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Resumo

Apresentamos um estudo fenomenologico dos leptoquarks escalares, que
são novas partículas previstas por modelos compostos, utilizando, em parti-
cular, o modelo de Abbott-Farhi. Calculamos a produção de leptoquarks em
colisões e") a partir de aceleradores ee, utilizando o processo de laser back-
scattering para obter o feixe incidente de fótons. Concluímos que colisões e~f
fornecem um bom meio para a investigação de leptoquarks escalares.



Abstract

We present a phenomenologic study of scalar leptoquarks, which are new
particles predicted by composite models, using, in particular, the Abbott-
Farhi model. We have calculated the production of leptoquarks in ej colli-
sions within ee colliders, utilizing the laser back-scattering process to create
the incident beam of photons. We are able to conclude that e-y collisions
provide a good way to find scalar leptoquarks.



índice

1 Introdução 2

2 Leptoquarks Compostos 5
2.1 Modelos Compostos 5
2.2 O Modelo de Abbott-Farhi 6
2.3 Leptoquarks Escalares 8

3 Estrutura Hadrônica do Fóton 17
3.1 Introdução 17
3.2 Laser Back-Scattering 18
3.3 Funções de Estrutura 22

4 Resultados Finais 31
4.1 Introdução 31
4.2 Do subprocesso para o processo 32
4.3 Sinal e + jato 35
4.4 Sinal jato+£m i í j m g 43

4.5 Sinal leptoquark+jato 47

5 Conclusões 53

A Função de Fragmentação 55

B O Método de Monte Cario 50



Capítulo 1

Introdução

O modelo padrão descreve razoavelmente bem a física de partículas ele-
mentares atual. O sucesso obtido na unificação das interações eletromagnética
e fraca por Glashow-Weinberg-Salam [1] [2], e o advento da Cromodinâmica
Quântica, que deu uma descrição da força forte entre os quarks, foram de
importância fundamental para a afirmação do modelo padrão tal como ele
nos é apresentado atualmente.

Os constituintes fundamentais da matéria, segundo o modelo padrão, são
os *ermions puntuais: léptons e quarks. Os léptons são partículas de spin 1/2
fundamentais que sofrem interações fracas. Os três lépton carregados, elétron
(e~), míon (fi~) e tau (T~) , são bem conhecidos assim como os neutrinos do
elétron (t/e) e do míon (u^). Há também uma grande evidência experimental
para a existência do neutrino do tau (f r). Os nomes dos neutrinos seguem
da estrutura da corrente fraca carregada, que é representada pelos dubletos
de isospin fraco

onde o índice L representa uma estrutura de mão esquerda. Há também os
léptons de mão direita: e^, / í ^ e r^ , onde não aparecem neutrinos devido ao
fato de não serem massivos.

Quarks são constituintes fundamentais de spin 1/2 dos hádrons. Eles ex-
perimentam de todas as interações conhecidas: forte, fraca, eletromagnética
e gravitacional. Eles foram propostos inicialmente em 1964 por Gell-Mann
[3] para se entender a classificação SU(Z) dos hádrons. Como os quarks



sofrem interação forte, tornam-se partículas confine das e portanto não são
observados diretamente, sendo necessário obter evidências indiretas da sua
existência. Eles podem ser divididos em famílias como os léptons, devido à
corrente fraca carregada, formando os dubletos de isospin fraco

onde

CX • ('X • (X
de = d cos 6C -+• s sin 8C ,

se = a cos 6C — dsin 6C ,

e í c é o ângulo de Cabibbo, além dos quarks de mãc-direita: UR, </«, CR,
SR> bR e ÍR. AS componentes de cima dos dubletos possuem carga q =
+2/3, enquanto para as de baixo q — —1/3. Já se conhecem evidências
experimentais para os cinco primeiros quarks (u, d, c, .s, b). O quark top
ainda permanece um desafio para os físicos experimentais.

Apesar do modelo padrão apresentar um grande sucesso ao descrever as
interações entre as partículas elementares, ainda persistem alguns pontos que
necessitam ser esclarecidos. O bóson de Higgs, que aparece através da quebra
espontânea de simetria na teoria eletrofraca, ainda não foi observado, bem
como o quark top. A proliferação de famílias de férmions, suas diferentes
massas e ângulos de mistura constituem-se em outros fatos experimentais
que não são previstos pelo modelo padrão. Estas dificuldades levam alguns
físicos a proporem novas extensões ao modelo padrão com a finalidade de
resolver alguns deste desafios.

O insucesso na procura pelo bóson de Higgs e pelo quark top nos acele-
radores atuais, levam a elaboração de novos projetos para aceleradores cada
vez mais potentes, com energias superiores a 1 TeV. Uma nova geração de
aceleradores ee é prevista para ser construída com energias no centro de
massa superiores a 500 GeV. Estas novas máquinas permitem também a
investigação de novas partículas, que podem surgir devido ao aumento da
energia no centro de massa.

Este trabalho propôs-se a estudar fenomenologicamente as possibilidades
de produção de uma nova partícula: o leptoquark, que é prevista no modelo
de extensão do modelo padrão apresentada inicialmente por Abbott-Farhi
[4]. Esta nova partícula apresenta como característica principal o fato de



carregar número leptònico e bariônico simultaneamente. 0 modelo oferece
a possibilidade do surgimento de leptoquarks escalai es ou vetoriais. Em
particular, apresentamos um estudo envolvendo apenas o leptoquark escalar.

Na primeira parte deste trabalho, apresentamos um estudo teórico do
modelo de Abbott-Farbi. Introduzimos as características fundamentais deste
modelo, apresentando suas consequências como extensão do modelo padrão.
A partir da lagrangiana apresentada, estabelecemos as nuvas regras de Feyn-
man para os acoplamentos envolvendo o leptoquark e os léptons, quarks,
glúons e fótons. Calculamos a largura de decaimento para o leptoquark e
apresentamos alguns limites para a constante de acoplamento A e sua massa

Na segunda parte, discutimos uma possibilidade para aceleradores ee pro-
moverem colisões e-jy através do processo de laser back-scattering. Fizemos,
também, um estudo do modelo à pártons, apresentando um método para
calcular as funções de distribuições de pártons dentro do fóton, através das
equações de Altarelli-Parisi.

A seguir, apresentamos os processos envolvendo a produção de um lepto-
quark escalar em colisões e7, os quais são caracterizados pelos sinais e+jato,
jato-f-Emi,aing e leptoquark-fjato. Todos os processos calculados se restringi-
ram ao nível de árvore. Vimos que estes processos representam um bom meio
para se observar a produção de leptoquarks a partir dos futuros acelerado-
res ee, desde que estes apresentem uma energia de centro de massa e uma
luminosidade razoáveis, como sugerida no decorrer dcsie trabalho.



Capítulo 2

Leptoquarks Compostos

2.1 Modelos Compostos

Para baixas energias, o modelo padrão SU{2)i x U(l) de Weimberg-Salam
descreve satisfatoriamente as interações eletrofracas. Neste modelo, as mas-
sas são determinadas pelo valor esperado no vácuo do campo escalar através
do mecanismo de quebra espontânea de simetria. Este valor esperado no
vácuo também corta a divergência infra-vermelha da constante de acopla-
mento de SU(2)L resultando em uma teoria de acoplamento fraco. Todavia,
existem fatos experimentais que não são preditos pelo modelo padrão, como
a proliferação de famílias de férmions, suas diferentes massas e ângulos de
misturas e a artificialidade do bóson de Higgs, que nos fazem pensar em novos
modelos que possam, ao mesmo tempo, descrever a física de partículas atual
e resolver os problemas que ainda persistem.

Para resolver o problema da existência de várias famílias de férmions
podemos supor que as partículas conhecidas (férmions e bósons) são com-
postas. Entre os vários modelos propostos que descrevem a física de partícu-
las elementares além da escala eletrofraca (A/rermt- ~ 300 GeV), os modelos
compostos são os que apresentam uma maior quantidade de novos fenômenos
que podem vir a ser descobertos na futura geração de aceleradores. Além
disso, os modelos compostos exibem um maior espectro de novas partículas
como os bósons vetoriais excitados e leptoquarks, que são partículas que
carregam número bariônico e leptônico.

Tendo em vista modelos compostos, iremos estudar o modelo de Abbott-



Fahrí (AF) [4] onde é proposto um novo tratamento à lagrangiana do modelo
padrão de SU(2)L x U(l).

2.2 O Modelo de Abbott-Farhi
Este modelo é baseado na mesma lagrangiana do modelo padrão SU(2)L X

27(1). Deste modo, para três famílias de férmions, há 12 dubletos de SU{2)i
de mão-esquerda (um lépton e três quarks coloridos para cada uma das três
gerações) ^ . ( a = 1 — 12; t = 1 — 2) e um dubleto escalar complexo de SU{2)i
<f>. Também aparecem 21 campos fermiônicos de mão-direita que não sofrem a
ação da força de SU(2)L. Estas partículas têm os mesmos números quânticos
de U(l) que no modelo padrão. Estas partículas sofrem a ação da força fraca
de SU(2)L, eletromagnética de £7(1), bem como acoplamento de Yukawa e
acoplamento escalar entre si.

