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Kardos Ádám

A Nagy Hadronütköztetõ (Large Hadron Collider,
LHC) kísérletei által 2012-ben felfedezett új részecske
észlelésével [1, 2] az LHC célját még nem érte el, igazi
küldetésének útja éppen csak elkezdõdött. Egy új
részecske felfedezése nem áll meg a puszta észlelés-
sel, tulajdonságainak minél pontosabb megmérése
épp olyan fontos, hogy el tudjuk dönteni vajon az
újonnan talált részecske valóban a standard modell
Higgs-bozonja, vagy pedig a modellépítõkre hárul az
a feladat, hogy értelmet vigyenek az új részecske által
elõálló eloszlásokba.

Az új részecske tulajdonságainak megmérése nagy
kihívás elé állítja a kísérleti közösséget és az alkalma-
zott kísérleti apparátust. A nagy pontosságú kísérlet
az elméleti számolásoktól is hasonlóan nagy pontos-
ságot vár el annak eldöntése érdekében, hogy egy jel
mennyire jól írható le egy elméleti modell keretein
belül, vagy ami még izgalmasabb: mennyire nem.

A legfrissebb adatok figyelembevételével a Higgs-
bozon létezésébõl következõ, az LHC CMS (Compact
Muon Solenoid) detektora által észlelt jel a két legfon-
tosabb megfigyelési csatornában az 1. ábrán látható.
Az ábrán szereplõ görbék a hatáskeresztmetszet elosz-
lását szemléltetik a végállapotban megtalálható bizo-
nyos részecskék rendszerének Lorentz-invariáns töme-
ge szerint. Hisztogram formájában az elméleti jóslatot
látjuk, míg a pontok a megfelelõ bizonytalansági sá-
vokkal a mérési eredmények. Írásomban az elméleti
jóslatokról, valamint azok pontos számolásáról szólok,
arról, hogy mit jelent a pontosság egy ilyen számolás-
ban, továbbá arról, hogy az hogyan növelhetõ.

A hatáskeresztmetszet, mint perturbációs sor

A nagyenergiás részecskefizikában a számolásokat
perturbációs módszerrel végezzük a kvantumtérel-
mélet keretein belül. A perturbációs paraméter az
adott elmélet csatolása, tehát kvantum-elektrodina-
mika (QED) esetén az elemi töltés, vagy fizikai di-

menziótól mentes egységválasztás esetén α = e2/(4π).
A csatolás fut, tehát értéke függ attól, hogy azt mi-
lyen energián mérjük. A futást az adott elmélet renor-
málásicsoport-egyenlete határozza meg, így például
az α értéke a Z-bozon tömegének megfelelõ ener-
gián: α(mZ) ≈ 1/128, végtelen kis impulzusátadásnak
megfelelõ skálán viszont α(0) ≈ 1/137. Az erõs köl-
csönhatás kvantumtérelméletében, a kvantum-színdi-
namikában (Quantum Chromo Dynamics, QCD), a
csatolás a gS színtöltés, vagy a gyakorlatban használt
αS = gS

2/(4π), amelynek értéke ugyancsak a Z-bozon
tömegének megfelelõ energián: αS(mZ) ≈ 0,118. Ez
nem kicsi érték, de a QCD elméletének béta-függvé-
nye negatív, amibõl következik, hogy a csatolás a
nagyobb energiák felé haladva az energiával logarit-
mikusan csökken, az elmélet aszimptotikusan sza-
bad. Tehát minél nagyobb energián vizsgálódunk,
egyre jobban bízhatunk a perturbációs becslések
helyességében.

A nagyenergiás kísérletekben különbözõ fizikai
mennyiségekhez tartozó hatáskeresztmetszeteket
mérnek, az erre vonatkozó elméleti jóslatot az elmélet
csatolása szerinti perturbációs sorfejtés alakjában ad-
juk meg. Ha az elmélet a QCD, akkor a sorfejtés az
alábbi alakot ölti:

ahol σLO a legalacsonyabb, azaz vezetõ rendû (Lea-
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ding Order, LO), σNLO a vezetõre következõ rendû
(Next-to-Leading Order, NLO) járulék, tehát az elsõ
sugárzási korrekció, σNNLO pedig a második sugárzási
korrekció (Next-to-Next-to-Leading Order, NNLO-
járulék). Teljes egészében faktorizáltuk a függést az αS

csatolástól, a nevezõben található 2π faktorizálása pe-
dig megszokás. A QCD esetében általánosan elmond-
ható, hogy az egyes korrekciók bonyolultsága fakto-
riálisan nõ, így már sok esetben az NLO-járulék kiszá-
molása is nagy technikai kihívást jelentõ feladat.

