
3
O Decaimento B± ! K±!+!"

Neste caṕıtulo, discutiremos sobre as principais caracteŕısticas do

decaimento B± ! K±!+!!. Uma descrição dos diagramas posśıveis para

contribuições não ressonante e ressonantes será apresentada, além de uma breve

reflexão acerca de sua representação. Em seguida, descrevemos conceitos de

cinemática de decaimentos em três corpos. Por fim, dois métodos para buscar

efeitos de violação de CP serão apresentados: o primeiro ajusta a distribuição

do espaço de fase do decaimento de B+ e B!, buscando diferenças entre os

mesmos, a partir de modelos fenomenológicos; o segundo faz uma comparação

entre superfićıes deste espaço.

3.1
Caracteŕısticas Básicas

Em nossa discussão, estaremos lidando com o decaimento do méson B+

(ub̄) e seu complexo conjugado B! (ūb) [20]. O estado final que estudamos é

composto por um méson K± (us̄ ou ūs) e dois ṕıons de carga oposta (ud̄ e

ūd). Este processo tem sua razão de ramificação de (5.10± 0.29)" 10!5, o que

resulta na necessidade de uma grande estat́ıstica para serem posśıveis estudos

neste canal.

O estado final de interesse pode ser alcançado por diversos mecanismos e

caminhos. Em termos de mecanismo, vamos tomar como exemplo o decaimento

não-ressonante, em que o estado final é resultado do decaimento direto a três

corpos. Na figura 3.1, estão representados alguns dos posśıveis diagramas de

Feynman para o decaimento B+ ! K+!+!! não ressonante. Estes são os

processos chamados de “tree”, “pinguim”e “aniquilação”. Os diagramas de

nosso interesse são os de maior ordem de grandeza: tree e pinguim. O primeiro

caso, tree (a), se caracteriza por um processo de emissão de um bóson W±

que em seguida cria um par qq̄". Esta emissão pode ser tanto externa como

interna, sendo que a emissão interna não tem liberdade de escolha de cor

do quark gerado, causando uma supressão em relação ao primeiro processo.

Os diagramas pinguins (b), no Modelo Padrão, são caracterizados por loops,

onde um quark virtual é criado pela emissão de um W, que se aniquilam
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Figura 3.1: Diagramas de Feynman para o decaimento B+ ! K+!+!! não
ressonante. Na figura (a) e (b) temos um diagrama tipo tree com emissão externa
de um W+ e em (b) um tipo pinguim com uma emissão externa de um glúon. Na
figura (c) e (d) encontramos o diagrama de aniquilação e de troca de W.

mutuamente, com a emissão de um glúon. Este glúon cria um par qq̄ que

formará o estado final. Estes diagramas, por serem processos mediados por

loop (portanto com a presença de part́ıculas virtuais fora da camada de massa),

são senśıveis a fenômenos de Nova F́ısica na escala de TeV. O fato de que

neste decaimento as contribuições dos diagramas pinguim e tree podem ser

da mesma ordem possibilita grandes assimetrias de CP. Da mesma forma

que os diagramas tipo tree, o processo tipo pinguim pode emitir um glúon

externo ou interno, este último suprimido pela regra de OZI. Os diagramas de

aniquilação (c) e (d), por sua vez, possuem uma contribuição muito inferior

aos que apresentamos, sendo de menor relevância neste escopo.

Uma das questões principais de um processo é que tipo de transição

estamos analisando. Considerando o diagrama (a), notamos três tipos de

comportamentos já descritos: o quark “up”do méson B não participa do

processo, apenas atuando na hadronização, sendo chamado de “espectador”;

o quark b̄ por meio da interação fraca troca um W+, resultando em um ū;

por fim de W+ gera um par us̄. Dessa forma, temos para o diagrama uma

transição proporcional a |Vbu|2|V #
us|2. Recordando a estrutura de hierarquia

em ordem de " da matriz CKM (equação 2-28), notamos que a transição é

da ordem de "4. Além disso, da equação 2-40 conclúımos que apenas duas

amplitudes de probabilidades possuem fase fraca em ordem "3: Vub e Vtd. Assim,

o diagrama (a) tem a fase fraca #, que pode ser acessada em uma eventual

medida. Considerando o diagrama (b), observamos a transição da ordem de
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|Vbt|2|V #
ts|2 ("2)1. Por fim, temos a relação |Vbc|2|V #

cs|2 ("2) nos diagramas (c)

e (d). Diferentemente do diagrama (a), eles não possuem dependência da

fase fraca em ordem "3. No entanto, notamos que o elemento V #
ts da figura

(b), possui dependência de fase fraca em ordem superiores. Devemos lembrar

que, além da presença de fases fracas, estamos sujeitos à aparição de fases

devido à efeitos de interações fortes, como a criação dos pares “up-up”e “down-

down”nos diagramas.

O processo que ocorre por meio de um estado intermediário é aquele

em que o méson B decai em uma part́ıcula ressonante, que em seguida

decai por processo forte no estado final de interesse. Dependendo do estado

final, podem existir diversas possibilidades de ressonância que contribuem. Na

verdade, o estudo das ressonâncias para B+ ! K+!+!! é fundamental para

medirmos assimetrias. Dentre as de maior relevância, podemos destacar os

decaimentos intermediários B± ! $0(770)K± e B± ! K#0(892)!+. Na figura

3.2 apresentamos os diagramas relevantes para estes canais.
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Figura 3.2: Diagramas para o decaimento B± ! "0(770)K± e B± ! K#0(892)!+.
Na figura (a) temos a contribuição tree com emissão externa da ressonância "0 e em
(b) o diagrama pinguim. A figura (c) indica a contribuição pinguim da ressonância
K#0(892), em que este seria a única contribuição em primeira ordem para o processo.

Podemos notar que as duas primeiras figuras, para B± ! $0K±, têm a

mesma idéia das apresentadas para o processo não ressonante. Notamos nestes

diagramas a transição fraca b ! u, em que aparece explicitamente a fase fraca

#. No caso do decaimento da figura (c), observamos que ocorre exclusivamente

por diagrama pinguim, onde não há fase fraca associada. Voltaremos a discutir

estes canais quando mostrarmos a forma pela qual identificamos a manifestação

1Na verdade, este processo pode envolver três sabores de quark no loop: u, c ou t. Devido
ao fato que a contribuição de t é dominante, vamos considerar apenas o seu processo.
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de assimetria de CP. Além disso, é esperada uma quantidade desigual de

eventos entre o decaimento positivos e negativos de B± ! $0(770)K±, motivo

pelo o qual discutiremos com mais detalhes este canal a frente.

