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Abstract

We have measured the branching ratio of the radiative decay of the
hyperon E . This experiment (E761) was performed with a 375 GeV/c
charged hyperon beam in the Proton Center at Fermi National Accelerator
Laboratory in Batavia, Illinois. We found a value for the branching ratio
BR(E~ -» P7) = (1,079 ± 0,238 ± 0,230) x 10"3 where the first error is
statistical and the second is systematic. This result is based on a sample of
213 ±19 events. We have also measured the A parameter for a test of CP
violation in hyperon decays. This result is consistent with CP invariance.



Resumo

Medimos a razão de ramificação do decaimento radiativo do híperon £ .
Este experimento (E761) foi executado com um feixe de hiperons carrega-
dos de 375 GeV/c no Proton Center do Fermi National Accelerator Labora-
tory em Batavia, Illinois. Encontramos um valor para razãc de ramificação
RR(£~ -> pj) = (1,079 ± 0,238 ± 0,230) x 10~3 onde o primeiro erro é
estatístico e o segundo é sistemático. Este resultado está baseado em uma
amostra de 213 ± 19 eventos. Também fizemos a medida do parâmetro A
para um teste de violação CP em decaimentos de hiperons. Este resultado
está consistente com a invariância CP.
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Prefácio

Este trabalho é realizado no âmbito de uma colaboração internacional
no Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), da qual faz parte o
Grupo de Física de Altas Energias do Instituto de Física da Universidade de
São Paulo.

0 objetivo principal da experiência era o estudo do decaimento radiativo
dos híperons E+ —+ p7 e E~ —» E~ 7 , buscando determinar os respectivos
valores para as suas razões de ramificação, assim como medir seus parâmetros
de assimetria.

Estas reações representam uma classe de decaimento no qual bá con-
tribuições das interações fracas e eletromagnéticas. A realização dessa ex-
periência foi uma oportunidade de testarmos nossa compreensão da relação
entre as teorias fracas e eletromagnéticas subordinadas à estrutura de quark.

0 trabalho foi realizado usando um aparato moderno, com alta inten-
sidade de feixe de híperons polarizados de 375 GeV/c produzidos por pro-
tons de 800 GeV/c incidentes sobre um alvo fixo de cobre. Os híperons
produzidos e seus produtos de decaimentos carregados são analisados por
dois espectròmetros magnéticos. O fóton tem sua trajetória registrada em
um detector de radiação de transição (TRD) e sua energia medida em um
calorímetro de vidro-chumbado. Este aparato experimental permitiu obser-
var o decaimento radiativo dos híperons E+ e E~ e medir os valores para
a sua razão de ramificação e a distribuição de seu produto com relação à
direção de polarização do híperon inicial.



Durante este trabalho fizemos um estudo do decaimento radiativo dos
D —• py, medida de sua razão de ramificação, com o mesmo aparato uti-
lizado para a realização do estudo do decaimento radiativo dos E + . Com os
resultados obtidos nos decaimentos radiativos dos hiperons I + e E também
realizamos um teste de violação CP. Através de cortes apropriados, similares
para os dois processos de decaimento radiativo, separamos na ordem de 200
eventos para £ —> p 7 .

Assim sendo, no capítulo 1 faremos um estudo fenomenológico do decai-
mento radiativo de hiperons, bem como o estudo da possibilidade da violação
CP em hiperons. No capítulo 2 mostraremos a configuração experimental da
experiência E761. Seu sistema de trigger e aquisição de dados será dado
no capítulo 3. A análise de dados e seus resultados, estudo da razão de
ramificação do decaimento E —» j>7 e teste da violação CP, estão desen-
volvidas nos capítulos 4 e 5, respectivamente. Finalmente, apresentaremos
as conclusões gerais deste trabalho.



Capítulo 1

Aspectos Teóricos

1.1 Decaimento Radiativo dos Híperons

Nas últimas três décadas [1] o decaimento radiativo dos híperons, proces-
sos com mudança de estranheza por uma unidade, tem sido constantemente
discutido na literatura. Uma das razões é o fato de não existir uma descrição
adequada deste processo. Outra razão é obter informações da estrutura das
interações fracas, assim como a estrutura dos hadrons (neste caso, híperons).

São seis os possíveis decaimentos radiativos de híperons, processos eletro-
fracos com AS=1:

A —»T17

E-->E-7

O elemento de matriz, T, para o decaimento radiativo geral, B,—+B/+7,



onde B, é o bárion (híperon) inicial, B/ é o bárion final e 7 : o fóton, é dado
por [2]:

T = ieGFüf(A + Bt^o^u^e (1.1)

onde qv e e^ são os quadrimomento e o vetor de polarização do fóton re-
spectivamente, u, e U] são as funções espinores dos báríons iniciai e final;
aui/ = 1/2(7^7^ — 7^7,i}; A é a parte da amplitude que conserva a paridade
e B é a parte da amplitude que viola a paridade.

0 fator GF é a constante de Fermi e e é a carga elétrica, eGr na equação
(1.1) explicita a ordem das interações eletromagnética e fraca na amplitude
em que ocorre este decaimento.

Através da medida da distribuição angular dos produtos desse decai-
mento, no sistema de repouso do híperon B,, em relação ao spin deste último,
podemos observar a violação de paridade.

Se temos invariância CP, teremos apenas duas observáveis nestes proces-
sos de decaimento, a taxa de decaimento, F, e o parâmetro de assimetria,

A taxa diferencial de decaimento pode ser escrita em termos das ampli-
tudes A e B e do parâmetro de assimetria por [2j:

cos$) ( 1 ' 2 )

integrando a expressão acima sobre o ângulo sólido, áfí, temos a taxa de
decaimento total

( L 3 )

7T



Aí], -Aí],
onde q = —577—*~ * ° momento do fóton no sistema de repcuso do híperon,
8 é o ângulo entre a polarização P do híperon e o momento do bárion no
sistema de repouso do híperon.

O parâmetro de assimetria, cty, é dado por [2]:

2Re{A'B)
*7 (1.4)

O parâmetro de assimetria mede a interferência entre as amplitudes que
conservam a paridade e que violam a paridade.

Do ponto de vista teórico, existe um teorema devido a Hara [3], que
implica em um valor nulo para a7. Este teorema afirma que: Se houver
conservação CP, além de invariância por simetria de U-spin [4], com interação
do tipo corrente x corrente e correntes apenas de mão esquerda, então a parte
da amplitude que viola a paridade, B, é nula, e portanto 0^=0, para qualquer
decaimento radiativo com AS=1.

Observamos que, pelo menos para o caso do decaimento radiativo
E+ —> p7 , esta conclusão está em desacordo com os dados experimentais
atuais [5, 6]. Como veremos, nos cálculos teóricos já existentes para as as-
simetrias dos decaimentos acima, usa-se sempre a violação da simetria de
U-spin, tentando-se obter desta forma

A situação experimental com relação aos decaimentos radiativos dos hí-
perons está na tabela 1.1, com os valores experimentais tirados do Particle
Data Group [5]:

1.1.1 Mecanismo de 1 quark, s —> dy

Usando este mecanismo, o decaimento radiativo é determinado somente
pela transição â —> «£7, com os demais quarks atuando como meros espec-
tadores. Este mecanismo contribui para processos que ocorrem a curtas



Decaimento
£+ _> p-f
A -» « 7

E° -* E°7
E 0 - » A7

E~ -+ E~7
fi- -» H"7

Razão de Ramificação (10 3)
1,25
1,02
3,6

1,06
0,23

<

±
±

±
±
2

0
0
0
0
0

,2

,07
,33
,4
,16
,10

-0,83

0,20
0,43

±
-
±
±
-
-

0,12

0,32
0,44

distâncias [7], isto é, x~l /M»- , onde M»- é a massa do bcson W. Na figura
1.1, temos o diagrama básico envolvendo a conversão de um quark s em um
quark d com a emissão de um fóton.

Este procedimento reproduz muito bem a descrição do momento magné-
tico dos bárions, com precisão na ordem de 20%, usando funções de onda
modelo a quarks SU(6) [8].

Um resultado imediato no tratamento mais simples neste mecanismo é
que o parâmetro de assimetria, a^, deve ser igual para todos os decaimentos.
Uma vez que apenas um quark s é envolvido na transição eletrofraca, com os
demais quarks atuando como espectadores, não é difícil se convencer de que
neste caso a-, pode ser escrito por:

2 1m, — mi
^ d 0,5 (1.5)

Este fato ocorre quando houver quebra da simetria de U-spin levando em
conta a diferença de massas entre os quarks s e d [4].

Note que este resultado está em total discrepância com os valores exper-
imentais para o decaimento radiativo E + —* pj, que nos dá um resultado
negativo para seu parâmetro de assimetria.

Gilman e Wise [9] investigaram o problema do decaimento radiativo dos



híptrons, no contexto do modelo a quarks SU(6) [8] normalizando a con-
tribuição da transição s —• d~y usando o decaimento E+ —* p7 . Eles ob-
tiveram os seguintes resultados para os demais decaimentos, ver tabela 1.2:

Processo
A —»J17

E--E-7
E°-+£°7
E°-+A7

n- -»E-7

Previsão
2,2xlO-2

l,lxlO"2

9,lxlO-3

4,0xl0"3

4,lxlO-2

Medida [5]
(1,02 ± O,33)xlO"3

(2,3 ± I,0)xl0~4

(3,6 ± 0,4)xl0-3

(1,06 ± 0,16)xl0-3

< 2,2xl0-3

Tabela 1.2 - Resultados obtidos por Gilman e Wise para a razão de
ramificação comparados aos resultados experimentais.

Nota-se que os valores experimentais da razão eletrofraca dos decaimentos
de A —> 717, E" —• E~ 7 e íl~ —» S" 7 não são consistentes, indicando que
o mecanismo de 1 quark não pode descrever a totalidade dos decaimentos
radiativos dos biperons.

Outra análise da contribuição do mecanismo de 1 quark foi realizada por
Kogan e Shifman [7]. Os autores com base na Operator Product Expansion
em QCD pertubativa [10] mostram um operador efetivo para a transição
s —* dj e com este operador cuja normalização está fixada, obtém um valor
para a razão de ramificação para o processo S+ —» pf na ordem de 2xl0~6,
portanto muito pequeno comparado ao valor experimental (l,25xlO~3).

Uma análise deste mecanismo foi feito por Goldman e Escobar [11] através
do método da regra de soma em QCD [12]. A idéia consiste em separar
a região pertubativa da parte não-pertubativa em termos de condensados
de quarks e gluons, existentes no vácuo físico da QCD. Este método tem
sido aplicado com sucesso em cálculos do momento magnético de híperons,
espectro de massas de bárions [13], bem como constantes de acoplamentos
de méiont, e outros [14]. Desta forma, é natural estender estas aplicações «o
problema do decaimento radiativo dos híperons. Neste trabalho, os autores
encontraram os seguintes valores para os processos E+ —* pf e E~ —• S" 7 ,



ver tabela 1.3:

Processo Razão de Ramificação
4,7xlO"5

2,0xl0"6

<h
-1,0
+0,9

Tabela 1.3 - Resultados obtidos por Goldman e Escobar através da regra de
soma em QCD.