A sugárzási korrekciók számításának bonyolultsága
miatt az adott mennyiséghez tartozó hatáskeresztmet-
szet perturbációs sorában rendszerint pusztán az elsõ
pár tagot ismerjük. A perturbációs sor csonkolása
viszont azt eredményezi, hogy az elméleti becslés
függ nem-fizikai paraméterektõl. Ilyen paraméter a
renormálási skála, valamint hadronikus kezdeti álla-
potok esetén a faktorizációs skála. A függést a nem-
fizikai paraméterektõl a magasabb rendû járulékok-
nak kell eltávolítaniuk, így a függés mértéke e para-
méterektõl tájékoztatást ad a magasabb rendû, elha-
gyott tagok járulékának nagyságáról. Tehát a pertur-
bációs sor csonkolása és ezáltal a jóslat függése nem-
fizikai paraméterektõl elméleti bizonytalanságot ered-
ményez, amelynek nagyságáról a nem-fizikai paramé-
terek változtatása szolgál tájékoztatásul.
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Elméleti jóslat elektron-pozitron szétsugárzásban

1. ábra. A CMS-detektor által észlelt Higgs-bozon által okozott jelek és a hozzá
tartozó hátterek a 2-foton és 4-lepton csatornákban.
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három hadronzápor keletkezésre

Létezõ példa az elméleti számolás bizonytalanságának
csökkentésére az elektron-pozitron szétsugárzásában
keletkezõ három hadronzápor esete, ahol a szükséges
mátrixelemek megléte lehetõvé teszi a fizikai mennyi-
ségekhez tartozó hatáskeresztmetszet perturbációs
sorában szereplõ elsõ három tag kiszámítását [3, 4]. A
QCD-perturbációszámításban a könnyû kvarkok tö-

megeit elhanyagoljuk, ezáltal infravörös
divergenciák jelennek meg a számolás
közbensõ lépéseiben. Az ilyen szingularitá-
sokat valamilyen módon regularizálni kell
ahhoz, hogy a felmerülõ számítások nume-
rikusan elvégezhetõk legyenek. Erre kínál
egy lehetséges megoldást a CoLoRFul-
NNLO levonási eljárás [5, 6]. Ezt az eljárást
programoztam az MCCSM (Monte Carlo for
the CoLorFul Subtraction Method) prog-
ramban és a következõkben az MCCSM-
mel kapott eredményeken illusztrálom,
hogyan is javul az elméleti jóslat azzal,
hogy a perturbációs sorban egyre több
tagot veszünk figyelembe. Valamely három
hadronzáporhoz tartozó O fizikai megfi-
gyelhetõ mennyiség szerinti differenciális
hatáskeresztmetszet perturbációs sorát
elektron-pozitron ütközésben a következõ
normálással szokás megadni:

ahol σ0 az e+e− → hadronok folyamat hatás-
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keresztmetszete a perturbációszámítás leg-
alacsonyabb rendjében. Egy lehetséges
fizikai mennyiség, ami jól jellemzi a három
hadronzápor keletkezést, a döfet (thrust,
T), amely nulla és egy közötti értéket vehet
fel úgy, hogy akkor tart egyhez, amikor az
esemény két, egymással ellentétes irányba
haladó keskeny hadronzáporból áll, illetve
tart nullához, ha a végállapoti részecskék
egyenletesen oszlanak el egy gömb felüle-
te mentén, amelynek középpontját az üt-
közési pontban választjuk.

O

Az elektron-pozitron szétsugárzásban
keletkezõ háromzáporos végállapot jellem-
zésére alkalmas másik mennyiség a C -pa-
raméter. A τ = 1−T és a C -paraméterelosz-
lásra a perturbációszámítás elsõ három
rendjében adott jóslatunk a 2. ábrán látha-
tó Q = mZ c2 ≈ 91,2 GeV tömegközépponti
energián. A perturbációszámítás adott rend-
jéhez tartozó elméleti bizonytalanságot a μ

renormálási skála [mZ/2, 2mZ]c2 tartománybeli változ-
tatásával kaptuk meg. A variálás tartománya önké-
nyes, viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy ez a tarto-
mány elég jó közelítést ad a skálabizonytalanságról.
Jól látszódik a perturbációs eredmény stabilizálódása,
ahogy egyre több tagot veszünk figyelembe, illetve
maga a skálabizonytalanság is fokozatosan csökken.
A mért és számolt eredmények közötti viszonylag
nagy eltérés részben az elméleti számolásban nem
szereplõ hadronizációval kapcsolatos hatványkorrek-
cióknak köszönhetõ. A hatványkorrekciók 1/Qp -nel
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arányosak, ahol p kicsi pozitív egész szám. Az eltérés