3.2
Predições Teóricas para o decaimento B± ! K±!+!!

Como foi introduzido na seção anterior, a descrição e compreensão dos

estados intermediários é fundamental na busca por fontes de violação de CP.

Nesta seção, desenvolveremos os principais modelos teóricos que tratam esta

questão, como também algumas de suas previsões de assimetria. Em especial,

destacaremos a ressonância $0K±, para a qual foram observados ind́ıcios de

assimetria de CP.

3.2.1
Hamiltoniana Efetiva

Uma das caracteŕısticas observadas nos diagramas de Feynman

apresentados para nosso canal de interesse é a presença de efeitos da interação

forte. Um exemplo claro deste comportamento pode ser visto na figura 3.1a, em

que criamos um par de ṕıons por interação forte. No entanto, o mesmo estado

final pode ter sido resultado da troca de diversos glúons, o que pode complicar

significativamente qualquer cálculo relacionado ao decaimento. Ao analisarmos

um diagrama deste tipo, notamos a presença de diferentes escalas de energia

relacionadas às diferentes massas do processo, podendo ser classificadas como:

mt,MW # mb,c > !QCD # mu,d,s (3-1)

Ao discutirmos processos fracos, estaremos lidando com uma escala

necessariamente inferior à massa do B. Neste escopo, existem dois regimes

de efeitos de QCD em nossa análise. O primeiro cenário é caracterizado por

efeitos de curta distância, sendo consequência da liberdade assintótica da

teoria2, que permite calcularmos suas contribuições de forma perturbativa. No

entanto, para longas distâncias, em que se aplica propriedade de confinamento

dos quarks, o tratamento é feito de forma não perturbativa. Dessa forma,

é necessário implementar uma metodologia que permita separar estes dois

regimes.

2No ano de 2004 os f́ısicos Gross, Wilczek e Politzer foram premiados pelo seu trabalho em
que se discute como a força entre os quarks varia em função de suas distância. Em pequenas
distâncias (altas energias) os quarks interagem fracamente, sendo considerados como em
liberdade assintótica. Uma excelente revisão das etapas que levaram a esta compreensão
pode ser encontrada em [21].
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Para isso foi desenvolvido um método conhecido como“Operator product

expansion”3 [22, 23, 24], em que se expande a amplitude do decaimento em

parâmetros de k2/m2
W , onde k é o momento do bóson interno W. Como esta

razão é pequena, podemos desconsiderar termos de ordens superiores. Vamos

tomar o exemplo da nossa ressonância de interesse $0K±, para seu primeiro

diagrama (fig. 3.1a) - neste caso, estamos analisando exclusivamente a transição

fraca b̄ ! ūs̄u. A amplitude da transição fraca correspondente é dada por:

A = i
GF$
2
V #
ubVus(b

†#µ#Lu)(u
†#µ#Ls)

m2
W

k2 %m2
W

(3-2)

onde #L = (1%#5) e GF/
$
2 = g/8m2

W . Se expandirmos em série encontramos:

A = %i
GF$
2
V #
ubVus(b

†#µ#Lu)(u
†#µ#Ls)

!

1 +
k2

m2
W

+ . . .

"

& %i
GF$
2
V #
ubVus(b̄u)V!A(ūs)V!A = %i

GF$
2
V #
ubVusQ2 (3-3)

em que definimos Q2 = (b̄u)V!A(ūs)V!A. Estes termos podem ser também

obtidos diretamente da Hamiltoniana Efetiva[24], definida como:

Heff =
GF$
2
V #
ubVusQ2 +H.c. (3-4)

Podemos reparar que removemos o grau de liberdade relacionado

ao bóson W da nossa teoria. O resultado é um conjunto de operadores

locais multiplicados por constantes de acoplamentos efetivos, chamados de

coeficientes de Wilson. As informações que envolvem os graus de liberdades

foram repassados para os coeficientes de Wilson, no caso o GF/
$
2.

Neste caso particular, a hamiltoniana efetiva é simplesmente uma

maneira conveniente de parametrizar os efeitos de baixa energia da teoria.

Devemos agora considerar os posśıveis efeitos da QCD neste decaimento,

considerando, por exemplo, que a criação da part́ıcula $0 envolvesse alguma

troca de glúon. Uma vez que os glúons carregam cor, a mistura destas cores

resulta em um novo operador :

8
#

a=1

$

b†w#
µ(1% #5)"

a
wzuz

% $

u†
y#µ(1% #5)"

a
yxsx

%

(3-5)

onde "a são as matrizes de Gell-Mann, e x, y, w e z são os ı́ndices de cor.

Aplicando uma transformação de Fierz4, encontra-se que a equação 3-5 equivale

3Traduzido do Inglês como Expansão de Produtos de Operadores
4A identidade de Fierz para as matrizes de Gell-Mann é dado por #wx#yz = 1/3 #wz#yx+
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a%(2/3)Q2+2Q1, em que Q1 ' (b†x#
µ#Luy)(u†

y#µ#Lsx). Desta forma, para levar

em consideração os efeitos do QCD, a hamiltoniana poderia ser escrita como:

Heff =
GF$
2
V #
ubVus(C1Q1 + C2Q2) +H.c. (3-6)

em que se recupera a equação 3-4 com os coeficientes de Wilson de C1 = 0

e C2 = 1. Este tratamento pode ser estendido para as contribuições de

pinguins [24], de forma que listamos abaixo os coeficientes para suas posśıveis

contribuições:

Q3 ' (s̄b)V!A

#

q=u,d,s,c

(q̄q)V!A Q4 ' (s̄xby)V!A

#

q=u,d,s,c

(q̄yqz)V!A (3-7)

Q5 ' (s̄b)V!A

#

q=u,d,s,c

(q̄q)V+A Q6 ' (s̄xby)V!A

#

q=u,d,s,c

(q̄yqz)V+A (3-8)

Uma vez discutidas as correções de QCD, pode-se definir a Hamiltoniana

efetiva de forma geral como:

Heff =
GF$
2
VCKM

#

i

Ci(µ)Qi (3-9)

Estamos indicando explicitamente a dependência dos coeficientes de Wilson da

escala µ. Para calculá-los, é feita uma correspondência entre o Modelo Padrão

e a teoria efetiva na escala de µ ( mW , onde obtemos C(mW ). A evolução

perturbativa dos C(µ) é calculada com o aux́ılio de técnicas de Grupo de

Renormalização até a escala µ ( 1GeV. Neste regime, a teoria de perturbação

já não se aplica e efeitos não perturbativos da QCD devem ser levados em

conta.

