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0, 6. Výpočty v NLO QCD ukazují souhlas s daty v širší kinematické oblasti
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Úvod
Částicová fyzika se zabývá zkoumáním nejmenších objektů hmoty a jejich vzá-
jemných interakcí. Současná experimentální data jsou velice dobře popsána Stan-
dardním modelem, podle kterého je hmota složena ze šesti kvarků a šesti leptonů.
Tento závěr byl získán na základě intenzivního teoretického výzkumu a již téměř
40 let je úspěšně experimentálně ověřován. Hlavním zdrojem experimentálních
dat pro částicovou fyziku jsou urychlovače, ve kterých dochází k urychlení částic
na vysokou kinetickou energii a posléze k jejich srážkám a zkoumání dějů, které
při nich vznikají. Postupným vývojem se teoretická fyzika dostala do stavu, kdy
nepopisuje proton-protonové srážky jako interakci dvou protonů, ale v případě
hluboce nepružné srážky jako interakci dvou partonů, ze kterých je proton slo-
žen. Během této interakce dojde k velkému přenosu hybnosti a zmíněné partony
jsou tak vyraženy pod velkým úhlem. V experimentech ale nejsme schopni po-
zorovat přímo tyto partony, a to díky vlastnosti QCD, která se nazývá uvěznění
barvy (”color confinement”). To, co pozorujeme, je kolimovaná sprška hadronů
letící přibližně stejným směrem jako původní vyražený parton. Z tohoto důvo-
du byl zaveden pojem jet, jako objekt obsahující zbytky partonů vyraženého při
hluboce nepružné srážce dvou protonů a nesoucí informaci o silných interakcích,
které v celém průběhu srážky mezi partony probíhaly. Porozumění vlastnostem
a produkcím jetů je důležité pro hledání nové fyziky. Na hadron-hadronových
urychlovačích totiž většina koncových stavů obsahuje jety a tak správný popis a
pochopení jetů je pro ní zásadní.
V této práci se budeme zabývat právě vlastnostmi jetů a to především tokem

energie v jetu v závislosti na vzdálenosti od osy jetu (neboli ”jet shapes”). Tento
tvar jetu je dán mechanismem partonové spršky, tvrdou radiací na velké uhly a
měkkou fyzikou (např. ”soft underlying event”). Naměřená data z experimentů se
používají na ladění modelů těchto partonových spršek a měkké emise. Tato práce
se soustředí právě na tu tvrdou část, která je obecně popisována poruchovou QCD.
V původních pracích z ATLAS (např. [1]) byla data porovnávána pouze z Monte
Carlo generátory v LO řádu a naše práce přináší nově i porovnání s NLO QCD
výpočtem. K tomuto účelu byla použita data naměřená při proton-protonových
srážkách na LHC experimentu ATLAS při těžišťové energii

√
s = 7 TeV, [1].

V první kapitole je stručně pojednáno o současném fyzikálním pohledu na svět
a vzniku kvantové chromodynamiky. V druhé kapitole jsou popsány pojmy jet,
jetový algoritmus a tvar jetu. V třetí části se zmiňuji o Monte Carlo generátorech
a jejich základních vlastnostech a procesech, které v nich probíhají. Ve čtvrté
kapitole popisuji námi vytvořený Monte Carlo generátor a způsoby odstraně-
ní hmotových singularit na příkladu elektron-pozitronové anihilace. V závěrečné
kapitole porovnáváme námi získané předpovědi NLO QCD teorie s daty naměře-
nými experimentem ATLAS.

V celé této práci jsou používány přirozené jednotky tzn. h̄ = c = 1.
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1. Prolog

1.1 Standardní model

Fyzika, jako jedna z nejkomplexnějších přírodních věd, se snaží popisovat vlast-
nosti hmoty a její pohyb prostorem a časem. Tyto vlastnosti popisuje pomocí
fyzikálních veličin, jako je například energie a síla, a jejich vzájemných vztahů,
které se obvykle vyjadřují matematickými prostředky. Fyzika se snaží analyzovat
přírodu a její zákony ve snaze pochopit základní chování, minulost a budoucnost
vesmíru. Současné uznávané teorie vypovídají o tom, že náš vesmír vznikl při
tzv. Velkém třesku. Tento překvapující výsledek vyplynul z aplikace Einsteinovy
Obecné teorie relativity na doposud známé fyzikální zákony. Z pohledu částico-
vé fyziky vládly v prvních okamžicích Velkého třesku tak extrémní podmínky,
že kvarky a gluony, z nichž jsou složené hadrony, se nacházely ve stavu popiso-
vaném jako kvark-gluonové plazma. Během několika mikrosekund, když hustota
energie a teplota klesly pod kritické hodnoty, se kvarky a gluony začaly vázat do
barevných singletů složených z kvarků, antikvarků a gluonů a tak začaly vznikat
první hadrony. Tento fázový přechod mezi kvark-gluonovým plazmatem a hmotou
složenou z hadronů je způsoben silnou interakcí, kterou moderní fyzika popisuje
pomocí kvantové teorie pole zvané kvantová chromodynamika (QCD), pojmeno-
vané podle barevného náboje kvarků a gluonů, jakožto jednoho z jejich stupňů
volnosti. QCD a současné experimenty naznačují, že kvark-gluonové plazma mů-
že být simulováno v ultra-relativistických srážkách těžkých jader v moderních
urychlovačích. Silná interakce, kterou popisujeme pomocí QCD, patří mezi čty-
ři základní fyzikální interakce, jimiž se snažíme popsat veškeré doposud známé
vzájemné působení fyzikálních objektů. Mezi základní interakce patří dále elek-
tromagnetická, gravitační a slabá interakce. Známá hmota ve vesmíru je podle
dnešního Standardního modelu složená z fermionů (tj. z leptonů a kvarků), za-
tímco bosony jsou považovány za nositele těchto základních interakcí a tedy i za
sílu, která fermiony drží v látce u sebe. Má se za to, že každá ze čtyř základních
sil má svůj mediální boson (výjimkou je slabá interakce, která má 3 mediální bo-
sony), který je zodpovědný za konkrétní interakci. Například elektromagnetická
síla má nosič jménem foton, který se pohybuje rychlostí světla. Foton tedy musí
mít nulovou klidovou hmotnost a elektromagnetická síla má tak nekonečný dosah.
Druhou základní silou je slabá interakce je přenášena hmotnými bosony a její

dosah je proto velmi krátký. Tyto nabité W± bosony a elektricky neutrální Z0

boson byly bezpečně potvrzeny jak teoreticky, tak experimentálně
Další, a z pohledu této práce nejrelevantnější, je silná interakce. Přenášena je

osmi částicemi zvanými gluony, které mají silný náboj dovolující jim interagovat
sami se sebou. Tento silný náboj byl nazván barvou a právě barva dovoluje kvar-
kům interagovat silnou interakcí. Každá barva má svojí antibarvu a kvůli jevu
nazvanému ”color confinement”, což je speciální vlastnost silné interakce, se v
přírodě vyskytují pouze takové složené částice, které vzniknou kombinací barev,
jejichž výsledná barva je bílá. Kvarky a gluony nikdy nebyly a ani nemohou být
pozorovány v přírodě jako volné částice, ale jenom jako vázané v těchto slože-
ných částicích nazývaných hadrony. Skutečnost, že hadrony jsou složené nejen z
kvarků, ale také z gluonů, byla zjištěna experimentálně. Tyto výsledné hadrony
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totiž nemohly být získány pouze kombinací původních kvarků a to z důvodu,
že by součet hybností kvarků v konkrétním hadronu nedával celou hybnost vý-
sledného hadronu. Půlka hybnosti je totiž nesena elektricky neutrálními (kvarky
nesou elektrický náboj 2/3 a −1/3, což jim dovoluje interagovat také elektromag-
netickou interakcí) částicemi, které byly nazvány právě gluony. Kvarky a gluony
vázané v hadronech jsou obecně nazývány partony
Zatímco všechny dosud zmíněné interakce mají stejný teoretický základ, tzn.

jsou popsány kvantovou teorií pole s lokální kalibrační invariancí, tak poslední
základní interakce se tomuto konceptu úplně vymyká. Touto základní silou je
gravitační síla, která má, stejně jako elektromagnetická síla, nekonečný dosah
a teorie, která ji velmi dobře popisuje, je Obecná teorie relativity. Tato teorie
je velice úspěšná v popisu dějů odehrávajících se ve vesmíru, ale bohužel není
schopna popsat děje, které probíhaly v prvních okamžicích po Velkém třesku. Z
tohoto důvodu vzniklo odvětví teoretické fyziky zvané Kvantová gravitace, která
se snaží spojit teorii relativity s kvantovou mechanikou a která předpokládá,
že gravitační síla je přenášena nehmotným bosonem nazvaným graviton. Tento
hypotetický boson sice dosud nebyl pozorován, ale na potvrzení jeho existence se
usilovně pracuje.
I když každá z těchto čtyř základních interakcí má svoje zvláštnosti a výjimeč-

ností, je zastáván názor, že jsou to jenom projevy jedné univerzální síly chovající
se za různých podmínek odlišně. Teorie, která se snaží spojit všechny tyto síly do
jedné, se nazývá Teorie všeho, a i když jsme ve sjednocení elektromagnetické, sla-
bé a silné interakce byly úspěšní, na začlenění gravitační síly si ještě asi budeme
muset nějakou dobu počkat.

