
Prompt and displaced muon production in Indium-Indium colli-
sions as measured by the NA60 experiment

Candidato André David Tinoco Mendes

Doutoramento em Física

Orientador Prof. Dr. João Carlos Carvalho de Sá Seixas

Co-Orientador Dr. Carlos Manuel de Assunção Lopes Lourenço

Resumo alargado

Entre as mais interessantes observações feitas em experiências que estudaram colisões de iões
pesados, à procura de um Plasma de Quarks e Gluões (PQG), encontra-se o excesso de di-
muões na região das massas intermédias (RMI, 1.2–2.7 GeV) observado em colisões de S-U e
Pb-Pb, por NA38/NA50, e em colisões de S-W, por HELIOS-3. O contínuo entre os picos do φ e
do J/ψ é correctamente descrito por NA50 em colisões p-A com uma sobreposição de dimuões
do processo Drell-Yan e pares de muões resultantes do decaimento simultâneo de mesões D
e D no canal semi-muónico. Como a contribuição de Drell-Yan pode ser normalizada a partir
da região de altas massas, um excesso em colisões de iões pesados parece ser devido ao au-
mento da produção de charme aberto (algo difícil de explicar no contexto de Cromodinâmica
Quântica perturbativa) ou devido ao aparecimento de dimuões térmicos, há muito esperados,
e considerados uma das assinaturas mais directas da formação de um PQG. Pode também
dar-se o caso de o espectro em massa do Drell-Yan ser modificado em colisões núcleo-núcleo
por efeitos de “twist” de ordem superior. De forma a aprender mais sobre o assunto, é cru-
cial poder separar a contribuição de charme aberto em relação à dos dimuões directos. NA60
pode fazer isto, medindo a distância entre os muões e o vértice da interacção, dados os longos
tempos de vida dos mesões D: cτ = 312 µm para o D+ e 123 µm para o D0.

O detector de NA60 consiste num Espectrómetro de Muões (EM) e um Calorímetro a Zero
Graus (CZG), ambos herdados de NA50, um Traçador de Vértice (TV) composto de planos de
detectores de píxeis de silício imersos num campo magnético bipolar de 2.5 T, e um Traçador
de Feixe (TF) que mede a posição transversal dos iões antes de interagirem no alvo.

O EM, que se encontra separado da zona do alvo por um absorvedor de hadrões com 5.5 m
de comprimento e essencialmente composto de grafite, é composto por oito câmaras propor-
cionais de fios e quatro hodoscópios de “trigger”, separados pelo íman toroidal ACM em dois
telescópios: um “anterior” e outro “posterior”. Um muro de ferro com 120 cm de espessura
colocado antes do último hodoscópio do sistema de “trigger” e depois das câmaras de traça-
gem, garante que apenas muões podem disparar a aquisição de dados, sem comprometer a
precisão da traçagem. A identificação de muões providenciada pelo “filtro de muões”, jun-
tamente com a lógica de “trigger” de dimuão, providenciam um “trigger” muito selectivo, o
que permite à experiência correr a luminosidades muito altas. No entanto, o material que pára
os hadrões induz dispersão múltipla e perda de energia nos muões que o atravessam, degra-
dando a resolução da medida do espectrómetro, especialmente no que diz respeito aos ângulos
das trajectórias. NA60 ultrapassa este problema ao complementar o EM com detectores de si-
lício colocados antes do absorvedor, junto aos vértices das interacções. De forma a lidar com
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Figura 1 Disposição
dos detectores de NA60
na região junto ao ponto
de interacção.

o ambiente de alta multiplicidade e alta taxa de interacção, impostos pelo estudo de processos
raros em colisões de iões pesados, NA60 tem que utilizar detectores com alta granularidade e
tolerantes a enormes níveis de radiação. Os detectores de píxeis de silício desenvolvidos nos
últimos anos para as experiências do LHC providenciam o salto tecnológico em que o detector
de NA60 é baseado.