A partir da Hamiltoniana efetiva, podemos encontrar a amplitude f́ısica

dada por:

A(M ! F ) =
GF$
2
VCKM

#

i

Ci(µ))F |Qi(µ)|M* (3-10)

Podemos identificar a caracteŕıstica crucial da OPE, em que separamos

as informações perturbativas nos coeficientes de Wilson e os efeitos não

perturbativos nos operadores dos elementos da matriz hadrônica.

3.2.2

1/2
&8

a=1
$a
wz$

a
yx.
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Elementos da Matriz Hadrônica

Ainda que o cálculo dos coeficientes de Wilson tenha evolúıdo

significativamente, as estimativas da matriz hadrônica possuem grandes

incertezas. A questão principal é que a OPE separou todos os efeitos hadrônicos

para dentro dos elementos desta matriz. Nesta seção, vamos apresentar as

idéias e caracteŕısticas inerentes aos principais métodos utilizados para calculá-

la.

O método mais simples foi proposto em [25], conhecido como “naive

Factorization”(fatorização). A idéia básica é ser capaz de escrever a matriz

como o produto de dois novos elementos de matriz. Se voltarmos ao exemplo

do $0K±, podemos expressar este procedimento em termos de:

)K+|J1
n|0*)$0|J2

n|B+* ou )$0|J2
n|0*)K+|J1

n|B+* (3-11)

em que os J i
n são as correntes que podem ser expressadas em quantidades

conhecidas. Note a inserção de um estado do vácuo, o que permite a separação

entre os dois membros. Este procedimento tem sua justificativa uma vez que

o quark b, ao decair em outros quarks mais leves, produz um par quark-

antiquark que não possui tempo suficiente para hadronizar. Este estado é

caracterizado por suprimir interações de QCD entre os mésons do estado

final [26]5. Os elementos do tipo )hi|J j
n|0* são constantes do decaimento, e

os )hi|J j
n|B+* são fatores de forma que podem ser obtidos pela associação com

outros decaimentos. O método da fatorização possui diversas limitações como:

não considerar efeitos de re-espalhamento e mudanças de fases da interação

forte; falta de uma dependência da escala µ.

Um dos métodos propostos para resolver estas limitações e calcular a

matriz hadrônica, é conhecido como fatorização da QCD (QCDF) [27, 28]. A

QCDF utiliza-se do fato da massa do quark b ser muito maior do que a escala

envolvida nas interações hadrônicas (mb > !QCD), o que permite fatorizar a

matriz hadrônica entre perturbações calculáveis e em partes não perturbativas

por fatores de forma e nas chamadas amplitudes de distribuições de cone

de luz do méson6. O esquema incorpora elementos da “naive Factorization”,

introduzindo coreções ao método. Em particular, são introduzidas fases fortes,

que são de fundamental importância em medidas de violação de CP. Podemos

5Este procedimento nem sempre pode ser empregado, uma vez que em algumas situações
a troca de glúons no estado final impossibilita a fatorização.

6Neste escopo não discutiremos as amplitudes de distribuições de cone de luz do méson
(LCDA), o que pode ser encontrado em [29]
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representar A QCDF neste limite de energia como:

"h1h2|Q|B# = "h1|J1
i |B#"h2|J2

i |0#
!

1 +
"

rn"
n
s +O(!QCD/mm)

#

(3-12)

em que introduzimos correções radiativas em "s e de potência em !QCD.

Além da QCDF, diversos métodos são empregados no estudo da matriz

hadrônica, como a QCD perturbativa (PQCD) e a teoria colinear efetiva

leve (SCET), que não discutiremos nesta dissertação. Para o cálculo da

amplitude, podemos empregar ainda uma diferente filosofia, onde utilizamos

o conceito de simetrias de sabor SU(3) e isospin, de forma a representar as

diferentes contribuições para o decaimento. De uma maneira geral, a partir das

diferentes propostas apresentadas e outras que não foram citadas, pode-se fazer

estimativas da taxa de decaimento e da assimetria esperada em nosso canal

de interesse a partir das medidas da amplitude. A assimetria total pode ser

obtida pela subtração das taxas de decaimento do méson B+ e de B!, dividida

pela soma de suas taxas. Na tabela 3.1 apresentamos algumas predições para

o canal B± ! #0K± no que diz respeito a assimetria.

O tratamento discutido nesta seção pode ser estendido para as outras

ressonâncias presentes no nosso decaimento. No entanto, como apresentaremos

no final do caṕıtulo, foram encontradas evidências de violação de CP nesta

canal, o que nos levou a discut́ı-lo como exemplo. Nas próximas seções

nos dedicaremos a descrever o formalismo para representar o canal B± !
K±!±!".

Assimetria Método Referência

$0.136+0.13+0.44+0.19+0.345
!0.14!0.27!0.16!0.327 QCDF [30]
0.0288 QCDF [28]
$0.8025
0.0287
$0.7931

0.32± 0.03 QCDF [31]
0.092+0.152+0.007

!0.161!0.007 Soft Collinear E"ective Theory [32]
0.160+0.205+0.013

!0.224!0.016

0.24± 0.04 SU(3) simetria [33]
0.21± 0.10
0.19+0.04

!0.05

Tabela 3.1: Assimetria para o canal intermediário B± ! !0K± dado por diferentes
métodos teóricos.
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3.3
Cinemática de um decaimento em três corpos

Nesta seção, discutiremos as bases da cinemática envolvida em um

decaimento em três corpos, de forma a aplicarmos posteriormente para B+ !
K+!+!! [34]. Seja um decaimento genérico a ! 1 + 2 + 3 (com massas

respectivamente ma, m1, m2 e m3). Seus quadri-momentos são dados por:

Pa = (Ea, %pa) (3-13)

P1 = (E1, %p1), P2 = (E2, %p2), P3 = (E3, %p3) (3-14)

Pela conservação de quadri-momento,

Pa = P1 + P2 + P3. (3-15)

Temos 9 graus de liberdade associados a este tipo de processo, que

correspondem aos tri-momentos de cada part́ıcula filha. Se consideramos as

equações de conservação de momento e energia (3-15), reduzimos a 5 nossos

graus de liberdade. Considerando a part́ıcula inicial e suas três part́ıculas

filhas sem spin, a orientação absoluta no espaço é irrelevante. Do ponto de

vista parcialmente cinemático, as part́ıculas filhas então geradas não possuem

restrições na sua direção, sendo formadas de maneira isotrópica. Com isso mais

3 graus de liberdade são irrelevantes com estas condições, o que resulta em 2

graus de liberdade para descrever nosso processo.

