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Resumo

O Modelo Padrão (MP) da Fı́sica de Partı́culas é uma descrição extremamente bem
sucedida dos dados experimentais com que contamos hoje. No entanto, as suas limitações
são aparentes pelo fato dele possuir um grande número de parâmetros arbitrários.
Mais importante ainda, no MP a escala eletrofraca é instável, o que dá lugar ao cha-
mado problema da hierarquia de escalas. A solução desse problema requer nova
fı́sica na escala TeV, que é precisamente a escala de energia a ser explorada no Large
Hadron Collider (LHC) do CERN. Neste trabalho foi estudada a fenomenologia de
Teorias Quiver, que são extensões do Modelo Padrão (MP) que descrevem nova fı́sica
na escala TeV.
Foram investigadas teorias da escala eletrofraca onde a hierarquia com a escala ultra-
violeta, ou seja, a escala de Planck, é gerada por uma estrutura de cadeia de grupos
de gauge espontaneamente quebrados em cascata. Essas teorias, também geram a
hierarquia das massas dos férmions de forma natural, mas são puramente quadri-
dimensionais. Porém, elas podem ser construı́das a partir de teorias com uma di-
mensão extra curva, com métrica anti de Sitter. Desta forma, as teorias resultantes
tem várias propriedades boas das teorias com dimensões extras, mas são mais gerais
e melhor comportadas no ultra-violeta.
Foram calculados os acoplamentos do primeiro estado excitado dos bósons de gauge
com quarks do MP. É possı́vel determinar a localização dos férmions no Quiver, ana-
logamente à localização na dimensão extra. Deste modo, define-se os acoplamentos
para um certo número de sı́tios.
Esse trabalho tem como objetivo o estudo da fenomenologia das chamadas Teorias
Quiver no LHC. Foram obtidos vı́nculos de massa para ressonâncias na escala TeV.
Tanto dados vindo de experimentos de precisão eletrofracos quanto de detecção di-
reta restringem a teoria para a massa do estado excitado do bóson de gauge a MG >
3 TeV. Dados vindos da próxima fase do LHC, com maior energia e luminosidade,
irão resultar em vı́nculos de detecção direta que ultrapassam os limites dos vı́nculos
indiretos de sabor e precisão eletrofraca.





Abstract

The Standard Model of Particle Physics (SM) is a very successful description of the
experimental data gathered until now. However, this model has limitations due to
the large number of arbitrary parameters. More importantly, the electroweak scale
is unstable, which results in the scale hierarchy problem. The solution to this pro-
blem requires new physics at the TeV scale, which is precisely the energy scale to be
explored at the Large Hadron Collider (LHC) at CERN. We have studied the phe-
nomenolgy of Full Hierarchy Quiver Theories (FHQT), which is an extension of the
Standard Model (SM) that describes new physics at the TeV scale.
We have investigated theories of the electroweak scale, where the hierarchy with the
ultraviolet scale (e.g. Plank scale) is generated by a chain of gauge groups spontane-
ously broken by ordered vacuum expectation values. These four-dimensional quan-
tum field theories also generate the fermion mass hierarchy in a natural way. They
can be obtained by deconstruction of models with a curved extra dimension in an
anti-de Sitter backround. Thus, the resultant four-dimensional theories have many of
the desired properties that extra dimensional theories have, alas without some of its
problems.
We have calculated the couplings acquired from the interaction between the first ex-
cited mode of the gauge boson with SM quarks. It is possible to obtain the localiza-
tion of the wave function of the fermion zero modes in a similar way it is done in
extra dimensional theories. Thus the couplings depend on the number of sites in the
theory.
This project has the purpose of studying the phenomenology of what we call full hi-
erarchy quiver theories (FHQT). We obtained bounds of resonance masses at the TeV
scale. Both data from electroweak precision measurements and direct detection result
in MG > 3 TeV. Data from the next run at the LHC, at higher energies and lumi-
nosities, will result in the first direct search bounds that surpass indirect flavor and
electroweak precision limits.
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Finalmente, agradeço à CAPES apoio financeiro.





Epı́grafe

”Os Distantes defendiam uma ideia oposta: por trás de todos os fı́sicos e astrônomos
jazia o corpo inerte, mas não morto - apenas em animação suspensa - de um conta-
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1
Introdução: F́ısica Além do Modelo Padrão

A Fı́sica de Partı́culas é descrita pelo Modelo Padrão (MP). Ele consiste em uma teo-
ria de gauge, na qual as massas dos bósons eletrofracos são obtidas a partir do meca-
nismo de Higgs. A teoria é muito bem estabelecida experimentalmente, descrevendo
com precisão as partı́culas elementares até hoje observadas. Tendo como mais re-
cente descoberta confirmação da existência de uma nova ressonância a 125 GeV, o
bóson de Higgs no Large Hadron Collider (LHC), no CERN (Centre European des
Recherches Nucléaires).
No entanto, restam algumas perguntas a serem respondidas pelo MP da Fı́sica de
Partı́culas, sendo o enfoque deste estudo a fenomenologia associada a uma possı́vel
solução ao problema de hierarquia. O MP não explica todos os aspectos da fı́sica de
partı́culas, o que será discutido no final desse capı́tulo. Uma das questões além do
MP é o problema de hierarquia, o qual é importante pois implica na existência nova
fı́sica na escala TeV. Ele consiste na questão de que há uma enorme discrepância en-
tre as escalas eletrofraca e ultravioleta, onde o MP é válido. Essa diferença pode che-
gar a 1017 ordens de grandeza ao considerar a escala de Planck, onde interações gra-
vitacionais devem ser incluı́das. O problema de hierarquia implica que deve haver
um ajuste fino na teoria ou fı́sica nova além do MP. Existem diversos modelos na li-
teratura candidatos a solucionar esse problema, entre eles Supersimetria, Little Higgs
ou teorias com dimensões extras.
Nesse trabalho serão estudadas Teorias Quiver como candidatas a resolver o pro-
blema de hierarquia. Elas são modelos puramente quadridimensionais, contendo
uma cadeia de grupos de gauge conectados por campos de ligação. Esses campos
quebram dinamicamente a simetria gerando naturalmente a hierarquia de massas
dos férmions, o que será explicado em mais detalhe no capı́tulo 2. Além disso, será
descrito o Higgs como pseudo bóson de Nambu Goldstone no capı́tulo 3 a fim de
resolver o problema de hierarquia.
O objetivo dessa dissertação é estudar a fenomenologia de Teorias Quiver. Essa análise
está publicada na referência [1]. Foram obtidos vı́nculos às massas dos modos exci-
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tados dos bósons de gauge a partir de dados acumulados do LHC.

A dissertação está dividida de modo que o primeiro capı́tulo introduz conceitos
bem estabelecidos do MP da fı́sica de partı́culas. Serão descritos aspectos teóricos
necessários para sua compreensão, assim como as questões além do MP, principal-
mente o problema de hierarquia de gauge e das massas dos férmions.

O capı́tulo 2 descreve as Teorias Quiver. Será apresentado um modelo contendo
N grupos de gauge conectados por campos de ligação. A quebra da simetria des-
ses gera uma torre de modos excitados dos bósons de gauge. Além disso, a quebra
dinâmica dará lugar à hierarquia das massas dos férmions. Essas teorias são can-
didatas a resolver o problema de hierarquia, sendo alternativas às teorias com di-
mensões extras. No entanto, é necessário ressaltar que são modelos puramente qua-
dridimensionais, apesar de poderem ser desconstruı́das de um cenário AdS5. Os mo-
delos diferem e pode-se gerar uma fenomenologia distinta em Teorias Quiver com
poucos sı́tios.

O capı́tulo 3 contém os cálculos necessários para o estudo da fenomenologia. Serão
calculados os acoplamentos dos quarks do modelo padrão com o primeiro modo
excitado dos bósons de gauge. Esses acoplamentos caracterizam a Teoria Quiver
no cálculo da seção de choque. Além disso, será descrito o Higgs como um pseudo
Bóson de Nambu Goldstone a fim de resolver o problema de hierarquia. Também é
mostrado que esse modelo tem mı́nima violação de sabor a nı́vel árvore.

No capı́tulo 4 são obtidos os vı́nculos experimentais com dados acumulados pelo
LHC, apresentados em [1] . Será calculada a seção de choque de produção e decai-
mento em quarks do modo um dos bósons de gauge, a qual será comparada com
dados obtidos pelas colaborações CMS e ATLAS em procura por nova fı́sica, apresen-
tados nas referências [2], [3] e [4].

Finalmente, as conclusões e as possibilidades futuras são apresentadas no capı́tulo 5

1.1 Modelo Padrão da F́ısica de Part́ıculas

O Modelo Padrão da Fı́sica de Partı́culas descreve as interações das partı́culas ele-
mentares observadas até agora. Através do mecanismo de Higgs são geradas as mas-
sas dos bósons eletrofracos. Nele os bósons de Nambu Goldstone (bNG) são absor-
vidos pelos bósons de gauge, sobrando um grau de liberdade correspondente ao
bóson de Higgs. O MP eletrofraco é descrito a partir da quebra espontânea da sime-
tria SU(2)L ×U(1)Y → U(1)EM o que gera massa aos bósons W± e Z0, restando um
estado ortogonal não massivo correspondente ao fóton γ. As simetrias de cor SU(3)C
são expectadores da quebra espontânea, as interações fortes são descritas pela QCD
através de interações entre quarks e glúons. Além disso, as 3 famı́lias de férmions
são descritas por dubletos de leptons e quarks sob SU(2)L para férmions de mão es-
querda, e os correspondentes singletos de SU(2)R para os de mão direita.
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1.1.1 Quebra espontânea de Simetria

A fim de descrever o MP da Fı́sica de partı́culas será necessário descrever a quebra
espontânea de simetria, o que pode ser encontrado em referêcias como [5] ou [6].
Esse mecanismo é utilizado para descrever as massas dos bósons de gauge. O MP
será demonstrado a partir do mecanismo de Higgs, o qual é equivalente à quebra
espontânea de uma simetria de gauge.
Os modelos em Fı́sica de Partı́culas são descritos a partir do grupo de simetria, sendo
que a invariância de gauge local descreve a dinâmica de interações na Teoria Quântica
de Campos. Isso é possı́vel graças ao Teorema de Noether, o qual afirma que sime-
trias contı́nuas implicam em leis de conservação na fı́sica. Em termos da Teoria de
Campos ele também pode ser aplicado. Neste caso, para qualquer invariância da
ação sob uma transformação contı́nua dos campos, existe uma carga associada a uma
corrente conservada, ∂µ Jµ = 0.
Entretanto, termos de massa não são invariantes sob a simetria de gauge. Logo, é
possı́vel descrever uma teoria apenas com bósons de gauge não massivos, o que não
condiz com os experimentos, já que os bósons da interação eletrofraca são massivos,
com MZ = 91.1876 ± 0.0021 GeV e MW = 80.385 ± 0.015 GeV [7]. É necessário
descrever um modelo em que a simetria é espontaneamente quebrada, ou pode-se
dizer escondida, a fim de gerar tais termos de massa.
Será descrita a quebra espontânea de simetria, sendo o primeiro exemplo descrito
por uma simetria discreta. Para um campo escalar real φ, a Lagrangiana é descrita
como:

L =
1
2
(∂µφ)(∂µφ)−V(φ). (1.1.1.1)

Com V(φ) potencial funcional do campo φ tal que V(φ) = V(−φ), de modo que
L seja invariante sob a simetria φ → −φ. O potencial renormalizável mais simples
será escolhido de modo que ele terá a forma de um termo de massa mais um termo
de interção φ4. Nota-se que termos de ordem ı́mpares não serão invariantes sob tal
simetria, enquanto termos de ordem superior φ4 serão não renormalizáveis.

V(φ) =
1
2

m2φ2 +
λ

4
φ4. (1.1.1.2)

Supondo que a massa é positiva, ao minimizar o potencial acima (1.1.1.2) obtém-se
apenas um valor mı́nimo para 〈φ〉0, chamado valor esperado de vácuo (VEV):

〈φ〉0 = 0.

Entretanto, substituı́-se o valor do termo de massa da seguinte maneira :m2 → −µ2,

V(φ) = −1
2

µ2φ2 +
λ

4
φ4. (1.1.1.3)

Deste modo, o potencial terá dois VEV:

〈φ〉0 = ±
√
−µ2

λ
≡ ±v. (1.1.1.4)
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φ

V(φ)

φ

V(φ)

Figura 1.1: Exemplo de quebra espontânea de simetria. Potencial do campo escalar
V(φ).

Ou seja, são criados dois estados de menor energia degenerados.
A invariância sob a simetria φ → −φ assegura que a escolha de vácuo seja livre.
Logo, escolhendo

〈φ〉0 = +v,

é possı́vel expandir o potencial em torno do mı́nimo. Assim o campo escalar é redefi-
nido perto do VEV:

φ′ = φ− 〈φ〉0 = φ− v, (1.1.1.5)

com 〈
φ′
〉

0 = 0.

Substituindo campo φ → φ′, expandido em torno do VEV, a nova Lagrangiana será
dada por:

L =
1
2
(∂µφ′)(∂µφ′)− µ2(φ′2 +

φ′3

v
+

φ′4

4v2 −
v2

4
). (1.1.1.6)

Observa-se que são obtidos termos de interação cúbico e quártico, além de uma cons-
tante irrelevante. Estes não são invariantes sob a simetria inicial do problema. Diz-se
que a simetria foi espontaneamente quebrada ou está escondida.

Bósons de Nambu Goldstone

No caso em que há uma simetria global contı́nua é aplicado o Teorema de Golds-
tone. Ele afirma que deve haver uma partı́cula escalar não massiva para cada sime-
tria contı́nua espontânemente quebrada. Consequentemente, são gerados chama-
dos Bósons de Nambu Goldstone (bNG) não massivos. Será descrito um sistema
fı́sico com simetria U(1) global a fim de ilustrar o teorema, assim como descrito na
referência [8]. Sendo a Lagrangiana descrita para campos escalares complexos:
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φ1

φ2

V(φ1, φ2)

Figura 1.2: Potencial para um campo escalar complexo após quebra espontânea de
simetria.

L = (∂µφ)∗(∂µφ)− µ2φ∗φ− λ(φ∗φ)2, (1.1.1.7)

com L invariante sob simetria U(1), ou seja, φ → eiαφ. Novamente, o potencial é tal
que λ > 0, µ2 < 0. Além disso, é possı́vel escrever o campo complexo em termos dos
seus graus de liberdade, com φ1,2 reais.

φ = φ1 + iφ2. (1.1.1.8)
φ∗ = φ1 − iφ2. (1.1.1.9)

Logo, o potencial é dado por:

V(φ1, φ2) = −
1
2

µ2(φ2
1 + φ2

2)−
1
4

λ(φ2
1 + φ2

2)
2. (1.1.1.10)

Ao minimizá-lo, verifica-se que os VEVs são invariantes sob uma transformação U(1)
equivalente a uma rotação no plano complexo por um ângulo α, como demonstrado
na figura:
Resumindo, pode-se reescrever os VEVs como:

φ2
1 + φ2

2 = v,

v2 = −µ2

λ
.

Como há liberdade na escolha do VEV, ela será feita de modo que o VEV obtenha
um valor real, com φ1 = v, φ2 = 0. Expandindo o potencial em torno deste ponto:

φ(x) =

√
1
2
[v + η(x) + iξ(x)]. (1.1.1.11)
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A Lagrangiana será descrita como em termos dos campos escalares η e π:

L =
1
2
(∂µξ)2 +

1
2
(∂µη)2 + µ2η + termos de interação. (1.1.1.12)

Observa-se que a componente real, ou seja, o campo η possui um termo massa. Por
outro lado, como previsto no Teorema de Goldstone, ξ permanece não massivo, com
apenas termos cinético e de interação. Logo, a escolha de vácuo é feita tal que a com-
ponente na direção do vácuo é massiva, enquanto a ortogonal não obtém termos de
massa. O campo ξ corresponde ao chamado bóson de Nambu Goldstone (bNG) da
teoria.
Foi apresentada a quebra de simetria U(1) global. No entanto, o MP é uma teoria de
gauge local que utiliza o mecanismo de Higgs como quebra espontânea da simetria
SU(2)L ×U(1)Y → U(1)EM. As teorias de gauge não apresentam bNG, no MP ele-
trofraco eles serão absorvidos pelas componentes longitudinais dos bósons de gauge.
O modelo será discutido a seguir nas seções que expõe o mecanismo de Higgs e as
teorias eletrofracas.

1.1.2 Mecanismo de Higgs

O Mecanismo de Higgs consiste em uma quebra espontânea de simetria de gauge, a
qual dá origem aos termos de massas dos bósons de gauge, além de obter um campo
escalar remanescente, o chamado Bóson de Higgs. O modelo foi proposto em 1964
por Robert Brout, Francois Englert [9]; Peter Higgs [10]; Gerald Guralnik, C. R. Ha-
gen, Tom Kibble [11], tanto o caso abeliano quanto sua generalização para o não-
abeliano. Todavia, é interessante mencionar que o mecanismo é análogo à teoria de
supercondutores, desenvolvida anteriormente por Landau Ginzburg para explicar o
efeito Meissner, como pode ser estudado na referência [12].
A fim de exemplificar o Mecanismo de de Higgs, supõe-se o modelo para campo es-
calar com a Lagraniana invariante sob simetria U(1) de gauge.

L = −1
4

FµνFµν + DµφDµφ−V(φ). (1.1.2.1)

A derivada covariante é descrita por:

Dµ = ∂µ + ieAµ, (1.1.2.2)

onde φ, φ∗ representam um campo escalar complexo que pode ser escrito a partir de
seus dois graus de liberdade:

φ =
1√
2
(φ1 ± iφ2). (1.1.2.3)

Sendo a invariância local sob U(1) dada pelas transformações

φ→ eiα(x)φ, (1.1.2.4)

Aµ → Aµ(x)− 1
e

∂µα(x). (1.1.2.5)
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Onde o potencial é descrito por:

V(φ) = −µ2φ∗φ +
λ

2
(φ∗φ)2. (1.1.2.6)

Ao minimizar esse potencial, observa-se que o campo escalar adquire um VEV para
µ2 > 0, e a simetria U(1) é quebrada expontaneamente. Então, primeiro deve-se rede-
finir o vácuo da teoria para descrever esse processo:

〈φ〉0 =

√
µ2

λ
. (1.1.2.7)

Ao expandir o campo escalar complexo ao redor do seu VEV, é obtido:

φ(x) = 〈φ〉0 +
1√
2
(φ1(x) + iφ2(x)). (1.1.2.8)

Substitui-se o campo expandido em torno do VEV no potencial:

V(φ) = − 1
2λ

µ4 +
1
2

2µ2φ2
1 + O(φ3

i ). (1.1.2.9)

Finalmente, para de obter os termos de massa gerados a partir da quebra espontânea
de simetria, o termo cinético da Lagrangiana é descrito redefinindo o campo escalar
complexo em torno do mı́nimo (1.1.2.8).

|Dµφ|2 =
1
2
(∂µφ1)

2 +
1
2
(∂µφ2)

2 +
√

2eφ0 × Aµ∂µφ2 + µ2φ2
1+

+ e2φ2
0 Aµ Aµ + termos de interação. (1.1.2.10)

Obseva-se que um grau de liberdade do campo φ não é massivo, enquanto o outro
obtém massa. Ou seja, o campo φ1 adquire massa m =

√
2µ, enquanto φ2 permanece

não massivo. Por outro lado, nota-se que o fóton aparentemente adquire um termo
de massa em (1.1.2.10) com m2

A = 2e2φ2
0, tal que:

∆L =
1
2

m2
A Aµ Aµ. (1.1.2.11)

Além disso, elege-se o gauge unitário, já que existe um termo indesejável de mistura
entre o bóson de gauge e a derivada do campo φ2. Nesse caso o campo φ2 é elimi-
nado inteiramente, inclusive seu termo cinético não existe nessa escolha de gauge.
Para respeitar a simetria de gauge U(1), são selecionados α(x) na transformação de
gauge (1.1.2.4) tal que os campos φ(x) sejam reais em todos os pontos. Deste modo,
é possı́vel eliminar os termos indesejáveis e obter a Lagrangiana com os devidos ter-
mos de massa dos bósons de gauge:

L = −1
4

FµνFµν + ∂µφ∂µφ + e2φ2
0 Aµ Aµ + µ2φ2 + termos de interação (1.1.2.12)

Resumindo, o modelo inicialmente descrevia 2 campos escalares complexos φ, φ∗,
com dois graus de liberdade, além de duas helicidades do boson de gauge Aµ não
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massivo. Após a quebra espontânea de simetria, surgiram um escalar e três estados
de helicidade do Aµ massivo. Portanto, pode se dizer que o campo de gauge ”absor-
veu”o BNG, e o campo remanescente φ é chamado de bóson de Higgs.

