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Início do século XX
Lorde Kelvin (1900)

Conferência na Royal Society 
A completude da Física: 

            A mecânica de Newton 
     O electromagnetismo de Maxwell 
     A termodinâmica de Boltzmann 

“Não há nada mais a descobrir   em Física”
 As duas pequenas “nuvens” no horizonte da Física:

                           
            A dificuldade em explicar a distribuição de energia na         

             radiação  de um corpo aquecido. 

            O fracasso das experiências de Michelson e Morley, ao        
              medir a velocidade da luz através do éter.



  

O Átomo dinâmico do Séc XX

Rutherford:

Partículas alfa

Bohr:



  

Heisenberg

(1927)
Dualidade onda 

partícula

De Boglie

(1924)

Schrödinger

(1926)

Mecânica 
Quântica



  

 Relatividade de Einstein

Dois postulados:

1- O princípio da relatividade. As leis da física são as 
mesmas em todos os referenciais.

2- Velocidade universal da luz. No vácuo é sempre a 
mesma, independente da velocidade da fonte, e esta é  
máxima. 

Espaço e tempo são relativos ao observador, não 
mais uma moldura onde se desenrola o movimento



  

E =  m
0
 c2    

Equivalência massa e energia
para um corpo em repouso



  

E =  m
0
 c2 γ

Equivalência massa e energia
para um corpo em movimento

  γ =            1 

             √( 1- v2/c2) 



  

E = γ m c2

Equivalência massa e energia

Se v2/c2 → 1;   γ → ∞ ⇒ E → ∞
Se v2/c2 → 0;   γ → 1  ⇒ E → m

0
 c2

  γ =            1 

             √( 1- v2/c2) 

Consequências diretas do  princípio da relatividade: 

1-Nenhum objeto com massa pode ter velocidade igual  a da luz

2- Sendo   c = 300.000.000 metros por segundo, isto implica 
que a massa concentra uma imensa  quantidade de energia

{



  

Início do século XX
Lorde Kelvin (1900)



  

Gedankenexperiment 
Equação de Dirac (1928)

 Erwin Schrodinger e
  Werner Heisenberg:
Mecânica Quântica.

 Einstein: 
Relatividade

 Equação de Dirac para um 
elétron relativístico



  

Pósitron ou anti-elétron

A solução desta equação é da forma: 
E2 = m2 C4 , ou seja E pode ser tanto + mc2  como  - mc2 .

Energia negativa ou anti-partícula?????

Três anos pensando 
até decidir: 

anti-partícula!!!



  

Pósitron ou anti-elétron

1932 Carl Anderson – Descoberta do pósitron ou anti-elétron,
mesma massa do elétron, mas com carga positiva.

1955 – Descoberta do anti-próton, mesma massa do próton, mas 
com carga negativa.

1956 – Descoberta do anti-nêutron, mesma massa do nêutron.



  

Anti-Matéria

Para cada partícula de matéria temos 
outra de anti-matéria



  

Átomos de Anti-Hidrogênio 
ALPHA e ATRAP

ANTIHYDRANTIHYDR

 Mesmo espectro de luz?

 Mesmo peso?



  

Existem dois tipos de partículas:
as transmissoras de força, 

conhecidas como 
bósons

 e as receptoras, conhecidas como 
fermions

(A família dos elétrons (leptons) e a família dos 
quarks ).

Bósons e Fermions!

 Primeira das 
interações básicas da 

natureza

tempo



  

Nova Dinâmica: 
Aniquilação  Partícula Anti-Partícula

Criação 
Partícula Anti-Partícula

Aniquilação  
Partícula Anti-Partícula

Aniquilação e Criação 
Partícula Anti-

Partícula, dependente 
da energia inicial.



  

Dinâmica Partícula  Anti-Partícula

tempo



  

Início do Universo: 
criação e destruição



  

Força “Fraca”

Três famílias de Quarks 
e 

três famílias de   Leptons
no início do universo

Reduzidos a 
uma família 

de cada

Desintegração



  

Expandindo, resfriamento
e desintegrando.

