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03/2012 Stopień doktora nauk fizycznych (z wyróżnieniem)
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Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Tytuł rozprawy: Amplitudy przejścia foton-pion w chiralnym modelu
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Promotor: Prof. dr hab. Michał Praszałowicz

2 Historia zatrudnienia w jednostkach naukowych

09/2017–obecnie Adiunkt

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków
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3 Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę
postępowania habilitacyjnego

3.1 Tytuł osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe, wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) wskazuję monotematyczny cykl 12 publikacji [H1–H12]
zatytułowany:
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Niezmiennicze względem cechowania amplitudy
poza powłoką masy w Chromodynamice Kwantowej:

formalizm i zastosowania.

3.2 Publikacje stanowiące podstawę osiągnięcia naukowego

[H1] A. van Hameren, P. Kotko, K. Kutak
Multi-gluon helicity amplitudes with one off-shell leg within high energy factorization
Journal of High Energy Physics 1212 (2012) 029

[H2] P. Kotko
Wilson lines and gauge invariant off-shell amplitudes
Journal of High Energy Physics 1407 (2014) 128

[H3] C. Cruz-Santiago, P. Kotko, A. Staśto
Recursion relations for multi-gluon off-shell amplitudes on the light-front and Wilson
lines
Nuclear Physics B 895 (2015) 132-160

[H4] P. Kotko, M. Serino, A. Staśto
Off-shell amplitudes as boundary integrals of analytically continued Wilson line slope
Journal of High Energy Physics 1608 (2016) 026

[H5] P. Kotko, A. Staśto
Wilson lines in the MHV action
Journal of High Energy Physics 1709 (2017) 047

[H6] A. van Hameren, P. Kotko, K. Kutak
Three-jet production and gluon saturation effects in p-p and p-Pb collisions within
high-energy factorization
Physical Review D 88 (2013) 094001

[H7] A. van Hameren, P. Kotko, K. Kutak, C. Marquet, S. Sapeta
Saturation effects in forward-forward dijet production in p+Pb collisions
Physical Review D 89 (2014) 094014

[H8] A. van Hameren, P. Kotko, K. Kutak, S. Sapeta
Small-x dynamics in forward-central dijet correlations at the LHC
Physics Letters B 737 (2014) 335-340
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[H9] P. Kotko, K. Kutak, C. Marquet, E. Petreska, S. Sapeta, A. van Hameren
Improved TMD factorization for forward dijet production in dilute-dense hadronic
collisions
Journal of High Energy Physics 1509 (2015) 106

[H10] A. van Hameren, P. Kotko, K. Kutak
Resummation effects in the forward production of Z0 + jet at the LHC
Physical Review D 92 (2015) 054007

[H11] A. van Hameren, P. Kotko, K. Kutak, C. Marquet, E. Petreska, S. Sapeta
Forward di-jet production in p+Pb collisions in the small-x improved TMD factoriza-
tion framework
Journal of High Energy Physics 1612 (2016) 034

[H12] P. Kotko, K. Kutak, S. Sapeta, A. Staśto, M. Strikman
Estimating nonlinear effects in forward dijet production in ultra-peripheral heavy ion
collisions at the LHC
European Physical Journal C 77 (2017) 353

3.3 Omówienie celu naukowego cyklu prac [H1–H12] oraz
osiągniętych wyników, wraz z omówieniem ich ewentualnych
zastosowań

3.3.1 Cel naukowy cyklu prac

Celem serii publikacji [H1–H12] była eksploracja wybranych aspektów Chromody-
namiki Kwantowej (ang. Quantum Chromodynamics – QCD) przy użyciu niezmien-
niczych względem cechowania amplitud poza powłoką masy, czyli amplitud rozpraszania,
które mimo występowania zewnętrznych cząstek poza powłoką masy, są zdefinio-
wane w sposób zapewniający niezmienniczość ze względu na symetrię cechowania.
Ostatnie wymaganie jest nietrywialne i niniejsza seria prac zawiera również metody
umożliwiające sformułowanie i obliczanie takich amplitud.

