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Investigation of the factorization scheme dependence of …nite
order perturbative QCD calculations
QCD je lagrangeovská kvantová teorie pole. Z matematického hlediska však
jiµz samotný výraz pro hustotu lagrangiánu není dobµre de…nován. K tomu,
aby takováto teorie mohla poskytovat algoritmus vedoucí k pµredpovµedi hodnot mµeµritelných veliµcin (tj. aby byla vyvratitelná) je nutno ji "regularizovat"
a "renormalizovat". V tomto smµeru se neliší od QED. V pµrípadµe QCD však
existují další problémy, související s tím, µze kvarky a gluony (tj. "elementární
kvanta" polí vystupujících v lagrangiánu) nelze realizovat jako separované volné
µcástice. Ve svých d°usledcích to mj. znamená, µze v rámci poruchové teorie µradu
pµredpovµedí mµeµritelných veliµcin moµzno získat jen díky tomu, µze je lze zapsat ve
tvaru konvoluce dvou faktor°u, z nichµz jeden je nezávislý na konkrétním procesu,
kterého se ta která mµeµritelná veliµcina týká. Takovouto faktorizaci lze provést
"libovolným" zp°usobem. Kaµzdá konkrétní faktorizace (podobnµe jako renormalizace) je urµcena zadáním "faktorizaµcního schématu" a "faktorizaµcní škály".
,
Pµresná pµredpovµed by nemµela záviset ani na zvoleném faktorizaµcním schématu, ani na hodnotµe pµríslušné škály. V praxi se však pµredpovµedi poruchové
teorie (témµeµr) vµzdy opírají pouze o souµcet nµejaké podmnoµziny pµríspµevk°u. Takto
získané (pµribliµzné) pµredpovµedi poruchové QCD však jiµz na volbµe faktorizaµcního
schématu a faktorizaµcní škály záviset mohou. Tato skuteµcnost implikuje mj.
další zdroj problém°u pµri oceµnování teoretické neurµcitosti výsledk°u pµríslušných
výpoµct°u. To pµrirozenµe vede ke snaze hledat v nµejakém smyslu optimální faktorizaµcní schéma a/nebo škálu (obdobnµe tomu je v pµrípadµe renormalizace). Zcela
legitimní je ovšem i kaµzdá snaha vyuµzít volnost ve volbµe faktorizaµcního schématu k zjednodušení (pµrípadnµe k dosaµzení aplikovatelnosti) nµejakého algoritmu
výpoµctu.
Právµe tímto smµerem je zamµeµrena posuzovaná disertace. K tomu pµripomeµnme,
µze
1) V LO pµriblíµzení jsou jak distribuµcní funkce parton°u (PDF), tak "štµepící
funkce" (splitting functions) P pp0 nezáporné a nezávislé na faktorizaµcním schématu. Jako takové umoµzn
µ ují plausibilní pravdµepodobnostní interpretaci vyuµzitelnou mj. v Monte-Carlovské simulaci partonových spršek v poµcáteµcním stavu.
2) Ve vyšších pµriblíµzeních jiµz obµe zmínµené veliµciny na faktorizaµcním schématu závisejí. Nemusejí pµritom vyhovovat výše zmínµené nezápornosti - a tedy
nemusejí být interpretovatelné jako pravdµepodobnosti. To samo o sobµe v°ubec
neznamená, µze jsou "špatné", µci "nepµrijatelné", ale rozhodnµe to znamená, µze
jimi nelze nahradit pµríslušné LO-veliµciny ve výše zmínµených M-C simulacích.
3) Pµreváµzná vµetšina analýz experimentálních dat je provádµena v tzv. M S
faktorizaµcním schématu a pµritom v NLO aproximaci pro malé hodnoty (Bjorkenovy promµenné) x nabývají funkce PGG a PGQ záporné hodnoty, a jako takové
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nejsou bezprostµrednµe pouµzitelné pro výše zmínµené M-C simulace v NLO aproximaci.
4) Existuje tzv. ZERO faktorizaµcní schéma, ve kterém NLO pµríspµevky ke
všem P pp0 jsou (de…nitoricky) rovny nule, a tedy v tomto faktorizaµcním schématu automaticky vymizí všechny výše zmínµené problémy s M-C simulacemi v
NLO aproximaci.
K tomu, aby zjistil, zda transformace od M S k ZERO faktorizaµcnímu schématu je prakticky aplikovatelná, vyšetµruje K. Koláµr nejprve vztahy mezi potµrebnými veliµcinami vyjádµrenými v libovolných dvou faktorizaµcních schématech.
Pµritom s výhodou vyuµzívá skuteµcnosti, µze Mellinova transformace pµrevádí výše
zmínµenou konvoluci na souµcin. Podrobnou analýzou v pµrípadµe NLO aproximace
dochází k závµeru, µze faktorizaµcní schéma ZERO není prakticky aplikovatelná
v oblasti x . 0:1 mj. pro pµrílišnou citlivost mµeµritelných veliµcin na hodnotu
faktorizaµcní škály (viz. Fig. 4.3) a gluonové distribuµcní funkce zde nabývají
,
záporných hodnot. Zjištuje také, µze tato skuteµcnost souvisí s póly transformace
,
Mellinových obraz°u. N druhé stranµe zjištuje, µze nesigletní distribuµcní funkce,
stejnµe jako odpovídající pµríspµevek k strukturní funkci F2 ve schématu ZERO
jsou prakticky shodné s tµemito veliµcinami ve schématu M S:
K. Koláµr proto obrací pozornost k moµzné existenci "e¤ectively ZERO" faktorizaµcního schématu, tj. takového schématu, které by
i) bylo ekvivalentní se ZERO schématem z hlediska nesingletní PDF,
ii) vedlo k malým NLO korekcím u singletní a gluonové PDF
iii) netrpµelo výše zmínµenými problémy schématu ZERO.
