons, tem como finalidade identificar e reconstruir 

as trajetórias de partículas produzidas em colisóes de elétrons e pósitrons que ocorrem 

no anel do LEP. Este experimento está em operagáo desde 1989. O detetor é constituido 

básicamente de carnadas cilindricas dispostas a partir do ponto de interagáo, tendo como 

eixo de simetria os feixes de elétrons e pósitrons. No sistema de coordenadas do DELPHI, 

o eixo z aponta no sentido de movimento do feixe de elétrons, o eixo x aponta para o 

centro do anel do LEP e o eixo y para cima. Define-se um ángulo polar 9 com o eixo z e 

um ángulo azimutal (f> ao redor desse eixo. A coordenada radial é R = \¿x2 + y2. 
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LEP: Large Electrón Positrón collider LPI: Lep Pre-Injector 
SPS: Super Protón Synchrotron EPA: Electrón Positrón Accumulator 
AAC: Antiproton Accumulator Complex LIL: Lep Injector Linac 
ISOLDE: Isotope Separator OnLine DEvice LINAC: LINear ACcelerator 
PSB: Protón Synchrotron Booster LEAR: Low Energy Antiproton Ring 
PS: Protón Synchrotron 

Figura 2.1: Esquema dos aceleradores do CERN. 
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A segáo cilindrica do detetor é chamada de "barril" e compreende um ángulo 9 que 

vai de 40° até 140°. O barril é fechado por duas tampas ñas chamadas regióes "frontais"1. 

Exatamente no centro do detetor encontra-se o tubo do feixe2 que é feito de berilio, 

com 5.6 cm de raio, por onde circulam elétrons e pósitrons. Ao redor dele, estáo dispostos 

radialmente os diversos sub-detetores que seráo mencionados por siglas a serem esclareci

das posteriormente. Sao eles o VD, ID, TPC, RICH, OD e HPC. Estes sub-detetores sao 

envolvidos por um solenóide supercondutor que gera um campo magnético homogéneo de 

1.23 T em seu interior, orientado paralelamente ao feixe. Externamente ao solenóide ficam 

o calorímetro hadrónico e as cámaras de múons. Urna descrigáo completa do experimento 

DELPHI encontra-se na referencia [1] e urna avaliagáo do desempenho do detetor na re

ferencia [21]. O VD, o detetor de micro-vértices, no qual se concentrou nosso trabalho no 

CERN, merecerá um capítulo a parte. Na figura (2.2) vemos um esquema do detetor que 

mostra o barril e urna das tampas com cada um de seus sub-detetores. 

2.3 Elementos de reconstrugáo de trajetórias 

Alguns sub-detetores sao dedicados exclusivamente á reconstrugáo das trajetórias de 

partículas carregadas produzidas ñas interagóes e+e~. Outros, como a TPC, além de 

ser um importante elemento nesta reconstrugáo, tém também a capacidade de identificar 

algumas destas partículas. 

'Em inglés, Forward regions. 

2Em inglés, Beam pipe. 
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2.3.1 ID - O Detetor Interno 

O ID (Inner Detector) é um conjunto de duas cámaras proporcionáis de fios. A mais 

interna tem configuragáo de cámara de jatos, composta de 24 setores azimutais, cada setor 

fornecendo até 24 pontos de impacto entre os raios de 12 cm e 23 cm. A cobertura angular 

polar é de 23° < 9 < 157°. Externamente a cámara de jatos situam-se cinco cámaras de 

multi-fios, cada carnada contendo 192 fios sensíveis, resultando em um espagamento medio 

de 8 mm entre os fios. A cobertura polar é 30° < 9 < 150°. 

A resolugáo espacial atingida no plano R(f> é de a(R(¡))= 50 /im e <j(0)=1.5 mrad. 

2.3.2 TPC - Cámara de Projegáo Temporal 

A TPC (Time Projection Chamber) ocupa o barril na regiáo de 29 cm < R < 122 cm com 

3.34 metros de comprimento e tem o formato de um cilindro fechado por duas tampas, 

como mostra a figura (2.3). E urna cámara de arrasto que possibilita, além da medida es

pacial, a medida da perda de energia (dE/dx) de urna partícula carregada que a atravessa. 

Ela é o elemento principal de reconstrugáo das trajetórias do DELPHI. As trajetórias sao 

inicialmente reconstruidas na TPC. Em seguida, buscam-se associagoes entre os sinais dos 

outros detetores e as trajetórias reconstruidas. O interior da cámara na regiáo do barril 

é cheio com urna mistura gasosa composta de 80% de argónio e 20% de metano. Entre 

as duas tampas do barril, há urna diferenga de voltagem que gera um campo elétrico de 

150 V/cm. Urna partícula carregada que atravessa a cámara ioniza o gas. Ions positivos 

e elétrons migram em sentidos diferentes em diregáo as tampas, elétrons movendo-se com 

velocidade de arrasto da ordem de 7 cm /is_1. As tampas sao divididas em 6 setores, cada 
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Barril 

Tampas 

Tragos de eventos: Z —>■ qq 

0.2 < P < 1.0 GeV/c P > 1.0 GeV/c 

82% 61% 

78% 67% 

Léptons: Z —> 11 

P = 45.6 GeV/c 

97% 

97% 

Tabela 2.1: Tabela de eficiencias na reconstrugáo de trajetórias com dE/dx na TPC. 

qual compreendendo um ángulo de 60°. Os sensores de contato, para captar os elétrons 

da avalanche, sao dispostos em 16 fileiras circulares de raios crescentes. Cada setor com-

preende um total de 1680 sensores. Em frente a esses sensores estáo dispostos os 192 fios 

sensores que dáo a medida de dE/dx. A figura (2.4) mostra um esquema de um destes 

setores. A resolugáo espacial da TPC é de a(R(f))=250 ¿/m e a(Rz)=880 /xm. Para que 

a análise de dE/dx seja feita, exige-se informagáo em um mínimo de 30 fios sensores. A 

tabela (2.1) dá as eficiencias na reconstrugáo de trajetórias de eventos com informagáo de 

dE/dx. 

A figura (2.5) mostra o diagrama de dE/dx em fungáo do momento de partículas que 

atravessam a TPC, para eventos hadrónicos de 1994. Essa distribuigáo é similar para os 

dados dos outros anos. A medida de dE/dx é normalizada a 1 para partículas de ionizagáo 

mínima. O intervalo de momento coberto pela TPC na identificagáo de partículas vai de 

0.2 GeV/c até 1.5 GeV/c. 
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Figura 2.4: Esquema de um setor da TPC. 
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Figura 2.5: Perda de energía por ionizagáo, dE/dx, na TPC em fungáo do momento. 

2.3.3 OD - Detetor Externo 

O OD (Outer Detector) E um conjunto de 24 pranchas de 4.7 metros dispostas em setores 

azimutais na regiáo 197 cm < R < 206 cm. A cobertura angular polar do detetor é de 

42° < 9 < 138°. Cada prancha é composta por cinco carnadas de 32 tubos de arrasto cada. 

As carnadas sao deslocadas urnas em relagáo as outras de forma a permitir a superposigáo 

entre setores adjacentes. Tres das cinco carnadas sao equipadas com leitura da coordenada 

z usando o tempo de chegada do sinal ao ánodo. A precisáo obtida é a(R<f>)=110 ¡ira e 

a(z)=3.5 cm. 
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2.3.4 FCA - Cámara Frontal A 

A FCA (Forward Chamber A) é dividida em dois conjuntos, um em cada regiáo frontal do 

DELPHI. Cada conjunto tem a forma de disco e é dividido em dois meio-discos cobrindo 

a regiáo 11° < 9 < 33° e 148° < 9 < 169°. Sao tres carnadas duplas de tubos de arrasto 

quadrados com um fio anódico passando em seu centro. Cada cámara dupla é girada 

de 120° em relagáo a anterior, havendo ainda um plano de 64 fitas catódicas adicionáis 

giradas de 60° em relagáo ao plano de fios daquela carnada. As resolugóes obtidas sao 

a(x)=290 /im, a(y)=240 /im, a(9)=8.5 mrad e a(4>)=24 mrad. 

2.3.5 FCB - Cámara Frontal B 

A FCB (Forward Chamber B) é urna cámara de arrasto convencional composta de quatro 

módulos, dois para cada tampa do DELPHI. Cada módulo tem forma de semi-disco, 

possuindo 12 planos de fios sensores, totalizando cerca de 2000 fios. A cada quatro planos, 

a diregáo dos fios é girada de 60°. Na figura (2.6) vemos urna representagáo da cámara. 

As resolugóes obtidas sao de a(x, y)=150 /¿m, a(9)=3.5 mrad e a((f>)=4.0/sin 9 mrad. 

2.3.6 MUB - Cámaras de Múons na Regiáo do Barril 

As MUB (Muon Barrel) sao duas carnadas de cámaras de arrasto divididas em 24 setores. 

A primeira carnada é colocada no núcleo de ferro após 90 cm de material e a segunda 

após mais 20 cm de ferro. Por interagirem fracamente com a materia, apenas os múons 

devem chegar até elas que sao o elemento mais externo do DELPHI. Fornecem medidas 

das coordenadas R<j> com precisáo de 2 mm e z com precisáo de 80 mm. 



Capítulo 2. O experimento DELPHI 1 5 

Figura 2.6: Representagáo pictórica da Cámara Frontal B. 

2.3.7 MUF e SMU - As Cámaras de Múons Frontais 

As MUF (Muon Forward) sao formadas também por dois planos de cámaras de arrasto, 

agora na regiáo frontal, após 90 e 20 cm de ferro. Fornecem as coordenadas x e y com 

precisáo de cerca de 5 mm. As SMU (Surround Muon) sao placas movéis de cámaras de 

arrasto colocadas na regiáo 6 = 40° para completar a cobertura angular. 

2.4 Identificagáo de partículas 

2.4.1 Detetores RICH 

O detetor RICH (Ring Imaging Cherenkov) coleta a radiagáo de Cherenkov emitida por 

urna partícula relativística ao atravessar a materia. O ángulo de abertura do cone de luz 
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emitido é fungáo da velocidade da partícula, o que permite a sua identificagáo conhecido 

seu momento. O RICH é dividido em duas partes, a do barril e a frontal, ambas baseadas 

no mesmo principio. Na regiáo do barril, o BRICH é um cilindro de 3.5 m de comprimento 

ocupando a regiáo 123 cm < R < 197 cm. É composto de duas cámaras cilindricas de 

material radiador. A mais interna é cheia com um líquido, CQFU e a externa é cheia com 

gas, C5Fi2. Ao redor do radiador líquido estáo dispostos os foto-detetores que sao tubos 

de arrasto feitos de cristal de quartzo. Os fótons detetados sao convertidos em um anel de 

elétrons que, na influencia de um campo elétrico, sao arrastados até a extremidade do tubo. 

Esse anel de elétrons percorre urna distancia de até 152 cm sem se deformar e é coletado 

em urna MWPC. Após os foto-detetores está a cámara do radiador gasoso. Ñas paredes 

externas deste, sao colocados espellios parabólicos que refletem a radiagáo de Cherenkov de 

volta para os foto-detetores. A figura (2.7) ilustra o principio de funcionamento do RICH. 

O FRICH consiste em dois discos instalados em cada urna das tampas do detetor, que 

cobrem a regiáo frontal de 15° < 9 < 35°. Também é composto por um radiador líquido 

e um gasoso e a diferenga básica para o BRICH é a presenga de um campo magnético 

perpendicular a diregáo de movimento dos elétrons no foto-detetor. Esse campo magnético 

induz urna forga de Lorentz sobre os elétrons que se desviam de sua rota, dificultando a 

reconstrugáo do anel na MWPC. 

Na figura (2.8) vemos a identificagáo de partículas no RICH, eventos hadrónicos de 

1994 [21] e a regiáo de momento coberta pelas duas cámaras. As duas segoes do RICH 

cobrem regióes diferentes de momento. No radiador líquido a identificagáo se faz desde 

0.7 GeV/c até 8 GeV/c enquanto que o radiador gasoso identifica partículas desde 2.5 
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Figura 2.7: Principio de funcionamento do RICH. 

GeV/c até 25 GeV/c. 

As informagoes combinadas do RICH e da TPC permitem a identificacáo de partículas 

sobre urna larga faixa de momentos no LEP. A eficiencia na identificagáo de káons, para 

dados reais, tomando urna media sobre os momentos maiores que 0.7 GeV/c, é de 70% 

com urna contaminagáo de 30%. A eficiencia na identificagáo de um protón é de 70% com 

urna contaminagáo de 50%. 

2.5 Calorimetría 

2.5.1 HPC - Cámara de Projegáo de Alta Densidade 

A HPC (High Density Projection Chamber) é um conjunto de caixas trapezoidais de 52 a 

64 cm de largura, 47 cm de altura e cerca de 90 cm de comprimento. A caixa é preenchida 

com planos de fitas de chumbo de 1.7 mm de espessura. A cada dois planos de chumbo o 
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Figura 2.8: Identificagáo de partículas com o RICH. (a)No radiador líquido. (b)No radi

ador gasoso. As tres faixas dos dois gráficos correspondem a píons (faixa de cima), káons 

(faixa do meio) e prótons (faixa de baixo). As partículas foram selecionadas de eventos 

hadrónicos da tomada de dados de 1994. 
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espago de 8 mm é preenchido com gas. Urna partícula ínteragindo eletromagneticamente 

provoca, no chumbo, um chuveiro de partículas que ionizam o gas. Os fios de chumbo 

ficam a diferentes potenciáis, gerando um campo elétrico que arrasta os elétrons do gas 

ionizado em diregáo a extremidade da caixa onde sao coletados. O que se procura é a 

distribuigáo espacial de carga deixada pela partícula. A HPC consiste em 6 anéis de 24 

módulos cada, dispostos na regiáo do barril em 208 cm < R < 260 cm. A precisáo relativa 

na energía medida pode ser parametrizada como (E é dada em GeV) 

ff^-0.043 © ^ ( 2 - 1 ) 
E JE 

A precisáo angular para fótons de altas energías é de ±1.7 mrad no ángulo azimutal (f) e 

de ± 1.0 mrad no ángulo polar 6. 