1.1.3 Teoria de interações eletrofracas

Enfim, será apresentado o modelo que descreve as teorias eletrofracas. A teoria foi
proposta por S. L. Glashow em 1961 [13], S. Weinberg em 1967 [14] e A. Salam. O
modelo eletrofraco consiste em uma teoria de gauge invariante sob simetria SU(2)L×
U(1)Y . Através do mecanismo de Higgs, esta simetria gera três bósons vetoriais
massivos W±µ e Z0

µ, além de um campo vetorial não massivo, o fóton Aµ. Logo, a La-
grangiana LEF invariante sob SU(2)L ×U(1)Y é escrita por:

LEF = (Dµφ)†(Dµφ)− 1
4

Aa
µν Aaµν − 1

4
BµνBµν −V(φ†φ). (1.1.3.1)

Denotando φ como um dubleto escalar complexo. Além disso, a derivada covariante
é descrita abaixo. Os bósons de gauge correspondente às simetrias SU(2)L e U(1)Y
são respectivamente Aµ e Bµ, com g e g’ seus acoplamentos.

Dµφ = (∂µ − igAa
µτa − iYg′Bµ)φ. (1.1.3.2)

Novamente o potencial será da forma:

V(φ†φ) = −m2(φ†φ) + λ(φ†φ)2. (1.1.3.3)

O campo φ é uma representação de um dubleto complexo de SU(2)L, composto por
4 graus de liberdade, que correspondem a escalares reais.

φ =

(
φ+

φ0

)
. (1.1.3.4)

Dada a simetria SU(2)×U(1), os campos escalares se transformam como de acordo
com:

φ→ eiαaτa
eiβ/2φ, (1.1.3.5)

com a hipercarga de Yφ = 1
2 correspondente à simetria de gauge U(1). Os geradores

do grupo SU(2)L são dados por τa = σa

2 , tal que σa com a = 1, 2, 3 são as matrizes de
Pauli. O VEV é dado por v ≈ 246 GeV, escolhido como:

〈φ〉 = 1√
2

(
0
v

)
. (1.1.3.6)

Portanto, deve-se expandir o termo cinético da Lagrangiana ao redor do VEV (1.1.3.6)
para obter as massas dos bósons de gauge. Logo, o termo cinético:

∆L = (Dµφ)†(Dµφ). (1.1.3.7)
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Substituindo o campo φ pelo VEV, obtemos a Lagrangiana:

∆L =
1
2
(0 v)(gAa

µτa +
1
2

g′Bµ)(gAbµτb +
1
2

g′Bµ)

(
0
v

)
+ . . . (1.1.3.8)

Os termos de massas podem ser escritos em função dos bósons de gauge Aa
µ e Bµ.

∆Lmassa =
1
2

v2

4
[g2(A1

µ)
2 + g2(A2

µ)
2 + (−gA3

µ + g′Bµ)
2], (1.1.3.9)

de onde se identificam os quatro bósons de interação eletrofraca. Nota-se que os ter-
mos em A1,2

µ corresponderão aos bósons carregados W±µ :

W±µ =
1√
2
(A1

µ ∓ iA2
µ), (1.1.3.10)

mW = g
v
2

. (1.1.3.11)

A matriz de massas será dada por

v2

4

(
g2 −gg′

−gg′ g2

)
. (1.1.3.12)

tem autovalor nulo e outro diferente de zero. No entanto, há mistura entre A3
µ e Bµ,

que dão origem aos bósons neutros, tanto o massivo Z0
µ, assim como seu termo orto-

gonal não massivo que é identificado como o fóton γ

Z0
µ =

1√
g2 + g′2

(gA3
µ − g′Bµ), (1.1.3.13)

mZ =
√

g2 + g′2
v
2

. (1.1.3.14)

Aµ =
1√

g2 + g′2
(g′A3

µ + gBµ), (1.1.3.15)

mγ = 0. (1.1.3.16)

Pode-se fazer uma transformação unitária para descrever a mudança de base dos
campos de gauge A3

µ e Bµ em função dos bósons fı́sicos neutros Aµ e Z0
µ. Deste modo,

a matriz de rotação descrita pelo ângulo de Weinberg pode ser definida por relações
como

tan θ =
g′

g
, (1.1.3.17)

com a transformação de base entre os bósons de gauge A3
µ, Bµ e os observáveis Z0

µ,
Aµ sendo uma rotação em θ:(

Z0
µ

Aµ

)
=

(
cosθ −senθ
senθ cosθ

)(
A3

µ

Bµ

)
. (1.1.3.18)
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1.1.4 Férmions no MP

No Modelo Padrão, tanto os léptons quanto os quarks de mão esquerda são descritos
por um dubleto de SU(2)L.

LL =

(
νeL

e−L

)
, QL =

(
uL
dL

)
(1.1.4.1)

Lembrando que a projeção dos spinors fermiônicos para as helicidades são dadas
pelas matrizes γ5

ψR,L =
1
2
(1± γ5)ψ. (1.1.4.2)

A relação de Gell-Mann-Nishijima para a carga elétrica define a hipercarga Y, sendo
T3 projeção de isospin-fraco

Q = T3 + Y.

Os férmions de mão direita são representados pelos singletos uR e dR. Entretanto, é
imporante ressaltar que o neutrino de mão direita tem hipercarga nula, assim como
sua carga, consequentemente T3

ν = 0. O que significa que neutrinos de mão direita
não se acoplam com bósons do MP. Logo, para os léptons existe apenas o singleto de
mão direita eR. Estas partı́culas têm a carga definida apenas pela simetria U(1)Y,

Q = Y.

1.1.5 Termo de Yukawa das massas dos férmions

É certo que os termos de massa para os férmions violam explicitamente a simetria de
gauge. Por essa razão, o operador que gera as massas deles, invariante de gauge e
renormalizável é dado pelo termo de Yukawa. Para os léptons ele é descrito por:

∆Ll = −λl L̄LφeR, (1.1.5.1)

me =
1√
2

λev. (1.1.5.2)

Enquanto os quarks:

∆Lq = −λ
ij
q Q̄LφdR − λ

ij
u εabQ̄Laφ†

b uR + h.c., (1.1.5.3)

onde λ
ij
q são matrizes de acoplamento de Yukawa. Ao expandir este termo ao redor

do mı́nimo

φ =

(
0

v+h(x)√
2

)
concluı́-se que a matriz de massas dos férmions é dada por:
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Mij
d =

1√
2

λ
ij
d v, (1.1.5.4)

Mij
u =

1√
2

λ
ij
u v. (1.1.5.5)

Entretanto, a matriz de massa respectiva às três famı́lias de quarks não é diagonal,
nem real. Sendo os quarks representados pelos tripletos de sabor :

ui
L =

 uL
cL
tL

 , di
L =

 dL
sL
bL

 (1.1.5.6)

É necessário realizar uma transformação unitária na base que representam as três
famı́lias de quarks, para que estes deem lugar ao autoestados de massa:

ui
L = Uij

u u′jL , di
L = Uij

d d′jL , (1.1.5.7)

Entretanto, as correntes carregadas terão efeito imediato ao serem descritas a par-
tir dos autoestados de massa. Eles darão lugar a interações com mistura entre as
famı́lias de quarks.

Jµ+
W =

1√
2

ūi
Lγµdi

L →
1√
2

ūi
Lγµ(U†

uUd)di
L. (1.1.5.8)

Por definição, a matriz Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) de mistura dos quarks é
dada por:

Vij ≡ (U†
uUd). (1.1.5.9)

A matriz CKM depende de 3 ângulos independentes e uma fase complexa. Ela foi
bem medida experimentalmente, sendo aproximadamente 1 na diagonal e os demais
valores de mistura entre as famı́lias são menores [15].
Analogamente, existe matriz de mistura dos leptons, chamada matriz PMNS (Pontecorvo-
Maki-Nakagawa-Sakata) [16]. Ela pode ser estudada nas referências [17] e [18] . Nesse
trabalho será utilizado o conceito de mistura dos quarks, por isso foi discutida em
mais detalhe apenas a matriz CKM, já que a fenomenologia se concentra no decai-
mento de modos excitados da Teoria Quiver em quarks do MP. A análise do setor
leptônico está em preparação no grupo de pesquisa [19].

1.1.6 Testes experimentais

O MP da Fı́sica de Partı́culas é uma teoria bem estabelecida e está de acordo com os
testes experimentais. Foram observados os bósons de interação eletrofracos W± e Z0

no LEP (Large Electron-Positron), no CERN, além da confirmação de três famı́lias
de quarks e leptons em diversos experimentos [20] [21]. Recentemente foi observado
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Figura 1.3: Medições diretas e cálculo com correções às massas do bóson W e quark
top. Observa-se que as faixas verdes são as medições diretas das massas mW e mt a
1σ na média mundial. Enquanto a região cinza e azul são os cálculos indiretos dessas
massas. A cinza exclui medições à massa do Higgs, entretanto a zona azul é mais
estreita com mH = 125 GeV. A intersecção dessas regiões demonstra que o MP é
sensı́vel a correções radiativas, e válido até a escala TeV. Figura retirada da referência
[24]

no LHC uma ressonância a 125 GeV correspondente ao bóson de Higgs, o que com-
pleta o MP, publicado pelas colaborações ATLAS e CMS nas referências [22] e [23]. É
importante ressaltar que todos os acoplamentos dos férmions com bósons de gauge
do MP foram medidos com grande precisão. No entanto, os acoplamentos do Higgs
com bósons de gauge e férmions ainda não foram completamente medidos, sendo
necessário aguardar a próxima fase do LHC para futuros resultados que definirão as
interações do novo bóson.
Medidas de precisão podem ser usadas a fim de testar o MP além da primeira or-
dem em teoria de perturbação. Por exemplo, as medidas eletrofracas de precisão são
sensı́veis às massas do top e Higgs mt e mH no loop dos propagadores dos bósons de
gauge, assim como é demonstrado na figura 1.3.
A figura 1.3 demonstra medições diretas e indiretas da massa do W mW e do quark
top mt, retirado da referência [24]. As faixas verdes são os contornos a 68% e 95% no
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nı́vel de confiança obtidos para as massas das partı́culas em questão a 1σ na média
mundial. A dependência de ∆mt é quadrática, enquanto ∆mH é só logarı́timica. A
diferença entre as correções radiativas à massa do top e Higgs fica clara já que a faixa
vertical que demonstra o cálculo a um loop de mt é muito mais precisa do que as li-
nhas diagonais de mH. Por outro lado, as regiões cinza e azul demonstram cálculos
indiretos para mW e mt considerando correções radiativas. Sendo que a região maior
não considera as medições à massa do Higgs, o qual varia de 50 a 600 GeV. No en-
tanto, a região mais estreita azul fixa mH = 125 GeV. A descoberta de um Higgs leve
implica no grande sucesso do MP. Observa-se que a elipse a 125 GeV coincide com
a região onde mexp

t e mexp
W são medidos. Portanto, o modelo é sensı́vel à cálculos a 1

loop, já que a intersecção das zonas demonstradas na figura implicam que deve ha-
ver uma solução. Logo, observa-se que o teste ao MP o valida até a escala TeV com
grande precisão.
Medidas de precisão eletrofracas também podem ser demonstradas a partir dos parâmetros
de Peskin-Tekeuchi S, T e U. Onde S é medido a partir de auto energias no cálculo de
MZ, U obtém-se a partir de MW e T de γZ. Eles são utilizados também para definir
a fenomenologia em Teorias Quiver. Há diversos experimentos que testam violação
de sabor que devem ser considerados. Eles também impõe vı́nculos importantes em
teorias além do MP, por isso serão discutidos no capı́tulo 3.
Além disso, os testes eletrofracos de precisão no MP são feitos através de medições
dos observáveis como a massa do Z, constante de Fermi GF e de estrutura fina α.
Logo, é possı́vel calcular correções radiativas a partir dessas medições, o que impõe
restrições nos demais parâmetros fı́sicos. Os testes são feitos a partir de medições
precisas nos decaimentos W e Z , e das assimetrias right-left e assimetria foward-backward.

AFB ≡
σF − σB

σF + σB
. (1.1.6.1)

É importante mencionar que correções radiativas também impõem restrições em mo-
delos além do MP. O MP da fı́sica de partı́culas é uma teoria muito bem estabelecida.
Violação de unitariedade previa um escalar massivo leve, como de fato encontrado
no LHC, o chamado bóson de Higgs com massa 125 GeV. Com isto, o MP torna-se
completo e comprovado ser uma teoria válida a esta escala de energia. No entanto,
este modelo deixa ainda algumas questões a serem respondidas.

1.2 F́ısica Além do Modelo Padrão

Existem motivações para procura de nova fı́sica na escala TeV. Diversas questões per-
manecem em aberto, no entanto o problema de hierarquia de Gauge leva a crer que
pode ser descoberta nova fı́sica em experimentos no LHC. Além disso, também será
tratado o problema de hierarquia das massas dos férmions. Nos capı́tulos 2 e 3 será
discutido como Teorias Quiver são candidatas a resolver essas questões.
O MP não abrange todos os temas na Fı́sica de Partı́culas, tais como a descrição de
matéria escura, constante cosmológica ou mesmo da gravidade quântica. Além disso,
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Figura 1.4: Diagrama a um loop com maior contribuição à correção radiativa de m2
H.

ele descreve apenas neutrinos com massa nula, enquanto é certo que eles devem ter
uma massa muito pequena, inferior a 2 eV [20], pois a oscilação de neutrinos obser-
vada indica que estes devem ter massa diferente de zero. Outras questões como a
assimetria matéria-antimatéria ou o problema da violação CP nas interações fortes
também necessitam maior compreensão.
O problema da hierarquia das massas dos férmions será analisado nesse trabalho.
Apesar de o MP explicar a origem das massas dos férmions, resta a pergunta dos
acoplamentos de Yukawa terem valores tão diferentes. Para o elétron, acoplamento é
mais fraco ye ∼ 10−6 com me = 0.511 MeV [20] . Enquanto, para o quark top yt ∼ 1
com mt = 173 GeV [21]. Teorias além do MP são propostas de modo que é gerada a
hierarquia das massas dos férmions naturalmente.

1.2.1 Problema de hierarquia de gauge

O MP da fı́sica de partı́culas descreve muito bem as interações na escala eletrofraca
(' 100 GeV). No entanto, não se sabe qual sua validade, podendo chegar até ordem
da massa de Planck onde as interações gravitacionais devem ser consideradas. É pre-
ciso quantizar a gravitação acima dessa escala, já que a teoria torna-se fortemente
acoplada, ou seja, interações com grávitons têm contribuições muito maiores do que
as geradas por bósons do MP nessa escala de energia. Por essa razão, é dito que a
teoria tem um corte Ultra violeta (UV) muito alto, no máximo a escala de Planck
(' 1019 GeV) . Essa discrepância implica que deve haver um ajuste fino na teoria
efetiva. Logo, são propostas teorias além do MP, candidatas a resolver o problema de
hierarquia gerando nova fı́sica na escala TeV.
Com a descoberta de um Higgs leve, mH = 125 GeV, foi possı́vel calcular o acopla-
mento λ. Já que mH =

√
2λv, foi medido λ ' 0.13. Portanto, o acoplamento é pe-

queno o suficiente para que as correções radiativas descrevam o MP perturbativa-
mente até a escala de Planck. Ao calcular as correções radiativas à massa do Higgs:

m2 = m2
nua + δm2

quantica, (1.2.1.1)

observa-se que a massa do Higgs é descrita pela soma das correções quânticas δm2 à
massa nua, a qual representa um contratermo, e como tal tem origem no UV.
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Figura 1.5: Ilustração exemplificando a faixa de energia onde o MP é válido.

O diagrama a um loop que mais contribui às correções à massa do Higgs é descrito
pela criação do par virtual de quarks top, já que o acoplamento de yukawa deles é
maior que os demais férmions. A contribuição do diagrama acima resulta na correção
à massa do Higgs a um loop dada por:

δm2
quantica = (−) 3λ2

t
8π2 Λ2

top + . . . (1.2.1.2)

Onde Λtop é o maior valor que o momento do quark top pode ter antes do MP dei-
xar de valer, o qual pode ser dado até a escala de Planck. Supõe-se que as partı́culas
virtuais tenham grandes momentos Pt. Ao dividir as escalas de momentos em cama-
das, usando a renormalização segundo Wilson, conclui-se que em uma dada camada
δm2

H ∼ O(P2
t ). Como as correções ao campo escalar são somadas quadráticamente

à massa nua, o ajuste fino que deve ser feito na teoria é muito maior do que os ob-
servados nos demais parâmetros fı́sicos. A fı́sica no infravermelho (IV) terá uma
diferença ao UV de 1 parte em 1034 ao considerar a razão entre M2

Planck e M2
eletro f raco.

Ou seja, a condição IV ajustada com UV é muito grande. Ressaltando que, nessa
dissertação, será denotado as abreviações para os termos infravermelho e ultravio-
leta como IV e UV.