Uma infinidade de
pares partícula 
anti-partícula

Leva a uma  
infinidade de

Fótons com mesma 
energia pairando 

pelo Universo



  

Proporção partícula anti-partícula

+1



  

Radiação de fundo

2.7248 a 2.7252  K0  Menos de 0.01% de variação 



  

Sobrou alguma Matéria!!!



  

Onde esta a  Anti-Matéria?

 Balões com detectores de anti-partículas.

 Radio telescópios, satélites com detecção de raios gamma e raios X.

 Nenhuma evidência de anti-matéria em ~ 1 Bilhão de anos luz



  

Onde esta a  Anti-Matéria?



  

Condições de Sakharov

 Para a produção da assimetria entre a matéria e a 

anti-matéria, observada no universo atual, são 

necessárias duas condições:

 O número bariônico ser violado.

 Violação de C e de CP

 Estas duas condições seriam possíveis, segundo 

Sakharov, somente em um sistema fora do equilíbrio 

termodinâmico,  ou seja no Universo em forte expansão.



  

Violação do número 
Barionico

Processos onde: o número de quarks, menos o número 

 de anti-quarks,  é  diferente entre o  estado inicial e final.



  

Resultados Experimentais

Aparentemente somente em sistemas  fora do equilíbrio termodinâmico.



  

Condições de Sakharov

 Para a produção da assimetria entre a matéria e a 

anti-matéria, observada no universo atual, são 

necessárias duas condições:

 O número bariônico ser violado.

 Violação de C e de CP.

 Estas duas condições seriam possíveis, segundo 

Sakharov, somente em um sistema fora do equilíbrio 

termodinâmico,  ou seja no Universo em forte expansão.



  

Simetria de CP

CC

PP

CPCP



  

Violação da simetria de CP



  

Condições de Sakharov

 Para a produção da assimetria entre a matéria e a 

anti-matéria, observada no universo atual, são 

necessárias duas condições:

 O número bariônico ser violado.

 Violação de C e de CP.

>>
e

 Isto daria contado fato de que a soma  das cargas elétrica do Universo é 
zero 



  

Observação de Violação da Simetria de CP em 
um sistema em equilíbrio termodinâmico

1/500 dos K
long

 se desintegravam em 2 pions, violando CP 

em um sistema em equilíbrio termodinâmico.



  

Teorema de CPT

e+

e-

μ+

μ-
ZZ00

tempo tempo

Transformação em tempo deve ser descrita por

uma transformação unitária e complexa ee-iEt -iEt → T → e→ T → eiEt. iEt. 

Violação de CP implica na existência de uma fase.Violação de CP implica na existência de uma fase.

ZZ00

μ+

μ- e-

e+

ZZ00

Se aplica a qualquer teoria invariante de Lorentz, onde os 
observáveis são representados por operadores hermitianos. 

ViolaçãoViolação de CP → Irreversibilidade. de CP → Irreversibilidade.



  

Kobayashi-Maskawa Nobel de 2008

2 → 3 famílias de quarks
Matriz de mistura 2X2 > 3X3,
permite um termo complexo que 
poderia explicar a violação de CP

Matriz de Cabibbo de mistura 2X2: não 
permite violação de CP, falta o termo complexo.

Kobayashi e Maskawa 
propuseram dois novos 
quarks o b b e tt



  

Grande 
probabilidade

Pequena  
probabilidade

Matrix de transicão 
entre quarks

  WW±±



  

Quark b: maior fonte de violação de CP

Decaimentos de partículas 
envolvendo o quark b, 
apresentam forte componente 
 de violação de CP



  

Colaborações
Belle e BaBar

PEP II- Stanford-EUAKEK Japão

657 milhões de Mésons 
B's produzidos

383 milhões de Mésons  
B's produzidos



  

