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Rio de Janeiro, 22 de Março de 2011

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total
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este ponto pois tive o apoio e ajuda incondicional de inúmeras pessoas, tanto
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Ao CNPq e à FAPERJ pelas bolsas de estudo concedidas.
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Resumo

Coutinho, Rafael Silva; de Mello,Carla Göbel Burlamaqui. Estudo
do Decaimento B ± → K ± π ± π ∓ no Experimento
LHCb. Rio de Janeiro, 2011. 134p. Dissertação de Mestrado —
Departamento de Fı́sica, Pontifı́cia Universidade Católica do Rio
de Janeiro.
No inı́cio 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–
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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 ± π ± π ∓ 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 ± π ± π ∓ . 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 estatı́tica alcançada neste
ano, não foi possı́vel 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
Fı́sica Hadrônica;

Violação de Carga-Paridade;

Dalitz Plot;

Abstract

Coutinho, Rafael Silva; de Mello,Carla Göbel Burlamaqui
(Advisor). Study of B ± → K ± π ± π ∓ decay in the LHCb
Experiment. Rio de Janeiro, 2011. 134p. MSc. Dissertation —
Departamento de Fı́sica, Pontifı́cia 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.
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One of its four experiment, the LHCb, is dedicated to study the effects 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 ± π ± π ∓ 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 of B ± → K ± π ± π ∓ . 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;

Sumário

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912573/CA

1

Introdução

16

2 Violação de Carga Paridade
2.1 Simetrias C, P e T
2.2 Tipos de Violação de CP
2.3 Violação de CP no Modelo Padrão (SM)
2.4 Matriz CKM
2.5 Medidas de Fases Fracas