O TV de NA60 utilizado no período de Outubro-Novembro de 2003 com feixe de iões de
índio providenciou 12 pontos de traçagem, graças a oito planos pequenos (com 4 detectores)
seguidos de quatro “estações” grandes, cada uma fisicamente composta por dois planos (de 8
detectores) de forma a cobrir a aceitância angular do EM (3 < η < 4 ou 35 < θ < 120 mrad)
mais longe do alvo. Este traçador tem 26 cm de comprimento e começa a cerca de 7 cm do cen-
tro do sistema de alvos. A unidade elementar dos planos de detecção é um detector, composto
de um sensor de silício, micro-soldado a um ALICE1LHCb, um circuito integrado de leitura re-
sistente à radiação. O sensor de silício compreende 32× 256 células com 425× 50 µm2 de área,
cada uma directamente ligada (por micro-soldaduras) à célula correspondente do circuito in-
tegrado de leitura. Os detectores são colados a um circuito híbrido multi-camada depositado
sobre substratos de Al2O3 ou BeO. O suporte cerâmico é, por sua vez, colado e ligado a uma
placa de circuito impresso que providencia suporte mecânico e permite a comunicação com o
sistema de aquisição de dados. Cada plano tem, em média, uma espessura de 2% X0, na sua
maior parte devida ao sensor de silício (300 µm), ao circuito integrado de leitura (750 µm) e ao
ouro utilisado nas camadas de terra e alimentação do circuito híbrido. Alguns dos planos têm
os seus detectores orientados de tal forma que o lado pequeno mede a coordenada x, enquanto
outros medem y.

As zonas mais interiores dos detectores, junto ao eixo do feixe, absorveram uma dose total
de radiação equivalente a uma fluência superior a 1013 1 MeV neq por cm2. A monitorização
contínua dos detectores permitiu-nos seguir os efeitos devidos à radiação integrada e, sempre
que necessário, as tensões de polarização foram aumentadas. Os detectores permaneceram
operacionais durante a tomada de dados com índio e muitos deste planos puderam ainda
ser utilizados na tomada de dados com protões em 2004, durante a qual acumularam uma
dose de radiação semelhante; uma duração mais longa e taxas de interacção mais elevadas
compensaram a menor multiplicidade de partículas carregadas produzidas por colisão.

A Figura 1 mostra, esquematicamente, a disposição dos detectores de NA60 perto do ponto
de interacção. Um TF composto de quatro detectores de micro-linhas de silício, cada um com
24 linhas com 50 µm de largura, dispostos em duas estações duplas e operados a 130 K, traça
a trajectória do iões incidentes, de forma que podemos medir as coordenadas transversais do
feixe quando colide no alvo, com uma resolução de ∼20 µm. Enquanto o TV determina o
ponto da interacção com uma precisão que melhora indo de colisões periféricas para colisões
centrais, a medida do TF é independente da centralidade da colisão, o que nos permite con-
trolar efeitos sistemáticos no método de detecção do vértice. Finalmente, quando utilizado em
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iões pesados, o detector de NA60 é complementado por um CZG. Ao medir a energia libertada
pelos nucleões do projéctil que não interagiram, este detector providencia uma estimativa da
centralidade das colisões.

Durante 5 semanas em 2003, obtivemos ∼230 milhões de “triggers” de dimuão, correspon-
dentes a cerca de 4× 1012 iões de índio incidentes nos alvos. A intensidade média do feixe foi
5× 107 iões entregues ao longo de 4.8 s, por cada ciclo de 16.8 s.

Dentro de uma caixa mantida em vácuo instalada entre o criostato do TF e o TV, foram
colocados sete alvos de índio, com 1.5 mm de espessura cada, dando uma probabilidade total
de interacção de 16%. O primeiro alvo tem uma dimensão transversal (12 mm de diâmetro)
maior que os outros (1 mm de diâmetro), de forma a cobrir completamente o perfil do feixe.
Foram tomados dois conjuntos de dados, correspondentes a dois valores da corrente no ACM:
4000 A e 6500 A. Os eventos tomados com a corrente mais baixa têm uma melhor aceitância
para dimuões de baixa massa, enquanto que o conjunto de dados de 6500 A tem uma melhor
resolução em massa.

Como as multiplicidades em colisões protão-núcleo são relativamente pequenas, pudemos
tomar dados em Junho de 2002 com um TV feito de sensores de micro-linhas de silício. A
sua segmentação foi adaptada à densidade de partículas produzidas ao longo da superfície do
sensor, altamente heterogénea, de forma que a ocupação se mantivesse sempre abaixo de 3%,
mesmo em interacções p-Pb.