Note que os valores das razões de ramificação não são consistente com
os valores experimentais, porém o parâmetro de assimetria do decaimento
E+ —* P7 tem valor negativo e próximo aos dados das ref. 5 e 6.

1.1.2 Mecanismo do Tipo s + u

Este mecanismo consiste na transição de dois quarks com a troca do bóson
W, como mostra a figura 1.2. Note que a parte de Hjj- que contribui para
mudança de estranheza contém necessariamente um quark u.

A figura 1.2b corresponde a uma,transição envolvendo as três partículas,
pois o quark que sofre a transição eletromagnética com emissão do fóton,
não coincide com os que estão envolvidos na transição fraca. Este mecanismo
contribui para os processos nos quais a emissão do fóton OCOÍ /e em distâncias
longas, da ordem do raio de confinamento R̂ . [7j.

Deve ser notado ainda, que os operadores para este mecanismo de transi-
ção de dois quarks não contribuem para o decaimento radiativo E~ —• E~ 7 ,
pois esta partícula não contém o quark u valência.

Este processo foi considerado por vários autores e citaremos aqui três
desses trabalhos. No estudo de Lo Chong-Huah [15], foram determinados os
elementos de matriz dea operadorei multl-quarlt» através do modelo do bag.
Neste trabalho, Lo Chong-Huah encontra um valor o7=-0,154. Ainda neste



estudo, o autor conclui que as transições do tipo apresentada na figura 1.2b,
não são importantes para o decaimento dos hiperons.

0 trabalho de Kamal e Riazuddin [16] demostra explicitamente que os
operadores do tipo da figura 1.2a contém tanto uma parte que conserva a
paridade no decaimento, como uma parte que viola a paridade. Isto nos dá
uma possibilidade de se obter a 7 ^ 0 , porém fica ainda em aberto a questão
de seu sinal.

Kamal e Verma [17] contruiu um modelo com três parâmetros, dois dos
quais especificavam a Hamiltoniana efetiva para a transição de 1 quark com o
terceiro parâmetro definindo a contribuição relativa vindo da troca do bóson
W. Os parâmetros eram escolhidos para dar o correto valor da razão de
ramificação do decaimento S + —» pf e uma razão de ramificação para o
decaimento E~ —• Tr 7 de l,2xlO~3, no qual corresponderia ao limite supe-
rior experimental deste último processo no período de sua publicação. Este
trabalho apresentou excelente resultado comparado ao estudo experimental
dos decaimentos A —> ny e E° —> A 7 ; porém em 1987, Biagi et ai [18] tra-
balhando na colaboração WA42, no CERN, encontraram o valor da razão
de ramificação para o decaimento E~ —» £~ 7 de (2,3±l,0)xl0~4. Este re-
sultado é 5 vezes menor que o valor usado por Kamal e Verma, implicando
que o processo a —• d~f requerido, vinculado em seus parâmetros, deu uma
contribuição numericamente alta em seu modelo.

Finalmente devemos mencionar o recente trabalho de Balitsky, Braun e
Kolesnichenko [19], obtido através de uma complexa aplicação do método das
regras de soma em QCD, ao processo de troca de W. Os autores deste tra-
balho conseguiram um excelente resultado tanto para a razão de ramificação,
como para o parâmetro de assimetria, ou,, no decaimento E+ —• p7 . O valor
obtido por Balitsky et ai para a razão de ramificação é RR( £ + —> p~f )=(0,5-
l,5)xlO~3 e para o parâmetro de assimetria é <xT=-0,85±0,15, plenamente de
acordo com os dados experimentais [5, 6].



1.1.3 Diagramas Penguim

Esta classe de diagramas corresponde a uma transição envolvendo dois
quarks da cada bárion, pois há troca de um gluon, como indicado na figura
1.3.

Este processo contribui para a transição e emissão de um fóton que ocor-
rem a curtas distâncias [7]. E importante notar que esta classe de diagra-
mas vêm sendo freqüentemente sugerida para o estudo do decaimento dos K
neutros, pois acredita-se que têm um importante papel na regra de seleção
AI=l /2 e na razão e / e destes decaimentos, um dos parâmetros que carac-
teriza o sistema K° — K .

No decaimento radiativo de híperons, Kamath [20] calculou a contribuição
do diagrama penguim para os processos E~ —• S~ 7 e íl~ —• E~ 7 , através
do modelo a quark não-relativístico com bárions de paridade negativa. Este
trabalho nos dá uma razão de ramificação para E~ —* £~ 7 de aproximada-
mente 10~7 e para fi~ —» E~ 7 aproximadamente 10~5, resultados em de-
sacordo com os valores experimentais [5].

Eeg [21] também calculou a contribuição dos diagramas penguim para os
mesmos decaimentos radiativos usado no cálculo de Kamath. Neste estudo,
Eeg utilizou um modelo tipo polo com paridade negativa e elementos de ma-
triz do modelo de bag. Os resultados são similares aos obtidos por Kamath,
a razão de ramificação para E~ —* E~ 7 é 10~8-10~7 e para fi~ —» E~ 7 é

Gaillard, Li e Ru d az [22], calcularam o coeficiente correspondente dessa
classe de diagramas, no contexto da QCD e utilizando o modelo de bag. Uti-
lizando os decaimentos E + —> pf e E~ —> E~ 7 , verificaram que o operador
em questão realmente contribui para a obtenção de um valor relativamente
grande e negativo para 04. Entretanto, o correspondente cálculo para a razão
de ramificação mottra que ette operador é irrelevante para os decaimentos
considerados.
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1.1.4 Modelo de Polo

O primeiro mecanismo usado nos cálculos da razão de ramificação e
parâmetro de assimetria para os decaimentos radiativos dos híperons foi o da
dominação de um só polo (modelo de Polo), que consiste num método alter-
nativo de estimar as contribuições de longa distância. Na figura 1.4, temos
os diagramas do tipo polo que contribuem para os decaimentos radiativos
dos híperons.

Este mecanismo considera a transição Y —» Bf em duas partes, uma
transição fraca Y —* B associada a uma transição eletromagnética B —• £7
(ou Y —+ Yf associada por Y' —» B). Os parâmetros usados nos cálculos
deste modelo são os elementos de matriz das transições não-leptônicas, Y —*
BIT, momentos magnéticos dos bárions, os elementos de matriz de foto-
produção apropriados para a transição eletromagnética, as massas dos esta-
dos intermadiários e as funções de onda dos bárions derivadas deste modelo.
Nas condições de simetria SU(3)SQ6or> os estados intermadiários de paridade
positiva contribuem para a amplitude que conserva a paridade, A, e os es-
tados intermediários de paridade negativa contribuem para a amplitude que
viola a paridade, B. Na tabela 1.4, mostramos um sumário das previsões do
modelo para a razão de ramificação dos decaimentos radiativos dos híperons
e na tabela 1.5, temos as previsões para seus parâmetros de assimetria.

Referência
Graham [23]
Farrar [24]

Scadron [25]
Gavela [27]
Rauh [28]

Scadron [29]
Nardulli [30]
Medidas [5]

E+-j>7

1,4
0,34±l,25

0,78
n qo-i-O.2*3
u , y / : t 0 i4

U,B^±0)3j

0,66
1,05

l,25±0,07

A —* 717

0,75
l,9±0,8

1,5
0,62
1,02

•
0,17

l,02±0,33

5 o - + A 7

0,3
-

15,0
3,0

2,29
-

0,72
l,06±0,16

H°-£°7
1,1
-

10,0
7,2

5,87
-

2,4
3,56±0,43

0,02
-
0
-
-
-

0,51
0,23±0,10

Tabela 1.4 - Previsão teónca para os decaimentos radiativos dos híperons
(unidades de 10~3) usando o modelo de polo
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Referência
Graham [23]
Farrar (24]

Scadron [25]
Close [26]

Gavela [27]
Rauh [28]

Scadron [29]
Nardulli [30]
Medidas [5]

+0,061
+o,8±?;i

-0,2->-0,5
-0,6->-l,0
-0,80±Jg
-0f86±JjJ

-0,38
-1,0

-0,83±0,12

A —»717

+0,25
-0,5±0,4
-0,995

pequeno
-0,49
-0,10

-
-0,72

-

E ü - A 7
-0,25

-
-0,9

pequeno
-0,78
-0,41

-
+0,11

+0,43±0,44

E°-+S°7
+0,031

-
-0,90
-0,3

-0,96
-0,58

-
-0,54

+0,20±0,32

E~ - • E~ 7
-0,37

-
0
-
-
-
-
0
-

Tabela 1.5 - Previsão teórica dos parâmetros de assimetria isando o modelo
de polo

Este modelo foi estendido por Kogan e Shifman [7] no qual incluem esta-
dos intermediários de duas partículas. A figura 1.5 mostra uma contribuição
para o decaimento E~ —> S" 7, que é analisada nesse trabalho. O trabalho
realizado por Kogan e Shifman propõe que a amplitude do decaimento ra-
diativo seja representada como uma soma sobre estados hadrônicos inter-
mediários. Neste estudo o objetivo foi dar atenção a dois fatos. Primeiro,
determinar o limite inferior para o decaimento eletrofraco vindo da parte
imaginária da amplitude. Segundo, para esses decaimentos pode-se estimar
com segurança a parte real da amplitude, a qual, no limite quiral mr—>0,
é dominada por estados intermediários do tipo bárion-píon. A contribuição
desses estados intermediários introduz uma singularidade logarítmica quando
a massa do pion se anula. Os resultados da previsão das razões de ramificação
segundo este trabalho estão na tabela 1.6

Processo
3--E-7
ÍT -*S"7

Razão de Ramificação
1,7 x IO"4

(1,0-1,5) x IO"5

~ IO"3

Tabela 1.6 - Previsão Teórica realizada por Kogan e Shifman
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Note que estes resultados estão consistentes com os resultados experimen-
tais [5].

1.2 Violação CP em Híperons

Decorridos quase trinta anos desde que, em 1964, Christ^nson et ai [31]
descobriram a violação CP no sistema K° — K , ainda não foi observado nen-
hum outro sistema que exiba esta violação. Não sabemos, ainda, a origem
da violação CP, mas ela é uma das questões fundamentais para a física de
partículas. O entendimento deste fenômeno nos daria um conhecimento mais
profundo das partículas elementares. Desta foram é fundamental que pro-
curemos por este fenômeno em outros sistemas além do sistema K° — K .
Assim, um dos sistemas possíveis para se obter informações da violação CP
seria o decaimento não-leptônico de híperons e no nosso caso particular o
decaimento radiativo de híperons, com AS=1 [32, 33].

Uma das possíveis formas de se observar a violação CP no decaimento
de híperons é através do estudo comparativo entre o decaimento de uma
partícula com o decaimento de sua antipartícula. Por exemplo, o decaimento
A —+ 7>7T~ com o decaimento A —

Vamos analisar a invariância do processo A —> Nir onde o híperon, A, tem
JP=\ , N pode ser ou próton ou neutron e ir representa o correspondente
7T~ OU 7T°.