As únicas mudanças que foram feitas neste modelo em relação ao modelo
padrão estão nos valores de certos parâmetros na lagraiigiana usual [5]:

i) 0 potencial do campo escalar é modificado de modo que o seu valor
esperado no vácuo seja zero e, portanto, não há quebra espontânea de sime-
tria.

ii) A constante de acoplamento de 17(1) é igual a e, a constante do acopla-
jnento eletromagnético, onde j - = T*T= é a constante de estrutura fina.

iii) A constante de acoplamento de SU(2)L é tal que as interações de

SU(2)L tornam-se fortes para uma escala de energia da ordem de GF
7.

Devido ao fato de que a simetria de gauge de SU{2)i não é quebrada a
teoria prevê um acoplamento forte, ocorrendo então o surgimento de confina-
mento e, portanto, todas as partículas físicas devem ser estados singletos de
SU(2)L e, ainda, o Z7(l) de SU(2)L x U(l) é identificado com as interações
eletromagnéticas. Muitos desses estados ligados têm massas da ordem de



Gp3 desde que a constante de acoplamento de SU(2)L é quem determina
esta escala. Entretanto, muitas das partículas observadas possuem massas

bem menores do que GF*. Para manter os férmions leves é introduzida uma
simetria chiral como mostra a ref. [4],

Como o confinamento de SU{2)i ocorre para uma escala de energia da

ordem G^-7, as interações de SU(Z) de cor, eletromagnéticas e de Yukawa
tornam-se fracas se comparadas com SU{2)L para essa escala de energia, e
então essas interações podem ser desprezadas. Desse modo não há nenhuma
distinção entre quarks e léptons.

Vamos chamar de férmions "preônicos" cada um dos 12 dubletos de
mão-esquerda que aparecem na teoria AF. Todas as pai+.ículas conhecidas
pela física atual precisam ser síngletos de SU(2)L. Então, por exemplo, os
férmions de mão-esquerda físicos são estados ligados de um férmion "preôni-
co" de mão-esquerda e uma partícula escalar fundamental. Por outro lado,
todos os férmions físicos de mão-direita são pontuais.

Chamaremos os férmions "preônicos" de mão-esquerda de *££ (onde a é
um índice de sabor que vai de 1 até 12 para as três famílias de férmions), que
se transformam de acordo com a representação (0, ̂ ) do grupo de Lorentz e
com a 2-representação de SU(2)L. Neste modelo, os leptoquarks são esta-
dos ligados de dois \P^, ou de um 'ír£ e um \tj,, onde um \& carrega número
bariônico e o outro 9 carrega número leptônico. Os leptoquarks são, por-
tanto, singletos de SU(2)i que pertencem a representação (0,0) ou (0,1)
do grupo de Lorentz se forem formados por dois $£,, ou pertencem a repre-
sentação ( | , | ) se forem um singleto $ £,$£,.

Em adição a estes férmions, há estados ligados singletos de SU{2)i que
são bósons de spin I da forma

tiD^ifn >,e'JA,&, VDvt, (2.1)

onde Dp é a derivada covariante de SU(2)L X U(l) e c*J é um fator anti-
simétrico. Nós identificamos estas partículas como sendo os bósons vetoriais
W+, W~ e W°. Finalmente há um singleto de spin 0 de SU(2)L, um estado
ligado 4>~4>' correspondente ao bóson neutro de Higgs do modelo padrão.

Um aspecto crucial deste modelo é a existência de uma simetria global
de 5(7(2) na lagrangiana SU(2)i x U(l) que mantém as massas dos bósons-
W idênticas. Esta simetria pode ser vista facilmente escrevendo-se o campo



escalar como uma matriz

(£íí) (2-2)
e igualmente os campos de gauge de SU(2)L como

Au = AX (2.3)

Então, a lagrangiana SU(2)i x U(l) é invariante tob a transformação
global

A» -> W^W* , (2.4)

onde W é uma matriz unitária 2 x 2 . Note que esta simetria de SU(2)L é
diferente da simetria de SU(2)L local. Os bósons-W são um tripleto sob esta
transformação global representados por (2.1) e portanto iguais em massa.
Esta mesma simetría assegura ainda a relação ^- = cos 8\y no modelo
padrão.

2.3 Leptoquarks Escalares
Daqui por diante, trabalharemos apenas com leptoquarks escalares Sab, que
são estados ligados formados por dois campos $£ e $^, onde os índices a e
b são relativos ao sabor, sendo um para bárion e o outro para lépton.

Desde que a teoria seja fortemente acoplada na região de interesse, pode-
mos nos valer de lagrangianas efetivas para efetuar cálculos que envolvam
novas partículas previstas em extensões do modelo padrão. No nosso caso,
postularemos que as interações entre os férmions físicos de mão-esquerda com
os leptoquarks escalares são dadas pela lagrangiana efetiva [6]

.c) , (2.5)

onde Sab é o campo do leptoquark escalar, L são os espinores para os férmions
nsícos de mão-esquerda, C é a matriz de conjugação de carga, r* são as
matrizes de Pauli usuais1 e A é a constante de acoplamento.

'Para as matrixes C e T' asamos as convenções da ref. [7].



A lagrangiana acima foi a escolhida porque a sua estrutura respeita a
invariância de Lorentz. A matriz de conjugação de carga C é colocada justa-
mente para que o produto do dubleto L com seu transposto seja invariante
por uma transformação de Lorentz. Além disso a matriz de Pauli r2 assegura
simetria SU(2) global. Podemos notar ainda que esta lagrangiana conserva
número bariônico e leptônico, cor e carga elétrica, pois o leptoquark S carrega
os mesmos números quânticos dos férmions L.

Vejamos agora quais são os vértices da nova teoria envolvendo leptoquarks
escalares. Primeiramente escrevemos os espinores L de maneira explícita de
modo que obtivemos o produto

(° ' ) ( £ ) , (2.6)
onde u é a componente de cima do dubleto L (correspondente ao quark u ou
ue) e d é a componente de baixo (correspondente ao quark d ou e). Fazendo a
multiplicação de (2.6) e substituindo o resultado na expressão (2.5) obtemos

[-iu°TC(l - 7 s ) / + id*TC(1 - 7 V ] + h.c.} . (2.7)

Da expressão (2.7) tiramos facilmente as regras de Feynman para os novos
vértices:

(2-8)



(2.9)

ti

(2.10)

(2.11)

Note que, para estas regras, as linhas de férmions não são contínuas; isto
é, temos os dois férmions entrando no vértice ou os dois saindo. Isto se deve
ao fato de termos um espinor transposto na lagrangiana de interação (2.5).
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Para determinar os vértices que envolvem leptoquarks e glúons (ou fó-
tons), usamos um procedimento análogo ao cálculo dos vértices da QED.
Inicialmente escrevemos a parte cinética da lagrangiana livre do leptoquark

C = dvSat (d"Sab)^ , (2.12)

e substitímos du pela derivada covariante [8]

ft, - Dv = dv +
 l-fxl

jkGl, (2.13)

A1-A1-

onde - ^ são os geradores do grupo de gauge SU(3) e G'v são os oito campos
de gauge de cor que representam os glúons.

Da substituição de (2.13) em (2.12) obtemos a lagrangiana de interação

C,nl = - ^ Ô ^ A ^ C - t <?°*t + i^-X^GlSotcrsl + ... (2.14)

onde consideramos apenas os termos até primeira ordem de g,.
A partir da equação (2.14) podemos obter a hamiltoniana de interação

entre o leptoquark e o glúon através da relação 2

-Him = -£,-„, . (2.15)

Para obter os novos vértices tivemos então que calcular a expansão até
primeira ordem da matriz S

S= f^xe-™'»' , (2.16)

que fica (usando as equações (2.14) e (2.15))

S" = -ijfx [^Ai^SrtG^t + ̂ X'^GlS^sl] . (2.17)

Substituindo os campos Sab e Gl
v pelas suas expansces de Fourier3 e cal-

culando o gráfico representado pela figura 2.1, obtivemos

= ^X'jk j d4x [(&e- |px) eikxe-iqx - eikxe~ipx (^e""1)] . (2.18)

2Para maiores detalhes veja Mandl-Shaw [9] capitulo 6.
3Ver Mandl-Shaw [9] capitulo 7. Aqui, suprimimos as constantes multiplicativas, pois

elas não são importantes para a obtenção dos gráficos de Fejmman.
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Figura 2.1: Vértice leptoquark-glúon

Finalmente, resolvendo a integral de (2.18), obtemos os novos vértices
para leptoquarks e glúons