2.5.2 HCAL - Calorímetro Hadrónico 

O HCAL (Hadron Calorimeter) é formado por urna carnada de ago instrumentada que 

prové o retorno para o campo magnético do solenóide. A instrumentagáo dessa carnada 

de ago consiste em tubos de arrasto de 1.8 cm x 8.0 cm instalados entre placas de ferro 

de 5.0 cm de espessura. A segáo do barril é dividida em 24 módulos enquanto que a segáo 

frontal se divide em 12 setores. A precisáo na determinagáo da energía é dada por (E é 

dada em GeV): 

a(E) 1.12 , , 
- A ^ = 0 . 2 1 © ^ (2.2) 

E JE V ! 
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2.5.3 FEMC - Calorímetro Eletromagnético Frontal 

Como já diz o nome, está localizado ñas tampas e é composto de 4532 blocos de vidro 

dopado com chumbo. Urna partícula que interaja eletromagneticamente deixa um chuveiro 

que emite radiagáo de Cherenkov. A radiagáo é captada por fotomultiplicadoras. A 

precisáo na determinagáo da energia é dada por (E é dada em GeV): 

- ^ = 0 . 0 3 © ^ © — - (2.3) 
E y/E E v ! 

Para chuveiros neutros de energia maior que 2 GeV, a precisáo espacial no plano xy 

projetada em |z|=284 cm é de 0.5 cm. 

2.6 Cintiladores 

Os cintiladores sao usados como parte do sistema de trigger do detetor. O HOF (Forward 

Hodoscopé) é um sistema de cintiladores na regiáo frontal. É urna tampa dividida em 

quadrantes, cada um com 28 contadores acoplados a urna fotomultiplicadora. A cámara 

TOF (Time Of Flight) é urna carnada de 196 cintiladores dispostos ao redor do solenoide, 

cada qual com urna foto-multiplicadora acoplada á sua extremidade. 

2.7 Luminosidade 

A luminosidade no DELPHI é inferida através da segáo de choque do processo Bhabha, 

espalhamento elétron-pósitron em pequeños ángulos. Esse processo é escoltado por ser 

determinado teóricamente com alta precisáo e por ocorrer com alta estatística. Esses 
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eventos sao detetados pelos detetores VSAT (Very Small Angle Tagger) e STIC (Small 

angle Tile Calorimeter). 

2.8 Trigger 

O sistema de trigger do DELPHI é constituido por quatro níveis de decisáo, TI, T2, T3 

e T4. Os primeiros dois níveis sao feitos a nivel de hardware, sendo síncronos com os 

cruzamentos de feixe, os BCO (Beam Cross Over). No LEP, oito pacotes de partículas 

circulam simultáneamente, com intervalo de 11/is entre dois BCO. O nivel TI é alimentado 

com as informagoes dos detetores de reconstrugáo ID, OD, FCA e FCB, dos cintiladores 

TOF, HOF e os da HPC e pelas FEMC e MUB. O tempo que TI leva para tomar a 

decisáo de tomar dados é de 35 /is após o BCO, em um tempo de leitura de dados total 

de 3 ms por evento. No nivel T2, as informagoes disponíveis em TI sao complementadas 

pelos detetores TPC, HPC e MUF. O tempo de decisáo de T2 é de 39 /¿s após o BCO. Os 

níveis T3 e T4 sao realizados a nivel de software e sao assíncronos com os BCO. O nivel 

T3 reduz a metade o ruido que passa por T2 usando a mesma lógica mas com informagoes 

mais detalhadas. O nivel T4 rejeita ainda cerca da metade do ruido que passa por T3. 

Os limiares usados no disparo do trigger T2 sao: 

• Dos elementos de reconstrugáo exige-se um corte no momento transverso das tra-

jetórias em relagáo ao feixe de elétrons de pt > 1 GeV/c para 29° < 9 < 151° (TPC) 

e pt > 1.6 GeV/c na regiáo frontal, 11° < 9 < 33° e 147° < 9 < 169° (FCA e FCB). 

• Múons deixando sinal na regiáo do barril, 50° < 9 < 130° com um buraco de Io 
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a 90° ñas MUB e na regiáo frontal, 15° < 9 < 41° e 139° < 9 < 165° nos HOF e 

MUF. 

• Energia eletromagnética depositada Em > 2.0 GeV na HPC e de Em > 2.5 GeV na 

FEMC. 

• Energia depositada nos calorímetros hadrónicos HAB (Calorímetro Hadrónico na 

regiáo do barril) de 0.5 GeV e nos HAF (Calorímetro Hadrónico na regiáo frontal) 

de 2 GeV. 

A eficiencia global do trigger para pares de elétrons e múons é de 100% para ángulos 

polares entre 20° e 160°. Para trajetórias isoladas com momento maior que 1 GeV/c, as 

eficiencias ñas regióes do barril 42° < 9 < 138° e frontal 10° < 9 < 32° e 148° < 9 < 170° 

é maior que 95%. Na regiáo do barril a eficiencia sobe linearmente desde cerca de 5% 

para fótons entre 1 e 2 GeV até 60% para fótons com mais de 4 GeV. Eventos hadrónicos 

(e+e~ —>• Z —>• hadrons) sao identificados com eficiencia de 100% em todo o ángulo sólido. 
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dE/dx em silicio 

3.1 Introdugáo 

O processo de perda de energía de partículas carregadas atravessando a materia tem sido 

estudado desde o inicio do século. Bohr [22] desenvolveu urna análise clássica do problema 

em 1913 e, em 1930 Bethe [23] fez a extensáo para um tratamento quántico. Bloch [24], 

Landau [25], Jackson [26] e outros também estudaram o problema. A visáo atual deste 

processo data, em sua esséncia, da década de 40 e ela é exibida em excelentes revisóes feitas 

por Fano [27], Ahlen [28] e Bichsel [29]. Introdugóes didáticas ao assunto encontram-se 

nos livros de Jackson [30] e Landau e Lifchitz [31]. Será feita aqui urna breve revisáo dos 

resultados que sao mais relevantes a nossa análise. 

O problema consiste no cálculo da perda de energia de urna partícula de massa Mi, 

carga elétrica Z\e e velocidade v que penetra em um material cujos átomos tém número 

atómico Z'2. e massa atómica M2. A interagáo entre o projétil e os elétrons atómicos se 

23 
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dá através de forgas eletromagnéticas. A interagáo com os núcleos pode ser desprezada 

urna vez que a segáo de choque atómica é cerca de 1010 vezes maior que a nuclear. O 

projétil perde energía para os átomos do meio. As colisóes responsáveis pela perda de 

energía podem ser elásticas, quando o átomo é deslocado sem mudar seu estado interno, 

ou inelásticas, em que há excitacáo atómica e ionizacáo além de deslocamento. Bethe [23] 

demonstrou que, ñas colisóes inelásticas, a razáo entre a energia de excitagáo atómica e 

a de deslocamento atómico é maior que M2/m, onde mea massa do elétron. A razáo 

entre a energia perdida em colisóes elásticas e a energia perdida em colisóes inelásticas 

é da ordem de mZ2/M2 [23]. Assim, menos de 0.1% da energia perdida pelo projétil 

se transforma em energia de deslocamento atómico. No cálculo da perda de energia, é 

preciso apenas somar as energias das diversas excitagóes atómicas e ionizagáo com os 

respectivos pesos das segóes de choque. Essa segáo de choque é independente da massa 

atómica desde que Mi seja muito maior que m [23]. No cálculo da perda de energia, faz-se 

a aproximagáo de que os núcleos do alvo sao infinitamente pesados, o que é justificado 

pelas consideragóes ácima. O problema a ser tratado entáo é o da interagáo do projétil 

com elétrons atómicos ligados a núcleos infinitamente pesados com as interagóes entre o 

projétil e os núcleos desprezadas. 

3.2 O tratamento clássico 

A solugáo clássica do problema foi formulada por Bohr [22, 32] em 1913 e já mostra 

algumas das características principáis que seráo encontradas no tratamento quántico. 

Considerando apenas os casos em que a massa do projétil é muito maior que a massa m 
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Figura 3.1: Representagáo clássica do problema. A in

teragáo é caracterizada pelo parámetro de impacto b. 

do elétron, a trajetória daquele pode ser tratada como urna linha reta, caracterizada pelo 

parámetro de impacto b em relagáo ao elétron, como mostrado na figura (3.1). 

Bolir dividiu o problema em duas regióes diferentes de b caracterizadas pela escala 

de tempo de interagáo entre projétil e elétron. Essa escala de tempo é da ordem de b/v 

e será comparado com o tempo que o elétron leva para descrever urna órbita completa, 

l/u, onde u é a frequencia angular do elétron que gira em torno do núcleo. Quando o 

tempo de interagáo é muito grande, o elétron interage adiabáticamente com os campos, 

sendo tratado como um oscilador harmónico carregado, na presenga de um campo eletro-

magnético espacialmente uniforme. Quando o tempo de interagáo é pequeño, o elétron é 

tratado como se fosse livre. Na formulagáo de Bohr, a taxa total de perda de energia é 

dada por 

dE _ 4irNZ2e4 

dx mv2 to-^r-2 ln 1 - /?2 - ^ + Ri 
Z\e¿Lú 2 

(3.1) 
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com 

* = 1 ( z>é 

2 \mv2jbi 

+-e 2(0.577 + lnfi/2) 
7 

2 

2/32(0.077 + ln^ /2 ) (3.2) 

6 = ^ (3-3) 
jv 

onde 6i é o parámetro de impacto que separa as duas regióes, ¡3 = v/c e 7 = l / \ / l — /?2 

e N o número de elétrons por unidade de volume no material. O parámetro Ri é um 

termo de corregáo desprezível quando comparado com os termos logarítmicos de dE/dx 

[28]. Assim, a expressáo dada por Bohr é insensível a escolha de 61. 

3.3 O tratamento quántico 

Na formulagáo quántica, Bethe [23] atacou o problema usando teoria de perturbagoes de 

primeira ordem, onde o átomo é um sistema com níveis discretos de energia, interagindo 

com urna partícula carregada através do potencial eletromagnético 

Á& = ( 1 7 ) V 2 £ c (£) faa^e** + ¿Lfe-**) (3.4) WJ ^ \2üo 
ka 

onde V e o volume da caixa onde é feita a quantizagáo. a^a e a\a sao os operadores de 

aniquilagáo e criagáo de um fóton de número de onda k e polarizagáo a e ea sao os vetores 

de polarizagáo linear. 

Bethe obtém a seguinte expressáo para a taxa de perda de energia: 
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dE _ 2nNZ2eA 

dx mir 
ln 

'2mv2Qri ln(l - f) - 2/32 (3.5) 

onde Neo número de elétrons por unidade de volume, Qmax é a energía máxima que 

pode ser transferida em urna colisáo, dada por 

.2 /52„,2 

**¿r. 
2mcrfi•'y (3.6) 

1 " r M " r ^Aí / 

onde I é o potencial de excitacao medio logarítmico, com a forma ln I = ^2 fnln En. Aquí 

/ n representa as forgas de oscilador de dipolo atómico, e tem a forma 

Jn 
2mE„ 

fr Zi\ ^2j < n\xj\® > 
(3.7) 

Substituindo Qmax
 n o limite em que M >> m, deriva-se 

dE _ 4nNZ2e4 

dx mc2f3 .2 m ln í2-^-] - ln(l - ñ ~ f (3.8) 

Urna expressáo semelhante foi obtida por Bloch [24], estudando o efeito de colisóes 

muito próximas: 

2„4 dE 47rNZfe 
dx mc2/32 

,2 ü2' 
ln 2mc¿0 P: %Z\ 

- ln(l - ^ ) - y + *(1) - ite* I 1 + -j (3.9) 

onde ^(z) é a derivada logarítmica de T(z): 

^(z) = ^(\nT(z)) (3.10) 

e F(z) é definida por 

T(z) = „ / ., [t'-'e^dt (3-11) 
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3.4 Efeito densidade 

Efeitos de materia condensada sao desprezados ñas teorías de Bohr e Bethe. A perda total 

de energia é considerada como sendo a soma incoerente das perdas de cada colisáo. Além 

disso, supoe-se que a partícula incidente interaja com um único átomo de cada vez, o que 

é bastante razoável quando o meio dissipante é um gas ñas CNTP. Quando a partícula 

incide em um sólido, por outro lado, irá encontrar espacamentos interatómicos dez vezes 

menores, levando a um desvio da teoría. Esse desvio é levado em conta no parámetro 5 

que é adicionado como urna corregáo á expressáo (3.8) de dE/dx [27]: 

dE_ _ A7rNZ¡e4 

dx mc2/3 ,2/52 .np^J-^V^Í (3.12) 

A equagáo (3.12) é conhecida como a equagao de Bethe-Bloch. R. Sternheimer e R. 

Peierls [33] obtém urna parametrizagáo genérica de S 

0 x < xo 

4.606x + C + a(x\ — x)n xo < x < x\ 

4.606x + C xi<x 

onde x = log(/37). Os parámetros usados sao definidos por 

C = -2hi{I/hujp)-l 

n = 3.0 

a = — (C + A.QOGXQ) / (xi — XQ) 

(3.13) 

onde / é o potencial de ionizagáo e u p a frequéncia de plasma atómica do meio. No silicio, 

XQ = 0.2 e xi = 3.0. O potencial de ionizagáo do silicio foi medido por H. Andersen e J. 
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Figura 3.2: Corregáo ao efeito densidade para o silicio. 

Ziegler [34], valendo / = 165 eV. A frequéncia de plasma é dada para o Silicio por Alilen 

[28], ÜJP = 31.05 eV. A figura (3.2) mostra o parámetro ó como fungáo de (3j no silicio. 

Na figura (3.3) mostra-se o comportamento de dE/dx para o silicio. Por conveniencia, 

a espessura x é multiplicada pela densidade do material, sendo medida em g/cm2. Os 

valores de dE/dx devem ser multiplicados pela densidade do silicio para a obtengáo do 

valor em MeV. A curva passa por um mínimo em /?7= 3.395... e as partículas que se 

encontram nessa regiáo de momento sao chamadas de partículas de ionizagao mínima, 

MIP (Mínimum Ionizing Particles). O potencial de excitagáo I é tratado, em geral, como 

um parámetro a ser ajustado pelos dados experimentáis. A figura mostra também a 

influencia do efeito densidade na redugáo do valor absoluto de dE/dx. 