Para evitar esse problema, acredita-se que exista nova fı́sica na escala TeV. As soluções
incluem propostas com simetrias adicionais ou com descrições do Higgs como bóson
de Nambu Goldstone. Foram apresentadas na literatura diversas teorias para resol-
ver o problema de hierarquia de Gauge. Os principais modelos candidatos à soluci-
onar tal problema são Supersimetria, Little Higgs, ou Teorias com Dimensões Extras.
Nesse trabalho são apresentadas as Teorias Quiver como canditas a resolver o pro-
blema de hierarquia, nas quais o Higgs é um pseudo bóson de Nambu Goldstone.
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1.2.2 Teorias Quiver como solução ao problema de hierarquia

Serão apresentadas as Teorias Quiver como solução ao problema de hierarquia. Elas
são modelos que consistem em uma cadeia de grupos de gauge conectados por cam-
pos de ligação, desenvolvidos para de gerar a hierarquia entre as escalas eletrofraca
e UV. A quebra da simetria eletrofraca gera tanto uma torre de modos excitados dos
bósons de gauge, como a escala de massas dos férmions. Logo, a hierarquia de mas-
sas dos férmions é gerada naturalmente. Será apresentado no capı́tulo 3 a descrição
do bóson de Higgs no Quiver como um pseudo bóson de Nambu Goldstone. Esse
mecanismo mantém os graus de liberdade do Higgs no sı́tio IV, o que é suficiente
para resolver o problema de hierarquia, assim como em teorias com dimensões ex-
tras.
Estas teorias podem ser obtidas a partir de uma desconstrução dimensional de teo-
rias com uma dimensão extra compacta em um cenário AdS5. Sendo uma alternativa
quadridimensional às teorias com dimensões extras, já que fazem parte da classe de
modelos que descrevem AdS5 no limite do contı́nuo [25]. Entretanto, Teorias Quiver
têm uma fenomenologia distinta longe deste limite.
Esse trabalho visa a fenomenologia de Teorias Quiver com poucos sı́tios, obtendo
vı́nculos com dados acumulados pelo LHC [1]. O que será apresentado em detalhes
no capı́tulo 4.



2
Teorias Quiver

Nesse capı́tulo são apresentadas as chamadas Teorias Quiver. Elas são candidatas à
solução do problema de hierarquia, sendo que essa resolução é tratada no capı́tulo 3
ao definir o Higgs como um pseudo bóson de Nambu-Goldstone. O objetivo desse
capı́tulo é descrever aspectos teóricos das Teorias Quiver. Então, a partir desse mo-
delo será feita uma análise fenomenológica, estudada finalmente no capı́tulo 4. É
importante ressaltar que as Teorias Quiver apresentam uma fenomenologia particular
na análise de ressonâncias na escala TeV, as quais poderão ser encontradas futura-
mente pelo LHC.

Teorias Quiver são modelos puramente quadridimensionais, descritos por N+1 gru-
pos de gauge conectados por campos escalares, chamados campos de ligação. Estes
grupos estão localizados em diferentes sı́tios ligados por modelos sigma, os quais
possuem valores esperados de vácuo ordenados entre as escalas Ultra-Violeta e Infra
Vermelha, a qual será identificada como a escala eletro fraca. Os campos de ligação
são quebrados dinamicamente, gerando uma torre de estados excitados de bósons de
gauge. Além disso, ao incluir férmions no modelo, a quebra de simetria em cascata
gera naturalmente a hierarquia de massas dos férmions.

Teorias Quiver podem ser obtidas ao desconstruir uma teoria de dimensão extra com
métrica Anti de Sitter (AdS). As teorias em AdS podem ser retomadas no limite do
contı́nuo, especificamente para valores grandes de N e alto valor esperado de vácuo
do sı́tio Ultra-Violeta. É possı́vel construir um dicionário que relaciona as duas teo-
rias, sendo claro que as teorias desconstruidas com muitos sı́tios se comportam de
maneira indistinguivel às teorias em AdS. Todavia, para poucos sı́tios, estes mode-
los apresentam fenomenologia distinta [25]. Por esta razão, foi escolhido trabalhar
com teorias a poucos sı́tios, longe do contı́nuo, a fim de gerar um modelo com novos
resultados fenomenológicos e mı́nima violação de sabor. Esses cálculos serão desen-
volvidos em maior detalhe nos capı́tulos 3 e 4.
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SU(m)0
Φ1

SU(m)1
Φ2

SU(m)2 SU(m)N−1
ΦN

SU(m)N

Figura 2.1: Diagrama de quiver para uma teoria com N sı́tios em uma cadeia linear.

2.1 Quebra de simetria em Teorias Quiver

O modelo que descreve as Teorias Quiver é constituı́do por um produto de N + 1
grupos de gauge, o que pode ser estudado também nas referências [25] [26] [27].
Estes serão descritos em uma cadeia linear da forma:

G0 × G1 × G2 . . . Gj × Gj+1 . . . GN ,

onde os grupos de gauge são usualmente da forma Gj = SU(m)j, com j = 0, 1 . . . N,
representando grupos de simetria de Yang-Mills. Para cada Gj exite um bóson de
gauge Aa

µ,j, a = 1, 2, . . . , m2 − 1. Os grupos de gauge estão unidos por N campos
escalares complexos, chamados de campos de ligação Φj que se transformam bifun-
damentalmente sob Gj−1 × Gj.
A teoria pode ser representada por diagramas chamados moose ou quiver. Em se-
guida há um exemplo do esquema, onde há uma cadeia linear com N + 1 cı́rculos,
equivalentes aos grupos de gauge. Eles estão ligados por setas horizontais, as quais
denotam os campos de ligação Φj. Logo, os diagramas mostram que os campos de
ligação se transformam de maneira fundamental em relação ao grupo à sua esquerda,
de onde a seta sai, e antifundamental em relação ao grupo adjacente, para onde a
seta aponta.
A ação do modelo descrito pelo diagrama acima é dada por:

SQuiver =
∫

d4x

{
−

N

∑
j=0

1
2g2

j
Tr[Fj

µνFµν,j] +
N

∑
j=1

Tr[(DµΦj)
†(DµΦj)]−V(Φj)

}
. (2.1.0.1)

A ação (2.1.0.1) tem por simetria de gauge SU(m)N . Os tensores de intensidade dos
campos de gauge Fµν têm por notação:

Fµν,j = Fa
µν,jT

a
j ,

a = 1, 2...m2 − 1

onde Ta
j são os geradores dos grupos de gauge SU(m)j. Eles obedecem à álgebra que

define as constantes de estrutura f abc :

[Ta
j , Tb

j ] = i f abc
j Tc

j .
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Enfim, os tensores de intensidade dos campos de gauge podem ser escritos a partir
dos bósons de gauge Aa

µ,j da seguinte maneira:

Fa
µν,j = ∂µ Aa

ν,j − ∂ν Aa
µj + g f abc

j Ab
µ,j A

c
ν,j. (2.1.0.2)

Por outro lado, a derivada covariante na ação (2.1.0.1) é descrita para cada campo de
gauge Aa

µ,j de cada grupo do quiver Gj:

DµΦj = ∂µΦj + igj−1Aa
µ,j−1Ta

j−1Φj − igjΦj Aa
µ,jT

a
j . (2.1.0.3)

Pode-se por fim realizar uma soma de modelos sigma para obter a matriz de massa
para os bósons de gauge, absorvendo todo os bósons de Nambu Goldstone πa

j . Os
valores esperados de vácuo serão obtidos ao supor que os potenciais para os cam-
pos de ligação Φj quebrem a simetria Gj−1 × Gj ao grupo diagonal. Logo, o modelo
sigma não linear para cada Φj é tomado ao reescrevê-lo em termos dos VEV e πa

j ,
com os geradores quebrados Ta.

Φj =
vj√

2
eiπa

j (x)Ta/vj . (2.1.0.4)

O termo cinético dos campos de ligação devem ser expandidos de acordo com os
campos em (2.1.0.4), da seguinte maneira:

∆Lcin = (DµΦj)
†(DµΦj), (2.1.0.5)

∆Lcin =
1
2
(∂µπa

j ta,j)(∂
µπa

j ta,j)

+
vj

2
2(∂µπa

j ta,j)(gj−1Aa
µ,j−1ta,j−1 − gj Aa

µ,jta,j)

+
v2

j

2
(gj−1Aa

µ,j−1ta,j−1 − gj Aa
µ,jta,j)

2. (2.1.0.6)

O que pode ser simplificado ao termo:

∆Lcin =
1
2
[∂µπa

j ta,j + vj(gj−1Aa
µ,j−1ta,j−1 − gj Aa

µ,jta,j)]
2. (2.1.0.7)

Por simplicidade, será pressuposto que todos os grupos de gauge sejam identicos:

Ta
j = Ta.

Os acoplamentos de cada sı́tio também podem ser escritos como um mesmo g:

g0(v) = g1(v1) = · · · = gj(vj) = · · · = gN(vN) = g. (2.1.0.8)
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Também deve-se fazer uma escolha de gauge para eliminar o termo misto em (2.1.0.6).
Considerando a transformação de gauge dos campos Aa

µ,j como:

Aa
µ,jTa → Aa

µ,jTa − ∂µαa
j (x)Ta, (2.1.0.9)

Aa
µ,j−1Ta → Aa

µ,j−1Ta. (2.1.0.10)

Ao escolher o gauge unitário, que pode ser descrito de tal forma:

αa
j (x)ta = −

1
gv

πa
j (x). (2.1.0.11)

De modo que o termo cinético dá origem ao termo de massa dos bósons de gauge,

∆Lcin =
v2

j g2

2
(Aa

µ,jTa − Aa
µ,j−1Ta)

2, (2.1.0.12)

onde foi usado a relação Tr[TaTb] = 1
2 δab . Observa-se que os bósons de Nambu-

Goldstone foram absorvidos pelos campos de gauge massivos, dando origem a uma
matriz de massa não diagonal.

∆Lmassa =
v2

j g2

2
(Aµ,j − Aµ,j−1)

2, (2.1.0.13)

com Aµ,j ≡ Aa
µ,jTa,j. Será imposto que os vj, valores esperado de vácuo de cada

campo de ligação, sejam ordenados v1 > v2 > · · · > vN , com a seguinte parametrização
em termos de q, sendo 0 < q < 1 e v o corte UV da teoria.

vj = vqj. (2.1.0.14)

Portanto, os VEV decrescem de acordo que o valor de j aumenta de 0 a N. Logo, os
VEVs serão localizados no Quiver de maneira decrescente para cada sı́tio a medida
que j aumenta. Finalmente, a matriz de massa não diagonal é dada abaixo a partir
dos termos de massa (2.1.0.13) com os VEVs ordenados (2.1.0.14).

∆Lmassa =
1
2

Aa†
µ M2

g Aµa, (2.1.0.15)

onde os autovetores dos bósons de gauge são definidos por Aa
µ ≡ {Aa

µ,0, Aa
µ,1 . . . Aa

µ,N}.
Deste modo, a matriz de massa deles será dada por:

M2
g =

g2v2

2



q2 −q2 0 0 · · · 0 0
−q2 q2 + q4 −q4 0 · · · 0 0

0 −q4 q4 + q6 q6 · · · 0 0
...

...
...

...
. . .

...
...

0 0 0 0 · · · q2(N−1) + q2N −q2N

0 0 0 0 · · · −q2N q2N


. (2.1.0.16)



Quebra de simetria em Teorias Quiver 21

Deve-se realizar uma transformação unitária para os autoestados de massa A′µn, com
o objetivo de diagonalizar a matriz (2.1.0.16).

Aµ,j =
N

∑
n=0

f j,n A′µn. (2.1.0.17)

Para encontrar as equações de movimento, é necessário utilizar a Equação de Euler-
Lagrange :

∂L
∂Aν,j

− ∂µ

(
∂L

∂(∂µ Aν,j)

)
= 0. (2.1.0.18)

Supondo por simplicidade apenas o caso abeliano, as equações de Euler-Lagrange
são aplicadas à Lagrangiana que descreve a teoria U(1):

L =
N

∑
n=0
−1

4
Fµν,jF

µν
j +

g2

2
Tr[v2

j (Aj
µ − Aj−1

µ )2], (2.1.0.19)

o que dá origem à equação de movimento:

∂µ(∂
µ Aν − ∂ν Aµ) + g2[v2

j (Aµ,j − Aµ,j−1)− v2
j+1(Aµ,j+1 − Aµ,j)] = 0. (2.1.0.20)

No entanto, as equações de movimento para os autoestados de massa A′µn são obtidas
ao substituir os estados rotacionados de acorto com a equação (2.1.0.17) na equação
acima.

(∂2δµν − ∂µ∂ν) f j,n A′µn + g2v2q2j(−q2 f j−1,n + (1 + q2) f j,n − q2 f j+1,n)A′µn = 0. (2.1.0.21)

Por outro lado, A′µν são autoestados de massa e devem satisfazer:

(∂2δµν − ∂µ∂ν)A′µn + m2
n A′µν = 0. (2.1.0.22)

Ao tomar o gradiente da equação acima (2.1.0.22) observa-se que

∂ν A′νµ = 0.

Observa-se que os autoestados de massa devem respeitar a equação (2.1.0.22) que é
equivalente à equação de Proca:

∂2A′µν + m2
n A′νn = 0. (2.1.0.23)

Deve-se substituir então este resultado (2.1.0.23) na equação de movimento (2.1.0.21)
obtendo o seguinte resultado:

−m2
n f j,n + g2v2q2j(−q2 f j−1,n + (1 + q2) f j,n − q2 f j+1,n)A′µn = 0. (2.1.0.24)
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Ao definir xn tal que

xn ≡
mn

gv
,

pode-se escrever a equação de movimento como uma equação de diferenças, assim
como feito em [28].

[q + q−1 − x2
nq−(2j+1)] f j,n − q−1 f j−1,n − q f j+1,n = 0. (2.1.0.25)

A fim de encontrar soluções para as equações de movimento (2.1.0.25), são definidas
as funções em termos do sı́tio j:

t[j] = xnq−j, (2.1.0.26)

F(t[j]) = qj f j,n. (2.1.0.27)

Resultando na equação de q-diferenças:

[q + q−1 − q−1t2]F(t)− F(q−1t)− F(qt) = 0. (2.1.0.28)

É possı́vel resolver analiticamente tais equações de q-diferenças (2.1.0.28). Isso é ver-
dade devido ao fato delas serem um caso especı́fico da Equação de Hahn-Exton para
ν = 1, o que é uma analogia discreta às equações de Bessel que tem por soluções
funções q-Bessel e q-Neumann. Estas tem propriedades parecidas com as funções de
Bessel e Neumann, sendo que as funções contı́nuas podem ser recuperadas no limite
q → −1, correspondente ao limite N → ∞. Essas soluções são descritas na referência
[28]. Funções de q-Bessel são descritas da seguinte maneira:

Jν(t; q) = tν (q
ν+1; q)∞

(q; q)∞

∞

∑
i=0

(−1)qi(i+1)/2

(qν+1; q)i(q; q)i
t2i. (2.1.0.29)

Onde (p; q)k são fatoriais q-deslocados, definidos por:

(p; q)k =


1 se k = 0
k−1
∏

n=0
(1− pqn) se k ≥ 1

 ,

sendo os parâmetros p e q números complexos, k inteiro positivo k = 0, 1, 2, ..., e o
limite (p, q)∞ ≡ limk→∞(p, q)k.
Já as Funções de q-Neumann são descritas por:

Yν(t; q) =
Γq(ν)Γq(1− ν)

π
q−ν2/2[cos(πν)qν/2 Jν(t; q)− J−ν(tq−ν/2; q)], (2.1.0.30)

onde a q-Extensão da função de Euler Γ(ν) é dada por:

Γq(ν) =
(q; q)∞

(qν; q)∞
(1− q)1− ν, (2.1.0.31)

sendo que as funções Γq(ν) tem por limite Γ(ν) função Gama de Euler:
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limq→1−Γq(ν) = Γ(ν).

A equação de diferenças (2.1.0.28) corresponde a ν = 1 para a equação de Hahn-
Exton. Logo, sua solução pode ser escrita como:

F(t[j]) = AJ1(t; q2) + BY1(t; q2), (2.1.0.32)

com A e B constantes. Para f j,n com condições de contorno tipo Neumann na função
de onda dos bósons (2.1.0.25):

f0,n = f−1,n,
fN+1,n = fN,n. (2.1.0.33)

Obtém-se :

f j,n = Nnq− j[J1(xnq−j; q2) + β(xn; q2)Y1(xnq−j; q2)] = 0, (2.1.0.34)

sendo Nn a normalização das funções f j,n, e a parametrização β(xn; q2) dada por:

β(xn; q2) = − J0(xn; q2)

Y0(xn; q2)
. (2.1.0.35)

Logo, o espectro de massas é descrito por:

J0(xn; q2)Y0(q−N+1xn; q2)−Y0(xn; q2)J0(q−(N+1); q2) = 0. (2.1.0.36)

Isto prova analiticamente que para um grande número de sitios obtemos um modelo
indistinguivel às teorias em AdS5. Entretanto, na prática será usado N pequenos para
os quais é possı́vel resolver as equações numericamente.

2.1.1 Função de onda dos bósons no modo zero

Com a finalidade de calcular os acoplamentos entre a torre de bósons de gauge nas
Teorias Quiver com férmions do MP é preciso demonstrar uma maneira simples de
descrever as funções de onda do modo zero dos bósons. Este cálculo será feito em
detalhe no próximo capı́tulo e será necessário para caracterizar a fenomenologia das
Teorias Quiver no LHC.
Deve-se ressaltar que a função de onda dos bósons, a qual depende dos coeficientes
f j,n, satisfaz a equação de movimento descrita na equação (2.1.0.25). Nota-se que o
determinante da matriz de massas para os bósons de gauge é nulo (2.1.0.16), o que
também pode ser visto como a existencia de uma simetria SU(m) não quebrada, isto
explica um autovalor de massa nulo m0 = 0. Logo, para n = 0, a equação de movi-
mento (2.1.0.25) é dada :

[q + q−1] f j,0 − q−1 f j−1,0 − q f j+1,0 = 0. (2.1.1.1)
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Para que seja possı́vel determinar a forma do modo zero é preciso impor condições
de contorno tipo Neumann (2.1.0.33) na função de onda dos bósons (2.1.0.25). Obtém-
se a condição de contorno:

f j+1,0 = f j,0 ≡ f0, (2.1.1.2)

com a condição de normalização:

N

∑
j=1

f 2
j,n = 1. (2.1.1.3)

Então, para n = 0
N

∑
j=1

f 2
0 = 1 =⇒ f0 =

1√
N + 1

. (2.1.1.4)

O modo zero dos bósons de gauge na Teoria Quiver é constante. Isto é análogo ao
caso contı́nuo, onde as funções de onda do modo zero dos bósons de gauge na di-
mensão extra é plana. Deste modo foi descrito o modo zero para o auto estado de
massa dos bósons de gauge na Teoria Quiver. Este cálculo será usado no próximo
capı́tulo para encontrar os acoplamentos necessários para definir a fenomenologia
das teorias Quiver, desenvolvida no capı́tulo seguinte.

2.2 Inclusão dos férmions na Teoria Quiver

A contribuição fermiônica para a ação (2.1.0.1) é dada por:

S f =
∫

d4x
N

∑
j=0

{
ψ̄

j
Li /Djψ

j
L + ψ̄

j
Ri /Djψ

j
R − (µjψ̄

j
Lψ

j
R + λjψ̄

j−1
R Φjψ

j
L + h.c.)