P y Sj

/

= ^ i i t ( 9 - p ) v , (2-19)

\

*\st

ou

V y Sj

/

~ ^^jkiP + 9)" • (2.20)

Para os vértices entre o leptoquark e o fóton, podemos fazer um trata-
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mento análogo aos vértices acima, apenas substituindo a derivada covaríante
(2.13) pela nova expressão

— ov H (2.21)

onde Q é a carga elétrica do leptoquark e o campo de gauge Av é relativo ao
fóton, obtendo, assim, as regras de Feynman

ou

(2.22)

p

/

\

(2.23)

Para o propagador do leptoquark, usamos a definição usual de um propa-
gador do campo escalar complexo [8]

(2.24)
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Como podemos ver na equação (2.24), o propagador para o leptoquark
escalar possui um pólo que pode gerar divergências quando o leptoquark
for produzido no canal s. Para eliminar essa divergência é introduzido o
parâmetro no propagador ie. Usualmente esse parâmetro adicional e é subs-
tituído pela expressão mF, onde m é a massa da partícula e F é a sua largura
de decaimento. Para o caso especial de decaimento de uma partícula em
repouso em dois corpos, a largura de decaimento é dada pela fórmula [8]:

<*T \M\2S12S

onde 5 é o peso estatístico que contém um fator ^ se houver 2 partículas
idênticas no estado final e

Sn = [s - (m, + m 2 ) 2 ] ' [s - ( » , - m2)2]k . (2.26)

Vamos agora obter a expressão para a largura de decaimento Ts do lep-
toquark, que nos será útil para os cálculos dos processos de produção desta
nova partícula. Aplicando as equações (2.8) a (2.11) para o gráfico de Feyn-
man do decaimento do leptoquark (vide figura 2.2), obtivemos a expressão
para a amplitude À4 do decaimento

^ 75)f i í . (2.27)

A partir da expressão (2.27) podemos obter o elemento de matriz quadrado
e substituindo esse valor na equação (2.25) obtemos finalmente a ex-

pressão para a largura de decaimento total do leptoquark escalar

Vs - ^ , (2.28)

que coincide com o valor encontrado na literatura [6].
Como estamos interessados em fenomenologia de partículas e, portanto,

em valores numéricos para as expressões das seções de choque de produção de

14
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Figura 2.2: Gráfico de Feynman para o decaimento do lep to quark

leptoquarks, deparamo-nos com dois problemas: a indeterminação da cons-
tante de acoplamento X e da massa do leptoquark ms. Os bósons Z c W
são estados ligados de dois escalares "preônicos" em uma onda p. Desde
que os leptoquarks também são estados ligados de dois férmions preônicos,
é natural assumir que o acoplamento dos leptoquarks com os campos físicos
de mão-esquerda seja da mesma ordem do acoplamento desses férmions com
os bósons Z e W. Portanto podemos esperar que A seja da ordem de 1 [10].

O leptoquark introduz uma nova contribuição para a interação de 4-fermi,
dada pela lagrangiaoa efetiva total [6]

£c/ = - ^ ; b + . r +^(i0)2], (2-29)

onde 92 = t

l ^ l m } , (2.30)

cujos coeficientes podemos comparar com o experimento [11]. Deste modo,
obtemos limites para a relação ^ . O vínculo mais forte, obtido através do
espalhamento neutrino-nudeon, é

ms > 275A (GeV). (2.31)

Resultados experimentais provenientes da busca de leptoquarks no LEP
(o anel de colisão e+e" do CERN) estabeleceram um limite inferior para m,

15



de 42-43 GeV para processos que produziam um jato hadronico e um lépton
ou dois jatos e dois léptons [12].
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Capítulo 3

Estrutura Hadrônica do Fóton

3.1 Introdução
Este trabalho se concentra no estudo da produção de leptoquarks em acele-
radores c+e~. A produção ressonante de um único leptoquark é dominada
pela interação entre um lépton e um quark, já que os leptoquarks carregam
número leptônico e baríônico simultaneamente. Portanto, a dificuldade reside
em como obter uma colisão lépton-quark através de dois feixes de elétrons
sem recorrer a diagramas de Feynman de ordens superiores ao nível de árvore.

Sabemos que fótons reais dominam nos processos òe fotoprodução em
aceleradores e+e~ devido ao fato dos fótons "off-shell" serem fortemente
suprimidos pelo propagador. Porém, os fótons emergentes devido aos proces-
sos de bremsstrahlung e beamstrahlung são "moles", isto é, possuem baixa
energia. Outra fonte de fótons reais em aceleradores e+e~ é o processo de
laser back-scattering [13] que produz um feixe de fótons com energia com-
parável à do feixe de elétrons iniciais. Este processo será o utilizado neste
trabalho e será discutido com maiores detalhes posteriormente.

É bem conhecido que fótons reais possuem também componentes ha-
drônicas. Experimentalmente tem-se evidências deste fato, primeiramente
enfatizado no processo e + e —> e + e + hádrons [14]. A parte hadrônica
produzida neste processo, surge devido a fótons que são produzidos a par-
tir dos elétrons. Estes fótons podem formar pares quark-antiquark que se
constituem no» hídroni qU(l «.parecem OR reação. É conhecido que fótons po-
dem flutuar em mésons p, por exemplo. Este fenômeno pode ser descrito por
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correções de QCD através do modelo à parton se o fóton encontrar-se em uma
escala de grande momento Q2. Este valor de Q2 é introduzido naturalmente
pelos estados finais com grande massa invariante ou grande PT-

A relevância da substrutura do fóton aumenta a medida que a energia de
Centro de Massa dos processos aumentam, já que para altas energias as in-
terações dos fótons são dominadas pelo conteúdo de quarks e principalmente
glúons dentro do fóton. Portanto, uma análise quantitativa dos processos
envolvendo fótons reais requer o conhecimento da dependência em Q2 das
distribuições de quarks e glúons dentro do fóton.

3.2 Laser Back-Scattering
Existem vários métodos de se obter fótons de um feixe de elétrons. 0 primeiro
deles é o efeito de Bremsstrahlung sobre um alvo. Quando um elétron passa
através de um alvo, ele emite fótons. Porém este método possui um grande
"background" devido a reações fotonucleares e, ainda, produz um grande es-
pectro de fótons "moles". Outro método é o Beamstrahlung que produz uma
grande quantidade de fótons devido à aceleração de um feixe de elétrons cau-
sado pelo outro feixe. Entretanto, este método causa muitas instabilidades
nos feixes, além de produzir um amplo espectro de fótons não direcionados.
O terceiro e último método é o laser back-scattering.

Este método apresenta muitas vantagens em relação aos outros dois a-
presentados. Primeiramente ele não causa problemas no caminho do feixe,
e os elétrons utilizados podem facilmente ser eliminados do feixe emergente
de fótons. Além disso, o espectro de fótons é acentuado na região de alta
energia e, em colisões 77, pode-se utilizar feixes com menor seção de choque
do que em colisões e+e~ pois não há instabilidades nos feixes.

O processo de laser back-scattering é fundamentalmente um espalhamento
Compton de um feixe de laser por um feixe de elétrons. Se uma luz laser
é focada em um feixe de elétrons altamente energéticos, os fótons emer-
gentes desse espalhamento possuem alta energia, da ordem da energia do
feixe inicial de elétrons, e são espalhados na direção dos elétrons iniciais,
como mostraremos a seguir.

No espalhamento Compton (v. figura 3.1), a energia do fóton espalhado
u>2 é relacionado com a energia do fóton inicial u>i pela equação bem conhecida
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[15] (h = c = 1)

u;2 =
1 — t/i

1 - V l COB - cosfi)

onde Vj e Ü?i são respectivamente a velocidade e a energia do elétron inicial,
61 e 02 são os ângulos entre a direção do elétron com o fóton incidente e com
o espalhado eô = a -f í2 é o ângulo entre os fótons incidente e espalhado.

e,

Figura 3.1: Espalhamento Compton do elétron por um laser.