Silicii 
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Figura 3.3: -dE/dx em MeVg cm2 para o silicio 

3.5 Raios Delta 

Ao medir a energia depositada pela passagem da partícula em um detetor de silicio esta

mos, na verdade, associando a carga que foi depositada na placa a perda de energia da 

partícula. A produgáo de um par elétron-buraco no silicio custa urna energia de 3.6 eV 

a partícula [29] e a contagem do número de pares produzidos dá urna medida da perda 

total de energia. O processo de produgáo de pares, no entanto, dá origem a elétrons 

extremamente energéticos, com energia cinética Q >> / , os raios delta, que podem es

capar do detetor. Nesse processo, a energia medida é na verdade menor que a energia 

perdida pela partícula. B. Rossi [35] dá urna medida da influencia desses processos na 
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expressáo de dE/dx, derivando a expressáo da taxa de produgáo de raios delta, elétrons 

com J < Q < Qmax 

J2N 9TTNZ?P4 P(í)\ 
(3.14) 

d2N 2irNZ2ei F(Q) 
dQdx mc2(32 Q2 

F(Q) é um fator que depende do spin e é da ordem de 1 para Q -C Qmax- Para partículas 

de spin 0, F(Q) é dado por 

F(Q) = 1-0 2 Q 
Qr 

(3.15) 

Seja Q0 a energia do elétron mais energético que pode ser captado pelo detetor. Qualquer 

elétron com energia maior que QQ escapa do detetor e nao é contado na medida de dE/dx. 

Se QQ é menor que Qmax, entáo a energia total que escapa sob a forma de raios delta é 

'dE\ 
Kdx) ó JQo 

27iNZfe 
mc2l32 

Q d2N dQ 

dQdx 
,Q ■2„4 

l n ( ^ £ ) _ p i 
Qo \ 

0^ 

(3.16) 

(3.17) 

A perda restrita de energia é a diferenga entre a perda de energia total dada por (3.12) 

e a que escapa sob a forma de raios delta: 

'dE\ _ dE fdE" 
dx I dx \dx 

resultando na expressáo para a perda de energia restrita 

(3.18) 

'dE\ 

\ ' rest 

2„4 27lNZfe 
mc2/32 ln '2mv2'j2Qo^ 

T2 -P2 i + Qo 
Qr, 

-ó (3.19) 

Onde o termo S que aparece na equagáo (3.19) refere-se ao efeito densidade. 
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3.6 Distribuigao de Landau 

A equagáo de Bethe-Bloch fornece valores medios para a perda de energía. Existe, no 

entanto, urna distribuigao de valores em torno dessa media. Esse problema foi tratado por 

Landau [25], que obteve urna fungáo de distribuigao f(x, A), definida como a probabilidade 

de urna partícula carregada perder urna energia A ao atravessar urna espessura x de 

materia. Landau resolveu a equagáo de transporte: 

df(x,A) _ roo 
dx 

roo 
/ w(E,e)(f(x,A-e)-f(x,A))de, (3.20) 
Jo 

onde w(E, s) é a probabilidade por unidade de comprimento de trajetória para que urna 

partícula de energia E perca urna quantidade e de energia. As variagoes s sao consideradas 

muito menores que E de forma que podemos fazer a aproximagáo w(E,e) = W(EQ,E) 

= w(s). 

Usando o método das transformadas de Laplace, Landau resolveu a equagáo (3.20) 

obtendo f(x, A): 

f(x, A) = — r _ i 0 ° gpA-x J ^ x i - e - » » ) ^ (3_21) 
27TÍ Ja+ioo 

A integral (3.21) depende da fungáo w(e), que nao é conhecida no caso geral. Existe, no 

entanto, um intervalo de valores de e para os quais w(e) se reduz á segáo de choque de 

Rutherford. O limite inferior desse intervalo é definido por um valor e0 que é da ordem 

da energia de ligagáo dos elétrons atómicos. O limite superior é emax, dado pela equagáo 

(3.6), a energia máxima que pode ser transferida em urna colisáo. Para EQ < e < emax, 

2jrNaZp 1 
w{£) = -J^7* (3'22) 
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onde Na é o número de Avogadro e p é a densidade da substancia. Introduzindo a 

quantidade 

í = 2^4fX (3-23) 
mvzA 

Landau obteve urna expressáo para f(x,A) que depende de £ e de urna fungáo universal 

<̂>(A) de urna variável adimensional A: 

f(x,A) = ^(X) (3.24) 

onde 
1 /-(7+ÍOO 

</>(X) = — : / eulQU+Xudu (3.25) 
27TÍ Ja-ioo 

A = U A - e í l n | + l - c H (3.26) 

C=0.577... é a constante de Euler, enquanto que e' é definido por 

W = l n ( 1
o

 02)/+$2 (3.27) 
2mv¿ 

A fungáo <p(X) tem um máximo em A = —0.225... e está representada na figura (3.4). 

Dessa forma, o valor mais provável para a perda de energia é dado por 

ATOp = £ Í l n | +0.198 j (3.28) 

ou, de forma explícita, 

A - = l^T^ \ l n {(I-^)AP) ~ P + ° - 1 9 8 | ( 3 ' 2 9 ) 

S. Hancock [36] demonstra que a teoria de Landau deve ainda ser modificada para 

levar em conta as energias de ligagáo dos elétrons das varias carnadas atómicas, levando 
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Figura 3.4: Distribuigáo de Landau. 

a urna distribuigáo real de perda de energía que pode ser expressa como a convolugáo da 

distribuigáo de Landau com urna fungáo gaussiana: 

Í \ \ r + OO (A-A')2 

—¡=) f{A',x)e-L-*?J-dA' 

(3.30) 

A largura dessa gaussiana, a, na prática compreende os efeitos atómicos sobrepostos 

a resolugáo do detetor, devendo ser escrita como afoí = r + cr^es, onde o parámetro r vem 

das energias de ligagáo eletrónicas. 
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O detetor de microvértices do 

DELPHI 

4.1 Introdugáo 

O estudo de partículas de vida-média longa, da ordem de alguns pico-segundos, necessita 

de um instrumento capaz de resolver distancias microscópicas. Alguns exemplos de tais 

partículas sao o lépton r e os mésons e bárions compostos por quarks pesados, como o c 

e o b. Estas partículas, quando produzidas em aceleradores como o LEP ou o Tevatron, 

tém o comprimento de suas trajetórias aumentado pelo efeito da dilatagáo de Lorentz, 

estendendo-as até a escala de milímetros. Os detetores de micro-vértices sao instrumentos 

desenliados para medir a passagem de partículas carregadas, com resolugáo suficiente para 

medir comprimentos de decaimento da ordem de milímetros e tém sido urna ferramenta 

essencial no estudo da física de quarks e léptons pesados. 

35 
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Exemplos desta classe de detetores estáo instalados em varios experimentos de física de 

altas energias espalhados pelo mundo. Para citar apenas algum deles, todos os detetores 

instalados no LEP, ou seja, os detetores DELPHI [1] , ALEPH [2], OPAL [3] e L3 [4], 

tém este tipo de detetor perto do ponto de colisáo dos elétrons e pósitrons. O detetor 

CDF [5, 37], instalado no Tevatron do Fermilab, tem um detetor de microvértices em 

operagáo, enquanto que o DO , instalado no mesmo acelerador, planeja instalar um, já 

para a próxima tomada de dados [6]. Outros exemplos podem ser encontrados no LHC, o 

acelerador que irá substituir o LEP no CERN, onde todos os detetores em planejamento, 

o ATLAS [7], o CMS [8] e o ALICE [9], teráo este tipo de detetor na sua parte central. 

No experimento DELPHI, urna das primeiras análises de sucesso a usar as infbrmagóes 

do VD foi a medida da vida-média do lepton r [12]. Este detetor tem sido muito útil na 

medida da: 

• vida-média do lépton r [38, 39, 40]; 

• vida-média de hádrons de sabor b [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47]; 

• vida-média do méson B¿ [13]; 

• vida-média do méson B°s [48, 49, 50]; 

• largura de decaimento em quarks c e b [17, 18, 19]; 

• decaimentos raros de b [51, 52]; 

• oscilagáo B — B [14, 15]; 

• assimetria frente-verso de b — ~b [53, 54]; 
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• produgáo de bárions estranhos [55, 56]; 

• produgáo de mésons D e B [57, 58, 59, 60]; 

• produgáo e vida-média do Ab [61, 62]. 

4.2 Detetores de fitas de silicio 

4.2.1 Detetores de face única 

O mecanismo básico dos detetores de microvértice é realizado pela medida das cargas 

elétricas induzidas numa placa de silicio, produzidas pela ionizagáo do meio, pela pas-

sagem de urna partícula carregada. Urna jungáo p — n1 fornece um mecanismo natural 

para detetar a passagem da partícula carregada. Os elétrons e buracos produzidos pela 

ionizagáo seráo atraídos para regióes diferentes da regiáo de deplegáo. A coleta e medida 

do pulso elétrico induzido por esta carga indicará a passagem de urna partícula. 

Um detetor de fitas de silicio é formado por um conjunto de jungóes p — n dispostas em 

paralelo e separadas urnas das outras por urna distancia da ordem de 25 micrómetros. Es-

sas jungóes sao sensíveis a existencia de cargas provenientes da passagem de urna partícula 

carregada. A identificagáo das jungóes onde essa carga é coletada permite urna localizagáo 

precisa do ponto onde a partícula incidiu no detetor. Urna realizagáo desse dispositivo é 

obtida dispondo pequeñas fitas de silicio tipo p sobre um substrato de silicio tipo n, como 

mostra a figura (4.1). Referimo-nos a essas fitas como implantes ou diodos. 

'Um resumo da física das jungóes p — n poderá ser encontrado no apéndice A. 
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Figura 4.1: Detetor de silicio de face única. 

O detetor descrito ácima é conhecido como detetor de micro-fitas de face única. Um 

detetor típico tem a espessura de 300 /im, 3 cm de largura e 8 cm de comprimento. A 

largura das fitas é de cerca de 5 /im, com urna separagáo entre fitas, ou passo das fitas, 

de 25 /im. 

A coleta da carga gerada é feita depositando urna fita adicional de metal, aluminio, so

bre a fita implantada de silicio tipo p. A fita de metal é entáo conectada a um amplificador 

para que a leitura da carga possa ser feita. Nos primeiros prototipos de detetores, a fita 

de metal era colocada diretamente sobre o implante de silicio p. No entanto, isto gerava 

um problema pois além da coleta e amplificagáo do sinal, a corrente de fuga presente no 

detetor também era apanhada, induzindo um ruido muito alto. Atualmente, existe urna 

carnada isolante de óxido de silicio (S1O2) entre as duas fitas, que elimina esse inconve

niente. A carga na fita de aluminio é gerada por acoplamento capacitivo com a fita de 

silicio. Em grande parte dos detetores de fitas em silicio, elas sao lidas alternadamente, 
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isto é, urna sim outra nao, pois o acoplamento capacitivo entre as fitas induz um sinal 

entre fitas vizinhas. A fita que nao tem seu sinal lido é conhecida como fita flutuante. 

Essa configuragáo aumenta a resolugáo intrínseca do detetor, como será mostrado com 

mais detalhes ao estudarmos os algoritmos para determinar a posigáo de urna partícula. 

4.3 O detetor de face dupla 

O detetor de face única só pode prover urna informagáo sobre a posigáo da partícula inci

dente ao longo da diregáo ortogonal as fitas de leitura. E possível conhecer a faixa em que 

liouve a coleta de carga mas nao a posigáo longitudinal de impacto sobre essa faixa. Para 

extrair urna informagáo bidimensional da posigáo das partículas sao usados dois tipos 

de dispositivos: detetores de pixels e detetores de fitas a face dupla. Estudaremos, em 

detalhes aqui, somente os detetores de face dupla, que foram usados no experimento DEL

PHI, a partir de 1994. Detetores usando a tecnología de pixels foram também utilizados, 

a partir de 1996, na regiáo frontal do experimento, para medir a posigáo de partículas 

com ángulos pequeños em relagáo ao eixo dos feixes de elétrons e pósitrons. Nao os 

descreveremos pois nao fizeram parte de nossa análise. 

No detetor de face dupla, um segundo conjunto de fitas, feitas de silicio n + + , é implan

tado na face oposta a das fitas p, com diregáo ortogonal a essas, como está mostrado na 

figura (4.2). Essas fitas iráo coletar os buracos gerados pela passagem de urna partícula 

carregada. 

A leitura das fitas do lado n coloca um novo problema na arquitetura do detetor de 

face dupla, pois a simples adigáo de fitas de aluminio sobre os implantes n, levaría a um 
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Contatos entre as 

detetor rodeado por chips amplificadores de leitura, tornando bastante problemática a 

sua configuragáo. Para resolver este problema, colocam-se todos os amplificadores em 

apenas urna das extremidades do detetor e adiciona-se urna segunda carnada de fitas de 

aluminio, paralelas aos implantes p, no lado n do detetor. Este detetor de face dupla é 

formado, entáo, por duas carnadas metálicas, onde na primeira as fitas de aluminio sao 

depositadas sobre os implantes n e acopladas capacitivamente a eles. Cada fita dessa 

carnada é conectada a urna fita da segunda carnada, depositada sobre a primeira e que 

conduz a carga desta até a eletrónica de leitura, concentrada em urna extremidade do 

detetor. Um esquema dessas conexóes está mostrado na figura (4.3). Na figura vemos 

que um problema dessa solugáo é que a existencia de um número grande de implantes n 

leva á conexáo de duas ou mais fitas da primeira carnada metálica a urna mesma fita da 

segunda carnada, o que dá origem a ambiguidades na determinagáo do implante n que 

deu origem ao sinal e, consequentemente, na localizagáo ao longo do eixo z (paralelo ao 
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Leitura do 
sinal. 

Contatos entre as 
duas camadas. 

Figura 4.3: Multi-conexóes do detetor de face dupla. 

feixe) da partícula. Estas ambiguidades sao resolvidas com o conhecimento aproximado 

de z que é dado pelos outros detetores do DELPHI. 

4.4 Resultados do teste em feixe 

O prototipo do detetor de face dupla descrito ácima foi exposto a um feixe de hádrons do 

anel SPS do CERN em 1991. O objetivo do teste foi determinar a resolucáo intrínseca e 

comportamento do detetor em condigoes reais de utilizagáo. Participamos da análise dos 

dados dessa experiencia, cujos resultados foram publicados na referencia [63]. Descreve-

mos aqui os resultados referentes aos detetores fabricados pela industria VTT de Helsinki, 

Finlandia. Algumas de suas características físicas estáo descritas na tabela (4.1). 

