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Resumo 


Apresentamos um estudo fenomenológico de algumas extensões do modelo 
padrão da física de partículas no LEP e no LHC. C-oficentrarnos nossa atenção, em 
particular1 na busca por evidências de superslmetria com violação de parjdade--R 
no LEP I, LEP 11 e LHe. Estudamos um modelo supersirnétrico com violação 
espontânea de paridade-R bem como um modelo efetivo onde a violação ocorre 
explicitamente. Realizaroos~ também) um estudo independente de modelo para 
leptoquarks no LHe a partir de colisões eq baseado em uma lagrangiana. efetiva. 
l\'iostramos que os efeitos destas duas extensões do modelo padrão poderão ser 
visíveis no intervruo de energia dos aceleradores considerados. 



Abstract 


We present a pheuomenologíc study of some extenslons af standard model 
of elementary particles at LEP and LHe. V·le concentrate our attention, for in
stance, on the search of R-parity violating supersymmetry evidences at LEP I) 
LEP 11 and LHe. We study a spontaneous R-parity violating model as weH an 
effective one where the violation occurs explicitly. We also perform an indepen~ 
dent modeI study on leptoquarks at LHe coming from e q collisions, in the frame 
of.a.n effective lagrangían. We show that the effects af these two standard model 
extensions can be visible in the range of energy of the chosen colliders, 
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Introdução 

Desde o inicio da histôria da civilização, () homem preocuparse com o mundo 
que o rodeia. Uma das grandes questões da humanidade foi e continua sendo 
desvendar () mistério da criação do universo e seus constituintes fundamentais. 
No mundo antigo, os filósofos já se preocupavam com estas questões e buscavam 
idéias que explicassem os elementos básicos da matéria. Podemos afirmar que o 
nascimento da física de partículas deu-se na Grécia Antiga) no século V a.C., com 
o surgimento da escola atomística. Demócrito t considerado o pru do atomismo, 
postulou a existência de um conjunto de pequenas partículas indivisíveis: chama
das de átomos, que se combinariam para formar todos os elementos conhecidos. 
As transições entre os elementos seria explicada pela continua agregação e desa
gregação dos átomos. Como os átomos eram considerados indestrutíveis; pode-se 
considerar a teoria atomista como Um prenúncio do princípio de conservaçào da 
matéria. Estas idéias perduraram por muitos séculos, passando pelos alquimis
tas da Idade Média e chegando à tabela periódica de elementos de Mendeleev. 
Somente com as experiências de Thompson1 que descobriu o elétron, e Ruther
ford, que descobriu os nudeons1 no final do século passado e início deste: é que 
pudemos entender a verdadeira natureza do átomo. 

Desde então~ muita coisa mudou. Com o surgimento de aceleradores cada 
vez mais potentes foi possível aprofundarmos mais e mais no descobrimento dos 
verdadeiros constituintes da matéria. Observou-se uma multiplicidade de novas 
partículas elementares que até hoje intriga os físicos. A proliferação das chama
das partkulas {(elementares" apontou para a existência de uma subestrutura dos 
nucleons (compostos de quarks) repetindo, em uma escala de tamanho menor~ os 
efeitos que levaram à confecção da tabela de Mendeleev. :Mesmo os mésons 1r e 
todos os outros hádrons, como prótons e nêutrons~ são formados de quarks. O 
sucesso obtldo na unificação das interações eletromagnética e fraca por Glashow
Weinberg-Salam [I] e o advento da Cromodinámica Quântica (QCD). que possi
bilitou uma descrlçào da força forte entre os quarks, levou finalmente ao que hoje 
chamamos de modelo padrão das partículas elementares SU(3),0S U (2)L0U(J 'I'. 
A tentativa do modelo padrão em classificar as partículas elementares em uma 
tabela periódica pode ser vista na tabela [1.1]. 

Os constituintes fundamentais da matéria) segundo o modelo padrão. são os 
férmions pontuais: léptons e quarks. Os quarks participam de todas as interações 
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Nome Spin 	 I Número :Número Carga , 
: Bariônico LeptôniéÓ ; 

J. B L Q 
Férmions: i 

i u, c, j Quarks up 1/2 1/3 : O +2/3 . 
d, 8, b Quarks dou", 1/2 1/3 O -1/3 : 
e, 1', T Léptons 1/2 O : 1 -1 I 

l/tl V~, lIr Neutrinos 1/2 O lO! 
Bósons de Gauge: ' 

'1 Fáton J O O O 
W"', zo Bóson, fracos 1 O O ±1, O • 

9;(;-1,···8): glúons : 1 O. O O: 
i H I BósondeHiggs 10 O' O O 

Tabela /,1: Partículas elementares constituintes do modelo padrão e alguns de 
seus principais números quânticos. 

previstas no modelo padrão: forte, fraca e eletromagnética. Os léptons carregados 
são partículas de spio 1/2 que participam apenas das interações eletro-fracas. Por 
sua vez1 os neutrinosr que são léptoDs com carga elétrica nula: interagem apenas 
fracamente. Os três léptons carregados, elétron (fê-)I múon (J.t-) e tau (r-)j são 
bem conhecidos experimentalmente, assim (orno os neutrinos do elétron (ve ) e 
do múon (vtt ), Há também urna grande evidência experimental para a existência 
do terceiro neutríno l do tau (1/,.). Os léptons agrupam-se de forma a respeitar a 
simetria imposta pelo grupo SU(2)L da lnteração fraca, que conserva o número 
leptônico, Este agrupamento é representado pelos dubletos de isospin fraco 

\)i, = (V') : \)i, = (v") ; '1'3 = (V,) ,
tf.L JlL 1'L 

com L sugerindo uma estrutura de mào-esquerda. Existem ainda léptons de 
mâo-direita singletos de isospin: eil. J.lR e 'iR 1 onde não aparecem os neutrinos 
devido ao fato de só se acoplarem fracamente através do grupo SU(2)L. 

Os quarks são os constituintes fundamentais de spin 1/2 dos hádrons pro
postos~ inicialmente. em 1964 por GeU-)"lann (2] para entender-se a classificação 
SU(3) hadrõnka. Eles estão suscetí"eis a todas as interações do modelo padrão: 
forte e eletro-fra.ca. Como os quarks interagem fortemente, possuem· um novo 
número quântico. a cor. e tornam-se partículas confinadas. nào sendo, portanto, 
observados diretamente, o.s quarks podem ser divididos em famílias como os 
léptons. formando os dubletos de isospin fraco 

(;J
L 

' (:.)L ' (DL 

http:eletro-fra.ca
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com 

de =dcosBc + ssin9c 
Se == scos(Je. - dsin8e , 

e I)ç sendo o ângulo de mistura de Cabibbo, além dos quarks de mão-direita: 
UR, dR, CR, 8nl bR e tR< Já se conhecem evidências experimentais para todos os 
quarks, inclusive o quark t) que foi o último a ser descoberto. 

O modelo padrão também prevê que suas interações sejam intermediadas por 
bósons de gauge. Dessa formar as interações eletromagnéticas são realizadas 
através da troca do fóton, (' os bósons W± e ZO são os responsáveis pelas cor
rentes carregada e neutra, respectivamente, das interações fracas e finalmente as 
interações fortes são intermediadas pelo glúoll, 9) octeto de cor. Os principais 
números quànticús destes oosons podem ser vistos na tabela [1.1]. 

A geração -das massas para os componentes do modelo padrão é um dos princi
pais problemas da teoria eletro-fraca. No modelo padrão, utiliza-se o mecanismo 
d. Higgs [3], baseado na quebra espontânea de simetria do grupo SU(2)L®U(J )y, 
para gerar as massas das partículas conhecidas. Uma das conseqüências deste me
canismo é o surgimento de um novo bóson massivo, H, escaJar e neutro, que não 
pode ser extraído da teoria, chamado bóson de Higgs. Atualmente1 o setor es
calar é um dos principais problemas do modelo padrão) posto que; além deste 
mecanismo apresentar-se pouco natural do ponto de vista teórico, ainda não foi 
encontrada nenhuma evidência experimental da existência do Higgs, Sua. massa 
não está fixada teoricamente e a sua busca nos aceleradores atuais permitiu impor 
um limite inferior de "'" 64,5 GeV [4] dentro do contexto do modelo padrão. 

Apesar do modelo padrão apresentar um grande sucesso ao descrever as inte
rações entre as partículas elementares. ainda persistem alguns pontos que neces
sitam ser esdareddos. Além do enigma da exÍsténda ou não do bóson de Higgs) 
a enorme massa do quark top (mt ~ 175 GeV), muito grande para os parâmetros 
do modeio, sugere que ele possa apresentar uma subestrutura. A proliferação das 
famílias de férmions: suas diferentes massas e ângulos de mistura constituem-se 
em outros fatores experimentais que nâo sào e.xplicados pelo modelo padrão. 

O insucesso na procura do Higgs) além das várias outras questões não res
pondidas pelo modelo, levam à elaboração de novos projetos para aceleradores 
cada vez mais potentes, para explorar a região de energia de TeV, onde urna nova 
física deve surgir. como discutiremos a seguir. Um dos exemplos que podemos 
citar é o Larg, H"d",," Gol/ida (LHe), .celerador hadrónico (próton-próton) do 
CERN; projetado para entrar em funcionamento em 2005 com uma energia no 
centrõ-de-massa de 14 TeY e urna luminosidade de 1034 em-I! S-1. Além disso, 
os aéeleradores já em funcionamento, como o LEP n, TEVATRON e HERA. têm 
como estratégia hásica~ a busca de novas partículas e novas interações, 

Dentro do modelo padrão: resulta difícil manter uma massa para o Higgs da 
ordem da escala de energia eletro-fraca, quando consideramos escalas de energia 
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muito maiores como: por exemplo: a escala de Plançk. As correções a nível de 
1 IQop para a massa do Higgs divergem quaclraticamente, ocasionando~ assim, o 
que chamamos de problema de hierarquial

• Uma das soluções mais consistentes 
propostas para este problema é a supersimetria (SUSY), que introduz uma nova 
simetria associando férmions e bósons. Se a supersimetria não estivesse quebrada, 
esperaria-se o surgimento de férmions e OOsons degenerados em relação a suas 
massas. Como esta degenerescência não foi observada na natureza, conclui-se 
que a supersimetriadeve estar quebrada, em uma escala de TeV para manter sob 
controle as correçôes radiativas para. a massa do Higgs. 

Outra forte motivação em favor da supersimetria é que ela introduz uma nova 
luz às teorias de grande unificação. Com a sua presença, as constantes de acopla.
mento do modelo padrão unificam-se em uma escala de energia da ordem de 1016 

GeV. Ainda que este argumento não seja importante para a busca experimental 
direta de SUSY, ele motiva a procura de evidências supersÍmétricas. 

A formulação mais conhecida de SUSY é o chamado modelo supersimétrico 
mínimo (MSSM) que postula ta, existência de uma nova. simetria discreta cha
mada pariclacle-R1 que se conserva. O MSSM prevê que todas as partículas do 
modelo padrão possuem paridade-R parI enquanto que suas companheiras su
persimétricas têm paridade impar. Por outro lado, alguns resultados da física de 
neutrinos, tais como os dados sobre neutrmos solares e atmosféricos, bem como 
observações cosmológicas associadas a estrutura do universo e a possível neces>
sidade de matéria escura, sào indkações sobre a possIvel existência de massa 
para os neutrinos. Portanto; é interessante investigar alternativas ao MSSM que 
prevejam a violação de paridade-R, Neste caso, 05 neutrinos adquirem massa e 
podem solucionar alguns dos problemas cosmológicos existentes. 

Neste trabalho, estudaremos algumas aplicações fenomenológicas para ex
tensões do MSSM com violru;ão de paridade-R propostos em [5, 6]. Como vere
mos a seguir, estes modelos sugerem algumas modificações no setor fermiônico do 
MSSM~ resu1tando em uma mudança nos sínais da produção de neutralinos e char
ginos. Mostraremos que a vIolação de paridade-R introduz novas características 
à produção de neutralinos. Além disso, ela modifica de forma contundente os 
decaimentos do stop mais leve e do gluino. 

~o capítulo I, apresentamos um breve resumo das principais características 
do modelo supersimétrico mínimo: olhando com atenção para o setor fermiônico 
deste modelo. 

No capítulo. 2. descrevemos o modelo sup-ersimétricõ com violação espontâiiea 
de paridade-R proposto por Masiero-Valle [5]: dando especial atenção aos novos 
acoplamentos de gauge previstos. Apresentamos: também, uma coleção com as 
expressões das principais larguras de deeaímento para os neutralinos e charginos 
em modelos que VIolam paridade-R. NQ final do capítulo, discutimos o modelo 

'o problema de hierarquia será discutido .:::om um pouco mais de detalhes no próximo 
capítulo. 
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supersimétrico com violação explícita de paridade-R proposto Ínicialmenteem [61, 
mostrando que ele pode ser encarado como um modelo efetivo do caso espontâneo. 

O ca.pítulo 3 dedica-se ao estudo dos efeitos da vio1açâo de paridade-R no 
LEP. Na primeira parte) olhamos para a produção de neutralinos no LEP L Vi
mos que tanto a produção simples como em pares proporcionam bons canais de 
estudo para. a violação de paridade-R, possuindo eficiências de deteeção razoáveis, 
Impusemos limites para 05 parâmetros dos modelos espontâneo e explícito a par
tir da observação de sinais decorrentes da produção dos neutralinos, em especial, 
Jl JL fr. Observamos que os dados do LEP I restringem ambos os modelos estuda
dos. Na segunda parte, mostramos a existência de um novo modo de decaimento 
para o stop mais leve, 11 ~ bT, que pode ser comparável com o decaimento 
previsto pelo MSSM, quando mil < m'it< Estudamos os valores atingíveis para 
este nOvO decaimento) para mil::::: 80 GeV e vimos que ele pode até ser o modo 
dominante para alguns valores dos parâmetros do modelo, 

A violação de paridade-R também foi estudada no LHe, çorno desçrevemosno 
capítulo 4. Estudamos a produção e deca.imento dos glufnos, reservando especial 
atenção aos processos em cascata originados pelos novos canais de decaimento dos 
neutralinos e charginos com violação de paridade-R, Analisamos os dois: çasos de 
violação, espontânea e explícita, para sinais com muitos léptons c sinais com 
dois léptons de mesma carga no estado finaL Observamos que tanto o modelo 
espontâneo como o modelo explícito produzem mudanças em relação aos sinais 
esperados pelo MSSM: quase sempre com um incremento dos branching miM$
em questão. 

Este trabalho também se propôs a. estudar fenomenologi<:amente uma outra 
possibilidade de extensão do modelo padràú, Os experimentos RI e ZEUS, do 
acelerador e p HERA, publkaram recentemente a observação de um excesso de 
eventos em espalhamentos inelásticos profundos pósitron-próton para altos va'l(}o 
rêS de momento transferido Q2 [7]. em relação ao esperado pelo modelo padrão. 
H1 e ZEUS observaram cada um 18 eventos decorrente neutra para Q2 > 1.5x lO" 
GeV2, enquanto Hl esperava 8.0 1.2 eventos e ZEt~S ao redor de 1.5, A especu
lação mais excitante feita na literatura a respeito destes resultados é a que prevê a 
possível descoberta de uma nova partícula, Sendo supostamente produzida corno 
uma ressonância no canal .9 em colisões e+ q ou 1$+ q. este novo membro da tabela. 
de partículas do mode\o padrào seria um bóson e carregaria simultaneamente 
número leptônico e bariónico, Estas características sào assinaladas geralmente a 
uma classe de partículas comumente chamadas de leptoquarks. Neste trabalho, 
faremos um estudo independente de modelo em que OS leptoquarks são descritos 
por uma lagrangiana efetiva geral im'1ll'iante por SV(3) 0 SU(2) 0 U(l i proposta 
em [8], Esta descriçào efetiva oferece a possibílidade do surgimento de diversos 
leptoquarks escalares e vetoriais que se acoplam com as primeiras fammas de 
léptons e quarks de diferentes maneÍras. 

No capítulo 5, apresentamos as principais características da iagrangiana efeti
va dos leptoquaIks apontando. em particular. seus acoplamentos com os léptons 
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e quarks. Estudamos a produção simples de leptoquarks no LHe provenientes de 
colisões pp -+ q'j -t q e) responsáveis pelo surgimento do sinal e±+jato no estado 
final. Simulamos alguns backgrounds para estes sinais, em particular1 aqueles pro
venientes da produção de um bóson 14l , tomando um especial cuidado na análise 
dos efeitos decorrentes das imprecisões dos detectores. Mostramos também limi
tes de observação para as constantes de acoplamento em função da massa dos 
leptoquarks. Virnos~ -finalmente, que a produção simples de leptoquarks através 
dos sub-processos é-+q(q) poderão ser visíveis no LHe, mesmo para leptoquarks 
com massas de 1-2 TeV. 



Capítulo 1 

o Modelo Supersimétrico 
Mínimo 

Apesar de bem-sucedido1 o modelo padrão das interações eletro-fracas ainda 
possui algumas questões a serem respondidas, Uma delas, o problema de hie~ 
l"arquia {91 la], consiste em entender o surgimento de duas escalas de massa, mw 
e ffiaUT, quando requeremos uma teoria de grande unificação (GUT). O problema 
surge da vasta diferença entre estas duas escalas e a dificuldade de manejá-las 
de um modo natural. Em outras palavras, a dificuldade está em explicar como 
o campo escalar eletro-fraco, tp (que possui um valor esperado no vácuo (VEV) 
V.p = 246 GeV), permanece com uma massa bem abaixo da escala de energia 
de GUT - cujo escalar correspondente possui um VEV V. = 0(1015 G.V) 
quando cp não está protegido por nenhuma simetria adicional que possa garantir 
tal massa. 

Poderia-se até imaginar um ajuste dos parâmetros do potencial escalar para 
obter esta hierarquia de massas. Porém~ a origem do problema está nas correções 
radiativas que TI3-turalmente misturam as duas escalas de energia, já que a massa 
de GUT. maUT, pode ser usada como um corte superior às correções da massa do 
Higgs, A figura 1.1 mostra os díagramas de Feynman de um loop que contribuem 
para li renormaijzação da massa do Higgs: cujo valor diverge quadraticamente 
para uma escala de energia A :::: mOUT. Aplicada ao Higgs H da quebra eletro
fraca do modelo padrão. essas correções geram uma massa dada por rlO} 

" ,mH::::: rltHO- C"9 rnGUT , (U) 

com 9 sendo a constante de acoplamento e C um parâmetro adimensionaL Em 
(1.I): mJ/o representam as contribuições de árvore para a massa do Higgs1 en
quanto o segundo termo representa as correções de 1 loop. Para que a massa física 
m~ seja da ordem de 11111' ~ como requer o modelo padrão~ teria que ocorrer um 
cancelamento entre os dois termos do lado direito de (1.1). Isto requer um ajuste 
fino dos parâmetros com uma precisão de "'-E 10-26 em cada ordem da teoria. de 
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perturbação, o que não é: de maneira alguma, natural. 

w±, z· H f ,-,, , 
, I , / H H_-0_- --O-

---~_-::._--

H H H H 

Figura 1.1: Correções radiativas para a massa do bóson de Higgs provenientes de 
loops de bósons de gauge1 bósons escalares e férmions. 

Em teorias nas quais o Higgs é elementar, há uma maneira1 elegante de 
solucionar-se o problema de hierarquia introduzindo um noya simetrial a su
persimetria, que relaciona b6sons e férmions. Se pares de bósons e férmions 
possuírem os mesmos acoplamentos, suas contribuições aos diagramas de loop da 
figo 1.1 apresentarão sinais opostos e se cancelarão. Naturalmente, o problema 
de hierarquia força que suas massas satisfaçam 

Im1- m}l:S O(ITeV') (1.2) 

Além disso, a supersírnetría contribui para. o modelamento das teorlas de 
grande unificação. Quando empregamos equações do grupo de renormalização do 
modelo padrão não--·supersímétrito as suas constantes de acoplamento não correm 
para lO mesmo valor. Porém, quando incluímos a supersimetria, essas constantes 
de acoplamento eletro-fracas e de QCD evoluem para um valor comum Cl.GUT ~ ~ 
quando a escala de energia é da ordem de mOUT ~ 1016 GeV. 

ESi~S dois argumentos impelem de maneira. sistemática os físicos de partículas 
a estudarem as conseqüências de um cenário no qual a superslmetria ocorra, A 
álgebra supersimétrica mais simples consist.e de um gerador de spin-! de Majora
na, Q~, que possui a propriedade de deslocar o momento angular total J de ~ e1 

desse modo, transformar campos bosônicos em férmions e vice-versa, com a sen
do um índice espinorial. A álgebra é, então) definida pelas regras de comutação 
e anti-<:omutação [111 

[Q~, p.] = O ; (1.3.) 

{Q~,Q~} = -26ii(-y").pp. (L3b) 

{Q~,Q~} = {Q~,Q~}=O , (1.3c) 

lOutra maneira de eliminar o problema das correções radiativas para a massa do Higgs é por 
meio de uma teorla de- Tecnicolor(11]. que introduz um corte superior A "'" 1 TeV nas integrais 
dos laaps, assumindo que o Higgs é um condensado com dois novos iêrmions. 

http:26ii(-y").pp
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sendo que (J'JJI/ = ~ b"',l"], lia = Q~"'f0 e Pp é o gera.dor de translação da álgebra 
de Poincaré, A relação (L3a) foi escolhida para que a carga da simetria, Qcn seja 
conservada., Nas relações acima~ os índices i,j representam os diferentes tipos de 
operadores Q~ existentes. Desse modo) é possível construir um conjunto finito 
de diferentes supersjmetrias envolvendo N < 8 cargas espinoriais' Q~, com i = 
1, ... , N, mas somente uma teoria supersimétrica com N ::;; 1 permiteférmions na. 
representação quiraI como observamos na natureza. Portantol para fins práticos, 
usaremos apenas a representação supersimétrica mínima, com N = 1. 

SUSY com N = 1 prediz que seus multipletos consistem de partículas de 
mesma massa que diferem seus spins de~. Como os parceiros supersimétricos 
das partículas conhecidas ainda não foram descobertos, concluímos que a super
simetria não só deve estar quebrada como é quebra.da em uma escala de energia 
além da capacidade dos aceleradores atuais. Se a supersímetria for observada na 
natureza, resta descobrir qual teoria supersimétrica descreve de fato as interações 
entre as partículas elementares. Dentre os modelos supersimétricos com N = 1 
apresentados até o momento, c que encontra maior receptividade devido à sua 
simplicidade é o modelo supersimétrico mínimo que, como o pr6prio nome diz} é 
o modelo supersimétrico mais simples viável fenomenologicamente que contém o 
menor número possível de novas partJculas e novas interações. Neste capítulo, fa
remos um breve resumo de suas principa;s características olhando com um pouco 
mais de detalhes para o setor fermiônico e suas interações. 

1.1 A Estrutura Básica do MSSM 

Para construir o modelo supersimétrico mínimo é necessário associar estados com 
diferentes helicidades em supermultipletos que contenham as partículas típicas do 
modelo padrão e suas parceiras supersimétricas que apresentam spins que difiram 
de~. Desse modo, os bósons de gauge do moddo padrão associam-se a super
multipletos que contêm campos com helicidades J = 1 e J = 1/2. No modelo 
padrão: os bósons de gauge estão na representação adjunta do grupo de gallge) 
enqua.nto que os férrnions pertencem a representação fundamental. Portanto, os 
campos com helicidade J = 1/2 do novo supermultípleto nào podem ser relacio
nados com os férmions do modelo padrão e recebem o nome de gauginos. Os 
férmions do modeio padrão devem então ser colocados em outro supermultipleto 
cujos campos possuem helicidades J =1/2 e J = O. Dessa fotma~ ca.da lépton 
e quark estará ern um supermultipletQ quitaI com seus respectivos companhei
ros supersimétricos. sléptons e squarks. Além disso. há o setor gravitadonal, 
cuja partícula de interação1 grávlton (J = 2). está em um outro supermultiple
to com seu parceiro supersímétrico. gravitino (J :: 3/2). ~ão detalharemos o 

:lEst.e iimite para j'v' parece ser uma condição necessária, já que as tentativas de construír~ 
se teorias com l{ > 8 não obtÍ\'eram sucesso por razôes que sugerem que tais teorías são 
inconsistentes [11). 

http:quebra.da
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setor gravitacional na análise do MSSM devido ao fato de que suas partículas 
acoplam-se de maneira muito fraca com a matéria. A tabela [1.11 mostra. os 
novos superrnultipletos do MSSM em termos de suas helkidadcs com as novas 
partículas supersimétrlcas sendo identificadas com um til. Xa tabela, QL e IL são 
os férmions do modelo padrâo dubletos de SU{2)Lj ek, UR e d'k são os singletos j 

9 é o glúoll, bóson do grupo SU(3)"" H são os dubletos de Higgs e os campos W 
e B são os bósons de SU(2)L ® U(l)y. 

Supermultipleto Vetorial Supermultipleto Quiral , 
, , , J-) , , 	 J= 1/2 J -1/2 I 	 J-O 

, QL, tLR' ct=R ! QLI ÜCRl dCR9 li
w± WO' l+~±; ",o, , IL1 en , iL, &R 

, if+,o ifo,- IB , iJ H"", Hd" , d 

Tabela 1.1: Supermultipletos vetoria] e quiral do MSSM. 

Na tabela [L1}\ vemos que o 'MSSM apresenta dois dubletos de Higgs) 

, 
, 

I 
, 	

H,= (~n ; Hu= (HJ:) (IA)\ HO 
" I 	 cujas presenças são necessárias para gerar massa para os férmions. A razão disto 

é que- a supersimetria não permite o uso de campos complexos conjugados em 
seu superpotendal [12}. Quando se requer a invariância de gauge ao MSSM, os 
números quánticos proíbem que coexistam acoplamentos do tipoS HQu e HQd. 
Se nâo se impõem a existência de dois oosons de Higgs não se consegue gerar 
massas para os quarks up e down simultaneamente. Além disso, a presença dos 
dois dubletos de Higgs também é fundamental para o cancelamento das novas 
anomalias de triângulos que ocorre no modelo devido ao surgimento de novos 
férrnions. Note também que OS parceiros supersímétricos dos bósons de Higgs são 
férmÍons dubletos de 5U(2)L e suas estruturas sâo dadas por 

(1.5)H.= (~) fI·=(U) 
SUSY tem que estar quebrada: devido a que as partículas observadas não 

exibem uma degenerescência de massa entre os oosons e os férmions. Entretanto) 
se assumirmos que a simetria é quebrada espontâneamente (em uma escala ;5. 1 
TeV~ para resolver o problema de hierarquia): através de um mecanismo soft~ a 

3Estes termos geram massa para os quarks quando o Higgs, H, adquire um valor esperado 
no vácuo, 
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degenerescência é removida\ mas as relações entre os acoplamentos ma.ntêm-se 
exatas! para manter o cancelamento das divergências quadráticas, Desse modo) 
os acoplamentos de gauge entre os novos campos serâo os mesmos prevjstos pelo 
modelo padrão, As interações das partículas do MSSM, mostradas na tabela [l.I}, 
na notação espinorlal de Weyl; são obtidas a partir da lagrangiana de interação 
[13) 

LMSSM = I)D.S;)I(D·S,) +~ 'LIP,T'D.W;
, . 
-~ 'LF,;'"F~" + ~'LXA7·D.).A-

A A 

-V2'L Si(g.T:){i;, 1-1" ).A +h.c.12[
.,A 

1 [ • A ]' 18WI'-:;'L 'LSig.T.S,HA -'L 8'" 
- A , I <;', <>i=5, 

) [,l-"(82W\ ]-:;L. 'h 2 8A.'8Á ') .,pj + h,c, (1.6) 
~ 1,' '+"1 'Y] ?i=Si 

Si e I/Ji representam as componentes escalar e ferrniôntca do i-ésimo super campo 
quiraI, F! é o campo de gauge de Yang-Mills j ÀA sâo os gauginos superparceiros 
dos b6sons de gauge, T: são os geradores do grupo de gauge) 90 as constantes de 
acoplamento correspondentes e Dp é a derivada ço-variante usual. As interaçôes 
da matéria, dos bôsons de Higgs e seus parceiros supersimétricos com os bóaons 
de gauge e gauginos estão contidas nos 6 primeiros termos de (1.6) e sào inde
pendentes de modelo exceto pela presença das constantes arbitrárias ÇA, que no 
l-dSSM assumem valor nulo. Em particular. como as partículas supersimétricas 
possuem os mesmos números quântícos que as do modelo padrão. as interações 
dos gauginos com a matéria serão totalmente determinadas pelos acoplamt"utos de 
gauge usuais [11 1 12~ 14]. Uma vez estabelecidos os constituintes. a dependência 
com o modelo surge da escolha do superpotencial W, que para o IvISSM, é dado 
por [12J 

li' = ry'j(huH;Q),,' + hdHjQiJ' +h.H; ij e') + pH,Hd (1.7) 

sendo que i,j sâo índices de SU(2), Qe 1são os supercampos dubletos de SU(2}, 
fie, Jc e êC são os supercampos singletos e finalmente Hu e Hd são os dub1etos 
de Higgs apresentados na tabela [1.1]. Adiciona-se por fim um novo campo de 
Higgs singleto de SU(2) (:) U(l). 41, que adquire um VEV h(4I) = Jl para evitar 
o surgimento ad hoc de uma escala de massas. A introdução de um termo que 
misture os dubletos de Higgs faz-se ne<:essària para minimizar corretamente o 
superpoten-cial escalar que define. em geral, a massa do bóson de gauge ZO e para 
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quebrar a simetria SU(2) ® U(1) de uma maneira fenomenologícamente aceitá.vel 
[15]. O superpotencial (1. i) toma, então, a forma 

w = ~i;(h"H~éJiii' +h,HjetJ< +h,HFi il') + (h,i,HuH, - ,')'11. (1.8) 

Os acoplamentos de Yukawa hU1 hd e he estão relacionados com as matrizes de 
massa. dos quarks e léptons e os termos proporcionais a 1}ij são 05 responsáveis 
pela geração de massas para 0$ quarks e léptons. 

Em adição às interações supersimétricas discutidas adma, também é ne-
cessário incluir termos de quebra 80ft supersimétricos que gerem massa para as 
novas partículas sem ocasionar o surgimento de divergências quadráticas. Es
tes termos incluem massas independentes para cada particula escalar da teoria: 
squarks, sléptóns e Hjggs~ uma massa, Mll 'W'2 e 1Y13 , para cada gaugíno dos 
grupos U(I)y. SU(2)L e SU(3), respectivamente, além de termos bilineares e 
trilineares para os escalares H e <P. 