Podemos construir as seguintes grandezas conhecidas como variáveis de

Dalitz:

s12 = (P1 + P2)
2 = (Pa % P3)

2,

s23 = (P2 + P3)
2 = (Pa % P1)

2, (3-16)

s31 = (P3 + P1)
2 = (Pa % P2)

2.

Somando as três equações acima, temos:

s12 + s23 + s31 =
3

#

i=1

(Pa % Pi)
2 =

3
#

i=1

'

m2
a % 2Pa · Pi +m2

i

(

(3-17)

Resolvendo, encontramos a equação de v́ınculo para as massas invariantes

quadradas sendo:

s12 + s23 + s31 = m2
a +m2

1 +m2
2 +m2

3. (3-18)
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Portanto, podemos escolher quaisquer duas variáveis de Dalitz para descrever

o processo. Dessa forma, cada evento pode ser representado como um ponto

neste plano f́ısico (espaço de fase bidimensional), chamado de Dalitz Plot

(DP).

Uma das discussões importantes nesta descrição é encontrar os limites do

DP. Por conveniência utilizaremos o sistema de referência de centro de massa7

R23 (vamos indicar este referencial como linha), em que P
!

2 = %P
!

3 e P
!

a = P
!

1.

A partir dessa associação, podemos chegar às equações de momento e energia

no sistema R23 em relação às variáveis de Dalitz:

s23 =
)

E
! % E

!

1

*

=

+

,

m2
a + %p1

2! %
,

m2
1 + %p1

2!
-

(3-19)

Resolvendo a equação para p
!

1 (p
!

2 e p
!

3) e utilizando a função triangular "

encontramos8:

p
!

1 =
"(s23, m2

a, m
2
1)

s23
, p

!

2 = p
!

3 =
"(s23, m2

2, m
2
3)

s23
(3-20)

Da mesma forma podemos resolver para a energia encontrando:

E
!

1 =
m2

a % s12 %m2
1

2
$
s23

, E
!

3 =
m2

a %m2
2 %m2

3

2
$
s23

(3-21)

sendo que para E
!

2 as massas tem o sinal trocado. Resolvendo agora para a

terceira relação das equações 3-16:

s31 = (p3 + p1)
2 = m2

3 +m2
1 + 2

)

E
!

3E
!

1 +
%p!

3
%p!

1 cos &
!

*

(3-22)

sendo &
!

o ângulo entre %p
!

3 e %p
!

1. Como estamos interessados nos limites do

espaço de fase, vamos considerar os valores máximos e mı́nimos do cosseno

(±1). Além disso, considerando os valores encontrados para a energia e

momento neste sistema de referência, chegamos a:

s±31 = m2
3 +m2

1 +
1

2s23

'

ma % s23 %m2
1

( '

ma %m2
3 %m2

1

(

±"1/2
'

s23, m
2
2, m

2
3

(

"1/2
'

s23, m
2
a, m

2
1

(

(3-23)

em que esta equação delimita as bordas do DP no plano s31, s23. Considerando

agora o referencial no centro de massa da part́ıcula mãe (representado por

um asterisco), podemos encontrar os limites cinemáticos para o Dalitz Plot.

7Existem três possibilidades de sistema de referências de duas part́ıculas. Estas escolha
feita para R23 é comumente chamada de sistema de Gottfried-Jackson.

8A função triangular é definida como $(x, y, z) = x2 + y2 + z2 % 2xy % 2yz % 2zx.
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Vamos tomar como exemplo o sistema s31. O valor máximo que ele pode ter

corresponde ao mı́nimo de energia que se disponibiliza para a part́ıcula 2. Ou

seja, o máximo de s31 é (ma %m2)2. Em contrapartida, o mı́nimo de energia

que este sistema deve ter é igual a soma de das massas m1 e m3 que compõe

este sistema. Fazendo o mesmo procedimento para as outras duas variáveis,

encontramos:

(m1 +m2)
2 + s12 + (ma %m3)

2 (3-24)

(m2 +m3)
2 + s23 + (ma %m1)

2 (3-25)

(m3 +m1)
2 + s31 + (ma %m2)

2 (3-26)

Além disso, podemos interpretar os limites do DP em função da configuração de

momento. Considerando a primeira equação de 3-24, o mı́nimo (m1+m2)2 para

s12 é atingido quando p#1p
#
2 = m1m2 ou v1 = v2. Na mesma lógica, o máximo

ocorre quando P3 = 0 e E3 = m3, em que a part́ıcula 3 está no repouso no

centro de massa do sistema e as part́ıculas 1 e 2 movem-se na direção oposta

com mesmo momento. Pode-se chegar ao mesmo resultado para as duas outras

equações. O Dalitz Plot está ilustrado na figura 3.3.

Figura 3.3: Limites do Dalitz Plot em relação as condições cinemáticas de massa
e de configurações de momento.

Podemos também determinar a densidade do espaço de fase DP

calculando a integral da largura da taxa de decaimento. Resolvendo a integral

no centro de massa da part́ıcula mãe e utilizando a definição da função delta,

encontramos a largura em função das variáveis Dalitz como:

d"

dsijdsjk
=

1

(2!)3 32M2
|A|2 (3-27)

Toda a informação da cinemática está contida nos fatores da expressão que é

constante, enquanto a dinâmica do processo está em |A|2. Se |A|2 for constante,
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a distribuição da região permitida do DP será populada uniformemente. Dessa

forma, qualquer variação na população dos eventos do DP será interpretada

como um efeito da dinâmica. Esta caracteŕıstica da análise do DP é que o

torna tão interessante para o estudo de três corpos. Nas próximas duas seções

discutiremos duas formas de explorar a dinâmica do DP para interpretar

posśıveis sinais de violação de CP.

3.4
Medida de Violação de CP Modelo Dependente

A grande dificuldade na análise de decaimentos de interações fracas é que

não sabemos escrever por primeiros prinćıpios a amplitude |A|2; esta limitação

foi discutida na seção 3.2. O método comumente utilizado para descrever a

dinâmica de um decaimento em três corpos é conhecido como Modelo Isobárico,

que será apresentado na próxima seção. Ele se baseia em modelar a amplitude

total do decaimento como uma soma coerente das amplitudes individuais que

representam os posśıveis estados ressonantes intermediários.