4.4.1 Montagem do telescopio 

Para determinar a resolugáo do detetor de face dupla, ele foi colocado entre um con

junto de detetores de face única com diregóes cruzadas como mostra a figura (4.4). Urna 

partícula que atravesse um conjunto de detetores tem sua trajetória reconstruida a partir 
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Resistividade do substrato [Kíí.cm] 
Orientagáo do cristal 
Espessura [/¿m] 

7 
(111) 
280 ± 10 

lado p 
Largura dos implantes [/¿m] 
Passo dos implantes [/ím] 
Passo de leitura [/ím] 
Largura da fita de leitura [¿uní] 
Número de implantes 
Número de cañáis de leitura 

5 
25 
50 
8 
768 
384 

lado n 
Largura dos implantes [/¿m] 
Passo dos implantes [/ím] 
Passo de leitura [/ím] 
Passo da segunda carnada metálica 
Largura da fita de leitura [/im] 
Número de implantes 

[/ím] 

Número de fitas na Ia carnada metálica 
Número de fitas na 2a carnada metálica 

5 
50 
50 
50 
8 
384 
384 
384 

Tabela 4.1: Especificagoes dos detetores VTT testados. 

dos detetores de face única, que funcionan! como referencia. A trajetória ajustada inter

cepta o detetor de face dupla em determinado ponto, que é comparado com a informacáo 

sobre a posigáo que o detetor fornece. A diferenga entre os dois valores dá urna medida 

da resolugáo do detetor. 

O detetor de face dupla é colocado sobre urna mesa giratoria, de modo a variar o 

ángulo entre ele e as partículas incidentes, mudando o número de fitas do lado n que 

coletam a carga. No lado p esse número nao é alterado, sendo sempre em torno de duas 

fitas. Esse arranjo é escolhido para aproximar-se das condigoes de trabalho no detetor de 

vértices do DELPHI. O lado n é escolhido para dar a medida da coordenada z do impacto 

da partícula e valores grandes de z estáo associados a grandes ángulos de incidencia. Este 

procedimento é seguido para extrair a dependencia da resolugáo do detetor com o ángulo 

de incidencia das partículas. 
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Detetor 
face dupla 

Feixe 

Figura 4.4: Montagem esquemática do telescopio. 

4.4.2 Filtragem do sinal 

Os dados produzidos pelos cañáis de leitura do detetor devem ser filtrados para eliminar 

ao máximo o ruido. Este ruido pode ser separado em dois tipos: 

Pedestal 

O pedestal é um sinal constantemente presente em cada canal de leitura. Ele varia muito 

lentamente no tempo, quando comparado com a escala de um evento, ou seja, é preciso 

um tempo correspondente a muitos eventos para que ele se altere significativamente. Para 

isolar essa componente do ruido usamos um filtro digital que elimina as altas freqüéncias. 

O filtro é alimentado com o sinal bruto do canal, em contagens analógico-digitais, ADC, 

tendo como saída o valor do pedestal. O valor do pedestal é simplesmente subtraído do 

sinal bruto do canal. Seja S¡)í.„(i,k) o sinal bruto do canal i para o evento k e P(i,k) o 
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pedestal. O filtro usado foi definido pela relacao: 

P{i, k)=(l- -) P{i, k - 1) + -Sbru(i, k) (4.1) 

Onde w é um peso, ajustado de acordó com as frequéncias que devem ser eliminadas. O 

valor usado neste trabalho foi w = 50, o número de eventos em que o pedestal pode ser 

considerado aproximadamente constante. A relagáo (4.1) presume o conhecimento de um 

valor inicial do pedestal. O valor escoltado foi a media dos sinais brutos daquele canal 

para os primeiros 50 eventos. 

Destacamento em modo comum 

O deslocamento em modo comum, CMS (Common Mode Shift) é um ruido comum a todos 

os cañáis de leitura, de um mesmo chip, assumindo um valor diferente para cada evento. 

Ele é calculado após a subtracáo do pedestal de cada canal. Sua análise é feita para cada 

chip em duas etapas: primeiro encontramos um valor preliminar, C(k), para o sinal no 

evento k, tomando entao a media dos pulsos residuais de cada canal i no detetor: 

C(k) = ^¿2[Sbru(i,k)-P(i,k)], (4.2) 
i 

onde iV é o número de cañáis. O cálculo é repetido, impondo um corte aos cañáis com 

sinal real, usando apenas aqueles onde SbrU(i,k) — P(i,k) — C(k) < Limiar. O valor 

Limiar é ajustado de forma que um canal ruidoso nao seja incluido na media. O CMS é 

entáo subtraído do sinal de cada canal. 
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4.4.3 Definigáo do aglomerado de fitas 

Quando urna partícula carregada atinge o detetor, a carga produzida será coletada por 

um conjunto de fitas a que chamamos de aglomerado. O número de fitas no aglomerado 

dependerá do passo das fitas, do ángulo de incidencia das partículas no plano do detetor 

e da existencia de fitas flutuantes entre as fitas de leitura. O algoritmo usado para definir 

um aglomerado consiste dos seguintes passos: 

• busca da fita com maior razáo sinal/ruído, (S/N); 

• inclusáo da fita, caso S/N > Vi; 

• inclusáo no aglomerado das fitas vizinhas, em que S/N > V2; 

• exclusáo das fitas mortas ou ruidosas do aglomerado, exigindo que o ruido satisfaga 

a: V3 < N < 1/4; 

• imposigáo de corte de qualidade sobre o aglomerado total, tal que: S/N > Vci ; 

Vc2 < S < Vc3; 

onde S, o sinal, é a soma dos pulsos de cada canal do aglomerado e N, o ruido, é a 

soma em quadratura dos ruidos de cada fita. A tabela (4.2) mostra os cortes usados nos 

detetores de referencia. Na tabela (4.3) encontram-se as principáis propriedades dos 

detetores de referencia do telescopio usado no teste em feixe. O pico da distribuigáo de 

Landau dos aglomerados de um detetor define o sinal S e o ruido N é a media dos ruidos 

tomadas sobre as fitas pertencentes aos aglomerados. 
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DET 
XI 
X2 
X3 
X4 

DS-P 
Yl 
Y2 
Y3 
Y4 

DS-N 

Vi 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

v2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.0 

Vz 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

V4 
7.0 
7.0 
9.0 
10.0 
5.0 
7.0 
7.0 
10.0 
12.0 
7.0 

vcl 
8.0 
8.0 
6.0 
4.0 
8.0 
8.0 
7.0 
5.0 
4.0 
6.0 

Vc2 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
20.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
20.0 

Va 
200.0 
200.0 
200.0 
200.0 
200.0 
200.0 
200.0 
200.0 
200.0 
200.0 

Tabela 4.2: Cortes usados para definir um aglomerado (em ADC). 

DET 
XI 
X2 
X3 
X4 

S/N 
20.6 
17.2 
12.2 
7.7 

DET 
Yl 
Y2 
Y3 
Y4 

S/N 
9.7 
9.1 
8.4 
9.2 

Tabela 4.3: Sinais e ruidos para os detetores de referencia. 

4.4.4 Resolugáo intrínseca 

Urna vez processados e filtrados os sinais brutos das fitas, a posigáo de impacto da partícula 

carregada é determinada. Descreveremos varios algoritmos possíveis para determinar a 

posigáo das partículas, incluindo o que foi usado no teste com o feixe. 

• Algoritmo digital. O algoritmo digital é o mais simples para determinar a posigáo 

do impacto da partícula. Toma-se apenas a posigáo da fita com o pulso mais alto 

do aglomerado, que é associada a posigáo da partícula. O algoritmo é dito digital 

porque é ignorada a informagáo do pulso da fita, que é considerado como sendo 0 

ou 1. 

O erro medio cometido ao encontrar a posigáo do impacto dessa forma é estimado 

da seguinte forma: define-se a posigáo da fita atingida como sendo zero. Essa será a 
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posigáo da partícula que atingir o detetor a urna distancia de até meio passo p dessa 

fita. Se N partículas incidem homogéneamente neste intervalo, pode-se definir urna 

fungáo de distribuigáo f(x): 
N 

f(x) = - (4.3) 

de forma que 

rp/z 
/ f(x)dx = N. (4.4) 

J-p/2 

A posigáo media dada por essa fungáo é definida pela relagáo 

!PJpl2xf(x)dx 

S-P/2 f(x)dx 
* = :¡2.//. ' (4-5) 

de forma que x = 0, como esperado, pois esta é a posigao da fita. A variáncia dessa 

posigáo é dada por 

2 S-p/2 í{x)[x-xfdx 
o = —-—j¿ (4.6) 

!PJp/2f{x)dx 
P2 

Para um passo de 50 /¿m, a resolugáo dada por esse algoritmo é de o = 14.4 ¡im. 

Qualquer algoritmo alternativo que usarmos deverá tomar como base de comparagáo 

essa resolugáo. 

• Algoritmo analógico. Normalmente, quando a partícula incide de forma ortogonal 

ao plano da placa, a quase totalidade da carga gerada será coletada por apenas duas 

fitas. A análise da amplitude dos pulsos dessas fitas, permite extrair resolugóes bem 

melhores que a digital. Antes de usar essa informagáo, porém, vamos descrever 

como a carga é distribuida entre essas fitas. 
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Figura 4.5: Impacto de urna partícula entre duas fitas. 

A distribuigüo r¡. A carga coletada por urna fita nao é linear com a distancia do 

impacto a fita. Urna variável padráo usada para medir essa nao linearidade, definida 

para aglomerados de duas fitas é dada por 

PH R 

PHL + PHR 
(4.8) 

Onde PHR e PHL
 2 sao as amplitudes dos pulsos das fitas a direita e a esquerda do 

ponto de colisáo, respectivamente. Seja b a distancia do impacto da partícula á fita 

da direita e a a distancia a fita da esquerda, como mostrado na figura (4.5). 

Se os pulsos fossem lineares com a distancia, poderíamos escrever PHR = aa e 

PHL = ab, onde a + b = p é equivalente ao passo. Nesse caso, 

T] aa 
aa + ab p 

(4.9) 

Como os impactos sao distribuidos homogéneamente entre as fitas, todos os valores 

(0 < a < p) sao igualmente prováveis, o que resultaría em urna distribuigáo plana 

2Usamos as iniciáis do termo em inglés, Pulse Height Right e Left. 
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B 
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Figura 4.6: Distribuigao r¡ para o detetor de face dupla. 

(a) Lado p (b) Lado n. 

para a variável r\. A distribuigao observada, no entanto, é mais complexa, apresen-

tando dois picos próximos as duas fitas, como está mostrado na figura (4.6b). Isso 

mostra que grande parte da carga que é gerada pela passagem de urna partícula será 

coletada pela fita mais próxima ao ponto de impacto. Essa nao linearidade deverá 

ser levada em conta no cálculo da posicáo da partícula a partir da variável r\. 

Na figura (4.6a) mostra-se a mesma distribuigao para o lado p do detetor em que 

existe urna fita flutuante entre duas fitas de leitura. Nessa configuragáo, a repartigáo 

de carga entre as fitas é mais linear, o que se reflete em urna distribuigao r¡ em que 

a regiáo central é mais próxima dos extremos. 

Seja 7/o ° valor de r\ em x = a. Supondo que N(TJQ) partículas atinjam o detetor 

no intervalo [0,o] durante certo intervalo de tempo e sendo iV o número total de 

partículas atingindo o detetor, entre as duas fitas, neste mesmo intervalo de tempo, 
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entao, 

JVfao) = -N (4.10) 
p 

O número N(r¡0) é dado por 

N(m)=f - d r , (4.11) 

Podemos simetrizar essa expressao em torno de a = 0.5p, resultando em 

(4.12) 

Na análise, partindo da distribuigao r¡, construímos urna tabela com valores da 

integral e a usamos para definir a posicao do impacto. 

O algoritmo analógico foi escolhido para definir a posicao de impacto nos detetores 

de referencia, bem como no lado p do detetor de face dupla. A precisáo do método 

é dada pela distribuigáo de residuos. Esta é obtida tomando a diferenga entre a 

posigáo calculada pelo método e a prevista pelo telescopio. Essa distribuigáo deve 

estar centrada em x=0 (com o detetor bem alinhado) e deve apresentar urna forma 

gaussiana. A variáncia dessa gaussiana é a resolugáo intrínseca do método, tendo 

um valor de aproximadamente 9/j.m para o lado p do detetor de face dupla, como 

vemos na figura (4.7). 

• Algoritmo "Head and Tail" analógico. Partículas que incidem obliquamente ao de

tetor iráo deixar carga em mais que duas fitas. Nesse caso, o algoritmo analógico 

deixa de ser apropriado. Um algoritmo possível levaría em conta apenas as posigóes 

das fitas das extremidades dos aglomerados. A posigáo associada a partícula será a 
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Figura 4.7: Distribuigáo de residuos (/im) para o lado p 

do detetor de face dupla. 

media aritmética da posigáo da primeira fita do aglomerado ("head") e da posigáo da 

última fita ("tail"). Chamamos a esse algoritmo de Head and Tail digital. Também 

nesse caso, podemos melhorar a resolucao do algoritmo considerando os pulsos das 

fitas do aglomerado. A única informagáo que nos interessa, no entanto, se refere 

as fitas das extremidades do aglomerado. As fitas internas nao devem carregar 

informagáo sobre a posigáo da partícula, urna vez que, a parte das flutuagóes es-

tatísticas e do ruido, os sinais em todas elas deveriam ser idénticos. Isso acontece 

porque a partícula atravessa a mesma quantidade de material sob cada urna dessas 

fitas, exceto, ñas fitas externas, como mostra a figura (4.8). Na figura, xh e xt sao 

as posigóes da primeira e última fitas do aglomerado tomadas em relagáo a primeira 

fita do detetor que serve de referencia. 
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Figura 4.8: Esquema da passagem de urna partícula carregada pelo 

detetor. 