Jednym z aspektów QCD, gdzie niezmiennicze względem cechowania amplitudy
poza powłoką masy grają kluczową rolę, są procesy rozpraszania hadronów przy
wysokich energiach w obszarze kinematycznym czułym na własności potencjalnie
dużych gęstości gluonów w hadronach. Aspekt ten jest bardzo ważny nie tylko z
powodu bogatego programu eksperymentalnego Wielkiego Zderzacza Hadronów
(ang. Large Hadron Collider – LHC) nakierowanego na badanie gęstej materii hadro-
nowej przy użyciu ciężkich jonów i tak zwanej fizyki "do przodu", ale również ze
względu na przyszłe zderzacze cząstek. Pierwszym z nich jest Electron Ion Collider
(EIC) planowany w USA w nadchodzących latach, drugim zaś jest Future Circular
Collider (FCC) planowany w ośrodku CERN w bardziej odległej przyszłości.
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Niezmiennicze względem cechowania amplitudy poza powłoką masy mogą rów-
nież być rozważane w bardziej ogólnym kontekście, w połączeniu z liniami Wilsona,
leżącymi poza stożkiem świetlnym. Okazuje się, że są one bardzo pomocne w lepszym
zrozumieniu relacji rekurencyjnych dla amplitud rozpraszania oraz samej teorii QCD
jako takiej. Tego typu zastosowania są raczej oryginalnym wkładem autora i otwierają
drogę do ciekawych badań w przyszłości.

Seria prac [H1–H12] ma zatem dwa główne aspekty: teoretyczny oraz fenomenolo-
giczny. Aspekt teoretyczny jest badany w pracach [H1–H5]. Z kolei aspekt fenomeno-
logiczny jest reprezentowany przez prace [H6–H12], gdzie wyniki teoretyczne zostały
zastosowane do fizyki badanej w LHC.

Poniżej przedstawię podsumowanie badań zawartych w serii prac [H1–H12]. Roz-
pocznę od ogólnego wprowadzenia (Rozdział 3.3.2), gdzie podsumuję niezbędne
fakty dotyczące faktoryzacji w QCD, skupiając się na amplitudach rozpraszania. W
szczególności, w skrócie opiszę nowy formalizm faktoryzacyjny zaproponowany w
[H9], który również używa niezmienniczych względem cechowania amplitud poza
powłoką masy. Następnie, w Rozdziale 3.3.3 omowię ogólny sposób definiowania
takich amplitud oraz ich obliczania [H1–H2], jako baza reszty publikacji cyklu. W
Rozdziale 3.3.4 podsumuję badania zawarte w pracach [H3–H5], gdzie niezmiennicze
względem cechowania amplitudy poza powłoką masy oraz związane z nimi linie
Wilsona są użyte do zrozumienia relacji rekurencyjnych dla amplitud oraz w kon-
tekście alternatywnego sformułowania QCD – tzw. lagranżjanu MHV. Wreszcie, w
Rozdziale 3.3.5 podsumuję różne zastosowania fenomenologiczne, opierając się na
pracach [H6–H8], [H10–H12].

Uwaga odnośnie notacji dla referencji użytych w tekście. Prace głównego cyklu ozna-
czono przedrostkiem H. Prace autora nie wchodzące w skład cyklu oznaczono przed-
rostkiem D – ich lista znajduje się w Rozdziale 4. Pełna bibliografia innych cytowanych
prac, znajduje się na końcu opracowania.

3.3.2 Wprowadzenie

Mimo tego, iż od sformułowania QCD minęło prawie pięćdziesiąt lat, pełne zrozu-
mienie tej teorii jest wciąż dalekie od osiągnięcia. W szczególności, ze względu na
nieabelową naturę teorii, po dziś dzień nie mamy ścisłego analitycznego wyprowa-
dzenia jej podstawowej własności – uwięzienia koloru. Innymi słowy, nie wiemy
z pierwszych zasad, w jaki sposób podstawowe stopnie swobody QCD – kwarki i
gluony – tworzą "bezbarwne" hadrony. To pytanie – warte dosłownie milion dolarów
– jest tak trudne, ponieważ dotyczy nieperturbacyjnego problemu, tzn. wymaga znajo-
mości pełnych rozwiązań teorii, nie przybliżonych przez ucięty szereg w potęgach
stałej sprzężenia.