2. ábra. Az egy mínusz döfet és C -paraméter eloszlásra adott elméleti jóslat a per-
turbációszámítás elsõ három rendjében, ahol a megfelelõ sávok az adott rendhez
tartozó elméleti bizonytalanságot jelentik, továbbá az ábrán feltüntetésre került a
mennyiséghez tartozó mérés eredménye is.
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másik oka a végállapot parton-multiplicitásában
(kvarkok és gluonok számában) megmutatkozó kü-
lönbségben keresendõ. A QCD elmélete aszimptoti-
kusan szabad: a kölcsönhatás skálájának növelésével
az elmélet csatolása logaritmikusan csökken. Ekkép-
pen alacsony impulzusátadás esetén a csatolás és így
a színtöltés is naggyá válik. Ezért a végállapotban lévõ
partonok egyre jobban sugároznak további partono-
kat, így a végállapot megtelik alacsony energiájú

kvarkokkal és gluonokkal, amelyek azután
– a hadronizációnak köszönhetõen – had-
ronokká alakulnak.

Elméleti pontosság növelése
partonzápor és hadronizáció
figyelembevételével
Ahogy az elõbbi szakaszban láttuk, az el-
méleti jóslat pontossága nagyban javítható
azáltal, hogy az adott fizikai mennyiség per-
turbációs sorában hány tag járulékát vesz-
szük figyelembe. Nagy különbség van a kí-
sérletben megfigyelt és a perturbációs szá-
molásban használt részecskék között: a kí-
sérlet hadronokat észlel, a számításban el-
lenben gluonok és kvarkok, illetve a belõ-
lük felépülõ részecskezáporok szerepelnek.
Az értelmes összevetést a kísérlettel a lokális
parton-hadron dualitás tétele teszi lehetsé-
gessé, amely szerint a hadronszinten észlelt
lendületek és kvantumszámok követik a
kezdeti partonokét. Például azon kvark ízé-
nek, amely egy záport keltett, megtalálható-
nak kell lennie az adott záporban.

Az elektron-pozitron szétsugárzásban
keletkezõ hadronos végállapotokhoz be-
csült döfet és C -paramétereloszlás össze-
hasonlítása a kísérleti eredményekkel rámu-
tat a partonzápor és hadronizációs korrek-
ciók fontosságára. A partonzápor leírására
elsõ elveken nyugvó, valószínûségi (Mar-
kov-) folyamatot modellezõ partonzápor
Monte Carlo programok, a hadronizáció
leírására pedig a partonzáporokhoz csatolt
fenomenologikus modelljeink vannak. Egy
rögzített rendû számítás illesztése partonzá-
porokhoz és hadronizációhoz a perturbáció-
számítás magasabb rendjeiben nem triviális,
mert ugyanaz a sugárzási korrekció megjele-
nik a perturbációszámításban és a partonzá-
porban, a duplán számolást pedig el kell
kerülni. Jelenleg az NLO-pontosságú számí-
tások és a partonzáporok illesztéséhez létez-
nek kidolgozott általános eljárások, például
a POWHEG-módszer [8].

A t-kvark a legnehezebb kvark és egyút-
tal a legnehezebb eddig észlelt elemi ré-
szecske, amely fontos szerepet tölt be a

standard modell ellenõrzésében, továbbá a standard
modellen túlmutató fizika keresésében is. Ezáltal mo-
tiválva és felhasználva a POWHEG-módszert, több
olyan LHC-folyamathoz is elméleti jóslatot közöltünk,
amelyekben egy top-kvark pár és egy vagy több más
részecske keletkezett (például [8]).

Amikor egy rögzített rendû számítást partonzápor-
hatásokat és hadronizációt megvalósító programhoz
illesztünk, lehetõség van pusztán a partonzápor hatá-
sának vizsgálatára, ha a hadronizációt kikapcsoljuk,
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így mennyiségileg külön-külön becsülhetõ a parton-

3. ábra. A legnagyobb merõleges lendületû b -jet és a pozitron merõlegeslendület-
eloszlása három különbözõ elméleti közelítésben: perturbációszámítás rögzített
rendjében (LHE), partonzápor alkalmazása után (PS) és hadronszinten (SMC).
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zápor és a hadronizáció hatása is. Hogy ezt konkrét
példán bemutathassuk, tekintsük a proton-proton →

folyamatot [9]. Itt a végállapotban megjele-W W− b b
nõ négy részecske létrejöhet egy top-kvark pár bom-
lásából, de akár elektrogyenge bomlások útján is a
perturbációszámítás ugyanazon rendjében. Ez a folya-
mat különösen érdekes lehet a t-kvark tömegének
meghatározásában.