19
19
20
24
25
28

3 O Decaimento B ± → K ± π + π −
3.1 Caracterı́sticas Básicas
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2.1 O Triângulo Unitário e o triângulo da equação 2-35 representados
no plano complexo com seus lados normalizados a VcdVcb∗ escritos
com relação aos termos da CKM e de λ.
3.1 Diagramas de Feynman para o decaimento B + → K + π + π − 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.
3.2 Diagramas para o decaimento B ± → ρ0 (770)K ± e B ± →
K ∗0 (892)π + . Na figura (a) temos a contribuição tree com emissão
externa da ressonância ρ0 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.
3.3 Limites do Dalitz Plot em relação as condições cinemáticas de
massa e de configurações de momento.
3.4 Simulações para a distribuição não ressonante e algumas das
possı́veis ressonâncias para o canal B ± → K ± π + π − . As amplitudes
representadas são respectivamente: Não ressonante, K ∗0 (892)π ± ,
ρ0 (770)K ± , f 0 (980)K ± , χc0 K ± e K0∗ (1430)π ±.
3.5 Simulação para a diferença de fases igual a 0, π/2, π e 3π/2 para
as ressonâncias K ∗0 π + e ρ0 K + .
3.6 Significância DP SCP para uma amostra considerando apenas
flutuações estatı́sticas (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].
3.7 Significância DP SCP para uma amostra contendo 3 × 10−3 de
assimetria, com os parâmetros descritos na tabela 3.2. Note que não
é mais possı́vel ajustar com uma gaussiana de largura 1 e centrada
em zero. Retirado da referência [40]
3.8 Dalitz plot para B + → K + π + π − dividido em quatro regiões.
3.9 Resultado da aplicação do “Mirandizing”para as quatro regiões de
interesse.
3.10 Dalitz Plot da amostra de eventos para B ± → K ± π ± π ∓ coletados
no experimento BaBar.
3.11 Projeção das massas invariantes na região de sinal. Neste caso
para Kπ o espectro esta ilustrado até 1.7GeV /c2 e para ππ
até 1.6GeV /c2 . Os pontos em preto representam os dados, os
histogramas em vermelho representam componentes qā, em verde
contribuições de background B B̄ e a curva de azul o resultado do
ajuste.
4.1 Imagem ilustrativa do anel de colisão LHC entre a fronteira da Suiça
com a França, com destaque para os quatro pontos de interação.
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4.2 Vista esquemática do complexo de aceleradores do CERN.
4.3 Na figura (a) estão dispostos os diagramas de Feynman descritos
no texto para a produção do par bb̄ no LHCb. De cima para baixo,
temos a aniquilação q q̄, separação de glúons e fusão de glúons. A
figura (b) ilustra a simulação da correlação polar entre o par bb̄
produzidos na colisão p-p no LHCb.
4.4 Visão lateral do espectrômetro do LHCb. O sistema de coordenada
do LHCb é destro com o sentido da colisão sendo para z positivo.
4.5 Probabilidade de colisão p-p em função da luminosidade
considerando a seção de choque igual a 80mb.
4.6 A imagem à esquerda representa a disposição dos módulos do VELO
no LHCb. A direita estão os sensores R e φ, e sua composição no
módulo.
4.7 As quatro camadas de TT estão representado na figura. As duas
camadas internas estão rotacionadas de ±5◦ como descrito no texto.
4.8 Esquema do sistema de traços do LHCb. À direita uma visão de trás
do detetor IT e OT com um suporte que permite movimentação
em relação ao feixe.
4.9 Visão esquemática do Magneto do LHCb.
4.10 Esquema dos vários traços do LHCb, além da informação do campo
magnético em função de z. Na direita estão exemplos de um evento
reconstruı́do lateralmente e de frente.
4.11 Representação lateral do detetor RICH 1(esquerda) e RICH 2 (direita).
4.12 Distribuição do ângulo de Cherenkov em função do momento para
os radiadores do RICH 1 e 2. Note que temos uma boa separação
π/K para baixo momento com o Aerogel e C4 F10 e para alto
momento com CF4 , o que justifica a escolha dos radiadores para
respectivamente o RICH 1 e RICH 2.
4.13 Representação lateral do sistema de detecção do múon, com as
separações de M1-M5 e R1-R4.
4.14 Representação do comportamento das diversas partı́culas ao
passarem pelo detetor.
4.15 Representação dos componentes do L0, com a indicação do número
de canais.
5.1 Número médio de interações ao longo do ano de tomada de dados.
5.2 Luminosidade acumulado do Run 2010 e entregue para as análises.
5.3 Eficiência para os diversos subdetetores neste primeiro ano de
tomada de dados.
5.4 Resolução de IP no eixo x (esquerda) e y (direita) em função do
inverso do momento transverso. O valor de σ foi calculado com
o ajuste de uma gaussiana da distribuição do resı́duo de IP em
binagens de 1/pT .
5.5 Resolução para IT (esquerda) e TT (direita) para este ano de
tomada de dados. Note que existe uma excelente concordância com
o esperado pela simulação.
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5.6 Comparação da identificação pelo RICH de K/π, em termos de
eficiência em função do momento. Na distribuição à esquerda temos
o resultado dos dados que estão em concordância com o esperado
pela simulação
6.1 Sequência para simulação e tomada de dados pelo LHCb.
6.2 Topologia do decaimento B ± → K ± π + π − com suas principais
caracterı́sticas definidas.
6.3 Dalitz Plot para o canal B ± → K ± π + π − considerando apenas
os efeitos da reconstrução. As deformações nas suas bordas são
decorrentes da ineficiência do LHCb em reconstruir traços de baixo
momento.
6.4 Divisão do Dalitz Plot aplicando-se a decisão L0Hadron para um
dado TCK pela superfı́cie resultante da reconstrução.
6.5 Divisão do Dalitz Plot aplicando-se a decisão HLT1TrackAllL0 pela
decisão do L0
6.6 Efeito do Trigger Topológico no sinal do nosso candidato. Na
primeira figura temos o efeito exclusivamente da linha de 3 corpos.
Na segunda figura os eventos que são recuperados pela linha de 2.
E por fim se pedirmos as duas linhas como verdadeiras no trigger.
6.7 Distribuição de massa para os seis canais na StrippingBu2hhh.
Seguindo da esquerda para a direita temos B ± → pp̄K ± , B ± →
pp̄π ± , B ± → K ± K + K − , B ± → K ± K + π − , B ± → K ± π + π − e
B ± → π ± π + π − , como hipóteses de massa B ± → π ± π + π − . As
distribuições estão normalizadas pelas suas taxas de decaimento.
6.8 Distribuição das variáveis utilizadas na StrippingBu2hhh. As linhas
em azul representam o comportamento do sinal enquanto que a
linha vermelha o minbias.
6.9 Distribuição de ∆ ln L(K − π) para o káon e o pı́on. Em azul está
representado o comportamento do sinal e a sitribuição em vermelho
o minbias.
6.10 Aceptância do nosso sinal após cortes da StrippingBu2hhh dividida
pela da saı́da do HLT2.
6.11 Histograma com a medida de tempo tomado para analisar cada
evento na escala logarı́tma.
6.12 A figura à esquerda ilustra a saı́da da Stripping aplicando corte
de Tight Káon e Pı́on, enquanto que na direita requeremos
“TOS”de L0HadronDecision e Hlt1TraclAllL0Decision ou de
Hádron único/duplo.
6.13 Distribuições das variáveis utilizadas na seleção final. As linhas
em hachuradas em verde representam o comportamento do sinal,
enquanto as em vermelho das wings.
6.14 Espectro de massa para o canal B ± → K ± π ± π ∓ após a primeira
etapa da Seleção Final.
6.15 Dalitz Plot após a seleção offline e aplicação do Trigger.
6.16 Distribuição de D̄ 0 na massa invariante K + π − após a primeira
etapa da Seleção Final.
6.17 Distribuição de J/ψ e ψ(2S) na massa invariante π + π − após a
primeira etapa da Seleção Final.