}
. (2.2.0.5)

Os férmions vetoriais ψL/R,j na Teoria Quiver se transformam na representação fun-
damental em relação aos grupos Gj.Ao incluı́-los na ação (2.1.0.1), são adicionados
nos diagramas moose linhas verticais em cada sı́tio representando os férmions de mão
esquerda e direita para cada modo ψL,j e ψ̄R,j, para j = 0, 1, . . . , N. Deste modo, li-
nhas verticais saindo em cada sı́tio correspondem à representação fundamental, en-
quanto as que entram correspondem à representação antifundamental em relação ao
grupo de simetria do seu respectivo sı́tio.
Além disso, as linhas na diagonal que liga dois sı́tios representam o acoplamento do
Yukawa dos férmions ψ̄

j−1
R ψ

j
L com os campos de ligação Φj. É importante ressaltar

que uma das linhas de férmions nas extremidades não se encontra no esquema, pois
na ausência de ψ̄R,n, o modo zero será de mão esquerda, enquanto a falta de ψL,0 im-
plica no modo zero de mão direita, o que será explicado em mais detalhe no próximo
capı́tulo.
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SU(m)0

ψL,0

ψ̄R,0

Φ1 SU(m)1

ψL,1

ψ̄R,1

Φ2 SU(m)2

ψL,2

ψ̄R,2

SU(m)N−1

ψL,N−1

ψ̄R,N−1

ΦN SU(m)N

ψL,0

Figura 2.2: Diagrama de quiver com férmions representando N grupos de gauge co-
nectados em uma cadeia linear.

Os termos de massa para os férmions são dados tanto pelo termo vetorial quanto
pelo de Yukawa na ação ( 2.2.0.5). As massas dos férmions µj preservam a sime-
tria de gauge, dado que são massas vetoriais. Por outro lado, observa-se que os ter-
mos de Yukawa são dados pela interação entre férmions de mão direita do sı́tio j e
férmions de mão esquerda do sı́tio j+1. Então, os campos de ligação são representa-
dos ao conectar férmions de mão direita no sı́tio j com os de mão esquerda no sı́tio
seguite. Isso é representado pelas linhas diagonais no diagrama quiver acima, as
quais são chamadas de direção de salto. Além disso, esses termos são invariantes
pois seu acoplamento depende do sı́tio e se trasforma sob:

Φj → gj−1Φjgj. (2.2.0.6)

Novamente, o campo de ligação adquire um VEV:

Φj →
vj√

2
,

onde é utilizado o gauge unitário a fim de obter a matriz de massa dos férmions,
sendo seus termos na Lagrangiana:

Lm f =
N

∑
j=0

(µjψ̄
L
j ψR

j + h.c.) +
N

∑
j=1

λvj(ψ̄
R
j−1ψL

j + h.c.) ≡ Ψ̄L M f ΨR + h.c., (2.2.0.7)

onde os férmions são representados por vetores da seguinte maneira:

ΨR,L =
(
ψL,0 ψL,1 . . . ψL,N

)T .

Logo, a matriz de massa dos férmions não diagonal é dada por:
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MMT =



µ2
0

λ√
2
µ0v1 0 · · · 0 0

λ√
2
µ0v1 ( λ√

2
)2v2

1 + µ2
1

λ√
2
µ1v2 · · · 0 0

0 λ√
2
µ1v2 ( λ√

2
)2v2

2 + µ2
2 · · · 0 0

...
...

...
. . .

...
...

0 0 0 · · · ( λ√
2
)2v2

N−1 + µ2
N−1

λ√
2
µN−1vN

0 0 0 · · · λ√
2
µN−1vN µ2

N


.

(2.2.0.8)
Novamente, é preciso realizar a diagonalização sob a transformação unitária:

ψ
j
L,R =

N

∑
n=0

hj,n
L,Rψ′nL,R. (2.2.0.9)

As equações de movimento são obtidas a partir das equações de Euler-Lagrange
(2.1.0.18) para ψ̄R,L

j através da ação com férmions (2.2.0.5):

para ψ̄R,j: i/∂ψR,j + µjψL,j + λvj+1ψL,j+1 = 0, (2.2.0.10)

para ψ̄L,j: i/∂ψL,j + µjψR,j + λvjψL,j−1 = 0. (2.2.0.11)

Ambos ψR,L
j devem satisfazer a equação de Dirac, o que permite reescrever o termo

cinético acima:
i/∂ψR,L

j −mnψR,L
j = 0. (2.2.0.12)

A equação de movimento (2.2.0.10) na base diagonal, obtida pela expansão dos cam-
pos (2.2.0.9), resulta em:

mnhR
j,n + µjhL

j,n + λvj+1hL
j+1,n = 0, (2.2.0.13)

mnhL
j,n + µjhR

j,n + λvjhR
j−1,n = 0. (2.2.0.14)

Ao desacoplar as equações de movimento (2.2.0.13) obtém-se:

(µ2
j + λ2v2

j −m2
n)h

L
j,n + λµjvj+1hL

j+1,n + λµj−1vjhL
j−1,n = 0, (2.2.0.15)

(µ2
j + λ2v2

j+1 −m2
n)h

R
j,n + λµj+1vj+1hR

j+1,n + λµjvjhR
j−1,n = 0. (2.2.0.16)

Estas equações de movimento desacopladas serão utilizadas na seção 2.3.3 para en-
contrar uma solução analı́tica para as funções de onda dos férmions no Quiver hL,R

j,n ,
análoga às soluções constatadas para os bósons. Além disso, as equações de mo-
vimento serão importantes para descrever a localização dos férmions no Quiver,
cálculo demonstrado no próximo capı́tulo.
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2.3 Limite do Cont́ınuo

Teorias Quiver, também chamadas de Teorias desconstruı́das podem ser derivadas
de uma teoria de dimensões extras compactas, apesar de serem puramente quadri-
dimensionais. Estes modelos foram inicialmente propostos desta maneira por [29]
e [30], e estão descritos em detalhe em [31] ou [32]. O processo de desconstrução
dimensional se dá ao discretizar a dimensão extra. Assim é possı́vel traçar uma cor-
respondência entre os modelos. No limite do contı́nuo, onde N → ∞, as Teorias Qui-
ver são equivalentes à teorias com um cenário em AdS5. Nesse caso, as duas teorias
terão caracterı́siticas similares. Por isso, nesse trabalho é escolhido analisar a fenome-
nologia em poucos sı́tios, com o propósito de obter resultados novos para a fenome-
nologia na escala TeV, distintos de modelos em AdS5.

2.3.1 Randall-Sundrum

São supostos modelos com uma dimensão extra compacta, os quais possuem métrica
anti de Sitter (AdS) em 5 dimensões. Essas teorias são bem descritas na literatura,
por exemplo em [33]. A métrica é descrita por:

ds2 = e−2k|y|ηµνdxµdxν − dy2, (2.3.1.1)

onde k é a curvatura na dimensão extra e µ = 0, 1, 2, 3. Além disso, por hipótese,
utiliza-se a métrica de Minkowski 4D ηµν = diag(1,−1,−1,−1). Será utilizada a
notação em que letras gregas correspondem a parâmetros com 4 dimensões e letras
maiúsculas latinas para 5 dimensões. Deste modo, a métrica também pode ser escrita
como:

ds2 = gMNdxMdxN , (2.3.1.2)

com

gMN =

(
gµν 0
0 −1

)
. (2.3.1.3)

Neste caso,
gµν = e−2k|y|ηµν.

É importante ressaltar que a dimensão extra compacta está localizada em um orbi-
fold, com simetria S1/Z2. É preciso realizar o mecanismo de orbifolding a fim de eli-
minar os modos zero dos campos fermiônicos, já que estes não são observados no
Modelo Padrão. Sua simetria é obtida ao relacionar os pontos de um hemisfério um
cı́rculo com o outro, ou seja, impõe-se que y ↔ −y, gerando uma reta com condição
de periodicidade

y + 2πRN = y

Onde R é o raio da dimensão extra. Logo, a simetria S1 é reduzida a Z2 , portanto é
gerada a simetria compacta desejada como mostra a figura abaixo. Ou seja, S1/Z2
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S1/Z2

0 πR

Figura 2.3: Ilustração do mecanismo de orbifolding.

é um cı́rculo onde os pontos nas antı́podas são identificados, o que resulta em um
segmento de comprimento L = πR.
A partir da métrica AdS5 (2.3.1.1), observa-se que a energia em y = 0 é suprimida
exponencialmente para y 6= 0. Logo, são identificados os pontos no orbifold y = 0 e
y = πR como branas com energias diferentes, respectivamente serão os limites UV
e IV da teoria. Enquanto as demais localizações dentro da dimensão extra estarão na
chamada bulk. Desta maneira, uma partı́cula poderá estar localizada em uma das
branas, ou se propagar dentro da bulk dependendo das propriedades que ela deverá
apresentar.
A ação com uma dimensão extra pode ser escrita como:

S5 =
∫

d4x
πR∫
0

dy
√

g
(
− 1

2g2
5

FMN FMN
)
+ . . . , (2.3.1.4)

onde os termos a não mencionados acima incluem férmions propagando na bulk
em AdS5 e

√
g representa o determinante da métrica. Os tensores de intensidade do

campo são descritos por:

FMN FMN = FµνFµν + F5µF5µ + Fµ5Fµ5,

com os campos 5 dimensionais:

F5µ = ∂5Aµ − ∂µ Aµ,

para o caso da teoria abeliana. Finalmente, a ação cinco dimensional para os bósons
de gauge é descrita por:

Sg
5 =

∫
d4x

πR∫
0

dy
1

2g2
5

[
−FµνFµν + e−2ky(∂5Aa

µ − ∂µ Aa
5)

2
]

(2.3.1.5)

2.3.2 Desconstrução dimensional

Teorias Quiver são consideradas primas de teorias com uma dimensão extra com-
pacta. No limite do contı́nuo, existe uma equivalência entre teorias desconstruı́das
e modelos em AdS5. Esta correspondência pode ser obtida a partir do processo de
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1

a

2 N − 1 N
0 πR

Figura 2.4: Ilustração da discretização da dimensão extra em N sı́tios de tamanho a.

desconstrução, onde a dimensão extra é discretizada de modo que se cria um di-
cionário entre componentes 5 dimensionais com parâmetros utilizados nos modelos
no Quiver. O que foi descrito em [31] , [28] e [32] .
A ação cinco dimensional dada na equação (2.3.1.5) será discretizada em N intervalos
correspondentes aos sı́tios no Quiver. Deste modo, o orbifold será separado por sı́tios
de tamanho a, com as condições de contorno semelhantes ao caso em AdS5. Analo-
gamente, são identificados os sı́tios 0 como brana UV e N como brana IV.
Analiticamente, a discretização da dimensão extra corresponde à transformação da
integral em dy pela somatória nos sı́tios, onde o tamanho infinitesimal dy corres-
ponde à distância entre sı́tios a.

πR∫
0

dy→
N

∑
j=0

a. (2.3.2.1)

As derivadas correspondem à diferença infinitesimal entre os campos de gauge de
cada sı́tio:

∂5Aµ →
Aj

µ − Aj−1
µ

a
, (2.3.2.2)

com
Aj

µ ≡ Aµ(yj),

onde
yj = a× j.

A ação discretizada terá a forma:

Sdec =
∫

d4x
N

∑
j=0

(
− a

2g2
5

F(j)
µν Fµν(j)

)
+

N

∑
j=1

a
2g2

5
e−2kaj

(
Aj

µ − Aj−1
µ

a
− ∂µ Aj

5

)2

. (2.3.2.3)

Com o objetivo de reaver a correspondência da teoria 5 dimensional com a quadri-
dimensional, deve-se comparar a ação acima com a ação das Teorias Quiver (2.1.0.1).
Sendo que foi utilizado o termo cinético da Lagrangiana após a quebra espontânea
de simetria (2.1.0.7). O que resulta na seguinte ação para as Teorias Quiver:

SQuiver =
∫

d4x

{
−

N

∑
j=0

1
2g2 Tr[F(j)

µν Fµν(j)] +
N

∑
j=1

1
2
[∂µπj + vjg(Aµ,j−1 − Aµ,j)]

2

}
.

(2.3.2.4)
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A comparação entre as duas ações desconstruı́da, uma a partir de um cenário AdS5
(2.3.2.3), a outra no Quiver (2.3.2.4), leva à conclusão de que o campo A5 corresponde
ao bóson de Nambu-Goldstone πj na Teoria Quiver. Também é possı́vel construir um
dicionário entre as duas teorias ao equiparar ambas as ações. Logo, a relação entre os
dois termos cinéticos leva à correspondência:

a
g2

5
→ 1

g2 . (2.3.2.5)

Já o termo de massa dos bosons de gauge, com Aµ,j → 1
g Aµ,j, dão lugar à relação

1
g2

5
× 1

a2 e−2kaj → v2
j . (2.3.2.6)

Substituindo os VEV vj pela sua distribuição ordenada ao longo dos sı́tios dada pela
equação (2.1.0.14), as relações (2.3.2.5) e (2.3.2.6) dão origem ao dicionário entre as
duas teorias, definido por:

g2
5

a
↔ g2; (2.3.2.7)

v2 ↔ 1√
ag5

=
1
ag

; (2.3.2.8)

e−ka ↔ q. (2.3.2.9)

Uma vez construı́do o dicionário entre o caso quadridimensional e os modelos com
uma dimensão extra é possı́vel analisar o limiar entre essas teorias e determinar onde
elas se tornam equivalentes. As teorias desconstruidas no limite de a → 0 e N → ∞
recuperam o caso contı́nuo. Para determinar esta fronteira, observa-se que a localização
q depende do tamanho Na = πR ≡ L da dimensão extra, além da curvatura k, como
visto na equação 2.3.2.9. O maior valor dessa localização multiplicada pelo cutoff da
teoria, o qual pode ir até a massa de Planck, deve ser da ordem da escala eletrofraca
para que a teoria seja observada e gere a devida hierarquia.

e−kL MPlanck ∼ vEW ∼ 1 TeV, (2.3.2.10)

onde MPlanck ∼ 1019 GeV, então e−kL ∼ 10−16 GeV devido à hierarquia gerada entre a
escala eletrofraca e o cutoff tipicamente na escala de Planck.

e−kL ' vEW

MPlanck
= 10−16. (2.3.2.11)

Logo, ao comparar a correspondência dada por (2.3.2.9) com a relação acima chega-
se à conclusão de que o parâmetro q depende do número de sı́tios no Quiver da se-
guinte forma:

q = 10−16/N .
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Figura 2.5: Acoplamento de mão esquerda do modo zero do férmion com o pri-
meiro modo excitado do bóson de gauge, normalizado pelo acoplamento do modelo

padrão gL
01
g para diferentes valores de N. Gráfico retirado da referência [25]

Por outro lado, se a curvatura k for comparada ao cutoff, então o tamanho dos sı́tios
deve estar por baixo dessa escala de energia para que a teoria desconstruı́da seja ca-
racteristicamente discreta. Pode se então dizer que o limite em que o contı́nuo é re-
cuperado será nos casos em que:

k� 1
a

discreto;

k� 1
a

contı́nuo. (2.3.2.12)

Portanto, pode se chegar facilmente à conclusão de que N > 36 para encontrar o
limite em que a teoria deixa de ser discreta. Já que, tipicamente em um cenário de
Randall-Sundrum kL ' 36, como q ' e−kL = e−kaN , é fácil ver que no limiar das
duas teorias ka ' 1 e N ' 36. Para N grande, ou seja N � 36 a teoria tem as
mesmas caracterı́sticas que RS. No entanto, numericamente, para N = 90 a curva-
tura na figura 2.5 satura em

√
2kπR e é indistinguı́vel da curva obtida para RS. A

figura foi retirada da referência [25], sendo que o acoplamento do primeiro estado
excitado do bóson de gauge com quarks do MP em função da localização c será cal-
culado na seção 3.1.1. Além disso, o limite do contı́nuo também pode ser estudado
na referência [34].
Por essas razões, a fenomenologia neste trabalho será analisada para Teorias Quiver
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com poucos sı́tios, já que para N grande, nesse caso N > 36, a fı́sica que esse mo-
delo implica será semelhante à dos modelos em Randall-Sundrum, os quais já foram
muito bem analisados por outros trabalhos. Discussões sobre o limite do contı́nuo
podem ser encontradas em referências como [28] e [35]. Isto posto, nesse trabalho
será estudada a fenomenologia em poucos sı́tios, distante do contı́nuo, pois ela apre-
sentará resultados distintos dos já vistos na literatura. No capı́tulo 4 será analisada a
fenomenologia para 5, 10 e 16 sı́tios.

2.3.3 Localização das funções de onda dos férmions

A partir das equações de movimento dos férmions no Quiver (2.2.0.13), ao desacoplá-
las na equação (2.2.0.15), observa-se que as funções de onda serão descritas pelos
parâmetros de massa µj e o acoplamento λ. Entretanto, é possı́vel obter uma relação
entre µj e λ com a localização da função de onda dos férmions em cada sı́tio, analo-
gamente ao feito em Teorias com Dimensões extras compactas. Ou seja, este resul-
tado é obtido ao comparar a teoria no limite do contı́nuo com a ação 5-dimensional
fermionica S5

f , como foi feito no trabalho [31].

S f
5 =

∫
d4

πR∫
0

dyekyiΨ̄′L,Rγµ∂µΨ′ − (Ψ′L∂5Ψ′R − L↔ R) + mΨ(Ψ̄′LΨ′R + h.c.). (2.3.3.1)

Onde as funções de onda são definidas como Ψ′L,R = e−2kyΨL,R e a massa se rela-
ciona com a curvatura k da seguinte maneira: mΨ ≡ ck, sendo c um parâmetro de
ordem o(1) que determinará a localização do modo zero do férmion na dimensão ex-
tra. Desta forma, é possı́vel realizar a discretização, analogamente ao caso bosonico,
inclusive com as derivadas cinco dimensionais indo para um limite de diferenças dos
campos dividido pelo tamanho dos intervalos a.

S f
5 =

∫
d4

N

∑
j=0

a[ekajiψ̄L,Rγµ∂µψ− 1
2a

(ψ̄R,jψL,j+1 − ψ̄LψR, j− 1 + h.c.) + ck(ψ̄LψR + h.c.)].

(2.3.3.2)
Assim como em teorias na rede, teorias com uma dimensão compacta discretizada
apresentam o problema de duplicação dos férmions em teorias de gauge na rede. Ou
seja, a Lagrangiana descrita em (2.3.3.2) gera dois modos zeros para os férmions. En-
tretanto, é possı́vel resolver essa questão ao adicionar à ação o termo de Wilson. Ele
resolve o problema para teorias discretas, dependendo da escolha de um parâmetro
livre, e vai a zero no limite do contı́nuo. Este cálculo foi realizado para teorias des-
construı́das primeiramente em [31].
Define-se um parâmetro c para férmions na Teoria Quiver. Esse parâmetro no limite
do contı́nuo será o mesmo que descreve a localização na dimensão extra.