O elemento de matriz, T, para este decaimento, A —» Nir, è dado por [34]:

T~üN(A + B~/5)uA (1.6)

onde u/v e uA são os espinores dos bárions final e inicial respectivamente; A
e B são as amplitudes que violam e que conservam a paridade. Expressando
a equação anterior em sua forma não-relativística obteremos [34]:
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(1-7)

aqui SL e Pi são as amplitudes de onda S e P, respectivamente; V'A' e V*A
são os bi-espinores de Dirac.

Neste decaimento o sistema (N -\-v) poderá estar tanto no estado de onda
S como no estado P. Sejam as amplitudes de transição para cada um destes
estados Aa(I) e AP(I), onde / = | ou | é o isospin total do estado final
(Analogamente, para o decaimento A —» NTT temos A,{I) e AP(I)), se vale
invariância CP então, independente da invariância T, temos [35]:

(1.8)

AP(I) = +ÃP(I) (1.9)

e portanto:

a(A -^ Nir) = -a(A -* Nir) (1.10)

Ã > 77*) (1.11)

onde

J

é o parâmetro que governa a polarização do bárion final.

Desta forma, podem ser considerado três observáveis experimental, que
se anulam no limite de conservação CP [33]:

r — r
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(1.14)

onde r = F(Ã —» JW), e o mesmo valendo para ã e para /?.

A realização experimental neste tipo de processo não é nada simples. A
razão A é relativamente simples de medir, porém exige um número muito
grande de eventos, o qual nem sempre é fácil de se obter [36]. Já a razão
B é mais sensível à violação CP, mas sua determinação requer a medida da
polarização do bárion final e conseqüentemente de /? (o que não é o caso da
experiência E761) [37].

1.2.1 Modelo Superfraco e Bósons Higgs Neutro Pe-
sado

Através do decaimento de híperons é possível se obter informações da
violação CP com AS=1. Entretando, em decaimentos de Kaons ambos os
efeitos AS=2 e AS=1 podem ocorrer. De fato, em muitos modelos o efeito
AS=2 no sistema K° — K será maisiimportante e a violação CP em AS=1
será suprimida. Por exemplo, o modelo superfraco [38, 39] e modelos no qual
o bóson Higgs neutro pesado [40] que são responsáveis para a não-conservação
CP não contribuem no estudo em que AS=1, sendo assim não haverá nenhum
sinal nos decaimentos de híperons.

1.2.2 Modelo de Kobayashi-Maskawa

Neste mecanismo [41], a contribuição dos diagramas penguim [42] pro-
duzem efeitos em AS=1. Estes efeitos geram valores não nulos do parâmetro
e para decaimento de Kaons. Nos decaimentos de híperons o diagrama
penguim também contribuirá para efeitos de violação CP. Os valores das
observáveis mensuráveis nas condições deste modelo foram calculados por
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Donoghue e seus colaboradores [33, 43], através do modelo de bag e levando
em consideração as contribuições do diagrama Penguim, e são apresentados
na tabela 1.7.

processo
A —* pit~

S - -» A T -

£ - _» n 7 r -

£ + —>p7l°

E + - » nir+

-5,4

-6,2
6,0

A
x IO"7

0
0
x lO" 7

x IO"7

-0,5
-0,7
1,6
-3,2
-1,6

A
X

X

X

X

X

ío-4

IO"4

IO"4

ío-7

IO"4

3,0
8,4
-1,2
-4,2
-8,4

B
X

X

X

X

X

IO"3

IO"4

IO"2

IO"4

IO"7

Tabela 1.7 - Observáveis para o modelo Kobayashi-Maskawa, obtidos por
Donoghue et ai [33]

1.2.3 Modelo de Weinberg-Higgs

No modelo Weinberg-Higgs [44], a violação CP e gerada pela troca de
bósons Higgs carregados. Neste modelo a contribuição proviniente do dia-
grama box é pequena para AS=2 quando comparada ao efeito de violação CP
com AS=1. O modelo será viável se efeitos dispersivos no sistema K° — K
fornecerem a maior contribuição no setor de Kaons [45].

A interação dominante deste modelo envolve o tensor dos campos de
gluons F*v [46], e através deste procedimento, Donoghue e colaboradores [47]
calcularam os parâmetros observáveis para os decaimentos dos híperons, ver
tabela 1.8. Neste trabalho, os autores utilizaram a técnica PCAC para o
cálculo dof elemento* da niatriu bárion-bárion que contribuem na amplitude
das ondas 5 . Para a amplitude das ondas P foi usado o modelo de polo.
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processo
A —+ p7 r"

5 " —+ A T T ~

£ ~ —> mc~

£ + —> p7T°

E + - > 717T +

-7

1,
-1

,8

4
,3

A
xlO" 6

0
0

x IO"5

x IO"5

-2,5
-3,2

-1,1
-3,2
-3,4

A
X

X

X

X

X

10-5

10-4

10-3

10-5

10-3

1
3
8
3
2

,6
,8
,6
,9
,6

B
X

X

X

X

X

10-3

10-3

10-2

10-2

IO"5

Tabela 1.8 - Observáveis para o modelo Weinberg-Higgs

1.2.4 Modelo Simétrico Esquerda-Direita

O modelo simétrico mão esquerda-direita [48] também apresenta uma
violação CP em AS=1. Nos decaimentos dos híperons a Haminoniana AS = 1
está formada por operadores que envolvem duas correntes de mão esquerda,
OcCi e duas correntes de mão direita, OR-R. Donoghue et ai [33, 49] usando
este modelo e aplicando diagramas box [48, 50] calcularam cs valores das
observáveis mensuráveis. A tabela 1.9 nos mostra estas previsões.

processo
A —> pK~

E " -» ATT-

£ " -» n?r -

E + -»p7T°

E+ -» mr+

A
0
0
0
0
0

-1,1
2,5
1,0

-2,9
3,1

A
X

X

X

X

X

10-5

10-5

10-5

10-5

10-4

7,0
-3,1
-7,6
-2,7
-2,5

E
X

X

X

X

X

10-4

10-4

10-4

10-3

10-5

Tabela 1.9 - Observáveis para o modelo simétrico esquerda-direita

1.3 Sumário

Os presentes modelos usados no estudo dos decaimentos radiativos dos
hiperons ainda não são suficientes para descrevê-los quantitativamente. Pode-
mos observar que estes modelos, quando apresentam resultados satisfatórios
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na previsão da razão de ramificação, falham na previsão do parâmetro de as-
simetria e vice-versa. Deve-se destacar a excelente previsão, tanto na razão
de ramificação como no parâmetro de assimetria, do trabalho de Balitsky e
colaboradores [19] fazendo uso da regra de soma em QCD, porém com alta
complexidade na utilização deste método.

Nos trabalhos sobre violação CP em decaimentos de biperons deve-se
destacar os estudos realizados por Donoghue e colaboradores [33, 43, 45,
47, 49]. Notamos que a variável mais sensível à violação CP é a razão B,
que não foi estudada pela colaboração E761. Devemos notar também que
os modelos existentes nos dá o valor da observável A muito pequeno ou
nulo para os decaimentos náo-leptônicos dos híperons. Sendo assim faremos
um teste desta observável utilizando os decaimentos radiativos dos híperons
£ —• p7 e £ + —
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Fig. 1.1 - Diagrama do tipo s

u
W u

Fig. 1.2 - Diagrama de transição de dois quarks com troca de W.

u

d
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u.c.t

Fig. 1.3 - Diagrama Penguim para decaimento radiativo dos hiperons.

Z Z
H w

Y B' B

Fig. 1.4 - Modelo de Polo para decaimento radiativo dos hiperons.

Fig.5 . Parte imaginária das amplitudes para H~ —> Z"
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Capítulo 2

Configuração Experimental

0 objetivo principal da experiência era a medida em caráter definitivo de
ou, para o decaimento radiativo E+ - > p 7 , e a confirmação de sua pequena
razão de ramificação. Como segunda prioridade tínhamos o estudo do decai-
mento radiativo E~ —> E~ 7 , para o qual, na época em que foi proposta a
E761, abril de 1985 [51], não havia nenhuma observação experimental, ape-
nas um limite superior para sua razão de ramificação. A possibilidade de
uma medida ou, para este último decaimento era deixada em aberto pela
pouco informação disponível sobre a* polarização inclusiva do E~, na região
cinemática explorada.

Durante a realização desta experiência, a partir de janeiro de 1990, tive-
mos a tomada de dados de uma amostra do decaimento dos E~, no qual,
apresentamos aqui o estudo realizado para o decaimento radiativo E —

A figura 2.1 mostra o aparato experimental, bem como o sistema de coor-
denadas usado na £761. O eixo 1 está ao longo do feixe secundário (direção
norte), o eixo y eitá saindo da página (oposto a direção g da gravidade) e
o eixo x está na direção apontada para esquerda (oeste) quando olhamos ao
longo da direção do feixe (x x y = z). A origem de z está localizada na
posição de SD3.
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2.1 Feixe

O experimento estava localizado na linha de feixe do Proton Center no
Fermilab. Uma série de quadripolos focalizavam um feixe de prótons de 800
GeV/c, vindos do Tevatron, incidindo (com ângulo de incidência controlado
pela experiência e variando de -5 a +5 mrad) sobre um alvo fixo de cobre
de dimensão igual a 1 comprimento de interação e secção transversal de 0,6
mm (horizontal) por 2 mm (vertical). O perfil do feixe de prótons tinha a
dimensão de 0,5 mm na horizontal por 1 mm na vertical. O experimento
rodou com um fluxo aproximado de 8x l0 n prótons/pulso. Cada pulso de
acelerador têm a duração de 23 segundos e é repetido a cada minuto.

Assim produzimos híperons polarizados na reação inclusiva dada por
p -f- Cu —» Y -f A', onde Y são os híperons produzidos e A' são as de-
mais partículas produzidas naquela reação. Híperons polarizados em um
processo inclusive foram observados pela primeira vêz na produção de A em
uma experiência realizada no Fermilab [52], por volta de 1975-6, e apresen-
taram uma polarização considerável, superior a 10%. Muitas experiências
foram realizadas desde então com o objetivo de estudar a polarização dos
híperons [53, 54, 55, 56]. Para uma revisão sobre polarização inclusiva de
híperons, ver o trabalho de Panagiotou [57].

A polarização do híperon deve ser'normal ao plano de produção, tendo
em conta que as interações fortes conservam a paridade, portanto a direção
de polarização, P , está ao longo da direção formada pelo produto vetoriaJ

(2.1)

onde pp é o momento do próton incidente e py é o momento do hiperon
produzido. A convenção de Basiléia [58] define que a polarização positiva
será na direção dada pela equação acima.

Como podemos notar pela reação p + Cu —* Y + X, os híperons estão
entre as muitas partículas do feixe secundário. Este feixe secundário era
então colimado por um eletro-imã dipolar {hyperon magnet) de 7,3 metros
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de comprimento, sendo o momento selecionado por um canal de tungsténio,
colocado no interior do eletro-imã, com um raio de curvatura de aproximada-
mente 350 m. O feixe secundário tem uma distribuição de momento centrada
em torno de 375 GeV/c. O campo magnético deste eletro-imã era de ~ 35
KG (Pt kick ~ -7,5 GeV/c). Na saída do canal do eletro-imã, o feixe se-
cundário tinha um perfil com dimensões 0,9 cm na vertical por 0,36 cm na
horizontal, uma aceitação de AP/P = 14% (na base da distribuição) e um
ângulo sólido de AÍ2 = 0,64 ^israd. O feixe contêm aproximadamente 1,3%
de E+ [59]. A porcentagem de £ ainda não foi determinada, mas espera-se
uma fração de 0,02% do feixe [60].