1.2 O Setor Fermiônico 

A lagrangiana de interaçã<> do grupo de gauge SU(2)L0U(1)y para o MSSM com 
a quebra para o grupo U(l)~m pode agora ser obtida diretamente das equações 
(1.6) e (1.8) assumindo que os campos de Higgs adquirem valores esperados no 
vácuo 

Va 11) eu (O)(H,) = v':! ~ O (Hu ) =..j2 I (1.9) 

Trabalhamos no gauge unitário de forma que os campos de Higgs. Hi. sào desloca~ 
dos para Ri + (Hil' Uma vez que a invariância de gauge eletro-fraca é quebrada, 
os gauginos e higgsinos de mesma carga podem misturar-se. A maneira mais 
simples de ver esses rearranjos é calcular primeiramente a matriz de massa dós 
fêrmlons que acoplam os gauginos e higgsinos. Essa matriz de massa aparece a 
partir dos awplamentos Stb>. do quinto termo de (1.6) quandO' S =H adquire 
um valor esperado !lO vácuo. Como ilustração1 consideramos um pedaço do termo 
SWÀde(1.6) 

,,~ '9 A H i ,j, h 

i 
L q íij k 1pkA A + .C, (1.10) 

k=u,d V':' 

Sendo que o índice A. representa as gerações bosônicàS e i\j sào índices de SU(2). 
Quando o Hlggs assume um vrv, podemos substituir os campos Hl. pela. eq. .1 

i (1.9). Concentrando-se em A == 1.2 e redefinindo wí == ~ e 

tL,± 1 . = ..j2().' :;: ,\') (UI) 
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obtemos 

.c ig (~+:::2 __ ,,"l)
m4$$"'=..j2 VdW Hd+v'l./w Hv. +h.c. (1.12) 

que representa o termo de massa. proveniente da mistura entre o gaugino w± e o 
higgsino il~:! cujo valor é dado por gVd,u/~. 

De forma análoga ao procedimento acima) pode-se obter o restante da lagran
giana d. m"'isa [12] para os férmions do MSSM 

, 
OZ +1']' .• , • .,.1 I 

!rrHu~e = -iv; V2' Z(H.-H.)/V2+v;h,.fJ.(H,+H.l!V2+[ 2 J ' 

igVi -:::1 +':;2
+ V2(iíFH,+w Hd)+h.c. , (1.13) 

com Z = (g),~) e o índice i = u,d. A partir de (LI3), obtemos a matriz de 
g2+gr.l 

massa para os charginos (gauglnos carregados) dada, então. no formalismo de 
Majoral)a, por [10] 

(lI~PL - lI>!? li» [M,PL +M;PR] (ÊlJPL WH;PR) (1.14) 

com 

M,~ (p. gVd) (1.15)
{}t'o: M2 

dada na base (Hi, -itit-) para as linhas e (ir;;: ~iü.'+) para. as colunas. PL,R 

sào os projetores quirais de mâo-esquerda e direjta respectivamente e os novos 
campos irj, iI~ (> 

~ (-:i.W+)11/ (1.16)
IW-

são espinores de Majorana que podem ser construídos a partir dos espinores de 
Weyl como [9] 

W.\f ~ ('i'~) (1.17)
1fJo 

o termo JI = hl"/{~) vem do superpotencial (1.8) enquanto ;\42 é termo de massa 
do gaugino que faz a quebra 50ft da simetria SU(2)L supersimétríca. 

Para os higgsinos neutros. a mistura entre eles resulta nos higgsinos de Ma~ 
jorana 
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fIO = J...(fI' _ fI') (!.lSa)
U u-J2d 

fIo _ _1(fI' + fi') (LJ8b)'-,,12" " 

e a matriz de massa para os neutralinos (gauginos neutros), obtida de maneira 
análoga a. dos cha..rginos, fica dada, na base (iI~, il~, _i,.\3, -iN), por 

o -I" -~ '* I-/' O ~ -'Jt . (1.19)M.= I_~ M, O~ 
flJ? -'Jt O M, / 

Note que além do termo de quebra 80ft M2• surge também outro termo $oft, MIo 
responsável pela massa do gaugino de U{l)y, 

Os auto-estados de massa podem ser obtidos a partir da diagonaJização das 
matrizes (1.15) e (1.19). Como a. matriz de massa dos charginos não é simétrica, 
temos que Me:f:. M~ e, portanto, de (1.14) vemos que faz-se necessário o uso de 
duas matrizes distintas para diagonalizá-las 

Ai-+ - V,i~t (J.20a) 

:G- - Ui}~j (1.20b) 

com os índices i, j = 1,2 e 0$ campos .Jj rorrespondendo aos campos que formam 
as bases de (1.15). Para a matriz simétrica dos neutralinos, necessita-se apenas 
de um matriz N e a diagonalízação dá-se da seguinte forma 

Xi-. = NiJ·Wí! - (1.21 ) . } 

sendo que os ínclices i1 j = 11 ", ,4 e os campos ~!r correspondem aos da base da 
matriz (!.l9). 

Como podemos ver, os padrões de mistura para os neutralinos e charginos são 
complexos e dependem dos parâmetros do modelo Jl • .111,2 e da razão entre os 
VEVs dos campos de Higgs HIJ e Hd 

tan8 = 1)1.1 (1.22) 
"d 

Os parâmetros de massa dos gauginos são, em principio. independentes entre si. 
Porém, se assumirmo.'l urna teorIa de grande unificação. essas ma...:;sas surgiriam a 
partir da massa comum a todos os gauginos que apareceria na escala de energia de 
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unificação. Quando se utiliza as equações do grupo de renormalizaçãot a evolução 
das massas e dos acoplamentos de gauge são idênticas. Desse modo, as massas 
dos gauginos e os acoplamentos estariam relacionados da seguinte forma 

3M, 	 M. M,
--=-=-	 (1.23)
5a, '" '" 


sendo que ai são as constantes de estrutura fina do grupo de gauge SU(3)c (9 

SU(2)L ® U(l)y e M, é o parâmetro de massa 50ft para o gluíno. g. Em geral, 
para que a supersimetria ocorra na escala de energia de "" 1 TeV, os parâmetros 
do modelo podem assumÍr os valores típicos 

-1000 G.V S fi S 1000 G.V (1.24a) 

40 GeV S M, S 200 GeV (1.24b) 

1;S ta.n;3 ;S40 . (1.24c) 

Podemos fazer algumas considerações a partir dos parâmetros acima. Se l.ul 
ou J'\ft,1 são muito maiores que ""fw as misturas tornam-se pequenas. Para. lJLI )}> 

Mt,21 o chargino mais leve é essencialmente um gaugino enquanto o mais pesado 
é do tipo biggsíno; por outro lado, se IpI « .M1,2. são os charginos e neutralínos 
mais pesados que se tornam do tipo gaugino. 

1.3 	 Regras de Feynman para as Interações do 
MSSM: Um Exemplo 

Definida a dinâmica do lvISSl\'1, precisamos estabelecer agora as regras de Feyn
man para as interações deste modelo. Para isto, é necessário proceder da seguinte 
forma: 

í. começar com as interações descritas pela lagrangiana (1.6); 

ii. deslocar os campos estalares para Hi -+ HI + (Ri); 

iH. 	e inserir as definições corretas dos auto-estados de massa para a'i parículas 
do modelo dadas pejas diagonalízações (1.20aJ a (1.21). 

Para exemplificar este procedimento, mostraremos aqui a determinaçâo das 
regras de Feynman para as interações entre chargíno-chargino-ZO e neutralino
neutralino-Zo. Do segundo e quarto termos da lagrangiana {L6) obtemos as 
interações relevantes para estes processos 
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LXXZ = -gV;(tl'+UPUI+ - w- (J'fJ.ijF) - ~(gTii l·~3 +lÓijV~)H~(J#kj 

1 ( 3 ,,' "V')H- i "H- j (1 25)-2gTijy#-g{J,)~ ua #' . 

sendo que ufJ. são as matrizes de PauH usuais que substituem ,P na representação 
de duas componentes. Para escrever a lagrangiana (1.25) em quatro componentes 
é útil empregannos as relações [121 

\Ít i"Y~~2 {IUf,lÇ2 - fJzuP'l/1 (1.26,,)
i 

'i! 
- li",,'i!, = -ll"PÇ, e,crPç, (1.26b)i 

I com os espinores \li definidos como 

'i!,= (~;) (1.26c) 

bem como escrever os campos Ül e Hi em quatro componentes na forma 

IV= (-~w+) (H-I) (Hl) . (m) )• u 

Hu= \if: ,(1.27itiJ- H= H: ; HF \if: 
Substituindo as expressões (1.26a-1.27) em (1.25) obtemos a lagrangiana de in
teração no formalismo de Dirac 

Cl.\.Z -gi;l~"')'Pj-j, - ~(gV: +g'\:llh"H+ 

+~(gl: - g'j'Z)(Hn"í'Hd - ifd7' Nu) ( 1.28) 

Escrevendo agora os campos \t~3 e v~ em termos do bóson de gauge auto--estado 
de massa 

Zo B jJ'3 - tl 1-/
~ =COS W' -SlllUií:t' , (1.29) 

obtemos 

c){XZ ..... Lzo [- cc,, Ow M,,";j' - ~(cos' 011' - ,in' Bw )H,"N +
cosOw fl 2 

+ l(Hd-/Hd -lI""I'N,)] (1.30) 

http:1.26a-1.27
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Finalmente; usando as eqs. (1.20a-1.21), podemos expressar a lagrangiana 
(1.30) em termos dos auto-estados de massa1 neútrallnos e charginos, para os 
vértices X{)XOZU e X±X±ZO mostrados na figura 1.2 

9 z. ["+ PIO' P O' P )-+LXXZ o.;,;,; - )(-7I L-' L+ In)n.cos6	 JJ1. IJ R X-+ 
w 	

P) '·l1.0 "(O" P O" 	 (1.31)+ "2Xi"Y Lij L + Rij R Xi 

com as constantes de acoplamento sendo dadas por 

OU} - \líll-ji - ~V;zlj; +áij sin2Ow 	 (1.32a) 

O~ij = -UilUil - ~U;2Vj2 + ái;, slnZ Ow (1.32b) 

O" Ou.. 1 iH 1". + 1 " N'Lij =. 	 - Rij:::: -2JVi3~V.i3 '2iVi4.i4 (1.32<) 

-. -±
Xi Xi 

zo 	 Z' 

-± x~ 	 Xj 

Figura 1.2: Diagramas de Feynrnan para os vértices ZOx?,±\~,± do MSSM. 

De maneira análoga a este procedimento. determina-se todas as outras regras 
de Feynman para as interações do MSSM. Uma coleção destas regras pode ser 
encontrada na reC [12]_ 

1.4 	 Produção de Partículas Supersimétricas em 
Aceleradores 

A busca por sinais de supersimetria tem atraído um grande número de físicos 
experimentais. Aceleradores como LE.P e TEVATRON realizam freqüentemente 

http:2iVi4.i4
http:2JVi3~V.i3
http:1.20a-1.21
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,ectiva de observar alguma evidência de SUSY. Os futu-
Imo. LHe e NLC, apresentam como uma das principais 
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'i, Em aceleradores e+e-, as partículas su

persimétrieas cal. ce.adas (tais como squarks, sléptons e charginos) podem ser 
produzidas via processos e+ e- -t qq, lI, X+j(- que envolvem a troca de r e ZO no 
canal $, com seções de choque comparáveis a da produção de múons! exceto por 
fatores dnemáticos. A produção dos sléptons ê e VI! também ocorrem no canal 
t através da troca de neutraJinos e charginos, enquanto que a troca de um VI! 
no canal t contribui para a produção de charginos. A produção de neutralinos 
e+e- -+ ;\:65;0 acontece apenas pela troca de um ZD no canal s e de um ê nos 
canais teu, As expressões para as seções de choque bem como suas magnitudes 
podem ser encontrada. em [16J. 

Em aceleradores hadrônicos, a situação é mais complicada devido ao fato de 
que a produção de partículas supersimetricas é um processo que envolve alto Q2 
e ocorre através de colisões inelásticas de quarks e glúons dentro dos prótons. As 
seções de choque são! então~ convoluídas com as funções de distribuição à pártons 
para obter as seções de choque de produção supersimétricas para os prótons, 
Portanto~ diferente do que ocorre em aceleradores é e- \ somente uma fração da 
energia total no centro-de-massl:i Jo acelerador é empregada na produção. 

Squarks e gluínos, por St':'C:') as únicas partículas supersimétricas com in
terações fortes, possuem as maiores seções de choque de produção a menos de 
supressões cinemátitas. Essas seções de choque são inteiramente determinadas 
por suas massa:, através da QCD e não dependem do modelo supersimétrico. 
Estas partículas também podem ser produzidas em associação com neutralinos 
e charginos via diagramas que envolvem vértices eletro-fracos e de QCD, Final
mente, chargino~ 0 l;('utrallnos podem ser produzidos através da troca de bósons 
1;Y± e ZO no cam.: ,,:. ou da troca de squarks no canal t e, para os neutralinos, 
também no canal 'f 

próximo fundon 
na figura 1.3 [13). 
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4A paridade-R . 
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s para t: a busca inicial, podemos ver na figura 1.3 que 

"' os maiores vaJores atingidos sâo obtidos através da pr<>

,àVO numero quântico definido pela' supersimetria, do qual falamos 
com mais detalhes !;" proximo capitulo. 

t 
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dução eletro-fraca de charginos e neutralinos devido a supressão cinemática dos 
processos de QCD. Dessa forma, mesmo em colisões hadrônicas1 a produção de 
charginos e neutralinos provê um bom canal de busca de supersimetria. 

a) ml("'ml " Vs=-2 'feV102 ~' 	 tanp;o2 .J 
1, \ "=-"'1 	 I 
," 

J" , 

, 
~,, Lolal W-jf(t...'<ro

" ~,..,. 	 I 
.<; 100 "-', ........... ~ ~ 1"'00' pro..- --1
\, 	 __ I

" 	 \, " - _- '" pp ..W,ZzX J 
'" • 	 "' ....-_ 1 ......., .... ,-,
_.... ..... ..... ... " -.10-2 r  W1 Zl " 	 '" W1W1 ....I 	 ,

L. .~_ , 1 ) ,'b ]:" "I 

200 	 4<lO 600 .00 
ml (CcV) 

, , I' 	 'M,,=zn:, ' 
102 

: ~ lenp.2 ' ~,.:: lotai Uiõ-if<l'1ll1J "=-"'1 J 
" ~ .......... 

~ " ~100 ...... - -~ ....-" .... ... ........ f? "WtZ.eX 

o 	 ..... ..... :,, ~ 

assoe. 	
~ 
~ 
,~ -~ , 
, ,prod, ' ..~ ," , 
.~ 10-2 	 " , .- W~"' ~ 

'\.:tI,z, ,
" .....,>J ....~ 

200 	 400 BOO eoo 
"'1 (OeV) 

Figura 1,3: Seções de choque totais para processos de produção de partículas 
supersimétricas em colisões pj5 com .fi = 2 TeV. 

Se assumirmos grande unificaçãot a expressão (1.23) garante que os neutrali
nos e charginos serào muito mais leves que os gluínos. Por esta razão, espera-se 
qúe futuros aceleradores e+e-, operando com ..fi !::: 500 - 1000 GeV1 sejam Com
petitivos com super~açe1eradores haclrônicos. como o LHe, que atingirão energias 
muito mais altas. 

Como no 1.fSSlv! a paridade--R é conservada, os decaimentos das partículas 
supersimétricas produzidas sempre terminam no LSP, X~, que por possuir car
ga nula gera um sinal de déficit de energia e momento. Dessa forma. um dos 
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principais sinais de supersimetrJa, sào processos que envolvem um alto déficit 
de momento transversaL ~ote que! quando partkulas supersimétricas pesadas 
são produzidas elas apresentam um decaimento em cascata, ou seja: apresentam 
uma. sucessão de decaimentos em partículas supersimétricas mais leves que ter
mina na producão do LSP. Estas cascatas podem produúr um grande número de 
partículas no estado final! decorrentes da produção e Q subseqüente decaimento 
de bósons }to e ZO l por exemplo) que resultam em sinais detectáveis de SUSY. 
Como ilustraçã.o, apresentamos na figura 1.4 uma das possíveis cascatas para o 
neutraHno mais pesado, X~ -)o X~ +3 f J. No capítulo 4 trataremos com mais 
detalhes dessas cascatas em um cenário em que a paridade .....R não se conserva. 

I 

I 

f 

-o -o
:\. z~ "1 x,

• 
~L; 

;i'0 
xg //z~l ' 1 

f 

Figura 1.4: vm exemplo para o decaimento em çascata do neutralino mais pesado, 
-ox.' 



Capítulo 2 

SUSY com Violação de 
Paridade-R 

No MSSM é imposta uma nova simetria discreta, chamada paridade-R (Rp), 
que relaciona os números quânticos de spin J) leptônico L e bariônico B de cada 
partícula de acordo com 

Rp 	 = (_I)L+2J+38 . (2.1) 

Sob esta simetria., as partículas do modelo padrão assumem valor +1 e as super
simétricas -1. A imposição da conservação do spin e dos números leptônÍeo e 
bariônico implicam na conservação da paridade-R. 

Grande parte dos estudos de fenomenologia em supersimetria tem sido feitos 
no contexto descrito pelo MSSM [12L que postula que Rp seja conservada. Se 
esta suposição for confirmada. temos importantes implicações fenomenológicas: 

i. 	as partículas supersimétricas (ímpares em R) têm sUa própria identidade e 
não se misturam com as partÍculas do modelo padrão (pares em R); 

iL 	as partículas supersimétrlcas somente podem ser produzidas aos pares em 
colisões envolvendo partículas comuns; 

lll. 	uma partíCUla supersimétrica decai apenas em um número ímpar de par
tícu!as supersjmêtricas; 

iv. 	em razão disto, a partícula superslmétrica mais leve (LSP) é absolutamente 
estável. 

Entretanto l a conservação da paridade-R não é necessária para a consistência 
da supersimetda e nem para manter a invariância de gauge. Ademais~ a violação 
de Rp poderia surgir corno conseqüêncla de uma física mais fundamental que 
surgiria em uma escala de alta energia. De fato~ até o presente momento nâo 
apareçeu nenhum fato, teórico ou experimental que decida se a paridade-R ê ou 
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não conservada €, portanto, é de grande interesse que se estude as implicações 
fenomenológicas de cenários alternativos ao do r\'ISSM, especialmente do ponto 
de vista de que os efeitos associados a este fato podem ser verificados experimen
talmente. 

Em geral 1 têm sido propostas duas formas distintas de violação de paridade
R: explícita e espontaneamente. A extensão mais geral do modelo supersimétrico 
mínimo que contém interações que violam explicitamente Rp é dada por [17} 

n; = À11lucd(. + >'2llec + ).aQldc + {.iZiHu , (2.2) 

que é consistente com a superslmetria e com a invariâ.ncia de gauge. Estas in
terações envolvem, porém, um grande número de constantes arbitrárias! \ ),i' al
gumas das quais devem ser escolhidas como nulas para evitar; por exemplo, um 
tempo de decaimento do próton inconsistente com o observado na natureza. Há 
ainda argumentos cosmológicos relacionados com a assimetria bariônica do uni
verso [181 que restringem todas as constantes de (2.2). Por esta.."i razões, voltamos 
nossa atenção apenas à possibílídade de que paridade-R seja uma simetria exa
ta. da lagrangiana, quebrada espontaneamente através do mecanismo de Higgs. 
Isto pode ser realizado implementando neutrinos escalares que possuem valores 
esperados no vácuo diferentes de zero na lagrangiana original, tais como 

UR = (VRT) "L = (VLT) . (2.3) 

Se a violação do número leptônico e conseqüentemente da paridade-R ocorrer 
na ausência de uma simetria de gauge adicional, ela acarretarâ a existência de um 
bóson não-massivo de Nambu-Goldstone, chamado majoron, J, que seri então 
a partícula supersimétrica mais te, . Neste tipo de modelo surge um novo modo 
de decaimento para o ZO 

2f'-tp+J (2.4 ) 1 

sendo que p é um escalar leve cuja existência está relacionada com a do majoron 
e que possuÍ uma massa da ordem de VL « mw que é a escala de energia que 
caracteriza a quebra de paridade-R [5]. Este deçaimento aumenta a largura 
invisível do ZO em r~" "'" 85 GeV, que equivale à metade da inclusão de um 
neutrino adicional. A existência deste novo decaimento é típico de modelos nos 
quais o majoron é um dubleto, As medidas atuais de LEP para a largura do ZO 
[19] colocam severos vínculos neste processo e praticamente excluem estes tipos 
de modelos. 

A maneira mais simples de eliminar este problema é extender o l\-lSSM de 
maneira que a violaçào de paridade-R seja conduzida peJo VEV de um Jépton que 
seja isosingleto, de forma que o majorou seja fundamentalmente um singleto [5]. 

1De faw. À; possui ainda três índices relacionados com as famt1ias lept6nicas que foram 
omitidas em {2.2) e que elevam o número de constantes a.rbitrárias do modelo. 
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Para. isso, é necessária apenas a presença de neutrinos de mão-direita. Assim. o 
majorou não se acopla com o ZO e elimina a possibilidade de oçOITer o decaimento 
de (2.4). 

2.1 	 O Modelo com Violação Espontânea de Rp 

Foi proposto há algum tempo por M ..iero-Valle um modelo [5J em que a vio
lação de paridade-R realiza-se devido a campos escalares isosingletos que adqui
rem valores esperados no vácuo. Esse modelo utiliza, como princípio~ a versão 
mais simples do modelo supersimétrico) o MSSM, que permite a quebra eletro
fraca em processos a nível de árvore r através do superpotencial W, dado em 
(1.8), com a inclusão de um isosingleto escalarl ~t que se acopla linearmente ao 
superpotendat2. O modelo sugerido por Masiero-Valle adiciona ao superpoten
dal do MSSM termos que contêm supercampos isosingletos sob SU(2) ® U(l), 
zif e Si! de modo que o superpotencial fica agora dado por 

W' = 	 huQHuu' +h,H,Qd' +h,IH.e' (hoHuH, - .')<11 + 
+hvlHuP~ +hlJ;Sv +h.c. , (2.5) 

com 'b, 	vi e Si carregando mimeros leptônicos (O, -1.1) respectivamente. Os 
acoplame~tos hll , hJ) h~, h... e h são descritos por matrizes arbitrárias no espaço 
das gerações fermiônkas que quebram explicitamente a conservação de sabor, 
Note que a inclusão dos singletos em (2.5) não vioJa paridade-R explicitamen
te, embora estes campos adicionaís possam ocasionar a quebra de Rp e número 
leptônico mesmo se considerarmos que eles fazem parte de uma simetria da la
grangjana básica. Neste caso, o termo proporcional a h" é o que viola Rp quando 
se substitui o campo v~ pelo seu VEV correspondente. 

Como a forma do superpotendal (2,5) ê restringida pela imposição de que haja 
uma exata conservação de número leptônico e paridade-R, a quebra espontânea. é, 
então, obtida assumindo--se valores diferentes de zero para os VEVs dos seguintes 
escalares 

(V"R) = VR 	 (2.6a) 

(5") = Vs 	 (2,6b) 

e V = Jvh +v~ assume valores dentro do intervalo de 10 GeV - 1 TeV, Além 
dísso~ ainda temos que adicionar VEV 5 para os Higgs 

2Note que o termo (hoH'!,jHd.- (2jw de (2.5) reduz~se ao termo do MSSM pH"Hd quando o 
<:ampo ~ adquíre um VEV através óa quebra radiativa da simetria eletro-fraca. 
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I 
(Hu ) ; OU (2.7a) 
(H,) = ", (2.7b) 

e para Q supercampo 

(111) ; VF , (2.7c) 

a fim de gerar a quebra eletro-fraca e as massas para os férmions. Em geral, 
pode-se também ter um valor díferente de zero para. 

(Vrt) = VL . (2.8) 

Entretanto, para que o modelo nào contribua de maneira significativa para proces
sos do tipo (2.4) e permaneça consistente com os dados experimentais assume-se 
que Vr seja muito pequenó3 

. A massa do bóson H' fixa a soma v~ + vâ + VI, 
enquanto a razão entre os VEVs dos dubletos de Híggs define o parâmetro SU~ 
persímétrico tanfl (ver eq. (1.22)). Os valores de (2.6.-2.8) e tani1 são os 
que definem os parâmetros de interesse do modelo com violação espontânea de 
parídade-R proposto em [5]. 

Corno de costume, este mecanismo de quebra espontânea de Rp gera um bôson 
de Nambu-Goldstone físico não-rnassivo, chamado majoron. Se considerarmos o 
limite VRI tJs » VL, seu auto-estado de massa será dado por 

VL tiL _ VR _ ,vs ~ 
J = 1m [ Vvz(vuHu2 - v,H,) +VVr - VV; -t' V Sr1 (2.9) 

sendo que 1;2 = t'~ +tJ~, Corno VL é muito pequeno, podemos ver de (2.9) que o 
majoron é basicamente um singleto, o que corrobora com as consideraçôes feitas 
no início deste capítulo a respeito do decaimento {2A}, 

Um dos vínculos mais fortes sobre modelos com presença de majorons vem da 
astrofisica devido ao fato de que: se o majoron for produzido dentro do ambiente 
estelar~ ele pôde facilmente ser emitido para fora da estrela por causa de seu 
baixo acoplamento com a matéria. Como resultadD~ a emissào de majorons pode 
criar um novo mecanismo de perda de energia estelar. Neste modelo estirna
se que? para suprimir adequadamente a perda de energia estelar resultante a 
níveis aceitáveis; seja necessário que os parâmetros relevantes satisfaçam VR = 
0(1 TeV) "'L :s 0(100 MoV) [5]. Como veremos nos capítulos 3 e 4. estes valores 
são perfeitamente compatíveJs com a necessidade de obter-se uma fenomenologia 
observável. 

3De fato, considerações aslroiísicas com base no estudo de modelos de esfriamento estelar 
[20) limitam o máximo valor de VL a ...., 10 GeV. 
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o setor fermiônico4 do modelo çom violaçâo de paridade-R apresenta-se bem 
distinto do MSSM! já que devido a quebra do número leptônjco as matrizes de 
massa tanto do setor neutro quanto do setor carregado misturam os férmíons do 
modelo padrão com os <:harginos e neutralinos do MSSM. Para o setor carregado, 
portanto, teremos uma matriz de massa 5 x 5 para os charginos dada, nas bases 
(ei, Hi, -iW-) para. as linhas e (et, H';, ~iMr+) para as colunas, por {SJ 

h,i;V, -hvijVRj ..jig'VLi) 
-heijVLi p. ..,f292v d 	 (2.10)

( O V2g,v. !vI, 

No modelo apresentado por Masiero-Valle, o parâmetro de mistura dos Higgsinos, 
1', é dado por i' = ho(;j) como pode ser visto em (2.5). A forma desta matriz é 
comum a urna ampla classe de modelos supersimétricos SU(2)0U(1) com violação 
espontânea de paridade-R, Por outro lado, a matriz de massa para os léptons 
neutros é mais dependente do modelo l variando com a quantidade dos campos 
escalares introduzidos. No nosso caso, utiliza-se a base (Vi, flu , fld!-iM'J' -iR, ~j 
Vi, Si), que com as três faroilías leptônicas, apresenta~se como um matriz de massa 
para os neutralinos de dimensão 14 X 14 ~ Podemos, todavia) diagonalizar esta 
matriz sob a aproximação bastante razoável de que os léptons slngletos ~ I vi 
e Si são muito pesados e portanto desacoplam-se da teoria. A matriz efetiva 
resultante, 7 x 7. na base (vú HUl Hd,-iW:;, -iH), toma a forma (51 

o hvijVRj o g2'ULi -glVLi 

h""jVRj 	 o -p. -g2'IJu glVu 

o -I' O g,vd -91V, (2.11) 

r
92VLi -g2t'v 92'Ud M7, o 

\ -glVLi 91VI/ -glVd o M1 

Nas matrizes (2.10) e (2.1]) j\11,Z denotam os parâmetros da quebra super
simétrica da massa dos gauginos e obedecem à relação canônÍca A1dJHz = ~ 
tan2 0w se assumírmos Gt'T. 91,2 são as constantes de aCOplamento do grupo 
SU(2) 0U(I) divididas por..ji. 

Devido ao fato de que a matriz (2.10) dos charginos não é simétrka necessita
se de duas matrízes distintas LI e v' para diagonalizá-Ja da seguinte forma 

,1' = ".,J,+
,\I Vj}y) 	 (2.12a) 

.x; = Ui{t.Pj 	 (2.12b) 

com os índices i e j \-ariando de 1 a 5t 1...'; = (e+,j1+1T+,il;.-iT1!+) e '1jJj 
(.- ,p- , T-, fI,. -i1V-). 

"Como apen~ ~"1;amos interessados nú setor iermionico da teoria para a realização deste 
trabalho. não entraremos em detalhe a respeito dó setor escalar, Ao leitor interessado sugerimos 
que olhe em [21], 
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A matriz para 05 neutraiinos, por ser simétrica, devido ao princípio de exclusâo 
de Pauli: é diagQuaHzada por apenas uma matriz 7 x 7 f N, ou seja 

-o N .1.0Xi 	= {)o/j , (2.13) 

sendo que 1/;J = (VC1 Vlf.l tI'f") H,,) Hdl -il~f3) -iÍ3L com os índices i e j varrendo o 
intervalo de 1 a 7. 

Da diagonalização das matri2<s (2.10) e (2.1J) segue que [18] 

i. () férmion supersimétrico mais leve é sempre um neutralino; 

n. 	a massa do neutralino mais leve está no intervalo de 25 GeV ;:s mxt ;S 500 
GeV. O limite inferior é determinado pelo limite experimental sobre a massa 
do chargino, mxJ $ 85.S GeV [22li 

iii. 	a segunda partícula supersimétrica mais leve é. na maioria das vezes, o 
chargino mais leve. 

2.1.1 Acoplamentos de Gauge com Violação de R p 

Em modelos com quebra explícita, a violação de paridade-R surge diretamente 
dos acoplamentos de Yukawa do superpotenciaL Em cO'ntraposiçãol no modelo 
com quebra espontânea a diagonalização das matrizes dos charginos e neutralinos 
geram uma mistura entre estes e os léptons do modelo padrào que dão origem a 
novos acoplamentos que carregam a violaçãO' de Rp neste modelo. Dessa formal 
a violação de Rp aparece quando escrevemos a lagrangiana das interações em 
termos dos aut~stados de massa e ocorre principalmente no setor de gauge com 
um efeito sub-dominante ocorrendo também nos acoplamentos de Yukawa. 

Usando as matrizes de diagonallução (2.12a. - 2.13) podemos escrever a la.
grangiana das correntes eietro-fracas em termos dos auto·~tados de massa dos 
férmions do modelo. Para nossos propósitos, estamos interessados nas lagrangia
nas 	para as correntes neutra e carregada. A lagrangiana geral para a corrente 
carregada1 que descreve as interações fracas entre os férmions neutros e carrega
dos~ pode ser escrita como 118] 

r 	 - g .,,~- ,U(l' P +1> P )-0 h 
J..,C': 	 - y'2rrpÀi 1 \Lik L \RU: R Xk + .C. , (2.14) 

com FL.R sendo os dois projetores quirais e as malrizes 5 x 7 IÚ,R podem ser 
escritas como 

[{Lik = 'li (-J2Ui5 :\'kO - Ui.N,S - t UimXkm) (2,15a) 
m=1 

I\R'k :=; f.}; (-v'2V;5X~6 + ~~4Nk4) 	 (2.15b) 
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Na definição destes acoplamentos assumimos á conservação de CP. Os fa.tores 11i 
e tk assumem valores +1 ou -1, relacionados com as paridades CP relativas dos 
férmions t que segue da diagónalização das matrizes de massa. Estes acoplamentos 
violam paridade-R quando i :5 3 e k ~ 4 ou para í ~ 4 e k 5 3. 

