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محاسبه نرخ واپاشیهای بوزون هیگز خنثی در مدل هیگز سه گانه به عنوان یکی از
روشهای نسبت دادن جرم به نوترینو
فاطمه اربابیفر ،1سحر بهرامی ،2ماریانا فرانک
1

2

پژوهشکده ذرات و شتابگرها ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی ) ،(IPMتهران ،ایران
2

گروه فیزیک ،دانشگاه کنکوردیا ،مونترال ،کانادا

چکیده
یکی از روشهای تعریف جرم برای نوترینو معرفی مدل هیگز سه گانه یا نوع دوم مدل  Seesawاست که در این مقاله واپاشی های بوزون
هیگز خنثی در این مدل  ،در وضعیت -CPزوج ،بررسی خواهد شد .همچنین احتمال اینکه هیگز مورد بحث همان ذره مشاهده شده در
 LHCدر انرژی  ،121 GeVیا در  LEPدر انرژی  89 GeVو یا در  CMSبا انرژی  131 GeVباشد ،مورد مطالعه قرار می گیرد .در
نهایت جنبه هایی از مدل هیگز سه گانه که آن را از مدلهای دیگر موجود در  LHCمتمایز میکند ارائه می گردد.

مقدمه
نظریه وجود بوزون هیگز در مدل استاندارد با مشاهده اخیر گروه  ATLASو  CMSدر انرژی-121 GeV
 121واقعیت یافت و شاهد جهش بزرگی در تاریخ  15ساله اش بود] .[1با اینکه ذره مشاهده شده شباهتهای
بسیاری با هیگز مدل استاندارد دارد اما سیگنالهای مشاهد شده از واپاشی آن به

انگیزه خوبی برای به حساب

آوردن هیگز در مدلهای فرای استاندارد است .وجود حلقه داخلی در این واپاشی میتواند نشانگر وجود ذرههای
فرای مدل استاندارد از جمله هیگزهای باردار باشد .عالوه بر اینها نشانههایی نیز مبنی بر وجود بیش از یک ذره هیگز
موجود است ،برای نمونه می توان به مشاهده پیک توسط گروه  CMSدر کانال
مشاهد شده توسط گروه  LEPدر انرژی  89 GeVدر برهمکنش

و در انرژی  131 GeVو یا پیک
اشاره کرد] ،[2که این موضوع

سبب شده مقاالت زیادی احتمال وجود دو بوزون هیگز را مورد بررسی قرار دهند ] . [3با توجه به این موارد بر آن
شدیم که مدل هیگز سه گانه ،که یکی از مهمترین مزایای این مدل توضیح جرم مشاهده شده برای نوتریتو به کمک
نوع دوم مدل  Seesawاست] ،[4را مورد بررسی قرار دهیم.

معرفی مدل هیگز سه گانه
مدل هیگز سه گانه در حقیقت بر اساس همان گروه تقارن مدل استاندارد است که در آن یک میدان سه گانه
به هیگز مدل استاندارد ،که خود دارای میدان

دوگانه 

با

با

است ،اضافه شده است] .[1عبارت الگرانژین

برای این میدان بدین صورت است
()1

که در اینجا

Lkin

LHTM  Lkin  LY  V (, ),

 LY ،و  V (, ),به ترتیب جمله مربوط به انرژی جنبشی ،برهم کنش یوکاوا و انرژی پتانسیل

هستند که در مرجع ] [3آمده است .فرم عمومی جمله پتانسیل برای میدان دوگانه و سه گانه با رابطه زیر مشخص
میشود
()2

که در این رابطه

V (, )  m2   M 2Tr( )  [ T i 2  h.c.]  1 ( )2
 2[Tr( )]2  3Tr[( )2 ]  4 ( )Tr( )  5  ,
mو M

جرمهای آشکار هیگز  ،پارامتر متخلف عدد لپتونی و  1  5ثابتهای جفت شدگی هیگز

نامیده میشوند که در محاسبات ما تمامی این پارامترها حقیقی در نظر گرفته شدهاند .میدانهای اسکالر
ماتریسی زیر نشان داده میشوند:



و



به فرم
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که در اینجا  و  مقادیر چشمداشتی خأل برای میدانهای هیگز دوگانه و سه گانه هستند و رابطه
  2  2  22  (246 GeV )2برای آنها برقرار است .با کمینه کردن پتانسیل برحسب مقادیر چشمداشتی خأل میتوان
مقادیر  mو

M

را بر حسب دیگر پارامترها استخراج کرد همچنین ماتریسهای جرمی برای بوزونهای هیگز توسط

ماتریس واحد قطری میشوند و به حالتهای فیزیکی هیگزهای باردار و هیگزهای خنثی -CPزوج و -CPفرد می

انجامند][1
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که در اینجا زاویههای جفت شدگی بدین صورت تعریف میشوند
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 M 2 است .در این مرحله  7ویژه حالتها جرم فیزیکی داریم:

,

2

tan   



H   , H  , A, H , h

بعالوه سه بوزون گلدستون

  و  zکه به بوزونهای پیمانه ای جرم میدهند .ضرایب جفت شدگی بر حسب جرم حالتهای فیزیکی و سایر
پارامترهای الگرانژین بدست میآیند] .[3در نهایت مقدار جرمهای کوچک نوترینوی  Majoranaتوسط برهم کنش
یوکاوا در این میدان سهگانه تولید میشود
2

()1

M 2

(m )ij  2hij  hij

که در اینجا اگر    M باشد جرم نوترینو با نوع دوم مدل  Seasawتعیین میشود ] .[4سایر قیود روی پتانسیل
هیگز بطور کامل در مرجع ] [3آمدهاند و در محاسبات ما لحاظ شدهاند.

نرخهای واپاشی بوزونهای هیگز خنثی در مدل هیگز سهگانه
نرخ واپاشی بوزون هیگز خنثی  hو  Hدر مدل هیگز سه گانه بر حسب واپاشی هیگز مدل استاندارد ،  ،بیان می
شود
()7
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پهنای واپاشی بوزون هیگز  hبه
()9
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در مرتبه  NLOبرابر است با
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که در اینجا ضرایب  ، gیعنی جفت شدگی بوزون هیگز با فرمیونها و سایر بوزونها ،و همچنین توابع حلقه

A

بطور

مبسوط محاسبه شده و در دسترس هستند .این رابطه برای بوزون  Hهم بهمین صورت بوده و فقط ضرایب جفت
شدگی و توابع حلقهها متفاوت هستند .کسر

[()] SM
[(h, H )] HTM

در رابطه ( )7با در نظر گرفتن زاویه ( یعنی بدون اغماض

جفت شدگی)مخالف  1بوده و پس از انجام محاسبات و در نظر گرفتن واپاشی هیگز خنثی به نوترینو در مدل هیگز
سه گانه انتظار داریم این کسر قدرت سیگنال  Rh, H را بهبود بخشد و این تغییر در آنالیز حاضر لحاظ شده است.
سایر روابط مربوط به پهنای واپاشی بوزون های هیگز خنثی به دو فرمیون  f fو بوزونهای  WW و  ZZ در مرجع
] [1به تفصیل آمده است.
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نتایج
پس از انتخاب سه سناریو جهت بررسی جرم دو بوزون هیگز خنثی در مدل ارائه شده ] ،[3نتایج بهترین سناریوی
ارائه شده را در این بخش مرور میکنیم .در این سناریو که از دادههای  LEP/LHCبرگرفته شده است جرمهای
 mH  98 GeVو mh  125 GeV

برای بوزونهای هیگز خنثی انتخاب شده و نسبتهای نرخ واپاشی برحسب

Sin 

و پارامتر  5بیان میشود.
شکل  1نمودار  Rhو  RH برحسب  Sin و برای مقادیر مختلف منفی  5را در سناریوی برگزیده نمایش می-
دهد ،در حالیکه نسبت واپاشی بوزون هیگز سنگینتر به هیگز مدل استاندارد میتواند بیشتر یا کمتر از واحد باشد ،این
نسبت برای بوزون هیگز سبک تر هموار کمتر از واحد است  .اگر بوزونهای هیگز باردار نسبتا سبک در نظر گرفته
شوند ]  [3زوایایی که در آنها واپاشی بوزون هیگز سنگینتر  1.5  2برابر هیگز مدل استاندارد هستند از این قرار
است Sin   0.2 :برای  Sin   0.35 ، 5  1 / 2برای

، 5  1

Sin   0.5

و  Sin   0.6  0.9برای  . 5  2اگر فرض کنیم که  hبوزون هیگز مشاهده شده در جرم

برای

5  3 / 2

mh  125 GeV

باشد و

 Hدارای جرم کمتری باشد ،از آنجا که نسبت واپاشی  H  به واپاشی هیگز مدل استاندارد کمتر از واحد است
پس  Hاز آشکارساز فرار میکند ولی واپاشی  h  همچنان محکم باقی میماند و این سناریو ،حتی اگر مشاهده
 LEPدر  98 GeVتحقق فیزیکی پیدا نکند ،هم بقا خواهد داشت.
شکل  2نمودار نسبت  Rرا برای واپاشی  Hو  hرا به دو فرمیون  f fو بوزونهای  WW و  ZZ نشان میدهد.
همانطور که مشاهده می شود این نسبت همواره کمتر از واحد بوده و اندازهگیریهای دقیقتر جهت تعیین جفت
شدگی  Sin در این نسبتها مورد نیاز است.

شکل :1نرخ واپاشی ( Rh سمت چپ) و ( RH سمت راست) بر حسب . Sin 

( Rسمت راست) بر حسب . Sin 
( Rسمت چپ) و
شکل :2نرخ واپاشی
H  ff ,WW  , ZZ 
h  ff ,WW  , ZZ 
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