Seja S((f)) o sinal deixado pela partícula que atravessa o detetor, com inclinagáo <̂>, 

e S ^ o sinal que cada fita central do aglomerado coleta individualmente na mesma 

situagao. Ignorando as flutuacóes estatísticas, podemos dizer que esses sinais sao 

diretamente proporcionáis aos caminhos percorridos no detetor. Se 5(0) é o sinal 

para a incidencia normal, entao 

S(<t>) = S(0) 
costó 

(4.13) 

O número de fitas presentes nesse aglomerado é 

A7 sagita espessura 
Nd = = x t a n i passo passo 

(4.14) 

E a carga coletada por cada fita interna ao aglomerado é 

Sé, 
S(<f>) _ m x passo x J _ 
Nri espessura sin < 

(4.15) 

Pode-se inferir da figura (4.8), que a posigao do impacto da partícula, definida como 

sendo um ponto no meio da placa de silicio, é dada por: 

-^■imp — 
Xh + Xt , Ph~ Pt (4.16) 
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Definimos o algoritmo "Head and Tail" analógico por 

XAHT = ^ ^ - + u (4.17) 

onde Xh é a posigao "head" e xt a "tail" e 

« = ^ ^ (4.18) 

Levando em consideragao que as flutuagoes de Landau podem gerar para Sh ou St 

um valor até maior do que S<p, pode-se refinar ainda mais o algoritmo tomando 

min{Shl S<p) - min{St, S^) 
U ~ 2S¡ • ( 4 1 9 ) 

A figura (4.9) mostra os valores da resolugáo obtida com o detetor de dupla face 

no teste em feixe. No lado n, a resolugáo piora com o ángulo porque o número 

de fitas do aglomerado aumenta e a carga lida por cada fita diminui piorando a 

relagáo sinal/ruído. O algoritmo escolhido para o cálculo das resolugóes neste lado 

é o "Head and Tail analógico" que lida melhor com aglomerados que contém varias 

fitas, enquanto que no lado p foi usado o algoritmo analógico. O método utilizado 

no cálculo dessas resolugóes leva em conta o espalhamento múltiplo nos detetores 

do telescopio e é descrito em detalhes na referencia [64]. 

4.5 O detetor de microvértices do DELPHI 

A primeira versáo do detetor de vértices do DELPHI, ou VD (de Vértex Detector), 

comegou a ser testada já no inicio da operagáo do LEP, em 1989 [65]. Esse prototipo, 
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Figura 4.9: Resolugoes do detetor de dupla face em 

fungáo do ángulo de incidencia. 

instalado em 1990, era composto por duas carnadas cilindricas de detetores de face única. 

Essa versáo permaneceu em operagáo até 1991. Com a redugáo do tubo do feixe do DEL

PHI, foi possível a introdugáo de urna terceira carnada de detetores, também de face única, 

ainda mais próxima do feixe que as anteriores [66]. Ainda nesse ano, comegaram os testes 

de feixe com o novo detetor de face dupla. A primeira versáo do VD a incorporar esses 

detetores foi instalada em 1994 [67]. Nessa versáo, a carnada mais interna do cilindro e a 

mais externa passaram a usar os detetores de face dupla. O detetor foi de novo atualizado 

em 1996. A regiáo do barril foi estendida em 24 cm e foi adicionada urna regiáo frontal 
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com detetores de mini-fitas e pixels. Descreveremos aqui a versao de 1994, pois foi sobre 

os dados dessa configuragáo que foi realizado este trabalho. 

4.5.1 Desenho mecánico 

O Detetor de Vértices (VD) do DELPHI é composto por tres carnadas cilindricas concén

tricas de detetores de fitas de silicio dispostos ao redor do tubo do feixe de partículas na 

regiáo de interagáo. As tres carnadas sao conhecidas como: 

• Closer, a mais próxima ao feixe, a urna distancia media de 6,3 cm do centro do tubo 

do feixe. 

• Inner, a carnada seguinte, a urna distancia media de 9,0 cm. 

• Outer3, a carnada mais externa, a 10,9 cm de distancia em media do feixe. 

O elemento básico de construgáo do VD é o módulo, formado pelo conjunto de quatro 

detetores de fitas de silicio dispostos em fila e os respectivos elementos da eletrónica de 

leitura. Cada módulo é dividido, ainda, em dois sub-módulos idénticos, cada qual com 

dois detetores e elementos de eletrónica em apenas urna extremidade. Os dois sub-módulos 

sao colados um ao outro na extremidade livre formando o módulo. Em um sub-módulo, 

cada detetor tem suas fitas de leitura conectadas as do detetor seguinte por meio de fios 

de dimensóes microscópicas. O mesmo esquema é usado para conectar o conjunto aos 
3Raz6es históricas levaram a esta sequéncia de nomes. Originalmente foram construidas as carnadas 

Inner e Outer, posteriormente um terceiro módulo, mais interno do que o Inner, que ficou sendo Closer 

ao tubo do feixe. 
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espessura (//m) 
comprimento (cm) 
largura (cm) 
resistividade (KCl cm) 

Closer 
307 

7.9 - 6.1 
2.10 
3-6 

Inner 
285 
5.9 

2.56 - 3.20 
3-5 

Outer 
320 
5.75 
3.20 
3-6 

separagáo das fitas n+ 

passo: 
fitas de difusáo (/jm) 
fitas de leitura (firo) 
largura: 
fita de difusáo (/jm) 
fita de Al - carnada 1 (//m) 
fita de Al - carnada 2 (//m) 
isolante (4-5 //m) 
espessura do óxido 
de acoplamento (nm) 
capacitancia de 
acoplamento (pF/cm) 
resistencia de polisilício (Míí) 
número de cañáis de leitura 

Closer Inner Outer 
lado p lado n lado p lado p lado n 

placas de campo bloqueios p 

25 49.5-99-150 25 25 42 
50 49.5-99-150 50 50 42 - 84 

6 8 7 12 14 
8 17 7 8 8 

9 6 
Poliamida SÍO2 

150-250 150-250 230 150-250 150-250 

10-20 20-50 > 7 10 20 
4-25 4-25 1-2 > 10 > 20 
384 384 512 - 640 640 640 

Tabela 4.4: Especificagoes técnicas das carnadas do VD. 

chips de leitura. A rigidez do conjunto é assegurada por pequeñas pastilhas cerámicas 

conectadas as laterais dos detetores. Cada carnada é formada por 24 módulos e todas 

as carnadas tém comprimento de radiagáo medio de 0,5% a 90°. A figura (4.10) mostra 

um esquema do VD e as disposigóes dos módulos e seus detetores. A tabela (4.4) dá as 

especificagóes técnicas de cada carnada. 

A carnada Closer 

A carnada Closer utiliza detetores de face dupla conectados com as faces invertidas em 

que, em um sub-módulo, o lado p de um detetor é conectado ao lado n do detetor seguinte, 

como está esquematizado na figura (4.11). As fitas do lado p sao paralelas ao feixe dando 
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Figura 4.10: Esquema do detetor de microvértices. 
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Figura 4.11: Esquema de montagem de um módulo invertido. 

a leitura de r — 4> enquanto que o lado n tem fitas perpendiculares lendo a coordenada 

z. Essa configuragáo reduz o ruido do lado n as expensas de um aumento de ruido no 

lado p. Essa escolha é vantajosa urna vez que urna boa relacáo sinal-ruído é mais crítica 

no lado n, onde um sinal pode envolver um número maior de fitas do que no lado p. 

Urna vantagem adicional disso é que a polaridade do sinal determina o detetor em que a 

partícula incidiu. De fato, a partícula A deixa um sinal negativo no chip 1 e positivo no 

chip 2 enquanto que para a partícula i?, o sinal é positivo no chip 1 e negativo no chip 2. 

Cada detetor dessa carnada tem 384 cañáis de leitura em ambos os lados, n e p. 

O espagamento entre as fitas, ou passo, é de 25 ¡im. para os implantes p, com um passo 

de leitura de 50 ¡j,m, havendo urna fita flutuante entre duas fitas lidas. A fita flutuante só 

é usada no lado p onde o algoritmo de posicáo usado é o da distribuigáo r\ e é necessário 

linearizar a distribuigáo de carga entre fitas. No lado n, usa-se o algoritmo "head and tail" 

analógico, que dispensa a fita flutuante. A medida da coordenada z leva a urna escolha 

de espagamentos diferentes entre as fitas n dos detetores dessa carnada. Os detetores das 
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extremidades dos módulos, que cobrem os valores mais altos de z, tém duas regióes de 

passos de leitura e difusáo maiores que 50 /¿m. A razáo disso é a deterioragáo da relagáo 

sinal/ruído das fitas onde a incidencia das partículas é oblíqua. Aumentando o passo das 

fitas de difusáo diminuímos o número de fitas que repartem a carga restaurando a razáo 

sinal/ruído. O mesmo artificio é usado na carnada mais externa do VD, a Outer. 

4.5.2 A carnada Inner 

A carnada Inner é composta exclusivamente de detetores de face simples. Os detetores 

nela usados foram reaproveitados da versáo anterior do VD [66]. Os módulos se alternam 

em largura; a cada módulo feito de detetores de 512 cañáis segué outro composto por 

detetores de 640 cañáis. Esses detetores haviam sido usados ñas carnadas Inner e Outer 

da versáo anterior do VD. 

4.5.3 A carnada Outer 

A carnada Outer é composta por detetores de face dupla com 640 cañáis de leitura em 

cada lado. No lado n há 1280 implantes que sao conectados dois a dois as fitas da 

segunda carnada metálica. Com isso, evitam-se as conexóes múltiplas e o sinal nao tem 

ambiguidades. 

4.5.4 Eletrónica de lei tura 

Em cada sub-módulo, um conjunto de 128 fitas de leitura foi conectado a um chip am

plificador que envia o sinal de cada fita a urna unidade digitalizadora para posterior 
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armazenamento. Na carnada Inner, cada sub-módulo era lido por um conjunto de quatro 

ou cinco chips do tipo MX3 [68] correspondentes aos módulos com 512 ou 640 cañáis. Ñas 

carnadas Closer e Outer, os chips usados foram do tipo MX6 [69]. Os lados n e p d e cada 

carnada foram lidos pelo mesmo número de chips: tres chips para a Closer com 384 cañáis 

e cinco chips para a Outer com 640 cañáis. 

4.5.5 Alinhamento 

Para aproveitar ao máximo a grande resolugáo intrínseca de um detetor de silicio, é 

preciso conhecer com precisao equivalente a posigáo do conjunto de detetores em relagáo 

ao DELPHI. Na montagem do VD, é feita urna medigáo mecánica preliminar da posigáo 

de cada módulo do conjunto [16, 21]. Um sistema ótico fornece a posigáo de cada detetor 

com relagáo ao seu módulo com precisao de cerca de 25 ¡im. Após a insergáo do VD no 

DELPHI essas posigóes se alteram ligeiramente e um novo alinhamento por software é 

realizado. Nesse procedimento, as informagóes fornecidas pelo detetor ao tomar dados 

sao usadas para alinhar as diversas carnadas urnas em relagáo as outras e em relagáo ao 

DELPHI. Em urna primeira etapa, o VD é alinhado internamente para, em seguida, ser 

considerado como um corpo rígido que deve ser posicionado no DELPHI. 

Alinhamento interno 

Após a instalagáo, é feito um alinhamento preliminar associando sinais no VD a trajetórias 

já reconstruidas por outros sub-detetores, na maioria dos casos a TPC. A seguir comega 

o alinhamento das carnadas. 
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Ponto medido / v ^ 

/ Ponto extrapolado 

Figura 4.12: Alinhamento por residuos de urna carnada. 

A primeira carnada a ser alinhada é a Outer. Nesse processo determinam-se as posigóes 

relativas de cada detetor da carnada através das distribuigóes de residuos entre dois dete-

tores consecutivos que acusem a passagem de urna partícula na regiáo em que os dois se 

superpóem. Conhecida a trajetória e o ponto de impacto em um dos detetores, pode-se 

extrapolar a posigáo até o outro detetor. A diferenga entre esse ponto extrapolado e o 

ponto medido no outro detetor é o residuo. As posigóes relativas entre os dois detetores 

sao entáo modificadas até minimizar o residuo. 

Em seguida, cada módulo da carnada Closer é alinhado em relagáo ao módulo cor

respondente da Outer, usando os residuos de trajetórias que atingem as duas carnadas. 

Finalmente, a carnada Inner é alinhada em relagáo as outras duas usando trajetórias com 

impactos ñas tres carnadas. 

Na figura (4.13) (a), (b) e (c) vemos as distribuigóes de residuos após terem sido alinha-

das as carnadas. Como os erros de cada detector sao somados em quadratura e supondo 

que eles tenham precisóes iguais, devemos dividir as larguras das curvas ajustadas por \¡2 
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-50 0 50 100 
Closer R<|> Residuals (Lim) 

0 
-100 -50 0 50 100 

Inner R<|> Residuals (Li-rn) 

Outer R<|> Residuals (\im) 
00 -50 0 50 100 

Three hit residuals (LUTI) 

Figura 4.13: Distribuigoes de residuos fináis dos alinhamentos das tres carnadas do VD. 
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para obter as resolugoes individuáis dos detetores. A figura (4.13d) mostra os residuos 

da carnada Inner obtidos a partir da extrapolagáo da trajetória que interceptou as outras 

duas carnadas. Nesse caso, a geometria do sistema leva a um fator y/T^E que deve dividir 

a largura de 10 /iin levando a urna resolugáo intrínseca de 8 /im. 

Feitos os alinhamentos das carnadas, a etapa final é alinhar o conjunto com o DELPHI. 

Isso é feito tomando pares ¡JL+/Í~ que atingem o VD em dois hemisferios diferentes. Cada 

um desses muons, criados no decaimento do Z°, define um arco de círculo no plano 

iM>, se consideramos desprezíveis os efeitos de corregáo radiativa. Sendo assim, os dois 

parámetros de impacto, medidos por duas meias-camadas diferentes deveriam ser iguais. 

A diferenga entre esses dois valores, a distancia de erro dos múons, tem urna distribuigáo 

que nos dá a resolugáo de alinhamento do VD no limite de altos momentos, que é de 

20/im. 

4.5.6 Resolugáo do parámetro de impacto 

A quantidade mais relevante para as análises físicas no detetor de microvértices é a reso

lugáo do parámetro de impacto oip. O parámetro de impacto é a menor distancia entre a 

trajetória de urna partícula e o vértice primario de interagáo. É ele que nos dá a precisáo 

com que podemos encontrar vértices secundarios em um evento. Essa quantidade é a soma 

em quadratura de tres outras: a precisáo com que encontramos o vértice primario, oy; a 

precisáo com que ajustamos a trajetória usando os pontos medidos, a0 e urna componente 

do espalhamento múltiplo, OMS- Assim, ajP = a\ + a2
MS + av. 