A lagrangiana. para. corrente neutra que descreve as interações fracas entre 
dois férmions carregados ou dois férmions neutros pode se escrita como (18) 

c'" ~ y" Z;; [X;-7·(~i'lkO~ikh +Oí"kPn)Xk + cos uw 

1"""( €j<kO" L +O" R (2.16)P P) -0]+2"Xi i Lik Rik XI: 

sendo que as matrizes 7 x 7 Oí..,R e 02.R são dadas por 

Ob:k - ~Ui4Uk4 + UiSU/-{$ +~ t UimUi;m - óiksinl! O"". (2.17.) 
m:::::l 

ORik = ~Vi4 Vk4 + V;·s l-k$ - Ói}. sio? Uw ., (2.171» 

(2.17c)O"Lik - -OR" = ~ (Ni4Nk< - N"N'5 - t NimNkm ) 
=1 

com as mesmas definições de (2.15a-2.15b). Estes acoplamentos víolam paridade
R para i S; 3 e k 2 4 no CMO dos férmions carregados e para i ~ 4 e k :$ 3 no 
caso dos férmions neutros. 

Os acoplamentos diagonais para o neutralino € o chargino mais leves são $i~ 
milares àqueles do MSSM. O acoplamento do chargino mais ]eve (om o Zo e 
máximo quando o chargjno possui uma componente gaugino maior (IJ » M~d. 
Por outro lado. o acoplamento é mínimo quando sua componente maior é na 
direção do higgsino (fi «,il{.), O intervalo típico para este acoplamento é 
[1gl 0.27;'; 10L44I- 10R441 ;,; 0.77. O acoplamento padrão do ch.rgino mais le· 
ve com o neutralino mais leve é máximo quando o chargino é praticamente 
um higgslno. sendo que o limite inferior é obtido através de vinculos experi~ 
mentais [23]. Dessa formal os valores para este acoplamento estão no intervalo 
10-4 ~ IICL44!) !KR44! ;S ;72. Para os acoplamentos da corrente neutra com o neu
tralino mais leve a sítuaçao é mais complicada porque eles anulam~se para ambos 
os limites em que p » }v!2 e Jl « lvf2• Quando o neutralino é puramente um 
gaugino ele nào se acopla com o ZO e quando é puramente um higgsino ele é um 
férnüon que forma um. estado de quase-Dirac (IN~41 ~ IN4S l) e o acoplamento 
quase se cancela identicamente. Vlnculos experimentais [23J determinam o valor 
máximo de IO~41 ~ 0.1. 

Dentre os acoplamentos que violam paridade-R, os que atingem maiores valo
res são aqueles que correspondem aos léptons pertencentes a terceira famflia l T e 
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11,., Na figura 2.1 , apresentamos os va10res máximos para os principais acoplamen
tos que violam Rp dó neutralino mais leve em funçã.o da sua massa, ffixY [18), Na 
figura 2.2: pode-se observar os acoplamentos mais importantes que violam Rp 
correspondentes ao chargino mais leve em função de sua massa, mx!' Vemos, 
entãot que os acoplamentos em questão podem permitir a produção simples de 
partÍtulas supersimétricas nos a.tuais acderadores, como veremos nos próximos 
capítulos. 

. ,.-, 
B 
> 

i". " 
f 

r , 	 , 
,o-, 

..., 
,.... , .. '. -, 

"'>, 

IÕl ! _ " _,!" '",,! '" I 
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M>!(G.\1 

Figura 2.1: Máximos valores dos acoplamentos com violação de paridade-R para0 
neutralino mais leve em função da sua massa, mx~' A linha continua corresponde 
a IKL34I; a linha tracejada. 11,_1 e a linha pontilhada, 10L34I. 

2.1.2 	 Larguras de Decaimento para os Neutralinos e Char
ginos com Violação de Rp 

No modelo coro violação espontânea. de paridade-R os neutralinos e charginos 
possuem canais de decaimento distintos daqueles descritos pelo 1ISSM, Como se 
pode ver das expressões (2.14 - 2.17<:), todos os neutralinos e charginos possuem 
canais de decaimento que violam Rp através do acoplamento com os férmions 
do modelo padrão. De fato, quando a paridade-R é violada, as partículas Stl 

persimétricas podem decair diretamente nos modos que quebram Rp ou simples~ 
mente através das cascatas previstas pelo MSSM com o LSP resultante decaindo 
obrigatoriamente através da violaçào de paridade-R. Apresentamos, agora l os 
principais canais de decaimento para os neutralino5 é çharginos que serão usados 
nos capitulos 3 e 4. 

Em princípio. neutralínos e charginos possuem também canais de decaimento 
que envolvem partículas supersimétricas escalares~ como squarks. siéptons e o 
majoron J. Por motívos de simplificaçãot assumimos que as partículas escalares 
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Figura. 2.2: Máximos valores dos acoplamentos com violação de paridade-R para 
o chargino mais leve em função da sua massa, mxl ' A linha continua corresponde 

a IKL431; a linha tracejada, !h"R>ts!i a linha pontHhada, IO~:H; e a linha ponto
tracejada, 10\".1. 

massivas sào multo pesadas e, portanto; não contribuem de maneira significativa 
para os decaimentos. Restou-nos~ então. a contribuição do majora0 que, por 
possuír sempre uma massa muito pequena. nào pode ser desprezado na análise. 

Os neutralínos apresentam os seguintes modos de decaimento a dois corpos 
que conservam paridade-R 

-o -±l'"'' -oZ.Ài --t x} 'v ! Xk . (2.18) 

Se Rp é víolada têm-se então os modos de decaimento adicionals 

5~? -1 l=l·{l:r: : vlZo . (2.19) 

Para o chargino mais leve. os decaimentos a. d01s corpos são 

5(t -1 R9w+ (2.20). ' 
que -conserva paridade-R e 

.\. t -t lIllr+ ., 1+ ZO , (2.21) 

que quebra Rp. A expressão para a largura de decaimento a dois corpos em 
bósons de gauge para os neutralinos e charginos possui a forma genérica [24] 

'f),( , 'm' ) , , 2) _ 
9 V' m"nlj' v [(di +d~)fv(mi,mj,mvr :\;-t:>;J +F = 1f:" çOS2 Owmr 
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- 6dLdR(i()'mim j) • (2.22) 

com 
À(X,y,z) = (x - y - z)' - 4yz (2.23a) 

e 

_)_ (x-y)'-2z'+xz+yz
fv (x,y,~ - 2z . (2.23b) 

Os acoplamentos dL e dR correspondentes são dados na tabela [2.1J. 

1 Olfx?~ XJ+Zo dL ~ Li" 
• Of!d. ~ Ri" 

KL;i,X? ~ Xi' + W : dL 
dn ARji 

•i , 
t -+ :ilJJ + 11/+ dL i KLli 

dA i nR" , " ,
xl -+ Xj + Z'" dL IOb· 

i dn I O,li' I 

Ta.bela 2.1: Acoplamentos para os decaimentos a dois corpos dos neutralinos e 
charginos. 

No caso em que os decaimentos a dois corpos nos oosons de gauge estão 
proibidos cinematícamente. os neutralinos possuem os seguintes decaimentos a 
três corpos 

;;0 . ,.off'· ';;±f'f" v ff' . I"f'f' (2.24)A., --r ,\) I A) ,k 'k • 

com f) r = li. Vi. di, ui· Os dois primeiros modos conservam paridade-R e suas 
larguras sâo dadas por 

r i?-+);~lJ = 8{1'7 + a} )r='!>(mx~. mX~) mzo, O~ij, 0Rij) (2.25a) 

r,"Q-)d f'f = ~f1(mxG, mx.... mw, Ji·Lji. J{Rit} (2.25b) 
, ....}.. • J 

enquanto os dois últimos termos de (2.24) violam Rp e suas larguras são dadas 
por 

r r"'( O" O") (2.26a)~?-+l!l"'t;'tn:= 1 mx~' Ll R ; 

r r"'( O" O" O' O' I" ") (2.26b)>"?-H'Jr;;:;;' = '2 mX?l Ll R' Ll R' \Ll J\R 

rX?->IIJlfq = rf'(mX~)OL,OR10LOR10,0) . (2.26c) 
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Nos processos acima, existem interferências entre vários diagramas. Isto está. 
claro para o processo de (2.2Gb) onde há interferências entre os diagramas de 
corrente neutra e carregada, ma$ também é verdade para. o processo de (2,26a) 
devido à natureza de Majorana dos neutrinos. As expressões explícitas para.. {'3b, 
~ e rr são apresentadas no apêndice A. 

A presença do majoron implica. que o neutralino possui um canal de decai~ 
mento invisível através do processo 

x? -;. X~J (2.27) 

Note que~ devido à mistura entre neutralinos e neutrinos de (2.11), X~ pode ser 
também um neutrino. A largura de decaimento é dada por [24] 

1 ( rn1) I m~ m· \r·, ,"0 = -mi 1- -L Df.. \1 + -L - 2<",-' I (2.28)
Xó-4Xj 161i" m~ 1) m~ I J m', 

e a constante de acoplamento OL sendo {25) 

~ 1 VR 
OLii =.t.- r;:;2 Cj (Nik Nj4 +NjkN;..;) hvk3 lr- (2.29) 

.\:=1 V':' y 

Para o chargino mais leve, os decaimentos a três corpos ocorrem através dos 
seguintes processos 

À'.i -t Xj'of'f ; Vi:f'f i t+ff-k , (2.30) 

sendo que o primeiro decaimento conserva e os dois últimos violam paridade-R. 
As larguras de d-eçaimento para estes processos são dadas por5 

r-\t-Jox~uj = r 3b
(mx1'm,,?, mw•.h'Uill{R4i) ; (2.31a) 

r.+~-.o ,+ = r 3hlt{m<t+,m...c,mw, [\"L1;. A'"R4i) (2.31b)'\) .-,.x. I,) k "I A, 

que cónservam paridade-R e 

r ir -+1; fJ = 8(11; + a})r34 ('m xt, O, mzo j O~4jl O'R4i) (2.32a) 

r"+-+liuJ= r31>{m",.+,O,mw. [\'L4i, K R4i ) ; (2.32b)
I' "'I . 

rXi-tii.I.)r~ = rib/{m~J,l{L.líl [lR4i, 0L4.i' cYR4J (2.320) 

para os deca!mentos que violam Rp. As expressões pata r3/., r~tl e rUI! são dadas 
no apêndice A. 

5Nos processos que envolvem leptons tau no estado final alguns destes processos apresentam 
interferencias ent.re os diagramas de corrente neutra e carregada, como no caso dos neutraUnos. 
Porém. como oào estudaremos pr(:lI::é$.."OS que envolvem taus no estado final, apresentamos 
apenas a forma simplificada para as larguras de decaimento do cbatgino que não apresentam 
tais termos de intetrerênÓa. com excessâo da largura (2,32c). 

http:lr-(2.29
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o chargino possui ainda um canal de desintegração via majoron através do 
processo 

,"f -+ /+ J (2.33)A1 t , 

sendo que a largura de decaimento é dada por [24] 

rxt-+1;J:;:: ;2mxt(Cli4 +Cfu4) (2.34) 

com 

C t'R 3 . C VR 3Li4~-"hvk3TJ4U4k ~~.1 .J2v f;;; hvJfJ'fjjUikV44 (2"35)..;zv.f:i • "" = --" 

No capítulo 4 apresentamos alguns valores típicos para os branching ratios 
destes decaimentos que podem ser vistos nas figuras 4.3, 4.5 e 4.7. 

2.2 O Modelo com Violação Explícita 

Para muitas aplicações práticas~ O' modelo com quebra espontânea de parídade-R 
de Masiero-Valle pode ser substituído por um modelo efetivo no qual a paridade
R é violada expHcítamente [6J. A quebra de Rp dá-se adicionando ao superpo
teneial (1.8) do ~1SSM um termo bilinear do tipo 

€i L• fH•• 2 (2.36) 

caracterizado pelos parâmetros f.,' e que representa um importante papel na. mis
tura entre Higgs-sléptons e gaugino-léptons a nível de árvore. Note que, ao 
realizarmos a substituição 

ti = Lh~v~ (2.37) 
J 

retornamos ao termo do superpotencial (2.5) que ê responsável pela quebra es
pontânea de pariclade-R. Por definição. assumimos que apenas o parâmetro f:3 ê 
não-nulo6 • evitando assim que a mistura entre os gauginos com elétrons e múons 
seja significativa. 

A fenomenologia do modelo explícito assemelha-se muito com a do modelo 
espontâneo com a única diferença que, no caso explícito, não existe o majoron. 
Esta. característica modifka um pouco os branching raMos para as partículas 
supersimétricas. em especial o neutralino mais leve. já que, neste caso~ o modo de 
decaimento invlsí.vel é apenas composto do processo fâ -t tI.,ViVj que pOdê não 
ser dominante como o decaimento a dois corpos (2.27) envolvendo o majoron. No 

ÍlNeglígenc:i:ando os parâmetros II e (2 asseguramo-nos de nào desrespeitar possivels vínculos 
de bariogenesis [25]. 
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capitulo 4 discutiremos de fôrma mais detalhada as diferenças fenomenológicas 
entre estes dois modelos. 

Para determinar os novos branching ratios do modelo explícito, é necessário 
apenas ídentificar os auto-estados de massa dos férmions neutros e carregados, 
GOmo foi feito para o modelo espontâneo na seção 2.1, a partir da diagonali
zação das matrizes de massa dos neutralinos e charginos, Diferentemente do 
modelo anterior) neste modelo a mistura entre as partículas supersimétricas e 
os léptons do modelo padrão apenas se dá na terceira família leptônica. Dessa 
form~ podemos escrever a matriz de massa para os neutralinos j expressada na 
base (V", ÊIu, Há: -i",~3t -iR). como 

o 	 O "lt -"lt 
<3 '"O -I' -g2Vu 91Vu 

O -I' O g2Vd -g'Vd I (2.38)
g7/ -f/2vu g2'Ud M, O 

-gJf 91 t 'u -glVd O M, 

Note que l fazendo as substituições apropriadas para os parâmetros ;;;3 ::::> hr,;ij1)Ri 

e ~ :::::> UM restauramos a matriz de massa para O modelo espontâneo (2.11), no 
caso de desprezar as contribuições de fie e flw 

Para os charginos, a matriz de massa correspondente dada na base (Ti. Hi? 
-iW-) ® (ril, H';, -iW+) é 

f-~~:d h~, 

(2.39)li ,fl~'Vd)
.,fig2l'a ,flg,v• M,l 

que cf similar à matriz (2.10) se fizermos as mesmas substituições acima com a. 
troca de base TR H 71, 

Com estas novas matrizes de massa a nova fenomenologia para o modelo 
explícito pode ser resumida em: 

L 	os charginos e neutralínos apenas se misturam. dentro do espectro do mo
delo padrão1 com a terceira familia: l' e V,-j 

11. 	 a ausência do bóson escalar de Nambu-Goldstone, majorou l elimina a exis
tência de um decaimento invisível a dois corpos para os neutralinos. além 
do processo Xf -t r±Jj 

iii. 	as larguras de decaimento têm a mesma forma daquelas apresentadas em 
2,1.2 apenas com a mudança dos acoplamentos correspondentes em relação 
aos novos parámetros do modelo; 

iv. 	os valores típicos para os branching Tiltics neste modelo podem ser vistos 
nas figuras 4.4 e 4.6. 
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Embora o moddo espontâneo seja mais completo e consistente do ponto de 
vista formal: o modelo efetivo explicito apresenta algumas vantagens por ser 
mais simples o seu manuseio. Além de possuir um menor numero de parâmetros, 
o modelo explícito não requer um mecanismo de quebra de simetria. evita.ndo 
assÍm um complicado calculo de rnlnlmjzaçào do seu potencial. Além disso, a. 
fenomenologia. dos dois modelos é basicamente a mesma) apenas não havendo 
no caso explícito a presença. do majoronl que aparece devido ao mecanismo de 
quebra de simetria, Dessa formar mesmo não sendo um modelo consistente em si 
mesmo, podemos enxergar o modelo explícito como sendo uma boa aproximação 
do caso espontâneo; ou até mesmo, como um modelo efetivo de uma teoria ainda 
não decifrada, 



Capítulo 3 


Violação de Paridade-R no LEP 


Até o momento) tem sido muito intensa a busca por partículas supersimétricas, 
principalmente dentro do cenário proposto pelo "Modelo Supersimétrico Mínimo 
[12, 14}. Mas, apesar do lvlSSM ser o modelo supersimétrico preferido, e.xiste um 
considerá.vel interesse teórico e fenomenológico em estudar a. viabilidade de mode
los alternativos [27], nos quais a paridade-R é violada. Neste capítulo, analisamos 
alguns aspectos da fenomenologia dos modelos supersimétricos com violação de 
Rp na região de energia compreendida nas duas fases de funcionamento do LEP. 
Consideramos a produção do férmioa supersimétrico mais ICVf;!l o neutralino, no 
LEP I incluindo os mecanÍsmos de produção a pares e simples, onde um só neu
tralino é produzido. Voltamos nossa atenção para o estudo de eventos com déficit 
de momento transversal mais múons acoplanares (h + p.+p.-), originados pela 
produção símples de um neutralino no pico do ZO 

ZO -+ x?vT 

bem como pejo mecanismo de produção a pares 

(3.1) 

ZO -+ ;i?x~ (3.2) 

seguidos pelos decaimentos (2.19), (2.24) e (2.27) que violam paridade-R. Final· 
mente: estudamos as característkas e diferenças entre os modelos com quebra 
espontânea de paridade-R e com quebra explícita apresentados no capítulo 2. 

3.1 Produção de Neutralinos com Vs = 'lnZO 

::\'0 LEP I. onde ocorrem colisões elétron-pósitron com energia no centro-de
massa aproximadamente igual a massa do ooson Zo = 91.18T GeV. os neutralinos 
podem ser produzidos através do processo 

. ~O ~O 

e"t" e- -+ XI' Xi (3.3) 
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Como já foi visto anteriormente, em modelos com quebra espontânea de paridade
R, a mistura entre os léptons comuns do Modelo Padrão e os charginos e neu
tral:inos supersímétrkos Je"am à existência de acoplamentos que violam Rp na 
lagrangiana quando escritos em termos dos autovalores de massa. Como resulta
do: partículas SUSY podem ser produzidas sozinhas. Isto signífica que X? e XJ na 
equação (3.3) podem ser ambas partículas supersjmétricas (como DO MSSM), bem 
como uma comum e outra SUSY (produção simples com violação de paridade
R). Desse modo, em (3.3) os índices i,j = 1,.,. I 7 indicam que as partículas 
produzidas podem ser neutrinos (iti = lI"'!3) ou neutralinos (-i,i = 4".,,7). 
Esta característica está em leve desacordo com modelos de quebra.. explícita. de 
paridade-R tal como o considerado em [2SL onde somente a produção a pares do 
nelltralino acontece no pico do ZO. Tendo isso em mente1 avisamos ao leitor que, 
a fim de permanecermos padronizados com a nomenclatura usual das partículas 
sllpersimétricas, daqui em diante sempre nos referiremos aos neutralinos com o 
símbolo X? com o índice i = 1~4 e aos neutrinos com o símbolo usual v. Nas 
ocasiões em que as definições sejam abrangentes a neutralinos e neutrinos o leitor 
será devidamente avisado. 

Nesta análise) levamos em consideração somente a produção do neutralino 
mais leve, X~) sendo que os demais foram considerados pesados o sufidente para 
que a sua produção no pko do ZO fosse proibida cinematicamente. Para esta 
energia, Vi = mzo, (1 único diagrama que contribui decisivamente para o processo 
(3.3) é o que envolve a troca de um Z· no canal s (v. figura 3.1). O elemento de 
matriz associado a este diagrama é 

MZ' i ( 9 ) v(pzhP(g,' - 9A,')U(p')Q(s)ü(q;)
tos 0w 

,,(OLi,PL + O'RPôRlv(q,) . (3.4) 

Aqui, Q(s) é o denominador do propagador usual dó Zo, 

1 
Q(-,) = ,. r (3.5) 

s - mzo + l1n4O ZO 

gv e 9A são os acoplamentos vetorial e axial usuais para o vértice e+ e- ZO do 
l\'lodelô Padrão 

1 . 1 
g;: = -- + sm2 1:J.w (3.6)9A =-44 

e os acoplamentos relevantes para o vértice x~xjZO I 0Li.) e 0'Rij' são determinados 
a partir de (2.17c). 

Dessa forma. a seção de choque para este processo) incluindo apenas fi. troca 
do ZO é dada por [25] 
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-oe+ Xi 

Zo 

-oe- Xi 

Figura 3.1: Diagrama de Feynman para o processo e+ e- -+ x?x1 com ..;s = mz4. 

da( + _ -0-0)= o'S(2-6ij )IQ( )1'),1/'(1 mr mil
df! e e -+ x. x) 4 2 $ , 1; ) fi 

. O 1 8)' [GUj(S) +G"i(S) cosO + G3ij(s)cos'n] , (3.7)( sm wCos W 

com 

Gli;(S) (g' + g') [o Ei Ej (O'" • O'" )
l' A -..Ji .J$ Lij'" Ri; + 

+ 4mimj 0 11 .. 0 11 •. ] (3.S)~ LI} RI} , , 
G2ij ( s) ::;; 2gvgA (O'í~j - OR~j) ).1/2(ll mi 1 mj) (3.9)

$ S 

G3ij(S) ~ (9~' + g'1) (O"~. + 0'12..) ),(1 m[ mJ (3.10)?_ .-\ LI] RI) 8 •,.) 

e 

, , ,
s+m;-mj s + m-:-m) i 

Ej (3.l! ) Ei = 2,fi = 2,fi 

com ).(a.'d/,z) dada por (2.23a). Note que. devido à natureza de Majorana dos 
nelltralinos. seus acoplamentos de corrente neutra obedecem à relaçào 0lUj = 
-t-í(;jOLij e portanto a funçào (3.9) cancela-se identicamente, Nas equações aciM 
mal os índices 1 e j assumem valores de 1 a 7 corno explicado anteriormente. Para 
JS:= mZ!1~ porém. eles estarão restritos apenas aos neutrinos e aos nelltralino$ 
mais leves que o ZO. 
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3.1.1 Buscaudo Sinais no LEP 

Para estudar os sinais experimentais associados ao primeiro férmion neutro super
simétrico acessível cinematicamente1 foi desenvolvido por M. A. García-Jareno, 
da Universidade de Valência, Espanha, um gerador de Monte earia l que simuw 
la OS processos esperados no acelerador LEP com ..f8 :; mzo. Ele nos permite 
estimar as eficiências de detecçào quando impomos um conveniente critério de se
leção a fim de eliminar dos processos de interesse o. background do Modelo Padrâo.

, I 

I 
Descreveremos abaixo os principais passos seguidos para simular a. produção de 
neutralinos e seus decaimentos. 

O gerador simula os dois processos de produção dados em (3,1) e (3.2). O 
processo (3.1) claramente viola paridade-R, portanto é um novo modo de pro
dução de neutralínos, proibido no MSSivl, assim como em modelos com quebra 
explícita de Rp [17 t 29], exceto naqueles em que a quebra é devida a um termo 
bilinear no superpotenciaL IH.. [6}. Por outro lado, o processo (3.2) é permitido 
no MSS~ bem como nos outros modelos descritos em [17, 29). 

O segundo passo da geraçâo consiste no decaimento do neutralino mais leve, 
que é a característica mais forte dos modelos com violação de paridade-R. Como , 
foi explicado no capitulo 2, se o neutraJino X~ é mais leve que o bóson ZO ele 
possuirá dois canais de decaimento a três corpos via corrente neutra e carregada,'1 bem como o canal a dois corpos em neutrino-majoron. Estes decaimentos dão 
origem a novos sinais supersimétricv :> o gerador permite-nos estudá-los detalha~ 
damente. Por outrO lado\ o canal invisível, neutrino-roajoron possuÍ, como sinal I 

déficit de momento transversal, assim como a produção de três neutrinos, devido 
ao fato de que as partículas finais escapam à detecção e, portanto, não se faz 
necessária as suas simulações, Então, é suficiente gerar apenas os decaimentos a 

, , três corpos do neutralino 
! 

-o Zo. /+/- ÀI 4 li.,. -....r 1.11' ; vTqiqj (3,12) 
-o I''" / \1 -t T T -+ rVi i; '<juq,j . (3.13) 

O último passo da nossa simulação é feita chamando o programa PYTHIA [30], 
usando como entrada os produtos de decaimento dos processos (3,12~3.13). 

Os sinais associados ao decaimento do primeiro neutralino acessível cinema
tlcamente} que são originados tanto da produção simples como da produção em 
pates~ sào listados na tabela [3,1]. Olhando para a tabe-la nota-se que um dos 
mais limpos e interessantes sinais que podem ser estudados são eventos com dois 
muons acoplanares contendo déficit de momento transversal (/1+ p- + 1r). Este 
sinal pode ser produzido tanto no processo (3.1) como no processo (3.2) como é 
mostrado na tabela 13.1]_ 

A principal fonte de background para este sinal é o decaimento do ZO em J.!+fl
com a irradiação de um fôtop pouco energético que pode escapar da detecção. 

~ .l"'ata maJores detalhes a «!speito do mêtodo de Monte Cerlo, veja apendice B. 

http:3,12~3.13
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:; 	 xx X~v=====,11,,;1 

h + l[li +--1; + lj i h +Itt; 
h +Itli +2 jatos i h+(Tl)
h +Itli +(2 jatos +r) ! Pr+T+ 2 jatos 
h + Itr; + (rI) •h + 2 jatos 
h +111,
h +4 jatos 

h +4 jatos +r 

h + 2 jatos +(rl) 

h + 2 jatos 

4 jatos +1"1' 


h +2jatos +r 

h +2 jatos +r(r I) 

h(7 I)(r I) 

h(7 I) 


Tabela 3. 1: Sinais experimentais vindo da produção de neutralinos a pares (coluna 
da esquerda) e simples (coluna da. direita). A carga total das partículas entre 
parêntesis deve ser zero. 

Para realizarmos um estudo mais aprimorado do sinal proposto ê necessário que 
este oockground seja eliminado através de cortes cinemáticos convenientes. Desta 
forma. impusemos os mesmos cortesi usados pelo experimento OPAL de LEP 
para sua busca de eventos com léptons acoplanares [31] 

• 	 selecionamos eventos com dois m,íons com pelo menos um deles apresen
tando um ângulo com o beam pipe Icos BI < 0.7. 

• 	 A energia de cada múon deve ser maior que 6% da energia do feixe inicial. 

• 	 O déficit de momento trans\'ersal no evento deve ser maIor que 6% da 
energia do beam pipe. ou seja, PT > 3 Ge V. 

• O ângulo de acoplanaridade (ângulo entre a. projeção do momento dos dois 
múons no plano ortogonal à direção do beam pipe) deve exceder 20"'. 

A colahoração OPAL nào achou nenhum evento com pares de múons acop]a
nares que passassem por estes cortes no conjunto de dados analisados em [31]. 

2Por simplicidade, assumimos qlll: o detector é ideal e portanto não realizamos nenhuma 
simulação de detecção. eliminando assim a necessidade dos cortes relacionados com problemas 
no detector. 
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Usando nosso gerador de ~'lonte Carlo. realizamos (;I cálculo. das distribuições 
cinemáticas e depois aplicamos tais cortes, Este procedimento foi usado para 
determinar as eficiências de detecção associadas aos processos (3.1) e (3.2) que 
são mostradas na figura 3.2. Pode-se notar que elas apresentam-se no intervalo 
de ~ 25% - 18% para massa do neutralino no intervalo mX.~ ::::: 25 GeV ~ 40 
GeV para o caso de produção a pares tx~X~); e para a produção simples (X~V'T) 
encontramos eficiências no intervalo de ~ 11% - 5% para m:;,:1 :::::l 40 GeV - 80 
GeV. Estes valores são razoavelmente bons para determinarmos os limites de 
exclusão dos modelos com violação de paridade-R~ como veremos a seguir . 

.111 OA 

:& 
ffi 0.3 

• ;o: 
,~ ... . 

'-.. ~ 
0.2 0.0 • 

"....• 
0,1 

.................. Xv... 
~'----..............._~, 

I 
°20 40 60 80 

m xc (GeV) 

Figura 3.2: Eficiências de detecção para o sinal "Ir +p.+ p.- associado aos canais 
de produção i:?vr (triângulos) e xfx~ (círculos). 

3.1.2 Análise e Resultados 

Dado um conjunto de dados experimentais do LEP coletados no pico do Zo) 
o estudo do sinal descrito na seçâo anterior permite-nos determinar os limites 
experimentais sobre os valores dos acoplamentos relevantes que violam paridade
R em função da massa do n<.>utralino, Para obtermos limites mais atualizados 
em relaçâo ao experimento usamos os últimos dados publicados pela colaboração 
ALEPH [28], que correspondem a uma luminosidade integrada 

r. _ =eventos hadrônicos _ .) b-I 
;"'mr - - S...p (3.14)

O'{e+c- -t hadrons) 

Naturalmente. estamos supondo que os cortes exibidos na seçào anterior são 
compatíveis com esta luminosidade. ou seja, que tais cortes sejam suficientes para 
eliminar todo o backgrounà relevante) ou que as eficiências de detecção do nosso 
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sinal (veja figura 3.2) não são red~idas substancialmente para novos cortes que 
eventualmente sejam necessários. E claro que, para obter limites mals rigorosos 
para este conjunto de dados, seria necessário confirmar se tais hipóteses estão 
corretas. Isto significaria um estudo da simulação mais detalhado incluindo as 
características do detector bem como do background correspondentes para dada 
luminosidade) no qual seria de fundamental importância a participação de um 
grupo experimental. 

Enquanto aguardamos por uma estatística majs completa a ser analisada, 
achamos que seria útil ilustrar a sensibilidade aos parâmetros básicos dos nossos 
modelos com violação de parldade-R que já pode ser alcançada com o atual 
conjunto -de dados experimentais coletados. Para isto, utilizamos apenas o mais 
limpo sinalleptônico possível apresentado na tabela [3.1], p,+ te +nl e os últimos 
dados publicados por ALEPH [28J. De maneira usual, para obter um limite de 
95% C.L. sobre os parâmetros, impusemos a condição 

Nesp = 3 (3.15)1 

com Nesp sendo o número de eventos esperados para o nosso sinal, quando nenhum 
evento desejado for observado na experiência. Isto significa dizer que~ dentro de 
um desvio de 30" o modelo não prevê nenhum evento para as condições dadas. 
Desse modo, a região dos parâmetros permitida pelos dados experimentais é a 
que resulta em Ne:;p $ 3. 