A energia do fóton espalhado é máxima (u>2max) quando o elétron e o
fóton iniciais se movem em direções opostas (#i = x) e o fóton espalhado se
move na direção do elétron inicial (02 = 0). Então

-

A velocidade relativística do elétron V\ pode ser escrita como [16]

(3.3)
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onde pi é o momento do elétron inicial e m sua massa de repouso. Ex-
pandindo a raiz quadrada em série de Taylor temos

Substituindo esta expressão em (3.2) temos finalmente

Hf) + 2 t
Se na equação (3.1) considerarmos 6] ~ d ~ ir e expandirmos cos #2 em

torno de 2̂ = 0 poderemos notar que a energia do fóton espalhado a>2 depende
somente do ângulo $2 relativo à direção do elétron incidente, como segue

que pode ser escrito mais sinteticamente como

(3-7)

onde
0o = Ê^va; + 1 , z = - ^ . (3.8)

A quantidade a: deve ser limitada para evitar "backgrounds" indesejáveis.
Com o aumento da energia do laser, a energia maxima, dos fótons espalha-
dos também aumenta. Entretanto, isto acarreta que, aiém do espalhamento
Compton, outros processos se tornam possíveis

e + 7(laser) -» e + e+i~ , (3.9)

7(laser) + 7 -» e+e" . (3.10)

No primeiro processo, o par e+e~ é criado através da colisão de um elétron
com um fóton do laser [17]. O limiar da energia para esta reação corresponde
a x = 8 [18]. No segundo processo, o par e+e~ é criado em uma colisão de um
fóton do laser com um fóton espalhado de alta energia. Para este processo,
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o limiar de energia é determinado a partir da condição u^max î > "*2, que
corresponde a x = 4.8 [13].

Deste modo, temos um limite para a quantidade z, o que significa evitar
a ocorrência de processos indesejáveis que possam poluir o feixe de fótons
emergentes do processo de laser back-scatterig. O limite máximo de z =
4.8 leva a um comprimento de onda para o laser de X, — 4.2i5i(TeV) fim
[13]. Assim, temos um limite para a energia do feixe de laser determinado
pela relação (3.7) e limitamos também a fração de momento y que o fóton
espalhado carrega em relação à energia do elétron inicial, que é dada por

y = Y-Vmax = ~~T7 • (3-n)

0 espectro de energia dos fótons espalhados por este processo, represen-
tado pela figura 3.2, é definido pela seção de choque [13] [18]

1 *SE =
 2-Z± L j _ + i _ y _ 4 r( i _ r ) + 2XPcrx{\ - 2r)(2 - y)\ ,

a c dy x a c [ i - y J
(3.12)

onde
r = tâii<l> -o = *(£)\ (3-13)

X e Pc são as polarizações do elétron e do fóton iniciais respectivamente e ac

é a seção de choque Compton total [13]

ae = o™ + 2APC<7, , (3.14)

com

2tr0

2<TQ

2(z + l)2

Devido ao limite da quantidade x, obtemos um limite para a fração de
momento y. Para xmax = 4.82 obtemos, da relação (3.11), ymax — 0.83.

Olhando para a figura 3.2 observamos que o espectro de energia dos fótons
espalhados pelo processo de laser-back-scattering tem um pico para fótons
com fração de momento próximo do máximo, isto é, obtemos uma grande
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Figura 3.2: Espectro de energia dos fótons espalhados.

quantidade de fótons com energia da ordem da energia do feixe de elétrons
iniciais. Portanto este método é bastante útil pois além de fornecer grande
quantidade de fótons altamente energéticos possui ainda a característica de
ser um processo limpo que não causa instabilidades LOS feixes. E impor-
tante frisar que este método só é válido para aceleradores lineares, pois em
aceleradores circulares o laser distrairia o feixe de elétrons a cada colisão e
portanto diminuiria de maneira irreparável a luminosidade. Isto não ocorre
em aceleradores lineares, onde o feixe de elétrons é produzido continuamente.

3.3 Funções de Estrutura
A evolução das funções de estrutura com Q2 medida através do espalhamento
inelástico profundo pode ser analisado através de teoria de perturbação em
QCD no contexto do modelo à párton. Entretanto, para que este conceito
fique mais claro, faremos inicialmente um tratamento de QED para obter as
funções de estrutura [8] e depois generalizaremos para o caso de QCD.

O processo virtual no qual um elétron emite um fóton, como mostra a
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figura 3.3, induz no feixe inicial uma componente elétron'ca com fração de
momento z < 1. Vamos então definir o parâmetro

r = l o g ( ^ ) , (3.16)

9o

e apresentar a quantidade

ff—W , (3.17)
que representa a probabilidade de se observar um elétron carregando uma
fração z do momento do elétron inicial. A maneira de obter a função de
fragmentação Pe_e é mostrada no Apêndice A.

(1 - z)P

Figura 3.3: Flutuação de um elétron em um elétron carregando fração de
momento z e um fóton.

Desse modo, se e(z, r) é a densidade de elétrons observada com momento
entre z e z + dz, a evolução com Altarelli-Parisi [19] da função de distribuição
do elétron é dada por

dy fQ dz S(zy - *)e(y, r)Pe_e(z) , (3.18)

e integrando a função delta temos
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Em virtude das mesmas flutuações apresentadas acima, há também um
feixe de fótons que carregam uma fração de momento z < 1 do momento
do feixe de elétrons iniciais. A probabilidade de se encontrar um fóton com
estas características é dada por

^ / V _ e ( * ) d r . (3.20)

Se representarmos a densidade de fótons observados no feixe com fração
de momento entre z e z •+• dz por 7(2, r ) , a evolução da distribuição do fóton
será dada por

Da mesma maneira, podemos ter um feixe composto de fótons que flutuam
em pares elétron-pósitron, como mostra a figura 3.4. Desse modo definimos

?~Pe^(z) , (3.22)

como sendo a probabilidade de encontrar um elétron (ou um positron) com
fração de momento z no feixe de fótons iniciais.

(l-z)P

Figura 3.4: Flutuação de um fóton em um par elétron-pósitron.

Desse modo, acrescentando este fato às equações (3.19), (3.21) e (3.22)
obtemos a evolução com Altarelli-Parisi da distribuição de elétron (ou posi-
tron) que é dada por

d-f- -* - a e m(T) f1 dy \~<- - \ B f*\ > -t- -XD
e_7 í-\\ , (3.23)

2TT
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e para o fóton

dr[ (3.24)

Neste procedimento não usamos nenhuma condição específica de QED, o
que nos habilita a aplicar este mesmo método para QCD, apenas trocando
as distribuições de elétrons, positrons e fótons pelas distribuições de quark,
antiquarks e glúons.

No contexto do modelo à párton em QCD, a substrutura de qualquer
hádron pode ser descrita por funções de distribuição qi(x,i ), que dá a proba-
bilidade de se encontrar um párton i = u,d,s,g, • • • com fração de momento
x no hádron que se encontra numa escala de energia Q2.

A situação é mais complicada quando consideramos o fóton. Apesar de
o fóton ser uma partícula de gauge e considerada pontual é sabido que ele
se comporta como um hádron em interações hadrônicas. Dessa maneira, faz
sentido falar em componentes hadrônicas dentro do fóton.

Para o caso exclusivo da QCD, as equações de Altarelli-Parisi para as
distribuições de quark e glúon são análogas às equações (3.23) e (3.24) sendo

dG(xtr) a.(r)
dr 2TT

onde aa(T) é a constante de acoplamento forte e Pq~-g, Pq—c,

(3.26)

são
as funções de fragmentação definidas por Altarelli-Parisi como [20]

p _
"^ ~ 3

(3.27)
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Se desligarmos a força forte {at{r) = 0), as distribuições de quarks e
glúons ficam constantes

dqÍ^T) = 0 , (3.28)
dr

dG(x,r)
= 0 . (3.29)

dr
Porém, no caso do conteúdo hadrônico do fóton, veremos que o resultado

de (3.28) é incompleto, pois há também a contribuição de termos relativos
à QED. Neste contexto, o fóton e o glúon podem ser tratados da mesma
maneira exceto que temos que levar em conta que o fóton apenas acopla-se
com partículas carregadas. As equações de Altarelli-Parisi que descrevem as
evoluções para as distribuições de pártons para todas as ordens de a, e aem,
denotadas por 9 e (?, são dadas por

d 9 (z,r)

dr

a,(T)Pq^c (?) G (y,r) + cxem(r)Pq^ f^\ e,2 7 (*,r)I , (3.30)

dG(x,r)

(3.31)

onde e, é a carga do quark (antiquark) em unidades de e e a nova função de
fragmentação Pq~-, que aparece em (3.30) é dada por

(3.32)

26



Admitindo que, em mais baixa ordem do eletromagnetismo, o fóton tem
natureza pontual, podemos então aproximar sua função de distribuição para
uma função delta e fazer as seguintes aproximações

( \ i f\( 2 \ / o QO\

T) ~~ fy_f, -+- \jl ri I . lO.OOl

7(x,r) = 8{x - 1) + 0(acm) , (3.34)

ç ' (x,r) = ^ (XJTJ + O Í Q ^ ) , (3.35)
G(X,T) = G^x^ + OialJ. (3.36)

Substituindo as equações (3.33)-(3.36) em (3.30) e (3.31), observamos o
surgimento de uma função delta em (3.30). A distribuição de gluons —£r̂ -
não se altera neste contexto, pois o glúon não se acopla com o fóton. Da
integração da função delta (3.34) resulta um termo inomogênio nas equações
de Altarelli-Parisi generalizadas para QED e QCD

dql{x,r)
dr

(3.37)

dG(x,r) a,(r)

dr 2TT

(3.38)

Obtivemos, então, uma parametrização para qx{x,r) e G(xtr) usando
a solução completa para as equações de evolução (3.37) e (3.38), que foi
apresentada primeiramente por Dress-Grassie [21]. Foi escolhida uma para-
metrização inicial para Ql — lGeV2 de tal modo que os dados experimentais
existentes fossem reproduzidos. Então, foram calculadas distribuições de
pártons para aproximadamente 20 valores de Q2 para cada sabor, obtendo
as seguintes parametrizações
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xGv(x) = AGxBc(l - xfG . (3.41)

Finalmente, estes parâmetros foram fitados como funções de r através das
equações de evolução de Altarelli-Parisi.