3.4.1
Amplitude de Decaimentos Ressonantes

Vamos discutir agora as principais caracteŕısticas de uma amplitude

genérica do tipo A(B ! RP3 ! (P1P2)P3). Nossa primeira preocupação em

descrevermos um canal intermediário ressonante é a representação adequada

da ressonância. Considerando uma ressonância não relativ́ıstica sem spin,

com massa m0 e taxa de decaimento ", a função de onda dependente

do tempo de uma part́ıcula é #(t) = #(0)e!t(im0+!/2). A descrição da

ressonância por uma largura é justificável por esta possuir um curto tempo

de vida e consequentemente, ter flutuações em sua energia. Se aplicarmos uma

transformada de Fourier na amplitude em função da energia chegamos à Breit-

Wigner não relativ́ıstica, dada por:

A(E) =

.

#(t)eiEtdt =
C

(m0 % E)% i"/2
. (3-28)

A representação da Breit-Wigner relativ́ıstica[35] é :

BW =
1

m2
0 %m2

R % im0"
(3-29)
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onde m0 é a massa nominal da ressonância, mR é massa invariante do sistema

(12) e " é a largura dependente do momento dada por:

" =
F 2
J (p

#)

F 2
J (p

#
0)

+

p#

p#0

-2J+1 m0

mR
"0 (3-30)

sendo "0 a largura total da ressonância e p#0 o valor do momento paramR = m0.

Os fatores FJ são conhecidos como fatores de barreira de Blatt-Weisskopf [36],

dependem da valor J do spin da ressonância e são dados por:

F0(x) = 1 (3-31)

F1(x) =
/

1/(1 +R2x2) (3-32)

F3(x) =
/

1/(R4x4 + 3R2x2 + 9) (3-33)

onde x é o momento de decaimento e R o raio efetivo da ressonância. Podemos

interpretar a função BW como o propagador da amplitude. Nem todas as

ressonâncias são bem descritas por esta representação da Breit-Wigner. Um

exemplo disto pode ser visto se considerarmos a ressonância f0(980) que é

modelada por uma Breit-Wigner acoplada. Basicamente, como a ressonância

está acima do limiar de massa KK, ela pode decair em !! e KK. Logo, será

descrita por [37]:

BWf0(m) =
C

(m2
0 %m)% im0("!! + "KK)

(3-34)

em que as larguras parciais dos canais são dadas por "!! = g!
/

m2 % 4m2
! e

"!! = gK
/

m2 % 4m2
K

9.

Falta ainda incluir em nossa discussão as informações angulares, além

de expressar posśıveis dependências da energia na forma de fatores de forma.

O procedimento padrão consiste em construir separadamente tanto o processo

B ! RP3 como o R ! P1P2 em termos dos 4-momento e suas polarizações.

Resolvendo as equações utilizando as relações entre os vetores de polarização

e os fatores de forma FJ , temos o formalismo geral para qualquer spin

apresentado por Zemach [39] como:

A(B ! RP3 ! (P1P2)P3) = F P
J FR

J (%2|%p1|%p3|)J PJ(cos &13)" BW (sij)(3-35)

em que PJ representam os polinômios de Legendre. Para visualizar como as

diversas contribuições intermediárias podem aparecer no DP, mostramos na

9Estas constantes são encontradas experimentalmente, sendo por [38] g! = 0.09± 0.04±
0.01 e gK = 0.02± 0.01± 0.03
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figura 3.4 exemplos de distribuições para alguns estados ressonantes do canal

B± ! K±!+!!, gerados através de simulação de MC (”fast MC”).
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Figura 3.4: Simulações para a distribuição não ressonante e algumas das posśıveis
ressonâncias para o canal B± ! K±!+!!. As amplitudes representadas são
respectivamente: Não ressonante, K#0(892)!±, "0(770)K±, f0(980)K±, %c0K± e
K#

0 (1430)!
±.

3.4.2
Amplitude Total

Após definirmos a parametrização para os estados intermediários,

podemos definir o Modelo Isobárico. Em prinćıpio, devemos supor que todos

os estados intermediários são posśıveis, ou seja, o estado final é resultado da

soma coerente de todos os estados. Podemos então definir nossa amplitude

total como:

A(B± ! K±!+!!) = aNRe
i"NR +

#

i

aie
i"iAi (3-36)

Neste caso, o termo aNRei"NR corresponde à contribuição não ressonante o

que usualmente é parametrizado como uma distribuição homogênea no DP.

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912573/CA
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Se nos basearmos na equação 3-27, podemos tomar como exemplo o caso de

apenas dois estados intermediários genéricos, porém, com uma fase relativa ',

para exemplificarmos como atua a interferência entre os estados. Calculando

o módulo quadrado encontramos:

|A|2 = |A1 +A2e
i"|2 = |A1|2 + |A2|2 + 2,

'

A1A#
2e

i"
(

(3-37)

= |A1|2 + |A2|2 + 2, (A1A#
2) cos ' % 2- (A1A#

2) sin ' (3-38)

Fica evidente que os dois últimos termos são os responsáveis pela sensibilidade

da interferência. Além disso, uma importante caracteŕıstica do decaimento

B ! K!! é que as faixas de ressonância (fig. 3.4) coincidem principalmente

nos cantos do Dalitz Plot. Para evidenciar a importância desta região,

ilustramos na figura 3.5 a região de interferência de duas ressonâncias em

função da fase entre eles. Fica evidente que a superf́ıcie é senśıvel a qualquer

fase relativa entre as ressonâncias.
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Figura 3.5: Simulação para a diferença de fases igual a 0, !/2, ! e 3!/2 para as
ressonâncias K#0!+ e "0K+.

Podemos resumir então o Modelo Isobárico como uma parametrização

das distribuições dos eventos do Dalitz Plot por meio das funções definidas

anteriormente. Dessa forma, normalmente aplica-se um processo de ajuste

dos dados, o que é feito pela técnica de Máxima Verossimilhança evento

a evento (Likelihood). Ela consiste em retornar o conjunto de parâmetros

%( = (ai,...,j, 'i,...,j) que maximiza a função:

L =
Neventos
0

k=1

F(Mk, (s31, s23)k, %() (3-39)
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que se caracteriza como o produtório sobre todos os eventos da função de

ajuste F (normalizada por todo Dalitz Plot). No processo de ajuste utiliza-

se um canal de referência em que se fixa uma fase e amplitude. Uma vez

que apenas os parâmetros relativos tem significado f́ısico, este procedimento é

necessário.