Para o processo de produção simples (3.1) com o subseqüente decaimento 
xY -t V~J.L+p- Co número esperado de eventos fJ+p.- +h é dado por 

" ('.) ( + - -o) BR('. + -) - (3.16)J'esp XIVT = Ij e e -+ AIV AI -t v-rji J1 'XI> Lin! 1 

com 'x'" sendo a eficiência de detecção! obtida a partir do gerador de Monte 
Carlo descrito anteriormente, apresentada na figura 3.2, 

Usando a expressão (3.7) para a seção de choque podemos reescrever a equação 
-i (3.16) como 

I 
I ? '('+').::: 0'12 Q 7r 9v 9A ('J _ 3x2 +x6)N~4PC\:~Vr ) 3 L34 r1(sinO"cos9w)' - z z 


BR(:\:~ -t Vrf.t+/J-) 'xv Cinl , (3.17) 


onde Xz := mi.~/mzo. 
Podemos também substituir a dependência em 013-1 na eq. (3.1 i) usando o 

lJranching ratio do 2°. BR(ZO -t X-~VT')l como novo parâmetro do modelo através 
da relação 

2 1f2 m~GF 3, 1 ,)
BR(Z' -> 5;~v") = '3 °L'" rzo"./2 (1- 2xz+ 2xz (3.18) 
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Dessa lonna, das eq. (3.15), (3.1í) e (3.18) pode-se obter um limite de 95% 
de C.L. para o modelo com violação de paridade-Rl do observável BR(ZO -t 
X~VT) BR(X~ -+ V'TP+"C) como função da massa do neutralino, mX~1 que pode 
ser visto na figura 3.3. Na figura 3.4, apresentamos uma comparação entre o 
resultado apresentado na figura 3.3 e uma estimativa. do possível Hmiteobservável 
de BR(ZO -t X?vr) BR(X~ -t v",J.L+Jr) se levássemos em conta as contribuições 
do canal e+ fC'h bem como das estatísticas conjuntas dos quatro experimentos do 
LEP. Isto equivale a um aumento do número esperado para eventos com diléptons 
acôplanares e déficit de momento transversa11 o que melhora consideravelmente 
os limites- do observável em questão, como podemos ver a partir da expressão 
(3.16). 

1

:-. ~5 

~=-10 
~ 

," ..,; 
iii 

10·6LI----~4"O,------o60n------.a"o.--C 
mxo (GeV) 

Figura 3.3: Limite para a sensibilidade obtida com 95% de C.L. para BR(ZO -'t 
X~V"T) BR{-X? -t v-rP+P-) em função da massa no neutralino mais leve, mxY' A 
região abalxo da curva representa os valores permitídos para o branching rotio 
enquanto a regiào acima da curva representa os valores excluídos. 

Gostaríamos de reforçar que este cana! de produção é característico de mo
delos com violação espontânea de paridade-R lã! 32, 33, 34]; ou modelos que a 
parametrizarn através de um superpotenciai efetivo elH [6), Esta fenomenologia 
está ausente da maioria dos modelos com quebra explícita de Rp , como aqueles 
considerados na análise apresentada por ALEPH (28).

É interessante notar que o parâmetro € está diretamente relacionado com a 
massa do neutrino .,. j mv",. e como conseqüência ele está restringido pelos modelos 
de nude{lssintese cosmológica do Big Bang [35). O límite para mv,. é~ então. um 
pouco mats restritivo {36] e nào permite valores acima de algumas centenas de 
keV. Nesse caso, o sinal mostrado na figura 3.4 nào ultrapassaria um branching 
ratio de 10-8 para todos os valores de m~11 portanto muito pequenas para pro
vocar algum interesse. Esse limite cosrno16gico pode ser eliminado em modelos 
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Figura 3.4: Comparação entre os limites atingíveis para BR(ZO -t 

X?Vl') BR(~·~ -t Vl'jJ+p.-) em função da massa do neutralino mais leve, ffixo, 
com o má.ximo valor teórico esperado nos diferentes modeios oom violação de 
paridade-R. A curva sólida (a) é a mesma mostrada na figura 3.3, enquanto (b) 
corresponde ao incremento esperado com a inclusão do canal e+e-f;r, bem como 
das estatísticas combinadas dos quatro experimentos de LEP. A curva tracejada 
corresponde ao limite imposto ao modelo da ref. (6) pelo valor experimental de 
mv,., enquanto a pontilhada ê calculada para o modelo com violação espontânea 
descrito em [5]. 

que prevêem o decaimento do neutrino [37} ou canais de aniquilação [38] além 
daqudes presentes no modelo padrào. Por esta razão) os modelos com quebra 
espontânea de paridade-R são preferidos) pois permitem que o valor para m1!.. se
ja o má.ximo apresentado pelos dados experimentais [39] devido aos decaimentos 
do v,:, e/ou aniquilação via majorons. Quando incluímos o majoron. a situação 
muda. de duas maneiras: primeiro, isto aumenta a taxa permitida para o sinal 
porque permite massas para o v,:, tão grandes quanto permitem os atuais limites 
dos laboratórios: infelizmente, há um efeito contrário que diminui a ta.'Xa espera
da para O sinal devido à presença do ca.nal invisível (2.27) que tende a diluir o 
bmTlching ratio do xV em múons. O resultado liquido destes efeitos levam à curva 
pontilhada da figo 3.4 e. como se pode ver, o máximo valor para o nosso sinal 
está apenas um pouco acima de 10-1

. 

Concluímos. então, que em modelos tais como os das refs. [6. 34] pode-se 
impor limites para a violação espontânea de parídade-R no modo de produção 
simples para mi:~ ~ 40 Ge V. Contudo, corno já foi mencionado: estes valores para 
o sinal sào difíceis de conciliar com os limites cosmológicos para mv... 

O neutralino X~ pode ser leve o suficiente para que seja possível a sua pro
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dução a pares através do processo e+ e- -+ x~x1 que conserva. paridade-R. Mesmo 
neste caso, a violação de Rp pode gerar sinais visíveis a partir do subseqüente 
decaimento do X~. A primeira possibilidade a ser considerada é o caso em que aInw 

bos os neutralinos decaem vJsivelmente, ou seja~ em Jl.+ }cvr:' Nâo considera.mos 
esta possibilidade porque ela é similar àquela usada por ALEPH e a sensibilidade 
correspondente pode ser estimada a partir de um reescalonamento dos resultados 
de [28]. Dessa maneira j detidimos concentrar-nos na nova possibilidade de que 
um dos neutra1ínos vá em p+lev"l" e o outro deçaia invisivelmente, que é mais 
característico de modelos com quebra espontânea de paridade-R. O número de 
eventos jJ+ jJ-h esperados para este processo é dado por 

\• (-O-O)
• 	 'tfljl XIXI ~ ,,(e+e- -+ x~i~) 2 BR(X~ -+ lnvlsivel) 

BR(X~ -t fi+li - vT ) t:>.:X ,tinI (3.19) 

A partir de (3,7) podemos escrever 

-0-0 4"", ",',,(g~+g~) ,( ,)'/2
N,,,,(X,Xl) = -3 UL4'r' ('" ") 1- 4",z <xx 1:.,••

z!' sm Qw cos U w 

BR(X~ -+ invisivel) BR(i~ -+ I'+I'-v.) . (3.20) 

A expressão correspondente para o branching ratio de ~ -+ X?X~ é 

BR(ZO-+vovOl=~O'" m)\.GF (1 4,)31' (3.21).'lAl 3 lA, 	r /õ - Xz .
zo1fv2 

Das equações (3.20) e (3.21) é, então, possível obter um limite de 95% de C.L. 

para o parâmetro BR(X~ -1 invisivel) BR(i:~ -t fJ+Jcvr } em função da massa 
do neutralino, mx?" como mostram as figuras 3.5 e 3.6. 

Um incremento substancial é esperado com a inclusão das novas topologias 
e+e- 1 T+r- e di-jatos +P7. Com o aumento do número de sinais o número de 
eventos observados também cresce possibiHtando uma maior precisão na obtenção 
dos limites discutidos. A utilização de uma melhor estatística, usando-se os dados 
obtidos pelos quatro experimentos de LEP deve também contribuir para uma 
melhoria dos resultados. Acreditamos, portanto! que os resultados apresentados 
nas figuras 3,3-3.6 encorajam a um futuro estudo mais detalhado e completo 
dos bac!'grounds em questão e uma nova simulaçào cobrindo outros sinais que 
violem paridade-R implementando as novas luminosidades integradas já obtidas 
por LEP. 

! 
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Figura 3.5: Limite obtido com 95% de C.L. para BR(X? -> invisÍvel) BR(X? -> 
p.+"ruT ) em função de mx.~' A região abaixo da curva representa os valores 
permjtjdos para o branching ratio enquanto a região acima da curva representa. 
os valores excluídos. 

3.2 Novo Decaimento para nm Stop Leve no 
LEP2 

Nesta seção~ focamo-nos sobre os possíveis canais de decaimento do squark top 
mais leve em modelos nos quais a supersimetria é realizada com violaçào de 
paridade-R, No :t\'ISSM. se assumirmos que a massa do squark top mais leve é 
mil < mb + m;.t, o modo de decaimento mais importante no LEP 2 é 

- -.
t1-;,C+Xl (3.22)1 

que ocorre apenas através de processos a 1 loop (40). 
Como foi visto no capítulo anterior, os efeitos da violação de paridade-R 

devem ocorrer principalmente na terceira famíliafermiônica, devido à mistura dos 
iéptons 'T e Vr com os cltarginos e neuhalinos respectivamente. Como resultado} 
o modo de decaimento do squark top mais leve 

i,-ib+r (3.23) 

é possível: já que m T « m:i.{' A questão a ser resolvida então é se os dois modos 
de decaimentos, em b-r e cÀ:~. são comparáveis ou não, 
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Figura. 3.6: Comparação entre os limites atingíveis para BR(ZO -+ 

x~fm BR(x1-t v,p+/r) BR(x1-+ invi~vel) em função da massa do neutrali
no mais leve, mx~' com o máximo valor teórico esperado nos diferentes modelos 
com violação de paridade--R. A curva sólida (a) é a mesma mostrada na figura 
3.5. enquanto (b) corresponde ao incremento esperado com a inclusão do canal 
e+e-vT • bem como das estatísticas combinadas dos quatro experimentos de LEP. 
A curva tracejada oorresponde ao limite imposto ao modelo da re[ [6} pelo valor 
experimental de mv~ a pontilhada implementa as restrições coomológícas de mv.. ,l 

enquanto a ponto-tracejada é calculada para o modelo com violação espontânea 
descrito em [51. 

3.2.1 A Matriz de Massa do Stop 

Os modelos atuais [41} permitem a possíbilídade de que um dos parceiros escalares 
supersimétricos do quark top, tI. seja mais leve que outros quarks escalares e 
inclusive que o próprio quark top. Em tais modelos o squark iop pode a.té mesmo 
ser a partícula supersimétrica visível mais leve e ser produzida no LEP 2, De 
fato: os atuais dados dos aceleradores e+e- [42] bem como pp [43] não excluem 
esta possibilidade, 

A matriz de massa para o squark top toma a seguinte forma [12, 44] 

- - (L2M' AlíJm,) (tL ) (3.24)(li tR) A.,íJm, R'M' + m; iR 

onde 1'1 é um parâmetro de massa do superpotencial e L: R e A sâo constantes 
adimensíonais. 

Para as duas primeiras famílias: a mistura Iefi-righl é desprezível já qu~os 
termos fora da diagonal são proporeionais a mq que é muito menor que 1\11 e 
portanto a matrix (3,24) se torna praticamente diagonal. Entretanto, para o setor 

. I 
. 

. 
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do quark top escalar os termos fora da diagonal podem tornar-se importantes se 
me "-' M 1 resultando em uma grande mistura dos dois auto-estados fracos e uma 
grande separação entre os dOls auto-estados de massa. Um desses estados pode 
se tornar mais leve do que o top e de todos os outros quarks escalares se a. mistura. 
for suficientemente grande. 

05 auto-estaàos de massa do stop são facilmente obtidos através da diagona. 
liz.ção de (3.24) resultando em 

t, =hcos8+tRsin8 I, = -hslnO +tRcosO (3,25) 

com o ãngulo de mistura sendo dado por 

- 2Amt 
(3.26)lan 20 ~ (U _ R')M 

e as respectivas ma.-;sas 

mi.., = m; + ~ {W - R')M' ± [W - R')'M' +4A'm;M'] ~} (3.27) 

Fica claro da eq. (3.27) que o l mais leve pode ter uma. massa menor que m" 
podendo inclusive) para uma determinada região de parâmetros~ ser mais leve 
que () W. Para os nossos propósitos escolhemos mil = 80 GeV. 

3.2.2 Decaimentos do Stop Mais Leve 

Com a hipótese de que mil < mb + m"t 1 o decaimento do squark top tl mais 
importante previsto pelo MSSM no LEP2 é t1 -)o C + À~ (45]. Entretanto, den
tro do modelo de supersimetria com violação espontânea de paridad~R ocorre 
a mistura entre os charginos e a terceira família de léptons gerando um novo 
decaimento para o squark top mais teve II -7 b+ r+ (vejangura 3.7b) que pode 
ser comparável ao decaimento previsto pelo MSSM. Também devemos levar em 
conta o decaimento padrão t1 -7 c + Xgl que é possível em uma pequena região 
dó espaço de parâmetros em que mxg < 80 GeV, que é o valor escolhido para 
a massa. do stop, Esta hipótese é importante pois no caso alternativo em que 
mi > mb +m,,-+ o modo de decaimento tJ -+ b+xt seria claramente dominante, " 
com respeit<J aos modos (3.22) e (3.23)3, 

O decaimento 11 ..-+ c + X? somente é possível através de diagramas de 1 
looP! como mostra a figura 3.7a) já que a mistura il-êL nada mais é que uma 
parametrízação de processos de troca de sa.bor que envolvem diagramas de 1 loop 

3Uma discussão mais detalhada a respeito de todos os decaimento do stop que conservam 
parida-de-R no LEP2 é apresentada em [46). 
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ll, b' 

(a) (b) 

Figura 3.7: Diagramas de Feynman para o decaimento do squark top mais leve 
t, que conserva paridade-R (a) e o novo modo que viola Rp (b). 

[40J. Em geral, os termos de massa. dos escalares na escala. fraca podem ser obtidos 
resolvendo-se as equações do grupo de renormalízação para esses parâmetros de 
massa [40]. Termos de massas não-diagonais são induzidos por acoplamentos 
de Yukawa e os termos diagonaís b'Ofrem profundas alterações. Uma parte desses 
termos de massa não~diagonais são comuns àqueles induzidos na matriz de massa 
dos quarks e a mistura de sabor permanece no setor dos quarks escaiares depois da. 
diagonalização da ma.triz de massa. dos quarks. Em outras palavras, se a matriz 
de massa dos quarks escalares não pode ser diagonalizada da mesma forma que 
a matriz dos quarks, os estados físicos do tvp escalar adquirem alguma mistura. 
do charm escalar que induz a um acoplamento t- c - 5:? Esta mistura pode ser 
parametrizada através da seguinte matrix de massa [401 na base (h~ tR1 h) 

( m~ a1 Tn t'L ~L)
M' = • (a.m,)" M~ 6.R (3.28)

" \ 6.1 ~Íl MiL 
onde 

AL g' In [M~l-2 K;'I\"ml2 (!i1'~ Q +Xlv' + MH' ! + IA,I'M'); (3.29) --- 'l ,;j
16r.2 rilw 2rilw COS ! 

9' [Jo.f~l k;b/{o;bmt A"jJ"Ll.R -In - , '!3m. d (3.30)
16,,2 m~1' 2mw cos 

Aqui!} é o acoplamento de gauge de SU(2), 1\"/; e Kcb são os elementos da 
matriz de Cabibbo-l\:obayashí-l\bskawa, Alp é um cul off cujo valor escolhemos 
a. escala de Planck, ,HQ e MD são os termos de massa que fazem a quebra soft da 
supersimetria e aI é uma constante relacionada com Ai de (3.24) como 

a = I'cot!3 + A",\{ . (3.31) 

A diagonaHzação de (3.28) nos dá. ô auto-estado para o stop leve que pode 
ser escrito como 
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II =élh+C2tR+ÓCL 	 (3.32)l 

onde 6 é1 portanto, o ângulo de mistura entre o stop e o squar-k charm dado por 

,_ tJ.L COS 9, - l:.R;in 0, 	 (3 )
D_- , 2 	 .a 

m· -m·
"1. ti 

Uma estimativa numérica para ó é feita em [40] que obtém ó = 1(4) x 10-4 • Este 
valor, entretanto, é muito dependente do modelo utilizado como é apontado em 
[47J. Não obstante, um valor 

: l:.L.1<li ~ \1 - 2 
~ mq 

pode ser tomado com típico. Para este trabalho, assumimos uma mistura t - c 
muito forte) t5 ..... 0'(0.1). É importante frisar que esta é um hipótese bastante 
conservadora, visto que favorece o decaimento padrâo do MSS~{. Se tomarmos 
um ó menor estaremos favorecendo um aumento da. importância do nosso novo 
sinal (3.23). 

As larguras de decaimento para (3.22) e (3.23) são dadas por [48] 

I 

r(t, -t b+ T) _9_ l(m~ _ m2, _ m')2 _ 4m~."m2 x
161fmª VI fi 7' r 

I, 

X ((I' +k')(ml, -m; -m;) - 4Ikm,m,) (3.34) ,
rei, -> c +X?) -g-Iól'!f(m!

'l 
- mo,)' 	 (3.35)

• A,1im~ I X,,, 
com 

m, "}' '" ,. "')I = 	 'ê . B Y34C2 \'0 - V35\Clll.tb + Gil::/) (3.36)
2mw Slll , 

mllf{tbU34 CI
k = (3.37)

V2mw cosfl 

f, = - ~(t.n8wN" + 3N,,) j, = - ~ (tan 9w N" + 3N",) .(3.38) 

Aqui) \';4, U34(l"3:s) denotam a componente da mistura do tau-·Higgsino(tau
gaugino) mostradas em (2.12a-2.12b) e 1", =0.999, /\O. = 0.04 [49]. Si; são os 
elementos da matriz de djagonalização dos neutralinos dados em (2.13). 

É interessante notar que para um neutralino dominantemente do tipo Higgsino 
(com N/e e Ni7 pequenos) [50]. o decaimento que conserva, paridade-R (3.22) é 
induzido pelo acoplamento de Yukawa do charm e é, portanto, suprimido. como 
mostram (3.3,5) e (3.38). Dessa forma~ o branching ratio do decaimento com 
violaçào de Rp (3,23) sai favorecido. 

http:V35\Clll.tb
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3.2.3 Análise e Discussão 

Em nossa presente análise fixamos mIl = 80 GeV, c} = 0.5 e o= O.L Para os 
parâmetros do modelo com violação de paridade-R assumimos VR = 100 GeV} 
'QL = 0.1 GeVe hp33 ;;;: 0.03, Os outros parâmetros supersimétricos foram variados 
da seguinte forma 

-lOOOG.V ~::; JOOOGeV 40GeV::; M2 ::; 200GeV 
(3,39) 

lO-to < h"'lS, hIJ23 :5 10-1 1:S tanll:S 40 , 

Em nossa análise numérica, levamos em conta todos os limites experimentais do 
LEP bem como da física de neutrinos [18], ou seja) eliminamos todos os pontos 
do espaço de parâmetros que entravam em conflito com os últimos resultados 
experimentais. A partir das eqs. (3.34) e (3.35) pudemos calcular o máximo 
branching ralio para o decaimento tI -t b +r 

- b)- r(t1-tb+T)BRt -? +,- - - ~ (3.40)
( I r(t1 -t b+ T) +EI r(tl .,;; c +;\'1) 

Na figura 3.8 mostramos esta quantidade em percentagem como função da massa 
do neutralino mais leve {xf) no intervalo 1 ~ tan.8 :S 40. Pode-se ver que 
BR(tl -7 b+r) pode facHmenteatingir 80% para uma massa do neutralino m~ '"'" 
50 GeV. Há, entretanto, alguns poucos pontos acima dessa curva, não mostrados 
na figura 3.8, mesmo para valores pequenos da massa do neutralíno. Esses pontos 
çorrespondem a sltuações especiais de sintonia fina onde!t praticamente anula-se 
devido a cancelamentos entre os termos da eq. (3.38) para valores pequenos de 
tanLl, 

Particularmente interessante é a dependência de BR(tl ~ b + ,) com tan {31 
para 55 < mx~ < 60 GeV. como pode ser visto na figura 3.9. A característica 
mais importante é a existência de uma forte correlação entre o branching rativ 
do decaimento em bT e tan J3~ mesmo colocando--se de lado a pequena região no 
espaço dos parâmetros caracterizados por tan.8 pequeno onde f1 praticamente 
se anula e~ portanto. o decaimento padrão do MSSM é altamente suprimido4• 

Pode-se ver claramente que o limite para o branching ratio que viola paridade
R tem um crescimento relacionado com o aumento de tan;3. No cenário do 
l'\'lSS~1 com quebra elerfo-fraca radiatíva alguns modelos com tan (3 grande têm 
sido defendidos 151], O favorecimento através do aumento de tan t3 pode ser 
entendido como sendo de\'ido à influência do grande acoplamento de Yukawa do 
bottQm (\'eja eq. (3.36) e (3.37)). Também é interessante notar que para tan,8 
grande existe um daro valor mínimo para BR(i l --t b + r). 

4. Estes pontos rorrespondem precisamente àqueles eliminados da figura 3,8 como mencionado 
anteriormente. 
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Figura 3.8: Valores mà.ximos para o branching ratio para II -T b+ T em percen~ 
tagem como função da massa do neutralíno mais leve, m;?i' Assumimos mil = 80 
CeV, c, =Q,5, 6 =0,1, VR = lUO CeV, "L = 0.1 C.V e h"", = 0.03. Os ou
tros parâmetros foram variados conforme (3.39). Deixamos de apresentar alguns 
pontos para fI pequeno que são discutidos no texto. 

Dessa forma) para massas do stop acessíveis no LEP2 e menores que a massa 
do chargino mais leve o bl'Q.:llching ratio para. o modo de decaimento com violação 
de paridade-R~ li .....,. b + T l pode ser comparável ou até mesmo maior que o seu 
concorrente do MSSM, tI -+ C + X? Note também que em geral o decaimento 
em br pode ser incrementado através do aumento no valol' do parâmetro hl.'33l 

da diminuição do ângulo de mistura Ó, um maior valor da componente Higgsino 
do neutralinQ ou uma combinação destes fatol'es. De fato; se a paridade-R é 
violada. o stop mais leve, ti' pode ser mais leve que o primeiro neutralino, j;:?, 
levando a. um branching mtio de "-' 100% para o modo tI -+ b + i. Finalmente, 
não podemos esquecer do fato de que mesmo no caso em que o canal cjâ seja 
dominante: o sinal resultante será diferente daquele esperado pelo MSSM, já que 
o neutralino não é- estável e decairá. Das equações (2.19-2.27) observamos que 
os modos de decaimento esperados são: i~ -+ J +v~ 3v l l-t+v. l'*fFv, <jijv, qij'v. 
Enquanto os dois primeiros decaimentos do neutralino contribuem para o mesmo 
sinal do MSS),-I, que é um jato + PT, os outros dão origem a novos eventos com 
a presença de léptons ou jatos adicionais. 

http:2.19-2.27
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Figura 3.9: Gráfico de pontos para valores do branching ruti() para [1 -t b+T em 
percentagem como função de tan!3 para 55 < rnx~ < 60 GeV. Todos os demais 
parâmetros foram escolhidos como na figura 3.8. 



Capítulo 4 

Violação de Paridade-R no LHC 

A procura por fenômenos supersimétdcos desempenhará um importante papel 
no programa experimental do LaTge Hadron Collider) que explorará intervalos de 
massa das partículas supersimétricas da ordem de TeV. Devido à alta seção de 
choque de produção de gluínos e quarks escalares em colisões hadronicas, espera
se que seus sinais projetem-se bem acima do back!)rGund do modelo padrão. 

Até o momento, muitos estudos a respeito da produção e decaimento de 
glufnos [52] têm sido desenvolvidos no contexto do MSSM. Neste modelo a pa
ridade-R é conservada implicando na estabilidade do LSP, dando origem a um 
.in.l com déficit de energia (Ih). Apesar do MSSM ser o mais bem estudado 
modelo supersimétrico1 existe um considerável interesse teórico e fenomenológico 
no estudo das implicações de cenários alternativos1 especialmente com a violação 
de Rp [2í]. De fato, já se produziram alguns estudos onde os efeitos da viola.çâo 
da paridade-R foram explorados. Entretanto, a maioria deles detiveram-se no 
contexto de modelos com quebra explicíta de Rp [28, 53]. 

Como alternativa) apresentamos uma. análise baseada no modelo com quebra 
espontânea de Rp apresentado em [5] e seu análogo efetivo [6], com violação 
explícita. descritos no capítulo 2. Apesar de nestes modelos as partículas super
simétricas se:rem produzidas em solitário1, é mais provável que os gluínos e quarks 
escalares sejam produzidos aos pares~ devido à supressão que a produção simples 
sugere, e que a violação de paridade--R apenas afetará a estrutura de seus de
caimentos em cascata. A modificação mais óbvia dessas cascatas com respeito à 
predição do MSSM vem do fato de que o neutralíno maís leve l estável no MSSM, 
agora possui canais de decaimento. 

Concentramo-nos no estudo dos decaimentos em casCata dos glulnos produ
zidos aos pares em colisões hadronicas assumindo que eles são mais ]eves que 
os quarks escalares. Detivemo-nos com maior atenção no lmpacto da violação 
de paridade-R nas topologias com multHéptons (1IL) e com di-léptúns com 
mesmo, sinais (DMS). 

1 A fenomenologia básica. destes modelos está descrita. em t18J. 
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No MSSM) 0$ gluínos possuem os seguintes decaimentos 

9-tQQX?;qq'Xf;9X? ' (4.1 ) 

onde X~ denotam os neutraHnos e ir os charginos. o modo de decaimento 
9 -t 9 X? envolve loop$ de quark-squarks [54]. Na figura 4.1 e podemos ver 
os gráficos de Feynman destes prOCéSSOS. Na eq. (4.1) também incluímos o 
decaimento em quarks top, que dão importantes contribuições para os sinais ML 
e DMS. Se a parídade-R é violada espontaneamente tem-se em princípio também 
os modos de decaimentos 

g-tqq'l; qijV! , (4.2) 

originados âa mistura entre os neutralinos e charginos com os léptons do mo
delo padrão. Desprezamos, porém, estes decaimentos porque espera-se que seus 
respectivos branching ratios sejam muito pequenos em comparação com os de 
(4.1). 

q 

V 
q 

q' 

',~ <ij " 

-. xtXi 

-.0 

X? q
~ 
" 1 Xi7]' 

li 
!lo , , 
9 ~q '~ jq

' .. , 
qq"~9 ~g 

Figura 4.1: Diagramas de Feynman para o decaimento do gluíno, 

4.1 Modos de Decaimentos para os Gluínos 

Em aceleradores pp e pp, os giuínos podem ser produzidos através da fusão de dois 
glúons ou dois ql1arks {55]. Assumimos que os quarks escalares sâo mais pesados 
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dó que os gluínos e: desse modo: a produção a pares de ghlínos é dominante. 
Como um e:-:emplo, consideramos um glufno com massa! mg = 500 GeV, No 
LHe a energia disponível no centro-de-massa deve atingir 14 TeVe a seção de 
choque de produçã.o será",", 25 pb. o que corresponde a. aproximadamente 2.5 
milhões de pares de gluínos por ano para uma luminosidade integrada. de lOS: 
pb-'. 

Como o sinal com multi-léptons é o resultado de uma complicada cadeia de 
decaimentos, tivemos que calcular o branchíng ratio de cada passo do decaimento 
em cascata do gluíno. Para o cálculo dos decaimentos de (4.1) usamos as fórmulas 
apresentadas em [541. Como essas expressões foram inidalmente desenvolvidas 
no contexto do MSSM) é necessário fazer algumas mudanças apropriadas) apre
sentadas na tabela. [4.11l a fim de estarmos consistentes com os modelos descritos 
no capítulo 2. 

'I UjI 
-> Uj+3,S 

Uj'l -t Uj+3,4 
\~1 .... V.'+3,$ 
v., -> V'+3.4 
Nj1 .... N ·+3,7 COS OW + Ni+3,f; sin 9w 
Nj, .... NH3,7 sin Ow +NJ+3,6 tOS Bw 
N;3 .... Nj+3.5 cos!3 NH3 ,4 sinIJ 
Nj4 -; NJ+3,S sin{3 +Nj+3,4 cosfJ 

,11 

'I 


Tabela 4.1: Mudança dos acoplamentos dos gluínos de [54} para a notação usada 
no ca.pitulo 2, 

Consideramos dois cenanos distintos ao fazer os cálculos: tan /3 pequeno 
(tanp = 2) e tanp grande (tan,3 = 30). Estas escolhas sào motivad .. teorica
mente pelos estudos dos grupos de renormalização nos modelos de supergravidade 
uniflçados [56]. Além disso. variamos o parâmetro I' entre -1000 G.Ve 1000 
GeV. Na figura 4.2 mostramos os branching raaospara os decaimentos do gluíno 
para tan f3 = 2 somados sobre todos os quarks e incluindo a contribuição vínda 
do dtx:aimento em um glúon e um neutralinô. Como já foi dito anteriormente, 
os decaimentos com violação de parldade-R podem ser desprezados. Devido à 
dnemática do processo2 , para l.ul > mg/2: apenas os decaimentos nos neutralinos 
mais leves, .:\~.2' com branching rafios da ordem de 20% e 30% respectivamente 
e no chargino mais leve, :\:11 da ordem de 50%1 sobrevivem, Para l.ul < 'mfjj2, o 
decaimento no chargino mais pesado oomeça a tornar-se importante ( ;ç 25%). 

:2 As massas dos neutralinos mais pesados, Àt4' e do cha.rgino mais pesado, xi, são da ordem 

de ~ para I~I > M,. 
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BR(ij) 

1000 

I' [GeV] 

Figura 4.2: Bmnching miios parag -+ X~qq! XJg e 9 -+ Xrqlj (somado sobre 
todos os quarks) como função de /lo Assumimos que ma := 500 GeV t mq = 2m§) 
tan/1:= 2, mt ':: 175 GeV e mb :=.5 GeV. As curvas correspondem aos seguintes 
decaimentos: O em X~; o em j{g; f::. em Xgi ~ em X~j • em x; e -em À~. A área 
sombreada corresponde à região dos parâmetros cobertos por LEP2. 

Outra importante fonte de léptons provém da produção de quarks top em 9 -+ 
tbÀ'i com o top decaindo em um bóson W. O branching mtio deste decaimento 
é 2: 5%. 

