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musicais. Ao Jordan e à Ana, pela amizade e por estarem presentes em minhas

conquistas.

Aos amigos da Graduação, que me proporcionaram momentos
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Resumo

Coutinho, Rafael Silva; de Mello,Carla Göbel Burlamaqui. Estudo
do Decaimento B± ! K±!±!! no Experimento
LHCb. Rio de Janeiro, 2011. 134p. Dissertação de Mestrado —
Departamento de F́ısica, Pontif́ıcia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.

No ińıcio de 2010, o tão esperado Large Hadron Collider (LHC)

começou a tomar dados para colisões próton-próton com uma energia de 7

TeV no centro de massa. Um dos seus quatro experimentos, o LHCb, tem

como um de seus principais objetivos estudar o efeito de violação de Carga–

Paridade (CP) em decaimentos do méson B - processo este relacionado

à assimetria matéria antimatéria observada no Universo. Esta dissertação

tem como objetivo estudar o decaimento B± ! K±!±!! no LHCb, um

promissor canal para verificação deste fenômeno. Descrevemos todas as

etapas que antecedem a seleção de nossa amostra de dados, como também

a metodologia de sua análise - a saber, os critérios que otimizem nossa

seleção com base em estudos de Monte Carlo. Com a obtenção dos dados de

2010, correspondendo a 34 pb"1, validamos nossos estudos e apresentamos

o primeiro sinal do decaimento do méson B em três corpos no LHCb,

havendo encontrado 832 ± 35 eventos de B± ! K±!±!!. Estudamos

a aplicabilidade do método conhecido como Anisotropia do Dalitz plot,

que busca estabelecer evidências de violação de CP no espaço de fase do

decaimento de três corpos. Como esperado para a estat́ıtica alcançada neste

ano, não foi posśıvel observar sinais de anisotropia. Entretanto, estima-se

que com a luminosidade de 1 fb"1, valor que deve ser alcançado ao fim de

2011, a amostra terá eventos suficientes para confirmar violação de CP neste

canal.

Palavras–chave
F́ısica Hadrônica; Violação de Carga-Paridade; Dalitz Plot;
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Abstract

Coutinho, Rafael Silva; de Mello,Carla Göbel Burlamaqui
(Advisor). Study of B± ! K±!±!! decay in the LHCb
Experiment. Rio de Janeiro, 2011. 134p. MSc. Dissertation —
Departamento de F́ısica, Pontif́ıcia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.

In the beginning of 2010, the Large Hadron Collider (LHC) has started

to take data from proton-proton collisions at the center of mass of 7 TeV.

One of its four experiment, the LHCb, is dedicated to study the e!ects of

Charge Parity (CP) Violation in B meson decays – process related to the

observed matter-antimatter asymmetry in the Universe. This dissertation

is dedicated to study the B± ! K±!±!! decay in the LHCb, a promising

channel to verify this phenomenon. We describe all the stages that precede

the selection of our data sample, as well as the methodology of the analysis

- the criteria which optimize our selection based on studies of Monte Carlo.

With the collection of the 2010 data corresponding to 34 pb"1, we validated

our studies and presented the first signal of B meson decay into three bodies

in the LHCb, finding 832±35 events ofB± ! K±!±!!. We have studied the

applicability of the method named Anisotropy of Dalitz plot, which searches

for traces of CP violation in the three body phase space. As expected for

the statistics of this year, it was not possible to observe signs of anisotropy.

Nonetheless, we have estimated that with the luminosity of 1 fb"1, value

that must be reached by the end of 2011, there will be available statistics

enough to establish the CP violation in this channel.

Keywords
Hadron Physics; CP Violation; Dalitz Plot;
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It is the most persistent and greatest adventure
in human history, this search to understand
the universe, how it works and where it came
from. It is di!cult to imagine that a handful
of residents of a small planet circling an
insignificant star in a small galaxy have as
their aim a complete understanding of the
entire universe, a small speck of creation truly
believing it is capable of comprehending the
whole

Murray Gell-Mann, em John Boslough’s
Stephen Hawking’s Universe
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