Para determinarmos a função de distribuição de quarks e glúons dentro
do elétron /e_4(z) bastou-nos, a partir da parametrização de Dress-Grassie,
determinar a seguirte integral

= f (3.42)

onde fe<-y(y) è a função de distribuição de fótons com fração de momento
y no elétron e / 7_ q(-) é a função de distribuição de quarks ou glúons com
momento - no fóton. Através do método de Monte Cario (ver Apêndice B),
obtivemos uma avaliação numérica para (3.42) e construiiros os gráficos para
as distribuições dos quarks e glúons produzidos a partir de um feixe de fótons
criado pelo processo de laser back-scattering, como mostra as figuras 3.5, 3.6
e 3.7.
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Figura 3.5: Distribuição da fração de momento do quark u contidos no fóton
emergente do processo de laser back-scattering, para^"= 500 GeV.
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Figura 3.6: Distribuição da fração de momento do quark d contido no fóton
emergente do processo de laser back-scattering, para/T= 500 GeV.

29



X

Ü

10 1

10-2

IO"3

10'

10 -5 __

1 L_J I..

0.2 0.4 0.0
X

O.F

Figura 3.7: Distribuição da fração de momento do glúon contido no fóton
emergente do processo de laser back-scattering, para^*= 500 GeV.

30



Capítulo 4

Resultados Finais

4.1 Introdução
Aceleradores elétron-pósitron foram o alvo dos estudos de simulação fenome-
nológica deste trabalho. Como foi explicado anteriormente, os leptoquarks
são estados ligados de um lépton e um quark "preônicos" e, portanto, car-
regam número leptônico e bariônico. Assim, para obtermos uma produção
satisfatória de leptoquarks usando colisões e+e~, devemos procurar estados
iniciais com componentes hadrônicas. Como foi comentado anteriormente, a
componente hadrônica foi conseguida através de um feixe de fótons obtido
pelo processo de laser back-scattering a partir do feire eletrônico inicial.
Desse modo, com um acelerador e+e~ inicial, obtivemos colisões elétron-
quark, elétron-glúon e elétron-fóton que proporcionam um ótimo campo de
estudo na busca de leptoquarks. Faremos também uma .comparação entre o
modelo AF e o modelo padrão.

Os processos calculados restringiram-se ao nível de árvore devido a sua
menor complexidade e ao mesmo tempo por fornecer um bom sinal para
o estudo dos leptoquarks. Como estamos trabalhando com um conteúdo
hadrónico dentro do fóton, espera-se que haja uma maior quantidade de
quarks ti e d altamente energéticos do que de quarks mais pesados. Por este
motivo, esse estudo conteve-se no cálculo de processos 2 —> 2 envolvendo
um conteúdo hadrónico no fóton formado apenas por quarks ti c <£, glúons
e os próprios fótons. Estudamos então os seguintes sinais de produção do

31



leptoquark S
e + q7 -* e + jato , (4.1)

(4.2)

+ iM ~> S + j&to , (4.3)

onde ĝ  e gy representam o conteúdo de quarks e glúons no fóton respectiva-
mente [22].

4.2 Do subprocesso para o processo

Os sinais relacionados na seção anterior são processos qut ocorrem natu-
ralmente em um acelerador real. No caso específico deste trabalho, estu-
damos colisões em aceleradores ee, em particular colisões c/. Portanto, os
quarks e glúons incidentes nos processos (4.1)-(4.3), somente são disponíveis
como constituintes partônicos dos fótons gerados pelo processo de laser back-
scattering. Devemos então discutir como a seção de choque do processo,
representado pela figura 4.1, é calculada, quando as seções de choque dos
subprocessos e as probabilidades de encontrar um quark e um glúon dentro
do fóton são conhecidas.

Vamos assumir que temos duas partículas de momento Pi e P2 respec-
tivamente e que elas carregam pártons com fração de momento Xj e X2 que
colidem como mostra a figura 4.2, produzindo um sistema de quadri-momento
q. Os quadri-momentos das partículas iniciais são dados por

/>! = (£?, 0 ,0 ,^ ) ; (4.4)
P2 = (E,0,0,-E), (4.5)

com E =
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Figura 4.1: Representação de um subprocesso dentro de urr. processo.

Figura 4.2: Subprocesso composto de pártons.

Como primeira aproximação, vamos assumir que os pártons da figura
4.2 não carregam momento transversal, ou seja, os pártons saem na mesma
direção das partículas iniciais. Desse modo, o sistema produzido também
não possuirá momento transversal, e podemos, então, escrever seu quadri-
momento como q = (gojO, qi). As variáveis ç0 e qi, podem ser substituídas
por outras como segue

- 2 _2
s = % — QL

XF - y/i (4.6)

(4.7)
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"; (4.8)

onde y/i é a massa invariante produzida e y c a rapidez do sistema produzido.
Podemos escrever os momentos dos pártons envolvidos como

Pl =xiPi =x1(E,0,0,E)]

P3 = x3P3 = x2{E, 0,0, -E) . (4.9)

Da conservação do quadrimomento temos que q = p\ -f j>2 e portanto

9o = E(XÍ + x2);
qL = £J(zj - x2) , (4.10)

de onde podemos obter as expressões para x\ e x

Mev

( ) ^

que são análogas a (4.8). Das equações (4.11) e (4.7) podemos obter o vínculo

(4.12)

A partir dessas considerações cinemáticas, podemos escrever a seção de
choque do processo

i ^ (4.13)

onde <r(s) é a seção de choque do subprocesso, /(*i) e f(x3) são as proba-
bilidades de se encontrar um párton com fração de momento xx e x2 das
partículas iniciais respectivamente [23].

No nosso caso específico, os pártons que colidem nos subprocessos (4.1)-
(4.3) constituem o conteúdo hadrônico do fóton que carrega fração de mo-
mento do elétron inicial como vimos na seção 3.2. Adaptando a equação
(4.13) para o nosso caso e usando a relação (4.12) temos
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onde fy^g(~) é a função de distribuição dos quarks com momento — no fóton
e /e_7(z2) é a função de distribuição dos fótons emergentes do processo de
laser back-scattering com momento x2. É importante notar que a distribuição
de anti-quarks é igual a dos quarks no fóton, já que a conservação de número
bariônico e de carga elétrica é imperativa.

Para obter a seção de choque do processo de produção de leptoquarks a
partir de colisão ef, devemos integrar numericamente (4.14). Utilizamos o
método estatístico de Monte Cario1 para avaliarmos numericamente a inte-
gral. Com o auxílio de um programa de avaliação numérica para integrais
multi-dimensionais, o VEGAS2, que é baseado no método de Monte Cario,
pudemos obter o valor numérico para a seção de choque dos processos carac-
terizados por cada sinal apresentado na seção anterior.

0 método de Monte Cario apresenta uma peculiaridade que nos foi muito
útil para o desenvolvimento deste trabalho. Como ele é um método es-
tatístico, ele reserva-nos a possibilidade de reconstruir o evento gerado sorte-
ando todos os momentos das partículas envolvidas. Deste modo, pudemos
gerar distribuições da seção de choque total em relação a grandezas como
energia, p j , etc. Essas distribuições serão apresentadas nas seções seguintes,
juntamente com os resultados finais para as seções de choque dos processos
envolvidos neste estudo.

Devido ao vínculo apresentado em (2.31), a massa do leptoquark deve ser
da ordem de IO2 GeV. Desse modo, as energias do centro de massa escolhidas
para o processo precisariam ser altas e, portanto, escolhemos energias da
ordem de 1 TeV, já que quando passamos para o subprocesso há uma perda
substancial de energia no centro de massa.

Para efetuar os cálculos, foi necessário introduzir um corte inferior na
massa invariante produzida, da ordem de 3 GeV, a fim de evitar divergências
no infra-vermelho. Também foi necessário introduzir um novo corte, agora no
ângulo 0 de espalhamento entre o quark final e inicial, para os processos que
envolviam o fóton no canal t de modo a evitar divergências no seu propagador.