Zasadniczo, istnieją dwa główne podejścia do nieperturbacyjnej QCD. Pierwsze
jest oparte na modelach efektywnych, drugie jest sformułowaniem QCD na dyskretnej
sieci, w przestrzeni euklidesowej. Dzięki istotnemu wzrostowi dostępnej mocy obli-
czeniowej, QCD na sieci jest szczególnie obiecujące w kontekście studiów niektórych
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własności hadronów, jak na przykład spektrum mas, czasów rozpadu, oraz – ostatnio –
tzw. funkcji rozkładów partonowych (o których piszę więcej poniżej). Badanie tych
ostatnich stanowi wielkie osiągnięcie QCD na sieciach oraz dostarcza bezpośredniego
związku z bardziej standardowymi metodami perturbacyjnymi, które są w bliskiej
relacji z fizyką badaną w zderzaczach cząstek, i w tym kontekście były intensywnie
badane na przestrzeni lat.

Kluczowym narzędziem wiążącym perturbacyjną QCD i jej prawdziwe fizyczne
stopnie swobody - hadrony, są twierdzenia o faktoryzacji kolinearnej [1]. Ich istota po-
lega na podzieleniu opisu procesu rozpraszania na część perturbacyjną (tzw. część
twardą) oraz nieperturbacyjną (tzw. część miękką). Separacja odbywa się przy założe-
niu istnienia pewnej dużej skali energetycznej, tzw. skali faktoryzacji. Część twarda
jest zbudowana z jedynych obiektów, które można obliczyć z perturbacyjnej QCD, tj.
funkcji Greena (korelatorów pól kwarków i gluonów), które muszą być odpowiednio
zredukowane do amplitud rozpraszania, opisujących proces rozpraszania cząstek na po-
włoce masy. Hadrony wchodzą do rachunków perturbacyjnych za pośrednictwem tzw.
funkcji rozkładu partonów (ang. parton distribution functions – PDFs), nazywanych
niżej po prostu rozkładami partonowymi – obiektów nieperturbacyjnych, które opi-
sują zawartość partonową hadronów w funkcji ułamka podłużnego pędu hadronu x
niesionego przez dany parton1. Rozkłady partonowe określa się przy pewnej skali
rozdzielczości, utożsamianej ze skalą faktoryzacji. Zmiana rozkładów spowodowana
zmianą skali rozdzielczości jest całkowicie przewidywana przez perturbacyjną QCD i
jest dana przez, tak zwane, równania ewolucji Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-
Parisi (DGLAP) [2–4]. Istnieją również inne własności rozkładów partonowych, które
są przewidywaniami perturbacyjnej QCD. Jednym z najistotniejszych jest uniwersal-
ność – rozkłady dla danego hadronu są takie same w każdym procesie dla którego
twierdzenie o faktoryzacji jest spełnione2. Jest to bardzo silna własność i należy nad-
mienić, że istnieją inne faktoryzacyjne podejścia do rachunku perturbacyjnego, gdzie
uniwersalność jest naruszona. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których pędy
poprzeczne partonów muszą zostać uwzględnione, prowadząc do ogólniejszych obiek-
tów – rozkładów partonowych zależnych od pędu poprzecznego (ang. transverse
momentum dependent PDFs – TMD PDFs), które będziemy nazywać rozkładami
partonowymi TMD. Faktoryzacja kolinearna musi zostać w takim wypadku uogól-
niona na tzw. faktoryzację TMD [1], lub – w przypadku obszaru kinematycznego
małych wartości ułamka pędu x – na tzw. faktoryzację wysokoenergetyczną (ang.
high energy factorization – HEF) [5, 6]. W sytuacji, gdy x są tak małe, że zjawisko tzw.
saturacji gluonów [7, 8] zaczyna odgrywać rolę, odpowiednim formalizmem jest tzw.

1Skupię się tutaj na twardych procesach inkluzywnych. Dla procesów ekskluzywnych część niepertur-
bacyjna jest parametryzowana – zależnie od procesu – przez: uogólnione rozkłady partonowe (ang.
generalized parton distributions – GPDs), amplitudy rozkładu (ang. distribution amplitudes – DAs)
lub amplitudy rozkładów przejścia (ang. transition distribution amplitudes – TDAs).