Ao associar muões reconstruídos no EM a traços medidos no TV obtemos a cinemática do
muão sem as perturbações introduzidas pela dispersão sofrida no absorvedor de hadrões. A
associação é feita calculando a distância quadrática ponderada (χ2) para os ângulos e curva-
turas (momento inverso) do muão e do traço, tendo em conta as matrizes de erro de cada
um. Este procedimento melhora a resolução em massa de 70–80 MeV para 20–25 MeV a
M∼1 GeV e permite-nos medir a distância entre o muão e o vértice da interacção. A Fi-
gura 2a mostra a dispersão entre a posição transversal do vértice reconstruído pelo TV e a
projecção do TF, com resolução constante σTF = 20 µm, em função do número de traços
associados ao vértice. A correspondente resolução do vértice (também mostrada) é melhor
que 10 µm em x (plano de deflexão) e 15 µm em y na maior parte do nosso intervalo de
multiplicidades. Como às nossas energias os decaimentos de J/ψ coincidem sempre com o
vértice, podemos então utilizá-los para controlar a resolução do deslocamento do muão em
relação ao vértice. Para levar em linha de conta a dependência da resolução do distancia-
mento no momento do muão, utilizamos um distanciamento ponderado, definido como ∆µ =√

∆x2(V−1)xx + ∆y2(V−1)yy + 2∆x∆y(V−1)xy para um muão, e ∆µµ =
√

(∆2
µ1 + ∆2

µ2)/2 para

pares de muões, onde V−1 é a inversa da matriz de erro combinada do vértice e da extrapola-
ção do muão. A Figura 2b mostra as resoluções dos distanciamentos em X e Y em função do
inverso do momento. A distribuição do distanciamento ponderado (adimensional) também é
mostrada (pontos acima), multiplicada por um factor 100.

Há dois tipos de ruído de fundo em NA60: Muões provenientes de decaimentos indepen-
dentes de piões e kaões criam o fundo combinatorial (FC). Adicionalmente, parte dos muões
do EM podem ser incorrectamente associados a traços (hadrónicos) do TV, criando um fundo
de associações incorrectas (FAI). Em primeiro lugar o FC é obtido combinando em pares muões
de diferentes dimuões com muões da mesma carga, de uma forma em que os dimuões obtidos
respeitam a aceitância e condições de “trigger” de NA60. Dado que este procedimento não
distingue entre associações correctas e incorrectas, após a subtracção do FC ficaremos apenas
com sinal, incluindo tanto associações correctas como incorrectas. Seguidamente um espectro
de dimuões contendo exclusivamente associações incorrectas é criado, associando muões do
EM num dado evento a traços do TV num evento diferente. Este espectro contém associações
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Figura 2 Resolução das coordenadas transversais do vértice de interacção em função da multiplici-
dade (a) e resolução do distanciamento do muão em função do inverso do momento (b).

incorrectas tanto para pares de sinal como para pares combinatoriais. De forma a isolar a pri-
meira parte (associações incorrecta de sinal), construímos o fundo de associações incorrectas
combinatoriais (FAIC) da mesma forma que obtemos o FC, mas utilizando muões de eventos
do FAI, em que os dimuões têm muões com sinais opostos. O sinal correctamente associado
é então obtido como Dados - FC - (FAI - FAIC). A Figura 3a mostra os espectros de massa de
dimuões com muões de cargas opostas medido, assim como os dois diferentes tipos de fundo,
e o sinal extraído. Apenas associações com χ2 < 1.5 foram utilizadas.

Figura 3 (a) Dados de dimuões com muões de cargas opostas, fundo combinatorial (FC), associações
incorrectas e o sinal correctamente associado; (b) Espectros de FC medido e gerado para dimuões com
muões de cargas idênticas.

A qualidade do FC obtido pode ser verificada comparando os espectros gerados de di-
muões com muões com a mesma carga com os respectivos dados, Figura 3b. Como podemos
ver, o espectro medido é reproduzido com uma precisão de ∼1%, o que, tendo em conta a
razão de sinal sobre ruído de ∼1/10, implica um erro sistemático de ∼10–20% no sinal final.