No caso em que o ajuste de DP pelo modelo isobárico seja usado para

verificar ind́ıcios de violação de CP, o método de ajuste é feito separando

as amostra de B+ e B! para que os parâmetros encontrados ( e ' sejam

obtidos de maneira independentes. Por meio destes valores, podemos comparar

e estabelecer se existe Violação de CP no decaimento em questão.

Uma vez encontrados os parâmetros ( e ', define-se a fração para cada

decaimento i:

fi =

1

ds23ds31|aiei"iAi|2
1

ds23ds31|$jajei"jAj|2
(3-40)

Uma caracteŕıstica desta definição para a fração é que devido à interferência

entre estados intermediários, a soma de todas as frações não é necessariamente

um.

3.5
Medida de Violação de CP pela Anisotropia de Dalitz Plot

O Modelo Isobárico assume uma parametrização das amplitudes a partir

de modelos fenomenológicos, que possuem suas limitações. Em outras palavras,

devido à dependência de um modelo para interpretar as distribuições, o

processo de identificação de efeitos de Violação de CP também está sujeita

a qualidade deste modelo. Uma posśıvel alternativa para contornarmos este

problema é darmos um passo para trás, e nos preocuparmos apenas em

estabelecer diferenças no DP para B+ e B!. Para isso, vamos discutir o método

conhecido como Mirandizing [40].

3.5.1
Método Mirandizing: Anisotropia no Dalitz plot

Nesta seção, vamos discutir o método descrito [40], transcrevendo as

principais caracteŕısticas e resultados de sua análise. Como etapa inicial, define-

se os Dalitz Plots de B+ e B! como superf́ıcies “binadas”, em que será

comparado a população de events “bin”a “bin”de cada amostra. A maneira

mais natural e direta que se pode utilizar como estratégia para estudar
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assimetrias de CP no Dalitz Plot, é dada pela assimetria fracional:

%(i) '
N+(i)%N!(i)

N+(i) +N!(i)
(3-41)

em que N+(i) e N!(i) são as populações de eventos do decaimento positivo e

negativo para cada bin. No entanto, a proposta do Mirandizing é de analisar

estas superf́ıcies por meio de suas significâncias:

DPSCP '
N+(i)%N!(i)
/

N+(i) +N!(i)
(3-42)

Neste caso, podemos ver claramente que se trata de calcular o excesso de

uma dada população em relação à outra dividida pelo erro. Fica evidente que

este método é totalmente independente de qualquer modelo, uma vez que se

considera exclusivamente as superf́ıcies do Dalitz Plot. Ainda que a DPSCP

tenha o mesmo objetivo do que %(i), esta nova proposta é mais senśıvel à

flutuações estat́ısticas e sinais de assimetria.

A aplicação do método está diretamente relacionada ao desvio

padrão seguir uma distribuição de Poisson10: caso estejamos comparando

superf́ıcies sujeitas exclusivamente a flutuações estat́ısticas, a distribuição

das significâncias será representada como uma gaussiana de largura 1 e

centrada em zero (em uma dimensão). Esta caracteŕıstica permite que qualquer

anisotropia presente na superf́ıcie resulte em uma distribuição que não possa

ser ajustada por esta gaussiana. Além disso, pode-se aplicar este procedimento

tanto em medidas de assimetrias globais como locais. Para isso, define-se

uma região de interesse do Dalitz plot, e esta sub amostra é analisada pelo

método. Este procedimento tem validade principalmente em regiões em que se

sabe previamente que estão sujeitas à interferências entre ressonâncias (como

descrito no caṕıtulo anterior).

Para exemplificar a potencialidade do método, o primeiro teste proposto

[40] foi de utilizar a hipótese nula, em que se considera apenas efeitos de

flutuações. Nesse sentido, foram geradas duas amostras de B+ e B! com

exatamente os mesmos parâmetros ( e ', fazendo com que diferenças entre elas

sejam resultado de flutuações estat́ısticas. Na figura 3.6 ilustramos o resultado

encontrado na referência para a significância DPSCP e seu ajuste em uma

dimensão.

O próximo passo em [40] foi analisar uma amostra onde foram simulados

os efeitos de Violação de CP. Com base nos resultados encontrados pelo

10Para assegurar que o desvio seguirá uma distribuição de Poisson, necessitamos de uma
boa estat́ıstica em cada bin, o que foi utilizado pela referência como ummı́nimo de 20 eventos.
No entanto, este valor deve ser dado uma vez que possúırmos os dados do experimento.
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Figura 3.6: Significância DPSCP para uma amostra considerando apenas flutuações
estat́ısticas (esquerda) e o ajuste em uma dimensão dessa distribuição (direita). Note
que a distribuição é bem ajustada por uma gaussiana de largura 1 e centrada em
zero. Retirada da referência [40].

Belle, foram geradas duas amostras seguindo o modelo dependente descrito

na seção anterior, com os parâmetros listados na tabela 3.2. Nesta situação

Canal a+ '+ a! '!
K#0(890)! 1.0 0.00 1.00 0.00
K(1430)! 2.1 6 2.1 6
$(770)K 0.9 -34 0.9 26
f0(980)K 1.0 132 1.0 132

)cK 0.3 %143 0.3 %143
NR 0.6 %109 0.6 %109

Tabela 3.2: Valores de & e # utilizados em [40]. Neste caso a única fonte genúına de
Violação de CP ocorre devido a diferença de fase de "(770) para os canais positivo
e negativo.

foi gerada uma assimetria de 3 " 10!3 para o canal $(770)K, o que

integrado no espaço corresponde a 300K eventos de B+ ! K+!+!! e 298K

para seu complexo conjugado. Na figura 3.7 está ilustrado o resultado de

aplicação do “Mirandizing”nesta amostra. Como fica claro, a distribuição fica

totalmente distorcida, ainda que com esta pequena quantidade de assimetria

de um canal intermediário. Além disso, como adiantado na discussão, pode-

se localizar a fonte de anisotropia simplesmente dividindo o Dalitz plot

em regiões de interesse. No caso do K!!, a escolha foi feita para quatro

regiões como ilustrado na figura 3.8. A aplicar o “Mirandizing”para cada

região, foram encontrados os resultados ilustrados na figura 3.9. Podemos

identificar claramente que as regiões I e II são as responsáveis pela assimetria

global observada. Se compararmos com as simulações da figura 3.4, podemos

interpretar devido a quais interferências observamos este resultado. A região

I possui principalmente a interferência de $0(770) com f 0(980), enquanto
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Figura 3.7: Significância DPSCP para uma amostra contendo 3 " 10!3 de
assimetria, com os parâmetros descritos na tabela 3.2. Note que não é mais posśıvel
ajustar com uma gaussiana de largura 1 e centrada em zero. Retirado da referência
[40]

Figura 3.8: Dalitz plot para B+ ! K+!+!! dividido em quatro regiões.

na região II temos uma maior contribuição da interferência de $0(770) com

K#0(890) e K#0(1430). As regiões III e IV, embora tenham ressonâncias, não

possuem uma diferença de fase que origine uma assimetria. Podemos concluir

que este método permite, além de estabelecer violação de CP, visualizar regiões

que são responsáveis por este efeito.