Para o caso em que tan J = 30 ocorrem algumas mudanças na região 1111 < 
mg/2 comparanclo-se com o caso em que tan.8 = 2. Por causa. do grande acopla~ 
mento de Yukawa do botfom os decaimentos li -+ t bxi sào incrementados. En
tretanto! para o sinal com multi-léptons estas mudanças são importantes apenas 
em regiões do espaço de parâmetros que já foram excluídos pelos dados expe
rimentais. Por este motl\TQ apenas levamos em conta no desenvolvimento deste 
trabalho QS decaimentos do gluino nos dois neutraJinos mais leves e no chargino 
mais leve. 

4.2 Decaimentos dos Neutralinos e Charginos 

Neutralinos e charginos~ provenientes du decaimento em cascata do gluíno, pos
suem vários modos de decaimento em dois e três corpos como já foi apresentado 
com detalhes na seção 2.1.2. Existem aiúda. em princípio, decaimentos em esca
lares tais como bósons de Higgs1 quarks e léptons escalares, os quais desprezamos 
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em nossa análise. ~o que concerne aos quarks e léptons escalares simplesmente 
assumimos que eles são muito pesados para tQrna.rem~$e importantes. No caso do 
modelo com violação espontânea uma excessão importante é o majoron J, que 
é uma combinação linear dos sneutrinos singletos de SU(2) ® U(l) e não possui 
massa. (ou é muito leve) devido ao fato de que ele surge na teoria como um bóson 
de Goldstone. Neste caso l o decaimento Xf -t r* + J pode ter um branchíng ra
tío considerá.vel. Entretanto, não consideramos os sinais correspondentes a esses 
decaimentos para o LHe porque eles envolvem a. detecção de taus no estado final, 
o que implica em um nível mais alto de complexidade ~ neste trabalho estive
mos interessados somente nos sinais leptônioos provenientes de múons e elétrons. 
Levamos em conta: porém; a existência de outros decaimentos com a presença do 
majoron no cálculo dós sinais com multi-Iéptons e com di-léptons com mesmo 
sinal, 

Como já f01 dito anteriormente, os efeitos da violação de paridade--R manifes
tam~se principalmente através da mistura. da terceira geração dos léptons com os 
neutralinos e charginos. A fim de mostrar alguns exemplos típicos de decaimentos 
dos neutralinos e chatginos~ fixamos o seguinte conjunto de parâmetros do modelo: 
M, =170 GeV, mA =500 GeV, hV3> =0.01, VR =V}l3 =100 GeV e VL =VL3 = 
10-5 GeV. No modelo com violação explícita estes parâmetros correspondem a 
f = 1 GeV. Consideramos tan {1 em dois casos distintos) tan {3 = 2 e tan f3 = 30, 
como já fizemos na seção anterior seguindo a sugestão feita. por estudos do grupo 
de renormalização [56]. Finalmente, o parâmetro p. foi variado no intervalo entre 
-1000 G.V e 1000 GeV. 

Em contraste com o MSSM, nos modelos com violação de paridade-R o neu
tralino mais leve pode decair, Vamos ater-nos primeiramente ao modelo com 
violaçâo espontânea. Na figura 4.3 mostramos os branching ratios para o neutra
lino mais leve para tan {3 = 2. O decaimento em v.,J domina por duas razÕés: 
primeiro1 o decaimento do neutralino mais leve em um. neutrino e um majoron 
conserva Rp} enquanto os demais decaimentos1 em W e Z bósons. violam-na, 
requerendo, portanto. ângulos de mistura pequenos; segundo. os decaimentos em 
oosons de gauge a dois ou três corpos são também suprimidos pelo espaço de fase. 
Note que os decaimentos em um majoron e um neutrino e em em três neutrinos 
são invÍsÍvies nos aceleradores leva.ndo ao mesmo sinal característico de déficit 
de momento transversal de um neutralino estável no MSSM. Para tan f3 = 30 o 
decaimento em lIr J é praticamente 100% no intervalo de parâmetros não cobertos 
por LEP2. 

Para o modelo com violação explícita, apresentamos os branchíng ratios do 
neutralino mais leve na figura 4.4a(b). para tanJl = 2(30). Podemos ver que 
para a maioria dos vaiares de p. o canal com o ooson Ht domina sobre o canal 
com ô ZU. A razão para esse comportamento está no fato de que para a nossa 
escolha de parâmetros, muito freqüentemente o neutralino possuí decaimento via 
corrente carregada a doís corpos enquanto o decaimento via corrente neutra é a 
três corpos. Outro fator que contribui para esse comportamento é o fato de que 
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Branching ratios do neutralino mais teVe no modelo com violação 
espontânea de Rp . Assumimos Mz = 170 GeV1 hV33 =0.1, VR ::: 100 GeV, VL::: 

1O~5 GeV and tanfJ = 2. As curvas corres}>ondem aos seguintes decaimentos: o 
em v'J'Zo, /::; em vyJ e _ em T tI'. A área sombreada corresponde à regiào dos 
parâmetros cobertos por LEP2, 

o bóson ZO somente se acopla à componente higgsino do neutrallno que é bem 
pequena em nosso caso. 

Ko MSSM, o segundo neutralino mais leve, xg decai principalmente em um 
bóson ZO e no neutralíno mais leve devido a propriedades dnemáticas. Na figura 
4.5 mostramos os branching retias para o segundo neutralino mais leve no modelo 
com violaçào espontânea de paridade-R para tan {r = 2. Neste caso. os modos de 
decaimento em vZI) e í 11/ possuem valores razoáveis mesmo em comparação com 
o decaimento previsto no 1...1SSM. Apesar destes modos de decaimento violarem 
Rp, eles são favorecidos cinematicamente com respeito ao decaimento do lvlSSM3, 

X~Z·. Por outro lado. o canal.\:g -+ JVT1 apesar de conservar paridade-R, é muito 
pequeno desde que o acoplamento de Yukawa em questâo é relativamente pequeno 
(lO-Z). Isto está em evidente contraste com a situação do decalmento do X? (v, 
figura 4,3) onde os decaimentos induzidos pelas correntes carregada e neutra eram 
suprimidos pelo espaço de fase. É importante notar que não apresentamos aqui 
o decaimento xg -t xtlr- porque ele somente é importante em uma pequena 
regiào que está coberta por LEP2, Para tan B = 30 os decaimentos que violam 

30 caso em que íg é mais leve que o bóson VF será completamente descartado pelo LEP2, 
para a nossa escolha de parametros. 
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Figura. 4.4: Branching ratios do neutralino mais leve para o modelo com violação 
explícita de Rp. Assumimos M, = 170 CeV, < = 1 CeV, (a) taniJ = 2 e (b) 
tan,B = 30. As curvas correspondem aos seguintes decaimentos: o em v.,.Zo e • 
em rW. A área sombreada corresponde à região dos parâmetros cobertos por 
LEP2. 

parídade-R são desprezíveis. ~o modelo com violação explícita. de Rp os novos 
decaimentos são novamente significantes para tan f3 pequeno, como pode ser visto 
na figura 4.6 (de novo, não mostramos o decaimento X~ -7 xt'tV- pelos mesmos 
motivos explicados adma). Para tan/3 = 30 eles são novamente desprezíveis. 

O chargino mais leve, .\1' decai. no )'1581\,1 1 predominantemente no neutralino 
mais leve e num bóson l·r- \ já que o decaimento no segundo neutrallno mais leve 
está fortemente suprimido pelo espaço de fase. Na figura 4.7a(b) apresentamos 
os branching ratios no modelo com violação espontânea de paridade-R para o 
chargíno mais leve como função de J1 para tanp = 2(30). Nesse modelo temos 
a contribuição do decaimento xi" -....t J 7-, Em contraste, no modelo com vio.
lação exp)jcita~ onde o majoron está ausente. todos os decaimentos do chargíno 
mais leve são induúdos pela troca de um bóson JV ou ZO. Para os valores de 
íWl • J1 e tan B considerados aqui. todos estes decaimentos são a dois corpos. Co
mo resultado. os branching ratios dos decaimentos que violam paridade-R sâo 
desprezíveis. 

Ainda que nossa dlscussào tenha sido bem geral, nào levamos em conta! como 
já. mencionado anteriormente. os decaimentos dos ebarginos e neutralinos inter
mediados por partículas escalares. como o bóson de Higg-s. Nesta aproximação, 
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Figura 4.5: Branching ratios do segundo neutr.alino mais leve no modelo com 
violação espontânea de Rp • Assumimos M, = 170 GeVt hll33 = 0.1, VR = 
100 GeV, VL = 10-5 GeV e tan,8 = 2. As curvas correspondem aos seguintes 
decaimentos: -em X~Z{.-)~ o em V'TZO, 6. em vrJ e. em rW. A área sombreada 
corresponde à região dos parâmetros cobertos por LEP2. 

os çharginos e neutralinos produzidos pelos decaimentos dos gluínos possuem so
mente decaimentos induzidos por bósons H': e Zo) com excessão dos decaimentos 
a dois corpos em majorou: que é uma característica de modelos com violaçào 
espontânea de Rp com a simetria de gauge SU(2) ® V(l) mínima. 

4.3 	 Taxas de Produção para os Sinais com Multi 
Léptons e Di-léptons com Mesmo Sinal 

Em aceleradores hadrônkos, como o LHe) a produção de léptons duros dá-se 
de maneira e5cassa~ já que a produção de quarks e glúons é favorecida pelas 
interações forles. Por isso, éventos com muitos léptons energéticos no estado final 
são raros nessas máquinas. Os modelos supersimétricos (;om violação espontânea 
ou explícita de paridade-R podem, em geral, gerar eventos com muitos léptons 
a partir da cascata de decaimento do gluíno1 posto que a quebra acontece no 
setor leptônico. Portanto, um dos sinais que escolhemos para estudar os efeitos 
da violação de Rp foi o que contém multi-Iéptons (!viL) no estado final (3, 4, 
5 ou 6 léptons). Devido à natureza de Majorana dos neutralin051 outro sinal 
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·1000 ·50Q o 500 1000 
P [G.V] 

Figura 4.6: Branching ratiQs do segundo neutraUno mais leve no modelo com 
violação explicita de Rp. Assumimos M2 = 170 GeV, (: = 1 GeV e tan j3 = 2. As 
curvas correspondem aos seguintes decaimentos: _em X~Z{·) J o em v.,. ZO, e _ em 
1'W. A área sombreada corresponde á. região dos parâmetros cobertos por LEP2. 

raro que pode ser obtido dos modelos em questão é com dois léptons com mesma 
carga elétrica (D?\'1S) provenientes do decaimento de dois neutralinos em ;tO -7 

W-T+ com o T hadronizando-se e o bOO0n W decaindo leptonicamente. Tais 
processos são interessantes do ponto de vista experimental desde que sinais com 
4, 5 ou 6 léptons ou DMS no estado final estão praticamente livres de backgrounds 
provenientes do modelo padrão, Assim sendo, como primeira aproximação, não 
implementamos nenhum corte cinemático na avaliação dos bmnching rabos para 
estes sinais, 

Calculamos~ então. as taxas de produçào para os eventos ML e DMS, no con· 
texto do MSS11. do modelo com violação espontânea e do modelo com violação 
explícita de paridade-R. Determínamós os branching ratiQs para os decaimentos 
(4.1) dos giuíno5 produzjdos no LHe e multiplicamos pejos decaimentos dos char
ginos e neutralinos decorrentes das suas cascatas de decaimento (v. tabela [4.2j). 
Levamos em conta. finalmente. todos os léptons provenientes dos decaimentos 
dos neutraiinos. charginos, quarks t (atra\'és do canal t -+ bl1l1 (;om branching de 
10.6% para cada famílialeptônica) e bôsons W e Zo~ somando-se sobre elétrons e 
muoos, Os parãmetros para os modelos adotados foram os mesmos da seção 4.2. 

Em geral. as várias taxas de produção para 'tvIL nos modelos com violação de 
Rp podem ser distintas daquelas do MSSlvI por duas razões: (i) o neutralino 
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I 	 Fígura 4.7; Branching raiios do cbargino mais 'eve no modelo com violação 
espontânea d. Rp • Assumimos M, = 170 G.V, h"", = 0.1, "R = 100 O.V,I VL = 10-' GeV, (al tanp = 2 e (h) tanp = 30. As curvas corre,pondem aos 
segujntes decaimentos: _em xVWH, A em rJ e e em v"!"ll'. A área sombreada 
corrcsponde à região coberta por LEP2, 

mais leve) ~.~) pode agora decair leptonicamente em :>::? -+ Z- v.,. -+ 1+ l- V'f' ou 
X~ -t W+"'r- -t l+Vfr-l levandQ a um aumento das taxas de produção para 
MLj (H) os decaimentos que violam Rp do chargino mais leve, ir" e do segundO' 
neutraiino, j\g. podem reduzir o sinai leptõnico devido aos canais ,i,g -t W"T. JV'f' 
e i-r -, J T. Para o sinal D 1\115 espera·se que os canais intermediados por bósons 
Vil incrementem a taxa de produção, enquanto os outros decaimentos do chargino 
e do segundo neutraJino façam o papel contrário. 

Na figura 4.8 apresentamos os brancking ratios para eventos com 3, 4. õ e 
6 léptons no estado final para tan fi -= 2. Em comparação com o MSSM, o 
modelo com violação espontânea exibe a característica em que todos os valores 
para o sinal ML são aumentados para fi. < O e diminuídos para. IJ > O. Isto se 
deve ao fato de que os detaiment{)s do neutraJino mais leve nos bósons de gauge 
possuem um branching ratlo maior para J1 < Odo que para p, > O e. também, 
0$ decaimentos do segundo neutralino que violam paridade-R são maiores para 
p. > O do que para tI < O. Note que para Jl < O o sinal com 5 léptons é muito 
maior para o modelo com violação espontânea do que no MSSM~ resultando de 
30 a 1200 eventos por ano para uma luminosidade estimada de 106 pb- l . O sinal 
com 6 léptons possui, no modelo com violação espontânea) um branching ratio de 

. 

.' 
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, , 
rW -+ rvl 
vZ" -+ v tlX~~ I1 ,,vJ ,, 

! vZvzv -+ v 111' I~ 


X?ZO -+ I vWZo -+ vvll'l' 

i vJZO -+ vJII 

vZ J -+ viU 
 ,,rWJ-+rvlJ ,5i1J -+ 

vJJ -+ vJJ 


vZv -+ vII 

vJ 


x~ -r 

,
,W -+ rvl 
xtw- -+ xtv/- (v. decaimentos de xi abaixo)

IvZVW -+ vI/vi' 
i x1W -+ ! vWW -+ vvlvl' 
I : vJVV -+ vJlIl 


xi -+ 
 x~w- -t Xavl- (v. decaimentos de X~ acima) 
vW -t vvl 

rZ°-+7tl 

rJ 


Tabela 4.2: Cascata de deçaimentos para os dois neutralinos mais leves e o chargi
no mais leve considerando-se apenas I == e, p ou 1/ no estado final. O decaimento 
X~ -+ xtlV - só é possível quando mxg > rn;tt. 

aproximadamente 5 x 10-5 no intervalo de -300 GeV < M< -80 GeV resultando 
em 125 eventos por ano. 

Para o caso do modelo tom violação explícita as taxas de produção para 
o sinal l\'IL são incrementadas com relação ao MSSt.'1 e ao modelo com violaçâo 
espontânea para todos os valores de Ji. A razão é que, com a ausênda do majoron, 
o neutralino mais leve sempre decai em bósons de gauge, virtuais ou reais) com o 
subseqüente decaimento em léptons ou quarks. Este fato compensa a diminuição 
de léptons provenientes do segundo neutralino. Neste modelo. os sinais com 3 e 4 
léptons são aumentados em uma ordem de magnitude comparados com o ::VfSSM. 
O óranching mtio para o sinal com 5 léptons é sempre maior que 2 x 10-4 e com 
6 léptons chega até .5 X 10-4. 

Na figura 4.9 mostramos as ta.'{as para ).:[L com tan;3 = 30. Como se pode ver, 
para o sinal com 6léptons ela é maior que o valor para tan f3 = 2. Para Lul > 200 
GeV o modelo espontâneo e o 1iSS:\'l apresentam resultados similares porque o 
neutraJlno mais leve decai principalmente no modo invisível e os decaimentos com 
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Figura 4.3: Sinais com multi-Iéptons (somados sobre elétrons e múons) para 
l.nB; 2. (a) representa o sinal com 3Iépton" (b) 4léptons, (c) Õ léptons e (d) 
6 leplons para o MSSM (linha continua), O modelo espontáneó (linha tracej.d.) 
e o modelo explícito (linha ponto-tracejada). A área sombreada corresponde à 
região coberta por LEP2. 
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violação de paridade-R para o segundo neutralino são bem menores comparados 
t:om o caso em que tan,B = 2. No modelo espontâneo, novamente os sinais são 
favorecidos em relação ao MSS?vl visto que o decaimento invisível do neutralino 
mais leve não é o mais dominante agora, devido a ausência. do majoron. Como 
exemplo, o braru:hing para 5 léptons é maior que 3 x 10-4 • 

Olhando agora. para o sinal DMS, apresentamos as taxas de produção para 
taníl = 2 e 30 n. figura 4.10. No caso de taníl = 2 o sina.! é incrementado 
no modelo espontâneo para I';S - 100 GeV Ou I' ~ 200 OeV. Isto é devido 
ao fato de que agora pelo menos um dos neutralinos possui um branching ratiQ 
considerável em bósons W 1 levando a um aumento do sinaJ1 já que os bósons W 
são os responsáveis diretos pelo sinal DMS. No modelo explícito; o sinal é maior 
por uma ordem de magnitude exceto para Ipi ;S 200 GeV. No caso em que tan/3 = 
30 novamente o modelo espontâneo e o MSSM apresentam comportamento simílar 
enquanto no modelo explícito o sinal é uma ordem de magnitude maior que o do 
MSSM. 

Esta análise foi desenvolvida a fim de compreender o oompiexo padrão de 
decaimento dos gluinos produzidos em colisões hadrônícas. Vimos que não sô os 
decaimentos com violação de paridade-R do neutralino mais leve são importantes 
mas tambêrn a contribuição do segundo neutratino e do primeiro chargino contri
buem em boa dose. Comparando o modelo com violação espontânea. de Rp com 
o MSSM, os sinais ML e DMS podem aumentar ou diminuir de acordo com a 
escolha dos parâmetros dos modelos. Em particular para tan ,8 pequeno e p. nega
tivo o modelo espontâneo e o MSSM apresentam comportamentos diferentes. No 
modelo com violação explícita de Rp todos os sinais são incrementados em uma 
ordem de magnitude para a maior parte da regiào dos parâmetros considerados. 
Na tabela [4,31 ilustramos estes comportamentos mostrando o número de eventos 
obtidos para cada modelo considerado para tan;3 = 2 e 30 COm p =: -500 GeV. 
Estes resultados encorajam o procedimento de um detalhado estudo através de 
simulações de Monte Carlo a fim de se ter em conta todos os efeitos relevantes 
dos detectores do LHe. 
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Figura 4.9: Sinais com multi-Iéptoos (somados sobre elétrons e múons) para 
tanS = 30. (a) representa o sinal CQrn 3 iéptons1 (b) com 4 léptons, (c) com .5 
lêptons e {d} com 6léptons para o ~fSSM (linha contínua)l o modelo espontâneo 
(iínha tracejada) -e o modelo expHdto (linha ponto-tracejada). A área sombreada 
corresponde à região dos parámetros cobertos por LEP2. 
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Figura 4.10: Evento com di-lêptons com mesmo sinal (somado sobre elétrons e 
múons) para (a) tanp = 2 e (h) tanp = 30. Apresentamos as taxas de produção 
para o MSSM (linha contínua), o modelo espontâneo (linha tracejada) e o modelo 
explícito (linha ponto-traçejada). A área sombreada corresponde à região dos 
parâmetros cobertos por LEP2. 

- I 13581 

Tabela 4.3: ~tímero de eventos por ano para os decaimentos de dois gluínos 
produzidos no LHe em 31 4. ·5 e 6 léptons e di~léptons com mesmo sinal (DMS) 
com fJ = -500 Gev para uma luminosidade integrada de ;:, == 105 pb- t nos 
diferentes modelos considerados. O traço indica que o número esperado é menor 
que 1. 
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Capítulo 5 

Leptoquarks Escalares e Vetoriais 


No atual modelo padrão SU(3), 0 SU(2)L ® U(l)y das partículas elementares 
05 graus de liherdade dos quarks e léptons são formalmente independentes. Con~ 
tudo, o padrão sirn.ilar observado entre estas famílias fermiônicas com respeito 
às interações elelro-fracas ainda não foi explicado de uma maneira satisfatória. 
Um importante fato que surge da estrutura. paralela entre os quarks e léptóns 
é o cancelamento das anomalias dos diagramas de triângulos, necessário para o 
modelo padrão aptesentar~S{: como uma. teoria quântica de campos consistente. 
Esta inter-relação entre os fêrmions motiva a criação de novas teorias que bus
cam explicar tal comportamento através do surgimento de novas interações que 
conectem as famílias dos quarks com as dos léptons, invocando uma subestrutura 
que seria comum a ambos tipos de férrrnons. Alguns modelos compostos [57], por 
exemplo, sugerem uma subestrutura fundamental na qual os quarks e léptons sào 
formados pelos mesmos constituintes. Essa classe de modelos exibe um rico es
pectro fenomenológico que inclui estados excitados de partículas conhecidas bem 
como novas partículas que possuem números quânticos não usuais, Alguns desses 
modelos predizem a e.xistência de uma nova partícula tripleto de cor. chamada 
leptoquark, que carrega número bariônico e leptônico simultaneamente. Esta no
va partícula faria, então) o papel de intermediador entre as famílias de quarks e 
léptons. Taís partículas também estão presentes em várias outras extensões do 
modelo padrão como modelos tecnicolor [58J1 teorias de grande unificação [59} 60], 
o modelo SU(4) de PatÍ-Saiam 161J e modelos de super-i:ordas 160J. 

Em geraL estes novos modelos podem originar violação de número leptôni
co e bariônico e troca de sabor em processos com corrente neutra. Neste ca
so, é necessário impor fortes vínculos experimentais) em particular para evitar 
um decaimento do próton demasiado rápido, Por outro lado. os leptoquarks, 
que acoplam-se exclusivamente a urna determinada famf1ia de quarks e uma de 
léptons t não necessitam estar fortemente vinculados. Dessa forma. os leptoquarks 
surgem como um bom mecanismo para conectar os quarks aos léptons no setor 
fermiônico do modelo padrão, 

FenomenoJogicamente1 os leptoquarks podem ser vistos como bósons. escalares 
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ou vetoriais~ de uma nova interação mais fundamental que intermedia os proces
sos entre quarks e léptons. Eles podem1 ainda, ser leves o suficiente para serem 
produzidos e observados nos atuais aceleradores ou nos projetados para. () futuro 
próximo, Os leptoquarks poderiam, em princípio ser produzidos em aceleradores.+.- [62], e - e- [63], '7 [64, 65], ')"Y [66], ep [67] e pp [68, 69]. Porém, os acelerado
res puramente hadrônicos apresentam a vantagem da energia no centro-de-massa 
disponivel1 Vi ser bem maior e portanto possibilitar a produção de leptoquarks 
mais pesados. Dessa formal apenas nos çoncentramos na produção e no estudo de 
sinais de leptoquarks escalares e vetoriais em aceleradores hadrônicús, tal como o 
LHe. Até o momento, todas as busca.s realizadas obtiveram resultados negativos, 
çom a possí\'eI excessão de alguns eventos intrigantes observados no HERA f7). 

Neste capítulo, apresentamos uma. análise da produção de leptoquarks esca~ 
lares e vetoriais a partir de colisões c q no LHe. Para isso, utilizamos as funções 
de estrutura para a obtenção de elétrons e pósitrons dentro do próton além das 
funções de estrutura de quarks dentro do próton. Em particularJ estudamos os 
processos 

pp -> e- q(ii) -> e- +jato (5.1 ) 

pp -> e+ q(ii) -> .+ +jato , (5.2) 

para. diversas massas dos leptoquarks e obtivemos limites para seus acoplamentos. 

5.1 A Lagrangiana Efetiva dos Leptoquarks 

Na ausência de uma teoria bem acabada 'para os leptoquarks1 seu estudo é reali
zado tQmando-se uma lagrangiana efetiva que mimetjza~ na escala de energia em 
questão~ uma teoria desconhecida mais complexa e completa que apenas emer
giria em uma escala de energia mais alta, A lagrangiana efetiva maís geral para 
leptoquarks vetoriais e escalares invariante por SU(3)< '" SU(2)L ® U(l)y e que 
satisfaz a conservação de número leptônico e bariônico pode ser escrita como [81 

c = CF=> +CF=, 	 (5.3) 

CF:' = 	 (g'L ifí. ir, IL+ g'R uj, eR) S, 


+. d-' (: =C .... , S-i 

glR R CR •...j -+ 93L qL 1T'l Ti f.., 3 

+ (92L d'R ,'" h + gzR iii ,/.I eR) \121' 


+9ZL úk 'lIJ lL fSJ.l + c,c. ; (5.4) 


CF=. 	 (h'L ÜR IL+ h'R iíL ir, eR) R, 
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+h2L dR h R2+ (hIL ih ,p. h + h1R dR ,p. eR) U1p. 

+hlR UR'P. en fr1p. + h3L ih Ti,P. [L Ü~p. +c.c. (5.5)1 

onde F = 3B +L, qL e [L são os dubletos de SU(2)L, os outros campos são 
os singletos correspondentes, Ti são as matrizes de Pauli usuais com i = 1, ... , 3. 
Na lagrangiana CF=2 usamos a definição WC = Cq,T [70], onde C é a matriz de 
conjugação de carga. Esta estrutura é necessária para manter a invariância de 
Lorentz. 

Vejamos agora quais são as regras de Feynman para os vértices da nova teoria 

envolvendo leptoquarks escalares e vetoriais. Desenvolvendo os produtos TiS! e 
TiUáp. chegamos às seguintes parametrizações 

S3A = ~(Si + iSi) ; (5.6a) 

S3B = ~( -Si + iSi) (5.6b) 

S3C=S~, (5.6c) 

e 

U I ('" ·u' (5.6d)3Ap. V2 V3p. + l 3p.) 

" 1 ('" .u' ) (5.6e)U3Bp. = V2 V3p. - l 3p. 

,. [,3
V3Cp. "3p.· ( 5.6f) 

Escrevendo os espinores h e qL explicitamente 

lL=(~~) qL=(~~) (5.7) 

e substituindo as expressões (5.6a-5. i) em (5.4) e (5.5), podemos tirar facilmente 
as regras de Feynman 
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• F=2: 

T -T 
(LQ) q (LQ)t q 
--...,. - = i~RILCilld'l . --~- = i~L/R{l:lt'C ;, ' 

I í 

T -T 

(LQ)" g (LQ)t q 


· O±')_5) C,'vWVwI.. = iI\,R/LC;P(l;",5) ; ~ = Ui,LIR 2 IJI. j 

I I 

• F = O: 

L . l±,.,"'.J_2l_ ="WL~, -(!'2~-< · li""') .= lfCL/R 2' } 

I 

y
I' 

q 

q 
(LQl" Y . (l±-.'l . · II±-.'L •= lXR/L'i' 2 ' ~ = lliL/R 2 yJ< 1 

1', I 

onde hR/L são as constantes de acoplamento apresentadas em (5.4) e (5.5) com 
o primeiro índice da quiralidade (L ou R) correspondendo ao sinal de cima de 
(l ± ...,.5) e o segundo índice ao sinal de baixo. Note que, para F :.: 2~ as linhas 
de férmions não são contínuas. Isto deve~se ao fato de termos um espinor de 
Dirac transposto na lagrangiana de interação (5.4). Os diferentes decaimentos 
para todos os leptoquarks e os valores de li correspondentes podem ser vistos na 
tabela [5.11· 

Para os propagadores dos leptoquarks escalar e vetorial; usamos as definições 
usuais dos propagadores dos campos escalar e vetorial complexos [71) 
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, 
: LQ! Qem! decajmentos 

, I 
"fi!' J! 

S, 1/3 dv, o 
o 9'Lo 

o -1/3 u . grL;glRo 
o 

S, 4/3 d e-I 9'Ro 
o 

: SaA 2/3 " 11, o ,,/293L 

; S3B -4/3 d e ../293L 

F:;;;;2i Sac -1/3 d 11, -93L 

-1/3 ue -g31; 

I 4/3 d e !hL;-g2R 

V" -1/3 u e- g,n 
-1/3 o d V. -!í?L 

tI:;p. -1/3 u . inL 
o 2/3 u v, 

o 
~gZl,

o 

o 5/3 ué h2L;h2Ro 

n, 2/3 u v{! h'L 
2/3 d e+ -h'R 

A, -1/3 d Vil h'L 
o 
o 

o , 
o 

h2L2/3 d e+ i 
F = O : Ulp. I 2/3 ti i/c ! hlL 

2/3 d .+ : h1Ljh1R 

Ü111 5/3 " e+ h'R 
U5A -1/3 I d fie ·,/2h3L 

L"'B 5/3 " e+ ../2h'L 
UI',e 2/3 ti v", h3L 

2/3 d e+ -h," 

Tabela 5.1: Decaimentos típicos para os 1eptoquarks com F = 2 e F = O e suas 
constantes de acoplamento fi. Qem ê a carga eletromagnética correspondente. 
Assumimos que os leptoquarks somente se acoplam com a primeira família de 
férmions. 
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p 	 Jl p v<f\NIJ\/\N'v. -i9v"'+~ 
-~ -- - r? m}+ifsms 	 = li "'lv 

p -mt+ifvffiV 

Como podemos ver nos gráficos acima] tlvemos que introduzir um termo irm 
nos propagadores para evitar as divergências que surgem devido à ressonância dos 
leptoquarks, Nesse termo, ms,V é a massa do leptoquark e rs,v é a sua largura 
de decaimento. 

Para o caso particular do decaimento a dois corpos de uma partícula em 
repouso, a sua largura é dada por [711 

dr IMI'Sl'S (5.8)- = 641t2m3díl 

onde S é o peso estatístico que çontém um fator ~ se houver 2 partículas idênticas 
no estado final e 

1 	 1 
812 = [$ - (ml +m2y]l [8- (ml-m2?12 	 (5.9) 

Obtivemt}s, então, a expressão para a largura de decaimento r/q dos lepto
quarks escalares e vetoriais t que nos é útil para os cálculos dos processos de 
produção destas novas partículas. Para o caso escalar, aplicando as regras de 
Feynrnan obt; "15 anteriormente para os gráficos do decaimento dos leptoquarks 
com F = 2 e = O (vide figo 5.1), obtivemos as expressões pa.ra a ampHtude M 
dos decaimemos 

- "L/R C(1"" ')-TMF.' = 	 UI 2 - i u'? (5.10) 

_ ti.L/R <I 
....\4F=O = 	 "1-

2
-(I ± 'l lu, (5.11) 

RI--~-Y ----
T 

ij~ 	 q 

Figura 5.1: 	Diagramas dt" Feynman para o decaimento do leptoquark escalar. 
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Utílizandc>-se das expressões (5.10) e (5.11) podemos obter o elemento de 
matriz quadrado IM!' e substituindo esse valor em (5.8) calculamos finalmente a 
largura de decaimento total para o leptoquark escalar que pode ser escrita como 

, 
rs=J<msN para F = 0,2 , (5.12)

16". 
que coincide com o valor encontrado na literatura [72, 73] e é a mesma para 
todos os tipos de leptoquarks escalares. N é o número de canais de decaimento 
possíveis e desprezamos as massas dos férmÍons. 

