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Resumo

Apresentamos resultados preliminares obtidos na investigação de
sinais que possam revelar a existência de estados excitados fermiônicos
em colisões e+e~ e ef onde o feixe de fótons é obtido através do método
de conversão denominado laser backscatlering.

A ocorrência de estados excitados é uma das mais claras características
da existência de subestrutura do setor (ermiònico [1]. Em modelos compos-
tos, as partículas hoje consideradas elementares são vistas como o estado
fundamental de um rico espectro de estados excitados.

Nosso trabalho está concentrado na busca de dois tipos de tais estados:
os que possuem spin 1/2 e os que possuem spin 3/2. Os do primeiro tipo
interagem com os férmions usuais e o campo eletromagnético através de um
acoplamento do tipo momento magnético anômalo cuja lagrangiana é

C = (^\ ^ -V^n + ÒTSW.+ h.c., (1)

onde m é a massa do estado excitado, representado por t/"'*'- Os do segundo
tipo (spin 3/2) serão descritos por um espinor de Rarita-Schwinger e a sua
lagrangiana de interação é dada por

= I — j yA '71/(0 + trysjxpr^ + h.c.. (2)
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Estamos analizando o potencial de descoberta de tais estados nos fu-
turos aceleradores e+e~ que, convertidos em máquinas e-y através do laser
back scattering [2], poderão fornecer um claro sinal da existência de tais
ressonâncias no espalhamento tipo Compton. Além disso a versatilidade da
conversão e+e~ = > e^ea possibilidade do ajuste adequado dos parâmetros
de polarização dos feixes iniciais possibilita a maximização da relação sinal-
background, bem como uma determinação mais precisa das constantes de
acoplamento e do spin do estado excitado.

No método de conversão de laser backscattering, um dos feixes de um
acelerador e+e~ é convertido em um feixe de fótons através do espalhamento
Compton, ao se incidir frontalmente sobre este feixe um laser de alguns eV
e grande potência. Os fótons do laser são então espalhados para trás a um
ângulo muito pequeno em relação aos elétrons iniciais e carregam boa parte
do momento destes. 0 feixe de elétrons iniciais é desviado e em seu lugar
passa a existir um feixe de fótons altamente energético e colimado.

A seção de choque para colisões e-y, onde os fótons são obtidos pòr este
método é dada por

da = jT""dxf{x)dB, (3)

onde â é a seção de choque do sub-processo e*f —* X, f(x) é a função de
distribuição de energia do fóton espalhado [2] e x a fração do momento do
elétron carregada por ele.

A amplitude invariante para colisões com estados iniciais envolvendo fei-
xes de elétrons e fótons polarizados é escrita em termos da matriz densidade
como

\M\2= £ PabPdMacMhi. (4)
jinais

onde a,b,c,d = ± indicam a helicidade do estado inicial, sendo os estados
finais somados sobre todas as configurações de helicidade. Assim,

- | 2- | -+| 2)} . (5)

onde |AaA(,| = I-MA.AJ2 é a amplitude de helicidade da reação ab —> X com
Aa = ± indicando a helicidade da partícula a e A(, a helicidade de b.
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Utilizando-se técnicas de espinores de Wcyl-van der Waeden [3], foram
calculadas as amplitudes de helicidade dos processo e+e~ —» 77 e cy —» e* —»
e7 bem como da largura do decaimento eJ/2,3/2 ~* e7-

Para a largura de decaimento, obtivemos que, tanto para estados excita-
dos de spin 1/2 quanto de spin 3/2, ela é:

r = QA2m(a2 + fc2). (6)

Para a reação e+ e~ -+ 7 7, as amplitude de helicidade diferentes de zero,
somadas sobre os estados finais, são

= \++\\ (7)

onde t]i, ij2i Vi e V* s^° dados por,

spin 1/2 spin 3/2
77! 0 n _ u(

U 6m^

sendo

ú=(A)_JíL_ e ufA^_üi_. (9)
Vm; u-m2 \m) t-rri1 K '

Para a reação e+j —» e+7, as amplitudes de helicidade não nulas, somadas
sobre os estados finais são
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onde £,, £2, &), £4, £s e £6 sào dados por,

spin 1/2 spin 3/2

com
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0

us (s — m2)

* ~ \m) {s-

u — rn2 (11)

A partir destas amplitudes, foi iniciada a simulação de Monte Cario dos
processos com vista à obtenção dos indícios feriomenológicos que possibilitem
a identificação destes estados excitados nos futuros aceleradores e+e~.

Este trabalho vem sendo realizado em colaboração com O.J.P. Éboli
(IFUSP), J. Montero(IFT/UNESP), S.F. Novaes(IFT/UNESP) e D. Spe-
hler
(IFT/UNESP).
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