1.2 Vznik QCD

Kvantová chromodynamika (QCD) je teorie silné interakce, jakožto fundamentál-
ní síly popisující interakce mezi kvarky a gluony, které společně vytvářejí hadrony
(např. protony, neutrony nebo piony). Tato práce se zabývá interakcí dvou proto-
nů popisovanou právě teorií silné interakce, a proto bych na úvod první kapitoly
rád zmínil nejdůležitější milníky v historii QCD.
V 60. letech minulého století bylo objeveno velké množství nových částic a

logicky se tedy začalo pátrat po teorii, která by jejich existenci vysvětlila. Mezi
částice, které v té době byly objeveny, patřily například čtyři ∆ resonance, šest
hyperonů a čtyři K mezony. ∆ rezonance s hmotností kolem 1230MeV byly po-
zorovány v pion-nukleonových srážkách a hyperony s K mezony byly objeveny
v kosmickém záření. Murray Gell-Mann a Yuval Ne’eman se stali prvními, kteří
uspěli při hledání této teorie a popsali nové částice pomocí symetrického schématu
založeného na grupě SU(3), což je grupa unitárních 3 × 3 matic s determinan-
tem rovným 1. SU(3) symetrie je rozšířením isospinové symetrie představené v
roce 1932 Wernerem Heisenbergem a popsané grupou SU(2). Objevené hadrony
jsou členy specifické SU(3) reprezentace. Baryony jsou členy oktetů a dekupletů,
mezony oktetů a singletů. Baryonový oktet je složen ze dvou nukleonů, tří Σ hy-
peronů, Λ hyperonu a dvou Ξ hyperonů. Členy mezonového oktetu jsou tři piony,
η mezon, dva K mezony a dva K mezony. V roce 1961 bylo známo devět bary-
onových resonancí včetně čtyř již zmíněných ∆ resonancí. Tyto resonance tedy
nemohly být členy oktetu, a tak Gell-Mann a Ne’eman navrhli, že by mohly být
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popsány SU(3) dekupletem. Jestliže jejich myšlenka měla být správná, tak musela
existovat ještě jedna částice, která by doplnila sérii na dekuplet. Předpověděli, že
tato částice (baryon Ω−) by měla mít hmotnost kolem 1680 MeV a v roce 1964 se
fyzikům opravdu podařilo takovou částici nalézt. Tento objev potvrdil správnost
Gell-Mannova a Ne´emanova uvažování a baryonové resonance opravdu byly čle-
ny SU(3) dekupletu. V té době ale zůstávala stále jedna otázka nezodpovězena, a
to, proč členové nejjednodušší SU(3) reprezentace, tripletové reprezentace, nebyly
doposud pozorovány v žádných experimentech. Vědělo se ale, že tyto částice by
měly mít elektrické náboje 2/3 nebo -1/3.
V roce 1964 Gell-Mann a Feynmanův PhD. student George Zweig navrhli, že

baryony a mezony by mohly být vázané stavy těchto stále hypotetických triple-
tových částic. Gell-Mann tyto částice nazval ”kvarky”, a to podle slova, které
se objevilo v románu Finnegans Wake od Jamese Joyce. Takto vznikl kvarkový
model. Protože kvarky tvoří SU(3) triplet, musí existovat tři kvarky: u kvark
(náboj 2/3), d kvark (náboj -1/3) a s kvark (náboj -1/3), který ještě nese další
kvantové číslo podivnost. Například proton je vázaný stav dvou u kvarků a jed-
noho d kvarku (uud). Uvnitř neutronu jsou dva d kvarky a jeden u kvark (ddu).
Hyperon Λ má vnitřní strukturu uds a tři Σ hyperony obsahují jeden s kvark a
dva u nebo d kvarky (uus nebo dds). Hyperony Ξ jsou vázané stavy uss a dss. Ω−

je vázaný stav tří s kvarků (sss) a všech osm mezonů je tvořeno vázanými stavy
kvarku a antikvarku. V kvarkovém modelu může být porušení SU(3) symetrie
vysvětleno pomocí rozdílných hmotností kvarků. Hmotnost podivného kvarku je
větší než hmotnosti dvou ostatních kvarků, což vysvětluje hmotnostní rozdíly v
baryonovém oktetu, baryonovém dekupletu a mezonovém oktetu.
Baryon Ω− je vázaný stav tří podivných kvarků a v základním stavu by jeho

prostorová vlnová funkce měla být symetrická. Spiny těchto tří kvarků jsou srov-
nány tak, aby daly celkový spin Ω−, který je 3/2. V takovémto případě se vlnová
funkce Ω− nezmění, i když se dva kvarky mezi sebou vymění. Tímto ale vzni-
kl nepříjemný problém pro kvarkový model, protože podle Pauliho vylučovacího
principu musí být vlnová funkce Ω− antisymetrická, a tudíž závislá na vzájemném
prohození dvou kvarků. V roce 1964 Oscar Greenberg přišel z teorií, že kvarky
nedodržují Pauliho statistiku, ale spíše ”parastatistiku stupně tři”. V tom přípa-
dě by byl vyřešen problém s Pauliho statistikou, ale stále by nebylo jasné, zdali
by tato parastatistika dávala smysl v kvantové teorii pole kvarků. O dva roky
později Moo-Young Han a Yoichiro Nambu začali uvažovat nad možností, že by
kvarků mohlo být devět namísto původních tří. Elektrické náboje těchto devíti
kvarků by byla celá čísla. V takto uvažovaném modelu byly tři u kvarky, z nichž
dva měly elektrický náboj 1, zatímco třetí měl náboj 0, a průměrný náboj tak
byl 2/3. Grupa symetrie byla SU(3)×SU(3) a odpovídající kalibrační bosony by
byly hmotné a měly by také celočíselné elektrické náboje.
V roce 1971 Gell-Mann a Fritzsch našli jiné řešení tohoto statického problému,

a to takové, že uvažovali stejně jako Han a Nambu systém devíti kvarků, ale
předpokládali, že tři kvarky stejného typu měly nové zachovávající se kvantové
číslo, které nazvali ”barva”. Barevná grupa SU(3) tak byla přesnou symetrií a
vlnové funkce hadronů byly brány jako singlety této grupy. Baryonové vlnové
funkce jsou antisymetrické v barevných indexech značených red (r), green (g) a
blue (b):
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(qqq)→ (qrqgqb − qgqrqb + qbqrqg − qrqbqg + qgqbqr − qbqgqr) (1.1)

Když se tedy dva kvarky mezi sebou prohodí, tak vlnová funkce mění znamén-
ko, přesně jak požaduje Pauliho vylučovací princip. Stejným způsobem i mezonové
vlnové funkce jsou barevnými singlety:

(q̄q)→ (q̄rqr + q̄gqg + q̄bqb) (1.2)

Účinný průřez vysokoenergetické elektron-pozitronové anihilace, při které vzni-
kají hadrony, závisí na kvadrátech elektrického náboje kvarků a na počtu barev.
Pro tři barvy tak vychází:

σ(e+ + e− → hadrony)
σ(e+ + e− → µ+ + µ−)

→ 3
[

(

2
3

)2

+

(

−1
3

)2

+

(

−1
3

)2
]

= 2 (1.3)

Bez barev by tento poměr byl 2/3, ale díky experimentům, které vyšly ve
shodě s poměrem 2, byla tato teorie potvrzena.
V letech 1971-1972 Gell-Mann a Fritzsch v CERN zkoumali elektromagnetic-

ký rozpad neutrálního pionu na dva fotony. Vědělo se, že rozpadová šířka tohoto
procesu je podle kvarkového modelu asi o faktor devět menší než skutečná namě-
řená rozpadová šířka, čímž vznikl další problém kvarkového modelu. Po zavedení
barvy byla rozpadová šířka třikrát větší, a protože každá z barev k ní přispívá
stejnou měrou, tak výsledná rozpadové šířka pro tři barvy souhlasila s experi-
mentální hodnotou. Gell-Mann a Fritzsch začali interpretovat barevnou grupu
jako kalibrační grupu a výsledná kalibrační teorie je podobná jako v kvantové
elektrodynamice (QED). Interakce kvarků je popisována oktetem nehmotných
barevných kalibračních bosonů, které nazvali gluony a později zavedli označení
”kvantová chromodynamika” neboli QCD.
V QCD gluony interagují nejen s kvarky, ale také samy se sebou. Tato přímá

interakce gluon-gluon je velice důležitá, protože vede ke klesání vazbové konstanty
αs s rostoucí energií, tzn. tato teorie je asymptoticky volná. Tuto skutečnost
objevil roku 1972 Gerard ’t Hooft, publikována ale byla až o rok později Davidem
Grossem, Davidem Politzerem a Frankem Wilczekem. Při vysokých energiích se
tak kvarky a gluony chovají téměř jako volné částice. Experimenty ve SLAC,
DESY, LHC, Large Electron-Pozitron (LEP) urychlovači a v Tevatronu naměřily
běžení vazbové konstanty αs. Současná ”world average” hodnota je (v hmotnosti
Z bosonu):

αs(MZ) = 0.1184± 0.0007 (1.4)

Abychom lépe pochopili interakce mezi kvarky, je praktické si představit QCD
teorii pouze s jedním těžkým kvarkem Q. Základní stav mezonu by byl v tomto
hypotetickém případě vázaný stav tohoto kvarku a jeho antikvarku. Efektivní
potenciál mezi kvarkem a antikvarkem by byl na malé vzdálenosti Coulombický
potenciál úměrný 1/r, kde r je jejich vzájemná vzdálenost. Ale v případě velkých
vzdáleností by začala hrát důležitou roli self-interakce gluonů. Gluonové siločáry
nevymizí ve velkých vzdálenostech, jako je tomu v elektrodynamice, ale naopak
se začnou navzájem přitahovat, a tak jsou kvark a antikvark jakoby spojeny
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svazkem k sobě vzájemně přitáhnutých gluonových siločar. Síla mezi kvarkem a
antikvarkem je tak konstantní a neklesá jako je tomu v elektrodynamice. Tímto
způsobem jsou kvarky uvězněny v hadronech. Zdali to samé platí i pro lehké
kvarky, zůstává stále nezodpovězenou otázkou.
V elektron-pozitronové anihilaci virtuální foton vytváří kvark a antikvark

vzdalující se od sebe vysokou rychlostí. Z tohoto kvarku a antikvarku násled-
ně vzniknou mezony (většinou piony) pohybující se přibližně stejným směrem a
jejich vznik je zapříčiněn právě jejich uvězněním v hadronech. Kvark a antikvark
fragmentují a vytvoří dva jety částic. Takovéto jety byly poprvé experimentálně
pozorovány v roce 1978 v DESY, ale teoreticky byly předpovězeny Feynmanem
již v roce 1975. Podle QCD může v případě elektron-pozitronové anihilace nastat
situace, kdy jeden z těchto kvarků dále emituje gluon s velkou energií, tento gluon
také fragmentuje a produkuje tak další jet. Tímto způsobem by tedy občas měly
vzniknout tři jety, což bylo v roce 1979 v DESY skutečně pozorováno a tak i
dokázáno.
Kvarky a gluony jsou považovány za základní kvanta QCD. Nejjednodušší

barevné hadronové singlety v QCD jsou baryony (složené ze tří kvarků) a mezony
(složené z kvarku a antikvarku). Tři vůně byly původně zavedeny proto, aby
popsaly symetrii danou grupou vůní SU(3). Dnes již ale víme, že existuje šest
kvarků: tři lehké kvarky u (up), d (down), s (strange) a tři těžké kvarky c (charm),
b (bottom) a t (top), které tvoří tří dublety z grupy elektroslabé symetrie SU(2):

(

u
d

)

↔
(

c
s

)

↔
(

t
b

)

(1.5)

Hmotnosti kvarků jsou v QCD volitelné parametry, právě tak, jako hmotnosti
leptonů v QED. Protože kvarky neexistují jako volné částice, jejich hmotnos-
ti nemohou být měřeny přímo. Dají se ale odhadnout z hmotností hadronů. V
QCD jejich hodnoty závisí na škále energie, kterou použijeme. Typické hodnoty
hmotností kvarků jsou:

mu = 0.004GeV, mc = 1.2GeV, mt = 174GeV
md = 0.006GeV, ms = 0.1GeV, mb = 4.4GeV

(1.6)