Quark b: maior fonte de violacão de CP

Decaimentos de partículas 
envolvendo o quark b, 
apresentam forte componente 
 de violação de CP

Exemplo: Assimetria direta de CP 

B0  ̶> K+ π -      ACP = -9.7 ± 1.2 % 



  

Observação de Violação da Simetria de 
CP

 Violação de CP nos decaimentos dos mésons K's e B's, podem 
ser explicados pelo Modelo Padrão

 Entretanto ela não explica toda a violação de CP necessária 
para entender a assimetria matéria anti-matéria do Universo 

 Novas fontes de violação de CP são 
necessárias



  

Necessária uma nova fonte importante  
de violação de CP 

Las Meninas de Velásquez a Picasso 



  

Novas fontes de violação de CP 
no equilíbrio termodinâmico?

??Nova matriz de 
Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa



  

Colaboração LHCb no LHC

 Produzir cerca de 10 vezes mais B's por ano que o 
Belle e BaBar produziram nos 10 anos de 

funcionamento



  

Colisão e criação de matéria
Energia → massa



  

Colisão: 
Fragmentação  e Criação

   Energia   —>   Massa

 Produção de partículas;  

 Massivas  e instáveis 

 Colisão

Que partículas são criadas???



  

Processo de Criação

Interação forte:  Fusão de glúons (QCD)

Interação entre constituintes: 
escala do TeV



  

Desintegração-criação e 
hadronização

 Dezenas  de possíveis 
desintegrações-criações

 Dezenas de  
hadronizações

 Centenas de possibilidades de observação.

Nenhuma observação direta, vidas médias menores 10–10s

                             ⇩
Reconstrução do evento; 

Massa invariante e/ou massa faltante e/ou jatos



Qual a função de um detector numa experiência de Física de altas 
energias?

Em geral não se ‘vêm’ as partículas criadas numa colisão mas sim os 
seus produtos finais (partículas carregadas, neutras, fotões,…) que vão 
ser detectadas através da sua interacção com a matéria  que constitue 
as várias partes do detector .

Ana Henriques
CERN



  

Observáveis

 Observadas diretamente;           

 Partículas carregadas com   
vida média superior a 10–8s:      
próton, elétron, múon,    

 méson π e méson K                       
                           

 Partículas neutras:             
fóton e nêutron

k±,



  

Massa Invariante

 Desintegração do bóson de gauge  

M
z
 2= (P

νZ 
) 2 = (P

ν
μ+  + P

ν
μ-) 2   C=1C=1Conservação do

quadri momento



  

Física e Geometria 

Física do quark b (5GeV) Física do quark t (170GeV)

Determinação da natureza das partículas

 Momento vetorial das partículas carregadas

 Energia das partículas neutras



  

Quark b: maior fonte de violacão de CP

Decaimentos de partículas 
envolvendo o quark b, 
apresentam forte componente 
 de violação de CP

Example: Directly CP asymmetry

B0  ̶> K+ π -

ACP = -9.7 ± 1.2 % 



  

A Colaboração LHCb 

 Produzir  10 vezes mais B's e D's, reconstruídos por ano, que o Belle e 
BaBar produziram nos 10 anos de funcionamento

 60 instituições provenientes de 14 diferentes Países



  

 LHCb



  

Sistema de determinação do momento vetorial das partículas  

Vertex reconstruction: VeLo

Tracking system:
 Magnet, Tracker, Calorimeters



  

     Sistema de  Identificação da natureza das partículas

PID: RICH, Calorimeters, Muon system
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Violação de CP nos decaimentos: 
B0→ K+π- e B0

s
→ K+π- 

LHCb: Phys. Rev. Lett. 110, 221601 (2013) 

|<K+ π- | T | B0>|2 -  |<K- π+| T | B0>|2 

|<K+ π- | T | B0>|2 + |<K- π+| T | B0>|2 
A

cp
(B0 →K+ π-) =

B0→ K+π- B0→ K-π+ 

B0
s
→ K-π+ 

B0→ K-π+ 

B0
s
→ K+π- 



  

Participação Brasileira

na análise de dados

 Professores/pesquisadores                  16
 Tecnólogos e tecnologistas                    4
 Alunos de doutoramento                        4
 Aluno de mestrado                                 3
 Pós – doutores                                        3

 Total                                                       30

CBPF    IF-UFRJ      IF-UFTM     PUC-Rio



  

Participação Brasileira
na análise dos dados:

Decaimento em três corpos.