–

A folyamat két lényeges fizikai megfigyelhetõ
mennyisége a legkeményebb b -zápor (b-kvarkból ki-
alakuló hadronzápor) és legkeményebb pozitron (bejö-
võ nyalábokra) merõleges lendülete. A hatáskereszt-

metszet e két mennyiség szerinti differenciális eloszlá-
sát mutatja a 3. ábra. Jól látható, hogy a partonzápor
hatása közel azonos mindkét esetben. Ez a hatás abban
nyilvánul meg, hogy a végállapot járulékos sugárzás
útján feltöltõdik lágy és a kezdeti partonokhoz képest
kis szögben kibocsátott további partonokkal, azonban
ezek a részecskekibocsátások beleszólhatnak és bele is
szólnak az egyes események válogatásába, amit tipiku-
san különbözõ feltételek kiszabásával végzünk. Ezáltal
pedig egységes hatással van minden eloszlásra. A had-
ronizáció viszont erõsen függ magától a megfigyelhetõ
mennyiségtõl. A részecskezáporokban megjelenõ, majd
elbomló nem-stabil hadronok elektromágneses és

gyenge bomlása folytán a kezdetben hadro-
nos energia elektromágnesessé és láthatat-
lan energiává alakul, ami részecskezáporok
merõleges lendületeloszlásainak eltolódását
eredményezi balra, a kisebb értékek irányá-
ba. Pozitronok esetében ilyen nincs, így
azok merõlegeslendület-eloszlását a hadro-
nizáció érintetlenül hagyja.

Analitikus felösszegzés
és hadronizáció

Többnyire nem a teljes hatáskeresztmetszet-
re, hanem a hatáskeresztmetszet valamely
kinematikai mennyiség (például döfet vagy
merõleges lendület) szerinti eloszlására va-
gyunk kíváncsiak. Ebben az esetben az
adott megfigyelhetõ mennyiség szerinti dif-
ferenciális hatáskeresztmetszetben olyan lo-
garitmusok találhatók, amelyek argumentu-
mában az adott fizikai mennyiség szerepel,
például a döfet esetében L = log(1/τ).

A QCD-perturbációszámítás sorfejtési
paramétere az αS erõs csatolás, amely azon-
ban mindig együtt jár L hatványaival. Ezért
ha az aktuális fizikai mennyiséghez tartozó
logaritmus felnõ (például T → 1, azaz τ → 0),
akkor az effektív sorfejtési paraméter αS L 2

lesz. Nagy L értékek esetén αS L 2 > 1, a sor-
ban minden tag fontossá válik, ezért a per-
turbációs sor konvergenciája leromlik. Így
értelmes számszerû becslés csak akkor állít-
ható elõ, ha a sor minden tagját figyelembe
vesszük és felösszegezzük. A felösszegzést
külön-külön, analitikusan kell elvégeznünk
minden fizikai mennyiségre, hiszen a loga-
ritmusok együtthatója fizikai mennyiségek-
ként más és más.

A perturbációs sorban szereplõ tagok
teljes felösszegzése általában nem lehet-
séges, pusztán a bennük szereplõ, a loga-
ritmust különbözõ hatványon tartalmazó
tagok felösszegzésérõl beszélhetünk. An-
nak függvényében pedig, hogy milyen
hatványon lévõ logaritmusok kerültek fel-
összegzésre beszélhetünk a legnagyobb
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hatványkitevõjû logaritmusok összegzé-

4. ábra. αS meghatározása illesztéssel a τ = 1 − T eloszlást felhasználva 0,025 és
0,325 között. A folytonos vonal az elméleti jóslat, ami a rögzített rend (NNLO
QCD) mellett a legjobb analitikus felösszegzést (N3LL) is tartalmazza, továbbá az
illesztésbõl származó hatvány (hadron) korrekciókat (PC) is figyelembe veszi. A
folytonos görbe körüli sáv a nem-fizikai paraméterekbõl eredõ bizonytalanságot
szemlélteti, míg a szürke hisztogram a mérési eredményt mutatja. Az alsó panelen
a kísérlet és elmélet hányadosa került feltüntetésre.
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sérõl, tehát a logaritmusokban vezetõ (Lea-
ding Logarithmic, LL), valamint vezetõre
következõ (Next-to-Leading Logarithmic,
NLL) és így tovább közelítésekrõl.