Hmotnost t kvarku je veliká a je blízká hmotnosti atomu zlata. Díky této
velké hmotnosti se t kvark rozpadá slabou interakcí s délkou života kratší než je
čas potřebný ke vzniku mezonu, a tak neexistují žádné hadrony obsahující tento
kvark.
QCD teorie je korektní teorie pole popisující silné interakce a jaderné sí-

ly. Hadrony a atomová jádra jsou vázané stavy kvarků, antikvarků a gluonů
a je opravdu pozoruhodné, že takováto relativně jednoduchá kalibrační teorie
je schopna popsat tak komplikovaný fenomén, jakým silné interakce jistě jsou
[2, 3, 4, 5, 6, 7].
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2. Úvod do teorie jetů

2.1 Jety

Stabilní hadrony, vznikající při proton-protonových srážkách, jsou objekty, které
lze experimentálně pozorovat. Některé z nich sice mají tak krátkou dobu života,
že se rozpadnou dříve, než je možné je detekovat, ale všechny ostatní nakonec
uloží svoji energii v kalorimetrech, které slouží k detekci částic v experimentech
jako je například ATLAS. Ve snaze odhalit partony vznikající při tvrdých sráž-
kách se často tyto hadrony nebo energie získané z kalorimetrů slučují do objektů,
které se nazývají jety [8]. Tyto objekty jsou kritickým pojítkem mezi experimen-
tem a teorií. Pojem jet můžeme definovat třemi různými způsoby. První z nich,
partonový jet, je složený z partonů a lze jej definovat jako kaskádu emisí parto-
nů, které jsou emitovány původním partonem vznikajícím při tvrdé strážce. Tyto
partony později hadronizují zpět do pozorovatelného hadronu a vedoucí hadron
získává průměrně asi polovinu pT původního tvrdého partonu. Tvrdé partony jsou
v nejnižším řádu poruchové QCD produkovány v párech svírajících v těžištovém
systému úhel 180 stupňů. Takto vzniká dvojice jetů letících opačným směrem.
Druhý typ jetu je hadronový jet, který je konstruován z částic získaných napří-
klad z Monte Carlo simulací. Poslední, detektorový jet, je složen z tzv. kalome-
trických věží, které udávají množství energie zachycené v nejmenších detekčních
ploškách kalorimetru, zvaných buňka. Jety hrají v experimentech důležitou úlo-
hu, jsou totiž odrazem vyraženého partonu z protonu a jsou tak v jistém smyslu
ekvivalentem leptonů. Bylo navrženo několik způsobů jak vzniklé spršky částic
kombinovat do jetů. Například gluon, který se rozpadne na dva kvarky, může být
brán jako jeden nebo dva jety. Jestliže kvarky jsou dostatečně daleko od sebe a
jetový kužel je malý, pak vznikají dva jety, ale pokud je kužel velký, pak vzniká
jeden jet. Kvůli této vlastnosti neexistuje jednotná korespondence mezi partonem
ve spršce a jetem v koncovém stavu. Partony se přiřazují do jetu pomocí jetových
algoritmů, a právě z diskutovaného příkladu je zřejmé, že toto přiřazení je silně
závislé na typu algoritmu [8].

2.2 Jetové algoritmy

Jetový algoritmus je proces, během kterého se ze seznamu kalorimetrických bu-
něk, detekovaných hadronů nebo simulovaných partonů vytvářejí jety, a to tak,
že kinematické vlastnosti jetů mohou být přiřazeny odpovídajícím partonům v
konečném stavu vznikajícím při tvrdém rozptylu. Jetový algoritmus vybírá z čás-
tic emitovaných úhlově blízko u sebe a přiřazuje je do konkrétního společného
jetu. V procesu zvaném rekombinační schéma (RS) je možno hybnosti částic z
jetu určitým způsobem spojovat do společné hybnosti tohoto jetu. Rekombinační
schéma je obecně předpis, jak z vlastností částic v jetu určit vlastnosti jetu, ke
kterému tyto částice náleží. Každý algoritmus má své výhody a nevýhody, ale
všechny mají několik společných rysů. Všechny algoritmy slučují nějaké elemen-
ty, což jsou vstupní hodnoty pro nalezení jetu, do jetů. Klíčovým parametrem
jetového algoritmu je radius R definovaný pro hadron-hadronovou interakci jako
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vzdálenost v η×φ prostoru a jeho použití záleží na algoritmu. Ideální jetový algo-
ritmus by měl být infračerveně a kolineárně bezpečný, tzn. že by neměl záviset na
emisích měkkých partonů a na nahrazení partonu dvěma partony blízko u sebe,
které nesou stejnou energii jako původní parton [9].

2.2.1 ”Cone” algoritmus

V ”cone” algoritmu jsou částice přiřazené k jednomu jetu, jestliže leží uvnitř
kuželu o poloměru R. Poté je osa kuželu nahrazena osou procházející geometric-
kým středem vypočítaným z příslušného rekombinačního schématu. Váha směru
je například příčná energie ET = E sin θ dané dráhy, ale opět se liší podle rekom-
binačního schématu. Takto se iterativně postupuje, dokud se nenajde osa kužele,
která je stabilní. Hledání osy kužele obvykle začíná od částic s největší energií, na-
zývající se ”seeds”, které překročí určitou prahovou energii. Může nastat případ,
kdy se finální stabilní kužele překrývají, a proto se musí specifikovat způsob, jak
rozdělit nebo naopak sloučit překrývající se kužele. Tento postup s sebou přináší
jedno nebezpečí, a to takové, že jetový algoritmus nebude infračerveně a kolineár-
ně bezpečný. Pro odstranění těchto potíží byl vyvinut např. Seedless Infrared-Safe
Cone (SIScone) jetový algoritmus [10, 14].
V jetových algoritmech se vyskytují tyto proměnné: azimutální úhel φ, který

odměřuje úhel v rovině kolmé k ose paprsku částic, polární úhel θ mezi jetem a
svazkem částic a příčná energie jetu ET . Další proměnná pseudorapidita souvisí
s polárním úhlem vztahem

η ≡ − ln tan(θ/2) = 1
2
ln
( |~p|+ pz
|~p| − pz

)

(2.1)

kde ~p je hybnost a pz podélná hybnost částice. Vzdálenost mezi jety je defi-
novaná jako vzdálenost v rovině η × φ

R ≡
√

(∆η)2 + (∆φ)2. (2.2)

Příkladem jednoduchého RS používaného pro jety například na Tevatronu na
Run I je Snowmass. V tomto RS byla příčná energie ET , η a φ jetu dána jako
vážené sumy

Ejet
T ≡

∑

i

Ei
T , (2.3)

ηjet ≡
∑

i

Ei
T

Ejet
T

ηi, (2.4)

φjet ≡
∑

i

Ei
T

Ejet
T

φi, (2.5)

kde suma běží přes všechny částice uvnitř jetu [2]. V dnešní době se používá
jako standardní rekombinační schéma E-scheme, kde je 4-hybnost počítána jako
p =

∑

pi a kterou budeme používat i my v této práci.
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2.2.2 Klastrový jetový algoritmus

Výhodou jetových algoritmů tohoto typu je, že jsou jednoduše definované a jsou
všechny infračerveně bezpečné. Klastrové jetové algoritmy jsou definovány tímto
schématem [13]:

1. Pro každou dvojici částic i, j vypočteme dij, což je vzdálenost mezi částicemi
i a j a vzdálenost diB definovanou jako vzdálenost mezi částicí i a svazkem
B:

dij = min(k
2p
T i, k

2p
Tj)
∆R2ij
R2

, (2.6)

∆R2ij = (yi − yj)2 + (φi − φj)2, (2.7)

diB = k
2p
T i, (2.8)

kde kT i, yi a φi jsou postupně vzájemná příčná hybnost, rapidita a azimu-
tální úhel částice i.

2. Nalezení minima dmin ze všech vzdáleností dij a diB

dmin = min(dij, diB) (2.9)

mohou nastat dvě možnosti:

(a) dmin = dij ⇒ částice i a j se sloučí do jedné částice, jejíž 4-hybnost se
rovná součtu 4-hybností původních (to odpovídá E-rekombinačnímu
schématu).

(b) dmin = diB ⇒ částice i je považována za finální jet a je odebrána ze
seznamu.

3. Opakovaní těchto kroků od bodu 1 dokud nezbude žádná částice.

Konkrétní klastrové algoritmy se liší mocninou u vzájemné příčné hybnosti ve
výpočtu vzdálenosti (2.6). V tomto výrazu se objevuje parametr p objevující se i
v následujícím obecném schématu, které rozlišuje tři typy klastrových algoritmů

p = 1 ⇒ kT algoritmus
p = 0 ⇒ Cambridge/Aachen algoritmus
p = −1 ⇒ anti-kT algoritmus

(2.10)

Pro anti-kT algoritmus je charakteristické, že vzdálenost mezi tvrdými a měk-
kými částicemi je menší než mezi dvěma měkkými částicemi, a tak se měkké
částice spojí v průběhu algoritmu mnohem dříve s tvrdými částicemi než sami
mezi sebou. Všechny měkké částice nacházející v kruhu s poloměrem R, se tak
navážou na tvrdé částice a vzniknou perfektní kuželové jety. V případě dvou tvr-
dých částic blízko u sebe jsou odpovídající jety rozděleny přímkou mající tvar
podle příčných hybností tvrdých částic. Směr a tvar finálních jetů je tak určen
tvrdými částicemi a měkké částice je neovlivňují [13, 14]. Anti-kT algoritmus byl
použit při měření dat, s kterými budeme porovnávat naše výsledky a samozřejmě
byl tedy použit i v naší analýze.
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2.3 Tvary jetu (”Jet shapes”)

V minulosti byly jety měřeny na hadronových urychlovačích pomocí kalorime-
trů, typicky s použitím ”cone” algoritmů. Nevýhoda tohoto přístupu ale je, že
se během něho ztrácí mnoho informací, které by mohly být dále použitelné pro
experimentátory i teoretiky. Vnitřní struktura jetu, jako například počet lokál-
ních maxim uvnitř jetu nebo rozložení energie napříč jetem, mohou poskytnout
užitečné informace o charakteristikách jetu, partonových sprškách a hadronizaci.
Všechny tyto informace jsou jednak velice důležité pro správné měření energie
jetu, ale také mohou poskytnout detaily o vzniku partonu v jetu, což lze použít
například při hledání exotických částic [11].
Vlastnosti jetů jsou často získávány z tvarů jetu a jetových momentů měře-

ných v e+e−, ep a hadron-hadronových srážkách (např.[12]). Tyto tvary jetu se
vytváří z experimentálních veličin, jako jsou energie z kalorimetru nebo dráhy, a
nebo z teoretických objektů, jako jsou hadrony a partony. Tvary jetu a jiné cha-
rakteristiky jetu je možné sestavit například ze všech elementů, které se nacházejí
uvnitř určitého poloměru jetu, R ≡

√

(∆y)2 + (∆φ)2 < r. Při takovéto definici
můžeme sledovat vlastnosti jak uvnitř kuželu, který tímto poloměrem určíme, tak
i vlastnosti mimo oblast tohoto kuželu. Takovéto rozšíření vně kužele může být
zajímavé pro výpočet ”underlying events” anebo ke zlepšení přesnosti lokaliza-
ce jetu jetovým algoritmem. V ideálním případě by tvary jetu měly být stabilní
během přechodu z maticového elementu přes partonové spršky až k hadronům
detekovaným v detektoru.