2.2 Espectrometro de Híperons

O espectrometro de híperons foi usado para a reconstrução da trajetória
dos híperons bem como a medida de seu momento. O esquema deste aparato
está dado na figura 2.2. O espectrometro era constituído de três estações de
Silicon Strip Detector (SD1, SD2 e SD3), que combinadas com a posição
do alvo reconstruíram a trajetória dos híperons, e para determinar seu mo-
mento utilizamos um eletro-imã BM 109 (segundo hyperon magnet) com 2
m de comprimento e uma abertura horizontal de 61 cm por uma abertura
vertical de 20 cm. O Pt kick deste segundo hyperon magnet era 1,43 Ge V/c.
Cada estação de Silicon Strip Detector foram construída com três planos de
deteção, X, Y e V, onde o plano V está com uma rotação de ± 45° em relação
aos planos X e Y, formando um total de 9 planos de 300 fim de espessura e
espaçamento entre canais sensores (o pitch do detetor) de 50 fim.

Este espectrometro permitiu a medida do momento dos híperons com uma
resolução, crp/T, de 0,7%, e a medida dos ângulos horizontal (a;) e vertical
(y), de suas trajetórias, com resoluções de 12 fii&d e 5 /xrad, respectivamente.
A resolução de cada plano usado no ajuste é o espaçamento entre os fios di-
vidido por
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2.3 Espectrômetro de Bárions

0 espectrômetro de bárions, ver figura 2.3, era utilizado na reconstrução
da trajetória e na medida do momento dos bárions. 0 espectrômetro era con-
stituído de três eletro-imãs BM 109 (analyzing magnets) e quatro câmaras
proporcionais PWCs (WA, WB, WC e WD) colocadas antes (duas) e após
(duas) os eletro-imãs BM 109. As câmaras proporcionais VA, WB e WC
foram construídas com oito planos de deteção, X, Y, X, Y, U, V, U e V,
onde os planos U e V estão rodados em ± 45° em relação aos planos X e
Y. O espaçamento dos fios destas câmaras era de 1 mm. A câmara propor-
cional WD foi construída de seis planos de deteção, X, Y, X, Y, U e V, com
espaçamento entre os fios de 2 mm.

O vetor momento dos bárions foi determinado pelos três eletro-imãs BM
109 em série com um Pt kick combinado de -2,46 GeV/c e uma resolução,
o-p/P, de 0,2%. A trajetória foi determinada pelas quatro câmaras propor-
cionais com uma resolução angular de 9 /xrad na horizontal (x) e 6 /xrad na
vertical (y). A resolução de cada plano usado no ajuste é o espaçamento
entre os fios da câmara dividido por \/l2-

2.4 Resolução da Massa Quadrada Faltante
Neutra

Usando o método Monte Cario de nosso aparato para simular a ex-
periência, nós podemos reconstruir a massa quadrada faltante e neutra (carga
elétrica) para TT° e 7 assumindo o decaimento E+ —+ pX , ou E —» pX.
Utilizando somente os espectrômetros de iuperons e bárions encontramos
uma resolução de 0,0026 GeV2/c4, isto é, havia 7 a de separação entre m£o e
m*. Entretanto, nós esperávamos na experiência real distribuições de massa
quadrada que apresentam caudas não-gaussianas, que apresentam uma res-
olução menos limpa. Para a separação das massas quadradas entre ir0 e 7
usamos então o espectrômetro de fótons.
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2.5 Espectrômetro de Fótons

0 espectrômetro de fótons era usado para medir a posição dos fótons
assim como medir sua energia. Era formado por um conjunto de detetores
de radiação de transição (TRD) e calorímetros de vidro-chumbados (PbG),
logo as medidas de posição e energia eram realizadas em diferentes detetores.
O diagrama do espectrômetro de fótons está dado na figura 2.4. 0 TRD foi
utilizado para medir a posição dos fótons enquanto o calorímetro de vidro-
chumbado determina sua energia.

Na medida de posição, o fóton iniciava um chuveiro eletromagnético em
uma das duas placas de aço, colocadas à frente de dois conjuntos de TRD,
ver figura 2.4. Estas placas de aço tinham a função de converter o fóton em
parec t+e~. Cada placa de aço tinha 2,54 cm de espessura, portanto 1,44
comprimento de radiação, e tinham um buraco em seu centro de 7,5x7,5 cm2

para a passagem dos protons. Após cada placa de aço havia uma câmara
proporcional (PWC) e dois módulos de detetores de radiação de transição
(TRD). Cada PWC continham dois planos X e Y com espaçamento de 2
mm entre os fios sensores, os TRD's eram câmaras especiais associadas a
radiadores, ver figura 2.5.

Quando o fóton de alta energia é convertido em um par e+e~, em uma
das placas de aço, a tendência destes pares de elétrons e pós irons de alta
energia é seguir na direção original do fóton. Aproximadamente 92% dos
pares produzidos estão contidos em um cone de abertura,

61€ = 3(mc/Ee) (2.2)

onde me é a massa do elétron e Ee sua energia. Quando estas partículas
carregadas de alta energia (e+e~) atravessam por diferentes meios dielétricos,
emitem radiação de transição na região de raios X, estes quanta são emitidos
para frente, isto é, seguindo a direção dos elétrons e positrons que lhe deram
origem [61], sendo que o ângulo entre os quanta de raios X e os pares e+e~
é dado por
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= me/Ec (2.3)

Das equações (2.2) e (2.3), podemos notar que há uma preservação da in-
formação da direção original do fóton.

Na E761 o meio dielétrico do radiador consistia de 210 folhas de poli-
propileno de 17 fim de espessura com intervalos de ar de 1 mm entre elas.
A posição dos raios X eram medidas em câmaras de fios que usavam uma
mistura de 70% Xe e 30% CH4 [62]. A resposta de um módulo de TRD versos
o factor de Lorentz 7 está dado na figura 2.6, onde podemos ver que o TRD
tem um limiar para elétrons de 2,5 GeV e que o número médio de pulso para
elétrons com energia acima deste limiar é aproximadamente 2 [62], A energia
média dos fótons para o decaimento radiativo S + —> pj (E —* pf) é na
ordem de 50 GeV. Cada módulo de TRD tinham resolução nas coordenadas
X e Y de 2 mm. As PWCs foram usadas para suplementar as informações
dos TRD's. Havia um total de 8 planos de PWCs e TRD's no espectrômetro
e sua área ativa era 57,6x57,6 cm2.

A energia dos fótons foram determinadas pelo calorímetro de vidro-chum-
bado. Este calorímetro estava dividido em três partes: a parede frontal
(front lead glass), o sistema central (main lead glass) e BGO. Para os
fótons não detetados neste calorímetro, havia um outro calorímetro menor
(rear lead glass) colocado próximo da WD, ver figura 2.1.

O front lead glass foi construído com 16 blocos de vidro-chumbados
como é mostrado na figura 2.7. Os blocos de vidro-chumbados eram do tipo
F2 e com dimensão de 10,08x10,08x38,4 cm3, com comprimento de radiação
de 3,2 cm. O front lead glass cobria uma área de aproximadamente 80x80
cm2 e tinha uma espessura, ao longo da direção do feixe, de 10,08 cm. Havia
um buraco centrado na parede frontal de 12,5x12,5 cm2 para a passagem dos
prótons.

O main lead glass era constituído de 76 blocos de vidro-chumbados ar-
ranjados como na figura 2,8. Estes blocos são do mesmo tipo e dimensão
dos utilizados no front lead glass. O main lead glass cobria uma área de
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aproximadamente 90x90 cm2 e tinha uma espessura de 38,4 cm ao longo da
direção do feixe. A combinação dos dois sitemas nos dava uma espessura
total de 15,2 comprimento de radiação.

No main lead glass havia um buraco centrado de 12,5x12,5 cm2. A
parte interna deste buraco era revestida de cristais de germanato de bismuto
(BGO), cujo comprimento de radiação, 1,12 cm, é menor que o comprimento
de radiação do PbG, permitindo assim uma melhor contenção lateral do chu-
veiro eletromagnético i conseqüentemente o aproveitamento daqueles eventos
em que o fóton é emitido a pequenos ângulos e que seriam perdidos ao longo
do buraco. Os cristais de BGO tinham dimensão de 2,5x2,5x20,0 cm3, logo
havia 17,9 comprimento de radiação de BGO ao longo da direção do feixe.
Havia também um buraco de 7,5x7,5 cm2 centrados no BGO para a passagem
dos protons.

A dimensão do buraco centrado neste calorímetro foi otimizada através de
simulações Monte Cario, com o objetivo de maximizar o número de protons
que passam pelo buraco e do número de fótons que interagem no calorímetro
(fora do buraco). Por este trabalho, o tamanho do buraco de 7,5x7,5 cm2 era
um bom compromisso para a realização da experiência [63].

No caso dos fótons que passavam pelo buraco, havia um segundo caloríme-
tro [rear lead glass) colocado próximo da WD, aproximadamente 53 m após
o primeiro calorímetro. O diagrama do rear lead glass está na figura 2.9.
Este calorímetro foi feito com 4 blocos do tipo F2 e dimensão de 20x20x40
cm3 cada. O comprimento do eixo maior estava direcionado ao longo do
feixe. Como entre estes dois conjuntos de calorímetros haviam os três eletro-
imãs do espectrômetro de bárions, os fótons (que passavam pelo buraco) e
os protons eram separados pelo campo magnético destes eletro-imãs. Pela
colocação do rear lead glass, os protons eram suficientemente defletados
para não interceptá-lo. Com isso o rear lead glass nos dava a informação
da energia dos fótons, que passaram pelo buraco, sem a interferência dos
prótons.

Finalmente, sacos de hélio (Helium bag) foram colocados no volume de
decaimento, entre SD3 e WA, e entre a estação WA e a prkaeira placa de
aço do espectrômetro de fótons. Estes eram usados para reduzir os efeitos
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de espalhamento múltiplos de Coulomb, melhorando assim a resolução do
espectrômetro de bárions. Também reduziam o número de interações que
poderiam causar falsos triggers de fótons.
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Capítulo 3

Trigger e Sistema de Aquisição
de Dados

Como mencionado anteriormente, o objetivo principal da experiência era
a medida da razão de ramificação do decaimento radiativo E+ —> p7 e seu
parâmetro de assimetria. Neste caso o background dominante, a nível de
trigger, era o decaimento não-leptônico E+ —• p 7r° com z° —» 7 7 , entre-
tanto este background será importante por três razões. Primeiro, nós ne-
cessitamos medir a polarização dos E+ , para com isto medir o parâmetro
cUf. Segundo, nós necessitamos deste decaimento como a normalização para
a medida da razão de ramificação dos E+ —• j>7, pela medida do número
de eventos E+ —• p TT° e conhecendo sua razão de ramificação poderemos de-
terminar o número de E+ no feixe secundário. Finalmente, será importante
para o estudo dos detetores e sua resposta e estudos sistemáticos. Por estas
razões nosso trigge" foi construído de tal forma para não haver cortes online
com o objetivo de remover os eventos S+ —» p ic° .

