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Motivação

●Buscar a descoberta do que definirá se o mecanismo de geração de massa das 

partículas é o Mecanismo de Higgs;

●Massa do bóson de Higgs: último parâmetro do Modelo Padrão a ser determinado;

●Seção de choque de produção inclusiva é significativa, mas backgrounds ainda são um 

desafio a ser superado no LHC;

●Processos difrativos oferecem um novo mecanismo onde os backgrounds podem ser 

suprimidos;

●Lacunas de rapidez podem ser observadas experimentalmente para identificar estes 

processos, o que resulta em um sinal mais limpo que o de processos inclusivos;

●Apesar da seção de choque muito pequena, espera-se que processos difrativos 

possuam uma razão S/B maior que outros processos.



  

Espectro de massa

CDF & D0, 2010



  

Mecanismos de produção

● Fusão de glúons: favorável em altas 
energias devido ao forte crescimentos 
da luminosidade gg;

● Fusão de bósons vetoriais: dominante 
para a produção de bósons de Higgs 
com altas massas;

● Produção associada HV: permite a 
identificação pela correlação com o 
bóson vetorial no estado final com 
jatos;

● Produção Associada Htt: apesar de 
uma taxa de eventos pequena, o 
estado final com quarks top facilita a 
identificação dos produtos do 
decaimento.



  

Relação entre mecanismos
Hahn et al, 2006



  

Fusão de glúons

● Mecanismo dominante no intervalo 
Mh~114-800 GeV;

● Esperado para Higgs de baixa massa;

● Seção de choque: ~50 pb;

● Redução da dependência em relação 
às escalas de renormalização e 
fatorização LO → NNLO;

● Principais backgrounds:

● gg → bbbar

● gg → γγ

● gg → τ+τ-

● Apesar da alta seção de choque, a 
razão S/B é pequena.

Harlander, Kilgore, 2002



  

Decaimentos

● Meios de detectar o bóson de Higgs em 
aceleradores;

● Baixa massa: bbbar dominante;

● Tauons e glúons ainda significativos;

● Apesar de baixa, γγ canal mais limpo;

● Canais mistos para produção 
associada: Zbbbar, Zl+l-;

● ---

● Alta massa: bósons vetoriais

● Canal de ouro: H → Z → 4l;

● Mh~160 GeV → ~100% em WW 
observado pelo excesso no pico do 
espectro de massa do histograma de 
eventos.

Djouadi, 2005



  

Sinais

S/B pequeno para inclusivo: difrativo?



  

Difração

● Processos difrativos são compreendidos pela troca de Pomerons no canal t;

● Diferentes processos podem ser estudados, onde possuem em comum a presença 
de lacunas de rapidez no estado final;

● Vantagem: estados finais mais limpos pela ausência de atividade hadrônica no gap.

HIGGS

Difração Dupla Difração Simples Troca Dupla de Pomerons



  

Higgs difrativo

● Proposta: processo difrativo com 
menor impacto em relação aos 
backgrounds;

● Aplicação da regra de seleção spin-
paridade para supressão de 
backgrounds;

● Lacunas de rapidez no estado final;

● Dados do Tevatron para χ
c
 dão crédito 

a esta abordagem;

KMR, 2000

Redução de backgrounds!!!



  

Amplitude

● Na proposta do grupo de Durham, a amplitude qq → q + H + q é dada por

onde

sendo K=1.5 o fator referente às contribuições em NLO.

● Precisamente, o fator varia de 1.5 a 1.7 no intervalo Mh=100-200 GeV;

● Predições mais precisas seriam alcançadas com as correções completas?

KMR, 2000

Spira et al, 1995



  

Pomerons

● Abordagem de dois glúons para processos difrativos é completamente alcançada 
pela substituição

● Supressão de glúons sendo emitidos do vértice de produção modificam a distribuição

● Incremento de um fator de 30

na seção de choque de produção;

● Processo secundários?

KMR, 1997

KMR, 2000



  

Fator de sobrevivência

● As lacunas de rapidez podem ser observadas, contudo a interação macia entre os 
hádrons produz outras partículas que populam a lacuna;

● GSP: fração de eventos onde a lacuna poderá ser observada;

KMR, 2006

LHC



  

Predições

● Intervalo de massa: Mh=100-200 GeV
Forshaw, 2005



  

Produção eletromagnética

● Aplicado a processos pp, pA e AA;

● Possui um estado final mais limpo, incluindo lacunas de rapidez;

● Possui contribuição reduzida devido ao tipo de processo: fator eletromagnético  ou 
UPC;

● Abordagem mais analítica do que fenomenológica.