Da mesma forma que o Modelo Isobárico, o método supõe que toda

a fonte de assimetria é decorrência de Violação de CP. No entanto, outros

fatores podem ser responsáveis por uma maior quantidade de uma dada

amostra. Dessa forma, deve se ter um pleno controle das assimetrias que

foram originadas de efeitos, por exemplo, de produção ou deteção. Um caso

conhecido é as diferentes interações com o material do detetor, do káon positivo

e negativo. Estes efeitos devem ser bem compreendidos, o que será discutido

com mais detalhes no caṕıtulo 7. Na próxima seção, nos restringimos a discutir

sobre as posśıveis correções ao método “Mirandizing”devido a estes efeitos.
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Figura 3.9: Resultado da aplicação do “Mirandizing”para as quatro regiões de
interesse.

Correção por efeitos de produção e deteção

Para fundamentar a discussão sobre posśıveis correções ao método

descrito na seção anterior, vamos nos basear na referência [41]. Como primeira

etapa, vamos supor a existência de uma amostra de quantidade superior de

um decaimento em relação ao outro. A razão entre seus números de eventos

é definida como um fator ( = NTOT
± /NTOT

$ . Na nossa discussão, vamos

considerar uma amostra maior de B+ do que B!, sendo que o tratamento pode

ser estendido para o caso contrário. Nossa idéia é usar a mesma concepção da

significância, calculando o sinal observado dividido pelo erro. Nesse sentido,

vamos interpretar que o sinal observado é dado por 'N(i) = N+(i) % Nb(i),

em que Nb seria o fator ( multiplicado pelo o número de N!(i). Dito isto,

podemos calcular a variância do DP observado por:

*̂(N(i)) =
/

*̂2(N+(i)) + *̂2((N!(i)) =
/

N+(i) + (2N!(i) (3-43)

Podemos então definir a Significância DPSCP para cada bin, como a razão do

excesso de B+ em relação a B! dividido pelo desvio padrão. Logo:

DPSCP (i) =
'N(i)

*̂(N(i))
=

N+(i)% (N!(i)
/

N+(i) + (2N!(i)
(3-44)
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Da mesma forma que apresentado para o “Mirandizing”, esta fórmula

encontrada nada mais é do que a lei de Poisson para a contagem de eventos

em cada bin para B+ e B!.

Uma outra alternativa de correção foi proposta na referência[41], e utiliza

o método de teste de hipótese da estat́ıstica para calcular a significância.

Basicamente põe a prova a hipótese nula, em que o número esperado da

diferença é 'N = 0 e o que observamos seja proveniente exclusivamente de

Nb. Neste caso, o número esperado de Nb é dado por:

Nb(i) =
(

1 + (
(N+(i) +N!(i)) (3-45)

Assim, o que temos que fazer é calcular a razão de máxima verossimilhança,

dada pela probabilidade dos parâmetros desconhecidos corresponderem a

hipótese nula pela probabilidade da estimativa destes parâmetros. Se a hipótese

nula for verdadeira, %2 ln" seguirá aproximadamente uma distribuição )2

com um grau de liberdade. Além disso, se tomarmos sua raiz quadrada será

equivalente a nossa significância:

DPSCP =
$
%2 ln"

=
$
2

2

N+ ln

!

1 + (

(

+

N+

N+ +N!

-"

+N! ln

!

(1 + ()

+

N!

N+ +N!

-"31/2

(3-46)

Utilizando estes dois métodos podemos aplicar a significância e corrigir um

posśıvel efeito de assimetria proveniente da produção e da detecção (globais).

Na verdade, estes efeitos tendem a deslocar a gaussiana da sua centralidade,

o que é bem corrigido por estas duas equações. Por motivos de conveniência,

iremos apresentar este comportamento e o limite de assimetria no qual ele é

aplicado apenas no caṕıtulo 7.

3.6
Resultados Experimentais

A grande motivação do estudo do decaimento B± ! K±!+!!

está justificada tanto pelas previsões teóricas como recentes resultados

experimentais. Pelo lado da teoria (seção 3.2), mostramos que é esperada

uma larga assimetria de CP a ser observada no canal B± ! $0(770)K±.

Além disso, outros canais intermediários como o B± ! K#0(892)!+ ocorrem

exclusivamente por transições do tipo b ! s (pinguim), em outras palavras

sem a fase fraca #. Como resultado, se observados sinais de Violação de CP

nestes canais seria um ind́ıcio de Nova F́ısica.
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Do ponto de vista experimental, dois importantes resultados foram

publicados recentemente por BaBar [42] e Belle [43]. Nesta seção, vamos

apresentar, por simplicidade, apenas as medidas feitas pelo Babar que é a mais

recente. A primeira informação relevante de sua análise é que o procedimento

adotado teve como base o Modelo Isobárico (descrito na seção 3.4). Para

assegurar o bom comportamento do ajuste de suas medidas, eles optaram

ao invés de buscar diretamente os valores de ( e ', utilizar essas variáveis

definidas como:

aje
i"i = cj = (xj +%xj) + i (yj +%yj) (3-47)

āje
i"̄i = c̄j = (xj %%xj) + i (yj %%yj)

em que neste escopo, %xj e %yj são parâmetros de Violação de CP. Nesse

sentido, a assimetria de CP para um dado estado intermediário, é determinada

a partir destes parâmetros por:

ACP,j =
|cj|2 % |c̄j|2

|cj|2 + |c̄j |2
(3-48)

No modelo utilizado, foram encontrados os seguintes estados

intermediários: K#0(892)!+, (K!)#0!
+, $0(770)K+, f0(980)K+, )c0K+,

K#0
2 (1430)!+, f2(1270)K+ e fx(1300)K+. Algumas destas amplitudes foram

descritas neste caṕıtulo, como a Breit-Wigner, por exemplo, para oK#0(892)!+

e o Flatté para o f0(980)K+. No entanto, o estado (K!)#0!
+ recebeu um

outro tratamento na referência. Esta é a componente 0+ do espectro K!, e

ainda que não seja completamente entendida, foi parametrizada pelo modelo

de LASS [44]. Outro detalhe interessante é que as três últimas ressonâncias

foram introduzidas no ajuste da amostra, uma vez que se fez necessário uma

melhor concordância na massa invariante do K±!$.