'Para maiores detalhes do método de Monte Cario veja o Apêndice B.
2Veja Apêndice B.
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4.3 Sinal e -f- jato
Começamos nossa análise pelo sinal (4.1). Levando em conta os acoplamentos
apresentados pela lagrangiana (2.7), este sinal é associado ao subprocesso
eq(q) —* eq(q) com q = u, d. No subprocesso c + u —> e -f u, há contribuições
de "background" irredutíveis devido a troca de um 7 ou um Z no canal t,
como pode ser visto na figura 4.3, bem como de um leptoquark no canal a.

e e~

/ \

.uu

Figura 4.3: Gráficos de Feynman para o subprocesso e -\- v, —* e -\- u.

Dos gráficos de Feynman acima podemos obter os elementos de matriz

2 1
M7 = --e2ü(pe2)7^(pe i)^ü(pU2h' iti(pUl),

h75) + ^u(l-75)]«(Pu l), (4.15)

Ms = ——-uT(p,
8 — 171^ -+- XT7I5I 5

a(pe,)c(i -\- 7 jü (PU ) j

onde
= Tf - 2qj sin ^H'2, Rj = -2ç/ sin ô^2 , (4.16)
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com ç/ e Tj sendo a carga do férmion em unidades de e, e a terceira compo-
nente do isospin respectivamente.

Fazendo a soma sobre os spins e tirando a média das polarizações dos
elementos de matriz (4.. 15), podemos obter a seção de choque diferencial
para este subprocesso

- 2 e 2
8-m's

u

t-m\

-lê
3í +

2 (s - m - S2)2 + m2
sr

2
s

3í

(4.17)

O segundo subprocesso referente a este sinal, e -\- u —* e + u, recebe con-
tribuições provenientes da troca de um 7 ou Z no canal t e de um leptoquark
no canal u como descreve a figura 4.4.

u
—•+-

u u u

Figura 4.4: Gráficos de Feynman para o subprocesso e -f u —• e -f u.
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Os elementos de matriz associados a este subprocesso são

2te2 1
M ^ h C J Í h M )

75) + iu(l - 75)] v(

Ms = — „ '

(4.18)

Os elementos de matriz de (4.18), após o mesmo procedimento usado para
obter (4.17), conduzem a seção de choque do subprocesso

*« V ( 2 2 ^ ^ V

Existem ainda processos que não incluem a produção de leptoquarks, mas
que contribuem como "background" para o sinal e-f jato, como os subprocessos
ed(d) —*• ed(d). 0 subprocesso envolvendo o quark d possui apenas a troca
de um 7 ou um Z no canal í como mostra a figura 4.5, que nos fornecem os
seguintes elementos de matriz

te2 1

M Ü( )( ) Ü ( h M )

- 7
5)] 7^(M ) • (4-20)

Os elementos de matriz (4.20) levam-nos a seção de choque

1
i
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e e

d d

Figura 4.5: Gráficos de Feynman para o subprocesso e -f d —•> e + d.

Outro subprocesso que contribui como "background" é ed
gráficos de Feynman podem ser vistos na figura 4.6.

ed, cujos

e e

d d

Figura 4.6: Gráficos de Feynman para o subprocesso e -f d —• e + J.

Da figura 4.6 podemos obter os seguintes elementos de matriz
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5)]h7»)+I.(l-75)]f3

Ld(l-l
5)]v(Pdi), (4.22)

que fornecem a seguinte seção de choque

(d±\ =

(4.23)

A seção de choque total para o sinal e+jato é obtida através da soma
dos resultados das seções de choque dos subprocessos (4.17), (4.19), (4.21) e
(4.23), levando-se em conta as suas respectivas densidades de quarks. Como
já foi comentado anteriormente, o método de Monte Cario, além de calcular a
seção de choque total, constrói também distribuições de grandezas dinâmicas
que são úteis na análise de processos como este.

Nas figuras 4.7, 4.8 e 4.9, apresentamos a distribuição de massa invariante
do par e+jato para o processo ee —> e7 —• e+jato, para -/s = 500, 1000 e
2000 GeV respectivamente. Devido ao vínculo apresentado em (2.31) e à
nossa escolha de A ~ 1, assumimos para a massa do leptoquark o valor ms =
250 GeV. Fizemos as distribuições para diversos valores de A e também para
A = 0 que corresponde a predição do modelo padrão, isto é, a inexistência
de leptoquarks. A análise desses gráficos leva-nos a conclusão de que será
fácil descobrir a existência de leptoquarks, desde que a luminosidade dos
futuros aceleradores seja da ordem de IO5 pb"1 por ano, devido a presença
de um evidente pico na distribuição da massa invariante produzida, acima da
distribuição prevista pelo modelo padrão. Desse modo, seremos capazes de
obter uma medida precisa para 7715 e A devido a alta estatística dos futuros
aceleradores.

A fim de estimar o potencial dos futuros aceleradores e 7 na busca por
leptoquarks, exigimos que o nível de significância do sinal fosse da ordem de
5cr, quando consideramos uma região de ±10 GeV ao redor de ms, ou seja,
queremos que

"~ = 5 , (4.24)
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onde £ = IO5 p b ~ ' / a n o é a luminosidade integrada do acelerador. Esta
exigência garante que o sinal para a produção do leptoquark seja claro o sufi-
ciente para ser detectado. Podemos ver na Tabela 4.1 que podemos observar
leptoquarks com massas até o limite cinemático do acelerador com bom nível
de significáncia para valores de A maiores que 10~2.

>
v>

tv
a"
•D

1C•. 1

--2l ü

10

, - . -4

10 - 5

V.eX -

I JL I . . I . I...J... .! I I l . _ l . J 1.....'.... L. ! . I . . .L—I ! 1... l _ * _ '• .

ICO 200 000 -.00 í
M,.,., ÍCeV)

Figura 4.7: Distribuição da massa invariante para o sinal e+jato. Fixamos
ms = 250 GeV eJP= 500 GeV, para A = 0 (linha pontilhada), A = e (sólida)
e A = 1 (tracejada).
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Figura 4.8: Igual à figura 4.7 pa ra /T= 1000 GeV.
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Figura 4.9: Igual à figura 4.7 para7T= 2000 GeV.
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|_m5 (GeV)
200
400
600
800

A para y/s = 0.5TeV
0.013
0.029

-
-

A para yfs = ITeV
0.015
0.019
0.025
0.034

Tabela 4.1: Valores para ms e A que levam a um nível de significânda de 5<x
para o sinal e-fjato. £ assumida uma resolução para a massa invariante de
ms ± 10 GeV, e usamos uma luminosidade integrada de 105p6~1/ano>

4.4 Sinal j
0 segundo processo estudado corresponde a observação do sinal (4.2), que
pode sei obtido através dos subprocessos eq{q) —+ veq{q). Analisando o
primeiro subprocesso possível eu —> t/ed, observamos que ele posssui con-
tribuições provenientes da troca de. um bóson-W no canal t e um leptoquark
S no canal s, gerando os gráficos de Feynman representados na figura 4.10.

w-

u

Figura 4.10: Gráficos de Feynman para o subprocesso eu —* ved.
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Os elementos de matriz correspondentes aos gráficos acima são dados por

Mw = — rafa

Ms = T^MW^Mi-mllirnsTs
ü(p,)C(l + i')üTM , (4.25)

que, fazendo a soma sobre os spins e tomando a média sobre as polarizações,
fornecem a seguinte seção de choque diferencial

64* J-ml ^ (i-miy + mlTl
\ 2

y
)

(4.26)

onde g2 = . % o .
J sin Pu.

Temos que considerar também o subprocesso ed —> feü, que exibe con-
tribuições de um W no canal t e um 5 no canal u como mostra a figura
4.11,

u

•u

Figura 4.11: Gráficos de Feynman para o subprocesso ed —> veü.
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cujos elementos de matriz são

Mw = ü(pt>)1,(l1)u(pe)rTv(pd)^(t)(Pu)1

t — rafo

Ms = 7«T(A)C(l-71Wp,) r^fiW0(H 7*)fiT(ft). (4-27)
4 í m— m;

A seção de choque diferencial não polarizada para este subprocesso é dada
então por

A seção de choque total para o processo ee —* e~f —+ jato+Emi,,,ng é dada
pela soma das contribuições provenientes de (4.26) e (4.28), levando-se em
conta as densidades de pártons para cada subprocesso. Com o auxílio do
método de Monte Cario, construímos a distribuição do momento transversal
pr do quark (jato) final para este processo para y/s = 500, 1000 e 2000
GeV, representados pelas figuras 4.12, 4.13 e 4.14 respectivamente. Neste
caso escolhemos a distribuição de pj ao invés da massa invariante devido
ao fato de ser impossível, na vida real, reconstruir a massa invariante do
produto final quando há um neutrino. As distribuições foram feitas para
A = 0 (isto é, a predição do modelo padrão); A = e e A = 1, assumindo para
a massa do leptoquark ms = 250 GeV. Novamente para este caso, podemos
observar claramente um pico jacobiano acima da predição do modelo padrão
devido a presença do leptoquark. Este fato leva-nos a crer que, devido a alta
luminosidade prevista pelos novos projetos para aceleradores e*f, poderemos
medir A e 7715 para o leptoquark com uma precisão razoável a partir das
distribuições de pr para este sinal.
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Figura 4.12: Distribuição de •p-y do jato para o sinal jato+/?mi.,,mg. Fixamos
ms = 250 GeV e^T= 500 GeV, para A = 0 (linha pontilhada), A = e (sólida)
e X = 1 (tracejada).
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Figura 4.13: Igual à figura 4.12 para/T= 1000 GeV.
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Figura 4.14: Igual à figura 4.12 para7?= 2000 GeV.