2Należy podkreślić fakt, iż uniwersalność jest własnością, którą można otrzymać z perturbacyjnej QCD.
Poprawne potraktowanie tego problemu wymaga jednak zastosowania operatorowych definicji
rozkładów partonowych i nie może zostać sensownie rozstrzygnięte w ramach podejść, które
definiują te rozkłady jako z góry istniejące nieperturbacyjne obiekty.
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ulepszona faktoryzacja TMD dla małych x (ang. small x improved TMD factorization –
ITMD) [H9].

Zasadniczą rolę w serii publikacji [H1–H12] odgrywają amplitudy rozpraszania
definiujące część twardą podejść faktoryzacyjnych. Amplitudy rozpraszania mogą być
jednak studiowane w oderwaniu od faktoryzacji i fenomenologii zderzaczy cząstek,
koncentrując się na geometrii i strukturze matematycznej amplitud – dotyczy to szcze-
gólnie amplitud z cząstkami na powłoce masy. Aspekty te są niezwykle istotne dla
fizyki teoretycznej, dlatego skrótowo przypomnę niektóre z nich w Rozdziale 3.3.4.
Zastosowania fenomenologiczne są z kolei kluczowe dla bardziej bezpośredniego
zrozumienia struktury hadronów. Dlatego poniżej skrótowo omawiam związane z
nimi podejścia faktoryzacyjne, skupiając się głównie na definicji ich twardych, pertur-
bacyjnych, części.

(A) Faktoryzacja kolinearna. W celu ustalenia uwagi, skupmy się na konkretnym
procesie – inkluzywnej produkcji dżetów w zderzeniu hadron-hadron

A(pA)B(pB)→ J1

(
p(J)

1

)
. . . Jm

(
p(J)

m

)
, (1)

gdzie pA, pB są cztero-pędami nadchodzących hadronów A, B, zaś p(J)
i są cztero-

pędami3 dżetów (indeks górny (J) oznacza explicite, że mamy tutaj na myśli pędy
dżetów, nie zaś pędy twardych partonów inicjujących dżety, dla których będziemy
używać oznaczenia pi). Choć procesy produkcji dżetów są raczej skomplikowane –
zarówno z eksperymentalnego jak i teoretycznego punktu widzenia, są one niezwykle
istotne w badaniach QCD ze względu na skomplikowaną przestrzeń fazową stanów
końcowych, która w efekcie dostarcza więcej informacji na temat dynamiki partonów,
niż procesy zupełnie inkluzywne. Zakładamy, że średnie pędy poprzeczne dżetów są
duże i ustalają skalę faktoryzacji µ. Na gruncie ogólnej analizy wszystkich możliwych
diagramów Feynmana w wielowymiarowej zespolonej przestrzeni wszystkich pędów
wymienianych cząstek (tak zwana analiza "przyszpilonych" powierzchni osobliwych –
ang. pinch singular surface) oraz zaniedbaniu podwiodących wkładów w potęgach
1/µ, otrzymuje się sytuację zobrazowaną na Rys. 1. Matematycznie odpowiada to
następującemu wyrażeniu faktoryzacyjnemu na różniczkowy hadronowy przekrój
czynny

dσAB

(
pA, pB; p(J)

1 , . . . , p(J)
m

)
= ∑

a,b

∫
dxAdxB fa/A (xA, µ) fb/B (xB, µ)

dσ̂ab

(
xA pA, xB pB; p(J)

1 , . . . , p(J)
m ; µ

)
+ . . . , (2)

gdzie fa/A(x, µ), fb/B(x, µ) są rozkładami partonowymi dla partonów a, b odpowied-
nio w hadronie A, B (górny i dolny kleks na Rys. 1). Suma po a i b przebiega gluony

3W dlaszej części pracy będę używać określenia po prostu "pęd", o ile nie będzie to prowadzić do
konfuzji.