Ainda nesta fase da experiência, fizemos a tomada de dados com feixe
secundário negativo. O objetivo desta etapa do experimento era a medida de
polarização dos ST, através do decaimento não-leptônico £~ —• pir°. Com
a mesma filosofia adotada na caso dos S + , realizamos o mesmo procedimento
para separarmos os eventos ü~ —* p 7 .
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3.1 Trigger

0 trigger nesta configuração (E+ e E ) constitui em um conjunto de cin-
tiladores em cada um dos três espectrômetros. A primeira tarefa do trigger
é selecionar um candidato a híperon, o que é feito exigindo-se uma única
partícula dentro de uma janela de 400 ns, no feixe secundário com taxa de
aproximadamente 100 kHz. Os cintiladores responsáveis por esta seleção são
BI, B2 e J33, assim como cintiladores de veto (ajudando a definir o feixe e
eliminando o halo de muons) VH2 e VHZ (ver figura 3.1 para o esquema do
trigger). O bárion produto do decaimento é selecionado através de um único
cintilador, posicionado na região ondes os prótons provinientes do decaimento
do S + são separados (na figura 3.1 indicado por P). No caso do decaimento
do D não foi utilizado o cintilador P para a deteção dos anti-prótons. Com-
parando o Photon Trigger, para os E+ , e o Negphoton Trigger, para os
E , observamos que para o número total de trigger 37% do background é
rejeitado com o uso do cintilador P no espectrômetro de bárions. A razão de
não usar o cintilador P no Negphoton Trigger era o estudo paralelo do pro-
cesso S~ —» A° 7T~ , com A° —+ n TT° e TT° —• 7 7 , que será o objetivo central
de outro estudo que não o nosso.

Mais complexa é a combinação de cintiladores no espectrômetro de fótons,
cujo papel era o de identificar a conversão de um ou mais fótons em um dos
dois radiadores de aço colocados à frente dos TRD's (figura 2.4 e 3.1).

Com isso tinhamos dois diferentes triggers para a deteção dos S + —

Photon Trigger = Híperons.Bárions.Fótons (para E+)
Negphoton Trigger = Híperons.Fótons (para E ).

Os doÍ6 triggers mencionados contavam ainda com um trigger genérico
chamado TIPS, que requer um fator de pré-escala de 1/8192 híperon». TIPS
foi usado para o monitoramento constante da experiência, por ser o seu
trigger mais elementar.
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Outro trigger importante era o trigger padrão, no qual requer apenas
uma partícula atravessando o espectrômetro de híperons. Este trigger era
utilizado para o alinhamento das SSD's e PWCs, e calibração dos eletro-imãs
durante a tomada de dados. O trigger padrão, junto com o TIPS, foram
utilizados também para o estudo da composição do feixe.

Todos os triggers tinham um rationer (RATP), que nos dava uma janela
de tempo de 400 ns. Este tempo era necessário para assegurar a separação
de eventos devido ao longo tempo de arrasto nas câmaras do TRD.

Por razões que já mencionamos, decidimos não separar a tível de trigger
os decaimentos radiativos dos decaimentos náo-leptônicos. Simulações Monte
Cario do aparato experimental da E761 deram uma aceitação geométrica para
o aparato e trigger (Photon) de 64% para o decaimento radiativo, E+ —» p7 ,
e de 85% para o decaimento não-leptônico, E+ —* p 7r° .

Como veremos na próxima secção nosso trigger foi construído com o
auxílio de contadores de cintilação e lógica eletrônica.

3.2 Contadores e Lógica

Uma partícula que atravessa o espectrômetro de híperons era definida
pela coincidência de três cintiladores, Bi, BI e 2?3, e dois cintiladores veto
para eliminar o halo, VH2 e VH3, juntos com o beam gate vindo do sistema
do acelerador. Este trigger tem o nome genérico Tl.

Tl = Bl.B2.B3.(VH2 + VH3).(beamgate) (3.1)

Uma partícula no espectrômetro de bárions era definida por um cintilador
P, para o caso dos E+ .

A conversão dos fótons, chamada T2, era definida pela lógica or de três
sistemas (ver figura 3.1):
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1. O primeiro sistema tinha um veto para partículas carregadas CVl em
coincidência com um cintilador 51, colocado após a primeira placa
de aço, em coincidência com Tl. O nome genérico deste sistema era
Slphoton.

2. 0 segundo sistema usava o veto CVl, com um outro veto para as
partículas carregadas V2 em coincidência com um cintilador 52, colo-
cado após a segunda placa de aço, em coincidência com Tl. Todos estes
cintiiadores e placas de aço continha um buraco central para permitir
a passagem dos bárions vindos do decaimento dos híperons. O nome
genérico deste sistema era S2photon.

3. 0 terceiro sistema, conhecido como Rearphotonps, foi construído para
o caso em que os fótons atravessem ao longo do buraco junto com os
bárions. Este sistema usava, CVl, V2, 51, 52, um cintilador de veto
em frente ao rear lead glass (RPBGV) e com um corte de energia
neste lead glass de 10 GeV, em coincidência com Tl e um fator de
pré-escala 4.

Assim a conversão de fótons, T2, obdecia a seguinte lógica:

Slphoton = T1.CF1.51
Slphoton p T1.CVT.F2.52

Rearphotonps = Tl.CVÍ.Sl.V2.J2.RPBGV.(> 10GeV).(pré - 4)

com

T2 = Slphoton + S2photon + Rearphotonps (3.2)

Finalmente, tínhamos o sinal que inicializava o trigger de um bom evento,
conhecido por T3. Este sinal era dado ou pelo Negphoton Trigger ou pelo
Photon Trigger, e definido pela lógica or de dois sistemas:

1. O primeiro sistema era diferente dependendo do trigger para o de-
caimento usado. Para o Negphoton Trigger (£ ), tínhamos uma
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coincidência tripla de T2, corte de energia do calorímetro de vidro-
chumbado de 5 GeV e rationer RATP. Para o Photon Trigger (S+),
tínhamos uma coincidência quadrupla de T2, corte de energia no ca-
lorímetro de vidro-chumbado de 5 GeV, rationer RATP e o cintilador
P.

2. O segundo sistema era o TIPS.

Assim formamos os três principais triggers para esse trabalho:

Padrão = Tl.RATP (3.3)

Negphoton = T3 = T2.(> 5GeV).RATP + TIPS (3.4)

Photon = T3 = T2.(> bGeV).P.RATP + TIPS (3.5)

O trigger TIPS é um Tl pré-escalado (1 em 8192 trigger Tl), sua taxa
era de aproximadamente 1% do trigger final T3 e não causava nenhum prob-
lema em termos de tempo-morto. 0 corte de energia de 5 GeV requirido no
calorímetro de fótons era utilizado para eliminar eventos onde um fóton de
baixa energia era produzido por uma interação. A taxa final do Photon
Trigger era de aproximadamente 0,8% do feixe, e 24% dos triggers T3 re-
construídos eram bons eventos E+ —• pir° .

Os triggers Tl e T2 formavam um conjunto com o restante do aparato
experimental, SSD, PWC e TRD. Portanto era impossível fazer um ajuste
destes triggers durante a tomada de dados, com o acelerador trabalhando. Já
o trigger lógico foi construído com uma unidade lógica programável CAMAC
(PLU) [64], esta unidade, um modelo LeCroy 4508, estava sob controle de
um pacote de rotinas Fortran instalado em um VAXl 1/780.

3.3 Sistema de Aquisição de Dados

A experiência tomou dado» durante 8 meiei, a partir de janeiro de 1990.
Antes disso, durante o período de física com alvos estacionários de 1987/1988,
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realizamos um teste, em situação de feixe parasitário. Este teste teve como
objetivo compreender e estudar o comportamento das SSD's, além de testar
o sistema de leitura das câmaras e SSD desenvolvido pelo St. Petersburg
Nuclear Physics Institute e pelo Fermilab.

A experiência tinha cerca de 5000 canais de SSD e 5500 canais de PWC
que eram registrados em nosso sitema de leitura CROS (Chamber ReadOut
System), este sitema está baseado em módulos CAMAC e foram contruídos
por St. Petersburg Nuclear Physics Institute. Ainda haviam 112 canais de
ADC (Anolog to Digital Converters) para o calorímetro de fótons, 72 canais
de contadores (sealers) e cerca de 60 canais miscelâneo de ADC, TDC (Time
to Digital Converters) e latches.

A figura 3.2 mostra o esquema do sistema de aquisição de dados da £761.
Um trigger T3 era requirido para inicializar o nosso sistema de leitura. Esta
informação era tranferida dos módulos CAMAC para uma memória buffer
(RBUF) [65, 66] em um bastidor VME, via um sistema desenvolvido pelo
Fermilab chamado Smart Crate Controller (SSC) [67. 68, 69, 70]. Um
evento típico tinha em média 600 bytes e eram necessários cerca de 800 fis
para sua leitura. Foram registrados por volta de 15000 centos por pulso do
acelerador, um pulso tem a duração de 23 s e é repetido a cada minuto.

Do RBUF os eventos registrados eram transferidos para 1 dos 14 módulos
de ACP (Advanced Computer Program) [71, 72], no qual em cada módulo
de ACP é processado uma versão da reconstrução do offline. Este ACP
farm tinha da ordem de 10 milhões de instrução por segundo (MIPS) de
potência computacional, com isso estávamos habilitados a reconstruir com-
pletamente cerca de 10% do total dos dados online, trabalho importante
para monitorarmos o desempenho dos detetores. 06 eventos analisados eram
enviados para um VAX11/780 e uma VAXstation 2000 que monitoravam a
experiência.

Os dados foram registrados em fitas de 2400 pés (9-track), a 6250 bpi,
numa taxa de 2 a 3 fitas por hora, Bendo gravadas um total de 3577 fitas e
amarzenados aproximadamente 1 bilhão de triggers em toda a experiência.
Durante a tomada de dados, nós invertíamos o ângulo de incidência dos
protons sobre um alvo fixo, com o objetivo de cancelar os biases da ex-
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periência, a cada 3 fitas registradas. O experimento rodou com um fluxo
aproximado de 8xlOn prótons/pulso, como já mencionamos anteriormente.
Uma vez por dia fazíamos uma tomada de dados para alinhamento dos de-
tetores, esta tomada de dados eram realizadas com as possíveis combinações
dos eletro-imãs desligados e ligados.