Um estudo da resolugáo obtida pelo detetor foi feito medindo, para cada evento, o 
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Figura 4.14: Parámetro de impacto subtraído da resolugáo na re-

construgáo do vértice, que é mostrada na linha inferior, em fungáo 

de P sin3/2 9. 

parámetro de impacto de cada trajetória com respeito ao vértice formado pelas outras 

trajetórias. As contribuigóes de partículas com vida-média longa sao minimizadas esco-

lhendo eventos com dez ou mais trajetórias vindo do vértice primario, o que enriquece 

a amostra de eventos de quarks leves. Subtraindo oy em quadratura, a projegáo do 

parámetro de impacto no plano R<j) pode ser parametrizada pela expressáo [67]: 

«- ■ = G^k) + ^ («O) R* \Psm3/26 

onde OIMS é o coeficiente de espalhamento múltiplo [GeV/c /¿m] e P é o momento da 

trajetória [GeV/c]. A figura (4.14) mostra o parámetro de impacto em Rcf) já sub

traído de oy em quadratura. Um ajuste dos dados fornece os seguintes parámetros: 

O¿MS=65 GeV/cx/im e UQR<¡) = 20 /¿m. 

A resolugáo da componente Rz do parámetro de impacto depende fortemente do ángulo 

polar 9. Quanto maior for a inclinagáo da trajetória, maior será o número de fitas do lado 

n que seráo atravessadas, o que deteriora a razáo sinal/ruído para cada fita e dificulta 
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Figura 4.15: Decaimento de um méson B. 

a estimativa do ponto de impacto z. A resolucáo no parámetro de impacto (incluindo 

a incerteza na reconstrugáo do vértice) para trajetórias com momento de 1 GeV/c e 

80° < 9 < 90° é de 90 /mi e é de 203 /im para 45° < 9 < 55°. Para trajetórias com 

momento ácima de 8 GeV/c, as resolugóes correspondentes sao de 46 /mi e 98 /¿m. 

Na figura (4.15) mostramos um exemplo de decaimento de um méson B com um vértice 

secundario reconstruido e na figura (4.16) um esquema do detetor que está instalado 

atualmente no DELPHI. 
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Figura 4.16: O detetor de microvértices do DELPHI na versao que está instalada em 

1997. 



Capítulo 5 

Identificagáo de Partículas 

5.1 Identificagáo de partículas no VD 

O VD é um detetor que foi projetado para determinar corrí precisáo a posigáo de urna 

partícula. Esta classe de detetores nao tem como objetivo determinar a natureza das 

partículas. Veremos, no entanto, que quando o valor do pulso é medido, é possível utilizar 

esta informagáo para realizar a identificagáo de partículas com momentos pequeños. Usa

remos a dependencia da perda de energía com o momento para identificar a partícula, de 

forma análoga a medida de dE/dx pela TPC do DELPHI. A hipótese subjacente ao tra-

balho é que as amplitudes dos pulsos elétricos produzidos no detetor quando da passagem 

de urna partícula carregada sao proporcionáis as perdas de energía por ionizagáo. Na TPC, 

o valor medio da distribuigáo de Landau é estimado a partir de urna media truncada da 

amostragem do sinal, tomada por até 192 íios anódicos da cámara, resultando numa dis

tribuigáo bem definida. No caso da ionizagáo do silicio a amostragem está limitada ao 

67 
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número de planos do detetor de vértices atravessados por urna partícula carregada. De 

fato, na maior parte das vezes, a trajetória de urna partícula vai interceptar o VD em 

apenas tres pontos, as 3 carnadas do VD do DELPHI. A estatística nao é suficiente para 

fazer urna reconstrugáo, ainda que aproximada, dessa distribuigáo a partir de urna media 

truncada. Por outro lado, a forma da distribuigáo é bem conhecida, obedecendo a urna 

distribuigáo de Landau, com largura conhecida, restando apenas determinar a posigáo do 

seu máximo. Usaremos nesta análise o pico da distribuigáo como um parámetro a ser 

ajustado, conforme um algoritmo descrito adiante. 

5.2 Calibragáo da eletrónica 

Antes de qualquer estudo dos dados reais que sao lidos no VD é preciso corrigir os pulsos 

para levar em conta os diferentes trajetos descritos pelas partículas dentro de cada placa do 

detetor. Para calcular a perda de energia por unidade de comprimento normalizamos todos 

os pulsos a incidencia normal antes de inserí-los no algoritmo. Os pulsos sao multiplicados 

por um fator geométrico correspondente ao caminho percorrido na placa, o fator l /cos0 

definido pela equagáo (4.13). Depois de levar em conta a corregáo geométrica, podemos 

estudar os ganhos dos chips de leitura do VD. Esse estudo será feito usando os dados reais 

de 1994. 

As características físicas diferentes de cada elemento da eletrónica fazem com que um 

mesmo pulso de carga elétrica tenha valores diferentes em amplificadores distintos. Os 

fatores de amplificagáo devem ser calibrados antes que a medida da carga depositada no 

detetor seja usada. A calibragáo de ganho foi feita para cada um dos chips de leitura 
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presente no detetor. Em um detetor, cada conjunto de 128 fitas de silicio é lido por um 

chip distinto. A distribuigáo de pulsos de cada chip obedece a urna curva de Landau. Os 

valores dos picos e as larguras dessas curvas, tomados de partículas com ionizagáo mínima, 

sao característicos de cada amplificador. Na figura (5.1) vemos as distribuigoes de pulsos 

reais para nove chips típicos de detetores da carnada Outer. A unidade utilizada na medida 

dos pulsos foi a contagem analógico-digital, ADC. Urna unidade ADC é proporcional a 

quantidade de carga depositada pela partícula ao passar pelo detetor que, por sua vez, 

é proporcional a energía perdida pela partícula pois esta perde 3.6 eV para gerar um 

par elétron-buraco no silicio. Essa proporcionalidade, no entanto, depende da eletrónica 

envolvida e é diferente para os diversos chips do VD. Urna medida dessa energía é dada 

por Hancock [36] que dá o valor de 84 KeV para a perda mais provável de energía de 

partículas relativísticas ()3y > 50) atravessando um detetor de Silicio de 300 /im. O valor 

correspondente em ADC para um chip é dado pela posigáo do máximo da distribuigáo de 

Landau naquele chip. Cada distribuigáo é ajustada a urna fungáo de Landau padráo por 

um processo que descreveremos a seguir. Assim, se o máximo da distribuigáo de Landau 

de um chip está em 1000 ADC, a relagáo entre ADC e eV naquele chip é 1 ADC = 84 eV. 

Para calibrar os ganhos de cada chip, tomamos urna amostragem de partículas de 

ionizagáo mínima, com momentos na regiáo de 0.8 GeV/c a 2.0 GeV/c, e ajustamos urna 

distribuigáo de Landau, parametrizada da seguinte forma: 

O parámetro P2 caracteriza a posigáo do pico, P3 a largura da distribuigáo enquanto 

que P\ está associado ao número de partículas da amostragem. 
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Figura 5.1: Distribuigoes de pulsos em nove chips típicos de detetores da carnada Outer. 

As distribuigoes sao ajustadas a fungoes de Landau parametrizadas por f(x) = P\4> i^jr1) 

onde (j)(x) é a fungáo densidade de Landau. 
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Como a distribuigáo de Landau é urna curva universal, podemos renormalizar todas 

as distribuigóes para urna única curva padráo, onde 

f(x>) EE P 0 ( ^ ° ) (5.2) 

Os valores escoltados para a distribuigáo padráo foram x0 = 1000 ADC e 7 = 100 

ADC. Estes valores sao arbitrarios. Os valores dos pulsos calibrados, depois de feita a 

corregáo geométrica, sao corrigidos pela expressáo 

Pcorr = -J5~-{Pbruto ~ ^2¿) + x0 (5-3) 
-T3¿ 

onde Pbruto é o valor bruto da amplitude do pulso, lido pelo amplificador i e Pcorr é o valor 

do pulso normalizado. Os parámetros P2¿ e P3¿ sao extraídos do ajuste da distribuigáo de 

Landau associada ao amplificador i. 

Como um teste da calibragáo, comparamos os picos das curvas de perda de energia dos 

chips antes e depois da calibragáo. A figura (5.2) mostra as distribuigóes dos parámetros 

P2 e P3 de todos os chips de leitura do VD. Como vemos na figura, há urna grande 

variagáo de ganhos entre as varias carnadas do VD. A carnada Inner, que era composta 

pelos módulos reaproveitados dos anos anteriores, é a que tem os menores ganhos. As 

carnadas Closere Outer, com detetores de dupla face, tém ganhos maiores. Na figura (5.3), 

a mesma distribuigáo é mostrada após a corregáo dos ganhos. A pequeña dispersáo ainda 

existente entre os ganhos é da ordem dos erros nos ajustes das distribuigóes, refletindo a 

estatística disponível para a calibragáo. 
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Figura 5.2: Distribuigao dos parámetros de pico e largura dos chips de leitura do VD. 

Resultados obtidos a partir de dados reais do run de 1994, sem corregáo de ganhos. 
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Figura 5.3: Distribuigáo de ganhos dos chips de leitura 

ñas tres carnadas do VD após a corregáo aos ganhos. 

5.3 Algoritmo 

Um conjunto de partículas de determinado tipo, digamos prótons, e momento fixo, ao 

passar pelo detetor de silicio gera urna distribuigáo de sinais eletrónicos que pode ser 

aproximada por urna distribuigáo de Landau. A posigáo do pico dessa distribuigáo de

pende do momento dessas partículas. Assim, pode-se descrever essa distribuigáo pela 

forma 

mt) = 'H-e 
. 7 , 

(5.4) 

onde (f)(y) é a densidade de Landau, definida pela equagáo (3.25), H é a amplitude do 

pulso deixado no detetor pela partícula e £ e 7 sao parámetros que controlam a posigáo 

do pico e a largura da distribuigáo. A probabilidade de que essa partícula, ao passar por 



Capítulo 5. Identiñcagáo de Partículas 74 

N detetores idénticos, gere os pulsos Hi, H2, ..., HN associados á mesma distribuicao é 

dada pelo produto 

N 
Pe = P(H1).P(H2)...P(HN) = i m (5.5) 

onde a probabilidade P{Hi) da partícula gerar um pulso íí¿ em um detetor é dada por 

P{Hi) = 4> { ^ ) (5-6) 

O algoritmo que usamos procura encontrar o valor de £ que maximize o produto Pe 

maniendo 7 fixo, ou seja, procura-se um valor para £0 tal que 

dPe 

Seja y = ^^. Entáo 

^ = f;P(Vi)..nVi-i)^^P(Vi+i)---P(VN) (5-7) 

/ f 1 dP(Vi)\ 
\kp(vi) <% ) e 

Portanto, Pe terá um extremo em um valor de £0 tal que 

STF^T0 (5'8) 

onde (f)' é a derivada da fungáo de distribuigáo de Landau. 

5.4 Simulagáo 

Um teste do método foi feito gerando urna distribuigáo de Landau para simular os pul

sos deixados pelas partículas no detetor. Foi gerado um conjunto de 120000 números 
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Figura 5.4: Distribuigao de Landau simulada. 

aleatorios cuja distribuigao estatística corresponde a distribuigao de Landau padrao es

coltada na calibragáo dos chips de leitura do VD, expressa por 

m 
, 7o 

(5.9) 

onde (¡){x) é a densidade de Landau, £0 = 1000 ADC e 70 = 100 ADC. Esses números 

foram divididos em 20000 conjuntos com 6 valores cada. Cada conjunto representa urna 

trajetória que apresenta até seis valores de pulso no VD, havendo, portanto, 20000 tra-

jetórias representadas por esses números aleatorios. A distribuigao gerada é mostrada na 

figura (5.4). 

A aplicagáo do método aos dados simulados consiste em aplicar a condigáo expressa 
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pela equagao (5.8) aos seis pulsos de cada trajetória, encontrando £ tal que 

O valor esperado de £ é £0 = 1000 ADC. Urna medida da resolugáo do método é 

dada pela distribuigáo de residuos £ — £0 como mostra a figura (5.5). O cálculo foi 

repetido usando apenas tres impactos (ou hits) no VD e ainda com apenas um impacto. 

A distribuigáo com só um valor de pulso é a mais larga das tres, sendo seguida pela de 

tres impactos e finalmente pela de seis que é a mais precisa. A largura da distribuigáo 

de seis impactos é de 7.0% do valor medio £0 = 1000 ADC, aumentando para 9.7% com 

tres impactos. Esse é o valor mais otimista que esperamos encontrar para a resolugáo do 

método quando aplicado a dados reais. 

5.5 Dados reais do VD 

Após a calibragáo dos ganhos da eletrónica, usamos o método descrito ácima para avaliar 

a perda de energia mais provável da partícula que atravessa o detetor. Conjugado com a 

informagáo do momento de tal partícula, o método nos permite separar prótons e píons 

com momentos abaixo de 1.0 GeV/c. Na figura (5.6) mostramos as distribuigóes da 

posigáo de máximo como fungáo do número de impactos da trajetória no VD, usando 

para isso trajetórias com momentos ácima de 2.0 GeV/c. Nessa regiáo de momento o 

valor de dE/dx fica constante e independente da identidade da partícula. A resolugáo 

do método aplicado a dados reais é de 13.4% quando há pelo menos 3 impactos no VD, 

um valor um pouco ácima dos 9.7% encontrados na simulagáo. Esta diferenga pode ser 
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Figura 5.5: Distribuigáo de residuos na obtengáo do valor mais provável de dE/dx da 

distribuigáo de Landau simulada. O pico da fungáo encontra-se em £=1000 e os residuos 

sao a diferenga entre o valores obtidos pelo algoritmo e o valor escolhido para o pico, 

normalizados ao valor de pico. Para cada trajetória o método é aplicado usando 1, 3 ou 

6 impactos no VD. 
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explicada pelo ruido da eletrónica que nao foi levado em conta na simulagáo. 

As curvas de identiñcagáo de partículas sao mostradas na figura (5.7) em que sao 

evidentes as curvas de píons, káons e prótons na regiáo de baixos momentos. A faixa 

dos káons comeca a se separar da faixa dos píons a cerca de 0.7 GeV/c enquanto que 

os prótons se separam a 1.3 GeV/c. Tomando-se todas as trajetórias que tenham pelo 

menos dois impactos no VD, já há urna nítida separagáo das partículas ficando bem mais 

definida quando se selecionam pelo menos tres impactos no VD, criterio que reduz em 

26% o número de eventos. Exigindo-se um mínimo de quatro impactos, a separagáo se faz 

ainda mais nítida as custas de urna grande redugáo do número de eventos, que cai a 22% 

do número com pelo menos dois impactos. Para o estudo subsequente, iremos selecionar 

trajetórias que tenham pelo menos tres impactos no VD. 

5.6 Aplicagáo do método 

Nessa segáo aplicaremos o método desenvolvido para estudar a perda de energía em fungáo 

do momento de píons, káons e prótons, que sejam identificados de modo independente. 