86
88
90

93
94
95

96

97

100

101
101
102

103

106
106
107
108
109

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912573/CA

6.18 Distribuição da massa final da seleção para K ± π + π − .
6.19 Dalitz Plot após a seleção final, na região de massa 5.22 < mKππ <
5.35 GeV.
7.1 Resultado da aplicação do DP SCP do tipo I e II em duas amostras
com a mesma quantidade de eventos, considerando apenas o
decaimento não ressonante do canal B ± → K ± π ± π ∓ .
7.2 Simulações para diferentes cenários de assimetria de produção, em
especial para 1%, 3% e 5%. As figuras à esquerda representam o
efeito da assimetria com o fator de correção α = 1, enquanto à
direita suas correções correspondentes.
7.3 Simulações incluı́ndo as ressonâncias com os parâmetros baseados
na referência [40], não inserindo violação de CP. As figuras
representam o efeito da correção de produção de uma quantidade
1%, 3% e 5%, inferior de B − a B + .
7.4 Simulações incluı́ndo violação de CP dado pela referência [40]. As
figuras à esquerda representam os efeitos de produção de 2%, 3%
e 5% e à direita seus respectivos fatores de correção.
7.5 Distribuições de massa para para o decaimento B + → K + π + π −
e seu conjugado após as etapas do Trigger e Stripping no Monte
Carlo do LHCb.
7.6 Resultado da aplicação do método “Mirandizing”nos eventos
selecionados da simulação.
7.7 As figuras ilustram as seções de choque para K − p e K + p. Na
figura do alto apresentamos a seção de choque total e elástica
para K − , enquanto que a figura inferior para K + . Note que temos
valores maiores para K − até 100GeV, o que em seguida entra em
concordância. Figura retirada do PDG [20]
7.8 Resultados para diferentes faixas de momento para a assimetria de
K + e K − no Monte Carlo do LHCb.
7.9 Resultado
da
aplicação do “Mirandizing”para diferentes estatı́sticas: 350, 800,
1000, 5000, 10K, 50K, 100K e 500K. Note que claramente a partir
de 10K a 50K eventos já se observa assimetria global.
7.10 A figura à esquerda representa o resultado de DP SCP para o tipo
I e à direita para o tipo II, nos dados coletados para o canal
B ± → K ± π + π − . Note que fixamos a largura em 1 e o centro
em zero para que possamos caracterizar nossa amostra.
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3.1 Assimetria para o canal intermediário B ± → ρ0 K ± dado por
diferentes métodos teóricos.
3.2 Valores de α e δ utilizados em [40]. Neste caso a única fonte genuı́na
de Violação de CP ocorre devido a diferença de fase de ρ(770) para
os canais positivo e negativo.
3.3 Resultados para a fração de ajuste, ACP e a significância estatı́stica
de violação de CP direta para os resultados do BaBar.
5.1 Valores utilizados para a decisão L0Hadron em três cenários de TCK’s
5.2 Valores utilizados para seleção do candidato na etapa de
Confirmação do L0.
5.3 Valores de cortes utilizados na decisão do Trigger de hádron único
como descrito no texto.
5.4 Valores de Cortes utilizados na decisão do Trigger de hádron duplo
como descrito no texto.
5.5 Valores de cortes utilizados na decisão de trigger HLT1TrackAllL0
5.6 Valores de cortes utilizados na linha de Trigger Topológico.
6.1
6.2
6.3
6.4

Valores de cortes utilizados na seleção da StrippingBu2hhh
Valores de cortes utilizados na seleção Offline.
Valores de cortes utilizados na seleção da Stripping
Número de eventos esperados pelo Monte Carlo e encontrados nos
dados.

7.1 Sumário dos resultados para as interações do K + e K − com o
material simulado. Tabela retirada da referência [79].
7.2 Resultados para assimetria de Monte Carlo em função da polaridade
do magneto do LHCb.
7.3 Parâmetros retirados da referência [42] que foram utilizados na
simulação. Os ângulos listados estão em radianos.
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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 difficult 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