Finalmente, utilizando o Photon Trigger foram registrados aproximada-
mente 900 fitas magnéticas com cerca de 200 milhões de triggers (um mês
de tomada de dados). Utilizando o Negphoton Trigger (uma semana de
dados) foram registrados na ordem de 200 fitas magnéticas com cerca de 59
milhões de triggers. Uma segunda parte da experiência foi dedicada para o
estudo do decaimento radiativo 5~ —» £~ 7 , utilizando para este diferentes
triggers e configuração geométrica dos detetores.
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Capítulo 4

Análise de Dados

A análise de dados foi desenvolvida através dos seguintes passos: 0
primeiro passo era o alinhamento dos detetores, os SSD's, as PWC's e os
TRD's. O próximo passo consistia na calibração do momento dos eletro-
imãs, isto envolvia determinar o Pt kick de cada eletro-imã (campo magnético
integral). A calibração de energia do calorímetro de fótons também foi re-
alizada. Finalmente a reconstrução das trajetórias dos candidatos ao decai-
mento Y —* B -f X foi realizada. 0 trabalho inicial de análise, conhecido
como Passl, foi realizado por um computador Amdahl 589o, o qual é equiv-
alente a cinqüenta VAX 780. 0 tempo médio de CPU por evento era de
4 ms, e foram necessárias 6 semanas de tempo real para reconstrução de
aproximadamente 600 milhões de eventos.

4.1 Alinhamento

O objetivo do alinhamento era garantir que as posições e orientações
de todos os planos de deteção (SSD, PWC e TRD) estivessem consistentes
com os dados colocados no banco de dados da E761 [73, 74]. Ver figura
2.1, no capítulo do aparato experimental, o sistema de coordenadas usado.
O trabalho de alinhamento dos detetores envolvia um processo iterativo de

46



mudanças nas constantes de alinhamento e reanálise dos dados, este proce-
dimento era considerado completo quando seus resultados convergiam para
valores idênticos.

Neste trabalho, primeiro uma trajetória era reconstruída através dos hits
de 4 planos SD2X, SD2Y, WB2X e WB2Y. Trajetórias de feixes contínuos
(que não decaíram) eram usadas para isto. Os resíduos (a diferença entre a
posição da trajetória e o hit) eram plotados para cada um dos planos SD2U,
planos da estação SD3, planos da câmara proporcional WA, planos dos de-
tetores WT e TRD e o restante dos planos de WB. Das distribuições dos
resíduos, determinávamos as constantes de alinhamento. Estas constantes
eram introduzidas novamente no sistema de análise e fazíamos um segundo
estudo de alinhamento. Este era considerado ótimo quando todos os resíduos
se anulassem. Os demais planos em SDl, WC e WD eram alinhados simi-
larmente usando dados quando o segundo hyperon magnet e os 3 analyzing
magnets estavam desligados. 0 valor médio do resíduo para cada plano era
0,05ÍT, onde a, a resolução de cada plano de deteção, é o espaçamento entre
os strip ou fios dividido por vÍ2 . 0 maior resíduo era 0,17CT.

4.2 Calibração do Momento

Paxá medir o momento das partículas era necessário conhecer os campos
magnéticos de cada um dos eletro-imãs. Antes da experiência foram real-
izados um mapeamento destes campos, assim como foi calculado o campo
magnético integral (/ Bd\), para cada eletro-imã, usando os dados deste
mapeamento. Através destes cálculos tiramos o Pt kick efetivo dos eletro-
imãs. Para determinar a calibração relativa do Pt kick medimos o momento
do feixe que não decai. OB momentos medidos para o espectrômetro de
híperons e para o espectrômetro de bárions foram ajustados para serem os
mesmos. O momento absoluto calibrado era determinado usando o decai-
mento S+ —» pwa e reconstruindo a massa quadrada, faltante e neutra dos
7T° através da reconstrução das trajetórias dos prótons e dos E+ . A massa
quadrada, Af£0) dos 7r° eram examinadas como função de R, onde Ré a. razão
entre o momento do próton e o momento do E+ . Através deste método a
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calibração do momento absoluto poderia ser verificada, e sua correção era da
ordem de 0,2%.

4.3 Reconstrução da Posição do Alvo

Antes de realização da experiência, tanto a medida da posição do alvo
bem como a medida da posição do primeiro hyperon targeting magnet foram
realizadas utilizando instrumentos de medida alta precisão. Estas medidas
eram então usadas para determinar as posições do alvo e do primeiro hyperon
magnet no sistema de coordenadas das câmaras de deteção. O Pf kick do
hyperon magnet foi determinado através da trajetória do feixe que não decai,
originários do alvo.

4.4 Calibração do Calorímetro de Fótons

O primeiro passo na calibração do calorímetro de fótons, feito de blocos
de vidro-chumbados e BGO, era determinar a voltagem de cada fotomulti-
plicadora (uma fotomultiplicadora em cada bloco de PbG e BGO) tal que
uma partícula mínimo ionizante depositasse uma energia equivalente à um
certo valor para altura de pulso em cada bloco do calorímetro (10 canais
acima do pedestal, visto em um analisador de multicanal). Usando eventos
do decaimento E+ - t p x ° , TT° —» 7 7 , o ganho de cada bloco foi ajustado
de tal forma que a energia total do calorímetro de fótons fosse igual ao mo-
mento dos 7T° calculado das trajetórias dos E+ e dos prótons. A resolução de
energia (<TE/E) deste calorímetro era 73%/JE(GeV), portanto muito pobre
comparado com a expectativa de um calorímetro de vidro-chumbado ideal,
ò%/y/E(GeV) [75]. Isto não foi surpresa, devido ao fato de que os gan-
hos foram ajustados preliminarmente e não tiveram o ajuste e calibração
final. Alguns dos problemas que causaram uma resolução de energia pobre
incluem: somente 18 comprimentos de radiação de material, os primeiros
3 comprimentos de radiação (placas de aço) eram passivos, um buraco no
centro do calorímetro (para a passagem dos prótons) e a perda de parte da
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energia total nas laterais do calorímetro. Desde o princípio, percebemos que
os cortes a serem usados no calorímetro de fótons são suficientemente brandos
a ponto de permitirem a convivência com a baixa resolução do calorímetro
(ver capítulo 5, os cortes utilizados).

4.5 Reconstrução das Trajetórias

O típico evento que estamos observando é Y —> B -f A', onde o híperon,
Y, tem sua trajetória reconstruída no espectrômetro de híperons e o bárion,
B, tem sua trajetória reconstruída no espectrômetro de bárions. A partícula
neutra, A', não era reconstruída, mas tinha sua energia e posição medidas pelo
calorímetro de fótons e pelo TRD respectivamente. Uma outra classe de even-
tos, partículas que não decaíram, eram reconstruídas com os espectrômetros
de híperons e bárions, estes eventos foram importantes para a calibração e
alinhamento dos detetores, como vimos nas secções anteriores.

Para cada evento, o programa de reconstrução offline tentava encon-
trar uma trajetória no espectrômetro de híperons e uma trajetória no es-
pectrômetro de bárions, cada trajetória tinha associado um x2 reduzido
(x2lv) no qual indicava sua qualidade de ajuste. O %2 reduzido para a
trajetória dos híperons, x\lvi é mostrado na figura 4.1. 0 número médio
de graus de liberdade do espectrômetro de híperons é i/=4, para análise de
dados nós fizemos um corte nesta grandeza, como mostra a figura 4.1, de
x\IV < 4. 0 x2 reduzido para a trajetória dos bárions está dado na figura
4.2. O número médio de graus de liberdade do espectrômetro de bárions
é f=2õ, para análise de dados utilizamos um corte nesta grandeza, como
mostra a figura 4.2, de x2

B/v < 2. O número médio de graus de liberdade é
determinado pela lubtração do número de parâmetros determinados em cada
trajetória (cinco) do número de planos com um hit encontrado na trajetória
(9 para os SSD e 30 para as PWC).

Na distribuição de momento dos híperons fizemos um corte de 325<
py <425 GeV/c. A distribuição de momento dos híperons para ângulo de
incidência positivo está dada na figura 4.3.
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Havia duas variáveis importantes para a análise do parâmetro de as-
simetria do decaimento E+ -> j>7, que também foram utilizadas na análise
de £~ - » P 7 , TY e TX. TY(TX) é a tangente do ângulo (sistema do
laboratório) entre a trajetória do hiperon e o eixo z no plano y(x) — z
em SD3. TY{TX) é também definido por Py/P2(Px/P2), onde Px, Py e
Pz são as componentes do vetor momento dos híperons. As distribuições
TY para os ângulos de incidência positivo e negativo são mostrados na
figura 4.4, estas distribuições são similares. Já as distribuições TX para
os ângulos de incidência positivo e negativo, mostrados na figura 4.5, ap-
resentam diferenças, há uma inclinação negativa(positiva) para o ângulo de
incidência positivo(negativo). Estas diferenças de inclinação n°.s distribuições
TX são causadas pela diferença no espectro de produção para os dois difer-
entes ângulos de incidência e a dispersão é causada pelo hyperon magnet.
Esta é a razão para o uso sitemático, durante a tomada de dados, de dois
diferentes ângulos de incidência, cujo o objetivo era cancelar os biases cau-
sados por estes efeitos.

O vértice Z (posição z do decaimento dos híperons) era definido como
a posição z da distância mais próxima da interseção das trajetórias dos
híperons e bárions. Definimos, para análise, z—O na estação SD3, na figura
4.6 temos a distribuição do vértice Z. O pico ao redor de 1400 cm (WA) são
decaimentos após a câmara WA no qual o programa de reconstrução offline
determinam uma posição de vértice errada. Assim para evitarmos estas fal-
has de reconstrução, definimos o volume de decaimento entre SD3 e WA, e
para tal utilizamos um corte, na reconstrução do vértice de 0< Zv <1200
cm.

4.6 Sinais E+ e E

Considerando o decaimento Y —• B + X e os parâmetros de reconstrução
da trajetória definidos na secção anterior, poderemos construir as seguintes
variáveis:

R = ^ (4.1)
VY
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Thetayg = J(TXB + TXyy + (TYB + TYyy (4.2)

(SB - xy){TXB - TXy) + (yB - yv)(TYB - TYY)
Thtta\B

 ( 6)

TXy) (4.4)

PB(TYB-TYy)
cos ev = — (4.5)

ECMB rny
= + R ( 4 6 )

onde R é a razão entre o momento do bárion e o momento do híperon,
ThetayB é o ângulo de abertura entre as trajetórias do híperon e bárion no
ponto de decaimento (usamos uma aproximação para pequenos ângulos), 2V

é o vértice z no ponto de decaimento e finalmente cos 6X, cos 6y e cos 9Z são os
cossenos direcionais do bárion no sistema de centro de massa do híperon. As
aproximações /?=1 e Piab=Eiab foram aplicadas. ECMB é a energia do bárion
no centro de massa e o seu momento (ou o momento da partícula neutra) no
centro de massa é único e dado por:

1 \/(™r ~ (mB ~ mxY){ml - (mB + mA-)2)
PCM = 2 — (4.7)

Para o decaimento de dois corpos um importante diagrama Thetayg x R,
nos dá uma elegante representação deste decaimento. Na figura 4.7 temos
uma pequena amostra de nossos dados para o decaimento E+ —> p7T°, en-
quanto a figura 4.8 nos dá uma amostra para o decaimento XI —> prr0 . Na
figura 4.9 mostramos o diagrama Thetayg x R das previsões teóricas. Du-
rante a tomada de dados, observamos um excesso de eventos próximos de
ThetaYB=0 e Í2=l, estes eventos são interações que produziam partículas
neutras de baixa energia que satisfaziam o trigger e o próprio feixe. Para
removê-las utilizamos os seguintes cortes, ThetayB > 100 /zrad ou R < 0,97.