µj ↔ −gvjqc+ 1
2 . (2.3.3.3)
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As equações de movimento descritas em (2.2.0.15) serão escritas em função das localizações
c, com xn = mn

gv e os valores esperados de vácuo vj ordenados (2.1.0.14). O que re-
sulta nas equações de diferenças:

[q−(c+
1
2 ) + q(c+

1
2 ) − q−(c+

1
2 )(xnq−j+ 1

2 )2]hL
j,n − qhL

j+1,n − q−1hL
j−1,n = 0; (2.3.3.4)

[q−(c−
1
2 ) + q(c−

1
2 ) − q−(c−

1
2 )(xnq−(j+ 1

2 ))2]hR
j,n − qhR

j+1,n − q−1hR
j−1,n = 0. (2.3.3.5)

Essas equações são equações de movimento nas Teorias Quiver para férmions. As-
sim como no caso bosonico, existe resoluções analı́ticas para essas equações. Elas
são descritas por funções de q-Bessel e q-Neumann. Novamente é possı́vel recupe-
rar as soluções no limite do contı́nuo, em que as soluções vão para funções de Bessel
e Neuman, as mesmas obtidas por modelos em AdS5.
Em Teorias AdS5 as partı́culas analisadas são localizadas na Bulk, ou seja, dentro do
orbifold onde está a dimensão extra. Já para teorias desconstruı́das, a localização
toma a forma do valor do hL,R

j,n . O parâmetro c poderá ser o análogo às localizações
no diagrama de quiver. Logo, com o objetivo de calcular os acoplamentos na Teoria
Quiver, determina-se a localização c para cada modo zero fermiônico ao relacioná-lo
com suas massas. Essa relação decorre do fato das massas serem determinadas pelos
acoplamentos com o Higgs, o qual estará localizado essencialmente no IV.
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3
Acoplamento dos estados excitados

Esse capı́tulo tem por objetivo demonstrar cálculos feitos nas Teorias Quiver, ne-
cessários para demonstrar a fı́sica que determinará a fenomenologia analisada no
capı́tulo 4. Primeiramente, serão determinados os acoplamentos do modo zero fermiônicos,
correspondentes à fermions do MP, com estados excitados do bóson de gauge. Esses
acoplamentos caracterizarão a fı́sica das teorias desconstruı́das para um número de
sı́tios N pequeno.

Por outro lado,Teorias Quiver satisfazem os vı́nculos de violação de sabor para MG >
3 TeV. Além do mais, não há necessidade de estender o setor de gauge a fim de evi-
tar violação da simetria custodial já que os vı́nculos de precisão eletrofraca são satis-
feitos nessa escala de massa, como demonstrado na referência [25]

Finalmente, será descrito o Higgs como um pseudo bóson de Nambu Goldstone, de
modo que este será localizado majoritariamente no sı́tio IV. Cálculos envolvendo o
bóson de Higgs não afetarão o estudo da fenomenologia nesse trabalho. No entanto
é necessário demonstrar como Teorias Quiver solucionam o problema de hierarquia
ao descrever o bóson de Higgs com um pseudo bóson de Nambu Goldstone.

3.1 Acoplamentos para o modo zero dos férmions

Essa seção tem por objetivo mostrar o cálculo feito para procurar os acoplamentos
que caracterizarão a fenomenologia em Teorias Quiver. Será possı́vel definir nesse
capı́tulo os acoplamentos dos quarks, representados por modos zero dos férmions na
Teoria Quiver, com o primeiro modo excitado dos bósons de gauge. Os acoplamentos
dependerão da localização no diagrama de quiver, a qual pode ser definida uma vez
que a matriz de massa e mistura CKM dos quarks são bem conhecidas.
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3.1.1 Acoplamentos em função da localização

O objetivo dessa seção é descrever os acoplamentos g̃ vindo da interação entre o
modo zero de dois férmions e o primeiro modo de excitado do bóson de gauge. Serão
descritos os acoplamentos g̃ em função da localização no Quiver de cada férmion. A
Lagrangiana desa interação é dada por:

L =
N

∑
n=0

g̃ψ̄L,nγµ Aµ,nψL,n, (3.1.1.1)

reenforçando que g̃ é o acoplamento entre o primeiro modo excitado do bóson de
gauge com o modo zero fermiônico. Deve-se descrever a teoria na base diagonal dos
férmions e autoestados de massa dos bósons. Ao expandir a Lagrangiana respectiva-
mente de acordo com as equações (2.1.0.17) e (2.2.0.9), obtém-se:

L = g̃
N

∑
j,k,m=0

N

∑
n=0

[(hL
n,j)
∗ fn,mhL

n,k]ψ̄
′
L,jγ

µ A′µ,mψ′L,k, (3.1.1.2)

onde A′µ,m são autoestados de massa dos bósons de gauge e ψ′L/R,j são os férmions já

rotacionados para a base diagonal. É possı́vel identificar o acoplamento do modo j e
k dos férmions com o modo m do bóson de gauge:

gj,k,m = g̃
N

∑
n=0

[(hL
n,j)
∗ fn,mhL

n,k]. (3.1.1.3)

Logo, para o modo zero dos férmions j = k = 0, o acoplamento é dado por:

g0,0,m = g̃
N

∑
n=0
|hL

n,0|2 fn,m. (3.1.1.4)

Desta maneira pode-se definir o acoplamento g, que corresponde ao acoplamento no
MP entre férmions e respectivos bósons, relacionando-o com g̃:

g ≡ g0,0,0 = g̃
N

∑
n=0

[|hL
n,0|2 fn,0]. (3.1.1.5)

Dado que a função de onda bosônica no modo zero fn,0 é constante (2.1.1.4), descreve-
se o acoplamento (3.1.1.5), com as funções dos férmions hL,R

n,0 normalizadas, segundo
a equação:

N

∑
n=0
|hL

n,0|2 = 1. (3.1.1.6)

Obtém-se a relação entre o acoplamento g do MP e o acoplamento novo g̃ para os
demais estados excitados caracterizados pela Teoria Quiver:
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g = g̃
1√

N + 1
. (3.1.1.7)

O acoplamento dos modo zero dos férmions com um modo m do campo de gauge
dado pela equação (3.1.1.4) pode ser descrito em termos do acoplamento no MP g, e
do número de sı́tios N, ao substituir g̃ de acordo com a equação(3.1.1.7):

g0,0,m = g
√

N + 1
N

∑
n=0
|hL

n,0|2 fn,m. (3.1.1.8)

Por outro lado, a partir da equação de movimento para as funções de onda dos férmions
(2.2.0.13), obtemos para o modo zero, com m0 = 0:

µjhL
j,0 + λvj+1hL

j+1,0 = 0, (3.1.1.9)

µjhR
j,0 + λvjhR

j−1,0 = 0. (3.1.1.10)

Ao escrever a relação entre os modos zero, tanto de mão esquerda quanto direita,
pode-se definir os parâmetros de localização cR e cL da seguinte maneira:

hL
j,0

hL
j+1,0

= −
λvj+1

µj
≡ q−(cL−1/2), (3.1.1.11)

hR
j,0

hR
j−1,0

= −
λvj

µj
≡ q−(cR+1/2). (3.1.1.12)

A partir das equações acima (3.1.1.11) e (3.1.1.12) para os primeiros dois sı́tios, com
N = 0 e N = 1, obtemos a relação:

hR
1,0 = ZR,LhR

0,0, (3.1.1.13)

onde ZR,L são definidos através das localizações no quiver cR,L.

ZR ≡ q−(cR+
1
2 ), (3.1.1.14)

ZL ≡ qcL− 1
2 . (3.1.1.15)

Iterando (3.1.1.13) N − 1 vezes, chega-se no resultado que relaciona o enésimo estado
excitado do férmion com seu modo zero por meio da sua localização no Quiver,

hR,L
n,0 = (ZR,L)nhR,L

0,0 . (3.1.1.16)

Ao considerar a normalização das funções de onda fermiônicas dada pela equação
(3.1.1.6), é possı́vel compará-la à equação acima (3.1.1.16) e obter:
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|hL,R
0,0 |

2
N

∑
k=0

(ZR,L)2n = 1. (3.1.1.17)

Nota-se que a soma acima na equação (3.1.1.17) não passa de uma soma de pro-
gressão aritmética em (ZR,L)2, de modo que é possı́vel escrever as funções hL,R em
termos dos parâmetros de localização através de ZL,R da seguinte maneira:

|hL,R
0,0 |

2 =

(
1− (ZR,L)2

1− (ZR,L)N+1

) 1
2

. (3.1.1.18)

Em seguida, esse resultado descrito na equação (3.1.1.18) é substituido no acopla-
mento dos modos zero dos férmions de mão esquerda gL

g em (3.1.1.8). Esse processo
é feito com a finalidade de obter o acoplamento de mão esquerda ou direita gL,R

g , de-
pendente das localizações cL,R, do número de sı́tios N e das autofunções de massa
dos bósons de gauge fn,m.

gL,R
0,0,m = g

√
N + 1

N

∑
n=0

(ZR)2n
(

1− (ZR,L)2

1− (ZR,L)N+1

) 1
2

fn,m. (3.1.1.19)

Finalmente, a interação entre dois férmions do MP e o primeiro estado excitado do
bóson de gauge é dado pelo acoplamento abaixo:

gL,R
0,0,1 = g

√
N + 1

N

∑
n=0

(ZR)2n
(

1− (ZR,L)N+1

1− (ZR,L)2

)− 1
2

fn,1. (3.1.1.20)

Dado um número de sı́tios, é possı́vel observar seu comportamento em função da
sua localização na figura 2.5. Assim como já discutido na seção 2.3.2, para N > 36
as curvas obtidas correspondem ao caso do limite contı́nuo. No caso de dimensões
extras, assim como no quiver com muitos sı́tios existe o problema da violação de sa-
bor em correntes neutras, discutidos mais adiante na seção 3.3. Entretanto, também
será mostrado adiante nesse capı́tulo que as curvas com poucos sı́tios formam um
platô, permitindo que os acoplamentos dos quarks com localizações diferentes sejam
mais universais.

3.1.2 Acoplamento de Yukawa

É necessário descrever o acoplamento de Yukawa dos férmions em função da localização
cR,L para que seja possı́vel determinar os acoplamentos do modo excitado dos bósons
de gauge às partı́culas do MP. Os valores de cL,R são obtidos ao comparar cálculos
feitos a partir das massas e matriz CKM, pressupondo acoplamentos de Yukawa de
ordem 1. Os acoplamentos de Yukawa fı́sicos dos modos zero são hierárquicos de-
vido à localização no quiver.
Por outro lado, para de resolver o problema de hierarquia, o acoplamento de Yu-
kawa com o Higgs deve ser totalmente localizado no sı́tio IV o que será discutido
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em maior detalhe na próxima seção 3.2. Para efeitos práticos do cálculo das massas e
matriz CKM, pode-se fazer a aproximação em que os férmions só se acoplam com o
Higgs no sı́tio N. Logo, a Lagrangiana que descreve a interação entre o campo esca-
lar φ e férmions de modo zero é dada apenas pelo modo N dos férmions:

LY = ψ̄L,NYHψR,N + h.c., (3.1.2.1)

onde Yij primordial é de ordem 1. Utilizando os férmions de modo zero na base dia-
gonal (2.2.0.9), em função das localizações ZR ZL, (3.1.1.16)

LY = (ZL)
NhL

0,0(ZR)
NhR

0,0ψ̄L,0YHψR,0 + h.c.. (3.1.2.2)

Substituindo no resultado acima a expansão em (3.1.1.18) , obtém-se a interação de
Yukawa da forma:

LY = (ZL)
N(ZR)

N
(

1− (ZL)2

1− (ZL)N+1

) 1
2

(
1− (ZR)2

1− (ZR)N+1

) 1
2

ψ̄L,0YHψR,0 + h.c.. (3.1.2.3)

Ao comparar a interção de Yukawa acima com o acoplamento inicial dos modos zero
em (3.1.2.1), define-se a matriz de Yukawa que corresponde ao MP por:

Y0 ≡ (ZL)
N(ZR)

N
(

1− (ZL)2

1− (ZL)N+1

) 1
2
(

1− (ZR)2

1− (ZR)N+1

) 1
2

Y. (3.1.2.4)

Observa-se que o acoplamento efetivo de Yukawa dos modos zero depende da localização
dos férmions cL,R através das funções ZL,R. A localização dos modos zero fermiônicos
determina a hierarquia das massas dos férmions do MP, com parâmetros cL,R e Y de
ordem 1.

3.2 Localização do Higgs

Nessa seção será descrita a localização do Bóson de Higgs utilizando Teorias Quiver.
É importante ressaltar que esse cálculo não será usado para descrever a fenomenolo-
gia, mas é preciso mencioná-lo pois este resolve o problema de hierarquia, além de
justificar o uso de um Higgs localizado no sı́tio N na equação (3.1.2.1). Para soluci-
onar essas questões, o bóson de Higgs deve estar majoritariamente localizado no IV,
análogo ao caso das teorias de Randall-Sundrum. Nas Teorias Quiver, sua localização
é gerada dinâmicamente ao quebrar as simetrias dos grupos de gauge.
Os grupos de simetria de gauge no quiver serão escolhidos de modo que ao menos 4
bNG não são absorvidos, o que dá origem aos graus de liberdade identificados com
os dubletos do Higgs após a quebra espontânea de simetria no Quiver. O Higgs é
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SU(2)×U(1)
Φ1

SU(3)
Φ2

SU(3) SU(3)
ΦN

SU(2)×U(1)

Figura 3.1: Diagrama de quiver em N sı́tios numa cadeia linear. Nota-se que nem
todos os geradores da simetria global SU(3) são gaugeados, já que os sı́tios das ex-
tremidades são substituı́dos por SU(2)×U(1).

descrito como um pseudo bóson de Nambu Goldstone, analogamente ao pı́on na
QCD. No caso do pı́on, existe uma simetria global: a simetria quiral SU(2)L×SU(2)R.
A diferença entre a massa hadrônica mρ ∼ 770 MeV e a massa do pı́on mπ ∼ 140 MeV
é explicada pela quebra espontânea de simetria, dada pela simetria axial vetorial,
que é equivalente à de mão esquerda e direita fermiônica, com SU(2)A × SU(2)V →
SU(2)V . Logo, SU(2)A é espontaneamente quebrada, resultando em 3 bNG, os quais
corresponderão aos pı́ons π+, π0 e π−. A quebra espontânea de simetria é responsável
por gerar a diferença mπ � mρ, no entanto ela implica em um pı́on com massa zero.
A fim de obter pı́ons massivos, é possı́vel realizar uma quebra explı́cita de simetria,
ela é pequena o suficiente para preservar mπ � mρ. A descrição do pı́on como um
pseudo bNG pode ser estudada através da referência [5].

Ao descrever um modelo de teorias de gauge com a estrutura dos grupos de simetria
do tipo

G0 × G1 × G2 . . . Gj × Gj+1 . . . GN ,

eles devem conter uma simetria de gauge que abrange o grupo SU(2)×U(1) como
subgrupo. A escolha mais simples seria escolher todos os grupos Gj como SU(3).
Entretanto, neste caso todos os bósons de gauge serão absorvidos na quebra de sime-
tria SU(3)j−1 × SU(3)j → SU(3)diag pelos campos de ligação φj. Concluı́-se que os
graus de liberdade que serão correspondidos ao dubleto de Higgs, por isso, é preciso
reduzir a simetria de gauge em ao menos 4 geradores. Os grupos Gj serão escolhi-
dos de modo que o primeiro e último grupo sejam simplesmente SU(2)×U(1) e os
demais grupos de gauge sejam SU(3), conforme o diagrama de quiver abaixo. Desta
maneira, os sı́tios 0 e N com a simetria SU(2) ×U(1) não apresentam os bósons de
gauge associados à simetria SU(3)/SU(2)×U(1), sobrando 4 geradores não quebra-
dos associados aos graus de liberdade do Higgs.

A quebra de simetria SU(3)j−1 × SU(3)j → SU(3)diag pelos campos de ligação φj

gera um octeto de bósons de Nambu-Goldstone πATA, sendo TA os geradores de
SU(3). Os oito geradores do grupo SU(3) são dados por Ta = λa

2 , com λa matrizes
de Gell-Mann, dados por:
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λ1 =

0 1 0
1 0 0
0 0 0

λ2 =

0 −i 0
i 0 0
0 0 0

 λ3 =

−1 0 0
0 1 0
0 0 0

 (3.2.0.5)

λ4 =

0 0 1
0 0 0
1 0 0

λ5 =

0 0 −i
0 0 0
i 0 0

 (3.2.0.6)

λ6 =

0 0 0
0 0 1
0 1 0

λ7 =

0 0 0
0 0 −i
0 i 0

 λ8 =
1√
3

1 0 0
0 1 0
0 0 −2

 . (3.2.0.7)

Ao substituir os dois grupos das pontas por SU(2)×U(1), não existe um dado con-
junto de geradores. Para diferenciar os geradores não quebrados de SU(3) é preciso
denotar os geradores dos grupos de SU(2) ×U(1) como YA = {T1, T2, T3, T8}, en-
quanto os geradores de SU(3)/SU(2)×U(1) será descrito por XA = {T4, T5, T6, T7}.
Com essa nova escolha de grupos de gauge no quiver é possı́vel calcular o termo
cinético. Para isto, ele é expandido em termos do VEV e πa

j analogamente à (2.1.0.4):

Lπ
cin = DµφjDµφj =

1
2v2

j
∂µπA

j ∂µπA
j

+
1
vj

∂µπA
j (gj−1AA

µj−1 − gj AA
µj) + h.c.

+ [g2
j−1(AA

µj−1)
2 + g2

j (AA
µj)

2]−
gj−1gj

2
AA

µj−1AA
µj, (3.2.0.8)

onde deve-se separar o primeiro e o último termo correspondentes aos sı́tios nas
pontas que não contém todos os geradores de SU(3):

Lπ
cin =

1
2v2

1
[∂µπα

1 − v1g̃Aα
µ1]

2 +
N−1

∑
j=2

1
2v2

j
[∂µπα

j − vjg̃(Aα
µj − Aα

µ,j−1)]
2

+
1

2v2
N
[∂µπα

N − vNg̃Aα
µN ]

2. (3.2.0.9)

Será adicionado o termo de fixação de gauge:

LG = −
N−1

∑
j=1

1
2ξ

[∂µ Aµα
j − ξg̃(vjπ

α
j − vj+1πα

j+1)]
2. (3.2.0.10)

Logo, obtém-se as matrizes de massa para os bósons de gauge a partir do termo de
massa que pode ser adquirido na Lagrangiana em (3.2.0.9), com os valores esperados
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de vácuo ordenados descritos como em (2.1.0.14).

M2
A = g̃2v2



q2 + q4 −q4 0 0 · · · 0 0
−q4 q4 + q6 −q6 0 · · · 0 0

0 −q6 q6 + q8 −q8 · · · 0 0
...

...
...

...
. . .

...
...

0 0 0 0 · · · q2(N−2) + q2(N−1)) −q2N

0 0 0 0 · · · −q2N q2(N−1) + q2N


.

(3.2.0.11)
Para os bósons de Nambu Goldstone, descreve-se os termos de massa a partir do
termo de fixação de gauge (3.2.0.10), o que resulta na matriz de massas:

M2
π = g2v2ξ



q2 −q3 0 0 · · · 0 0
−q3 2q4 −q5 0 · · · 0 0

0 −q5 2q6 −q7 · · · 0 0
...

...
...

...
. . .

...
...