4.5 Sinal leptoquark-fjato

O terceiro e último processo a ser estudado corresponde a observação do sinal
(4.3). Neste caso, a componente do fóton emergente do laser back-scattering é
o glúon ou o próprio fóton, assumindo que ele não emita nenhum párton. Este
último caso corresponde a tomarmos na equação (4.14) f1^.q(x2) = $(j— 1).

Desse modo, temos dois subprocessos que contribuem paia este sinal. O
primeiro estudado foi c) —+ Sü, que possui contribuições devido a troca de
um elétron no cana) s, de um quark u no canal t e de um leptoquark no canal
u, como mostra a figura 4.15.
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•u

u

u
u

Figura 4.15: Gráficos de Feynman para o subprocesso e7 —> Su.

Dos resultados obtidos em (2.22) e (2.23) para os vértices envolvendo o
fóton e o leptoquark, podemos escrever os elementos de matriz correspon-
dentes à figura 4.15.

Ms =

Mu =

u - mt

(4.29)

Os elementos de matriz acima levam-nos à seção de choque diferencial

dà\ - q e m A 2 l

72 si
ü

u
•U — 771

n * >

3u (4.30)

Este sinal também está associado ao subprocesso onde o elétron interage
com um glúon eg —> S -f ü, que possui contribuições devido a troca de um
quark u no canal t e um leptoquark no canal ti e estão representadas na figura
4.16.
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ü
*

u

u

Figura 4.16: Gráficos de Feynman para o subprocesso eg —» 5 -f u.

Usando as expressões (2.19) e (2.20) para os vértices envolvendo o glúon
e o leptoquark, obtemos os elementos de matriz referentes a figura 4.16

Ms = f f
Mu = -~— uj{jpe)C{\ — 75) ~ue^~^"7/if(pt<) > (4-31)

que resultam na seção de choque diferencial para o subprocesso

(4.32)
+SÜ 1U Sl i\u-insri

Para este processo foi construído um gráfico exibindo a seção de choque
total integrada em função da massa do leptoquark ms, para -̂ /s = 500,
1000 e 2000 GeV, como mostram as figuras 4.17, 4.18 e 4.19. O intervalo
de massa utilizado foi escolhido levando-se em conta o vínculo apresentado
em (2.31) e os valores para -^/s que apresentamos. A figura 4.18 mostra a
seção de choque dada por (4.30) e a figura 4.19, a seção de choque dada
por (4.32). Este procedimento foi usado, a fim de permitir uma comparação
entre as contribuições do 7 e do glúon. E interessante notar que, para valores
pequenos de ms, a seção de choque total é dominada pelo glúon, enquanto
que, para altos valores de ms, a seção de choque total é dominada pelo fóton.

Para estimar a capacidade dos futuros aceleradores e-y em detectar a
produção do leptoquark através da observação deste sinal, exigimos um
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mínimo de 25 ocorrências ao ano. A figura 4.20 mostra OÒ valores associados
mínimos para A e ms, que satisfazem o nosso critério para a produção de um
único leptoquark, assumindo uma luminosidade de 10s pb~x por ano para os
aceleredores e~f. Para uma energia de centro de massa de 1000 GeV, obtive-
mos o máximo valor de ms — 900 GeV, o que nos fornece uma constante de
acoplamento A = 0.05. Assim, mesmo que a constante de acoplamento A seja
pequena (da ordem de 10~2), os aceleradores cy serão capazes de investigar
leptoquarks até quase o limite cinemático.

Figura 4.17: Seção de choque total para o sinal 5+jato em função de
com A = e, para s = 500 GeV (linha pontilhada), a = 1000 GeV (sólida) e
a = 2000 GeV (tracejada).
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Figura 4.18: Seção de choque para o processo ej —» S+jato em função de
.s p a r a / s ^ 1000 GeV com A = e (linha sólida) e A = 1 (tracejada).
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Figura 4.19: Seção de choque para o processo eg —• 5+jato em função de
5 pa ra /T= 1000 GeV com A = e (linha sólida) e A = 1 (tracejada).
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Figura 4.20: Limite para a deteção da produção de um lcptoquark no sinal
jato+5 no plano A x ms para JT = 500 GeV (linha pontilhada), JT = 1000
GeV (sólida) e /s = 2000 GeV (tracejada). Fixamos um mínimo de 25
ocorrências ao ano para a luminosidade escolhida.
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Capítulo 5

Conclusões

A análise da produção de um leptoquark escalar em colisões ej, levou-nos
a crer que aceleradores ee fornecem um bom lugar para a procura desta
nova partícula. De fato, o melhor meio de se observar a sua produção em
aceleradores ee é analizando as interações entre um elétron e um quark, que
surge como componente hadrónica do fóton.

Para a obtenção de fótons altamente energéticos em aceleradores ee, o pro-
cesso de laser back-scattering é o que oferece os melhores resultados, dentre
os vários métodos existentes. Vimos que este processo é um espalhamento
Compton entre um fóton, proveniente de um laser, e um elétron, que nos
fornece um feixe de fótons altamente energético, utilizado para produzir co-
lisões e-y. Pelas características cinemáticas deste processo, vimos que a dis-
tribuição de momento, para os fótons emergentes, é picado para momentos
do fóton com aproximadamente 80% do momento do feixe inicial de elétrons.

Estudamos as características dos leptoquarks no contexto do modelo AF,
que prevê novos acoplamentos entre os leptoquarks e as partículas usuais do
modelo padrão. Para obter as regras de Feynman, a partir da lagrangiana
apresentada para o modelo, que envolvem os acoplamentos do leptoquark es-
ralar com o glúon e o fóton, utilizamos o princípio da ação mínima analoga-
mente ao procedimento para a obtenção da regra de Feynmam para o acopla-
mento entre um escalar e o fóton, previstas pelo modelo padrão. As novas re-
gras de Feynman para o acoplamento entre o leptoquark escalar e os férmions
de mão-esquerda apresentam algumas novidades devido a lagrangiana de in-
teração utilizada.

A produção de leptoquarks através de colisão e-y foi analisada segundo
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a observação de diversos sinais unais. O sinal e+jato produz uma clara
evidência para a produção do leptoquark, quando comparamos a distribuição
da massa invariante do par produzido neste processo com o "background"
produzido pelo modelo padrão. Notamos que surge um claro pico na dis-
tribuição, provocado pela ressonância do leptoquark. Estabelecemos também
limites para a observação da produção de leptoquarks entre a constante de
acoplamento do modelo A e a massa do leptoquark ms, fixando-se um mínimo
para o nível de significância de 5<r, para uma luminosidade do acelerador da
ordem de IO5 pb"1 por ano. Vimos que para valores de A superiores a IO"2,
podemos observa" leptoquarks com massa até o limite cinemático permitido
pelo acelerador.

O sinal }hio+Emitting também mostrou-se um bom instrumento na inves-
tigação dos leptoquarks. A distribuição de pr para o jato final fornece-nos
um evidente pico jacobiano acima da previsão do modelo padrão, para valo-
res de PT da ordem da metade da massa do leptoquark ms/2. Portanto, este
sinal é equivalente ao anterior quanto a sua potencialidade para promover a
deteção dos leptoquarks.

O sinal 5+jato forneceu-nos uma comparação entre os acoplamentos do
leptoquark com o glúon e o fóton. As seções de choque para os dois subpro-
cessos mostraram-nos que, para valores pequenos de ms, a seção de choque
total do processo que produz este sinal é dominada pelo glúon, enquanto que
para grandes valores de mj, é o fóton quem domina. Isto ocorre devido ao
fato do glúon ser um componente hadrônico do fóton e, portanto, carregara-
penas uma fração de momento do fóton inicial. Desta maneira, temos poucos
glúons com energia suficiente para gerar leptoquarks pesados e assim, o fóton
domina neste caso. Neste processo, estabelecemos uma relação entre m, e A
para avaliar a capacidade de futuros aceleradores em detetar leptoquarks a
partir deste sinal, fixando um mínimo de 25 eventos por ano e uma luminosi-
dade integrada de IO5 pb"1 por ano. Observamos que mesmo para valores
pequenos de A (acima de 0.01), aceleradores ey mostrariam-se capazes de
observar a produção de leptoquarks.