Obrázek 2.1: Diferenciální tvar jetu.

Vnitřní strukturu jetu lze studovat pomocí diferenciálních a integrálních tvarů
jetu, které vzniknou rekonstrukcí nekorigovaných energií získaných z kalorimetru
a náležící ke konkrétnímu jetu. Diferenciální tvar jetu ρ(r) je funkce vzdálenosti
r =

√

(∆y)2 + (∆φ)2 k ose jetu a je definována jako suma pT všech elementů,
které leží uvnitř mezikruží s vnitřním poloměrem r−∆r/2 a vnějším poloměrem
r + ∆r/2 viz. Obr.2.1. Tato suma je poté průměrována přes velký vzorek jetů,
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normována sumou pT všech elementů ležících uvnitř kužele celého jetu (definova-
ného poloměrem R) a vynásobena faktorem 1/∆r, který v histogramu odpovídá
šířce binu:

ρ(r) =
1
∆r

1
N jet

∑

jets

pT (r −∆r/2, r +∆r/2)
pT (0, R)

, ∆r/2 ≤ r ≤ R−∆r/2, (2.11)

kde pT (r1, r2) značí sumu pT v mezikruží mezi poloměry r1 a r2 a N jet počet
jetů. V našem případě byly parametry nastaveny na R = 0.6 a ∆r = 0.1. Podle
definice musí platit

∑R

0 ρ(r)∆r = 1 a tak diferenciální tvary jetu jsou v různých
hodnotách r vzájemně korelované [1].

Obrázek 2.2: Integrovaný tvar jetu.

Podobně je definován i integrovaný tvar jetu (Obr.2.2), ale s tím rozdílem, že
suma pT je suma všech elementů ležících uvnitř celého kužele s poloměrem r. Je
také průměrovaný přes velký vzorek jetů a normovaný sumou pT všech elementů
ležících uvnitř kužele celého jetu s poloměrem R:

Ψ(r) =
1

N jet

∑

jets

pT (0, r)
pT (0, R)

, 0 ≤ r ≤ R, (2.12)

kde opět body s různými poloměry r jsou korelované, protože musí platit
Ψ(r = R) = 1. Integrovaný tvar jetu určuje příčnou hybnost obsaženou v sou-
středných kruzích okolo osy jetu a je obzvláště vhodný na popis závislosti tvaru
jetu na pT nebo na y [1].
Typická normalizace těchto tvarů jetu je založená na sumě všech elementů

v jetu. Definice toho, co je v jetu, a co už není, je založena buď na určitém
algoritmu (tj. ty elementy, které byly přiřazeny do jetu jetovým algoritmem)
anebo na geometrii (tj. ty elementy, které jsou v určité vzdálenosti R od jetu) viz
kapitola o jetových algoritmech.
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3. Monte Carlo generátory
Teoretické výpočty zabývající se tvrdými srážkami hadronů (v našem případě
dvou protonů) jsou velmi komplikované, protože zahrnují různé neporuchové efek-
ty, jako je například PDF (”parton distribution functions”), modely hadronizace
atd. Na simulaci těchto procesů se proto používají různé Monte Carlo (MC) ge-
nerátory, které simulují srážky event po eventu. PDF udávají pravděpodobnost
nalezení určitého partonu s určitou hybností v protonu. Tyto funkce popisují po-
čáteční stavy hadronů a pomocí nich je vybrán parton, který se bude účastnit
tvrdé srážky s partonem z druhého protonu. Tento tvrdý proces se počítá do
určitého řádu poruchového rozvoje a výsledkem jsou partony v koncovém sta-
vu. Součástí některých MC generátorů je mnohočetná partonová emise z partonů
v koncovém stavu (jako je například PYTHIA), pomocí nichž se započítávají
efekty vyšších řádů poruchové teorie. Posledním krokem bývá (i když třeba u
NLOJet++ to není) jeden z modelů hadronizace, který transformuje vzniklé par-
tony do hadronů. Tyto stabilní hadrony jsou poté použity na výpočet různých
veličin, které již lze porovnávat s daty naměřenými během experimentů. Protože
MC generátory samozřejmě používají metodu Monte Carlo, rád bych na tomto
místě nastínil některé základní vlastnosti této metody.

3.1 Metoda Monte Carlo

3.1.1 Generace rozdělení

Základní požadavek, který klademe na Monte Carlo generátor je, že musí gene-
rovat takovou množinu bodů z fázového prostoru studovaného procesu, aby hus-
tota těchto bodů odpovídala rozdělení pravděpodobnosti studovaného procesu.
Nejjednodušší takovýto případ je případ jedné proměnné x rozložené v interva-
lu [xmin, xmax] s rozdělením pravděpodobnosti úměrné f(x) ≥ 0. Potom když
R ∈ [0, 1] je pseudo-náhodné číslo, tak chceme generovat takové x, pro které platí

∫ x

xmin

f(x′)dx′ = R
∫ xmax

xmin

f(x′)dx′ (3.1)

V případě, že neurčitý integrál f(x) je známá funkce F (x), je tento výraz ekvi-
valentní k řešení

F (x) = RF (xmax) + (1− R)F (xmin). (3.2)

Jestliže známe inverzní funkci F−1, pak je problém vyřešen. V opačném případě
lze řešení relativně rychle získat numericky, protože předpoklad, že funkce f(x)
je kladná, nám zajišťuje monotónnost F (x).
Pokud ale neurčitý integrál f(x) neznáme nebo numerické řešení je příliš po-

malé, lze použít metodu ”hit-or-miss”. Zde se předpokládá, že funkce g(x) ≥ f(x)
má na intervalu [xmin, xmax] známý neurčitý integrál G(x), který může být inver-
tován nebo vypočten pro x. Potom generujeme rozdělení podle g(x) a přijme-
me výsledný bod s pravděpodobností f(x)/g(x), tj. když f(x) > R′g(x) kde
R′ ∈ [0, 1] je další pseudo-náhodné číslo. Konkrétně můžeme vybrat konstantu
g(x) = gu ≥ max {f(x), x ∈ [xmin, xmax]} a generovat rovnoměrně body jako
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x = Rxmax + (1−R)xmin, (3.3)

a akceptovat pouze takové body, které splňují f(x) > R′gu. Tento postup však
může být velmi neefektivní (tzn. mnoho bodů může být odmítnuto), což nastává
v případě, že f(x) je velmi nerovnoměrná nebo gu je zvoleno příliš velké [15, 16].

3.1.2 MC integrace a redukce střední kvadratické odchyl-
ky

V realitě je ale fázový prostor vícerozměrný. Proto je podstatné, že metoda Monte
Carlo je založená na konceptu integrálu jako průměru. Předpokládejme, že máme
kvadratický maticový element f(x), který je funkcí n-složkového vektoru x a
chceme ho integrovat přes oblast V z x-prostoru, například při výpočtu účinného
průřezu dostaneme:

I[f ] =
∫

V

dnxf(x). (3.4)

Standardní metody integrace jsou příliš zdlouhavé nebo nepřesné pro velké n.
Jestliže ale N bodů {xi, i = 1, ..., N} je (pseudo-)náhodně rozloženo ve V , pak
centrální limitní věta statistiky říká, že střední hodnota f v těchto bodech je
odhad zmiňovaného integrálu

I[f ] ≃ 〈f〉 = 1
N

N
∑

i=1

f(xi) (3.5)

a že chyba tohoto odhadu E[f ] je dána střední kvadratickou odchylkou f

Var(f) = 〈(f − 〈f〉)2〉 = 〈f 2〉 − 〈f〉2, (3.6)

jako

E[f ] =

√

Var(f)
N − 1 . (3.7)

a tak chyba klesá jako inverzní odmocnina z počtu bodů nezávisle na dimenzi
integrálu. Navíc pro daný počet bodů bude chyba tím menší, čím menší bude
střední kvadratická odchylka integrandu [15, 16].

3.2 Pythia

PYTHIA je počítačový program používaný ke generování jednotlivých srážek
částic ve fyzice vysokých energií, tj. k popisu srážek elementárních částic při vy-
sokých energiích jako například e+e−, ep a pp/pp̄. PYTHIA obsahuje teorii a
modely mnoha fyzikálních aspektů, jako jsou tvrdé a měkké interakce, partonové
distribuce, počáteční a koncový stav partonových spršek, mnohonásobné inter-
akce, fragmentace a rozpady. Byla používána velmi intenzivně například v LEP,
HERA, Tevatronu a během posledních dvaceti let byla pravděpodobně nejpouží-
vanějším generátorem pro LHC fyziku, stejnou měrou se ale používala ve fyzice
těžkých iontů a kosmického záření.
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Historie rodiny ”Lund Monte Carlo” ”event” generátorů začala JETSET vy-
tvořeným v roce 1978 a později sloučeným do PYTHIA. Během let bylo vyvinuto
a testováno mnoho nových fyzikálních modelů speciálně pro poruchovou a ne-
poruchovou QCD. Takto například vznikla PYTHIA 6 jako výsledek třiceti let
vývoje, a dokonce některé části kódu nebyly od té doby nijak pozměněny. Nové
vlastnosti byly stále přidávány, ale staré málokdy odebrány. Základní struktu-
ra se v průběhu vývoje rozšiřovala v mnoha různých směrech, a to dost často
až za hranice jejího původního účelu. Kód PYTHIA 6 se tak časem stal dosti
těžkopádným.
Původně byl celý kód napsán ve Fortranu 77, ale v éře LHC bylo rozhodnuto

přerušit vývoj tímto směrem a přepsat složité výpočty do C++, čímž mělo dojít k
pročištění a zmodernizování kódu. První pokus tímto směrem dal vzniknout pro-
jektu PYTHIA 7, ale brzy byl tento vývoj přesměrován a stala se z něj obecnější
administrativní struktura, později přejmenována na ThePEG.
Během následujícího vývoje už vznikl úspěšný nástupce PYTHIA 6, který byl

označen jako PYTHIA 8. Jde o zcela samostatný generátor, který navíc poskytuje
linky k jiným programům. Práce na něm započala v roce 2004 a první zcela
funkční verze (8.100) vznikla v roce 2007. Tato verze ale stále ještě není tak
dobře otestována a vyladěna, jako je PYTHIA 6, a z tohoto důvodu je také zatím
méně používána. Samozřejmě ale je jen otázkou času, kdy se role obrátí. PYTHIA
8 měla být původně kompletně připravena před uvedením LHC do provozu, ale
některé části stále ještě nejsou plně dokončeny. Naopak ale některé části PYTHIA
6 byly shledány zastaralými a došlo tak nadobro k jejich odebrání [17, 16].
Jednou z velkých předností PYTHIA je, že je schopna simulovat srážky částic