Para ajustar os espectros obtidos, gerámos as contribuições de Drell-Yan e charme aberto
com Pythia 6.2, utilizando as funções de distribuição de partões CTEQ6M com modificações
nucleares EKS98. De forma a fixar a normalização relativa destas contribuições, aplicámos um
factor-K de 1.8 à secção eficaz de Drell-Yan calculada pelo Pythia, de forma a reproduzir a sec-
ção eficaz de altas massas medida por NA50. A secção eficaz de cc̄ utilizada foi 12 µb/nucleão,
o que permite reproduzir os dados de p-A a 450 GeV de NA50. Notamos, no entanto, que este
valor representa quase o dobro da média mundial de secções eficazes de produção de charme
a esta energia. A normalização absoluta do Drell-Yan em função da centralidade das colisões
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foi obtida a partir do número de eventos de J/ψ, do padrão de supressão de J/ψ em In-In e
da razão esperada para ψ/DY. Os dados são analisados no domínio cinemático 0 < yCM < 1,
| cos θCS| < 0.5 e 1.2 < Mµµ < 2.7.

Primeiro verificamos se a sobreposição das contribuições esperadas de Drell-Yan e de charme
aberto descrevem o espectro de massa de NA60. A Figura 4a mostra o resultado de um ajuste
com os factores de normalização limitados a um intervalo de ±10% em torno dos valores es-
perados. Notamos a existência de um grande excesso na RMI, consideravelmente maior que a
quantidade de Drell-Yan esperada (Figura 4b). Deixando a normalização de charme aberto li-
vre, a qualidade do ajuste melhora e obtemos 80 a 90% mais charme que o esperado, conforme
se vê na Figura 4c. Isto é consistente com a observação de NA50, em que 3 vezes mais charme
que o esperado descreve o espectro de massa em colisões centrais de Pb-Pb.

Figura 4 Ajuste dos espectro de massa na RMI à sobreposição de Drell-Yan e charme aberto: (a)
ambas as normalizações limitadas a ±10% do valor esperado; (b) razão entre o excesso observado em
(a) e a contribuição de Drell-Yan; (c) a quantidade de charme aberto é deixada livre.

No passo seguinte ajustamos as distribuições de distanciamentos ponderados dos dimuões
de sinal usando uma sobreposição de duas contribuições: dimuões directos e pares de muões
de charme aberto. Para a primeira utilizamos a forma da soma dos deslocamentos medidos
do J/ψ e do φ, enquanto que para o charme utilizamos a forma simulada por Monte Carlo,
devidamente corrigida das diferenças observadas entre a simulação e os dados do J/ψ e do φ.
A Figura 5a mostra o resultado do ajuste com a contribuição directa normalizada à quantidade
esperada de Drell-Yan e o charme aberto deixado livre. Pode ver-se que o charme aberto tem
uma distribuição em distanciamento demasiado horizontal para poder descrever os dados.
Deixando ambas as contribuições livres (Figura 5) permite um bom ajuste dos dados, que
preferem a quantidade de charme extrapolada dos dados de p-A de NA50, e requerem quase
o dobro de dimuões directos em relação ao esperado de Drell-Yan por si só. A Figura 5c mostra
a razão entre excesso e o número de nucleões participantes (em unidades arbitrárias dado que
este último é proporcional à quantidade de ω medidos) em três intervalos de centralidade.

Em conclusão, esta análise preliminar de colisões In-In a 158 A ·GeV revela um excesso
de dimuões na RMI em relação à quantidade de Drell-Yan e charme aberto esperados. Este
excesso é causado por dimuões directos com uma distribuição em massa que decresce mais
rapidamente que Drell-Yan. O excesso aumenta supra-linearmente com o número de partici-
pantes.
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Figura 5 Ajuste do espectro de deslocamentos ponderados de dimuões na RMI por uma sobreposi-
ção de contribuições: dimuões directos (tracejado) e charme aberto (cheio): (a) os directos são fixados
pela quantidade esperada de Drell-Yan e o charme deixado livre; (b) ambas contribuições são deixa-
das livres; (c) razão entre excesso e o número de participantes (em unidades arbitrárias) em função da
centralidade.

6