Az elektron-pozitron ütközésben kelet-
kezõ hadronos végállapotok eseténél ma-
radva, és vizsgálva a hatáskeresztmetszet τ
szerinti differenciális alakját az analitikus
felösszegzés

tagok figyelembevételét jelenti, ahol LL-fel-

αn
S

logm−1 τ
τ

összegzésrõl beszélünk, ha m = 2n, NLL-rõl,
ha az m = 2n−1 kitevõjû logaritmustagok is
felösszegzésre kerülnek, illetve általánosan:
egy Nk LL renddel bezáróan elvégzett felösz-
szegzés minden logaritmust tartalmaz,
amelyre teljesül, hogy 2n ≥ m ≥ 2n−2k+1.
A τ-eloszlásra jelenleg legpontosabb ana-
litikus felösszegzés az N3LL renddel bezá-
róan minden tagot tartalmaz.

Az analitikus felösszegzés segít az elmé-
leti jóslat érvényességi tartományának ki-
terjesztésében, viszont az így kapott ered-
mény még mindig nehezen összemérhetõ a
kísérlettel, ugyanis a nem-perturbatív hatá-
sok járuléka sem elhanyagolható. A gya-
korlat azt mutatja, hogy ezekre az eseményalak-elosz-
lásokra a nem-perturbatív járulék 1/Q 2-tel arányos, és
mivel a Z-bozon tömegének megfelelõ energián va-
gyunk, így ez valóban fontos járuléknak tekinthetõ. A
hadronizáció hatása viszont leginkább az eloszlások
lágyabbá tételében jelenik meg, tehát az eloszlás alak-
ja nem, vagy csak kis mértékben változik, az pusztán
balra, a kisebb energiák felé tolódik el.

Célunk az αS erõs csatolás értékének meghatározá-
sa. Ha feltesszük, hogy a partonzápor hatását az anali-
tikus felösszegzés kellõen jól leírja, valamint azt, hogy
a hadronizációs korrekciókat az eloszlás eltolása vala-
milyen irányba kellõen jól leírja, akkor egy kétválto-
zós illesztési feladattal nézünk szembe. Egy ilyen
megközelítéssel sikerült αS értékét meghatároznunk:
felhasználtuk a döfeteloszlásra tett legpontosabb jós-
latunkat rögzített rendben (NNLO-pontosságú QCD),
ezt a számolást illesztettük analitikusan felösszegzett
jóslathoz (N3LL), majd az αS és hadronizáció együttes
változtatásával meghatároztuk azt az αS értéket és
hadronkorrekciót, ami a legjobban képes leírni a kí-
sérleti adatokat. Elõzetes eredményünket a 4. ábra
mutatja. Az illesztésbõl kapott érték: αS = 0,1105.

Irodalom
1. ATLAS együttmûködés, G. Aad et. al.: Observation of a new par-

ticle in the search for the Standard Model Higgs boson with the
ATLAS detector at the LHC. Phys. Lett. B716 (2012) 1–29.

2. CMS-együttmûködés, S. Chatrchyan et. al.: Observation of a new
boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the
LHC. Phys. Lett. B716 (2012) 30–61.

3. V. Del Duca, C. Duhr, Á. Kardos, G. Somogyi, Z. Trócsányi:
Three-jet production in electron-positron collisions using the
CoLoRFulNNLO method. Phys. Rev. Lett. 117/15 (2016) 152004.

4. V. Del Duca, C. Duhr, Á. Kardos, G. Somogyi, Z. Szõr, Z. Trócsá-
nyi, Z. Tulipánt: Jet production in the CoLoRFulNNLO method:
event shapes in electron-positron collisions. Phys. Rev. D94/7
(2016) 074019.

5. G. Somogyi, Z. Trócsányi, V. Del Duca: A Subtraction scheme
for computing QCD jet cross sections at NNLO: Regularization of
doubly-real emissions. JHEP 01 (2007) 070.

6. G. Somogyi, Z. Trócsányi: A Subtraction scheme for computing
QCD jet cross sections at NNLO: Regularization of real-virtual
emission. JHEP 01 (2007) 052.

7. P. Nason: A New method for combining NLO QCD with shower
Monte Carlo algorithms. JHEP 11 (2004) 040.

8. M. V. Garzelli, Á. Kardos, Z. Trócsányi: Hadroproduction of W+

W− b b at NLO accuracy matched with shower Monte Carlo
programs. JHEP 1408 (2014) 069.

9. M. V. Garzelli, Á. Kardos, C. G. Papadopoulos, Z. Trócsányi: t t
W± and t t Z hadroproduction at NLO accuracy in QCD with
Parton Shower and Hadronization effects. JHEP 11 (2012) 056.

88 747. SZÁM FIZIKAI SZEMLE 2017 / 3