Isso nos permitirá analisar numéricamente os valores mais prováveis de dE/dx bem como 

as larguras das distribuigóes. Esse estudo será feito sobre dados reais obtidos no ano 

de 1994 oriundos do decaimento hadrónico do bóson vetorial Z°. A selegáo de píons e 

prótons é feita através de processos físicos, identificando-se os decaimentos K® —> 7r+7r_ 

e A° —y pn~. Essas partículas sao identificadas quando tém vértices secundarios de 

decaimento, do tipo Vo, como é descrito a seguir. 
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Figura 5.6: Resolugao do método para momentos maiores que 2 GeV/c. 
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Figura 5.7: Curvas de perda de energía em fungáo do momento para dados reais do run 

de 1994. Exigindo-se um número mínimo de 2 impactos no VD, é clara a separagáo entre 

7r±, K± e p±. Resolugoes melhores sao obtidas exigindo-se um número maior de impactos 

as cusías de urna redugáo no número de eventos que cai de 26% para 3 impactos e de 78% 

para 4 impactos. 
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5.6.1 Selecáo de candidatos a Vo. 

Os candidatos a Vo foram selecionados considerando-se todos os pares de partículas de 

cargas opostas e buscando identificar o vértice associado ao par. O vértice definido por um 

par de tragos é o ponto no espaco que minimiza o %2 das distancias desse ponto aos dois 

traeos em questáo. Os candidatos a Vo usados foram selecionados usando-se os seguintes 

criterios: 

• O ángulo 5<f> no plano xy entre o momento do Vo e a linha unindo o vértice primario 

ao secundario satisfaz a 5<f> < (0.01 + 0.02/pt) rad, onde pt é o momento transverso 

do candidato a VQ relativo ao eixo do feixe, em GeV/c; 

• A separagáo radial R entre o vértice primario e o secundario no plano xy é maior 

que quatro vezes o erro do ajuste; 

• A probabilidade do ajuste do x2 é maior que 0.01. 

• O momento transverso de cada partícula do Vo com respeito a linha de vóo é maior 

que 0.02 GeV/c e a massa invariante, supondo que os dois tragos sejam elétrons, é 

maior que 0.16 GeV/c2; 

• Quando o vértice reconstruido está além do raio do VD, exige-se que nao haja 

nenhum sinal no VD que seja consistente com urna associacáo ao vértice secundario. 
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5.6.2 Selecáo de píons 

Para a selegáo de píons selecionamos K® com o modo de decaimento K® —> 7r+7r_. O K°s 

tem urna massa de 497.672 ± 0.0031 MeV/c2, decaindo em 7r+7r_ com probabilidade de 

69% e urna vida media cr = 2.6762 cm [70]. 

Os Kg's foram identificados procurando vértices de decaimento Vo cuja massa recons

truida estivesse na regiáo desejada. Além disso, para urna avaliagáo precisa de dE/dx dos 

píons, foram feitos os seguintes cortes: 

• O número de impactos no VD de ambas as partículas deve ser superior a 2. 

• O momento de ambas as partículas deve estar compreendido entre 0.2 GeV/c e 1.5 

GeV/c. 

Selecionamos urna amostragem de 70804 eventos satisfazendo aos criterios ácima, 

fornecendo a amostra de píons desejada. A figura (5.8) mostra a distribuicáo de massa 

desses eventos que é ajustada a urna gaussiana dupla superposta a um fundo polinomial 

[59]. A massa encontrada para o K® é de 498.9 MeV/c2 com urna resolugáo de 3.9 MeV/c2 

dada pela largura a meia altura da curva. 

5.6.3 Selegáo de pró tons 

Selecionamos urna amostragem independente de prótons através da identificagáo de A° e 

A° que decaem no modo A° —)■ pn~. O A° tem massa 1115.684 ± 0.006 MeV/c2 e vida 

media (cr = 7.89 cm) [70], decaindo em pir~ com probabilidade de 64% [70]. Neste caso 

sao feitos os mesmos cortes do caso anterior com relacáo ao número de impactos no VD 
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Figura 5.8: Distribuigáo da massa invariante de 7r+7r~ 

dos eventos candidatos a káons. 

e momento do protón (ou anti-próton, para o A°). Selecionamos 6691 eventos (somando 

A° e A°). Na figura (5.9) vemos a distribuigáo de massa dos eventos encontrados, onde 

se nota um fundo que é constituido básicamente de píons. O gráfico tracejado mostra a 

mesma distribuigáo em que se exige que a partícula identificada como protón aprésente 

um valor de dE/dx no VD superior a 1500 ADC. Isso elimina os píons que haviam sido 

identificados como prótons reduzindo significativamente o fundo em relagáo ao sinal. 

A distribuigáo de massa é ajustada a urna gaussiana dupla superposta a um fundo 

polinomial, resultando em urna massa de 1116.1 MeV/c2, com resolugáo de 1.4 MeV/c2. 
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Figura 5.9: Distribuigáo da massa invariante de píons e prótons dos 

eventos candidatos a A e Á. O gráfico tracejado mostra a mesma 

distribuigáo exigindo que o dE/dx da partícula que se supóe ser o 

protón seja superior a 1500 ADC. 
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Figura 5.10: Distribuigáo de massa do A ajustada a urna gaussiana 

dupla superposta a um fundo polinomial, que é mostrado em linha 

tracejada. 

O ajuste da curva é mostrado na figura (5.10) onde o fundo na regiáo do sinal é mostrado 

em linha tracejada. Sao estimados 763 eventos de fundo na regiáo de massa que vai de 

1.111 GeV até 1.123 GeV. 

A figura (5.11) mostra os diagramas de dE/dx onde sao selecionados apenas píons e 

apenas prótons. Os píons foram escolhidos restringindo-se a massa do candidato a K° ao 

intervalo de 0.48 GeV/c2 a 0.52 GeV/c2. Para os prótons, a massa do candidato a A foi 

tomada entre 1.111 GeV/c2 e 1.123 GeV/c2. Esses intervalos foram escolhidos com base 
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nos ajustes do sinal e do fundo das duas distribuigoes de massa. É nesses intervalos que o 

sinal JDclSScL el exceder o fundo. O diagrama dos prótons mostra a contaminagao por píons. 

A determinagáo das curvas de dE/dx em fungáo do momento se faz tomando intervalos 

de momento e ajustando urna gaussiana a distribuigáo de dE/dx contida naquele intervalo. 

Foram tomados intervalos de 50 MeV/c, de 0.2 GeV/c a 1.5 GeV/c para os píons, em um 

total de 26 intervalos. Para os prótons, o momento variou de 0.4 GeV/c até 1.5 GeV/c, 

em 22 intervalos de 50 MeV/c. A figura (5.12) mostra quatro desses intervalos da amostra 

de píons. 

Na determinagáo das curvas de dE/dx dos prótons devemos subtrair a contaminagao 

que é predominantemente de píons . Qualquer intervalo de momento considerado apresen-

tará duas gaussianas, urna para cada tipo de partícula. A gaussiana com valor mais baixo 

de dE/dx é entáo tomada por píons. Usaremos a posigáo e largura determinadas anteri

ormente para os píons e ajustaremos a segunda gaussiana. Para determinar a amplitude 

da gaussiana dos píons, usaremos o conhecimento do número N de eventos presentes no 

fundo da distribuigáo de massa do A°, figura (5.10), em que encontramos N=763 eventos. 

Limitamos a altura da gaussiana dos píons de forma que a soma dos eventos contidos sob 

essa curva em todos os intervalos de momento seja igual a N. Foram escolhidos interva

los de momento de 0.05 GeV/c. Intervalos menores que esse nao apresentam estatística 

suficiente para o ajuste das distribuigoes. 

A determinagáo do número de píons no primeiro intervalo de momento se faz supondo 

que o fundo esteja homogéneamente distribuido pelos 26 intervalos. Nesse caso, haveria 

cerca de 763/26 = 29.3 píons no intervalo que vai de 0.40 GeV/c a 0.45 GeV/c. A 
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Figura 5.11: dE/dx em fungáo do momento de píons e prótons. (a) Diagrama dos píons 

que sao obtidos do decaimento do K®. (b) Diagrama dos prótons obtidos do decaimento 

do A°. A figura mostra a contaminagáo de píons que sao confundidos com prótons. 
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Figura 5.12: dE/dx no VD de píons, selecionando quatro intervalos de momento. 
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gaussiana dos píons é ajustada de forma que a populagáo de píons seja próxima de 29. 

Foi permitida urna variagáo de até 5 eventos em torno desse número o que equivale a 17% 

do valor esperado, 29. O ajuste dessa curva fornece um número para essa populagáo, 

digamos 32 píons, através da integral da gaussiana que é ajustada. Isso reduz o fundo a 

763 - 32 = 731 píons, dando urna nova estimativa de 731/25 = 29.2 píons de fundo por 

intervalo de momento pois agora sobram 25 intervalos. Essa nova estimativa é usada para 

determinar a altura da gaussiana dos píons no próximo intervalo de momento, que vai de 

0.45 GeV/c a 0.50 GeV/c e assim, sucessivamente, até o último intervalo. A figura (5.13) 

mostra quatro intervalos de momento indo de 0.50 GeV/c até 0.65 GeV/c. 

Os valores obtidos para os picos e larguras dessas gaussianas sao apresentados em 

forma gráfica na figura (5.14). Os pontos dos gráficos representam os picos e as barras de 

erro sao as larguras das gaussianas dos píons e prótons. Os valores sao ajustados a urna 

fungáo do tipo Bethe-Bloch: 

BS(p)^(^)(21np--^_-í + P2) , ,n , 

Onde peo momento da partícula de massa m, c e a velocidade da luz e í é a corregáo 

ao efeito densidade definida por (3.12). A partir das curvas ajustadas, podemos calcular 

o poder de sepamcdo entre píons e prótons, definido por [71]: 
ídE_\ _ ídE\ 

g p _ \dx)p \dx)% ,,_ ^ \ 

Onde < o >p^ é a media entre as larguras das gaussianas dos prótons e as dos píons. O 

poder de separagáo obtido é de 2.9 para prótons e píons de 1.0 GeV/c de momento. Esse 

valor cai a 1.1 á medida que o momento cresce até 1.5 GeV/c. 
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Figura 5.13: dE/dx no VD de prótons, selecionando quatro intervalos de momento. A 

primeira gaussiana é urna contaminagáo de píons na amostra. 
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Figura 5.14: Valores de dE/dx ajustados a urna curva do tipo Bethe-Bloch. 
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Conclusáo 

A taxa de perda de energia, dE/dx, de urna partícula carregada ao atravessar a materia 

é urna fungáo de sua velocidade. Se o momento da partícula é conhecido, isso permite 

a determinagáo de sua massa. Esse fato é utilizado por detetores como a Cámara de 

Projegáo Temporal, a TPC do DELPHI para fazer a identificagáo de partículas. Para 

isso, é usado um conjunto de até 192 fios sensíveis a ionizagáo provocada pela passagem 

da partícula. Os pulsos coletados pelo conjunto de fios permitem a reconstrugáo aproxi

mada da distribuigáo de Landau de perda de energia da partícula ionizante. Conhecida 

essa distribuigáo o valor mais provável de dE/dx é estimado e a identificagáo é feita. De

senvolvemos nessa tese um algoritmo que permite a identificagáo de partículas carregadas 

usando os dados do detetor de microvértices do DELPHI para a avaliagáo de dE/dx. 

Com tres carnadas de detetores de silicio, o VD fornece até seis valores de pulso que sao 

usados para estimar a posigáo do pico da distribuigáo de dE/dx. Esse método se baseia no 

conhecimento da largura da curva de Landau característica dessa distribuigáo. O método 

92 
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é testado em urna distribuigáo de Landau simulada apresentando urna resolugáo de 9.7% 

para trajetórias que tenham tres impactos no VD. A aplicagáo do método a dados reais, 

no entanto, requer urna calibragáo da eletrónica de leitura. 

Um estudo da eletrónica do detetor revela que há grandes diferengas de ganho nos 

diversos chips de leitura. As distribuigóes de pulsos de cada chip sao entáo ajustadas 

pela funcáo de Landau. Os parámetros de ajuste da curva dáo a largura e posicáo do 

pico da distribuigáo. Esses parámetros apresentam urna grande variagáo em torno da 

media. A distribuigáo dos parámetros de posigáo apresenta um desvio padráo de 24.9% 

enquanto que, para os parámetros de largura, o desvio padráo é de 23%. Conhecidas essas 

informagoes para cada chip de leitura, procede-se a urna calibragáo dos dados, que tem 

por objetivo obter a mesma distribuigáo de Landau para todos os chips. Essa calibragáo 

é feita por urna transformagáo linear dos pulsos que vém de cada chip. A calibragáo é 

verificada tomando novas distribuigóes para os pulsos corrigidos nos chips. 

O algoritmo desenvolvido para a avaliagáo de dE/dx é entáo aplicado aos dados calibra

dos. As distribuigóes de dE/dx em fungáo do momento para um mínimo de 3 impactos no 

VD mostra com clareza as faixas esperadas para os píons, káons e prótons, demonstrando 

a eficacia do método. As faixas ficam mais definidas ao se exigir um mínimo de 4 e 5 

impactos no VD. 

O decaimento K° —> 7r+7r~ e K° —> 7r+7r_ fornece urna amostra pura de píons para 

os quais avahamos dE/dx no VD. Admitindo píons com momento entre 0.2 GeV/c e 1.5 

GeV/c, obtemos distribuigóes de dE/dx em intervalos de 0.05 GeV/c. Essas distribuigóes 

sao ajustadas por curvas gaussianas cujos valores medios dáo o valor esperado de dE/dx 
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para píons naquele intervalo de momento. O conjunto de intervalos permite construir 

urna curva que é ajustada pela fungáo de Bethe-Bloch. 

O estudo de prótons é feito através do decaimento A° —> p+ii~ e A° —> p~7i+. A 

dificuldade que surge nesse caso é um fundo de píons que contamina a amostra de prótons. 

Selecionamos prótons com momento entre 0.4 GeV/c e 1.5 GeV/c tomando intervalos de 

0.05 GeV/c. As distribuigoes de dE/dx mostram as duas gaussianas correspondentes 

aos prótons e ao fundo de píons. Urna avaliagáo do número de eventos do fundo é feita 

através da distribuigáo de massa do A° na qual o fundo é ajustado por um polinomio. 