Para (} caso vetorial, a expressão para a amplitude do decaimento dos lepto
quarks é (vide figura 5.2) 

MF~' = fi, 
~ 
~n(l ±'r'h"Cjj;<~(p) (5.13) 

MF=o = ií, "~R(l ± '15h"uq<~(p) . (5.14) 

Novamente, substituindo estas expressões em (5.8), obtemos a largura de de
caimento total para o leptoquark vetorial 

tC2msN para F = 0,2 ., (5.15)rI' = 24". 

que coincide com o resultado de [73] e é a mesma para todos os tipos de lepto
quarks. 

I [ 
V t Ut 
" , vvvV 

p p 

'l q 

Figura 5.2: Diagramas de Feynman para o decaimento do leptoquark vetorial. 

Como estamos interessados na fenomenologia dos leptoquarks e1 portanto, 
em valores numéricos para as expressões das seçôes de choque de produção, 
deparamo-nos com dois problemas~ a indeterminação da constante de acoplamen
to A; e da massa do leptoquark In/f}' 1\05 nossos cálculos deixamos a constante "
como um paràmetro livre a fim de obter um limite superior para seu vaiar em 
função da massa do leptoquark embora utilizemos em alguns momentos, para 
fins ilustrativosl };;" ~ 4Í>a~rn ~ 0.3 

Para a massa do leptoquark. mlg1 dados dos aceleradores em funcionamento 
impõem alguns limites experimentai!L A análise do decaimento do ZO em pares 



I 
I 
I 
I 

76 Leptoquarks Escalares e Vetoriais 

de leptoquarks na. camada de massa realizada pelos experimentos do LEP estabe
leceram um limite inferior de m/q i(:. 44 GeV para leptoquarks escalares [74, 75], 
Este limite pode ser incrementado olhando-sc também para decaimentos do ZO 
em leptoquarks fora da camada de massa, resultando em um limite de m,q ~ 65
73 GeV [75]. A busca por leptoquarks escalares que decaem exclusivamente em 
pares elétron-jato no TEVATRON vinculam suas massas em m" ;(; 225 GeV (76]. 
Além disso, os experimentos no HERA [77] colocam limites para as massas dos 
leptoquarks em m" ;;:; 216-275 GeV, dependendo do tipo de leptoquark e de seus 
acoplamentos. Em nossa análise~ que estuda possíveis sinais de leptoquarks no 
LHe, com uma energia no centro-de-massa de .JS = 14 TeV: assumimos que 
os leptoquarks são mais pesados do que determina os limites experimentais e t 

portanto, trabalhamos em um intervalo de massa entre 500 - 2000 GeV. 

5.2 Leptoquarks no LHe 

As caraderísticas do programa experimental do LHe permitem o estudo de lep
toquarks em colisões hadrônkas com energia da ordem de 14 TeV, Em princípio, 
nos aceleradores hadrônicos ocorrem a produção simples e de pares de leptoquarks 
principalmente através dos sub-processos 

q+g-+ LQ+1 ; (5.16a) 

q+q-tLQ+TiJ (5.J6b) 

g+g-tLQ+TiJ (5.16c) 

com I = e±(ll) e LQ representando os leptoquarks escalares e vetoriais, A análise 
destes processos para leptoquarks escalares pode ser vista em [69]. Entretanto, 
existe outra possibilidade, a partir da colisão entre um quark e um lépton. que, 
embora possua uma seção de choque menor que a dos processos adma~ mantém
se interessante haja visto que o número de eventos esperados para a luminosidade 
integrada projetada do LHe) c =: 100 fb-l, permanece significativo como mos
tramos a seguir, Como o LHe é um acelerador p p e queremos observar a colisão 
qúark-lépton, precisamos estudar as funções de estrutura para o próton que con
tenham quarks e léptons, 

I

Em colisões hadrônitas1 os quarks são obtidos utilizando--se a função de estru
tura dos prótons /;>-4'1' dada pe10 modelo à pártons1 • Já o lépton pode ser obtido 
através da função de estrutura do fóton: f,..,-th e este último através do próton~ 

p ........ Em aceleradores pp. os fótons podem ser obtidos através a partir de dois 
processos distintos [79j: o próton pode quebrar-se inelasticamente através do pro
cesso p -7 IX {ver figura 5,:j); ou simplesmente emitindo um fóton elasticamente 
através do processo p -t I' P como mostra a figura 5.4. É importante notar que o 

1Para o cálculo de 11'-+'" usamos as funções contidas na biblioteca dQ PDF {781. 
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caso elástico é interessante, pois gera um sinal mais limpol porém o caso inelástico 
provê um fluxo de fótons, e conseqüentemente léptons~ mais energético. Devido 
a esta característica1 realizamos este estudo com o processo inelástico. 

t ,., 

p Ox~ 

Figura 5.3: Processo inelástico para obtenção de fótons em aceleradores pp. 

~ 
--p-'- O=---'p-

Figura 5..4: Processo e~ástico para obtenção de fótons em aceleradores pp. 

o modelo à pártons para prótons e quarks tem sido bem sucedído na. de&-
crição das interações hadrônicas para altas energia...:;. Para o processo inelástico, 
um próton pode ser visto essencialmente como uma coleção de glúons e quarks 
viajando livremente com a soma de seus momentos igual ao momento total do 
próton. Consideramos a funçào de distribuição !P-t-r na aproximação de Wei
zsacker-\ViHiams [801" Sua idéia central consiste em aproximar a seção de cho
que do espalhamento envolvendo uma partícula carregada por uma convolução do 
número equivalente de fótons naquela partícula coro a relevante seção de choque 
de fotoprodução. O espectro de Vv"eízsacker-\Villiarns para o fóton vindo de um 
quark é dado por [81 j 

e2 1..1- (1 - X)2) imar,. n- (5.17)fq-t"f(x) =- 81l:2 X tmin 

onde x é a, fração da energia do quark carregada pelo fótOll, tmar e lrol" sâo o 
momento máximo e mínimo do fóton transferído respectivamente e assumem os 
valores tmal' = $/4 - mfq. com 0 senrlo a energia no centro-de-massa do sub
processo, e tmi" = 1 GeV\!, A escolha de tma.T possui uma certa flexibilidade e 
(5.17) não é muito sensível a este parâmetro. A escolha do momento mínimo 
transferido tm il1 garante que os fótODS são obtidos do espalhamento inelástico 
profundo do próton. Outra maneira de se avaliar !P-+i é apresentada em [82] 
como 
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1dZ
" (Q')11-, -1+(1-x/zl']F,(z,Q') , (5,18)f,-+,(z)=o_log - [

.:;,,, mq x x Z 

onde Fz(z, QZ) é a função de estrutura dQ quark dentro do pr6ton somada sobre 
todos os tipos de quarks e que incluem os fatores de carga. elétrica dos quarks. 
Para Q2 escolhemos a massa do leptoquark, mrll' Nas avaliações numéricas que 
fizemos das expressões (5.17) e (5.18) observamos que as duas são aproximada
mente equivalentes. 

A função de distribuição de iéptons de massa m{ dentro do fóton é dada por 
[83] 

fO..,(X)=::[X'+(I-X)']log(t:l) , (5,19)" m, 
com a escala de energia Q2 sendo a mesma de (5.18). Combinando as equações 
(5,18) e (5.19) com as do PDFLlB [i8] obtemos o fluxo da distribuiçào de léptons 
no feixe de prótons 

1,do-f,-+, (X')- l' dx - (5.20)fp-+l(Xl) = -I,.., (') fp..,(x) 
;!;l Z z" x :r; 

onde Xl é a fração de momento do próton carregado pelo léptoú, x é a fração de 
momento do próton carregado pelo quark e ; é a fração de momento do quark 
carregada pelo fóton. 

Desse modo, a seção .le choque do processo total pp -+ iq' -+ cq' -+ eq (ver 
figura 5.5) pode ser avaliada calculando-se a seção de choque do sub-processo 
eq -t eq c.onvoluída com as funçôes de distribuiçâo fpI-+1 e 11>2-+'1' 

1

1,d~ (XI) 1dx (,)"tot($) -:-!... -tl -=- -fq-;'"t - !Pl-;Q(X) X 
llll .., ",,;li x x 

x f dyfp>~,,(y)i7(:;) , (5,21) 

onde y é a fração de momento do segundo próton pz carregada pelo quark q, 
S = XI Y s. sendo .fi a energia do sub-processo no referencial do cent-ro-de-massa 
do par eq' e &(s) é a seção de choque do gu~processo2. É importante notar que 
as distribuições de léptons e antí-léptons no fóton são iguais, já que a conservação 
de número leptônico e carga elétrica é imperativa. 

Para obter a seção de choque de produção de leptoquarks a partir da colisão 
pp(e q'), devemos íntegrar numericamente (5.21). Utilizamos, para isso, o método 
estatístico de ,:\'lonte Carla. Com o auxílio de um programa de avaliação numérica 

'2Para maiores detalhes sobre este procedimento, veja [84]. 
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5.3 Smearing 

q 

tiPI X P. 
~ 

Figura 5.5: Representação do processo pp(7t1)(etl) -; eq. 

para. integra.ís multi-dimensionais) o VEGAS3, que é baseado no método de Monte 
Carlo1 podemos obter o \.raior numérico para a seção de choque total dos processos 
(5.1) e (5.2) caracterizados para cada sinal apresentado na tabela [5.1]. 

O método de Monte Carlo apresenta uma peculiaridade que é muito útil pa
ra o estudo fenomenológico dos processos em questão. Como ele é um método 
estatístico} reserva-nos a possibilidade de reconstruir o evento gerado sorteando 
todos os momentos das partículas envolvidas. Deste modo: pode-se criar djstri~ 
buições de variáveis dnemáticas como energia, PT, etc. 

Para efetuarmos os cálculos é necessário introduzir um corte cinemá.tico na. 
pseudo-rapidez das partículas finais, IY.e,,,1 < 3.5, para os processos que envolvem, 
como background, um foton no canal t de modo a. evitar divergências no seu 
propagador, além de simular, ainda que de maneira. rudimentar~ a característica 
do detector de possuir um ponto cego na região do feixe de prótons. 

Como o leptoquark aparece quase sempre no canal 8, seu sinal apresenta-se 
como um pico no valor de sua massa, ffilq1 na distribuição da seçàó de choque 
total em função da energia 0 representado pela massa invariante do processo.1 

Devido ao fato do sinal ser muito pequeno em comparação com o backgrcund, 
resolvemos escolher uma região de integração em torno do pico a ser observado. 
Escolhemos uma regiào Ã tal que mio} ~ 40 GeV < A < mlq + 40 GeV, onde 
podemos então observar os limites de detecçâo destas novas partículas. 

5.3 Smearíng 

Devido às incertezas experimentais nos aceleradores, é muito difícil determinar 
com precisão a energia total das particulas finais. De fato l para aceleradores já 
em funcionamento: como o LEP 2, a performance do calorimetro eletromagnético 
do detector ALEPH) por exemplo~ resulta numa resolução para a energia de 
f7/E = 84%/vE e a resolução angular é "o = ",/sinO = .32 + Z.7/JE(GeV) 
mrad. Estas incertezas se propagam a medida que se avalia as diversas variáveis 
cinemáticas. 

:3para obter mais informações sobre e$te programa, veja apêndice B. 

http:integra.�s
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A fim de aproximarmos um pouco mais o estudo dos leptoquarks à realidade 
dos aceleradores de partículas~ introduzimos em nossa análise um fator adicional 
que simula de maneira simplificada as imperfeições dos detectores nos acelerado
res buscando obter uma resolução para a energia e ângulo parecidas com as reais. 
Este procedimento, chamado de smearing, introduz artificialmente um erro nas 
medidas de energia, momento e trajetória das partículas finais provenientes da 
produção de um leptoquark. De fato, em uma análise numérica, como a apre
sentada aqui~ não há a possibilidade de erros em tais variáveis cinemáticas e os 
quadri-momentos conservam-se perfeitamente. Quando introduzimos o smearing 
nos dados teóricos intencionamos acarretar uma incerteza ao quadri-momento, 
de forma a obter um déficit de energia e momento da mesma maneira que ocorre 
na vida real. Este fato é muito importante em nossa análise pois dá origem a 
novos backgrounds como detalharemos na seção 5.4. 

O smearing é obtido transformando o quadri-momento de uma dada partícula 
em uma distribuição gaussiana centrada no valor teórico. Desse modo, sorteia-se 
de forma aleatória um valor dentro da curva gaussiana e atribui-se esse valor 
ao quadri-momento inicial. Este procedimento, aplicado a todas as partículas 
finais (em nosso caso ao elétron e ao quark), produz um desbalanceamento nos 
quadri-momentos finais. 

Para os parâmetros do detector CMS do LHC [85], o smearing para a energia 
do elétron, Ee, é feito aproximando seu valor por um gaussiana com a metade da 
largura, (JEe 1 dada pela seguinte expressão 

"E. _ 0.02 
E. - y'E;" + 0.005 (5.22) 

o momento total é então determinado a partir do smearing da energia e da massa 
do elétron. A direção é calculada dentro de um cone ao redor da direção inicial 
com a metade do ângulo do cone distribuído em uma gaussiana com a metade da 
largura dada por (JOe = 10 mrad. 

No caso do calorímetro hadrônico do CMS. os quarks têm sua energia, Eq , 

aproximada a uma gaussiana com metade da largura, (JEq: dada pela expressão 

"E, _ ~ 003 (5.23)E - ",+' . 
Q yEq 

O momento total dessas partículas foi calculado a partir do smeanng da ener
gia. A direção dos quarks é determinada assumindo que ela varia dentro de um 
cone centrado na direção original com a metade do ângulo distribuído em uma 
gaussiana cuja metade da largura é dada por (JOq = 15 mrad. 

A tabela [5.2] mostra o efeito do smearing nas seções de choque do processo 
pp -+ e-q -+ e-q calculadas para.Ji. = 14 TeV, mlq = 500 GeV e '" = 0.3 
para os diversos leptoquarks com F = 2. Os únicos cortes empregados foram 
na pseudo-rapidez das partículas finais, IYe,j I < 3,5 e na massa invariante do 
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par elétron jato} 460 GeV < mt,j < 540 GeV. Notamos um pequeno acréscimo 
sistemático para as seções de choque com smearing que pode ser explicado devido 
ao fato de que eventos com IYe•.i1 > 3.5\ cuja seção de choque cresce para estes 
valores! são aceitos devido ao smearing. Este fator é dominante em relação ao 
efeito contrário, quando eventos com IYe,il < 3.5 são cortados, dado que as seções 
de choque divergem para valores altos de IVe,jl. 

, Leptoquarks 
, SlL S'H I S, S3S,c i Vu, I \'2R ! V2 

" (fb) 256.9 366,3 I 264.0 487.3 : 377.0 803,9 573.8 
(t' (fb) 264.0 313,6 : 271.7 ' 493.9 I 384.9 808.2 580.2 

Tabela. 5.2: Efeito do smearing nas seções de choque do sinal e- +jato para os 
leptoquaxks com F ;;;; 2. (J e q" representam as seções de choque sem e com o 
smearing respeçtivamente. Assumimos JB ;; 14 TeV, m10r = 500 GeV e K :;;;; 0.3. 
Os cortes utilizados são explicados no texto. 

Por outro lado, quando impusermos cortes cinemáticos em variávels como, por 
exemplo, no déficit de momento transversal, frl esperamos que a seção de choque 
com smearing seja bem menor em rela.ção à seção de choque sem smcaring. Como 
ilustração~ utllizando-se os cortes definidos na sub-seção 5.5.1) a seção de choque 
para () leptoqua.rk SlLl com n'/.sl.!. ::;:; 500 GeV e K = 0.3, cai de q = 71.91 fb 
(sem smearing) para cr~ = 23.89 fb (com smearing). Na seqüência deste trabalho, 
usamos apenas os resultados provenientes de processos que sofreram a ação do 
smeariTl9, salvo onde for claramente especificado. 

5.4 Background pp -+ W- + jato 

Como vimos na seção anterior. no processo p p -7 e q X. os erros experímentais 
podem apontar um ligeiro desalinharnento nas partículas finais como se houvesse 
um neutrino adicional com baixa energia no sub-processo. Para fazer um es~ 
tudo detalhado e mais realista dos possíveis sinais dos leptoquarks em colisões 
hadrôn1cas resolvemos levar em consideração também essas incertezas. Desse mo
do, além dos backgroullds irredutíveis sobre os quais falaremos na próxima seção) 
incluímos em nossa análise a contribuição do processo pp -+ n'±+ jato. que~ 
quando o H!:t decaí leptonicamente l gera o sina) e:t +jato +Pr. Quando O ir 
for pequeno o suficiente « 10(30) GeV) este background poderá ser confundido 
com o sinal e± + jato dentro do detector, 

O processo p p -+ 1- + til +jato pode ser obtido através de três sub-processos 
distintos 

http:leptoqua.rk
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dil->/-+v.+g (5.24) 
gd->r+vl+u (5.25) 
gü->/-+v,+d, (5.26) 

que podem ser melhor visualjzados na figo 5.6. O processo p p -1- 1+ +VI + jato 
possui os mesmos diagramas da figo 5.6 apenas com a inversão da linhas fer
mÍônicas. Os e~ementos de matriz associados a esses diagramas foram calculados 
com o auxílio do pacote MADGRAPH [86J. Este programa calcula o elemen
to de matriz quadrado de um determinado processo dentro do modelo padrão e 
proporciona uma rotina em FORTRAN que possibilita. uma posterior avaliação 
numérica da seção de <:boque do processo através da integração no espaço de fase 
correspondente pelo método de Monte Carla . 

. I • . 

5.24: 

5.25: 

5.25: 

Figura S.6: Diagramas de Feynrnan para os sub-processos de p p -+ 1- I/r jato. 

Corno estamos realizando a integração do processo envolvendo o leptoquark 
apenas na região àe energia próxima de sua massa. é natural que o par lépton
jato produzido possua urna massa invariante com o mesmo valor que a energia 
proposta. Desta forma, exigimos que, no backgfound) o par lépton-jato produzido 
tenha uma massa invariante entre nl/q - Ó e mlq + ó~ com ó sendo o parâmetro 
que determina o intervaio de integração. Como estamos assumindo que a massa 
do leptoquark é de 500-2000 GeV e usamos um intervalo de integração de ó = 40 



83 5.4 Bockgraund pp -+ W- +jato 

GeV, o corte na massa invariante fica. ml~ - t5 < lv/~j < mlq + á. Além disso, no 
processo com o leptoquark, realizamos um corte na rapidez do lépton e do jato 
de ly,l, lu;1 < 3.5. Procedemos com este corte também no caso do background 
por questões de coerência. As figuras 5.7 e 5.8, apresentam algumas distribuições 
para a seção de choque, ow, do processo p p -t IV- +jato -+ e- + fie +jato para 
m/, =500 e 1000 GeV respectivamente com 0 =14 TeVe os cortes na massa. 
invariante e na pseudo-rapidez. 
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Figura 5.7: Distribuições da seção de choque O'w para o processo pp --+ e- +ve + 
jato com m" = 500 em fun,ão de (a) PT" (b) P'l'j, (e) h e (d) mT,". Impusemos 
apenas os cortes na massa invariante e na pseudo-rapidez como explicado no 
texto. 

Já que este é um processo de background, estamos interessados em eliminá-lo 
de forma eficiente do estudo dos leptoquarks. Para isto impusemos alguns cortes 
cinemáticos que reduzem de forma considerável a contribuição deste processo 
no sinal em questão: como mostram as figuras 5.7 e 5,8, O mais óbvio deles é 
o corte no PT do neutrino que necessariamente tem que ser pequeno para que 
o processo em questão seja confundido com o sinal e + jato do leptoquark. O 
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Figura 5.8: Distribuições da seção de choque o'W para o processo p p -+ e- +V e + 
jato com fil" = 1000 em função de (a) i l-e, {b} PTh (ç) fr e (d) mTt". Impusemos 
apenas os cortes na massa invariante e na pseudo-rapidez com explicado no texto. 

valor usadó foi de h < 10(30) GeY para m/, = 500(> 500) GeV, Devido ao 
pico jacobiano do )eptoquark no canal s os léptons e jatos provenientes de seu 
decaimento apresentam valores de seu momento transversal picados em mrq/2. 
Assim, para que o background assemelhe-se ao nosso sinal é preciso que efetuemos 
um corte nos momentos transversais do lépton e jato finais como mostra a tabela. 
15.3]. Este corte evita também divergências no infra-vermelho devido a presença 
do glúon, 

Fínalmente, impusemos um último corte na massa transversal do par elétron
neutrino definida por 

mT," = [(Pr, +Pr")' - (p" + p,")' - (p" +p,")'] t (5,27) 

em que 50 GeV 	> mTeÕ' > 110 GeV já que as fig:;. 5.i e 5.8 mostram que. para 
o background. a seção de choque é picada para mTev ,..." mu" = 80.22 GeV. Estes 



85 5.l> Análise das Seções de Choque de Produção 

500mlq (GeV) 750 1000 • 1250 1500 2000 
200 300 400 : 500 : 600 800PTe.j > 

Tabela 5.3: Valores impostos para o corte no momento transversal de e::l: e ja.to, 
PT~,j, para os diversos valores da. massa do leptoquark, mrql usados. 

cortes também se aplicam de maneira eficiente ao processo pp -4 e+ +Vi; + jato. 
Os resultados da aplicação dos cortes mencionados podem ser vistos Da ta

bela [5.4). Como podemos observar nas figs, 5.7 e 5.8, os cortes no momento 
transversal do neutnno e na massa transversal do par elétron-neutrino são os 
que mais atuam para elíminar a .contribuição deste indesejável processo. Porém) 
quando comparamos o resultado com todos os cortes aplicados com a seção de 
choque do processo com o leptoquark (veja tabela [5,5]) notamos que este ba· 
ckground é ainda muito importante, Isto significa que é necessária uma análise 
mais cuidadosa do processo de produção dos leptoquarks levando--se em conta 
a contribuição deste óackgTound nào-irredutivel no cálculo dos limites para as 
-constantes de acoplamento dos leptoquarks. 

"w (fu) I e + Volt +jato e+ + fie + ja.to : 

: cortes iniciais cf cortes : cortes iniciais : cf cortes 
, mi, ~ 500 GeV , 2475 26,5 , 2485 22.9 ,, 
:1 m;" 1000 GeV i 68.6 2.346 67.8 2.077 

Tabela 5.4: Valores da seção de choque Uw para0 backgTound pp -t e± +Vl'! +jato 
para. m/q = 500 e 1000 GeV. Os cortes iniciais referem-se aos da pseudo-rapidez e 
massa invariante, além de um corte em PTj > 10 GeV para evitar as divergências 
do glúon, A coluna c/ cortes refere-se a todos os cortes explicados no texto. 

5.5 Análise das Seções de Choque de Produção 

Tipicamente, em <:olisôe5 pp. os leptoquarks são produzldos através dos processos 
(5.16a-5.16c), Entretanta~ o processo de produção simples p p -t 1+ q -+ LQ 
permanece interessante porque pode ser separado dos outros por apresentar um 
único lépton no estado final através dos sinais e+jato ou jato+h. O proçesso com 
apenas um léptQn no estado final) apesar que possuir uma seção de choque menor, 
ganha interesse já que seus backgnnmds também serão menores em relação aos 
outros processos [69]. Estudamos apenas os processos que dão, como sinal: um 
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elétron (pósitron) mais um jato no estado nnaL Dividimos nossa análise supondo 
que os leptoquarks não coexistem) ou seja, consideramos apenas um tipo de 
Jeptoquark de cada vez. Por motivos de simplificação1 quando um determinado 
leptoquark apresenta mais de uma constante de acoplamentO' assumimos que 
apenas uma delas é nâo nula. Como estamos interessados em limites superiores 
para os acoplamentos, esta hipótese não compromete nosso trabalho posto que 
um estudo mais abrangente apenas diminuiria os limites superiores. Por último 
gostaríamos de frisar que, nos cálculos desta seção) assumimos que as massas de 
todos os férmlons envo1vidos sào nulas. 

5.5.1 	 Leptoquarks com F = 2 

Iniciamos a análise do sinal e + jato para leptoquarks com F = 2. Levando-se 
em conta os acoplamentos apresentados pela lagrangíana (5.4), este sinal está 
associado aos sub-processos. eq(q} --+ eq(q) com q = 'U,d. assurnindo-se que 
os leptoquarks apenas se acopiam com a primeira família fel'miônica. No sub
processo t q -} e qt há. contribuições do modelo padrão irredutíveis devido a 
troca de um I ou ZO no canal t (onde também contribuem os quarks s, c), como 
mostra a figura .5.9. bem como a troca de um leptoquark escalar ou vetorial no 
canal $. 

ei" e2 

,. Zo + 	 ~=(f~J=Y
Á~ 

91 92 

Figura 5,9: Gráficos de Feynrnan com F =:2 para o sub-processo eq -)o eq. com 
(LQ) podendo ser escalar ou vetorial, qi ::; UI d, S. c e 1; = tt, d. 

Dos gráficos de Feynman da figura 5.9 podemos obter os elementos de matriz 

M, -iQ,e'il(p" li, u(p,,) Iü(p,,)-y" «(p,,) ; (5.28) 

M", = 
C• ,
'pm", .. [ , '] _ u(p" h, R,(! + T )+ L,(1-1) u(p,,) 
2~ 

, 
-m~ 

ii(p"l'Y' [R,(! +I') +L,(!  ,5)] u(p,,) • (5.29) 

para o modelo padrão: 
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1. , ') -T( ) . rMs -'l.KLIRfi(p~l)C(l±1 u pq, s-m~+'l.ms s4 

"T(p~) C (1 'f ''1') uCp,,) (5.30) 

para os leptoquarks escalares e 

1
Mv i~1.IRii(P )(1±-r'h.CüT(p.;) s mi-+imvrv

4 " 
UT(p~) C..," (I 'F ..,') u(P,,) (5.31) 

para os leptoquarks vetoríais~ onde 

LJ ~ TJ-2QJ'in'6w RJ;:;;; -2QJ sin2 Ow ! (5.32) 

com QJ e Tj sendo a carga do férrnion em unidades de e~ e a terceira componente 
do isospin respectivamente. 

O processo e q -4 e q possui duas contribuições distintas. A primeira com q = 
u(á) quando o diagrama do leptoquark contribuí e a segunda com q = d(u),s,c 
onde só intervêm o fóton e o ZO. Note que. na maioria dos casos" os leptoquarks 
só se acoplam com um tipo de quark por vez, portanto os processos com os outros 
três quarks apenas contribuem para o background. As excessões ficam por conta 
do caso com o leptoquark \'iR (de mã~direlta) que se acopla simultaneamente 
com os quarks ti e d e com os leptoquarks S3B e S3C que, por possuírem constantes 
de acoplamento proporcionais a 93L (v. tabela [5.11), não podem ser analisados 
separadamente. Nestes casos o backgTound é composto apenas pelas contribuições 
dos quarks .') e c através da troca de "I e ZO. 

Dos elementos de matriz (5.28-5.30) podemos obter a seção de choque dife
renciai não polarizada para o caso e q -+ e q. com q = u(d) com a contribuição de 
um leptoquark escalar para F = 2 

( dd'
(J 6r = 30

1-' [IM,I'+IM z,I'+IMsl'+2Re(MoZ')+ 
cos eq-+~Ij _I'S 

+ 2Re(Mos) + 2Rc(MZ'sl] , (5.33) 

com 

A2 ·2 
IM I' = 2Q'e'S :- U , (5.34)~ ç t 2 

IM I' ?(G 2)' 1 [(R'R'-'-L'L'rZb = - FmZo ( 2)2 11 '1' <: 'l s+
i - mzt: 

http:5.28-5.30
http:s-m~+'l.ms
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+(R'e L' + L't R')ú] , (5.35)9 q 

~, s'
IMsl' ~ (5.36)4" (.' - mW + rn~r} 

4GFm~Q,.'
2Re( M,,,,, ) = 'C 1 , ) [(R.R, + L,L,)';'+V2 t t - m", 

+ (R.L, + L,R,)ú] ., (5.37) 
2: 2 $"rS - ms') 

(5.38)2Re(M,s) = Q,. ~ i[(s _ m})' + m}r}] 

2GFm~ÀIIR il' (il - m})
2R.(MZ"s) - (5.39)V2 (i - m~) [(il - m~) + m}r}] 

com ÀLIR dado por 

).L = t\.LVLt L9 (5.40a) 
) 

AR =~RJR.R, (5,40b) 

Para o leptoquark vetorial. usando (5.31), temos 

v 
1(d::'O) ,,-.,, ~ 32"il [IMol' + IM"" I' + IMvl' + 2Re(MoZ")+ 

+ 2Re(Movl +2Re(Mz'v l] , (5,41) 

com 

ü'
1,1.'1,·1' K477__-'~~~~ (5.42)

('; - ml-l' +m1-r1· 
, , ü2(s-m~) 

"iV!:"N (5.43)
= 2Q,~ e i[(S-m~)'+m~r~] 

4À2IRGFm~o «2(.5 - m~)
2Re(Mz',') ~ . (5.44)V2 (i-m~,)[(';-m[,)2+ml,r[,] 

e 

À~ =fCLJLtRq (5,45a) 

ÀR= I'.RJRe Lq (5.45b) 

Para o backgl'ound. a seção de choque diferencial não polarizada para cada 
tipo de quark q é dada por 

} 
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d" )" ! 
( d "8 = 32..,; [IM,I'+IMzol'+2Re(M,zol] (5.46) 

ços ~q-tl!q 

Da mesma forma, o processo eq -t e fi também possui duas contribuições 
distintas, como mostra a figura 5.10. Quando ij = ü(d) o diagrama do lept<>
quark contribui no canal t e quando li =::: d(ü),s,c, apenas o fóton e o ZO são 
conslderados. 

Os elementos de matriz associados a este processo são 

M, = -iQ,e'ü(p"h. "(p,,) rv(p;,) Y' v(p,,) ; (5.47) 

Mz' = GF
:;{ ü(p,,)-r. [R,(l+'l") + L,(1--1'l] .(p,,) i,

2 2 -mzo 

v(p,,)-r" [R,(! +')") +L,(l - ,'1] v(p,,) ; (5.48) 
..,

-~r;,LIR T 5 1
Ms = 4 v (p,,)C(! '1 )u(p,,). , . r..·· 

u-ms+zms $ 

ll(p,,)C(l ±,')vT(p,,) ; (5.49) . ,
lltL/R T S 1Mv = --v (p. )C'1 (11''1 )u(p,) . . ............


4 'h P 1 U - mir + lmVrv 

il(p",)(l±,')-r'CiiT(p,,) . (5.50) 

., e:; e, ih 
j, 

" " 

" 


"'[ , 2 0 + "(LQ) 

"I! 
..,•ih ih 91 e:; 

Figura 5.10: Gráficos de Feynrnan com F::: 2 pa.ra o sub-processo e li -t e li) com 
(LQ) podendo ser escalar ou vetorial, qi = u1 d, s. ce lii :::: fi, d. 