D'Enterria, Lansberg, 2010



  

Contribuições

Miller, 2007



  

Seção de choque

● Amplitude obtida na forma [Levin, Miller, 2008]

● A seção de choque de produção é da ordem de 0.1 fb

● Mesmo caso da produção em UPC: 0.18 fb [D'Enterria, Lansberg, 2010]

● Frente a outros processos, pouco significativo no LHC.

Miller, 2007

D'Enterria, Lansberg, 2010



  

Colisões pA (I)

● No caso de colisões pA e AA, tem-se

● Resultados: pAu(gg) = 100 fb ; pAu(γγ) = 640 fb;

● Produção pela DPE é desfavorecida em vista da supressão da PDF nuclear;

● Seção de choque para fótons incrementada pelo fluxo de fótons em núcleos;

● Tentativa de se observar o Higgs na operação AA do LHC (nov/2010).

Levin, Miller, 2008



  

Colisões pA (II)

● Resultado mais preciso no uso de fluxo de fótons, ou seja, cálculo analítico aplicado 
a fenomenologia;

● Resultados similares a abordagem analítica:

● Disparidade entre as abordagens para pA: resultado de [Levin, Miller, 2008] muito 
acima de 170 fb.

D'Enterria, Lansberg, 2010



  

Colisões AA

● Devido ao número de prótons que emitem fótons, as colisões AA são favorecidas na 
produção eletromagnética;

● Não há um incremento significativo de OO para PbPb;

● Resultado de [Levin, Miller, 2008]: AuAu(gg) = 3.92 pb ; AuAu(γγ) = 3.9 nb

D'Enterria, Lansberg, 2010

Levin, Miller, 2008



  

Mecanismo de fotoprodução

● Proposta: mecanismo que reune as vantagens tanto to mecanismo de DPE quanto 
de UPC;

● Maior GSP;

● Aplicação da regra de seleção de spin-paridade;

● Produção associada Hγ

● Formalismo de Fator de Impacto

Gay Ducati, GGS, 2008



  

GSP

● Como o cálculo da GSP depende do processo duro de interesse, seria necessário 
calcular este fator para o mecanismo de fotoproduçao;

● Alternativa: estimar este fator em comparação a produção em DPE e produção de 
dijatos em HERA;

Gay Ducati, GGS, 2010



  

Predições

● Por este mecanismo, é possível estimar a seção de choque em processos pp, pA e AA

Gay Ducati, GGS, 2008/2010



  

Pomerons com estrutura?

● Análise da produção de jatos no SPS e no Tevatron;

● Hipótese: Pomeron com estrutura partônica;

● Seria correto caso existissem dois conjuntos de jatos (pomeron e próton)

● Convolução de um processo SD com a produção de jatos pela troca de um 
Pomeron;

● Modelo de Ingelman-Schlein

Ingelman, Schlein, 1985



  

Fatorização difrativa

● Outra abordagem é considerar ao conteúdo partônico do Pomeron, ou seja,

● Permite estudar os processos para produção do bóson de Higgs:

● Outros trabalhos em NLO: correções somente com fator multiplicativo
NNLO
Kim et al, 2003

Gay Ducati, GGS, 2011
Gay Ducati, Machado, GGS, 2011



  

Seção de choque

● A seção de choque na fatorização difrativa é dada por

onde a luminosidade é expressa pela função de estrutura do Pomeron

Spira et al, 1995

Actis et al, 2008

Gay Ducati, GGS, 2011
Gay Ducati, Machado, GGS, 2011



  

Distribuições no Pomeron

● Medidas em H1 no HERA permitiram estudar a função de estrutura do Pomeron

FLUXO PDF

H1 Coll., 2006



  

GSP

● Existem evidências de que a fatorização difrativa é quebrada no regime cinemático 
do Tevatron;

● A análise dos dados favorece o uso de um fator de correção (GSP) para as 
predições;

● Estuda-se a produção de qualquer partículas, na precisão desejada desde que 
incluída na seção de choque partônica.

Gay Ducati, GGS, 2011
Gay Ducati, Machado, GGS, 2011



  

Predições (I) Gay Ducati, GGS, 2011
Gay Ducati, Machado, GGS, 2011



  

Predições (II)

Gay Ducati, GGS, 2011

Gay Ducati, GGS, 2011
Gay Ducati, Machado, GGS, 2011



  

Conclusões

● Apesar da baixa seção de choque, a razão S/B para processos 
difrativos é promissora para a descoberta do Higgs no LHC;

● A inclusão de correções em NLO reduz a incerteza das predições 
para a produção difrativa;

● Mesmo no regime cinemático do LHC, a GSP pode ser empregada 
para efetuar corretamente as predições com o uso da fatorização 
difrativa;

● Produção em SD com seção de choque significativa porém não se 
aplica a regra de seleção de spin-paridade, ou seja, não há como 
suprimir os backgrounds significativamente como no DPE;

● Mesmo em produção difrativa, a dependencia nas escalas é 
reduzida.
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