Conhecendo o número de eventos e a curva de dE/dx dos píons podemos ajustar com 

precisáo a gaussiana correspondente ao dE/dx dos prótons naquele intervalo de momento. 

Essas distribuigoes nos permitem construir a curva de dE/dx no silicio em fungáo do 

momento também para prótons. 

Vimos que é possível identificar partículas usando um detetor de microvértices. Ape-

sar do VD nao ter sido projetado para esse fim específico, algum esforgo computacional 

permite a adaptagáo do detetor para a tarefa de identificagáo embora a resolugáo e poder 

de separagáo sejam inferiores aos de detetores desenliados para essa finalidade. De fato, 

obtivemos urna resolugáo de 13.4% para tragos com pelo menos 3 impactos no VD e um 

poder de separagáo de 2 para píons e prótons com momentos um pouco maiores que 1 

GeV/c, ñas mesmas condigóes. Esses resultados devem ser comparados com os de cámaras 

de fios tradicionais que fazem a medida de dE/dx [71] e que obtém resolugóes típicas de 

5%. Embora haja pouca informagáo disponível sobre o poder de separagáo dessas cámaras, 

OPAL [71] cita um valor de 2 para o poder de separagáo entre píons e káons com mo-
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mentos de até 21 GeV/c com sua cámara de jatos. Apesar de sua inferioridade face a 

detetores tradicionais, a identificagáo obtida pelo VD é complementar a de outros dete-

tores do DELPHI. Os dois elementos principáis de identificagáo de partículas no DELPHI 

sao a TPC e o RICH. A regiáo de momentos coberta pelo VD para a identificagáo vai 

de 0.2 GeV/c até 1.5 GeV/c, alcanzando valores bem abaixo do momento mínimo da 

regiáo de cobertura do RICH, 0.7 GeV/c. Para momentos táo baixos, a única informagáo 

disponível para a identificagáo é fornecida pela TPC. Mesmo ai porém, existem situagóes 

em que a TPC nao pode dar qualquer informagáo sobre a natureza da partícula enquanto 

que o VD pode. É o caso de partículas com baixo momento transverso em relagáo ao 

feixe que passam por todas as carnadas do VD mas nao chegam a atravessar toda a TPC, 

deixando sinal em poucos fios. Para que o valor de dE/dx seja avahado, a TPC requer 

sinal em um mínimo de 30 fios sensores. Para momentos de até 1.5 GeV/c, das trajetórias 

selecionadas de eventos hadrónicos em 1994, cerca de 34% nao tiveram o dE/dx estimado 

pela TPC mas apresentaram pelo menos 3 impactos no VD, o que possibilita a sua identi

ficagáo. Um outro uso importante dessa medida é a identificagáo de partículasque sofrem 

interagoes secundarias ñas paredes do detetor antes de chegar a TPC, sendo identificadas 

erróneamente por esta. 

O método aqui desenvolvido será particularmente útil já no ámbito do LEP, com o 

novo detetor de vértices instalado no DELPHI [72]. Nele, a regiáo de cobertura polar é 

aumentada de 45° para 11° pelo acréscimo de urna regiáo frontal que consiste em dois 

planos de detetores de mini-fitas e dois planos de detetores de pixels, fornecendo quatro 

valores de pulso que podem ser usados na estimativa de dE/dx de forma mais eficiente 
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que a apresentada aqui. Nessa regiáo, o dE/dx do VD será a única informagáo existente 

para a identificagáo de partículas. Podemos citar ainda outros exemplos em que o método 

pode ser usado eficientemente. Um deles é o detetor de vértices que será instalado no 

DO [6], Fermilab, e que contará com cinco carnadas de silicio, o que permite alcangar 

resolugóes de cerca de 10%. No LHC, a proposta ALICE [9] terá um detetor de micro-

vértices onde já se prevé a identificagáo de partículas usando o método descrito. No AMS 

(Alpha Magnet Spectrometer) [73], experimento que estará presente na futura estagáo 

espacial internacional ISSA {International Space Station Alpha) e que terá como objetivo 

a busca de núcleos de anti-matéria presentes nos raios cósmicos, também é prevista a 

medida de dE/dx por detetores de silicio devido a dificuldade de se fazer a manutengáo 

de urna cámara de fios no espago. No PHOBOS [74], experimento que será instalado no 

anel RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) de colisoes de íons pesados, em Brookhaven, 

a identificagáo de partículas será feita por dE/dx medido com até dez planos de detetores 

de silicio. Nos detetores de micro-vértices que atualmente estáo em operagáo, ou que se 

preparam para ser instalados nos próximos anos, a medida de dE/dx no silicio é um dado 

importante a ser acrescentado ao conjunto de informagoes que nos possibilitam estudar a 

física de altas energías. 



Apéndice A 

Principio de funcionamento do 

detetor de silicio 

Um detetor de microvértices é um conjunto de jungóes p — n de silicio espagadas de 

alguns micrómetros. A passagem de urna partícula carregada através do detetor ioniza o 

meio liberando urna carga que pode ser coletada. O conhecimento da jungáo onde se deu 

a coleta dá a localizagáo do impacto da partícula com o detetor. Para compreender as 

características necessárias ao bom funcionamento desse detetor faremos urna breve revisáo 

da física das jungóes p — n [75]. 

Os átomos de silicio tém 4 elétrons de valencia e em um cristal normal de silicio cada 

átomo forma ligagoes covalentes com 4 outros átomos. O Silicio tipo p é obtido pelo 

implante (dopagem) de átomos com 3 elétrons na banda de valencia, tais como o Boro, na 

estrutura do silicio. Esse átomo de impureza vai tomar o lugar de um átomo de silicio das 

ligagoes covalentes que ficaráo em falta de um elétron. Esse elétron perdido, ou buraco, 
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vai se comportar como urna carga positiva, sendo essa a origem do termo silicio tipo 

p. A regiáo dopada, no entanto, é elétricamente neutra urna vez que nenhum átomo foi 

ionizado. Esse tipo de impureza é conhecida como aceitadora. 

O tipo n é obtido da forma inversa, dopando o silicio com impurezas doadoras, ou seja, 

átomos com 5 elétrons na carnada de valencia, tais como o fósforo. Esse elétron extra nao 

tomará parte em nenhuma ligagáo e estará livre para mover-se pela rede cristalina. O tipo 

n significa negativo mas, de novo, a regiáo é elétricamente neutra. 

Urna jungáo p — né formada pondo silicio tipo p em contato com silicio tipo n. O que 

acontece é que os elétrons livres do lado n passam a migrar para o lado p, combinándo

se com os buracos que lá existem. Isso vai criar urna regiáo negativa no lado p. Os 

elétrons que partiram do lado n deixam, por sua vez, átomos doadores ionizados no lado 

n, criando urna regiáo positiva no lado n. Isso vai criar um campo elétrico que vai se opor 

a novos movimentos de carga, fazendo que o sistema chegue a urna situagáo de equilibrio. 

Esse equilibrio é caracterizado pela igualdade dos níveis de Fermi em ambos os lados da 

jungáo. A figura (A.l) mostra os níveis de energia de ambos os lados antes e após terem 

sido postos em contato. Na figura, £o é a energia potencial na superficie do metal e 

Ec — Ev é o gap de energia entre a banda de condugáo e a banda de valencia. Epn e Epp 

sao os níveis de Fermi para os lados n e p. Qualquer carga que seja criada nessa regiáo 

após o equilibrio será varrida dali. A jungáo é entáo chamada de regiáo de deplegáo. 

Vamos agora encontrar a largura dessa regiáo. 

O silicio tipo p tem urna concentragáo de Na átomos aceitadores enquanto o tipo n 

tem N¿ átomos doadores. Após atingir o equilibrio, essas seráo as concentragóes de ambos 
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Figura A.l: Níveis de energía em urna jungáo p — n. (a) Dois tipos 

diferentes eletricamente isolados. (b) Após colocados em contato. 

os lados da jungáo. Do lado n, há átomos doadores ionizados positivamente e do lado p, 

seus elétrons estaráo ao redor dos átomos aceitadores. Vamos escolher um referencial em 

que a jungáo esteja em x=0 e resolver a equagáo de Poisson para o potencial elétrico na 

regiáo carregada para encontrar sua extensáo. A equagáo é: 

d2(f) e . . 
(A.l) 

Onde 4> é o potencial, e é a carga elétrica, es é a permissividade do Si e p é a densidade 

de carga. A equagáo deverá ser resolvida em duas regióes, quais sejam: 

• O lado p, —xp < x < 0 e p(x) = —Na. Sendo E = —d(f)/dx, 

dE_ 
dx 

eNn (A.2) 

que dá para o campo elétrico 
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E(x) =-^(x + xp) (A.3) 

• O lado n, 0 < x < xr, 

dE _ eNd 

\JjJu t c 
(A.4) 

dando 

E(x) =- — (xn - x) (A.5) 

A continuidade de E(x) em x=0 dá a condigáo 

Ndxn = Naxp (A.6) 

Essa condigáo significa que se desejamos que a regiáo de deplecáo seja a maior possível, 

precisaremos de concentragoes de dopantes muito baixas, ou seja, materiais de alta resis-

tividade. 

A integragáo de E(x) dá o potencial em ambas as regioes: 

• — x„ < x < 0 

• 0 < x < x. n 

eN 
</>(X)=</>P + -T-*-{X + XP)2 (A.7) 

Z6.<¡ 

<P(x) = <pn-^(xn-x)2 (A.8) 

file:///JjJu


Apéndice A. Principio de funcionamento do detetor de silicio 101 

Onde <f>n = 4>{xn) e 4>p = 4>{—xp). Finalmente, a continuidade do potencial em x=0 dá 

1 
Xn~Ñ¡ 

1 
Xp~ W 

1/2 
(A.ll) 

Onde 4>i = (j)n — 4>p é a barreira de potencial entre os dois lados da jungáo, que 

calcularemos a seguir. 

Os níveis de energia de um semicondutor intrínseco sao mostrados na figura (A.2). Na 

figura, ec é o nivel de energia do inicio da banda de condugáo, ev é o fim da banda de 

valencia e e¡ é a energia de Fermi. Sendo í(e) a fungáo de distribuigáo de Fermi e g(e) a 

densidade de níveis energéticos em torno da energia e, o número de elétrons na banda de 

condugáo será dado pela integral 

nc= fCf f(e)g(e) (A.12) 

A integral é feita entre os níveis inicial e final da banda de condugáo. Por outro lado, o 

número de buracos na banda de valencia é 

pv= í£vf[l-f(e)}g(e) (A.13) 

A temperaturas da ordem de 300 K, a fungáo de Fermi cai muito rápidamente ao se 

afastar do nivel de Fermi, de forma que somente a cauda da distribuigáo que penetra ñas 

2e, , / J _ 1 
1/2 

(A.9) 

2es 1 1 1/2 

(A.10) 

xn -\- xr 
2e, 

Nn. 
1 
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f (e )&e ) 

f ( e )]gíe> 

f (e ) = 0 f (e ) = l 

Figura A.2: Níveis de energia e populagoes de elétrons e buracos em um semicondutor. 
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bandas de valencia e condugáo contribuem para as integráis. Urna vez que o semicondutor 

é intrínseco, a cada elétron da banda de condugáo deve corresponder um buraco na banda 

de valencia. Assim, para que essas duas populagoes sejam iguais, é necessário que o nivel 

de Fermi esteja exatamente no meio do "gap" de energias entre a banda de valencia e a 

de condugáo. 

Para semicondutores extrínsecos essa simetria é quebrada. Em um semicondutor com 

dopagem do tipo n, por exemplo, a populagáo de elétrons de condugáo será maior que a 

populagáo de buracos de valencia. Isso faz com que o nivel de Fermi se situé um pouco 

ácima do nivel intrínseco. Em um semicondutor extrínseco do tipo p, esse nivel estará 

abaixo do intrínseco. 

Em urna jungáo p — n, o equilibrio térmico entre os dois lados da jungáo fará com que 

o nivel de Fermi seja o mesmo de cada lado da jungáo. Para que isso ocorra, os níveis de 

energía de valencia e de condugáo do lado p estaráo ácima de seus correspondentes do lado 

n. A barreira energética entre os dois lados da jungáo se traduz no potencial 4> calculado 

ñas equagoes A.7 e A.8. A regiáo da jungáo que fica ionizada, próxima a superficie de 

contato é conhecida como regido de carga espacial e tem dimensáo 

Sejam n e p a s densidades de elétrons na banda de condugáo e de buracos na banda de 

valencia, respectivamente. Em um semicondutor intrínseco essas densidades sao iguais, 

n0 = po = n¿. Temos, portanto, n0po = n?. Essa relagáo permanece válida em um 

semicondutor extrínseco de forma equivalente a lei da agáo das massas: 

np = n?
2 (A. 14) 
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Essa relagao vale separadamente para as concentragoes de cada lado da jungáo: 

npPp = nnpn = n¡ (A. 15) 

A densidade de elétrons do lado n, nn é dada por 

nn = Ucexp [-(ecn - ef)/KT]. (A.16) 

Enquanto que a mesma densidade do lado p é 

np = Ucexp[-{ecp-ef)/KT] (A.17) 

Resolvendo para ec: 

ecp - ecn = KT\n H±\ = e0o (A.18) 

(¡)Q é a diferenga de potencial entre os dois lados da jungáo. Se o semicondutor for forte-

mente extrínseco em ambos os lados da jungáo, a densidade de portadores será aproxi

madamente igual a densidade de dopantes, nn « Nd e pp « Na. Assim, 

Ao aplicarmos urna tensáo positiva Vó no lado p da jungáo, como na figura (A.3a), 

reduzimos a barreira de potencial entre os dois lados. Se a tensáo positiva é aplicada ao 

lado n, (fig.A.3b), o efeito será o de aumentar a barreira de potencial. Nesse caso, no 

entanto, por convengáo, Vó < 0. 

A polarizagáo da jungáo rompe o equilibrio térmico entre os dois lados, alterando os 

níveis de energia de um dos lados com relagáo ao outro. Um cálculo análogo ao da jungáo 
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N N 

(a) (b) 

Figura A.3: (a)Polarizagao direta da jungao. (b)Polarizagao reversa. 

nao polarizada fornece a largura da regiao de deplegao: 

k(4>Q - Vp) ( 1 1 
(A.21) 

Enquanto o campo elétrico presente na jungao é: 

_ /87re(¿o - V0) (l 1 \ " x _ Jfo-Vo) (A.22) 

O campo elétrico é, como esperado, a diferenga de potencial dividida pela largura da 

jungao. 
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