0 0 0 0 · · · 2q2(N−1) −q2N−1

0 0 0 0 · · · −q2N−1 q2N


. (3.2.0.12)

Diferente ao caso descrito no capı́tulo 2, descrito pela matriz de massas dos bósons
de gauge em (2.1.0.16), a matriz M2

π tem determinante zero, e portanto existe um
modo zero. Para que seja possı́vel descrever a função de onda do Higgs a função de
onda do modo zero será expandida na base dos autoestados:

Hα = hjπ
α. (3.2.0.13)

As funções hj satisfazem a relação de recursão abaixo, vinda da equação (3.2.0.12)

hj = qhj+1. (3.2.0.14)

Impondo a normalização
N

∑
j=1
|hj|2 = 1,

obtém-se a função de onda do Higgs:

Hα =
N

∑
j=1

qN−j√
N
∑

j=1
q2(j−1)

πα
j . (3.2.0.15)

Supondo um valor de q pequeno, pois q ' 10−16/N , é possı́vel observar que para
poucos sı́tios o Higgs estará quase totalmente no sı́tio N. Enquanto no limite do contı́nuo,
para grandes valores de N, há uma solução semelhante à observada em teorias com
uma dimensão extra compacta. A função de onda do Higgs nesse caso tem um valor
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muito maior perto da brana IV e é suprimida conforme se afasta dela, ou seja, para
sı́tios com j < N.
Por fim, o bóson de Higgs foi descrito como um pseudo Bóson de Nambu Goldstone.
Ele adquire um potencial devido ao fato das interações do MP quebrarem a sime-
tria global que protegem mH. Foi escolhida a simetria descrita nessa seção a fim de
resolver o problema de hierarquia. A altas energias, o sistema recupera a simetria
global, ou seja, a simetria exata SU(3) impede divergências quadráticas. Enquanto
a localização no sı́tio N implica em um Higgs leve, com acoplamento λt pequeno.
Logo, o cálculo da correção à massa do Higgs a um loop será limitado, como visto em
(1.2.1.2) ao explicar o problema de hierarquia na seção 1.2.1. Entretanto, o corte da
teoria não será tão alto como em MPlanck, podendo gerar nova fı́sica na escala TeV.

3.3 Localização dos férmions no Quiver

A fim de determinar os acoplamentos do modo zero dos férmions ao primeiro modo
excitado do bóson de gauge é necessário designar as localizações cL,R destes. Essas
terão como parâmetros fı́sicos as massas e ângulos de mistura dos quarks, vindos
da matriz CKM. Logo, é possı́vel procurar a posição dos quarks do MP no diagrama
quiver com poucos sı́tios.
Além disso, as soluções encontradas devem minimizar a violação de sabor e estar de
acordo com os experimentos de precisão eletrofraca. Em teorias com uma dimensão
extra compacta há o problema de grande violação de sabor. Nas teorias descons-
truı́das, para um alto número de sı́tios há a mesma questão, já que o modelo se apro-
xima do caso em AdS5. Os vı́nculos de sabor para AdS5 são de MG > 10 TeV. Entre-
tanto, para poucos sı́tios a fenomenologia é distinta e há pouca violação de sabor. As
ressonâncias nas Teorias Quiver são fracamente acopladas, logo, os vı́nculos obtidos
restringem a massa do estado excitado do bóson de gauge a MG > 3 TeV.

3.3.1 Correntes neutras com mudança de sabor

No MP, os acoplamentos neutros são universais dentre os diversos sabores dos quarks.
A Lagrangiana que descreve a interação entre o bóson Zµ e quarks é descrita com um
acoplamento gZ:

LZµ = gZZµQ̄†
RγµQR. (3.3.1.1)

Onde QR,L representam os spinores com as três famı́lias de quarks:

QR =

 uR
cR
tR

 , QL =

 uL
cL
tL

 . (3.3.1.2)

Entretanto, as interações de Yukawa geram termos de massa não diagonais entre as



44 Acoplamento dos estados excitados

Zµ

uR

cR, tR

Figura 3.2: Exemplo de diagrama de Feynman com violação de sabor em correntes
neutras.

famı́lias de quarks, dada por:

LY = Q̄L MQQR, (3.3.1.3)

MQ = λ
v√
2

(3.3.1.4)

Logo, é necessário fazer uma rotação para a base diagonal de autoestados de massa:

Q̃R = URQR (3.3.1.5)

Q̃L = ULQL (3.3.1.6)

Onde a Lagrangiana pode ser descrita na base diagonal ao realizar a tranformação
unitária UL, UR.

LY → Q̄LU†
L MQURQR = QL Mdiagonal

Q QR, (3.3.1.7)

onde as massas dos quarks são descritas pela matriz diagonal MQ.

Mdiagonal
Q =

 mu 0 0
0 mc 0
0 0 mt

 . (3.3.1.8)

Portanto, a interação do Zµ com os autoestados de massa não apresentam violação
de sabor. Isso se dá ao fato de que a Lagrangiana LZµ é invariante sob a transformação
de base dos spinores QL,R, já que as matrizes de rotação são unitárias, como pode se
observar:

LZµ → L′Zµ
(3.3.1.9)

L′Zµ
= ZµQRU†

RγµURQR = ZµQ̄RQR = LZµ (3.3.1.10)

É certo que não existem a nı́vel árvore diagramas que misturam quarks de sabores
diferentes no MP. Logo, não serão encontrados diagramas como apresentado na fi-
gura 3.2. O que resulta na ausência de correntes neutras com violação de sabor. Fica
claro que, no MP, não é possı́vel ter mistura entre as famı́lias de quarks a nı́vel árvore
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quando se trata de interações com os bósons de gauge Zµ, ou analogamente ao fóton
γ e glúon.
Entretanto, as Teorias Quiver permitem violação de sabor a nı́vel árvore. Isso ocorre
visto que os acoplamentos são distintos nas interações entre os bósons de gauge
neutros e os quarks de gerações diferentes. Este efeito também é observado nas te-
orias com uma dimensão extra compacta. Assim sendo, é necessário observar que tal
violação de sabor deve ser consistente com vı́nculos experimentais de precisão eletro-
fraca.
Para o primeiro estado excitado do bóson de gauge, a Lagrangiana que dá sua interação
no quiver com os quarks do MP é descrita por:

LG(1) = G(1)
µ (guūRγµuR + gc c̄RγµcR + gt t̄RγµtR). (3.3.1.11)

Observa-se que, nesse caso, os acoplamentos dependerão da localização do seu res-
pectivo quark no quiver. Esta diferença torna a Lagrangiana LG(1) em (3.3.1.11) sensı́vel
à transformação de base para os autoestados de massa descrita na equação (3.3.1.5).
Ou seja, valores distintos dos acoplamentos para diferentes famı́lias deverão gerar
violação de sabor. Estes acoplamentos tem um valor semelhante para os três sabores
de quarks, com a intenção de diminuir a violação de sabor.
A figura 2.5 apresenta os acoplamentos do primeiro estado excitado do bóson de
gauge com quarks, para diferentes valores do número de sı́tios N. A partir dessa fi-
gura, concluı́-se que o resultado com mı́nima violação de sabor é obtido para poucos
sı́tios. Isso é devido ao fato de que, para N grande, os acoplamentos se comportam
da mesma maneira que as teorias com dimensões extras compactas: existe um platô
no limite IV, entretanto a curva não é constante no limite UV. Por outro lado, para
um número pequeno de sı́tios são formados dois platôs, tanto no IV, quanto no UV.
Logo, é mais provável que as soluções para os acoplamentos tenham um valor apro-
ximado entre si quanto menor o número de sı́tios.
Portanto, a fenomenologia de Teorias Quiver em poucos sı́tios deve ser distinta das
Teorias com Dimensões Extras. Isso ocorre devido ao fato de haver menor violação
de sabor para valores pequenos de N. Os resultados obtidos, bem como os vı́nculos
de sabor são descritos na próxima seção para N=4, o que equivale a 5 sı́tios.

3.3.2 Violação de sabor no Quiver

Foram obtidas soluções para as localizações cR,L dos quarks na Teoria Quiver em 5
sı́tios na referência [25]. Dado que o valor dos acoplamentos dos férmions do MP
com o primeiro modo excitado dos bósons de gauge depende da sua posição no qui-
ver. Isto posto, ao supor um valor para cR,L é possı́vel calcular os acoplamentos de
Yukawa segundo a equação (3.1.2.4), o que darão origem às massas e matriz de mis-
tura para os quarks do MP, como foi visto nas equações (1.1.5.5), (1.1.5.4) e (1.1.5.9).
Para isso, foi desenvolvido um algoritimo genético. Nele, uma população de soluções
aleatórias são geradas dentre os valores possı́veis das localizações cL,R. O algoritimo
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então calcula para cada solução aleatória o quão próxima ela está dos dados experi-
mentais de massa e da matriz CKM. Depois, a população é ordenada pelo fator de
proximidade da solução adequada. Uma parte dela é descartada, a qual está mais
longe da solução final, enquanto novas possibilidades randomicas são geradas. Final-
mente, após um número suficiente de iterações, são encontradas soluções que repre-
sentam as localizaçõs cL,R para para os modos zero dos férmions, ou seja, para cada
famı́lia dos quarks do MP.

V́ınculos de sabor

É necessário levar em consideração que a solução para as localizações cR,L dos quarks
na Teoria Quiver em 5 sı́tios deve estar de acordo com os vı́nculos de violação de sa-
bor. Eles são obtidos através de dados acumulados por experimentos de fı́sica de sa-
bor, como Belle, Babar ou LHCb, os quais estão reunidos na referência [36]. Observa-
se que para poucos sı́tios há pouca violação de sabor, compatı́vel com os vı́nculos
experimentais. No entanto, no limite do contı́nuo, a situação se assemelha à Teorias
com uma dimensão extra compacta, onde há violação de sabor no setor down.
A solução encontrada para a localização de quarks a 5 sı́tios é descrita pelos gráficos
apresentados nas figuras 3.3. Neste caso, observa-se que os acoplamentos de mão
direita no setor down, descrito na figura 3.3b, estão localizados no mesmo platô UV
para os três sabores de quark. Portanto, este setor está quase universalmente aco-
plado. Ou seja, para as três famı́lias de quark, o valor do acoplamento com o pri-
meiro estado excitado será aproximadamente o mesmo, evitando a violação de sabor
em correntes neutras.
Já para o acoplamento dos quarks de mão esquerda 3.3a e de mão direita no setor
up 3.3c, há uma pequena violação de sabor, já que o acoplamento do top é maior
que os demais, fato que resulta por sua massa ser muito maior que os quarks up e
charm.
Experimentos de sabor geram vı́nculos para mistura de quarks no setor down, os
quais estão discutidos em mais detalhe em [25] [26]. São considerados dados gera-
dos pela medição da amplitude de oscilação D0 − D̄0 ou K0 − K̄0, calculada a um loop
no MP, o qual é finito para 3 gerações de quarks. Pode-se relacionar os valores en-
contrados para o acoplamento de cada famı́lia de quarks com coeficientes de Wilson,
que também dependerão da massa MG. Ao comparar coeficientes de Wilson com os
valores encontrados dos acoplamentos, chega-se à conclusão que a massa do modo
excitado dos bósons deve ser limitada inferiormente, tal que:

MG > 3 TeV. (3.3.2.1)

V́ınculos de precisão eletrofraca

É possı́vel também analisar os parâmetros de precisão eletrofracos para testar a Te-
oria Quiver. Esse cálculo e discussão também podem ser achados em mais detalhe
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(a) Acoplamento de mão esquerda dos quarks com o
primeiro modo excitado do bóson, normalizado pelo
acoplamente do MP, em função da localização c.

(b) Acoplamento de mão direita dos quarks no setor down com o primeiro modo excitado do
bóson, normalizado pelo acoplamente do MP, em função da localização c.

(c) Acoplamento de mão direita dos quarks no setor up com o primeiro modo excitado do
bóson, normalizado pelo acoplamente do MP, em função da localização c.

Figura 3.3: Acoplamentos do modo zero dos férmion com o primeiro modo exci-
tado do bóson, normalizado pelo acoplamente do MP, em função da localização c. As
soluções para as três famı́lias dos quarks estão representadas pelos pontos coloridos.
Gráficos retirados da referência [25] .
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W,Z

t,b

t̄, b̄

W,Z

Figura 3.4: Os parâmetros de precisão eletrofraca S e T vêm da diferença de diagra-
mas a um loop como o demonstrado na figura.

nas referências [25] e [26] . Serão consideradas as correções oblı́quoas S, T e U, cha-
madas de parâmetros de Peskin-Tekeuchi. Sendo o parâmetro U normalmente des-
prezı́vel, enquanto S e T são definidos por :

S = 16π(Π′33(0)−Π′3Q(0)) (3.3.2.2)

T =
4
v2 (Π11(0)−Π33(0)) (3.3.2.3)

Os parâmetros acima descrevem as diferenças das autoenergia ou função de polarização
do vácuo dos bósons de gauge de interação fraca. Elas são calculadas através da
soma de diagramas irredutiveis (1PI), resultando na amplitude iΠµν

I J , com I J corres-
pondentes aos bósons de gauge eletrofracos γ, W± ou Z0.
As correções às massas dos bósons W± e Z0 darão origem respectivamente à Π11,21 e
Π33,3Q , esse cálculo pode ser encontrada na referência [5]. Logo, o parâmetro T está
diretamente correlacionado às correções entre os bósons de gauge em SU(2) com
transformações de Isospin, com S sendo sua derivada em relação ao momento. Além
disso, o parâmetro T é definido a partir da diferença de diagramas com contribuições
a um loop de pares de quarks top e bottom, o que representa justamente ΠWW ∼ Π11,
o que está explicado detalhadamente na referência [37]. Existem contribuições aos
parâmetros S e T vindo de misturas entre os bósons eletrofracos induzidos pelos es-
tados excitados nas Teorias Quiver. Nas teorias quiver são encontrados diagramas a
nı́vel árvore contendo mistura dos estados excitados com os modos zeros dos bósons
W1,2,3, B. Logo, os cálculos considerando correções às partı́culas de interação do MP
devem ser corrigidos também por estes diagramas. Apesar dessas contribuições se-
rem pequenas ao parâmetro S, elas não podem ser desconsideradas no cálculo de T.
A solução encontrada a poucos sı́tios dos parâmetros S e T pela referência [25]:

S ' 0.17× (3 TeV/MG)
2 (3.3.2.4)

T ' 0.16× (3 TeV/MG)
2 (3.3.2.5)

Seus valores experimentais são bem conhecidos como Sexp = 0.03 ± 0.10 e Texp =
0.05± 0.12 [38]. Isto resulta em um vı́nculo para a massa do bóson de gauge modo
um a MG > 3 TeV.
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Os vı́nculos à massa do primeiro estado excitado do bóson de gauge MG vindo da
fı́sica de sabor e os de medições de precisão eletrofraca, S e T, são similares. Por essa
razão, vı́nculos diretos do LHC serão decisivos para incrementar esse vı́nculo através
da procura direta nos experimentos ATLAS e CMS.
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4
Fenomenologia

Neste capı́tulo é apresentado um estudo da fenomenogia em Teorias Quiver no LHC.
O objetivo é testar esses modelos ao confrontá-los com os dados experimentais. Pri-
meiramente, será calculada a seção de choque de produção do primeiro estado exci-
tado do bóson de gauge no canal s. Serão analisados os diagramas de Feynman que
representam a interação dos modos 1 de bósons de gauge gerados pela teoria des-
construı́da com partı́culas do modelo padrão. Logo, utiliza-se neste cálculo os aco-
plamentos apresentados no capı́tulo 3 para diferentes números de sı́tios, os quais
caracterizarão a nova fı́sica que poderá ser gerada pela teoria.

São estudados tanto os estados excitados dos bósons eletrofracos quanto aqueles cor-
respondentes ao grupo de cor. O setor eletrofraco deve conter no mı́nimo o grupo
de quiver G = [SU(2)L × U(1)Y]

N , ou algum outro grupo que obedeça a quebra
espontânea da simetria eletrofraca no MP. Logo, é possı́vel supor que o grupo de
gauge G = [SU(3)]N também se propague no quiver, o qual é quebrado no grupo
de gauge da QCD G → SU(3)C . Nesse caso, o modo zero do bóson de gauge cor-
responde ao Glúon do Modelo Padrão, e os modos seguintes são interpretados como
uma torre de estados excitados, ou ressonâncias do octeto de cor de spin 1 massivos.
Essa análise, assim como os vı́nculos de detecção direta estão na referência [1].

Finalmente, serão apresentados os vı́nculos obtidos com os dados acumulados pelo
LHC. Foram analisados dados obtidos recentemente pelo LHC no CERN e publi-
cados pelas colaborações CMS [2], [3] e ATLAS [4]. Nota-se que os vı́nculos de
detecção direta estão de acordo com os retirados de experimentos de sabor e precisão
eletrofraca. No entanto, deve-se aguardar novos dados com maior energia do centro
de massas e luminosidade da próxima fase do LHC. Deste modo será possı́vel obter
vı́nculos mais restringentes ou encontrar nova fı́sica.
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q

q̄

G(1)
µ

q′

q̄′

Figura 4.1: Diagrama de Feynman representando a produção e decaimento do pri-
meiro estado excitado do bóson de gauge em quarks do MP no canal s.

4.1 Seção de Choque partônica

Serão considerados cálculos para a seção de choque partônica no canal s para o pro-
cesso qq̄ → G(1) → q′q̄′. Ou seja, descreve-se a produção e decaimento do modo
excitado dos bósons de gauge em quarks do modelo padrão. Os processos analisados
neste trabalho serão apenas nos canais de decaimento em quark e antiquark, sendo
que o setor leptônico deverá ser estudado no futuro, o que será discutido nas con-
clusões no capı́tulo 5 [19]. Para isso utilizamos os acoplamentos já calculados no
capı́tulo 3 para a Teoria Quiver em um dado número de sı́tios. O resultado apre-
sentado nessa seção é fundamental para o estudo da fenomenologia, já que ela se
dá justamente ao comparar o cálculo da seção de choque multiplicada pela razão de
ramificação ou branching ratio com o obtido experimentalmente. Este é representado
pela largura vezes a seção de choque do processo analisado.

4.1.1 Largura

Será apresentado o cáculo da largura para o decaimento do estado excitado do bóson
de gauge das Teorias Quiver. O cálculo aqui demonstrado será feito para o glúon
G(1). No entanto, serão considerados também vı́nculos para os estados excitados dos
bósons neutros γ(1) e Z(1). Eles devem decair em quarks do Modelo Padrão. Para o
caso do glúon, isso ocorrerá através da interação SU(3) mediada por um octeto de
cor, a qual é descrita pela seguinte Lagrangiana:

L = gqQ̄qiγ
µTa

ijQqjGa
µ, (4.1.1.1)

onde os acoplamentos gq dependem do sabor do quark, representados por Qi, i =
1, 2, 3. Além disso, Ta são dados pelos geradores de SU(3) do octeto de cor Gµ.
A largura é obtida ao somar sob todos os sabores de quarks a amplitude invariante
M ao quadrado. Além disso, deve-se multiplicá-la pelo fluxo inicial e integrá-la no
espaço de fases do decaimento do primeiro modo excitado do bóson de gauge em
duas partı́culas. O resultado final é da forma:

Γ = ∑
q

√
M2

G
4 −m2

q

32π2M2
G
|M̄Γ|24π, (4.1.1.2)
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onde |M̄Γ| é o módulo da amlitude invariante, a qual será calculada adiante, além
disso, MG e mq são as massas do bóson e quark respectivamente.
Para que a amplitude invariante M seja calculada, pode-se derivar as regras de Feyn-
man para o vértice que dá a interação descrita em (4.1.1.1) entre o primeiro modo
de um bóson de gauge G(1)

µ e um par quarks e antiquark de quadrimomento k e k’.
Logo, o vértice é representado pelo diagrama:

G(1)
µ

k

q

k′
q̄

O diagrama acima corresponde ao vértice:

−iTa
ijγ

µ(gq
V − gq

Aγ5).