jak na partonové úrovni, tak na částicové úrovni. Dává seznam partonů před a
po tvrdé srážce a samozřejmě pak po hadronizaci. Částice po srážce a po hadro-
nizaci lze použít na porovnání vlastností jetů a jiných pozorovatelných veličin na
partonové a hadronové úrovni. PYTHIA obsahuje pouze LO maticové elementy,
a tak S-matice je úměrná αs. Efekty vyšších řádů jsou simulované v modelech ra-
diace partonů z počátečního stavu (”initial-state radioation”, zkr. ISR) a radiace
partonů z koncového stavu ( ”final-state radiation”, zkr. FSR), čímž PYTHIA
dosahuje velmi dobrého souladu s experimentálními daty.
PYTHIA je navržená tak, aby simulovala koncové stavy vzniklé při vysoce

energetických srážkách částic. Jejím hlavním cílem je generovat velké množství
eventů, v tomto případě simulovaných srážek. Každý takovýto event obsahuje
seznam částic v koncovém stavu s jejich hybnostmi. Pravděpodobnost vzniku
tohoto eventu při simulaci odpovídá pravděpodobnosti vzniku stejného eventu
(tzn. se stejnými koncovými částicemi) v reálném světě. Simulace začíná tvrdou
srážkou, neboli tvrdým podprocesem, kdy složky srážejících se částic (v případě
protonů jsou to kvarky) spolu interagují při velkých hybnostech. Při této interak-
ci vznikají fundamentální částice jako jsou kvarky, leptony a kalibrační bosony,
nebo hypotetické částice odpovídající některým novým teoriím. Takto vzniklé
partony (kvarky a gluony) vyzáří virtuální gluony, které mohou sami dále vyzá-
řit další gluony nebo vytvořit pár kvark-antikvark a celý tento proces tak vede
na partonové spršky. V průběhu těchto partonových spršek se od sebe partony
vzájemně vzdalují, čímž roste velikost silné interakce a nakonec dojde k hadroni-
zaci barevných partonů do bezbarvých hadronů. Zcela stejně na sebe ale působí
také počáteční partony uvězněné ve srážejících se hadronech, a tak při hadron-
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hadronových srážkách tyto partony projdou mnoha interakcemi a vzniká tak tzv.
”underlying event”. Mnoho takto vzniklých hadronů je ale nestabilních, a tak
finální fází celé simulace je simulace hadronových rozpadů [17].
Časová posloupnost generování jednotlivých eventů pomocí PYTHIA je následu-
jící:

1. Dvě částice letí proti sobě. Každá částice z tohoto svazku je charakterizová-
na sadou PDF, které definují vnitřní partonovou strukturu a její vlastnosti
(tzn. barvu a energii)

2. Z každé částice se jeden parton začne větvit (jako třeba q → qg). Tyto
vzniklé partony se také dále větví a vzniká tak ISR.

3. Další parton z přilétající částice se tvrdě srazí s partonem z druhé částice a
z této tvrdé srážky vznikne několik vylétávajících partonů (obvyklý počet
jsou dva).

4. Během tohoto tvrdého procesu mohou také vzniknout rezonance s krátkou
dobou života, jako jsou například kalibrační bosony Z0/W±, které se dále
rozpadají na normální partony, a proto musí být také brány jako součást
tohoto tvrdého procesu.

5. Vylétávající partony se mohou dále větvit, a tak vzniká FSR.

6. Jako součást tvrdého procesu se mohou také objevit semitvrdé interakce
mezi zbývajícími partony z původních hadronů (MPI).

7. Mezi zbytkem hadronu, který se nezúčastnil srážky, a částicemi v koncovém
stavu zůstává barevná vazba, a tak se mezi nimi napíná barevná struna.

8. Vylétávající kvarky a gluony nejsou díky QCD mechanismu uvěznění pozo-
rovatelné, a tak všechny vzniklé struny nakonec prasknou a kvarky a gluony
fragmentují do barevně neutrálních hadronů.

9. Mnoho z takto vzniklých hadronů je ale nestabilních, a proto se dále roz-
padají.

V následující podkapitole budou popsány procesy objevující se v současné verzi
PYTHIA 8.1.

Tvrdé procesy

Tvrdé procesy jsou procesy, ve kterých vznikají těžké objekty nebo dochází k
velkým přenosům hybnosti. V současné verzi je program nastaven tak, aby si
dokázal poradit se srážkami buď mezi hadrony, jako je p, p̄, π± a π0, nebo mezi
leptony ze stejné generace. To znamená, že ho lze použit například na pp, pp̄ a
e+e−, ale již ne na ep a γp nebo γγ.
PYTHIA obsahuje přes 200 podprocesů, které lze individuálně zapnout či

vypnout. Jsou to hlavně procesy 2 → 1, 2 → 2 a některé 2 → 3, ale vyšší
multiplicity již nezahrnuje. Postupné rezonanční rozpady mohou ale samozřejmě
vést na mnohočásticové koncové stavy, jako jsou partonové spršky. Některé z
hlavních sad podprocesů jsou:
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• tvrdé QCD procesy dávající dva partony s velkým pT

• t-kanálová výměna γ∗/Z0 nebo W±, dávající také dva partony s velkým pT

• produkce přímého fotonu s jedním nebo dvěma fotony v koncovém stavu

• jeden γ∗/Z0 nebo W± kalibrační boson, pár kalibračních bosonů nebo ka-
librační boson s partonem

• modely s charmoniem a bottomoniem v barevném singletu a oktetu

• top a hypotetická těžká čtvrtá generace

• další exotická fyzika s novými kalibračními bosony atd.

K výpočtu účinných průřezů takovýchto podprocesů je potřeba některých PDF.
Z tohoto důvodu je součástí PYTHIA i několik protonových PDF. Tyto sady
PDF je možné použít jednak při tvrdých interakcích a jednak při postupných
sprškách a mnohočetné partonové interakci (”multiple parton interactions”, zkr.
MPI). Tento seznam samozřejmě není kompletní z pohledu toho, co všechno je a
bude potřeba na LHC. Kromě toho PYTHIA postrádá automatické generování
kódu pro nové procesy, jako je tomu u některých jiných generátorů. Záměrem ale
je, aby PYTHIA byla v nejvyšší možné míře otevřená vnějším vstupům, a tak
specialisté z různých oblastí mohou přispívat novými tvrdými podprocesy, které
jsou poté zpracovány klasickou PYTHIA [16].

Měkké procesy

I když většina procesů, které jsou ve středu zájmů na LHC, patří do kategorie
tvrdých interakcí, drtivá většina srážek je měkká. Měkké procesy jsou procesy pro-
bíhající v řádech jednotek GeV a vedou k difrakčnímu rozptylu nebo k produkci
mnoha částic s malou příčnou hybností. Tyto procesy jsou elastické, jedno nebo
dvoudifrakční, a nedifrakční. Kromě některých vzácných a spíše hypotetických
procesů, které je lepší simulovat samostatně, jsou všechny určeny k inkluzivnímu
popisu totálního pp účinného průřezu. Měkké eventy obsahují standardní QCD
2→ 2 procesy, přímé fotony, charmonia a bottomonia, Drell-Yanovy nízkohmot-
nostní páry a t-kanálovou γ∗/Z0/W± výměnu.
Nedifrakční eventy poskytují část neelastického účinného průřezu, tedy to, co

je pozorováno v centrálních detektorech. Dá se očekávat, že nedifrakční složka
poskytne dokonce větší podíl eventů, než obsahuje tvrdý proces. Když tedy uži-
vatel požaduje exkluzivní tvrdý proces, PYTHIA vždy simuluje UE (”underlying
events”), o kterých bude pojednáno později, jako eventy tohoto typu. Difrakční
eventy jsou brány v Ingelman-Schlein obrazu, kde se na každou difrakci pohlíží
jako na emisi pseudočástice pomeronu z jednoho vstupního protonu, který zůsta-
ne až na snížení hybnosti nedotčený. Poté následuje srážka tohoto pomeronu s
druhým protonem. Pomeron v QCD interakcích obsahuje kvarky, a tak pomeron-
protonová srážka může být popsána stejně jako normální hadron-hadronový ne-
difrakční event. Dvoudifrakční eventy obsahují dvě pomeron-protonové srážky.
Elastický rozptyl ve výchozím nastavení zahrnuje pouze silné interakce, ale je
také možné zapnout QED Coulombický vztah a interferenci [16].
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Partonové spršky

Protože během tvrdých procesů dochází k velkým přenosům hybnosti, jsou parto-
ny, které se jich zúčastní, velmi urychleny. A tak stejně jako urychlené elektrické
náboje emitují QED záření (fotony), tak urychlené partony s barevným nábojem
budou emitovat QCD záření v podobě gluonů. Na rozdíl od nenabitých fotonů ale
gluony samy nesou barevný náboj, a tak mohou samy emitovat další záření, což
nakonec vede k partonovým sprškám. Tyto spršky vlastně reprezentují korekce
vyššího řádu k tvrdému podprocesu. Přesné řešení těchto korekcí ale není bohužel
proveditelné a tak se místo toho používá přibližné schéma, ve kterém jsou domi-
nantní příspěvky zahrnuty v každém řádu. Mezi tyto dominantní příspěvky patří
kolineární rozštěpení partonu nebo emise měkkého (tzn. s malou energií) gluonu
[18].

Radiace partonů z koncového stavu (”Final-state radiati-
ons”, zkr. FSR)

Radiace partonů z koncového stavu začíná u vylétávajícího partonu vzniklého při
tvrdém podprocesu. Tento parton má na začátku potenciálně velkou virtualitu
danou tvrdostí procesu, ve kterém vznikl. Vyzařováním partonů ztrácí virtualitu,
a to celé pokračuje, dokud jeho virtualita, a i všech z něho vyzářených partonů,
neklesne pod určitou mez a následně je všechno vyzařování ukončeno. V tomto
bodě takto vzniklé partony převezme model hadronizace a dochází k fragmentaci.

Radiace partonů z počátečního stavu (”Initial-state radi-
ations”, zkr. ISR)

Radiace partonů z počátečního stavu začíná u přilétajícího partonu, který se poz-
ději zúčastní tvrdé srážky (tzn. z každého hadronu u jednoho partonu v případě
hadron-hadronové srážky). Tento tvrdý parton z přilétajícího hadronu má zase
na začátku potenciálně velkou virtualitu danou procesem, ve kterém vznikl. Ale
v tomto případě v MC generátorech dochází ke zpětné simulaci spršky od konce
na začátek do menších virtualit. Takže virtualita opět klesá, a když klesne pod
určitou mez, tak přestane vyzařovat a parton se identifikuje přímo s partonem z
distribuční funkce.