8



Autoreferat Piotr Kotko

pA

...

pB

xApA

xBpB

Rysunek 1: Schematyczne
przedstawienie przykładowego
przyczynku dla faktoryzacji koli-
nearnej dla przekroju czynnego
na produkcję dżetów. Podwójne
linie symbolizują nadchodzące
hadrony o pędach pA, pB. Szare
kleksy symbolizują nieperturba-
cyjne obiekty, z których jest wy-
dobyty kolinearny gluon (funk-
cje rozkładu gluonów). Środ-
kowe kleksy symbolizują: ampli-
tudę rozpraszania na powłoce
masy (kleks po lewej od cięcia
dla stanów końcowych oznaczo-
nego linią przerywaną) oraz am-
plitudę sprzężoną (kleks po pra-
wej od cięcia).

i wszystkie zapachy kwarków dające wkład do procesu w założonym schemacie4.
Następnie, dσ̂ab jest partonowym przekrojem czynnym (środkowa część na Rys. 1).
Kropki po prawej stronie równania (2) oznaczają poprawki potęgowe, które nie są kon-
trolowane przez twierdzenie o faktoryzacji i są małe tak długo, jak skala faktoryzacji
(również zwana twardą skalą) jest wystarczająco duża. Rozkłady partonowe są for-
malnie zdefiniowane jako hadronowe elementy macierzowe bi-lokalnych operatorów
pola. Na przykład, dla rozkładu gluonów w hadronie A mamy

fg/A(x) =
1

xp+A

∫ dξ−

2π
e−iξ−xp+A

〈pA| F+i
a

(
ξ−,~0T, 0

) [
(ξ−,~0T, 0), (0,~0T, 0)

]ab
F+i

b (0) |pA〉 , (3)

gdzie Fµν
a = ∂µ Aν

a − ∂ν Aµ
a + g fabc Aµ

b Aν
c są tensorami pola gluonu oraz |pA〉 są stanami

hadronu o określonym pędzie pA. Używamy tutaj współrzędnych stożka świetlnego

4Typowo, traktuje się N f kwarków o masach mq < µ jako bezmasowe, resztę zaś jako nieskończenie
masowe, zatem odsprzęgające się od danego procesu – jest to tak zwany schemat N f -zapachowy
(ang. N f -flavour-number scheme). Jeśli skala jest zmienna w danym procesie, typowo zmienia się
schemat (przy pewnych założonych progach), co prowadzi do tak zwanego zmienno-zapachowego
schematu (ang. variable-flavour-number scheme). W bardziej skomplikowanych sytuacjach, w któ-
rych masy kwarków muszą być niezerowe, potrzeba specjalnych metod aby poprawnie uwzględnić
duże wariacje skali µ – zob. np. [9]
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x = (x−,~xT, x+), gdzie

x+ = x · n , x− = x · ñ , (4)

n =
1√
2
(1, 0, 0,−1) , ñ =

1√
2
(1, 0, 0, 1) . (5)

W celu zapewnienia niezmienniczości względem cechowania dla operatora bi-lokalnego
należy wstawić linię Wilsona pomiędzy operatory pola. Linia ta pochodzi z resuma-
cji kolinearnych gluonów (kolinearnych do nadchodzącego hadronu) i jej konkretny
kształt jest określony przez twierdzenie o faktoryzacji; tutaj jest to segment linii prostej:

[
(ξ−,~0T, 0), (0,~0T, 0)

]
= P exp

{
ig
∫ ξ−

0
dsÂ+(s,~0T, 0)

}
, (6)

gdzie Â = AcTc
R z Tc

R będącym generatorem grupy kolorowej w reprezentacji R.
Mamy Tc

F = tc z
[
ta, tb] = i f abctc, Tr

(
tatb) = δab/2 dla reprezentacji fundamentalnej

oraz
(
Tc

A
)

ab = i f acb dla reprezentacji dołączonej. Pola cechowania są uporządko-
wane wzdłuż linii prostej – operacja uporządkowania wzdłuż ścieżki jest oznaczona
symbolem P . Ogólnie, linia Wilsona z x do y wzdłuż dowolnej ścieżki C jest dana
przez

UC(x, y) = P exp
{

ig
∫

C
dzµ Âµ(z)

}
. (7)