Das trajetórias dos híperons e dos bárions reconstruímos a massa qua-
drada, faltante e neutra (carga elétrica), M\o, uiumindo o decaimento
S+ —+ pX (S~ -*pX). A figura 4.10 mostra a distribuição da massa
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quadrada, faltante e neutra dentro da hipótese E+ —» j>7r° , enquanto a figura
4.11 mostra esta distribuição dentro da hipótese E —* fn:1". 0 pico 7r° de
E+ —> p 7T° ( E —> p 7T° ) e o pico 7 de ET —• p 7 ( E —> p 7 ) podem ser
vistos claramente. O pico da massa quadrada, faltante e neutra do decai-
mento K^ —* 7r+7r° (K~ —» 7T~7r°) aparecem fora da região correta, uma
vez que foram reconstruídos a partir da hipótese errada para as partículas
carregadas E + e p ( E ep) .

Após a seleção dos cortes, o background do pico E+ —+ piru era menor que
0,2% usando o Photon Trigger, no caso E —» pir° o background era menor
que 2.1% usando o Negphoton Trigger. Finalmente temos, na figura 4.12,
a comparação das distribuições das massas quadradas, faltantes e neutras,
mostrando que temos a mesma resolução de reconstrução destas massas.
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Fig. 4.12 - Comparação das distribuições das massas quadradas, faltantes c
neutras.
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Capítulo 5

Resultados

A seguir vamos apresentar os resultados obtidos pela E761, dando ênfase
aos dados recolhidos utilizando o Negphoton Trigger (E ) através de cerca
de 200 fitas magnéticas gravadas com aproximadamente 59 milhões de even-
tos, cujo objetivo será a medida da razão de ramificação para o decaimento
radiativo E —* pf , bem como um teste de violação CP para hiperons.

5.1 Separação dos sinais £ ->p7 e E —-> pn0

Das figuras 4.10 e 4.11 podemos notar que o background dominante de
E + —• p7 ( £ —* pf) é E + —+ pir° ( E —• pv0 ), e com a utilização do es-
pectrômetro de fótons poderemos separar o sinal de E+ —> pf ( E ~* P7 )
de S + —>p7T° (E* —> pTT°). Para ilustrar a técnica de separação dos dois
eventos, uma representação de um evento da projeção no plano yz do es-
pectrômetro de fótons é mostrada nas figuras 5.1 e 5.2 para os eventos
E + —• p7 e E+ —» p7T° respectivamente. Note na figura 5.2, que temos
dois intensos clusters de hits em cada lado da projeção da trajetória TT0,
estes clusters são devidos ao dois fótons de ir0 —* ff • Das figuras 5.1 e
5.2 é possível notar que o TRD não é sensível a trajetória dos prótons, mas
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as PWC's, colocadas à frente dos TRD's, tem seus hits associados com a
trajetória do próton. Ainda podemos notar nestas figuras, a concentração de
energia da partícula neutra, no caso de 7 temos uma concentração maior ao
longo de sua trajetória, já no caso de 7r° notamos duas concentrações devido
aos dois 7's provenientes de TT0 —> 77 .

Além destas informações do TRD e PbG foi desenvolvido um algoritmo
cuja finalidade é identificar os eventos com um só fóton e rejeitar eventos com
mais de um fóton de maneira eficiente e confiável [76]. 0 algoritmo distingue
dois casos, fótons que convertem na primeira placa de aço (fótons Si) e fótons
que convertem na segunda placa de aço (fótons S2). Faz-se a exigência de
que pelo menos 70% da energia depositada no calorímetro eletromagnético
esteja dentro de 5 cm da trajetória neutra extrapolada. Constrói-se então
um x2 reduzido para o TRD, somando-se o quadrado do resíduo entre a
posição medida no TRD e aquela obtida da extrapolação da trajetória neutra.
Este resíduo é normalizado à resolução do TRD. Desta forma se um hit no
TRD satisfaz o critério de ocorrer dentro de 5 cm da posição esperada pela
extrapolação da trajetória neutra, o \2 reduzido é calculado por

onde a — 2mm./\/12 é a resolução espacial do TRD e Ax, é o resíduo na coor-
denada x para o hit z-ésimo. Existe uma expressão análoga para a coordenada
y. Tipicamente este x2 têm dois graus de liberdade, isto é, em geral dois fios
do TRD disparam, dentro da faixa de 5 cm da trajetória neutra extrapo-
lada. Somam-se estes x25s e ° resultado é normalizado pelo número de hits.
Foi estabelecido um limite superior no x2 do TRD de 50. Assim, se haviam
dois intensos clusters que estavam muito afastados da trajetória neutra ex-
trapclada tínhamos x2=50, este tipo de evento é provavelmente S+ —• px°
(£ —> p7T° ), 7T° —> 77 . O x2 reduzido do TRD para eventos no rearphoton
também eram colocados com x2=50. Assim espera-se que eventos £ + —• pf
( S " -» pj ) tenham um *2 para o TRD baixo e S+ -» pir0 (XT -• pir°)
tenham um \2 P a r a ° TRD maior que E+ —> pf ( £~ —» py) por causa do
ângulo de abertura dos dois fótons provenientes do decaimento 7r° —• 7 7 . O
evento S+ —• pf mostrado na figura 5.1 têm x2=0,15, enquanto o evento
£ + —» p7T° mostrado na figura 5.2 têm x2;=50 devido aos dois clusters de
hits no TRD estarem bem separados.
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A distribuição das variáveis TRDx2 vs. M2
0 (massa quadrada, faltante e

neutra) é mostrado na figura 5.3. A figura 5.4 mostra a distribuição em massa
quadrada, faltante e neutra, M^o, para eventos com TRDx2 < 1 ( £ ~* Pi)
e eventos com TRDx2 > 4. Os eventos com TRDx2 > 4 representam bem
o background abaixo do pico do sinal E ~~* Plf • Na figura 5.3 definimos 4
regiões, S para o sinal, B para o background e duas regiões de normalização
N e T. Estas regiões, bem como os cortes utilizados nesta fase da análise,
estão definidas na tabela 5.1. Normalizamos S e B em igual área na região
de normalização 0,0072< M2

D <0,0100 GeV2/c4 onde os eventos nesta região
são dominados por S —+pir°.

cortes usados na análise

XI- < 4
^•nipcrcm

Xbárion ^ ^0 < Zv < 1200 cm a partir de SD3

ThetaYB > 100 fir&à ou R < 0,97
Locsum (PbG) > 0,7 (70%)

região

S
B
T
N

massa quadrada neutra
GeV2/c4

-0,0040< M2o <0,0040
-0,0040< Mx

2
0 <0,0040

0,0072< M2o <0,0100
0,0072< Mfc <0,0100

TRDx2

>4

>4
Tabela 5.1 - Definição das 4 regiões S, B, N, T e cortes usados na análise

A fração do sinal, / , correspondente ao número de eventos do decaimento
radiativo na região S, é definido por:

(5.2)
•"5

OU

(5.3)
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onde Ns, NB, NJ e N^ indica o número de eventos correspondente em cada
região. Em nosso caso /=0,6181±0,0425, e na região S tínhamos Ns=345±19
eventos. Assim o número de eventos £ - > p 7 na região S era /Ars=213±19.

No início de nossa análise, secção 4.6 do capítulo anterior, verificamos
na ordem de 400 £ —• pj, ver figura 4.11. Aplicando o algoritmo do TRD
para extrair os eventos E —> p*y reduzimos nossa amostra para 213 eventos,
ou seja 53% do valor inicial. Na tabela 5.2 temos os números de eventos em
cada região, a fração, / , e o número de E —» j?7 .

Região
S
B
T
N

número de eventos
345
867
138
908

/ = 0,6181 ±0,0425
fNs = 213 ± 19

Tabela 5.2 - Número de eventos nas regiões S, B, T e N. Fração / e número
de E~~ - + P 7 .

5.2 Razão de Ramificação E Pi

Medimos a razão de ramificação

RRÇL~ -> py)
(5.4)

onde iV7 é o número medido de £ —• py , N*a é o número medido de
£ —»p7T°, c^ é a eficiência total para deteção de £ —> p7

65



eficiência para deteção de E —+p7r°. A eficiência total, e^, é o produto
da eficiência geométrica (aceitação), eficiência do trigger, eficiência de re-
construção do evento e e^RD, que é a eficiência do algoritmo do TRD para
extrair os eventos radiativos na região S. A eficiência do algoritmo do TRD,
t^RD', é relevante somente para a deteção dos decaimentos E —»JÕ7 e não

para E —> pT° . Por essa razão

onde crc e e7 são os produtos da eficiência geométrica, eficiência do trigger
e a eficiência de reconstrução dos eventos para E ->p7r° e E —> pj , re-
spectivamente. Contamos os números de eventos de uma amostra dos da-
dos utilizando o Negphoton trigger e as eficiências ero e e7 foram calcu-
ladas utilizando-se simulações Monte Cario. A eficiência e!.Rl) foi medida
utilizando-se os dados registrados. Para medida da razão de ramificação,
utilizamos a amostra total de dados e não separamos os ângulos de in-
cidência positivo e negativo, isto devido a baixa estatística dos decaimentos
£ —+ p~f . No estudo das eficiências, separamos os ângulos de incidência

positivo e negativo para o cálculo de cada uma das eficiências e usamos a
média destas eficiências na equação (5.5) para obtermos a razão de rami-
ficação.

5.2.1 N ú m e r o de E —>pTr°

Usando os seguintes cortes para os decaimentos E - t p ) e I - » p i ° ,

Xl <4
^•ntperon

sCbárion

0 < Zv < 1200 cm a partir de SD3
325 < py < 425 GeV/c

R = PB/PY < 1
ThetaYB > 100 /xrad ou R < 0,97
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iremos calcular o número de decaimentos não-leptônicos de E . A dis-
tribuição da massa quadrada, faltante e neutra para uma pequena amostra
está dado na figura 5.5, podemos notar a presença de K~ —* 7r~7r°. Assu-
mindo um background linear e eliminando o pico do sinal K~ —> 7r~7r° através
de um corte suplementar na distribuição da massa quadrada, faltante e neu-
tra (0,010< M2

x0 <0,026 GeV2/c"), o número de eventos £~ -+ pirQ será
justamente o número de eventos no histograma subtraindo o background.
Assim, em nossa amostra total encontramos 245461±495 E —* pn0. Este
valor será usado no cálculo da razão de ramificação E —> p7 .