”Soft underlying event”, zkr. SUE

Tvrdá srážka v hadron-hadronových interakcích je doprovázena tvorbou měkkých
hadronů, která přímo nesouvisí s tvrdým procesem a následným mechanismem
partonové spršky. Tento tzv. ”soft underlying event” neumíme popsat z prvních
principů QCD (je to měkký proces), a pro jeho simulaci se tak používají různé
modely. Pythia používá model mnohočetných partonových interakci (”Multiple
parton interactions”, zkr. MPI). Nejobvyklejším tvrdým podprocesem v hadro-
nových urychlovačích, jako je LHC, je pružný gluon-gluonový rozptyl gg → gg.
LO diferenciální účinný průřez tohoto podprocesu diverguje pro pT → 0, pro-
tože zde dochází k výměně nehmotného virtuálního gluonu, a tak k nulovému
přenosu hybnosti. I když se této divergence lze zbavit vhodnou regularizací, tak
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stále vychází totální účinný průřez hodně veliký. Dokonce větší, něž totální účin-
ný průřez celého proton-protonového rozptylu. Jestliže k tomu ještě vezmeme v
úvahu účinný průřez pro pružný rozptyl kvarků, antikvarků a gluonů ve všech
možných kombinacích (které všechny divergují v LO), vidíme, že tyto mnohočet-
né partonové interakce (každá s relativně malým přenosem hybnosti), jsou při
hadron-hadronových srážkách velmi pravděpodobné. Takto moderní event gene-
rátory modelují SUE [18].
Abychom ukázali jak velkou roli hraje každý z trojice procesů ISR, FSR a

MPI pro výsledný tvar jetu, provedli jsme tři stejné výpočty, ale v každém jsme
vypnuli jeden ze zmíněných procesů. Na Obr. 3.1 a 3.2 jsou diferenciální tvary
jetu porovnané s naměřenými daty z experimentu ATLAS. Na Obr. 3.3 je stejný
případ, ale pro integrální tvar jetu. Z těchto obrázků lze vyčíst, že nejmenší vliv
na správný popis naměřených dat má ISR. Největší vliv má naopak FSR, což se
dalo očekávat, protože je to vlastně základ celého tvaru jetu. A z průběhu MPI,
jako poslední ze zmíněné trojice, lze vidět, že je relevantní pro měkčí jety na
velkých r.
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Obrázek 3.1: Porovnání naměřeného diferenciálního tvaru jetu z ATLAS s výpo-
čty z PYTHIA při vypnutých MPI, ISR a FSR
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Obrázek 3.2: Porovnání naměřeného diferenciálního tvaru jetu z ATLAS s výpo-
čty z PYTHIA při vypnutých MPI, ISR a FSR
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Obrázek 3.3: Porovnání naměřeného integrálního tvaru jetu z ATLAS s výpočty
z PYTHIA při vypnutých MPI, ISR a FSR

3.3 NLOJet++

Současný vývoj v teoretických výpočtech dal vzniknout v roce 2001 novému Mon-
te Carlo generátoru k simulaci hadronových srážek na úrovni partonů. Tento C++
program byl nazván NLOJet++ a je schopen počítat nejen 2-jetové veličiny (pro-
ces 2 → 2) jako jeho předchůdci, ale i 3-jetové (proces 2 → 3), a to s přesností
NLO. Jde vlastně o program na výpočet LO a NLO účinných průřezů, který na
rozdíl například právě od PYTHIA neobsahuje mnohočetnou partonovou emisi
nebo hadronizaci, a poskytuje tedy jen seznam partonů v koncovém stavu. Lze
ho tak použít na výpočty vlastností jetů pouze na partonové úrovni. Součas-
ná verze si dokáže poradit s elektron-pozitronovou anihilací, hluboce nepružným
rozptylem, fotoprodukcí v elektron-protonovém rozptylu a s různými procesy v
hadron-hadronových srážkách. Používal se a stále se používá například v experi-
mentech na HERA na ep procesy nebo na procesy pp a pp̄ v experimentech na
LHC a Tevatronu [19, 20].
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4. Jety v e+e−

Pro lepší pochopení právě zavedeného pojmu jet a pro získání představy o tom,
jak něco takového vlastně doopravdy vypadá, je vždy nejlepší názorný příklad.
Jedním z takovýchto nejvhodnějších příkladů je proces

e+e− → qq̄g (4.1)

kde z páru qq̄ vzniklého při e+e− anihilaci se vyzáří gluon podle Feynmanova dia-
gramu na Obr. 4.1. V tomto procesu se ale vyskytují tzv. infračervené singularity,
kterých je potřeba se zbavit a proto se nejdříve zmíním právě o nich.

Obrázek 4.1: Feynmanův LO diagram procesu e+e− → qq̄g.

4.1 Hmotové singularity

V kvantových teoriích pole, jako je QED a QCD, se vyskytují dva typy singularit.
Jsou to ultrafialové (UV) singularity, které jsou spojeny s chováním kalibrační te-
orie na krátkých vzdálenostech a infračervené (IR) singularity, které se projevují
naopak na velkých vzdálenostech. IR singularity se objevují při integraci přes
smyčky s malými hybnostmi, nebo když nastane případ, kdy dva partony v kon-
covém stavu jsou buď vzájemně paralelní anebo jeden z těchto partonů je měkký.
Singularity tohoto typu se nazývají hmotové singularity, protože divergence se zde
objevují z důvodu vymizení hmotnosti buď kalibračního bosonu, nebo fermionu.
Těchto singularit se lze zbavit, jestliže započítáme nejen Feynmanův diagram ur-
čitého procesu, ale také diagramy vyšších řádů s virtuálními bosony [2]. Základní
myšlenku tohoto postupu si ukážeme právě na našem zvoleném příkladu procesu
4.1.
Odpovídající účinný průřez tohoto procesu zobrazeného na Obr. 4.1 je závislý

na dvou ze tří bezrozměrných podílů xi definovaných jako

0 ≤ xi ≡
2Ei√
s
≤ 1;

√
s = E1 + E2 + E3 ⇒ x1 + x2 + x3 = 2 (4.2)

kde i=1,2,3 a Ei jsou postupně těžišťové energie vycházejícího kvarku, antikvarku
a gluonu (

√
s je tedy celková těžišťová energie). Pro nehmotné kvarky a gluony

je účinný průřez tohoto procesu ve vedoucím řádu (”leading order”, zkr. LO)

dσqq̄g
dx1dx2

= σLO
2αs

3π
x21 + x

2
2

(1− x1)(1− x2)
(4.3)
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kde σLO je LO účinný průřez odpovídající procesu e+e− → qq̄, který je zobrazen
na Obr.4.2 a je dán

σLO =
∑

i

4πα2e2i
s2

(4.4)

kde α je konstanta jemné struktury a ei je elektrický náboj kvarku typu i. Tento
účinný průřez je konečný, na rozdíl od účinného průřezu (4.3), kde pro určité
kinetické konfigurace vznikají singularity, a jeho velikost tak roste do nekonečna.
Jednou z takovýchto konfigurací je případ x1 = 1 odpovídající situaci, kdy vyzá-
řený gluon je paralelní s vyletujícím antikvarkem. Proměnná x2 v této kolineární
limitě x1 → 1 představuje podíl hybnosti původního antikvarku nesenou tímto
antikvarkem po vyzáření gluonu. Další konfigurace x2 = 1 vzniká v případě, kdy
vyzářený gluon je naopak paralelní s vyletujícím kvarkem. Limitní případ, odpo-
vídající dvojité singularitě x1 = x2 = 1 (tj. x3 = 0), se objevuje v situaci, kdy
energie emitovaného gluonu zcela vymizí [2].

Obrázek 4.2: Feynmanův LO diagram procesu e+e− → hadrony.

Nekonečný účinný průřez odpovídající nefyzikálnímu stavu, nemá zcela jistě
žádný význam, ale stejně tak i konečná, ale libovolně velká pravděpodobnost pro-
dukce reálných měkkých gluonů způsobuje problémy. Prvním krokem k odstranění
těchto problémů je regularizace, stejným způsobem jako v případě UV divergen-
cí. Toho lze dosáhnout mnoha způsoby, například se vyhnout IR singularitám
přiřazením nenulové hmotnosti mg gluonu. I když tato metoda IR regularizace je
velice jednoduchá, a fyzikálně dobře akceptovatelná, má jeden vážný nedostatek,
a to, že porušuje princip kalibrační invariance. Samozřejmě může být použita, ale
po jejím odstranění se musí zkontrolovat, jestli jsou výsledky kalibračně invari-
antní. Další velkou nevýhodou je skutečnost, že výpočet Feynmanových diagramů
s hmotnými částicemi se velice komplikuje již v případě dvou smyček, a tak se
tento postup stává ve vyšších řádech prakticky nepoužitelným. Ukazuje se, že
nejlepší metodou na odstranění IR singularit je dimenzionální regularizace. Za
prvé zachovává kalibrační invarianci a za druhé je ze všech regularizačních metod
výpočetně nejvýhodnější.
Zde se ale soustředíme na první zmíněný způsob a zavedeme regulátor di-

vergentních integrálů v podobě přiřazení nenulové hmotnosti gluonu. Jak již bylo
řečeno výše, v případě paralelního gluonu vznikají ve výrazu 4.3 divergence. Tento
stav paralelního gluonu a kvarku je ale nerozlišitelný od stavu, kde je pouze jeden
kvark nesoucí hybnost celého paralelního páru. Pak je ale logické zahrnout do to-
hoto procesu diagramy, které přispívají k účinnému průřezu ve stejném řádu jako
diagram s reálnou emisí gluonu. Takovéto diagramy jsou na Obr.4.3. Sečtením
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Obrázek 4.3: Tři ”interference terms” přispívající k e+e− → qq̄g účinnému prů-
řezu v řádu O(αs).

diagramů, které vedou na stejný koncový stav, nebo jinými slovy fyzikálně neroz-
lišitelný stav, se divergentní výrazy navzájem vyruší. První diagram na Obr.4.3
přesně vyruší divergentní část diagramu na Obr.4.1, druhý a třetí dá příspěvek
ke kvarkové self-energy.
Takto se můžeme jednoduše zbavit všech divergentních členů. Hlavní myšlen-

kou celého postupu je, že se vezme v úvahu emise virtuálního gluonu z kvarku
nebo antikvarku. Kvark tedy může místo vyzáření reálného gluonu vyzářit gluon
virtuální, který nakonec rekombinuje s jeho mateřským kvarkem jako na Obr.4.4a
nebo s antikvarkem (Obr.4.4b), a vznikne tak reálný qq̄ pár. V obou případech
může být virtuální gluon libovolně blízko jeho hmotové slupky (”mass-shell”), a
tak se může šířit do libovolně velké vzdálenosti [2].