Os resultados obtidos para os três sinais, mostram que os futuros acelera-
dores e~f, desde que projetados para operar com as energias e luminosidade
sugeridas neste trabalho, estarão habilitados a procurar e detetar a possível
existência de leptoquarks escalares. Resta esperar que. no futuro, o esforço
deste trabalho seja recompensado.
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Apêndice A

Função de Fragmentação

Vamos avaliar a função de fragment ação PB*-A Que> para z ^ 1, pode ser
relacionada com um elemento de matriz quadrado. Para vermos como essa
conexão é feita, vamos avaliar a probabilidade VBA(Z) de encontrar um párton
B com fração de momento z num feixe de pártons A. Analogamente à
equação (3.17) podemos escrever essa probabilidade como

dVBA(z)dz = £-PB^A(z)dzdT , (A.l)

onde r é difinido em (3.16).
Considerando a reação A + D —> C + X esquematizada na figura A.l,

podemos avaliá-la calculando apenas o subprocesso B + D —* X (v. figura
A.2) e multiplicando-a pela probabilidade (A.l). Desse modo, a seção de
choque diferencial do processo A + D —* C + X é dada por

da{A + D-+C + X) = dVBA(z)d<r(B -f D - X)dz . (A.2)

A cinemática desse processo dá-nos os quadrí-momento dos pártons

kA = (P;0,/>);

kB = ([(zPf+ptf^zP) ; (A.3)

kc =

A partir das equações (A.3) podemos extrair a seção de choque diferencial
dcr/dz(A -f D —* C + X) e, comparando com a equação (A.2), podemos obter
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uma expressão para a probabilidade

§ ^ ^ A ( A . 4 )

onde \M\2 é o elemento de matriz quadrado. Fazendo a aproximação assin-
tótica d(lap') —* dr, e substituindo (A.4) em (A.l) temos para a função de
fragmentação a expressão

BC)\* , (A.5)

D

Figura A.l: O processo A -f- D —» C -f X usado no cálculo da função de
fragmentação PB*-A{Z)-

Para melhor ilustrar a utilidade das funções de fragmentação , vamos
calcular, como exemplo, a função de fragmentação Pe^7(z), que corresponde
a probabilidade de um elétron emitir um fóton com fração z do momento do
elétron inicial, como mostra a figura A.3.

As regras de Feynman para a Eletrodinâmica Quântica [9] fornecem, para
este processo, o elemento de matriz

(A.6)
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Figura A.2: Subprocesso B + D —> X.

Figura A.3: Flutuação de um elétron em um 7 com fração de momento z e
um elétron.

Calculando o módulo ao quadrado de (A.6), fazendo a média sobre os
spins e somando sobre as polarizações , obtemos elemento de matriz quadrado
para o processo correspondente a figura A.3

\M{e — e7)|2 = 8e2(l - z)P2 . (A.7)

Substituindo este valor na expressão geral para a função de fragmentação
(A.5) obtemos

P_ = 8e2^^P2 , (A.8)

que representa a probabilidade de encontrar um fóton associado com um feixe
de elétrons [24] [25].
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Este resultado é útil quando queremos calcular processos que envolvem
um elétron que emite um fóton, e este fóton interage com outra partícula
incidente, como está esquematizado na ügura A.4. Pare, calcular o processo
total basta-nos calcular o 6ubprocesso ~f + A —* B + C e multiplicar este
resultado pela probabilidade Pe—7. Portanto, a seção de choque diferencial
para o processo representado na ügura A.4, pode ser obt.'da analogamente a
(A.2). Usando (A.l) temos

da(e + A-*e + B + C) = —Pc^da(^f + A -> B + C)dzdr . (A.9)
Z7T

7 . B

Figura A.4: Processo e + A —> e + B + C.
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Apêndice B

O Método de Monte Cario

Monte Cario é um método de cálculo para integrais de difícil tratamento
por métodos comuns de interpolação numérica. A dificuldade geralmente
aparece devido a um grande número de variáveis de integração . A avaliação
de integrais multi-dimensionais pelo método de Monte Cario é feita usando
um conjunto de números aleatórios, num intervalo de (0,1), como variável
para a função a ser integrada. Desse modo, uma integral n-dimensional
pode ser aproximada pela média do integrando calculado nesses N pontos
aleatórios

(B.l)
onde Xj(i) é o i-ésimo sorteio da variável X] uniformemente distribuído no
intervalo (0,1) [26] (27].

Cada avaliação de f(xi(i),• • •,zn(í)), fly é uma aproximação da integral
/ e sua precisão como uma estimativa é medida pela variância

M_}fdx = á, (B.2)

que leva ao desvio padrão de /

% ( B - 3 )

Portanto, o erro na estimativa da integral n-dimensíonal / converge sem-
pre com um fator - ^ . Esta taxa de convergência é bem pequena para in-
tegrais unidimensionais se compararmos a outros métodos de estimativa de
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integrais, como o método do Trapezóide para N pontos em uma integral
unidimensional, onde o erro converge com um fator ^ ; o u a fórmula de m-
pontos Gaussiana que converge com N7L-i • Entretanto, a grande vantagem
do Monte Cario surge quando avaliamos integrais n-dimensionais, onde o
Monte Cario ainda converge com -jrr, enquanto os métodos do Trapezóide e
de Gauss convergem com N~2^n e jy-í21"-1)/" respectivamente.

0 Monte Cario dispõe também de vários artifícios matemáticos que visam
otimizar o erro na estimativa das integrais. 0 Monte Cario estratificado [28]
consiste em dividir o intervalo de integração em várias partes e aplicar o
método em cada uma das partes separadamente. Este artifício permite que os
números aleatórios 6ejam melhor distribuídos e, portanto, torna a estimativa
mais confiável, acarretando num desvio padrão menor. 0 procedimento ainda
permite que possamos sortear mais pontos onde o integrando varia mais,
dando maior confiabilidade à estimativa da integral. 0 erro, utilizando-
se deste truque, geralmente é menor (ou, no mínimo igual) do que o erro
estimado no método de Monte Cario simples.

0 outro artifício usado é o arranjo ponderado do Morte Cario [28], cujo
objetivo é concentrar a distribuição dos pontos escolhidos no intervalo onde o
integrando varia mais. Isto é feito dividindo o integrando por uma função ar-
bitrária de modo que o integrando fique agora com a menor variação possível

) , (B.4)íM4* - fo

onde as funções g(x) e G(x) satisfazem a condição

G(x) = j * g(y)dy . (B.5)

A escolha da função g(x) é difícil, pois ela precisa ser simples o suficiente
para ser integrável analiticamente e, ao mesmo tempo, ter uma variação
parecida com a da função /(«), que é complicada o bastante para necessitar
uma integração por Monte Cario. É claro que uma boa escolha de g(x)
reduzirá substancialmente o erro na estimativa da integral de f(x).

O Monte Cario é extremamente sensível em relação a singularidades no
integrando, tornando a estimativa imprecisa. Devemos sempre evitá-las com
uma mudança conveniente de variável ou usando o arranjo ponderado, es-
colhendo uma função g que elimine a singularidade do integrando. A função
delta torna-se intratável pelo método e deve ser integrada analiticamente.
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Para a avaliação das integrais envolvidas neste trabalho, usamos um pro-
grama em Fortran chamado VEGAS. Este programa utiliza-se de um al-
gorítimo [29] que emprega um esquema de Monte Cario interativo e adapta-
tivo. Este algorítimo avalia prontamente o desvio padrão da estimativa para
a integral, além de sua taxa de convergência ser independente da dimensão
da integral. 0 integrando não precisa necessariamente ser contínuo para o
algorítimo funcionar.

As características mencionadas acima são comuns do método de Monte
Cario. A grande vantagem deste novo algorítimo é que ele é adaptativo,
ou seja, ele automaticamente concentra os sorteios nas regiões do integrando
onde ele possui maior variação . O VEGAS faz várias estimativas da integral,
usando o método de Monte Cario, onde a densidade de probabilidade p(x)
dos pontos aleatórios é modificada com o intuito de que p(x) seja maior onde
o integrando varie mais. Na primeira estimativa, o VEGAS utiliza p(x) — 1,
e a informação obtida sobre o integrando nesta avaliação é usada para definir
uma nova densidade p(x). Esse procedimento é feito sucessivamente, visando
minimizar o valor do desvio padrão da estimativa a2. A avaliação da integral
será, então, uma média ponderada de todas as estimativas realizadas.

O VEGAS oferece ainda outra alternativa. Ele permite que, após al-
gumas estimativas iniciais, utilizemos a última densidade de probabilidade
calculada para iniciar uma nova estimativa. Isto permite uma otimização do
procedimento, já que não levamos em conta as primeiras estimativas que são
feitas com uma densidade de probabilidade p{x) menos adequada.
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