5.2.2 Eficiências para £

As eficiências para £ —>p7r° e £ - t p ) , t,o e t, respectivamente,
foram determinadas através de simulações Monte Cario. Na experiência
E761, usamos um pacote de rotinas conhecido como GEANT3 [77] para o
desenvolvimento da técnica Monte Cario. 0 cálculo Monte Cario principia
através da trajetória do feixe que reconstruímos de nossa amostra. Para
as partículas carregadas, £ e anti-próton, os hits eram considerados nas
estações de silício (SSD) e nos fios da câmara PWC. Para a partícula neu-
tra, fóton, o chuveiro eletromagnético e o espalhamento múltiplo de Coulomb
eram simulados. No final de cada evento gerado, escrevíamos a informação no
formato da análise de dados da experiência, então analisávamos estes eventos
gerados pela simulação Monte Cario usando o mesmo programa de análise
offline. Nas figuras 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 mostramos algumas comparações
da análise real com a simulação Monte Cario, usando as quantidades medi-
das para o ângulo de incidência positivo dos eventos E —+ pi:0. As linhas
sólidas representam a amostra de dados reais e as linhas tracejadas repre-
sentam a simulação Monte Cario. Podemos ver a boa concordância entre a
simulação Monte Cario e os dados reais. Nesta simulação exigimos que as
partículas decaem no intervalo do vértice -150< Zv <1500 cm, porém ao
aplicarmos o programa de análise of f Une exigimos as mesmas condições us-
adas para a análise dos dados reais e requeríamos o trigger T3, ver definição
para o trigger no capítulo 3. Nós encontramos a eficiência para E~ —* pn0,
ewo = 0,4223 ± 0,0064 para ângulos de incidência positivo, ver exemplo
na figura 5.10 aonde temos o gráfico R vs. ThetayB do Monte Cario, e
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£,,o = 0,3628 ± 0,0060 para ângulos de incidência negativo.

Aplicando a mesma técnica para determinar a eficiência para S —> P7 ,
encontramos os seguintes resultados: para ângulos de incidência positivo e7 =
0,2077 ± 0,0045 e para ângulos de incidência negativo e-, = 0,1877 ± 0,0043,
ver figura 5.11 aonde temos o gráfico R vs. ThetayB da simulação Monte
Cario. Nestes dois casos, eficiências para £ —• pir° e £ —> pj, usamos
eventos que inicializavam um chuveiro eletromagnético em uma das placas
de aço, colocadas à frente dos módulos de TRD, mas não usamos eventos que
inicializavam o chuveiro eletromagnético no rear lead glass.

Uma eficiência importante é a do algoritmo do TRD Nós precisávamos
conhecer a eficiência deste algoritmo para um corte TRDx2 < 10 para deter-
minar a eficiência de conversão de um único fóton. Para isto usamos eventos
£ + —> pv° , 7T° —> 7i72, onde 7] atravessa o buraco do espectrômetro de
fótons e 72 passa pelo sistema aço/TRD/calorímetro de fóíons. Através das
trajetórias de £ T e do proton teremos a informação do 7r° reconstruído. As
estruturas das câmaras de fios WD1XY e WD2XY cobriam parcialmente a
região por onde os fótons, que atravessam o buraco, caminham para o rear
lead glass. Alguns destes fótons inicializavam um chuveiro eletromagnético
naquelas estruturas. Atrás de VVDlXY e WD2XY estava a WD1UV com
rotação de 45° em relação as duas primeiras câmaras de fios. A posição dos
fótons era medida na câmara WD1UV e sua energia era medida no rear
lead glass. Conhecendo a posição do vértice do decaimento £ + —> pir° ,
7T° —* 7172, e tendo a completa informação de 7r0 e 71, reconstruímos o
quadrivetor de 72. Usando este único fóton, 72, medimos a eficiência do
algoritmo do TRD, e^RD, para diversos cortes no buraco, ver figura 5.12 e
tabelas 5.3 e 5.4, aonde temos a eficiência do algoritmo do TRD para cada
corte no buraco. Encontramos a eficiência média é^RD — 0,8246 ± 0,0018
para ângulos de incidência positivo e e^RD = 0,8324 ± 0,0023 para ângulos
de incidência negativo.

Na tabela 5.5 temos os números de eventos £ —> J3 7r°, £ —• pj , suas
eficiências, e^o, e-, e e^RD para os ângulos de incidência positivo e negativo e
suas eficiências médias, que serão usadas no cálculo da razão de ramificação.
Estes valores foram obtidos com incidência horizontal.
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cortes
no

buraco (cm)
+ 0
+ 1
+2
+3
+4
+5
+6

eficiências
TRDx2 < 10

0,822
0,824
0,827
0,825
0,823
0,827
0,826

números
de

eventos
4483
4458
4319
3825
3093
2326
1675

< CTRD -. _= 0,8246 ±0,0018

Tabela 5.3 - Eficiência do algoritmo do TRD e sua média, usando ângulos
de incidência positivo.

cortes
no

buraco (cm)

+0
+ 1
+2
+3
+4
+5
+6

eficiências
TRDx2 < 10

0,832
0,833
0,833
0,832
0,828
0,834
0,838

números
de

eventos
4948
4914
4769
4244
3494
2688
1907

= 0,8324 ±0,0023

Tabela 5.4 - Eficiência do algoritmo do TRD e sua média, usando ângulos
de incidência negativo.
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7Vro

eTRD

ângulo
incidência
positivo

106250±325
0,4223±0,0064

83±12
0,2077±0,0045
0,8246±0,0018

ângulo
incidência
negativo

93913±306
0,3628±0,0060

87±12
0,1877±0,0043
0,8324±0,0023

< ero >= 0,3944 ±0,0065
e7 >= 0,1974 ±0,0397

= 0,8283 ±0,0042< CTHÜ v^_

Tabela 5.5 - Números de eventos £ —» p7rü , £ —> p-y e suas eficiências

5.2.3 Razão de Ramificação

Nós combinamos todos os números de eventos com diferentes ângulos de
incidência positivo e negativo (horizontal e vertical), para determinar a razão
das razões de ramificação iZ/2(£ —+ p7)/i2/Z(E —» pTT°). Usando a equação
(5.5) e as eficiências médias dadas na tabela 5.5 encontramos

= (2,093 ±0,462) x IO"3

Levando em consideração a invariância CP para decaimentos não-leptônicos
de híperons [33, 43, 45, 47, 49] temos RR(-£+ -* jm°) = RUCE" -+ prr0).
Como sabemos üiZ(E+ —» jmü) = 0,5157 ± 0,0030 [5], encontramos

= (1,079 ±0,238) x IO"3

Fizemos um estudo sistemático, variando os cortes e ajustes no algoritmo
TRD e nos diferentes ângulos de incidência positivo e negativo (horizontal
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e vertical, cujo resultados estão nas tabelas 5.6 e 5.7, respectivamente. Ob-
servando o valor máximo e mínimo do estudo sistemático, encontramos um
erro sistemático (±0,230)xl0~3 na razão de ramificação E —> 757. Assim

£7) = (1,079 ±0,238 ±0,230) x 10 - 3

onde o primeiro erro é o erro estatístico e o segundo é o erro sistemático.
Conforme a nossa expectativa, o erro estatistítico é dominante.

eTRD
S

RR(Ê" -»p7)(10-3)

tf>

eTRD

RR(S" -+P7) (10-3)

Horizontal
positivo
83±12

106250±325
0,4223±0,0064
0,2077±0,0045
0,8246±0,0018
0,993±0,146

Vertical
positivo

16±7
19067±138

0,4223±0,0064
0,2077±0,0045
0,8246±0,0018

l,067±0,468

Horizontal
negativo
87±12

93913±306
0,3628±0,0060
0,1877±0,0043
0,8324±0,0023
l,109±0,156

Vertical
negativo

22±6
23773±154

0,3623±0,0060
0,1877±0,0043
0,8324±0,0023
l,108±0,304

Tabela 5.6 - Estudo sistemático com ângulos de incidência positivo e
negativo (horizontal e vertical)
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cortes
no

buraco (cm)
+0
+ 1
+2
+3
+4
+5
+6

eficiências
TRDx2 < 10

positivo
0,822
0,824
0,827
0,825
0,823
0,827
0,826

(io-3)

0,996±0,147
0,994±0,146
0,991±0,146
0,993±0,146
0,995±0,147
0,991±0,146
0,992±0,146

eficiências
TRDx2 < 10

negativo
0,832
0,833
0,833
0,832
0,828
0,834
0,838

RR(£"-»p7)
(io-3)

l,110±0,156
l,108±0,156
l,108±0,156
l,110±0,156
l,115±0,157
l,107±0,156
l,102±0,155

Tabela 5.7 - Estudo sistemático com o uso das eficiências do algoritmo do
TRD, com ângulos de incidência positivo e negativo.

5.3 Teste CP

Em um teste de violação CP em híperons podem ser considerado três
observáveis experimentais, que se anulam no limite de conpervação CP [33]:

r - r
r + f

a — a

(5.6)

(5.7)

(5.8)

onde A = A(y —• BIT), e a mesma notação é utilizada para a e 0 ( ã e (3).

A realização experimental neste tipo de processo não é nada simples. A
razão 25 é a mais sensível à violação CP, mas sua determinação requer a me-
dida da polarização do bárion final o que torna sua investigação experimental
muito difícil e inacessível à E761. Devemos notar que os modelos existentes
nos dão o valor para a observável A muito pequeno ou nulo para os decai-
mentos não-leptônicos dos híperons [33, 43, 45, 47, 49]. Sendo assim faremos
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um teste desta observável utilizando os decaimentos radiativos dos híperons
E" ->p7 e E + - + p ) .

Considerando o resultado para a razão de ramificação £ —* VI encon-
trado na secção anterior e o resultado da razão de ramificação E+ —
obtido na colaboração E761 [78, 79], temos

RR(Z -+ry) = (1,079 ±0,238) x 10 - 3

= (1,107 ±0,035) xlO-3

onde os erros são somentes erros estatísticos. Então

A = Ĉ £ = 0,013 ±0,125

resultado consistente como A nulo. Portando, dentro de nossos limites ex-
perimentais (baixa estatística) temos A consistenta com a conservação CP.
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Fig. 5.12 - Esquema usado para os cortes geométricos nas placas de aço.
dx — 5 cm. O corte do buraco varia de 0,0 cm a 6,0 cm.
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Conclusão

O tema deste trabalho, decaimento radiativo de hiperons, continua a ser
fascinante, tanto do ponto de vista teórico como em seu aspecto experimental.

Tivemos a oportunidade de trabalhar, na colaboração E761, neste assunto
e talvez a principal conclusão deste trabalho é que ainda existe muito a ser
investigado nesta área, o que justificaria renovados estudos experimentais.

O resultado deste trabalho, que encontrou a razão de ramificação do decai-
mento radiativo S " - » p 7 , RR( £~ -» p-y )=(l,079 ± 0,238 ± 0,230)xl()-3,
onde o primeiro erro é estatístico e o segundo erro é sistemático, confirma
a expectativa de uma razão de ramificação similar à do decaimento radia-
tivo E+ —> p7 [5, 78]. Devido a baixa estatística, não foi possível medir
o parâmetro de assimetria deste decaimento, porém comparando este resul-
tado com o resultado obtido em outro estudo da colaboração [78, 79], calcu-
lamos a observável A em um teste de violação CP. O resultado deste teste é
compátival com a conservação CP.

O futuro desta área, decaimento radiativo de híperons, obviamente requer
o estudo dos outros cinco decaimentos, um dos quais foi obieto de medidas
na E761, o decaimento E~ —• S" 7 , para qual nossa colaboração deve obter
a razão de ramificação e talvez uma primeira medida de seu parâmetro de
assimetria. Para os testes de violação CP, a melhor alternativa parece-noi
ser a realização de experiências em colliders pp de baixa energia (tipo LEAR
no CERN), com a possibilidade de medir a e 5 e talvez /3 e /J, assim como
aumentar a estatística destes decaimentos.
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