No processo eij -t elj) como no caso anterior l o leptoquark somente se acopla 
com um tipo de quark. fi ou d, de cada vez, excetuando-se os casos já mencionados 
dos leptoquarks \~iRl S'J8 e Ssc. Desse modo) os processos com os outros três 
qua:rks só contribuem para o background. 

Dos elementos de matriz (5.47-5.49) podemos obter a seção de choque dif... 
rencial nào polarizada para o caso e ij -t eq. com fi = ú(d) com a contribuição de 
um leptoquark escalar para F = 2 

http:5.47-5.49
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( diJ)S ~ 1
32"s [IM,I' + IM~,I' + IMsl' +2Re(M;",)+

d cos () eq-+ef 

+ 2Re(M;s) +2Re(Mz,sl] (5.51) 

com os M' sendo dados por (5.35) a (5.39) apenas com a troca s .... Ü e IM"I' 
sendo a mesma dada por (5.34). 

Para o leptoqua.rk vetorial~ usando (5,50)j temos 

v 

(d:!et~,~ 32~.s [IM,I' + IM;"!, + IM'tI' +2Re(M;z')+ 

+ 2Re(M~v)+2Re(Mz.v)] , (5.52) 

'I 
onde os M lf são dados por (5.42) a (5,44) com a troca S H ú e os demais termos 
são os mesmos apresentados anteriormente. 

I, Para o backgroundl onde só contribuem os diagramas com "I e ZU da figura 
5.10, com os quarks qi sendo ü(d), s e c j a seção de choque diferenciaJ é dada por 

d' ]" 
( dc:'O/ = 32~' [IM,' + IM",I' + 2Re(M'z,l] (5.53) 

.~., . ' 

As expressões para as seções de choque diferenciais apresentadas até agora 
valem também para o processo pp -t e+ +q -+ e+ +jato) apenas com a inversão 
da linhas de férmlons nas figuras 5.9 e 5.10. Isto significa dizer que a única 
mudança entre os processos com elétrons e pósitrons está na troca das funções 
de estrutura dos quarks dentro do próton l fp-<t1J' f+ J'P-"fi'l na expressão (5.21). 

Realizamos então as slmulações numéricas para as seções de choque total e 
do background irredutível. Na tabela [5.5J exemplificamos os resultados obtidos 
para o sinal e* + jato com smearing, no qual contribuem os processos e q ---t e q 
e e q ---t e ij, com e == e± j para os leptoquarks com F = 2 de (5.4) com a massa 
do Jeptoquark sendo mlq == 500 GeV1 a constante de acoplamento fi == 0.3 e a 
energia no referencial do laboratório ..;s == 14 TeV. Para obtermos uma melhor 
visualização do sinal do leptoqllark) integramos apenas na região mlq - 40 GeV 
< m(; < mlq+40 GeV. O erro da avaliação numérica por Monte Carlo apresenta~ 
se na última casa decimal. Em todos os valores foi aplicado o corte na pseudo
rapidez hltJI < 3.5 como foi descrito na seção 5.2. ::\as colunas com cortes, 
impusemos cortes em algumas variáveis dnemátícas que descreveremos a seguir. 

As figuras 5.11 e 5.12 mostram as distribuições cínemátic:as para as seções de 
choque do processo e.- -T jato intermediada pelos leptoquarks SlL com ms1.t = 500 

http:leptoqua.rk


91 5.5 Análise das Seções de Choque d. Produção 

• 194.4 I 154.0 

Tabela 5,5: Valores numéricos (em fb) das seções de choque (fI, e do background 
irredutívelO'bg para o sinal e+jato com smearing e os leptoquarks com F :::; 2 com 
energia no laboratório de fi == 14 TeV. Integramos apenas na região ffilq - 40 
GeV < me,) < mlq + 40 GeV. Foram introduzidos os çortes na pseudo-rapide:t 
[Ye,ql > 3.5 em todos os processos. Os outros cortes estão definidos no texto. 
Assumimos m/r; ;;;: 500 GeV e K. := 0.3. 

GeV e Vil,. com mt'lL = 1000 GeV respectivamente para ~ = 0.3) além do lIa
ckground irredutível do l' e Zo. Observamos que a seção de choque para o ba
ckground é bastante picada para PTe,i pequeno) enquanto os sinais dos lepto-
quarks sâo mais favorecidos para Pre,} ..... 1n/q/2 devido ao pico jacobiano. Des
sa forma, implementamos um corte <.:Ínemático em]>Te > 200(40Q) GeV, para 
mlQ = 500(1000) GeV , que diminui consideravelmente os áackgrDunds e não in
flui muito no sinal do leptoquark. Os cortes no momento transversa~ pa.ra outros 
valores da massa do leptoquark podem ser vistos na tabela [5.3]. As incertezas 
criadas pejo smearing geram um pequeno sinal de déficit de energia e momento 
como podem ser Vlsto nas figs. 5.11 e 5.12. Desse modo, podemos definir novos 
cortes que serão úteis para eliminar grande parte do backgrtnmd p p -+ W + jato 
descrito na seção 5,4. Comparando as figuras 5.7-5,8 com 5.11-5.12: impusemos, 
então~ que o déficit de momento transversal fosse sempre menor que PT < 10 (30) 
GeV para. rol:} = 500 (> 500) GeV. Além djsso, forçamos que a massa transversal 
do par détron-neutrino estivesse sempre fora do intervalo4 50 CeV < mTev < 110 
GeV, já que o backgro'l1nd do U' apresenta um pico para mT~l' = HlW. Os resul
tados com estes cortes sào apresentados nas tabelas [5.4] e [5,5]., de onde pode-se 
concluir que serão fundamentais no estudo dos sinais de leptoquurks escalares e 
vetoriais no LHe. 

4Para m;q ::::::: ';00 G~V, um corte em ntTl;'v < 50 GeV já. é satisfatório posto que a distríbuiçã<> 
da miLSSa transversal para <> sinaJ do leptoquark é muito pequena para mT e" > 110 GeV. como 
podemos ver nas ng:s. 5.11 ~ 5,16. 

http:5.11-5.12
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Figura 5.11: Distribui-;ões da seção de choque do processo €- +jato para SlL com 
mS'L = 500 G.V • " = 0,3 em função de (a) Pr" (b) PTj, (c) h e (d) mT,., A 
curva. sólida representa a seção de choque total e a curva tracejada a contribuição 
do background irredutível. Impusemos apenas os cortes na massa invariante e na 
pseudo-rapldez. 

Finalmente l para estimar.o potendal do LHe na busca por leptoquarks l exi
gimos que o nível de sígnificância do sinal fosse da ordem de 30' na região de 
integração escolhida de ±40 GcV ao redor de mlt}. Este limite pode ser obtido 
da seguinte forma 

(1tot - (T,-o r;; 
(5.54)-/"<=0 v.c = 3 

com 

17'0/ = (1lq + CTbg +O'w (5,55a) 

(11(:::::.0 = (lb!) +ow (5.55b) 

sendo que C = 100 fb-t ê a luminosidade integrada projetacla para um ano de 
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Figura. 5.12: Distribuições da seção de choque do processo e- +jato para l'íL com 
my" = 1000 GeV e" = 0.3 em função de (a) !'T" (b) !'Ti> (e) PT e (d) mr,", A 
curva sólida representa a seção de choque total e a curva tracejada a contribuição 
do background irredutível. Impusemos apenas os cortes na massa invariante e na 
pseudo-rapidez, 

funcionamento do LHe. Esta exigência garante que o sinal para a produç.ão do 
leptoquark seja daro o suficiente para ser observado. Para. esta análise utilizamos 
todos os cortes definidos anteriormente. A figura 5.13 apresenta a região de 
exclusão com 30' nQ plano x x m/v para o sinal e-+ jato obtida a partir de (5.54) 
para os Jeptoquarks SlL e V2L' Podemos ver que, no intervalo de massa 500
2000 GeV, estes leptoquarks podem ser observados no LHe para constantes de 
acoplamento da ordem de fi = 0.08-0.18. Estes límites são ainda maís restritivos 
que os obtidos a partir da produção a pares de leptoquarks escalares través de 
sub-processos que envolvem quarks e glúons {59], onde se obtém llmites da ordem 
de ~ =0,22 para mli =2000 GeV, 

http:0.08-0.18
http:produ�.�o
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Figura 5,13: Regiôes de exclusão com 30" no plano K. x mrq para o sinal e- + jato 
com uma luminosidade integrada C =100 fb-1 para os leptoquarks (a) S'L e (h) 
V2"L

5.5.2 Leptoquarks com F = O 

A lagrangiana (5.5) apresenta leptoquarks com F = O que também podem ser 
associados aos sub~proceS$os eq(q} -t eq(q), com q = 'U)d: resultando nos mes
mos sinais e± + jato analisados na sub-seçàQ anterior. A diferença entre as duas 
famílías de Jeptoquarks reside no fato de que, para F,:;;:. Jr as linhas de férmioos 
são contínuas, ao contrário do caso em que F = 2 onde, devido à presença de um 
espinor transposto na regra de Feynman, as linhas de férmions apresentam-se que
bradas. Dessa forma. para F = O; o sub-processo em Q1'''' o leptoquark contribui 
no canal s e. portanto. apresenta um sinal claro na for de um pico jacobíano, 
é diferente do caso anterior. come pode ser visto na figu ...... 5.14. 1\0 sub-processo 
e- ti ~ e- q. há também contribuições do modelo padrão irredutíveis devido à 
troca de um '"i e um ZO no canal i {quando também contribuem os antl-quarks :S, 
ê). Como. no caso anterior, o sub-processo com pósitrons, e+ q -+ e+ q, é análogo 
ao sub-procesoo com elétrons, apenas com a inversão. das linhas fermiônicas nas 
figuras 5.14 e 5,15, 

Os elementos de matriz para os diagramas do modelo padrão são dados pelas 
equações (5.47) e (5,48), Utilizando-se das regras apresentadas na seção 5.1 
podemo.s obter os elementos de matriz para o gráfico de Feynman do leptoquark 
esca.1ar apresentado na figura 5.14 

MR "i!R u(p,,) (1 ± ,') v(p,,) s _ mj, + 
1 

ímRrn4 
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eJ é; 

"Y , Zo + )~$){ 
qt fh 

Figura 5.14: Gráficos de Feynrnan <::om F = O para o sub-processo e li ~ e ii, com 
(LQ) podendo ser escalar ou vetorial, 91 = ü) d, 8, c e q~ = Ú\ J. 

íi(p.;} (1 'f ")") u(p,,) (5.56) 

e para o leptoquark vetorial 

1
Mu - ~tlR ú(p,,) (1 ± -r'h" v(p.;) s_m& + imuru4 

v(pr,h.(1 'f -r')u(p,,) , (5.57) 

com rnR e mu sendo a massa do leptoquark escalar e vetorial com F = O res
pectivamente e as larguras rR e ru são as mesmas apresentadas em (5.12) e 
(5.15). 

Note que a única mudança significativa entre os casos F = 2 e F = Oestá no 
sinal relativo entre os elementos de matriz do moddo padrâo e do leptoquark que 
irá alterar as contribuições dos termos de interferência. Este processo possui duas 
contribuições distintas: a primeira quando o diagrama do leptoquark contribui e 
a segunda onde apenas intervêm os diagramas com o i e o Zo. Com as excessÔ€s 
do leptoquark R2R que se acopla simultaneamente com os anti-quarks fi e d. e dos 
ieptoquarks ~'3B e C'Se, que possuem constautes de acoplamento proporcionais a 
h3L e não podem ser analisados separadamente, os outros leptoquarks apenas se 
acoplam com um tipo de anti-quark (u 011 d)l desse modo os processos com os 
outros três sabores de quarks só contribuem para o backgr-ound irredutível. 

Dos elementos de matriz (5.2S), (5.29), (5,56) e (5.5i) podemos obter a seção 
de choque diferenciai não polarizada para o processo e ij -t E q) com li :=; ü{d)~ com 
a contribuição de um leptoquark escalar para F :=; O, desprezando-se as massas 
de todos os férmions envolvidos 

Rd& ~ ~ [IMol' + IM2"I' + IMRI' + 2Re(M,2")+
(dCOSO ) .,..." 32r.s 

+ 2Re(M,n) + 2Re(Mz'n») , (5.58) 
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com IM,I', IMz'l' e 2Rc(Moz'l dados por (5.34), (5,3ó) e (5,37) respectiva
mente com a troca s H ti e 

~4 5'IM;d' = (5.59)
4 (8 - mj.F + m~ r1. 

"(s - m1.l .2Rc(M,R) - , (5.60)-Q,e'~' i[(. _ mk)' + m~ r1.] 

2GFm~r&IR s'(s - m~)2Re(MZ"nl - , (5.61)..j2 (i - m~,) [(9 m~)' +mhrlJ 
com 

~L = nLVL. R, ; (5.62a) 

~R ="nVR. L, ' (5.62b) 

Para Q leptoquark vetorial1 de maneira análoga a (5.52}1 temos 

diJ )U
( - 32~.i [IMol' + IM..I' + IMul' + 2Re(MoZ')+

dcos O eij-+eq 

+ 2Re(M,u} + 2Rc(M..u)] , (5.63) 

com 

.4 U
-, 

IMul' (5.64)x (s-mij)2+mlrrb l' 

2Qqe2f\2 Ú2 (S - mi,)
2Re(M,u) (5,65)

3 i[(s-m'/;l'+mijrbl 
4(' 2 " U"("$ mu )fFrnZOfJLIR 

2Re(Mz'u) , (5.66)
..j2 (i-m~o){(.i-m~)'+mbr1rl 

e 

17~ = KL/Le Lq (5.67a) 

nÍl = ~RVR. R" (5,67b) 

Para o back.qrQulld, onde só contribuem os diagramas com troca de '/ e ZO da 
figura 5.14. com os quarks lii sendo fi(d), s e C. a seção de choque diferencial é 
dada pela expressão (5,53). 

Outra contribuiçào para o sinal e- +jato que envolve leptoquarks com F = O 
vem do sub-processo e:- q -t e- q, como mostra a figura 5.15. Neste caso o 
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e1 e, e1• TT 

q; 

" "'Y, Zo + "(LQ)
" "II 

ql q, 1. e, 

Figura 5.15: Gráficos de Feynman com F = Opara o sub-processo e q -+ e q, com 
(LQ) podendo ser escalar ou vetorial, qj = u, d, 5, C e if; = u, d. 

leptoquark contribui no canal t acoplando-se com o quark u( d) enquanto que 
para os quarks d( u), s e c apenas os diagramas do modelo padrão contribuem. 
Note que se invertermos as linhas de férmions na figo 5.15 obtemos os gráficos de 
Feynman para o sub-processo e+ ij -+ e+ ij. 

Os elementos de matriz para os diagramas do modelo padrão da figura 5.15 
são dados em (5.28) e (5.29). Para os diagramas com leptoquarks os elementos 
de matriz são 

1 
MR i~l,/R ü(p,,)(l 'f 7')U(P,,) s_ mh + imRr

4 R 
ü(p,,)(1 ± 7') u(p,,) ; 1 (5.68) 

Mu - i~l,/Rü(p"h" (1 'f ,') u(p,,) S _ m~ + imu ru4 

ü(p,,) (1 ± 7'h" u(p,,) . (5.69) 

No processo e q -+ e q. como nos casos anteriores~ o leptoquark somente se 
acopla com um sabor de quark. u ou d, com as excessões dos leptoquarks R2R, 
U3E e U3e já comentadas anteriormente. Os processos com os outros três tipos de 
quarks apenas contribuem para o background. A partir dos elementos de matriz 
(5.28), (5.29) e (5.68) obtemos a seção de choque diferencial nâo-polarizada para 
este sub-processo 

321;;.; [IM,I' + IM~, I' + IM~I' + 2Re(M~z')+(d::'O) 
R 

'q~'q 
+ 2Re(M~R) +2Re(M~R)l (5.70) 

com IM,I', IM"I' e 2Re(M~z') dado, por (5.34), (5.35) e (5.37) respectiva
mente. IMRI', 2Re(M~R) e 2Re(M~R) são dados por (5.59), (5.60) e (5.61) 
respectivamente com a troca s H li. 
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Para () leptoquark vetorial: usando {5.69), temos 

u 

32
1
n5 [IM,I' + IM~I' + IM&I' + 2Re(M~z<)+(d::eL,., ~ 

+ 2Re(M~u) +2Re(Mz,ul] (5.71) 

com os Mil dados por (5.64) a (5.66) com a troca .s H fi e os demais termos são 
os mesmos apresentados em (5.70). 

Para o background, onde apenas contribuem os diagramas com i e ZU da 
figura S.ls} com os quarks q; = u(d)~ 8 e c, a seção de choque diferencial é dada. 
por 

di; _)" 3L. [IM,I' + IM~IZ +2Re(M~... )1 (5.72)(dcose ,,4., 

As expressões para as seções de choque diferenciais apresentadas nesta. sub
seção também são válidas para o processo 'P'P -t e+ +q -t e+ +jato, com a troca 
q H q, o que significa dizer que temos unicamente que substituir fp-'N:Jl t+ fp-+ii' 
na expressão (5.21). 

Como no caso anterior, efetuamos as mesmas si:--mlaçàes numéricas p",ra a 
avaliação das seções de choque total dos leptoquarl. com F ~ 0, (71'11 e d<: ba~ 
ckground, aLg' Na. tabela [5.6] apresentamos os resuh ~os obtidos para os slJ1:ds 
e± + jato. nos quais contribuem os processos e q --t e; . e ij -+ e q) para os lL'l" cr 
quarks com F = O de (5.5). Assumimos que a massa dos leptoquarks é m/q == 'ao 
GeV, a constante de acoplamento K. = 0.3 e a energía no referencial do laborat(,rJo 
Vs = 14 TeV. Para obtermos uma melhor visualização do sinal do leptoquark 
usamos os limites de integração 1H!q -40 GeV < me,j < ffilq+40 GeV. Novali' dite, 
o erro da avaliação numérica está na última casa decimaL Como anteriomh.:nte) 
aquí também implementamos os mesmos cortes dnemâticos do caso com F = 2. 
já que as distribuições cinemáticas para F = Opossuem o mesmo comportamento 
do caso anterior, corno mostra a figura 5.16. 

Podemos observar da tabela [5.6] que a contribuição dos lept.oquarks nas 
seções de choque com F = O sào consideravelmente menores para O sinal e- +ja.to 
que as apresentadas na tabela [5.5j para leptoquarks com F = 2, enquanto que 
para o sinal e+ + ja.to a situaçã.o se inverte. Isto dev/7se fundamentalmente a 
que os processos que contam com os leptoquarks no canal oS apresentam seção 
de choque maior do que aqueles que apresentam leptoquarks no canal t. Pata 
F = 2. o sub-processo e- +jato, que envolve colisões e- q (v" figo 5,9)~ apresenta 
um sinal maior que o sub-processo e+ + jato, que envolve colisões: e+ q porque 
este último está suprimido pela funçào de estrutura do próton) flH"i < J"P-)q~ já 
que há um número consideravelmente menor de anti-quarks dentro do próton do 



99 5.5 Análise das Seções de Choque de Produção 

e- + jato , e+ + jato, 
cortes iníciais! com cortes cortes iniciais com cortes 

U" q,;; : "I. "" 
, 

Ulf I u óo "I, er,., 
, R, : 196,3 156.2 i 9,65 0,932 271.2 i 154,0 25.76 0.662, 

R'L i 195.9 156.2 9.63 0.932 369.5 i 154.0 46.70 0.662 
R'R 1235.9 156.2 18.33 0.932 ! 485.1 154.0 71.8 0.662 

VàB r I 351.3 156.2 37.57 0.932 ' 1105.2 154.0 177.4 0.662 : 
ViL ! 196.6 156.2 : 8.36 0.932 268.7 154.0 : 21.87 : 0.662 : 
UiR "235.7: 1õ6.2 ' 15.75 0,932 , 383.3 154.0 : 43.32 0.662 :
Ur I 234.5 , 156.2 115.65 0.932 576.1 154.0 i 78.9 0.662 I 

Tabela 5,6: Valores numéricos (em fb) das seções de choque cr/~ e do background 
irredutível (filg para os sinais e:t +jato com smearíng e os leptoquarks com F = O 
para uma energia no laboratório de .JS = 14 TeV. Integramos apenas na região 
mlq - 40 GeV < mt.,j < m/f +40 GeV. Foram introduzidos os cortes na pseudo
rapidez ]Ye,q] > 3.5 em todos os processos. Os outros cortes sâo os mesmos 
definidos na sub-seção 5.5.1. Assumimos mf'l = 500 GeV e K = 0.3. 

que quarks. No caso em que F = O. ê o sinal e+ + jato que ê favorecido pela. 
função de estrutura. do próton~ já que nos proçessos com leptoquarks no canal 
$, o pósítron aoopla-se com o quark. enquanto o elétron acopla-se com () anti
quark1 como podemos ver na figura. 5.14. Dessa forma t esta característica é de 
fundamental importà.ncia para a diferenciação entre os leptoquarks com F = O e 
F = 2. Se for observado! no LHe, um excesso de eventos com sinal e +jato que 
sejam típicos da produção simples de um 1eptoquark, uma análise da diferença 
entre os sinaís com elétrons e pôsitrons pode estabelecer de forma clara a qual 
grupo o leptoquark pertence. 

Na figura 5,16~ apresentamos algumas distribuições cinemáticas para a. seção 
de choque do processo e-+jato intermediadapelo leptoquark R'}. com mRl = 500 
GeVe li = 0.3: além do background irredutível da troca de "f e Zo. Podemos ob
servar que as distribuições para o leptoquark R2 possui o mesmo comportamento 
dnemático em relaçào ao leptoquark SlL (v. figo 5.11). Portanto, impusemos, 
para F = 0, os mesmos cortes estabelecidos para os leptoquarks F = 2 da sub
seçâo 5.5.1. Note tambêm que a seção que choque para os leptoquarks apresenta 
um comportamento bem distinto do background permitindo assim que o sinal de 
sua produção seja claramente identificado. 

Mostramos. na figura 5.17. a região de exclusào no plano K X mlq' obtida 
através da eq. (5.54). para o sinal e+ +jato para os leptoquarks R1 e irf ~ exígindo 
uma significâncía de 3a no sinal do LHe com uma luminosidade integrada de 
C = 100 fb -1. Vemos que, de forma similar ao caso çom F = 2, no intervalo 
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Figura 5,16: Distribuições da seção de choque do processo é- +jato para R2 com 
mJl, = 500 GeV e li = 0,3 em função de (a) Pr" (1)) PTi> (o) h e (d) n" '", 
A curva sólida representa a seçã.o de choque total e a curva tracejada apenas a 
contribuição do backgl'ound irredutível. Impusemos somente os cortes na massa 
invariante e na pseudo-rapidez. 

de massa de 500-2000 GeV) 0$ lepioquarks com F = O poderão ser observados 
no LHe para valores da constante de acoplamento" ::; 0.04-0.21. ~ovamente, 

nossos resultados sào melhores que 0$ apresentados em i69L que ohtém limites a 
partir de sub-processos que envolvem quarks e glúons da ordem de t; = 0.:3 para 
mlq = 2000 GeV. 

http:0.04-0.21
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Capítulo 6 

Conclusões 

Algumas extensões do modelo padrão da física. atual das ínterações eletro-fracas 
foram estudadas no contexto dos aceleradores de partículas jà em funcionamento1 

como o LEPl e daqueles projetados para um futuro próximo, como o LHe, Den~ 
tre as várias extensões existentes na literatura., concentramos nossa atenção, em 
particular, em dois casos específicos: (i) modelos supersimétricos com violação 
espontânea e expHcita de paridade-Rj e (H) um estudo independente de modeio 
para leptoquarks. O modelo supersimétrico com quebra de Rp foi analisado em 
três frentes distintas: nos aceleradores LEP I, LEP 11 • LHe, onde vimos que 
pode gerar sinais importantes para a detecção da. violaçâo de paridade-R. Os 
leptôquarks~ por sua vez, foram estudados na região de energia do LHe,..fS = 14 
TeV1 através de colisões lépton-quark) dando origem a sinais observáveis para a 
sua produção simples. 

Na primeira parte deste trabalho, estudamos alguns aspectos de SUSY com 
violação de paridade-R. Para o LEP I, conseguimos impor limites aos parâmetros 
dos modelos com violação de Rp na região em que mx~ ::::;:: 40 GeV. Pata a 
produção simples de neutralinos foi possível restringir a violação explícita de 
paridade-Ratravés do limite do observável BR(Z· -> xv)BR(:" ... /+/-v) ;S O.7x 
10-6 desde que sejam inc1uídos na análise os canais de decaimento com elétrons t 

e múons1 bem como as estatísticas combinadas dos quatro experimentos do LEP. 
Todavia, vínculos cosmológicos para mv.. impõem restrições mais fortes para o 
modelo com víoLaçào explícita do que os limites obtidos a partir dos dados do 
LEP. No caso da produção simples. o modelo com viola~ão espontânea vê-se pou
co afetado. Para a produção a pare5~ a situação muda de figura e o modelo com 
violação explícita é limitado para BR(ZO -+ XX)BR(;.. -+ 1+/-v)BR(:" -+ in
visível) :S i x 10-6• sendo mais fortes que Os vínculos cosmológicos. Com uma 
melhor estatística t o modelo com violação espontânea estaria vinculado para um 
branching mtio BR(Z· ... ;n)BR(;.. -> /+I-v)BR(x ... invisível) ;S 2 x 10-7 

• 

Esperamos que um incremento substanciai seja atingido com a inclusão das no
vas topoiogias e+e-, 7+7- e di-jatos +/rr. UtiHzando-se uma melhor estatística, 
acreditamos ser possível que os resultados melhorem e os l1mites obtidos para 
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os branching mtios vinculem de maneira mais clara os modelos com violação de 
paridade-R estudados aqui. Acreditamos, portanto1 que os resultados obtidos na 
seção 3.1 encorajam a uma nova simulação da produção de neutralinos no LEP 
que incluam um estudo mais detalhado dos backgrounds implementando as outras 
tOj>ologi!Ul observadas no LEP. 

Para energias atingidas pelo LE-P Il, observamos que o modelo com violação 
espontânea de paridade-R adiciona um novo modo de decaimento para o stop 
mais leve1 t1 -+ 'f' bj que pode ser çomparável ao modo de decaimento do MSSM I 

tl --+ CX~, para. mil = 80 GeV < mil + mxt, De fato, notamos que, para altos 
valores de tanf3 (> 30), o branching ratio do novo decaimento assume um valor 
mínimo de 20%. Gostaríamos de frisar que obtivemos estes resultados mesmo 
assumindo vaiores grandes para a mistura l-ê j que favorece o decaimento do 
MSS~1. Além dissot mesmo no caso em que o canal c X~ seja dominante, a violação 
de paridade-R contribui para gerar um sinal diferente do esperado no MSSM, já 
que O neutraHno não é estável. Desse modo~ conduímos que, para o caso em que 
mil < m/) +m:\:+, o decaimento previsto pelo modelo com violação espontânea 
de Rp ganha u~a fundamental importância nos processos de produção do stop 
mais )eve no LEP 11 e deve ser analisado com atenção. 

A violação de paridade-R também pode ser claramente observada. no LHC, 
através da produção de gluínos e seus subseqüentes decaimentos em cascata em 
multi-Iéptons (ML) e di-léptons com mesma carga (DMS). Pudemos comprovar 
que não só os decaimentos com violaçào de Rp do neutralino mais leve sào im· 
portantes, cOmO o segundo neutralino mais leve e o chargino mais leve também 
contribuem de maneira significativa para o surgimento de eventos raros no LHC. 

Para os sinais com multi-léptons no estado nnal com tan {3 = 2, observamos 
que o modelo com violação espontânea de parídade-R possui um branching maior 
que o MSSM para fJ < O e menor para j.l positivo. Pudemos nota..r também que os 
branching ratiQs para o modelo com violação explícita são maiores em relação aos 
outros modelos analisados para todos os valores de p.. No caso em que tan lj = 30, 
o modelo espontâneo apresenta resultados similares ao !vlSSM porque o branching 
miio invisível do neutralino domina sobre todos os outros, resultando num sinal de 
déficit de energia similar ao do MSSM. Novamente) o modelo explícito apresenta 
um incremento do sinal para todos os valores dos parâmetros. 

Para o sinal com dois Jéptons de mesma carga eJétrica, obtivemos resultados 
semelhantes aos anteriores para os modelos espontâneo e explícito) com a única 
diferença de que. para tan /3 pequeno os branchings do modelo espontâneo são 
maiores que OS do 1vISS?\'1 para todos os valores de p. Isto deve--se ao fato de 
que o neutralino possui um branching raiio considerável em bósons H-\ que são 
os responsáveis diretos pelo sinal DMS) quando dois neutralinos1 provenientes da 
cascata do g)ulno: decaem em bósons W de mesma carga~ devido a sua natureza 
de majorana. 

Gostaríamos de lembrar que, neste trabalho, desprezamos as contribuições dos 
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canais de decaimento leptônico do T, apesar deste possuir um grande branching 
em elétrons e múons. Porém) sua ausência não desmerece nossos resultados, já 
que a presença do ; decaindo em Iéptons teria o efeito de aumentar os valores 
para os branching rntios dos modelos espontâneo e explícito. Dessa formal pode.. 
mos entender nossos resultados, como um limite inferior para os branching ratios 
com violação de paridade-R. E claro que os resultados ohtidos aqui encorajam 
a rea.lização de um estudo detalhado atra.vés de simulações de Monte Carla que 
incluam o lépton l' e todos os efeitos relevantes dos detectores do LHe. 

Na parte fiua,)} desenvolvemos uma análise da produção de leptoquarks es
calares e vetoriaís no LHC~ através de colisões e-q. Vimos que o sub-processo 
eq -t eq, apesar de possuir uma seção de choque bem menor em relação aos 
processos típicos de produção de leptoquarks em colisões hadrôn1cas, através dos 
choques qqt q 9 e 9 g, permanece interessante devido ao fato de produzir um si~ 
nal com apenas um lépton no estado finaL Este sinal, por ser mais raro que 
a produção de di-Iéptons, propicia um menor número de backgTounds! criando 
a possibilidade de que este sub~processo possa ser claramente Identificado pa~ 
ra uma luminosidade integrada do LHe de [; = 100 fb-l. Observamos ainda 
que, como o leptoquark pode ser produzido no canal $j Seu sinal é facilmente 
distinguido a partir de um pico jacoblano na dístribuição da seção de choque 
em função dos momentos transversais dos léptons e jatos produzidos, no valor 
de PIl,j :;: ml"J2. Além disso, pudemos obter limites para os acoplamentos dos 
leptoquarks em função das suas massas e observamos que) mesmo para massas 
pequenas (mIl! ;..,; 500 GeV)~ os leptoquarks podem ser detectados para valores 
pequenos de sua constante de acoplamento, x ,...... 10-2 • Estes limites são ainda 
melhores que os obtidos através de sub-processos com qq, qg e gg, que obtém 
limites da ordem de K ~ 10-[ para ml, - 2000 G.V [69]. Ressaltamos que, 
embora a lagrangiana efetiva dos leptoquarks dê origem a 14 diferentes acopla
mentos. estudamos, neste trabalho, as características de apenas quatro deles. 
Porém, o estudo completo de toàos os leptoqua.rks em colisões e-q no LHe pode 
ser encontrado em [87]. 