Rozkłady partonowe zdefiniowane we wzorze (3), w przeciwieństwie do odpowied-
nich funkcji występujących w (2), odpowiadają, tak zwanym, "gołym" rozkładom
– tzn. pola oraz sam nielokalny operator nie są zrenormalizowane. Renormalizacja
wprowadza zależność od skali µ (identyfikowaną następnie ze skalą faktoryzacji)
zaś ewolucja w µ jest dana przez równania grupy renormalizacji dla operatora. Dla
kolinearnych rozkładów partonowych tymi równaniami są równania DGLAP. Nie
będę przywoływać tutaj samych równań, jak też ich rozwiązań – szczegóły można
znaleźć np. w [1] dla podejścia poprzez grupę renormalizacji oraz np. [8] dla podejścia
diagramatycznego.

Partonowy przekrój czynny posiada rozwinięcie perturbacyjne w stałej sprzężenia
oddziaływania silnego αs

dσ̂ab = dσ̂
(0)
ab + dσ̂

(1)
ab + . . . , (8)

gdzie pierwszy człon odpowiada rzędowi wiodącemu (ang. leading order – LO), tj.
najniższemu rzędowi w rachunku zaburzeń, w którym proces może zostać zrealizo-
wany. Następny człon jest poprawką i posiada jedną potęgę więcej w stałej sprzężenia
αs, zaś dwa pierwsze człony razem dają drugi rząd rachunku perturbacyjnego (ang.
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next-to-leading order – NLO) itd. W wiodącym rzędzie mamy

dσ̂
(0)
ab

(
k1, k2; p(J)

1 , . . . , p(J)
m

)

=
1

4k1 · k2

∣∣M (k1, k2; p1, . . . , pm)
∣∣2 F

(
{pi}, {p(J)

i }
)

dΓm ({pi}) , (9)

gdzie |M|2 jest modułem do kwadratu drzewiastej amplitudy rozpraszania na powłoce
masyM, wysumowanej (uśrednionej) po kolorach i spinach cząstek wychodzących
(wchodzących). Standardowo, operacja sumowania i uśredniania jest oznaczona kre-
ską nad symbolem amplitudy. Funkcja F jest tzw. funkcją dżetową, która mapuje
pędy partonów {pi} na pędy dżetów {p(J)

i } (jest to oczywiście trywialne w rzędzie
wiodącym) oraz implementuje cięcia kinematyczne. m-cząstkowa przestrzeń fazowa,
wraz z deltą Diraca dla zachowania pędu, jest oznaczona przez dΓm. Partonowa am-
plituda rozpraszaniaM jest zdefiniowana jako funkcja Greena, w której pędy cząstek
zewnętrznych zostały zredukowane do powłoki masy. Na przykład, dla n-gluonowej
amplitudy drzewiastej mamy (dla wygody, szczególnie w późniejszych rozważa-
niach, poniżej definiuję wszystkie pędy jako wchodzące, tzn. pi = −ki+2, i = 1, . . . , m,
wykorzystując analityczność amplitud)

Ma1,...,an
λ1,...,λn

(k1, . . . , kn) = lim
k2

1→0
. . . lim

k2
n→0

k2
1 . . . k2

nGa1,...,an
µ1,...,µn (k1, . . . , kn) ε

(λ1) µ1
k1

. . . ε
(λn) µn
kn

, (10)

gdzie ai są liczbami kwantowymi koloru w reprezentacji dołączonej, ε
(λi)
ki

są wektorami
polaryzacji dla skrętności λi = ±1 zaś G jest funkcją Greena w przestrzeni pędów:

Ga1,...,an
µ1,...,µn (k1, . . . , kn) =

∫
d4x1 . . . d4xn eix1·k1 . . . eixn·kn 〈0| T Aa1

µ1(x1) . . . Aan
µn(xn) |0〉 .

(11)

Powyżej, T jest operacją uporządkowania czasowego. Diagramatyczna notacja dla
funkcji Greena oraz amplitud jest przedstawiona na Rys. 2.