  

Massa Invariante
B +→ K+ K- K+

 Desintegração de um méson em três corpos.  

M
B
 2= (Pν

B 
) 2 = (Pν

K+
  + Pν

K-  
+ Pν

K+ 
) 2  Conservação do quadri momento:



  

Dalitz Plot  

 Title:contorno.fig
 Creator:fig2dev Version 3.2 Patchlevel 5
 CreationDate:Thu Sep 11 17:42:34 2008 ρ(700)

f0(980)

K*(890)

 | M |2  ⇒ dinâmica.

 Title:kinematics.fig
 Creator:fig2dev Version 3.2 Patchlevel 5
 CreationDate:Fri Sep 12 15:59:11 2008

Espaço de fase plano, onde 
podemos escrever a dinâmica.  



  

 Decaimento do B em três mésons 
carregados.

B±  ̶>π ± π + π --

B±  ̶>π ± K + K -

B±  ̶>K ± K + K -

B±  ̶>π ±  p̶  p

B±  ̶>K ± p ̶  p   

Estudo  do B em estados intermediários:



Application of the method  
Mirandizing in date:   D+  → K + K - π +

LHCb Collaboration Phys.Rev.D84:112008,2011.
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 Title:kkk_massFit_std_trglobalchain_fi
 Creator:ROOT Version 5.30/02
 CreationDate:Fri Jul  6 06:36:40 2012

Total charge asymmetry for 
 B-  → K- K + K-  

       Total charge asymmetry: 

                     ACP     =        N( B-)  -    N( B+ )    =  -4.6 ± 0.9 ± 0.5%                    
                                           N( B-)  +   N( B+ )

  

N( B-) = 10,289 ± 110                               N( B+ )=  11,606 ± 117

B- B+

Phys. Rev. Lett. 111, 101801 (2013)
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B+ - B-  Dalitz differences
Low M2

πK  
and High  M2

ππ 
phase space distribution
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Diferenças de B+ - B-  Dalitz 

M2
K + K -  Vs  M2

K + K -  
distribuição do espaço de fase
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B+  = 2718 ± 71 B+  = 2111 ± 66 

B+  =   619 ± 47 B+  =   875 ± 50 

   B-→ π-π-π+ and B-→π-K+K-

     LHCb-CONF-2012-028 – arXiv:1301.0283 
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   B- →π- π+π- and B- →π- K+ K-

Dalitz plot
     LHCb-CONF-2012-028 – arXiv:1301.0283 
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 Violação de CP observada nos quatro canais. 

  Positiva nos: Positiva nos:   B- →K- π+π-  e  B- → π- π+ π-       

  Negativa nos:Negativa nos:   B- →K- K+K-  e B- → π-K+K-  .

 Distribuição da violação de CP  não uniforme no Dalitz plot: grande  
CP assimetria em valores baixos das massas invariantes de K+K-  e π+π-, 
nenhuma evidência na região  de baixa massa de π-K+. 

 A distribuição de violação de CP não segue as usuais estruturas 
ressonantes. 

Comentários  
sobre os resultados experimentais.



  

Sumário

O processo de  criação-aniquilação foi dominante no início 
do Universo.  

Uma parte em um 10bilhões de quarks não se aniquilaram 
com a expansão do Universo. 

Não há evidências de processos onde o número bariônico é 
violado.

Existe violação de CP em, mas não é  suficiente para 
explicar a assimetria matéria anti-matéria. 