(a) (b)

Obrázek 4.4: Feynmanův diagram znázorňující virtuální gluony

Při integraci přes smyčky v Obr.4.4a,b tedy také vznikají hmotové singularity.
Interferenční členy na Obr. 4.3 mezi diagramem nejnižšího řádu (Obr. 4.2) a
smyčkovými diagramy (Obr.4.4a,b) jsou zřejmě stejného řádu αs jako kvadráty
diagramu na Obr. 4.1 popisující emisi reálného gluonu. Nejdůležitější část této
procedury spočívá v uvědomění si, že není možné rozlišit samostatný kvark od
páru paralelního kvarku a qluonu mající stejnou 4-hybnost a stejná kvantová čísla.
A proto také O(αs) diagramy s qq̄ koncovým stavem se musí započítat. Takovéto
diagramy mají virtuální gluony ve vnitřní smyčce (Obr. 4.4) a jim odpovídající
maticové elementy řádu O(αs) by tak přispívaly řádem O(α2s) k celkovému e+e−
účinnému průřezu. V případě, že se zajímáme o NLO (”next-to-leading order”
účinný průřez, jsou tedy pro nás nadbytečné. Naproti tomu interferenční člen s
LO e+e− → qq̄ (Obr.4.3) dává příspěvek řádu O(αs), a můžeme ho tedy připočíst
k celkovému účinnému průřezu. Tyto virtuální korekce dávají záporné nekonečno
(virtuální singularity), a tak po přičtení ke kladnému nekonečnu pocházejícímu
z paralelních a měkkých singularit dochází ke vzájemnému vyrušení všech těchto
singularit. Tímto způsobem se dá zbavit nechtěného nekonečna a NLO účinný
průřez procesu e+e− → hadrony tak vychází konečný i pro případ, kdy mg → 0
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σNLO = σLO

(

1 +
αs

π

)

(4.5)

Takovéto zrušení hmotových divergencí není jen náhoda, ale jde o důsledek
Kinoshita-Lee-Nauenberg teorému (KLN), který tvrdí, že lze tímto způsobem
zrušit hmotové divergence v jakémkoli řádu poruchového rozvoje. Představme
si obecný rozptyl A → B mezi počátečním stavem (A) a koncovým stavem (B)
hmotných částic. Může se stát, že matice rozptylu |SAB| bude obsahovat hmotové
divergence. Když ale sečteme kvadráty amplitud rozptylu,

∑

D(A),D(B)

|SD(A)D(B)|2 (4.6)

tak dostaneme konečné číslo, které již neobsahuje žádné hmotové singularity, tzn.
suma je konečná i pro nehmotné částice. D(A) a D(B) značí degenerované stavy
mající stejná kvantová čísla a stejné 4-hybnosti, tj. jsou fyzikálně nerozlišitelné.
Klíčovým bodem tohoto postupu je skutečnost, že tyto degenerované stavy mohou
mít různý počet i složení částic.
KLN teorém sice zajistí, že totální účinný průřez je v poruchovém QCD ko-

nečný, ale někdy nastane situace, kdy chceme vědět více informací o koncovém
stavu. I když nemůžeme odlišit gluon s nulovou energií od úplné absence gluonu,
můžeme v principu rozlišit stavy, kdy gluon má nějakou konečnou energii, ať už
jakkoli malou [2].
Tento případ lze také popsat pomocí škálovaných invariantních hmot yij de-

finovaných pro pár partonů jako

y12 ≡
(p1 + p2)2

s
= 1−x3; y13 ≡

(p1 + p3)2

s
= 1−x2; y23 ≡

(p2 + p3)2

s
= 1−x1
(4.7)

nebo jako

yij ≡ 2EiEj

1− cos θij
s

(4.8)

popisující vzdálenost dvou partonů s relativním polárním úhlem θ. Toto je příklad
klastrového jetového algoritmu zvaného JADE, který má vzdálenost definovanou
právě tímto vztahem. Experimenty nikdy nemohou naměřit zcela přesně yij = 0,
ale v principu mohou jít do libovolně malé yij > 0. Účinný průřez procesu, při
kterém vznikají tři partony, je teoreticky významný a experimentálně měřitelný
pouze v kinematické oblasti mimo singularitu. To je například v oblasti yij > y,
která je určena cut-off parametrem y > 0. V této oblasti je účinný průřez emise
reálného gluonu (4.3) konečný, ale divergující pro y → 0. Vznik této divergence
jasně vyplývá ze skutečnosti, že pro y → 0 se oblast dostává stále blíže a blíže k
singularitě.
Dále nás může zajímat, jak vypadá účinný průřez pro koncové stavy qq̄ nebo

qq̄g v oblasti, kde y13 < y nebo y23 < y. Integrál přes tuto oblast obsahuje vždy
i příspěvky od virtuálních korekcí ke koncovému stavu qq̄, a tak klesá s y → 0.
Tato vlastnost nás přirozeně vede k definici jetu, která je závislá na y. V řádu
αs je jet tvořen buď jedním partonem nebo párem partonů (i, j), jejichž škálo-
vané invariantní hmoty splňují podmínku yij ≤ y. Potom je jasné, že fyzikálně
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měřitelný dvou-jetový koncový stav je buď qq̄ pár nebo qq̄g, kde gluon je blízko
buď k q nebo q̄. V případě koncového stavu qq̄g je hybnost jetu definována jako
vektorový součet pjet ≡ pi + pj páru (i, j) [2].

4.2 Tvary jetu v e+e− interakcích

Abychom pochopili, jak výše zmíněný mechanismus rušení hmotových singularit
funguje v případě tvarů jetu, vytvořili jsme vlastní MC generátor, který jsme
použili na výpočet tvaru jetu v e+e− vedoucím řádu QCD.
Tento generátor generuje události s váhou odpovídající účinnému průřezu

dσqq̄g
dx1dx2

= σLO
2αs

3π
x21 + x

2
2

(1− x1)(1− x2)
(4.9)

kde celková těžišťová energie byla
√
s = 90GeV. Cut-off parametr jetového algo-

ritmu JADE, který zde byl použit, byl nastaven na y = 0.073, což odpovídá typic-
kému maximálnímu úhlu mezi dvěma partony asi 60 ◦. V případě tří-partonového
koncového stavu odpovídá možná kinematická oblast proměnných xi vnitřku troj-
úhelníku na Obr. 4.5.

Obrázek 4.5: Kinematika qq̄g koncového stavu

Šedivý trojúhelník odpovídá tříjetovému případu a bílý pás kolem něj odpovídá
kinematickým konfiguracím kdy jedno z xi je blízko jedničce. To vede ve vzta-
hu 4.9 k nechtěným nekonečnům, a je tedy třeba tyto situace vhodně ošetřit.
Případ x1 = 1 odpovídá situaci, kdy je vyzářený gluon paralelní s vyletujícím
antikvarkem a podobně případ x2 = 1 odpovídá paralelnímu gluonu s kvarkem.
Nekonečno vzniká i pro limitní případ dvojité singularity x1 = x2 = 1 tzn. x3 = 0,
kdy energie emitovaného gluonu zcela vymizí (tzn. gluon je měkký).
Abychom se zbavili těchto nekonečen, provedla se jistá forma regularizace a

do našeho generátoru se vložila podmínka, že x1 a x2 musí být menší než nějaké
xmax < 1. Výsledek pro tvar jetu ale stále diverguje pro xmax → 1, tedy tvar jetu
bude v nule nekonečný a pro r větší než nula bude nulový. Bylo tak zapotřebí
aplikovat postup popsaný výše a při normalizaci tvarů jetu započíst i virtuální
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emise. To bylo provedeno tak, že se dopočítalo (negativní) množství 2-kvarkových
(jetových) stavů (tedy těch virtuálních) tak, aby celkový účinný průřez odpovídal
vztahu z minulé podkapitoly pro NLO účinný průřez po odstranění nekonečen 4.5,
tzn.

σtotal = σ2→3 + σvirt = σNLO = σLO

(

1 +
αs

π

)

(4.10)

kde σvirt je záporné a odpovídá virtuálním 2-partonových stavům. Tzn. že odpo-
vídající jety jsou složeny právě z jedné částice, a nemají tak žádný tok energie
(tzn. tvary jetu) jinde než v nule, neboli v prvním binu v případě diferenciálního
tvaru jetu.
Při výpočtech tvarů jetu nám ale stačí vzít pouze LO řád tohoto účinného

průřezu, protože rozdíl LO řádu a celého NLO řádu je úměrný α2s. Takže jsme
použili vztah

σtotal = σ2→3 + σvirt = σLO (4.11)

který vede ke zjednodušení výpočtu tvarů jetů. Výsledek až do řádu αs by totiž
vyšel téměř stejně a při tomto zjednodušení jsme mohli virtuální korekce dopočíst
jednodušeji z LO účinného průřezu. Účinný průřez do řádu αs tedy vlastně k
výpočtu tvarů jetu v řádu LO ani nemusíme znát a vystačíme si pouze s σLO.
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Obrázek 4.6: Porovnání diferenciálního tvaru jetu v e+e− z LO QCD a z PYTHIA

Na Obr. 4.6 jsou vykresleny výsledky našeho zmíněného LO QCD modelu spo-
lečně s výsledky získanými ze simulace elektron-pozitronové anihilace v PYTHIA.
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Jety simulované v PYTHIA byly zrekonstruované pomocí programu FastJet, což
je C++ balíček, který obsahuje širokou paletu jetových algoritmů pro pp a e+e−

srážky a nástrojů na analýzu. FastJet obsahuje hlavně klastrové jetové algoritmy
(např.kt, anti-kt, Cambridge/Aachen atd.), ale také různé pluginy k přístupu k
jetovým algoritmům třetích stran (pro více informací [14]). V našem případě byl
použit plugin pro JADE algoritmus, což je jeden z prvních jetových algoritmů,
který byl a je stále používán pro elektron-pozitronovou anihilaci. JADE je sek-
venční rekombinační algoritmus (stejně jako třeba kt nebo Cambridge/Aachen),
ve kterém vzdálenost dij, jak již bylo definováno výše, odpovídá 4.8 a používá se
podobně jako v klastrových jetových algoritmech (2.6).
Z obrázku je vidět, že tvar jetu je na větších úhlech relativně dobře popsán

tvrdou emisí z našeho LO QCD modelu, což jak uvidíme v příští kapitole, tak
zcela neplatí v případě hadron-hadronové simulace, i když budeme dokonce o řád
výš, tedy v NLO.
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5. Porovnání výsledků s daty z
experimentu ATLAS
V této kapitole budeme porovnávat výsledky našich simulací v PYTHIA a NLO-
Jet++ s daty naměřenými experimentem ATLAS na LHC. Diferenciální a inte-
grální tvary jetu byly naměřeny v proton-protonových srážkách s celkovou těžišťo-
vou energií

√
s = 7 TeV a odpovídající totální integrovanou luminositou 3 pb−1,

pro více informací [1].