Os vérices são descritos a partir dos acoplamentos vetorial e axial de cada quark, re-
lacionados aos acoplamentos de mão direita e esquerda pelas relações:

gR = gV + gA,
gL = gV − gA. (4.1.1.3)

A amplitude invariante será escrita como:

iMΓ = ū(k)i(−i)Ta
ijγ

µ(gq
V − gq

Aγ5)v(k′)jε
a
µ, (4.1.1.4)

onde u e v são os propagadores fermiônicos, dependentes dos momentos de cada
quark, e εa

µ corresponde à polarização do bóson de gauge. Ao tirar a média da am-
plitude, além de efetuar a soma sob spin, cor e sob a polarização εµ, obtém-se a am-
plitude quadrática:

∑
spin,cor

|MΓ|2 = ∑
λ

∑
spin,cor

[ū(k)s′
j Ta

jj′(−i)γµ(gq
V − gq

Aγ5)v(k′)s
j′ε
∗a,λ
µ ]

× [εb,λ
ν v̄(k′)s

i Tb
ii′(i)γ

ν(gq
V − gq

Aγ5)u(k)s′
i′ ]. (4.1.1.5)

A fim de calcular a amplitude acima em termos observáveis é preciso relevar uma
série de relações entre os componentes analisados. Primeiro, é possı́vel realizar a
soma das polarizações e descrevê-la a partir do quadrimomento do bóson Pµ da se-
guinte maneira:

∑
λ

ε∗a,λ
µ εb,λ

ν =

(
gµν −

PµPν

M2
G

)
δab. (4.1.1.6)
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Enquanto as relações de completeza das funções de onda fermiônicas serão somadas
sob seus respectivos valores de spin.

∑
s′

u(k)s′
i′ ū(k)

s′
j = (/k + mq)δi′ j, (4.1.1.7)

∑
s

v(k′)s
j′ v̄(k

′)s
i = (/k′ −mq)δij′ . (4.1.1.8)

Além disso toma-se a normalização dos traços dos geradores do grupo SU(3), com
C(N) = 1

2 para SU(N).

Tr[Ta, Tb] = C(r)δab. (4.1.1.9)

Chega-se à conclusão de que a amplitude invariante ao quadrado será descrita por:

∑
spin,cor

|MΓ|2 =
1
3

1
2

Tr[(/k + mq)γ
µ(gq

V − gq
Aγ5)(/k′ −mq)γ

ν(gq
V − gq

Aγ5)]

×
(
−gµν +

PµPν

M2
G

)
, (4.1.1.10)

com o fator 1
3 vindo da soma do número de cor N = 3. Restando apenas o cálculo

para o traço das matrizes de Dirac em /k , /k′, sendo /k ≡ γµkµ, com os traços de γµ

bem conhecidos na literatura, por exemplo em [5]. O que resulta em:

∑
spin,cor

|MΓ|2 =
1
6
[4((gq

V)
2 + (gq

A)
2)(k′µkν + k′νkµ − gµν(k.k′)) + 8igq

V gq
Aεµανβk′αkβ

− 4m2
q((gq

V)
2 − (gq

A)
2)gµν]×

(
−gµν +

PµPν

M2
G

)
. (4.1.1.11)

Finalmente, ao contrair os termos da amplitude, é obtido o resultado em função dos
quadrimomentos de cada quark k e k’:

|MΓ|2 =
2
3
[((gq

V)
2 + (gq

A)
2)(k′.k +

2
M2 (k.P)(k′.P) + 3m2

q((gq
V)

2 − (gq
A)

2)]. (4.1.1.12)

Considerando o sistema no centro de massas é possı́vel redefinir os quadrimomen-
tos em função da massa do primeiro modo de excitado do bóson de gauge MG e o
momento vetorial dos quarks iniciais k. Assim o sistema será descrito por:

~k −~k



Seção de Choque partônica 55

P = (MG, 0);

k =

(
MG

2
,~k
)

;

k′ =
(

MG

2
,−~k

)
;

|~k| =

√(
MG

2

)2

−m2
q.

Nota-se que os produtos entre os quadrimomentos são dados em função das massas
do bóson de gauge MG e dos quarks mq:

(k.k′) =
M2

G
2
−m2

q;

(k.P) = (k′.P) =
M2

G
2

.

Substituindo esses valores dos produtos escalares na amplitude

|MΓ|2 =
2
3
[((gq

V)
2 + (gq

A)
2)(M2

G −m2
q) + 3m2

q((gq
V)

2 − (gq
A)

2)]. (4.1.1.13)

Ao substituir o valor da amplitude descrita acima (4.1.1.13) na Largura descrita pela
equação (4.1.1.2) resulta em:

Γ = ∑
q

MG

24π

√
1−

4m2
q

M2
G

[
(gq

V)
2 + (gq

A)
2 + (2(gq

V)
2 − 4(gq

A)
2)

m2
q

M2
G

]
. (4.1.1.14)

4.1.2 Seção de Choque Partônica

Será apresentado o cálculo da seção de choque partônica de produção do bóson de
gauge a partir de dois quarks qq̄ → G(1) → q′q̄′ . Novamente, a Lagrangiana que
descreve a interação entre os quarks e o primeiro modo excitado do bóson de gauge
será dada por uma interação SU(3) descrita na equação (4.1.1.1). Será considerado o
decaimento em quarks no cálculo da seção de choque apresentada, no qual foi esco-
lhido os estados finais em quarks top para simplificar a notação.

qq̄→ G(1)
µ → tt̄

Logo, o diagrama de Feynman para o processo estudado será no canal s, o que está
representado abaixo:
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pq

p
′

q̄

G(1)
µ

k ′

t

k
t̄

Sendo p, p’, k’, k os quadrimomentos de seus respectivos quarks e antiquarks q, q̄, t,
t̄. Logo, dado os propagadores para o diagrama acima, a amplitude invariante pode
ser calculada para escrever a seção de choque partônica para este processo. Deste
modo, foi utilizado o propagador do primeiro modo excitado do bóson de gauge, de
massa MG e quadrimomento Pµ. Representado pelo propagador:

G(1)
µ

O que é correspondente a:

−i
P2 −M2

G + iMGΓG

(
gµν −

PµPν

M2
G

)
δab,

com ΓG a largura (4.1.1.14), calculada na seção anterior. Então, a amplitude invari-
ante é descrita por:

iMG = v̄(p′)i(−i)Ta
ijγ

µ(gq
V − gq

Aγ5)u(p)j
−i

(p + p′)2 −M2
G + iMGΓG

ū(k)i′(−i)Ta
i′ j′γ

µ(gt
V − gt

Aγ5)v(k′)j′ . (4.1.2.1)

Calcula-se o módulo ao quadrado da amplitude, tomando a média dos valores dos
números quânticos spin e cor. Além de somar sob os estados finais, obtendo a ampli-
tude ao quadrado:

∑
spin,cor

|MG|2 =
1
4

1
N2

Ta
ii′T

a
jj′T

b
kk′T

b
ll′

|(p + p′)2 −M2
G + iMGΓG|2

× [v̄(p′)s
i γ

µ(gq
V − gq

Aγ5)u(p)s′
i′ ][ū(p)s′

l′γν(gq
V − gq

Aγ5)v(p′)s
l ]

× [v̄(k′)r′
k′γ

ν(gt
V − gt

Aγ5)u(k)r
k][ū(k)

r
j γµ(gt

V − gt
Aγ5)v(k′)r′

j′ ], (4.1.2.2)

com N = 3 número de cor, e o fator 1
4 vindo da média da soma de spin. Os traços

dos geradores do grupo SU(3) obedecem à álgebra (4.1.1.9), que resulta em:

Tr[TaTb]Tr[TaTb] =
1
4

δabδab =
1
4
(N2 − 1).
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Dadas as relações de completeza (4.1.1.7), pode-se escrever a amplitude ao quadrado
em função das massas e quadrimomentos das partı́culas envolvidas no processo ana-
lisado:

∑
spin,cor

|MG|2 =
1
4

1
N2

1
4
(N2 − 1)

1
((p + p′)2 −M2

G)
2 + M2

GΓ2
G

Tr[(/p′ −mq)γ
µ(gq

V − gq
Aγ5)(/p + mqγν(gq

V − gq
Aγ5)]

Tr[(/k + mt)γµ(gt
V − gt

Aγ5)(/k′ −mqγν(gt
V − gt

Aγ5)]. (4.1.2.3)

O cálculo dos traços das matrizes de Dirac resulta em:

|M̄G|2 =
1

18
1

((p + p′)2 −M2
G)

2 + M2
GΓ2

G

[4((gq
V)

2 + (gq
A)

2)(p′µ pν + p′ν pµ − gµν(p′.p) + 8igq
V gq

Aεµβνα p′β pα]

[4((gt
V)

2 + (gt
A)

2)(k′µkν + k′νkµ − gµν(k′.k) + 8igt
V gt

Aεµβναk′βkα−
− 4m2

t ((gt
V)

2 − (gt
A)

2)gµν]. (4.1.2.4)

Ao contrair os ı́ndices dos termos obtidos do cálculo dos traços, observa-se que a
amplitude depende do produto escalar dos momentos de cada partı́cula:

|M̄G|2 =
1
18
× 16

1
((p + p′)2 −M2

G)
2 + M2

GΓ2
G

[2((gq
V)

2 + (gq
A)

2)((gt
V)

2 + (gt
A)

2)((p′.k′)(p.k) + (p′.k)(p.k′))+

+ 2m2
t ((gt

V)
2 − (gt

A)
2)((gt

V)
2 + (gt

A)
2)(p′.p)

− 8gq
V gq

Agt
V gt

V [(p′.k′)(p.k)− (p′.k)(p.k′)]. (4.1.2.5)

Logo, é possı́vel analisar o problema no centro de momentos, tal que a seção de cho-
que seja escrita em termos observáveis. Assim serão obtidas relações entre os qua-
drimomentos e energia do centro de massas do processo, além das massas de cada
partı́cula. O referencial escolhido será representado no esquema abaixo:

p p′

k

k ′
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p = (E, 0, 0, E);

p′ = (E, 0, 0,−E);

k = (E,
√

E2 −m2
t
~k);

k′ = (E,
√

E2 −m2
t
~k′).

É possı́vel também definir a variável de Mendelstam ŝ = 4E2, onde E é a energia

partônica no centro de massas, além do parâmetro c =

(√
1− m2

t
E2

)
cosθ. Deste

modo, os produtos escalares são dados em função da energia do centro de massas,
representada por ŝ, e do ângulo de espalhamento θ.

p′.p = k′.k = 2E2 =
ŝ
2

;

p′.k′ = p.k = E2 − E2c =
ŝ
4
(1− c);

p′.k = p.k′ = E2 + E2c =
ŝ
4
(1 + c).

Finalmente, os valores dos produtos escalares são substituı́dos na amplitude invari-
ante:

|M̄G|2 =
2
9

ŝ2

((ŝ)2 −M2
G)

2 + M2
GΓ2

G

× [((gq
V)

2 + (gq
A)

2)((gt
V)

2 + (gt
A)

2)(1 + c2) + 4
m2

t
s
((gt

V)
2 − (gt

A)
2)((gt

V)
2 + (gt

A)
2)

− 8gq
V gq

Agt
V gt

Ac], (4.1.2.6)

o que resulta na amplitude em função dos acoplamentos, massas, largura e energia
do centro de massas.A partir dessa expressão é possı́vel calcular a seção de choque
em função de MG(1) e do número de sı́tios N, o que caracteriza os acoplamentos gV e
gA.

dσ

dΩ
=

1
2EAEB

1
|V2

A −V2
B |

pµ

16π2ECM
|M̄G|2. (4.1.2.7)

Ao calcular o espaço de fases:

dσ

dΩ
=

1
E2

CM

1
64π2

√
1− 4

m2
q

M2
G
|M̄G|2. (4.1.2.8)

Portanto, obtém-se a seção de choque partônica para uma certo valor de ŝ com o
propósito de encontrar vı́nculos para a massa do modo excitado do bóson de gauge
dependendo do acoplamento, ou seja, do número de sı́tios no quiver.
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4.2 Seção de Choque pp→ G(1) → qq̄

Esta seção tem por objetivo descrever como foram obtidos os valores das seções de
choque do decaimento do primeiro modo excitado do bóson de gauge, o que será
demonstrado a partir da seção de choque partônica calculada até agora em (4.1.2.7).
A fim de comparar o resultado com dados obtidos pelo LHC, as seções de choque
devem descrever colisões entre dois prótons com a energia do centro de massas a
8 TeV. Logo, deve-se apresentar as seções de choque dos processos de colisões de
dois prótons, o que dará lugar à interação intermediadas pelo primeiro estado ex-
citado do octeto ou singleto de cor.

pp→ G(1) → qq̄

Logo, as seções de choque partônicas calculadas serão convoluı́das com funções de
distribuição ou PDF, sendo então possı́vel estudar a fenomenologia das Teorias Qui-
ver. Deste modo, serão calculadas seções de choque para diversos valores de N sı́tios,
em diferentes canais do LHC de procura por nova fı́sica. Esta fenomenologia será
feita ao utilizar os acoplamentos resultantes da teoria desconstruı́da em poucos sı́tios
demonstrados no capı́tulo 3.
É apresentado o cálculo para a seção de choque partônica de processos mediados
pelo estado excitado do glúon G(1). Entretanto, é necessário haver interação eletro-
fraca no Quiver. Também é estudada as seções de choque partônicas vindas das interações
dos bósons neutros γ′ e Z′. Esses cálculos são análogos, alterando apenas os valores
para os acoplamentos, e considerando os bósons eletrofracos sem cor.
O cálculo das seções de choque próton-próton foram feitos com o Mathematica Wol-
fram, além de usar alguns pacotes especı́ficos desse programa. Os acoplamentos ob-
tidos para as Teorias Quiver foram apresentados no capı́tulo 3. Além disso, o acopla-
mento α é avaliado na energia da colisão. Para isto foi utlizado o pacote RunDec [39]
do Mathematica, que o calcula a 2 loops da função β.

4.2.1 Funções de Distribuição Partônica

O LHC consta de 2 feixes de prótons com energia do centro de massas fixa a um
dado

√
s. Para calcular seções de choque no LHC a partir de seções de choque partônicas

é preciso obter a probabilidade de um parton dentro do próton com energia
√

s ter
um dado momento. Essas probabilidades são as chamadas Funções de Distribuições
Partônicas (PDF). Elas podem ser estudadas com detalhe nas referências [40] e [5].
Deste modo, a partir da seção de choque partônica calculada na seção anterior (4.1.2.7),
integrada sob o ângulo sólido, pode-se inferir a contribuição de cada quark para o
processo:

p + p→ G(1) → tt̄

As funções de distribuição descrevem a estrutura do próton, ou seja, a probabilidade
de se encontrar algum constituinte desse. É certo que cada próton possui dois quarks
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up e um down de valência, além da presença de glúons. Entretanto, como se tratam
de colisões a altas energias, é possı́vel que haja também criação de pares, então deve-
se considerar a probabilidade de haver interação entre todos os diversos quarks do
chamado mar. Tais partı́culas vêm de flutuações do vácuo, sendo necessário levar em
consideração o cálculo de pares de quarks e glúons vindos do mar.
Para um próton com quadrimomento P, o quark que dará lugar à interação na co-
lisão terá uma fração deste quadrimomento xP, onde 0 ≤ x ≤ 1. Portanto, é possı́vel
descrever a distribuição de cada quark como uma função da fração do momento
x, a qual também dependerá da energia do centro de massas, f (x, z × ECM), com
0 ≤ z ≤ 1. Também é importante ressaltar que elas serão normalizadas respei-
tando as proporções encontradas no próton entre up e down, ou seja a contribuição
de um será o dobro do outro. Logo, deve-se respeitar as distribuições de partı́culas
elementares no proton, por isso, as funções de distribuição devem ter a seguinte
normalização:

1∫
0

[ fu(x)− fū(x)] = 2,
1∫

0

[ fd(x)− fd̄(x)] = 1 (4.2.1.1)

1∫
0

dxx[ fu(x) + fd(x) + fū(x) + fd̄(x) + fg(x)] = 1. (4.2.1.2)

O processo em foco neste trabalho será produção de nova fı́sica no canal s a partir da
colisão de dois prótons com uma dada energia do centro de massas. A fim de calcu-
lar a seção de choque partônica do processo desejado, integra-se a seção de choque
que descreve a interação mediada pelo primeiro modo excitado do bóson de gauge, a
qual será multiplicada pelas distribuições partônicas correspondentes a cada próton
em questão. São integrados ambos parâmetros x e z, que correspondem respectiva-
mente à fração do quadrimomento total do próton e a fração da energia do centro de
massas que cada constituinte pode obter. Deve-se também somar a contribuição de
cada quark para o processo final.

σ(pp→ qr q̄r) = ∑
q

∫ 1

z
dx
∫ 1

0
dz

1
x

fq(x, zECM) fq̄(
z
x

, zECM)σ(qq̄r → qq̄r). (4.2.1.3)

Finalmente, a seção de choque depende da energia do centro de massas, valor da
massa do estado excitado dos bósons de gauge e o valor dos seus acoplamentos do
primeiro estado excitado do glúon com os quarks do Modelo Padrão. Logo, a feno-
menologia da teoria desconstruida em um dado número de sı́tios será gerada a par-
tir destes parâmetros. É possı́vel deduzir os vı́nculos de massa para novos bósons
de gauge ao comparar as seções de choque com os experimentos de colisão entre
prótons produzidos no LHC.
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Figura 4.2: Funções de distribuição partônicas x f (x) a 10 GeV2 e 104 GeV2 calculadas
a um loop pela PDF mstw [41]

As PDF são obtidas a partir de dados experimentais vindos de diversos experimentos
a uma dada energia. No entanto, é desejado obter essas funções a energias mais al-
tas, no caso a escala TeV explorada pelo LHC. Logo, deve-se convoluir essas medições
através das equações de Altarelli-Parisi , também descritas em detalhes nas referências
[40] e [5]. Nesse trabalho foi utilizado o pacote do Mathematica mstwpdf.m [41]
para obter as funções de distribuição partônicas. A figura 4.2 representa as distribuições
de cada constituinte dos prótons a uma dada energia e sua convolução na PDF esco-
lhida mstw. Apesar de existir um conjunto de diferentes programas numéricos que
calculam tais funções, o pacote mstw foi escolhido por descrever com precisão sufici-
ente a análise feita da fenomenologia da Teoria Quiver.