O ajuste foi feito em uma amostra total de 12735 eventos. Nestes foram

encontrados um total de 4585 ± 90 ± 297 ± 63 eventos de B± ! K±!±!$

com uma assimetria de carga de (2.8 ± 2.0 ± 2.0 ± 1.2)%, onde as incertezas

são estat́ısticas, sistemáticas e modelo dependente, respectivamente. O Dalitz

plot desta amostra está ilustrado na figura 3.10. A primeira caracteŕıstica

que podemos observar é a presença de duas regiões nas bordas, em que

se concentram as ressonâncias, como descrito anteriormente neste caṕıtulo.

Podemos notar que o Dalitz plot também está em concordância com a

simulação feita pela referência [40] no método das Anisotropias. Além disso,

existem duas faixas horizontais sem ocupação de pontos. Isso ocorre devido

à seleção, que excluiu estes eventos provenientes de reflexões que competem
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Figura 3.10: Dalitz Plot da amostra de eventos para B± ! K±!±!$ coletados
no experimento BaBar.

com o sinal. Este comportamento também será observado em nossa amostra

quando discutirmos nossa seleção.

A próxima etapa em nossa discussão é sobre os resultados encontrados do

ajuste dos dados. Apresentamos na figura 3.11 as projeções das distribuições

da massa invariante K±!$ e !±!$ com seus respectivos ajustes. Estes gráficos

Figura 3.11: Projeção das massas invariantes na região de sinal. Neste caso para
K! o espectro esta ilustrado até 1.7GeV/c2 e para !! até 1.6GeV/c2. Os pontos em
preto representam os dados, os histogramas em vermelho representam componentes
qā, em verde contribuições de background BB̄ e a curva de azul o resultado do
ajuste.

permitem uma excelente vizualização do processo de ajuste e de sua qualidade.

A partir destes resultados, estima-se a assimetria observada em cada canal

intermediário, como apresentado na tabela 3.3:

Existem dois grandes resultados que podemos retirar destes valores. O

primeiro diz respeito ao canal $0(770)K+, que apresentou uma assimetria

de ACP =
'

+44± 10± 4+5
!13

(

% com 3.7*. Este resultado está de acordo

com o encontrado pelo Belle[43], ACP =
'

+30± 11± 2+11
!4

(

% com 3.9*. Isto

indica uma forte evidência de Violação de CP. No entanto, definimos como

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912573/CA
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Ressonâncias Fração de Ajuste ACP (%) DCPV sig.

K#0(892)!+ 13.3± 0.7± 0.7+0.4
!0.9 +3.2± 5.2± 1.1+1.2

!0.7 0.9*
K#0

0 (1430)!+ 45.0± 1.4± 1.2+12.9
!0.2 +3.2± 3.5± 2.0+2.7

!1.9 1.2*
$0(770)K+ 6.54± 0.81± 0.58+0.69

!0.26 +44± 10± 4+5
!13 3.7*

f0(980)K+ 18.9± 0.9± 1.7+2.8
!0.6 %10.6± 5.0± 1.1+3.4

!1.0 1.8*
)c0K+ 1.29± 0.19± 0.15+0.12

!0.03 %14± 15± 31!5 0.5*
Não Ressonante 4.5± 0.9± 2.4+0.6

!1.5 – –
K#0

2 (1430)!+ 3.40± 0.75± 0.42+0.99
!0.13 +5± 23± 4+18

!7 0.2*
w(782)K+ 0.17± 0.24± 0.03+0.05

!0.08 – –
f2(1270K+) 0.91± 0.27± 0.11+0.24

!0.17 %85± 22± 13+22
!2 3.5*

fX(1300)K+ 1.33± 0.38± 0.86+0.04
!0.14 +28± 26± 13+7

!5 0.6*

Tabela 3.3: Resultados para a fração de ajuste, ACP e a significância estat́ıstica
de violação de CP direta para os resultados do BaBar.

descoberta no momento que sua medida possui um grau maior do que 5*.

Outro resultado interessante é o da ressonância f2(1270)K+ que apresentou

ACP =
'

%85± 22± 13+22
!2

(

% com 3.5*. Entretanto, como é discutido na

referência, este resultado sofre de grandes incertezas devido ao modelo.

O que fica evidente nesta discussão é que este é um canal que pode

apresentar excelentes resultados nos próximos anos. A chave neste momento

é possuirmos uma grande luminosidade para gerar uma grande estat́ıstica,

para estabelecer se existe ou não Violação de CP neste canal. Nesse sentido,

discutiremos no próximo caṕıtulo o experimento LHCb que entrou em

funcionamento desde o final do ano de 2009 e tem como objetivo estudar

os fenômenos relacionados à f́ısica de B. Sua grande vantagem em relação

às fábricas de B é que teremos dispońıvel uma energia de colisão no centro

de massa de cerca de 7 TeV 11, e ao fim de 2011, espera-se alcançar uma

luminosidade integrada de 1 fb!1.

3.7
Considerações finais

O objetivo principal deste caṕıtulo era definir primeiramente as

caracteŕısticas básicas do nosso canal de interesse B± ! K±!+!!. Em seguida,

apresentamos como descrever sua cinemática no espaço de fase. Este aspecto é

fundamental para os próximos caṕıtulos quando vamos discutir nossa seleção

de dados e primeiros resultados. Por fim, duas metodologias para análise da

dinâmica do Dalitz Plot foram apresentadas. Nosso intuito é utilizar o Modelo

Dependente exclusivamente para simulações de Monte Carlo para estudos

de assimetrias, ou seja, não aplicaremos o seu ajuste uma vez que a baixa

11A energia esperada no Upgrade do LHCb é de
$
s = 14TeV
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estat́ıstica limita sua utilização. Por outro lado, o método da Anisotropia do

Dalitz Plot é apresentado no caṕıtulo 7, em que serão apresentados estudos de

simulação para sua aplicabilidade no LHCb tal como os primeiros resultados

para este ano de tomada de dados.
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