Vybrané výsledky analýz odpovídajících jednomu ze schémat ( EPO) vyhovujících prvním dvµema z výše uvedených poµzadavk°u jsou prezentovány na
obrázcích Fig. 5.6 - 5.11. Prakticky µzádný z uvedených graf°u nemluví ve
prospµech EPO (ve srovnání s M S ). Speciálnµe z Fig. 5.6 je evidentní, µze
problém s nekladnými hodnotami P pp0 není v pµrípadµe EPO rozhodnµe menší
neµz v M S (V NLO nabývají P pp0 (EPO) záporných hodnot i pro x > 0:1 !).
Poslední vµeta pµredposlední kapitoly v podstatµe konstatuje, µze provedené
analýzy svµedµcí v neprospµech splnitelnosti všech 3 výše uvedených podmínek
jakýmkoliv faktorizaµcním schématem.
V pµredposlední vµetµe závµereµcné kapitoly je vysloven názor, µze faktorizaµcní
schéma ZERO m°uµze být vyuµzito v NLO M-C generátoru pro produkci tµeµzkých
objekt°u.
Disertaµcní práce je napsána velice dobrou angliµctinou struµcnµe, pµrehlednµe a
výstiµznµe.
Pokud bych k její formální stránce mµel mít nµejaké pµripomínky, tedy
i) na str. 1. Tija nejsou matice, ale maticové elementy;
ii) není mi z textu jasné v µcem se liší "naivní partonový model" od "partonového
modelu";
iii) bylo by vhodné pµripomenout fyzikální význam kinematických promµenných
x; y; Q2 ; S; vystupujících ve formuli (1.4);
iv) uvádµení (bez bliµzšího vysvµetlení) takových formulí, jakými jsou (2.36), (2.47),
(2.58) je matoucí;
v) nepochopil jsem, proµc v grafech pravého sloupce Fig. 4.5 probíhá x pouze
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interval 10 4 ; 10 2 , kdyµz v obdobných grafech ve Fig. 4.2 jsou odpovídající
veliµciny uvádµeny v interval 10 4 ; 10 1 ;
vi) v grafech zobrazujících pr°ubµehy strukturní funkce F2 by bylo vhodné uvést
(alespoµn nµekolik) experimentálních hodnot (s pµríslušnými "error bars");
,
vi) vhledem k tomu, µze "problémy" faktorizaµcního schématu ZERO se soustµred ují
do oblastí malých x; oµcekával bych, µze budou výraznµeji demonstrovány pr°ubµehem
FL , neµz pr°ubµehem F2 - z tohoto hlediska nerozumím, proµc longitudinální strukturní funkci není v disertaci vµenován ani jeden graf.
Domnívám se, µze skuteµcnost, µze faktorizaµcní schéma ZERO se ukázalo být
prakticky nepouµzitelné v oblasti malých x ( tj. pro x
10 1 ) m°uµze být sice
neµcekaná (jak µríká autor v posledním odstavci na str. 36), ale nepµredstavuje
µzádné velké neštµestí. Pokud by v této oblasti nenarazilo na (v jistém smyslu
náhodné) problémy mohlo by se stát pµri své aplikaci v oblasti malých x (zejména
v oblasti x
10 1 ) zdrojem velkých systematických chyb. Celá …lozo…e vyuµzití
ZERO faktorizace je totiµz motivována snahou o konzistentní M-C simulace na
úrovni NLO. Z globálních analýz (viz napµr. MSTW 2008 - jakkoliv je provedena
v M S schématu) vyplývá, µze v této oblasti jsou NNLO korekce (alespoµn pro nµekteré mµeµritelné veliµciny - napµr. FL ) srovnatelné s NLO korekcemi (d°uvodnµe
se dá oµcekávat nezbytnost zapoµcíst i pµríspµevky NNNLO). Právµe tak bude evidentnµe tµreba ocenit pµríspµevky vyšších twist°u. Krom toho otevµrenou otázkou
z°ustává zda v této oblasti je evoluce adekvátnµe popsána DGLAP rovnicemi (tj.
otázka zda zde je moµzný signál ve prospµech napµr. BFKL).
Všechny výše uvedené poznámky však nic nemµení na tom, µze téma disertaµcní
práce je aktuální (zejména z hlediska simulací a/nebo analýzy dat v kinematické oblasti, která se stala dostupnou díky LHC) Metoda a postupy v disertaci
vyuµzité se opírá zejména o poruchovou QCD a DGLAP evoluµcní rovnice; z technického hlediska pak vyuµzívá zejména Mellinovy transformace (vµcetnµe transformací inverzních) a rozsáhlé numerické výpoµcty. Ke kvalitµe formálního zpracování disertace jsem se kladnµe vyjádµril jiµz v úvodu posudku. Za nejd°uleµzitµejší
p°uvodní výsledek práce povaµzuji analýzu ZERO faktorizace a vymezení oblasti
její praktické vyuµzitelnosti. Za cennou povaµzuji i analýzu svµedµcící v neprospµech
existence výše vymezených "e¤ectively ZERO" schémat.
Podle mého názoru posuzovaná práce prokazuje pµredpoklady Mgr. Karla
Koláµre k samostatné tvoµrivé práci.

V Praze 24. 2. 2012

Prof. Ing. Jiµrí Formánek, DrSc.
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