A experiência LHCb tem contribuído de forma decisiva na 
observações de  assimetrias entre matéria e anti-matéria, 
mas o  objetivo é o de aprofundar ainda mais esta questão.



  

Participação Brasileira 
na construção do  LHCb.



  

Desenvolvimento do chip 
CARIOCA

Sistema de testes desenvolvido e utilizado  
Brasil 



  

LHCb/ECS – Detector de múons: 
Temperature Monitoring System

• Experiment Control System – ECS
• Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA 
• Prozessvisualisierungs- und Steuerungs-System - PVSS

• 128 sensores instalados e testados
• ELMBs instaladas e testadas
•

• Vista do painel do programa na sala de controle 



  

Estação de testes das câmaras de 
múons do LHCb

Hardware e software próprios para testar
 uniformidade do ganho das câmaras com fonte radiativa



  

Montagem das câmaras de múons

O grupo do CBPF instalou cerca de  40% 
das 1200 câmaras do sistema de múons do LHCb
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    Identificação de Múons

Das responsabilidades mais antigas do grupo UFRJ. Em  2010 o algoritmo de 
identificação de múons foi comissionado e funciona de acordo com o esperado.

A calibração como função do momento e  da  posição (XY) 
do traço no detetor de múons
 e feita com dados:
   K0

S ;  KK; p     para a taxa de identificação incorreta e
   J/      para a eficiência 
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    Trigger

Uma atividade da qual o grupo participa há vários anos com atuação em:
      trigger de  múons (L0,HLT1,HLT2) 
      trigger de charme (HLT2)
      trigger de hadrons (HLT1,HLT2)

divisão de bandas:  a partir de prioridades definidas pela colaboração (canais 
e critérios de seleção) a divisão  de bandas visa maximizar a eficiência do
 sistema como um todo 



  



  

LHC Computer Grid



  

Produção da GRID do CBPF
 15Milhões KSI2K em 5 anos

Objetivo principal da Grid/CBPF: simulação de eventos das experiências LHCb e CMS 
dentro do projeto LCG.

Início das operações em agosto de 2008.

CBPF – quatro pessoas com dedicação integral  à  operação: 

    (350 “cores”, mais ∽ 300 aprovados).

Distribuição do processamento no ultimo 
ano do LHCb 
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Projeto de upgrade da eletrônica de 
aquisição de dados Tell40

Luminosidade de 2 10 32  cm -2 s -1          1  10 33 cm -2 s -1

  30 MHz colisões visíveis 

40 MHz

? GB/s

HLT: confirmação L0 

Parâmetro impacto, vértices

reconstrução completa

 TELL40   
 buffer  4µs  

~~
derandomizer

zero 
suppression

compactação 
*10

FPGA

 40 MHz bunch crossing 

UpgradeUpgrade

 L0:   alto pT  (µ, 
e, γ , h)   1 MHz

Cada módulo custando
cerca de U$15.000,00.
Necessário cerca de 250
módulos.
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    Projetos: upgrade- leitura medipix/timepix



  

Pesquisas Físicas

Abertura de uma nova linha de pesquisa
acesso a fases eletrofracas via análise interferométrica 
em estados finais de três corpos – Dalitz plot.

Projetos de investigação de física além do M. Padrão
medidas de precisão: decaimentos raros, oscilações de mésons 
charmosos neutros. 
fenômenos super simétricos

Projetos básicos de caracterização e calibração    do 
detector com física já estabelecida  -- p.ex. sen(2β)



  

Sumario

O processo de  criação-aniquilação foi dominante no início 
do Universo.  

Uma parte em um 10bilhões de quarks não se aniquilaram 
com a expansão do Universo. 

Não há evidências de processos onde o número bariônico é 
violado.

Existe violação de CP em sistemas em equilíbrio 
termodinâmico, mas não é  suficiente para explicar a 
assimetria matéria anti-matéria. 

A experiência LHCb te como objetivo aprofundar ainda mais 
a questão da violação de CP
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