5.1 Porovnání dat s PYTHIA

Jety v PYTHIA byly rekonstruovány opět pomocí balíčku FastJet, ale tentokrát
byl použit anti-kt jetový algoritmus (2.10) s příčnou hybností 30GeV < pT <
600GeV, rapiditou v oblasti |y| < 2.8 a parametrem vzdálenosti R = 0.6.
Obrázky Obr.5.1 až Obr.5.6 ukazují porovnání naměřených a simulovaných

hodnot diferenciálních tvarů jetu jako funkci poloměru jetu r ≡
√

(∆y)2 + (∆φ)2

v různých oblastech pT . Z naměřených dat je patrné, že diferenciální tvary jetu
rostou směrem k malým r, z čehož lze udělat závěr, že většina hybnosti jetu
je koncentrovaná blízko k ose jetu. Pro malé pT je více jak 80% veškeré příčné
hybnosti obsaženo uvnitř kužele kolem osy jetu s poloměrem r = 0.3. Tento podíl
roste v případě velmi vysokých pT až k 95%, z čehož lze soudit, že čím vyšší pT
tím užší jet. Tuto vlastnost lze potvrdit i z Obr. 5.7, kde je zobrazen integrální
tvar jetu ve tvaru 1− Ψ(0.3) odpovídající příčné hybnosti jetu ležící vně kužele
o poloměru r = 0.3 a který je klesající funkcí pT .
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Ze všech těchto obrázků je patrné, že naše výpočty prováděné pomocí PY-
THIA (verze PYTHIA 8.150, Tune 4C) a balíčku jetových algoritmů FastJetu
uspokojivě kopírují naměřená data z ATLAS, a také odpovídají jiným simulacím
z oficiálních článků, jako je například [1].

5.2 Porovnání dat s NLOJet++

Současný vývoj v teoretických výpočtech dal vzniknout v roce 2001 novému Mon-
te Carlo generátoru k simulaci hadronových srážek na úrovni partonů. Tento C++
program byl nazván NLOJet++ a dokáže počítat nejen 2-jetové veličiny jako jeho
předchůdci, ale i 3-jetové, a to s přesností NLO. Jde vlastně o program na výpo-
čet LO a NLO účinných průřezů, který na rozdíl například právě od PYTHIA,
neobsahuje mnohočetnou partonovou emisi a hadronizaci, a poskytuje tedy jen
seznam partonů v koncovém stavu. Současná verze si dokáže poradit s elektron-
pozitronovou anihilací, hluboce nepružným rozptylem, fotoprodukcí v elektron-
protonovém rozptylu a s různými procesy v hadron-hadronových srážkách.
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Obrázek 5.8: Inkluzivní diferenciální produkce jetu
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Jak již bylo řečeno, NLOJet++ dává seznam partonů v koncovém stavu, a
tak k získání jetů bylo opět zapotřebí použít balíček jetových algoritmů FastJet.
Znovu byl použit anti-kt jetový algoritmus (2.10) s příčnou hybností 30GeV <
pT < 600GeV, rapiditou v oblasti |y| < 2.8 a parametrem vzdálenosti R = 0.6.
Na obrázku Obr. 5.8 je zobrazeno porovnání inkluzivní diferenciální produkce
jetu opět z experimentu ATLAS [21] z proton-protonových srážek při těžišťové
energii

√
s = 7 TeV a výpočtu z NLOJet++. Zobrazený účinný průřez klesá z pT

a jeho velikost klesne o více jak pět řádů. Z obrázku je patrné, že naše výpočty
vycházejí v souladu s naměřenými daty a slouží především k ověření správného
nastavení programu NLOJet++.
Výpočet LO diferenciálních tvaru jetu v daném binu pT a rapiditě |y| < 2.8

byl proveden pomocí vzorce:

ρLO(r) =
σLO
2→3(r)
σLO
2→2

(5.1)

kde σ2→3(r) je analogický výraz k 2.11, ale protože NLOJet++ počítá pouze
účinné průřezy, tak není normovaný počtem jetů jako 2.11, ale je ponechaný
právě ve formě účinného průřezu

σ2→3(r) ≡
1
∆r

∑

jety

σjet(pT , y)
pT (r −∆r/2, r +∆r/2)

pTjet

(5.2)

a σLO
2→2 je totální účinný průřez pro produkci v daném pT binu a rapiditou |y| <

2.8, analogický účinnému průřezu spočtenému na obrázku 5.8, ale v LO řádu.
Analogicky pro NLO

ρNLO(r) =
σNLO
2→3 (r)
σNLO
2→2

. (5.3)

V případě integrálních tvarů jetu pak platí:

ψLO(r) =
ΣLO
2→3(r)
σLO
2→2

(5.4)

ψNLO(r) =
ΣNLO
2→3 (r)
σNLO
2→2

(5.5)

kde Σ2→3(r) je analogický výraz k 2.12, ale opět ponechaný ve formě účinného
průřezu

Σ2→3(r) ≡
∑

jety

σjet(pT , y)
pT (0.3, R)
pTjet

. (5.6)

Obrázky Obr.5.9 až Obr.5.14 ukazují porovnání naměřených a simulovaných
hodnot diferenciálních tvarů jetu v řádu LO a NLO jako funkci poloměru jetu
r ≡

√

(∆y)2 + (∆φ)2 v různých oblastech pT . Součástí NLOJet++, na rozdíl od
PYTHIA, není resumace všech emisí, a proto se nedokáže sám zbavit vznikajících
nekonečen. Z tohoto důvodu je v dané definici první bin nekonečný, protože v
analogii s postupem, který jsme aplikovali na příkladu tvarů jetu v e+e−, zde chybí
započítat korekce v podobě virtuálního dvousmyčkového diagramu procesu 2→ 2
v NNLO, který dosud není známý a nelze tedy spočítat. Mohli bychom aplikovat
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proceduru pomocí normalizace celkového účinného průřezu, kterou jsme použili
na konci případu e+e−, kde nakonec stačilo započítat korekce o řád nižší, ale
protože stejně v této oblasti bude vždy zapotřebí resumovat hmotové singularity
(partonová sprška), aby celkový výsledek vycházel správně, tak jsme tento postup
neaplikovali.
Potom ale není překvapující, že ve fixním řádu poruchové teorie naše výpočty

na malých úhlech nekonvergují a nesedí tak s naměřenými daty. Překvapující je
ale skutečnost, že je nepopisují ani na velké úhly (tj. r → R), což nám v přípa-
dě elektron-pozitronové anihilace vycházelo naopak dobře. Tento fakt je zřejmě
způsoben tím, že zde nejsou započítány efekty resumace na okraji a efekty ”soft
underlying eventu” , který by měly mít na okraji významný vliv, jak je vidět z
obrázků Obr. 3.1 až Obr. 3.3. Z obrázků je zřejmé, že na okrajích má pro malé pT
vypnutí SUE skutečně zdaleka největší efekt. Bohužel ale tento vliv nejde nijak
zabudovat do poruchové QCD, a tak s ním můžeme maximálně tak jen počítat.
Naproti tomu střední úhly jsou popsány relativně dobře, jak je vidět ze všech

obrázků a pro zdůraznění vykresleno na Obr.5.15, kde je vidět, jak se popis s
rostoucím pT jetu zlepšuje, což plyne ze skutečnosti, že čím tvrdší jet, tím lepé
funguje poruchová teorie. Se zmenšující se škálou se totiž zmenšuje i αs, a tak
vyšší řády mají menší vliv.
Obr. 5.16, kde je porovnání tentokráte integrálního tvaru jetu z daty, jasně

potvrzuje skutečnost už zmíněnou výše, že předpověď nefunguje na velké úhly
(integrální tvar jetu je vlastně součet posledních tří binů z diferenciálního tvaru
jetu).
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Obrázek 5.9: Porovnání naměřeného diferenciálního tvaru jetu z ATLAS s výpo-
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Obrázek 5.10: Porovnání naměřeného diferenciálního tvaru jetu z ATLAS s vý-
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Obrázek 5.11: Porovnání naměřeného diferenciálního tvaru jetu z ATLAS s vý-
počty z NLOJet++
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Obrázek 5.12: Porovnání naměřeného diferenciálního tvaru jetu z ATLAS s vý-
počty z NLOJet++
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Obrázek 5.13: Porovnání naměřeného diferenciálního tvaru jetu z ATLAS s vý-
počty z NLOJet++
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Obrázek 5.14: Porovnání naměřeného diferenciálního tvaru jetu z ATLAS s vý-
počty z NLOJet++
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Obrázek 5.15: Diferenciální tvary jetů třetího binu tj. pro r = 0.2− 0.3.
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Závěr
V této práci jsme porovnávali výsledky NLO QCD výpočtů získaných pomocí
Monte Carlo generátorů s naměřenými daty z experimentu ATLAS na LHC bě-
hem proton-protonových srážek s těžišťovou energií

√
s = 7 TeV. Porovnávané

veličiny byly tzv. tvary jetu, které byly za pomoci jetového anti-kT algoritmu z
C++ balíčku FastJet vytvořeny z generovaných finálních částic.
Pro lepší pochopení problematiky hmotových singularit jsme si nejprve vytvo-

řili vlastní Monte Carlo generátor a simulovali na něm proces elektron-pozitronové
anihilace e+e− → qq̄g, kde tyto singularity vznikají. Pomocí regularizace a započ-
tení virtuálních emisí jsme se singularit zbavili a výsledky porovnali s výpočty
pomocí Monte Carlo generátoru PYTHIA, kde výsledky dobře seděly speciálně
na větších úhlech.
V další části jsme porovnávali výsledky z proton-protonových srážek simulo-

vané v generátoru PYTHIA s naměřenými daty. Získané výsledky velice pěkně
souhlasí s porovnávanými daty a sloužily hlavně k ověření, že porovnávané veli-
činy (tzn. tvary jetu) jsou dobře počítané pro další použíti.
V poslední části, týkající se předpovědí NLO QCD teorie, byly výsledky zís-

kány za pomoci Monte Carlo generátoru NLOJet++. Tento generátor pouze ge-
neruje koncové stavy částic do NLO řádu a je tedy jasné, že při určitých kon-
figuracích obsahuje hmotové singularity. Mohli jsme tedy očekávat, že v tomto
fixním řádu poruchové teorie nebudou výsledky na malých úhlech sedět (tzn. pro
r → 0), protože zde nedochází k resumaci emisí, jako v případě PYTHIA, a vzni-
kají tak kladná nebo záporná nekonečna. Ale očekávali jsme, že výsledná data
budou dobře popisovat alespoň oblast velkých úhlů (r → R), kde by měl fixní řád
QCD vycházet lépe než resumace. Předpověď NLO QCD oproti LO QCD popisu-
je data v širší oblasti r a relativně dobře popisuje oblast středních úhlů. Trochu
překvapivě ale předpověď nesedí jak na malých úhlech, tak ale i na velkých. Ty-
to výsledky podporují interpretaci, že pro popis tvarů jetu na velkých úhlech
je potřeba zahrnout měkkou fyziku tzv. ”soft underlying event” a mechanismus
partonové spršky.
V dalších navazujících krocích by bylo zajímavé například vyzkoušet, jak by

byly výsledky ovlivněny jinými typy jetových algoritmů. Nejzajímavější by nejspíš
byl ”cone” algoritmus, protože u něj není jasné, zdali by byl IR bezpečný, a tedy
zdali by výsledky byly konvergentní. Další možností by bylo zjistit závislost na
renormalizační škále µR a faktorizační škále µF , protože přílišná závislost na nich
by indikovala podstatný příspěvek od vyšších řádů.
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