Finalmente. chegamos a conclusào de que~ se a supersimetria com violaçào de 
paridade-R ou os leptoquarks de fato ocorrerem na natureza, seus efeitos poderão 
ser visíveis no intervalo de energia dos futuros aceJeradores. 
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Apêndice A 

Larguras para N eutralinos e 
Charginos 

Mostramos aqui as expressôes das larguras de decaimento para os neutralinos 
e charginos apresentadas na sub-seção 2.1.2. A largura de decaimento a três 
corpos, r", é dada por [18J 

r3b 
(mil mjJ mB, dL, dR) -

G2 m51%~-.r' { 
= 8 ~_~ 'dyy dJ.y(x1- x;-y)Ill ,1l(XE,Xj,Y)

IB" o 

-4 [(y2 - y(2 + x1- x;) +1 - x; +x~) [1I.Il(X8, xj,y)+ 

+(2y - 2 - x~ + xj)Iu + I] +2dLdRXjXB [-Ill,ll(XB1Xjd/) 

+Ill (X8,Xj,y))} , (A.l) 

com Xj ;;;;;;; mjfmi, a:B = m;jmB e as funções I sendo 

;;
1=-1 (A.2.)

2 

lu = -~ In(1 - 'YY) (A.2b)
2y 
ti 'V

llLll =: ___o (A.2<)
21-,y 

x' 
~i=l-~ (A.2d)

IB -y 

No limite em que x J = O. (A,i) reduz-se a 

G' 5"" pm, ( 2ar (m"O,mB,dL,dR) = 192,,3 dL +an)!(X8) , (A.3) 

com 



108 Larguras para N eutralin05 e Charginos 

, 12 [ 1, 1 1 1 - x' , ] f(x) = - --x - - + - + ln(l- x ) (AA)
x4 6 2X2 x4 

Devido à natureza de majoram\. dos férrnions neutros, o decaimento (2.26a) 
possui três diagramas distintos dando origem a termos de interferêncía. O rer 
sultado final para a largura. na aproximação em que desprezamos as massas dos 
férrnions finais, é dada por [25) 

G2 m 
5 

[r~bJ(mi, O~, <Yk) 4~1ra' (c, +C2 +ca)f(xz) + 

+2(C11 +C13 +c,s)g(xz, xz )] ;F ' (A.5) 

com 

c, (O"'.. + 0"'.,)(O'" + O", )- L)I R}. Lkm Rkm 


c, - (O~i +O~)(OZ;m +O~m) 

c, - (O~'1j + O~j)(OL:m + O',\1m) 


c" - O"	Lbr.OlrLji0
11 

LkiO"Ljm +0'/.rumOflRjiO'iRki0"Rim 
0/1 011 011 Ou (Y,' 0'/ (Y,I 011c" 	 - Ll,... Rji Ui Lim - Rkm Lj; Rkj Rim 

0'1 ~' (J/ Ou Ou Of! Ou OuC" 	 Lki Lkj Rjm Rim + Rki Rkj Ljm Lim . (A.6) 

SF é O fator de simetria para partículas idênticas no estado final! Xz = mdmzo; 
f(x) é a mesma de (AA) e g(x,y) é dada por 

12 f 	 1
g(x,y) _ _ -x'y'(-5x' - 5y' +3x'y') 

y6 x6 l 2 

1
-2( -3x' - 2y' + x'y')x'(l - y')ln(l _ y') 

1 
-;;( -2x' - 3y' + x'y')y'(l - x') ln(l - x') + 

• 
+(x' + y')(x'y' - x' - V') x 

( , (y' + x' - "'y') . ( y' - x'y' \ x ln,l -	 x )10 , - L" , " " 1+[ 	 x y+:r- xy/ 

+ L' ( , " \]} . 	 ")11,,., 	 y' I A
l·,"\,j

\y-+X--x Y I 

Para o decaimento (2.26b)r há. interferêndas devido às contribuições de cor
rente neutra e carregada, A largura1 desprezando-se as massas dos férmions finais) 
pode ser dada por [25: 
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I1"(m" O" 0';', oL' O", Iú,KR) = ~:'!~ [eI!(xz) + (c, +c,)f(xw) + 

+2(012 + C13)g(xz,xw) + 2C239(XW'XW)] , (A.S) 

sendo que Xw = m,fmw, f(x) e g(x,y) são as mesmas de (A.4, A.7) • os coefi
cientes c são agora dados por 

o, (O'L1, + Oi),)(Ol"" + Oíl.,.) 

c, - ~(Kr., + /(~,,)(I<l.,j + K~mj) 
c, ~(h1,j + K;"j)(I<lm' + K~m') 

l~ 0'/ r/{+ 10' O" r Kc" - 2' Um l.jl'). LH Lmj '2 rum Rji). Rki Rmj 

e'3 - -~O~kmORiiJ(Lkj](Lmi - à0Éu:mOLi;!{m;jKRmi 

C23 - ~J(Lk.iJ(Lkjl\'Rmjf{Rmi +~KRki[Úlkj[{LmjKLmi (A.9) 

Com algumas modificações óbvias, a eq. (A.S) pode também ser aplicada para 
o ca.'io com quark no estado final (v, eq. (2.26c)). Nesse ca!S0t teremos apenas o 
diagrama com a troca do Zo. Desse modo. a largura de decaimento é dada pela 
eq, (A.8) com os seguintes valores para os coeficientes c 

C, = (01}, +Oj\},) [G-Q,Sin'Ow)' (-Q,Sín'Ow)'] 

C2 = C3 = Ct2 = Cl~ = CZ3 = O . (A.10) 

Para o caso do decaimento de (2.32<:). onde há interferênda entre a corrente 
neutra e carregada. a largura é dada por tIS] 

"" G),mJ [ ~ >'l (' ,f3 (m,.eL,CR,dL,dR) = 192,,3 8(di;+ail) "j+aj)f(xz)+ 

+(c1. +<1)f (x",) +4(oj -Vj)cLdL9(XZ,xw)] . (A.ll) 

)iovamente. as funções f(2') e g(x, y) siio dadas por (.'\.4) e (A.7) respectivamente. 
Finalmente, para o de<:aimento (2.31b). a largura é dada por [24] 

4 

r 3&II(mi, mh mB: dL , dR ) e 
•
m, 8' (d' dl )1

I 
(."~ 6') +0-6-3 4 n L + R 

~O li SlIl 17W, 


+2dL dRf'Jéf,(f3' - 6') , (A.12) 
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com 

;1",3 x2 

h(x) ~ --- -+x+(l-x)ln(l-x) (A.13.)
6 2 


h(x) 2x+(2-x)ln(1-x) (A.13b) 

e f3 = mi!mB; ó = mi/ma



Apêndice B 

o Método de Monte Carlo 

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

1 I _ 1 N 

f = 1 dx,···l dXnf(i,,···, Xn) '" f = N I: f(x,(i),···, xn(i)) (B.I) 
o o i=l 

com Xl (i) sendo o i-ésimo sorteio da variável Xl uniformemente distribuído no 
intervalo (O, I) [10, 88J. 

Cada avaliação de f(xl(i),"" xn(i)), li. é uma aproximação da integral f e 
sua precisão, como uma estimativa, é medida pela variância 

1
,I - 2 UI 

2 

...., (f,(x) - f) dx = - (B.2)
N o N 

que leva ao desvio padrão de J 
<7, 

<7J = .../N (B.3) 

Portanto, o erro na estimativa da integral n-dimensional f converge sempre 
com um fator *. Esta taxa de convergência não é muito boa para integrais 
unidimensionais se compararmos a outros métodos para estimativa de integrais, 
como o método do Trapezóide para N pontos em uma integral unidimensional, 
onde o erro converge com um fator j\~2 j ou a fórmula de m-pontos Gaussiana 
que converge com N2~-1. Entretanto, a grande vantagem do ivIonte Carla surge 
quando avaliamos integrais n-dimensionais, para os quais o Monte Carla ainda 
converge com -j;:;, enquanto os métodos do Trapezóide e de Gauss convergem 
com N-2jn e N-(2m-l)/n respectivamente. 
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o Monte Carla dispõe também de vários artifícios matemáticos que visam 

optímizar o erro na estimativa das integrais. O Monte Carlo estratificado [89] 
consiste em dividir o intervalo de integração em várias partes é aplicar o método 
em cada uma das partes separadamente. Este artifício permite que os números 
a.leatórios sejam melhor distribuídos é J portanto~ torna a estimativa mais con
fiável: acarretando num desvio padrão menor. O procedimento ainda permite 
que possamos sortear mais pontos onde o integrando varia mais. dando maior 
confiabHídade à estimativa da integral O err01 utilizando-se deste truque~ ge.i ralmente ê menor (ou) no mínimo igual) do que o erro estimado. no método de I Monte Carla simples. 

O outro artifício usado é o arranjo ponderado do 'Monte Cado [89), cujo ob
jetivo é concentrar a distribuiçào dos pontos €ScoJhidos no intervalo onde o inte
grando varia mais. Isto é feito dividindo o integrando por uma função arbitrária 
de modo que o integrando fique agora. com a menor variação possível, 

f = l' f(x)dx = l' ~i:;9(X)dx = l' ~i:i dO(x) (BA) 

onde as funções 9(x) e O(x) satisfazem a condição 

G(x) = f g(y)dy , (B.5) 

A escolha da função g(x} é difícil, pois ela precisa ser simples o suficiente para 
ser integrá\'el analiticamente e. ao mesmo tempo} ter uma vadação parecida com 
a da função f(x), que é comj;;kada o bastante para necessitar uma Integração 
por lvlonte Carlo. Ê claro que uma boa escolha de g(x} reduzirá substandalrnente 
o erro na estimativa da integral de J(x). 

O Monte Carlo é extremamente sensível em relaçào a singularidades no in
tegrando1 tornando a estimativa imprecisa. Devemos sempre evitá-las com uma 
mudança conveniente de variável ou usando o arranjo ponderado. escolhendo 
uma função 9 que elimine a singularidade do integrando. A função delta torna-se 
intratável pelo método e deve ser integrada analiticamente, 

Para a avaliação das integrais envolvidas neste trabalho. usamos um programa 
em Forlran chamado VEGAS [90]. Este programa uti1iza~se de um algoritmo que 
emprega um esquema de Monte Carlo interativo e adaptativo, Este algoritmo 
avalia prontamente o desvio padrão da estimativa para a jntegral~ além de sua 
taxa de convergência ser independente da djmensão da integral. O integrando 
não precisa necessariamente ser contínuo para o algoritmo fundonar, 

As características mencionadas acima são comuns do método de Monte Carlo. 
A grande vantagem deste novo algoritmo é que ele ê adaptativo. ou seja, ele 
automaticamente concentra os sorteios nas regjôes do integrando onde ele possui 
maior variação. O VEGAS faz varias estimativas da integraL usando o método 
de r...lante Carla. onde a densidade de probabilidade p{.y) dos pontos alea.tóriQs é 
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modificada com o intuito de que p( x) seja maior onde o integrando varie mais. 
Na primeira estimativa, o VEGAS utHlza p(x) = 1~ e a informação obtida. sobre 
o integrando nesta avaliação é usada para definir uma nova densidade p(x). Esse 
procedimento é feito sucessivamente, visando minimizar o valor do desvio padrão 
da estimativa, (12. A avaliação da integral será, então, uma média ponderada de 
todas as estimativas realizadas. 

O VEGAS ofere<:e ainda outra alternativa, Ele permite que) após algumas 
estimativas iniciais) utilizemos a última densidade de probabilidade calculada 
para iniciar uma nova estimativa sem levar em conta as primeiras estimativas para. 
a avaliação final da integral. Isto permite uma optimização do procedimento, já 
que as primeiras estimativas sào feitas com uma densidade de probabilidade p(x) 
pouco adequada.. 





Bibliografia 

[1] 	 S. L. Glasow, Nucl. Phys. 22 (1961) 579; S. Weinberg, Phys. !tev. Lett. 19 
(1967) 1264; A. SaIam, Proc. 8" Nobel Symposium, Estocolmo, 1968, ed. N. 
Svartholm (Almqvist and Wiksells, Estocolmo, 1968) p. 367. 

[2] 	 M. Gell-Mann, Phys. Lelt. 8 (1964) 214. 

[a] 	 P. W. Higgs, Phys. Lelt. 12 (1964) 132. 

[4] 	 F. Richard, Proc. In!ernational Workshp ou E/emeutory Portic/, Physics: 
Pres,n! ond Future, Valência, 1995, od. J. W. F. Valle and A. Ferrer (World 
Scientifie Publishing Co., Cingapura, 1996) p. 3. 

[5] 	 A. Masiero and J. W. F. Valle, Phys. Lett. B251 (1990) 273; 

[6] 	 F. de Campos, M. A. Garda-Jareiío, A. Joshipura, J. Rosiek and J. W, F. 
Valle, Nuel. Phys, B451 (1995) 3. 

[7] 	 HI Collaboration, C. Adloff et. aI., pre-prin! DESY 97·,024, hep-ex/9702012; 
ZEUS Collaboration, J. Breitweg et. al., pre-print DESY 97-025, hep
ex/9702015. 

[8] 	 W, Buchmülier. R. Rúckl and D, Wyler. Phys. Lett, B191 (1987) 442. 

[9] 	 D. Bailin and A, Lo" •. "Supersymme!nc Gauge Field Theory and Slfing 
Theory" (IOP Publishing Ltda., UK, 1994), 

[lO] 	V, Barger and R. Phillips. "Collídcr Physics" (Addison-Wesley Publishing, 
USA, 1987). 

[11] 	 G. G. Ross, "Grand Unifiea Thcories" (The BenjaminjCummings Publishing 
Company, luc, USA. 1985), 

[12] 	 H. Haber ancl G. hane, Ph)'s, !tep, 111 (1985) 75. 

[13] 	 X. Tata) aulas apresentadas na IX Jorge A. Swieca Summer School, Campos 
do Jordão, Brasil. em Fevereiro de 1997, pre-prinl \JH-5lJ-872-97. 

[14] 	 H. p, Nilles, Phys. Rep. 110 (1984) 1. 



116 BIBLIOGRAFIA 

[15] 	 J. E. Kimand H. P. NiIles,Phys. Lelt. B138 (1984) 150: J. Chun, J. E. Kím 
and H. P. Nilles, Nuel. Phyg, B370 (1992) 105; J. A. Casas and C. Muno., 
Phys. Lett. B306 (1993) 288. 

[16] 	 H. Baer, A, Bartl, D, Karat.., W. Majerctto and X, Tata, In!. J. Mod. Phys. 
A4 (1989) 4111. 

[17] 	 L. HaIl and M. Suzuki, Nuc!. Phys. B231 (1984) 419; S. Dimopoulos and L. 
j. H.I!, Puys, Lett. B207 (1988) 210: E. Ma and D. Ng, Phys, Rev. D41 
(1990) 1005. 

[18] 	 M. C. Gonzalez-García, J. C, Rom5c and j. W, F. Valle, Nue!. Phys, B391 
(1993) 100. 

119] 	 J, Steinberger, proceeding de Electrow,ak Physícs Beyond the Standard Mo
dei, ,d, J. W. F, Valle and l. Velasco (World Scientific, Singapore, 1992) p. 
3. 

120] 	 J, E, Kim, Phys, Rep, 150 (1987) ); S. Bertolini and A, Santamaria, Nuel. 
Phys, B310 (1988) 714. 

121] 	 l. C. Rom5c, F. de Campos and l. W. F, Valle, Phyg. LeU. B292 (1992) 
329; A. Lopez-Fernandez, J. Rom5c, F. de Campos and J, W. F. Valle, 
Phyo. Lelt. B312 (J993) 240; F. de Campos, M. A, Garda-l,reno, A. S. 
Joshípura, J. Rosiek, J, W, F. Valle and D. p, Roy, Phys. Let!, B336 (1994) 
446; F. de Campos, La Física del Higgs en ltlodelos Superstmétrico$ con 
Rotura Espon.tânea de. Paridade R o Número Leptónico~ Tese de Doutorado, 
U. de Valência, Espanha.! 1995. 

122] 	 ALEPH Collaboration, pre-prints CERN-PPEj97-128, hep-ex/9710012, 

[23] 	 p, Nogueira, J. C. Romão and J. W. F. VaUe, Phys, Lett. B251 (19901 142. 

[24) 	 A. Bartl. W, Pered, F. de Campos. M, A, Garcia-Jareno. M. B. Magro, J, 
W. 	F, Valle aná ,V. Majerotto, Nud. Phys. B502 (1997) 19. 

[25] 	 J. C, Romão. F. de Campos, M. A, Garcia-Jareno. M. B. Magro and J. W, 
F. Valle, Nud, Phys, B482 (1996) 3. 

[26] 	 H. Dreiner and G, G, Ross, Nud, Phys. B410 (1993) ISS e referências con
tidas, 

[27) 	 Para uma revisão recente veja; J, VI". F. Valle. 'lPhY$ics Beyond lhe Slandard 
jY!odeP'. aulas dadas na FIlI Jorgt. André Swieca Summer School. Rio de 
Janeiro. Fevereiro de 1995. 

[28] 	 ALEPH Collaboration, D, Buskulic et aI, Phys. Lett. B349 (1995) 238. 



117 BffiLIOGRAFIA 

[29] 	 V. Barger, G. F. Giudlce and T. H.n, Phys. Rev. D40 (1989) 2987; T. 
Bank" Y. Grossman, E. l\.rdi .nd Y. Nir, Phys. Rev. D52 (1995) 5319; 
M. Nowakowski and A. Pilal!sis, hep-ph/9508271; B. de Carlos and P. L. 
White,OUTP-96-01P. 

[30] 	 T. Sjostrand, Comp. Phys. Commun. 82 (1994) 74. 

[31] 	 P. D. Aeton el ai, Phys. Lett. B273 (1991) 338. 

[32l 	 J. C. Romão, C. A. Sanlos and J. W. F. Valle, Phys. Lelt. B288 (1992) 311. 

[33l 	 G. Giudice, A. Masiero, M. Pelroni and A. Riollo, Nuel. Phys. BS96 (1993) 
243; M. Shiraishi, I. Umemura and K. Y.mamolo, Phys. Lett. B3lS (1993) 
89; veja também I. Umemura and K. Yamamolo, Nuel. Phys. B423 (1994) 
405. 

[34l 	 M. C. Gonzalez-García and J. W. F. Valle, Nud. Phys. B355 (1991) 330. 

í 
I 

[35] 	 N. Hataet .1., Phys. Rev. Lell. 7õ (1995) 3977; C. J. Copi, D. N. Schramm 
" • 	 and M, S, Turner? Science 267 (1995) 192j para uma revlsão recente veja S. 

Sarkar, Oxlord preprint OUTP-95-16P. 

[36] 	 E. W. Kolb, M. S. Turner, A. Chakravorty and D. N. Schramm, Phys. Rev. 
Lett. 67 (1991) 533; A. D. Dolgov and l. Z. Rothstein, Phys. Rev. Letl. 71 
(1993) 476; A. D. Dolgov, S. Pastor and J. W. F. Valle, hep-ph/9602233. 

[37] 	 M. Kawasaki, G. Steigman and H.-S. Kang, Nuel. Phys. B402 (1993) 323, 
Nuel. Phys. B4l9 (1994) 105; S. Dodelson, G. Gyuk and M. S. Turner, Phys." Ruv. D49 (1994) 5068. 

[38] 	 A. D. Dolgov. S. Pastor. J. C. Rumão and J. W. F. Valle. em preparação;I 	 S, Pastor and J. 'rV. F. Valle! seminário apresentado no TAl!P95) Toledo, 
hep-ph/9602369.

j 139] 	 D. Buskulic et al., Phys. Lett. B349 (1995) 585. 

[40J 	 J(. Hikasa and M. J(obayashi, Phys. Rev. D36 (198n 724. 

IH] 	M. Droe. and S. P. Marlin, pre-pr,nl$ MAD-PH-S,9, UM-TH-95-02. 

[42] 	 ALEPH Collaboration, D. Buskulic oI. al., Ph)'s. LerL B373 (1996) 246. 

(43] 	 DO Collaboration, Phy•. Ru\'. Lelt. 75 (1995) 618; CDF Collaooration, Ph)'s. 
Re\'. Let!. 69 (1992) 3439: \:A2 Collaboration, Phys. Lett. B235 (1990) 363. 

[44] 	 J. Em, and S. Rudaz, PU)',. Lelt. B128 (1983) 248. 



I 

118 	 BIBLIOGRAFIA 

[45] 	 Proc. of lhe Workshop on Physics aI LEP2, CERN 96-01, Vol. l, p. 463. eds. 
G. Altarelli, T. Sjõstrand and F. Zwirner. 

[46] 	 A. Bartl, W. Majeretto and W. Pored, Z. Phys. C64 (1994) 499, erratum 
Z. Phys. C68 (1995) 518: A. Bartl, H. Eberl, S. Kraml, W. Majerotto a.nd 
W. Porod, hep-phj9603410, to appear in Z. Phy,. C. 

[47] 	 L. J. Hall, V. A. Kosteleeky and S. Raby, Nuc!. Phys. B267 (198B) 415; 
F. BOl'2umati and A. Masiero, Phys. Rav. Lelt. 57 (1986) 961, T. Eo,mas, 
G. Leontaris and J. Vergados, Phys. Lett. B219 (1989) 457: A. Gabbiani 
and A. Masíero, Nuel. Phys. B322 (1989) 235, R. Barbíeri, L. Hall and A. 
Strumia, Nuel. Phys. B445 (1995) 219. 

[48] 	 A. Bartl, W. Porod, M. A. García-J.reõo, M. B. Magro, J. W. F. Valle and 
W. Majerotto, Phys. Lett. B384 (1996) 151. 

[49J 	 Partide Data Group, Ph)'s. Rev. D45 (1994) 1173. 

[50J 	 A. Bart!' H. Fraas, W. Majerolto and N. Oshímo, Phys. Ro\'. D40 (1989) 
1594. 

[51] 	 W. A. Bardeen, M. Carena, S. Pokorski and C. E. M. Wagner, Phys. Lett. 
B320 (1994) 110. 

(52) 	 A. Bartl, J. Soderqvist et aJ' l Proc. of the Workshop on lVew Dírectioll$ 
for High Ellergy Physícs. Snowmass, Coloradot USA, 1996; F. Pauss, Proc. 
of the ECFA Large Hadron Collíder Workshop, Aachen, 1990, Vol. I, p. 
118, CER='l90-IO, ECFA90-133, eds. G. Jarlskog and D. Rein; Repor; of tbe 
Supersymmetry Working Group, idem, VaI. Il, p. 606; H. Bauer, C.~H. Chen, 
F. Paige and X. Tata. Phys. Rev. D52 (1995) 2746: Phys. Rev, D53 (1996) 
6241. 

[53] 	 ALEPH Collaboratian. D. Buskulic et. al., Phys. Lelt. B384 (1996) 461, RI 
Collaboratíon. S. Aid el. al .. Z. Pbys. C71 (1996) 211. 

[54J 	 A. Bartl et a!., Phys. R.v. D43 (1991) 2214; A. Bartl, W. Majerolto and 
W. Porod, Z. Phys. C64 (1994) 499. errata Z. Ph)'s. CÓ8 (1995) 518, 

[55j 	 S. Daw,on. E. Eichten .nd C. Quígg, Ph)'s. Re\'. D31 (1985) 1581. 

[56J 	 Veja, como exemplo. }J. Carena, M. OJechowski, S. Pokorski and C. E. M. 
Wagner, "uel. Phys. B426 (1994) 269. 

[57] 	 L. Abbott and E. F.rlli, Phys. Lete BI0l (1981) 69; Nuel. Phys. B189 
(1981) 547: B. Schrempp and F. Schrempp, Phys. LeU. BIS3 (19S5) 101. 



119 BIBLIOGRAFIA 

[58] 	 S. Dimopoulos, Nucl. Phys. B168 (1981) 69; E. Farhi and L. Susskind, Phys. 
Rev. D20 (1979) 3404; J. Ellis et aI., Nucl. Phys. B182 (1981) 529. 

[59] 	 Para uma revisão e referências veja: P. Langacker, Phys. Rep 72 (1981) 185. 

[60] 	 J. L. Hewetl and T. G. Rizzo, Phys. Rep. 183 (1989) 193. 

[61] 	 J. C. Pali and A. Salam, Phys. Rev. D10 (1974) 275. 

[62] 	 ALEPH Collaboralion, DeCamp el al., Phys. Rep. 216 (1992) 253; DELPHI 
Collaboralion, P. Abreu el aI., Phys. Lelt. B316 (1993) 620; L3 Collabo
ralion, Adriani el al., Phys. Rep. 236 (1993) 1; OPAL Collaboralion, G. 
Alexander el al., Phys. Lell. B263 (1991) 123; M. A. Doncheski and S. 
Godfrey, hep-phj9608368; G. Bélanger, D. London and H. Nadeau, Phys. 
Rev. D49 (1994) 3140. 

[63] 	 F. Cuypers, Inl. J. Mod. Phys. A11 (1996) 1627; F. Coypers, P. H. Framplon 
and R. Rueckl, Phys. Lell. B390 (1997) 221. 

[64] 	 O. J. P. Éboli, E. M. Gregores, M. B. Magro, P. G. Mercadanle and S. F. 
Novaes, Phys. Lelt. B311 (1993) 147. 

[65] 	 M. A. Doncheski and S. Godfrey, Phys. Rev. D51 (1995) 1040; D. London 
and H. Nadeau, Ph)'s. ReI'. D47 (1993) 3742. 

[66] 	 G. Bélanger, D. London and H. Nadeau, Phys. Rev. D49 (1994) 3140. 

[67] 	 I. Abl el aI., Hl Collaboralion, Nucl. Phys. B396 (1993) 3; I. Ahmed el 
aI., Hl Collaboralion, Z. Phys. C64 (1994) 545; M. Derrick el al., ZEUS 
Collaboralion, Phys. Lelt. B306 (1993) 173; J. Blümlein. E. Boos and A. 
Pukhnov, Mod. Phys. Lelt. A9 (1994) 3007; J. Ohnemus, S. Rudaz, T. F. 
Walsh and P. Zerwas, Phys. Lell. B334 (1994) 203. 

[68] 	 F. Abe el a!.. CDF Collaboralion, Phys. ReI'. D48 (1993) 3939; S. Abachi 
el aI., DO Collaboralion, Phys. ReI'. Lelt. 72 (1994) 965: J. L. Hewell and 
S. Pakvasa, Phys. ReI'. D37 (1988) 3165; O. J. P. Éboli and A. V. Olinlo, 
Phys. Rev. D38 (1988) 3461; J. E. Cieza-Monlalvo and O. J. P. Éboli, Phys. 
Rev. D50 (1994) 331; M. de Monlign)', L. Marleau and G. Simon, Phys. ReI', 
D52 (1995) 533. 

[69] 	 O. J. P. Éboli, R. Z. Funchal and T. L. Lungov, pre-print hep-phj9709319. 

[70J 	 C. llzykson and J.-B. Zuber, "Quantum Field Theory" (?llcGraw-Hill Inler
national Edition, Singapore. 1985). 

[71] 	 C. Quigg1 "Gauge Thories of the Strong .. Weak and Eletromagnetic Interac
tions" (The BenjaminjCummings Publishing Company, Inc., USA, 1983). 



120 BIBLIOGRAFIA 

[72) 	 J. Wudk., Phys. Lett. BIS7 (1986) 337. 

[73J 	 J. B1ümlein, hep-ph/970328i (1997). 

[74J 	 ALEPH CoU"bor"tioo, D. Decamp et. a1., Ph)'s. Rep. 216 (1992) 253; L3 
CoU.bor"tion, O. Adriani et. aI., Phys. Rep. 236 (1993) 1; OPAL Collabo
ration, G. Alexander et. aI., Ph)'s. Lett. B263 (1991) 123. 

[75] 	 DELPHI Coll.boration, P. Abreu et. al., Ph:ys. Lett. BSl6 (1993) 620. 

[76J 	 CDF Collaboration, F. Abe et. al., pre-printhep-,,,,/9708017; DO Collabora
tion, B. Abbott et. a!.. pre-print Fermilab-Pub-97/252-E, hejM'x/9707033. 

[i7J ZEUS Collaboration, 	M. Derrick ei. aI., Phys. Lelt. B306 (1993) 173; H1 
Collaboration, I. Aht et. al., Nuel. Phys. B396 (1993) 3; H1 Collabor.tion, 
S. Aid et. aI., Phys. Lett. B369 (1996) 173. 

[78J PDFLIB, H. Plothow-Besch. Comput. Phys. Commun. 75 (1993) 396. 

[79] 	 G. Bhattacharya, Pat Kalyniak and K. A. Peterson, Phys. Rev. D53 (1996) 
2371. 

[80J 	 E. J. WiIliarns, Proe. R. Soe. London A139 (1933) 163; Phys. Rev. 45 (1934) 
129(L); C. F. von Weiszaeker. Z. Phys. 88 (1934) 612. 

. 
[81] 	 S. J. Brodsky, T. Kinoshita and H. Tera2.wa, Phys. Rev. D4 (1971) 1532; 

H. Ter.zawa, Rev. Mod. Phys. 45 (1973) 615. 

[82] 	 J. Ohnemus. S. Ruda •. T. F. Walsh and P. M. Zerwas, Phys. Lett. B334 
(1994) 203. 

[83J 	 P. Kessler. Nuovo Cimo 16 (1960) 809: V. Baler, V. Fadin and V. A. Khoze, 
Nuel. Phys. B65 (1973) 381: M. Ch.n and P. M. Zerwas. Phys. R.v. D12 
(1975)187; G. AltareU, and G. ParisL Nuel. Phys. B126 (1977) 298. 

[84J 	 M. B. Magro. "Estudo da Produção de L,ploquarks Escalares em Acelcrado
res ,+c-", dissertaçào de Mestrado, USP /IF/SBI-63/93. 

[85J 	 N. V. lúasnikov and V..~. 1-!.tveev.l're-print hep-ph/9703204. 

[86] 	 MADGRAPH PACKAGE. T. Stelzer and W. F. Long, Comput. Ph)'s. Com
muno 81 (1994) 357. 

[87J 	 O. J. P. ÉboL ~{. B. wlàgro. P. G. Mereadante and J. E. Cieza-Montalvo, 
"lndlrect Signals for LepiQquarks"'. em preparação. 

[SSJ 	 F. James, "Mon!e Carla Phase Spacc", preprint CERN 68-15. 

http:Tera2.wa


121 BIBLIOGRAFIA 

[89] J. M. Hammersley and D. C. Handscomb, l/Monte Carlo Methods" (Methuen, 
USA, 1964). 

[90J G. P. Lepage, J. Comp. Phys. 27 (1978) 192. 

i 


I
, 