4.3 Procura no LHC

Os vı́nculos experimentais do modelo foram retirados de dados obtidos pelo LHC,
apresentados até então pelas colaborações CMS e ATLAS na procura do decaimento
das partı́culas de interesse. Neste trabalho foram analisados eventos em canais de
produção em dijatos [3], pares de quark top [4] e bottom [2] para energia do centro
de massas equivalente a

√
s = 8 TeV, com luminosidade integrada de 19.6 fb−1 para o

CMS e 14.5 fb−1 para o ATLAS.
Os dados experimentais são apresentados como, por exemplo, na figura 4.3, a qual
foi obtida pela colaboração CMS na produção de dijatos em [3]. Os dados analisados
são apresentados como a seção de choque vezes a razão de ramificação em função
do valor da massa da ressonância possivelmente produzida pelo experimento. Os
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Figura 4.3: Seção de choque vezes a razão de ramificação em função do valor da
massa da ressonância, a qual está multiplicada pela Acceptance A = 0.6. Os pon-
tos representam vı́nculos observados a 95% de nı́vel de confiança. As bandas cor-
respondem aos vı́nculos esperados de 1σ e 2σ de σ × Br. Além disso, são ilustradas
previsões teórias de outras teorias além do MP, representadas pelas curvas diago-
nais aos dados. Dados apresentados pela colaboração CMS na produção de dijatos a√

s = 8 TeV na referência [3].
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pontos correspondem aos vı́nculos observados com 95% de nı́vel de confiança. Os
vı́nculos de massa são obtidos ao comparar os cálculos da seção de choque de decai-
mento do primeiro modo excitado dos bósons de gauge nas Teorias Quiver.
A busca por fı́sica exótica é feita através de um mecanismo estatı́stico chamado ”Bump
Searches”. Nele, a teoria já estabelecida pelo MP é usada como fundo. Uma simulação
da QCD gera o fundo que é simulado e subtraı́do da seção de choque observada.
Logo, o resultado apresenta a seção de choque vezes a razão de ramificação a uma
dada energia do centro de massas. Esses são calculados para cada valor de massa da
ressonância e subtraı́do da hipótese inicial gerada pela QCD. A partir desses dados,
as buscas por nova fı́sica são feitas ao analisar cada intervalo (bin) de massas, obser-
vando se há excessos ou faltas no fundo previsto [4] [42].
Além disso, ao tratar partı́culas carregadas pelo ı́ndice de cor deve-se considerar o
termo de interferência com a QCD na seção de choque. No entanto, tendo o meca-
nismo de procura em vista, esse termo de interferência deve ser desprezado, pois ele
é subtraı́do junto com o fundo da QCD.

4.4 Resultados em
√

s = 8 TeV

Finalmente, são apresentados os resultados numéricos obtidos para a colisão de dois
prótons com

√
s = 8 TeV. Sendo que as seções de choque totais da produção e de-

caimento da primeira ressonância do octeto de cor e eletrofraca foram calculados
para produção de jatos, quarks top e bottom. Utiliza-se os acoplamentos já calcula-
dos pelo grupo para 5, 10 e 16 sı́tios (N=4, 9 e 15).
As figuras 4.4, 4.5 e 4.6 traçam a seção de choque multiplicada pela razão de ramificação
em função da massa do primeiro modo excitado do glúon. As figuras representam a
produção de quarks leves ou jatos, pares de top e bottom, respectivamente. Além
disso, experimentalmente foi eliminada a possibilidade da ressonância obter massa
menor que 500 GeV, também foram analisados dados até aproximadamente 4 TeV [3]
[4] [2] . Portanto, são analisados valores para 500 GeV ≤ MG ≤ 5 TeV.
Analogamente, foram calculadas as seções de choque vezes a razão de ramificação
para o singleto de cor, sendo este o primeiro modo excitado do fóton e do bóson de
gauge Z. As contribuições dos dois bósons (Z′ + γ′) estão somadas nas figuras apre-
sentadas, pois os dois estados são degenarados. Assim sendo, será difı́cil detectá-los
separadamente. Novamente são demonstrados os cálculos para produção de quarks
leves na figura 4.7, pares de top no gráfico 4.8 e bottom em 4.9.
Observa-se que a seção de choque multiplicada pela razão de ramificação (σ × BR)
diminui a medida que o número de sı́tios cresce, tanto para o octeto quanto para o
singleto de cor. Este comportamento é esperado, pois o acoplamento dos quarks le-
ves ao primeiro estado excitado do boson de gauge é menor quanto maior o valor
de N, ou seja quanto mais próximo do limite do contı́nuo, o qual leva ao caso ex-
tradimensional AdS5. Por outo lado, os canais de decaimento em tt̄ são muito mais
degenerados, dado que os acoplamentos do quark top crescem com N.
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Figura 4.4: Seção de Choque multiplicada pela razão de ramificação em função da
massa do primeiro estado excitado do glúon correspondente ao decaimento em dois
jatos a

√
s = 8 TeV. As linhas vermelha, verde, azul correspondem, respectivamente

ao caso com 5, 10 e 16 sı́tios

Figura 4.5: Seção de Choque multiplicada pela razão de ramificação em função da
massa do primeiro estado excitado do glúon correspondente ao decaimento em tt̄ a√

s = 8 TeV. As linhas vermelha, verde, azul correspondem, respectivamente ao caso
com 5, 10 e 16 sı́tios
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Figura 4.6: Seção de Choque multiplicada pela razão de ramificação em função da
massa do primeiro estado excitado do glúon correspondente ao decaimento em bb̄ a√

s = 8 TeV. As linhas vermelha, verde, azul correspondem, respectivamente ao caso
com 5, 10 e 16 sı́tios

4.5 Fenomenologia no LHC

O objetivo desse trabalho é a análise fenomenológica das Teorias Quiver no LHC.
Os dados experimentais foram discutidos na seção 4.3, deles são retirados vı́nculos
que restringem o modelo e determinam sua validade. A procura por ressonâncias
no LHC através de Bump Searches revela que a nova fı́sica pode ser encontrada como
novas interações a partir de modos excitado dos bósons de gauge, como mostra na fi-
gura 4.3. Ou seja, um possı́vel excesso localizado em um gráfico experimental deter-
minará a massa da nova partı́cula. Os vı́nculos restringem os parâmetros da Teoria
Quiver, ou seja, o número de sı́tios que determina os acoplamentos. Por isso, foram
analisados processos para diferentes números de sı́tios, assim como apresentados na
seção 4.4.

4.5.1 V́ınculos experimentais

Comparando os dados experimentais obtidos no LHC com os gráficos em 8 TeV apre-
sentados seção 4.4, são obtidos os vı́nculos para as massas do octeto e singleto de
cor. Foram utilizados dados acumulados do LHC a

√
s = 8 TeV, com luminosidade

integrada de 19.6 fb−1 para o CMS e 14.5 fb−1 para o ATLAS. Os vı́nculos das res-
sonâncias em dois jatos foram obtidas através de dados do CMS na referência [3].
Enquanto os vı́nculos obtidos pela colaboração ATLAS em processos de decaimento
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Figura 4.7: Seção de Choque multiplicada pela razão de ramificação em função da
massa do primeiro estado excitado do (Z′ + γ′) correspondente ao decaimento em
jatos a

√
s = 8 TeV. As linhas vermelha, verde, azul correspondem, respectivamente

ao caso com 5, 10 e 16 sı́tios

em tt̄ foram obtidos em [4]. Além disso, os vı́nculos do CMS em bb̄ foram consulta-
dos na referência [2].

Vı́nculos de Massa
Octeto de Cor (TeV)

Sı́tios 5 10 16
Jatos [3] 3.0 1.6 -

bb [2] 1.6 - -
tt [4] 2.7 2.6 2.5

Tabela 4.1: Vı́nculos diretos do LHC nas massas do octeto de cor das Teorias Quiver,
com

√
s = 8 TeV e luminosidade integrada de 19.6 fb−1 para o CMS e 14.5 fb−1 para o

ATLAS.

Foi demonstrada na seção anterior 4.4 os resultados de σ× Br da interação do octeto
de cor a 5, 10 e 16 sı́tios. Ao sobrepor cada curva sobre os dados experimentais em
seus respectivos canais, retira-se o vı́nculo ao observar o ponto onde a teoria coincide
com os pontos obtidos pelas colaborações do LHC, assim como discutido na figura
4.3. Deste modo, foram obtidos os vı́nculos para as massas do octeto de cor são apre-
sentados na tabela 4.1
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Figura 4.8: Seção de Choque multiplicada pela razão de ramificação em função da
massa do primeiro estado excitado do (Z′ + γ′) correspondente ao decaimento em
tt̄ a
√

s = 8 TeV. As linhas vermelha, verde, azul correspondem, respectivamente ao
caso com 5, 10 e 16 sı́tios

Figura 4.9: Seção de Choque multiplicada pela razão de ramificação em função da
massa do primeiro estado excitado do (Z′ + γ′) correspondente ao decaimento em
bb̄ a
√

s = 8 TeV. As linhas vermelha, verde, azul correspondem, respectivamente ao
caso com 5, 10 e 16 sı́tios
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Observa-se que para o canal de decaimento em tt̄ os vı́nculos não são modificados
para diferentes valores de N. O modo de decaimento em jatos é competitivo, sendo o
caso a 5 sı́tios o melhor vı́nculo. De acordo com [25], os vı́nculos obtidos de experi-
mentos de precisão eletrofraca são tipicamente na ordem de 3 TeV, o que se asseme-
lha com os valores obtidos na Tabela 4.1. Entretanto, os resultados para bb̄ não são
significantes para esta energia.

Vı́nculos de Massa
(Z′ + γ′) (TeV)

Sites 5 10 16
Dijet [3] 1.7 - -

bb [2] - - -
tt [4] 2.1 2.0 1.8

Tabela 4.2: Vı́nculos diretos do LHC nas massas do singleto de cor das Teorias Qui-
ver, com

√
s = 8 TeV e luminosidade integrada de 19.6 fb−1 para o CMS e 14.5 fb−1

para o ATLAS.

Para os singletos de cor, apresentados na tabela 4.2, novamente observa-se que os
vı́nculos no decaimento em tt̄ não depedem significamente de N, e são mais restrin-
gentes do que no caso de jatos. Esses também demonstram que o modelo é compe-
titivo para pequenos números de sı́tios. Para bb̄ os vı́nculos diretos também não são
significantes a essa energia.
Em ambas as Tabelas 4.1 4.2, os elementos com um traço significam que os vı́nculos
são muito baixos para serem consistentes com os limites de sabor e eletrofraco. De
modo geral, os valores obtidos dos vı́nculos de massa estão abaixo do necessário
para passar o vı́nculo de violação de sabor desses modelos ' 3 TeV [25]. No entanto,
eles serão testados na próxima etapa do LHC, aumentando a energia e luminosidade.

4.5.2 Perspectivas no LHC

Foram apresentados vı́nculos de detecção direta na massa do primeiro estado exci-
tado dos bósons de gauge da Teoria Quiver. Os vı́nculos de precisão eletrofracca são
mais restritos do que os de procura direta, sendo ele aproximadamente 3 TeV [25].
Enquanto os vı́nculos de sabor são um pouco mais restritos que os do LHC. Deve-se
analisar dados a maior energia e luminosidade para obter vı́nculos mais restringen-
tes, maiores que 3 TeV .
Até então foram obtidos dados com a energia do centro de massas de no máximo√

s = 8 TeV e luminosidade integrada a 19.6 f b(−1). Entretanto, desde 2013 o LHC não
produz mais eventos, pois passa por uma fase de mudanças estruturais a fim de au-
mentar a luminosidade e energia do experimento. Estão previstos novos resultados
em 2015 com energia do centro de massas

√
s entre 13 TeV e 14 TeV. Para ilustrar a
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nova fase de dados futuramente gerados pelo LHC, são apresentados resultados das
seções de choque com a energia do centro de massas a 14 TeV.

Figura 4.10: Seção de Choque multiplicada pela razão de ramificação em função da
massa do primeiro estado excitado do glúon.As linhas correspondentes ao decai-
mento em jatos com número de sı́tios com N = 4 é sólida e N = 15 pontilhada.
Enquanto as linhas tracejada corresponde a N = 4 e N = 15 pontilhada tracejada,
ambas representam o estado final em tt̄.Todas a 14 TeV. Figura publicada em [1].

Logo, foi escolhido
√

s = 14 TeV para exemplificar os futuros dados obtidos pelo
LHC, apresentados nas figuras 4.10 e 4.11. Onde a primeira mostra os resultados
para o primeiro estado excitado do octeto de cor intermediando as interações dos
quarks do modelo padrão, enquanto a segunda figura representa interações interme-
diadas pelo singleto de cor (γ′ + Z′). Ambas as figuras mostram seções de choque
multiplicada pela razão de ramificação para uma teoria a 5 e 16 sı́tios, decaindo tanto
em tt̄ quanto em jatos de quarks leves. Foram feitas essas escolhas com o propósito
de ilustrar a fenomenologia das Teorias Quiver em poucos sı́tios descrita a partir
dos próximos dados que serão obitdos a uma maior energia do centro de massas
do processo. Ao analisar as figuras 4.10 e 4.11, observa-se que o número de even-
tos a massas maiores que 3 TeV serão significativos na próxima fase do LHC, gerando
vı́nculos mais restritos do que os vı́nculos indiretos de sabor e precisão eletrofraca.
Por exemplo, a curva correspondente ao estado excitado do glúon a 5 sı́tios no qui-
ver terá uma seção de choque, para sua massa de aproximadamente 5 TeV, a qual
corresponderá a um número da ordem 103 eventos, tomando a luminosidade inte-
grada mı́nima de 300 fb−1.
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Figura 4.11: Seção de Choque multiplicada pela razão de ramificação em função
da massa do primeiro estado excitado do glúon.As linhas correspondentes ao de-
caimento em jatos com número de sı́tios com N = 4 é sólida e N = 15 ponti-
lhada.Enquanto as linhas tracejada corresponde a N = 4 e N = 15 pontilhada tra-
cejada,ambas representam o estado final em tt̄.Todas a 14 TeV.Figura publicada em
[1].

4.6 Conclusões

Neste trabalho foi estudada a fenomenologia de Teorias Quiver quadridimensionais
através de vı́nculos diretos obtidos do LHC, tanto para o primeiro modo excitado do
octeto de cor quanto para o análogo eletrofraco. Esta teoria depende do número de
sı́tios N nos diagramas quiver, que foi tratado como um parâmetro livre. No entanto,
para N grandes, a teoria tende a um cenário de teorias com uma dimensão extra em
AdS5, logo, foi escolhido N ≤ 36. [1], especificamente N = 5, 10 e 16. Ao analisar
os resultados apresentados nas Tabelas 4.1 4.2, pode-se chegar à conclusão de que os
vı́nculos de massa para ambos os casos, do octeto de cor e (Z′ + γ′), são dominantes
em tt̄ e a teoria é competitiva em jatos para menores valores de N.
Os vı́nculos de procura direta ainda não são melhores que os indiretos obtidos por
medidas de precisão eletrofraca ou fı́sica de sabor. Porém, o LHC com

√
s = 14 TeV

e Luminosidade que irão de 300 fb−1 a 3000 fb−1 será capaz de obter vı́nculos muito
além de 3 TeV para as massas dos bósons de gauge excitados. Além disso, os valores
dos vı́nculos para o singleto de cor, apresentados na Tabela 4.2 são baixos, e devem
ser mais significantes para os canais de decaimentos em léptons. Estas teorias estão
sendo desenvolvidas pelo grupo de pesquisa [19].
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O capı́tulo 1 consistiu em uma introdução à Fı́sica de Partı́culas. Foi apresentado o
Modelo Padrão, discutindo aspectos teóricos necessários para a compreensão geral
do texto. Além disso, questões além do MP foram mencionadas com o enfoque no
problema de hierarquia, o qual é a maior motivação para a procura de nova fı́sica
na escala TeV. Logo, as Teorias Quiver foram descritas como solução do problema de
hierarquia, sendo o objetivo do trabalho estudar sua fenomenologia no LHC.
As Teorias Quiver são demonstradas no capı́tulo 2. Elas foram descritas como uma
cadeia linear de sı́tios com grupos de simetria conectados por campos de ligação. A
quebra espontânea através dos campos de ligação gera uma torre de estados exci-
tados dos bósons de gauge. Ao incluir férmions na teoria, a hierarquia de massas é
gerada naturalmente. Teorias Quiver podem ser derivadas de teorias com uma di-
mensão extra compacta através do processo e desconstrução. Entretanto, por ser pu-
ramente quadridimensionis, as Teorias Quiver com poucos sı́tios têm fenomenologia
distinta do limite do contı́nuo.
No capı́tulo 3, são calculados parâmetros fı́sicos necessários para demonstrar a fe-
nomenologia de Teorias Quiver com poucos sı́tios. Também foi demonstrado que ao
escrever o Higgs como um pseudo bóson de Nambu Goldstone é possı́vel resolver o
problema de hierarquia, mantendo a partı́cula localizada no IV. Em trabalhos recen-
tes [25], foram calculados os vı́nculos de precisão eletrofraco para modelos em pou-
cos sı́tios, chegando-se à conclusão que eles restringem a massa do primeiro estado
excitado do bóson de gauge a MG > 3 TeV.
Finalmente, no capı́tulo 4 foram feitos os cálculos da fenomenologia das Teorias
Quiver em poucos sı́tios. Foram calculadas as seções de choque de produção vezes
a razão de ramificação do decaimento do primeiro estado excitado dos bósons de
gauge. Deste modo foi possı́vel obter vı́nculos a partir de dados acumulados pelo
LHC, publicados em [3] [4] [2] à energia do centro de massas 8 TeV. Os vı́nculos
também foram discutidos na referência [1] .
Desse trabalho concluı́-se que os vı́nculos de procura direta com

√
s = 8 TeV são
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menos restringentes que os vı́nculos indiretos obtidos de experimentos de precisão
eletrofraca e fı́sica de sabor, o que é aproximadamente 3 TeV. No entanto, o LHC com
14 TeV e luminosidades entre 300 fb−1 e 3000 fb−1 terão uma sensitividade a massas
ainda maiores. Por essa razão, a próxima fase do LHC terá vı́nculos de detecção di-
reta melhores que os indiretos pela primeira vez.

5.1 Perspectivas

Foi apresentados os vı́nculos de massa para o octeto e singleto de cor das Teorias
Quiver. É necessário aumentar a energia e luminosidade dos experimentos do LHC a
fim de procurar de novas ressonâncias ou restringir com maior precisão esses vı́nculos.
Para isso, foram feitos os cálculos da próxima fase dos experimentos que terão pouco
menos de 14 TeV, como discutido na seção 4.5.2.
Por outro lado, resta ainda o estudo da fenomenologia em outros canais. É certo
que o setor leptônico se acopla com os bósons de gauge sem cor. Deve-se calcular as
seções de choque do decaimento dos modos de modos excitados para esse setor. Esta
será comparada com dados acumulados pelo LHC a 8 TeV que já foram publicados,
por exemplo em [43]. Este trabalho já está em andamento no grupo de pesquisa [19].
Além disso, a fenomenologia dos quarks excitados tem sido estudada na referência
[44].
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