W rzędzie NLO mamy dwa typy poprawek: poprawki wirtualne oraz rzeczywiste.
Te pierwsze są skonstruowane z diagramów jedno-pętlowych z n zewnętrznymi no-
gami, pomnożonych przez n-cząstkową amplitudę drzewiastą (i vice versa). Drugą
klasę stanowią (n + 1)-cząstkowe amplitudy do kwadratu, wycałkowane po jedno-
cząstkowej podprzestrzeni całej przestrzeni fazowej. Pominę jednak tutaj dokładne
wyrażenia i szczegóły techniczne dotyczące realizacji obliczeń NLO dla dżetów (zob.
np. [10] oraz np. [11] dla rachunków z ciężkimi kwarkami). Seria prac [H1–H12] opiera
się na drzewiastych amplitudach wielopartonowych, w szczególności amplitudach
wielo-gluonowych, jako najbardziej problematycznych i jednocześnie najważniejszych
przy dużych energiach.
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. . .

. . .

µ1, a1

µ2, a2
k1

k2

. . .

. . .

ε
(λ1)
k1

, a1

ε
(λ2)
k2

, a2
k1

k2

Rysunek 2: Diagramatyczne
przedstawienie funkcji Greena
dla wielu zewnętrznych glu-
onów (po lewej) oraz odpowia-
dająca jej amplituda na powłoce
masy (po prawej). Funkcja Gre-
ena posiada zewnętrzne propa-
gatory (oznaczone kropkami),
będące poza powłoką masy, oraz
otwarte indeksy wektorowe µi.
ki są pędami, ai są indeksami
kolorowymi oraz ε

(λi)
ki

są wekto-
rami polaryzacji.

W pracach [H3–H5] badaliśmy metody obliczania amplitud na powłoce masy
(dokładniej prądy, które umożliwiają ich rekurencyjne obliczanie) przy użyciu ogólnie
sformułowanych w Rozdziale 3.3.3 niezmienniczych względem cechowania amplitud
poza powłoką masy. Rozważania te doprowadziły do odkrycia w [H5] interesującej
struktury w alternatywnym sformułowaniu lagranżjanu QCD – tzw. lagranżjanu MHV.
Opiszę dokładniej te wyniki w Rozdziale 3.3.4. Poniżej zaś przejdę do omawiania
innych formalizmów faktoryzacyjnych.

(B) Faktoryzacja TMD. Jeśli w rozważanym procesie występuje więcej niż jedna
duża skala, opis przy pomocy samej faktoryzacji kolinearnej staje się niedokładny, gdy
skale te stają się bardzo różne. Jednym z przykładów jest produkcja ciężkich kwarków
o masie mQ, gdzie ΛQCD � mQ � µ (ΛQCD jest skalą przy której perturbacyjna QCD
przestaje być stosowalna). Standardowa faktoryzacja kolinearna nie kontroluje poten-
cjalnie dużych logarytmów ln(µ/mQ). Taki masowy przypadek, może jednak zostać
objęty zmodyfikowaną wersją faktoryzacji kolinearnej, ponieważ ciężkie kwarki są
wewnętrznymi obiektami teorii (zob. ogólny dowód dla procesów inkluzywnych w [9]
oraz [D12] w kontekście procesów produkcji dżetów w rzędzie NLO). Istnieją jednak
inne typy potencjalnie dużych logarytmów, które nie mogą być kontrolowane poprzez
samą faktoryzację kolinearną. Ważnymi przykładami są tzw. logarytmy "odrzutu"
(ang. recoil logarithms) [12, 13], tzw. logarytmy "progowe" (ang. threshold logarithms)
[14, 15] oraz logarytmy małego x [16–18]. Te ostatnie będą dyskutowane później, po-
nieważ wymagają nieco innego typu faktoryzacji, niż omawiany w niniejszej części.
Dwie pierwsze klasy logarytmów są kontrolowane poprzez tzw. resumację miękkich
gluonów, która jest prototypem faktoryzacji TMD [1]. Formalny dowód faktoryzacji
TMD dla dowolnego rzędu rachunku zaburzeń został udowodniony dla procesu
Drella-Yana oraz dla semi-inkluzywnego rozpraszania głęboko-nieelastycznego, nie
działa jednak dla procesów produkcji dżetów w zderzeniach hadron-hadron [19]. Z
tego powodu, dla potrzeb niniejszej części, skupmy się na procesie produkcji par
Drella-Yana. Załóżmy, że interesuje nas spektrum pędu poprzecznego bozonu Z0 dla
ΛQCD � kT � µ ∼ M, gdzie kT jest pędem poprzecznym Z0, zaś M jest jego masą
niezmienniczą, ustalającą największą skalę procesu. W faktoryzacji kolinearnej, w
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najniższym rzędzie, bozon nie ma żadnego pędu poprzecznego, w przeciwieństwie
do tego co jest obserwowane eksperymentalnie – jest to zatem bardzo złe przybliżenie.
Niezerowy pęd poprzeczny jest tworzony perturbacyjnie przez sukcesywne emisje,
jednakże konieczne jest wysumowanie emisji do wszystkich rzędów w αs. Odpo-
wiada to resumacji wiodących logarytmów ln(µ/kT) do wszystkich rzędów w αs i jest
osiągane dzięki tzw. miękkiej funkcji (ang. soft function). To samo można osiągnąć
wprowadzając zależne od pędu poprzecznego rozkłady partonowe, nazywane dalej
rozkładami TMD (ang. transverse momentum dependent parton distribution func-
tions – TMD PDFs) oraz wciągając miękką funkcję do definicji tych rozkładów. Należy
nadmienić, że faktoryzacja TMD jest nie tylko przeformułowaniem miękkiej resumacji
gluonów. Wprowadza bowiem bardzo nietrywialne obiekty – rozkłady TMD, które
niosą więcej informacji na temat struktury partonów niż kolinearne rozkłady. Wzór na
faktoryzację TMD dla różniczkowego przekroju czynnego (w masie niezmienniczej,
pospieszności oraz pędzie poprzecznym) jest następujący:

dσD−Y

dM2dk2
Tdy
∼∑

q,q̄
σ̂qq̄

(
M2, µ

)∫
d2kT1d2kT2 δ2

(
~kT1 +~kT2 −~kT

)

Fq/A(x, kT1, µ)Fq̄/B(x, kT2, µ) , (12)

gdzie σ̂qq̄ jest twardym partonowym przekrojem czynnym, obliczanym z amplitud na
powłoce masy, zaś Fq/A oraz Fq̄/B są zależnymi od pędu poprzecznego rozkładami
kwarków i anty-kwarków. W odróżnieniu od rozkładów kolinearnych, zależą one
bezpośrednio od pędu poprzecznego partonów kT ≡

∣∣∣~kT1

∣∣∣. Oprócz zależności od
skali µ, pośrednio zależą one również od obcięcia w pospieszności. Zbiór równań
ewolucji w tych skalach jest znany jako równania Collins-Soper-Sterman (CSS) [13].
Wzór faktoryzacyjny (12) jest ważny z dokładnością do wiodącej potęgi, podobnie jak
faktoryzacja kolinearna.

Ważnym aspektem faktoryzacji TMD jest to, że rozkłady partonowe zależne od
pędu poprzecznego są dobrze określonymi obiektami w teorii pola, zdefiniowanymi
przy pomocy operatorów. Jednakże, w przeciwieństwie do partonowych rozkładów
kolinearnych, w ogólności są problemy z uniwersalnością rozkładów TMD. Ponieważ
to zjawisko jest jednym z centralnych punktów omawianej w części (E) ulepszonej fakto-
ryzacji TMD przy małym x, opiszę bardzo skrótowo jego podstawy. Jak wspomniano w
części (A), operatorowe definicje rozkładów partonowych wymagają wprowadzenia
linii Wilsona, aby zapewnić niezmienniczość względem cechowania. W ogólności,
linie te mogłyby być dowolne, gdyby nie twierdzenie o faktoryzacji, które dyktuje
ich konkretny kształt. W tym kontekście, linie te pojawiają się poprzez resumację
kolinearnych gluonów (kolinearnych do nadchodzącego hadronu), które mogą być
sprzężone do dowolnej części twardego procesu. Okazuje się, że w rezultacie kształt
linii Wilsona dla rozkładów TMD zależy od procesu. Dla procesu Drell-Yan rozkłady
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ξ−

~ξT

0

ξ− → +∞

U [+]

ξ−

~ξT

0

ξ− → −∞

U [−]

Rysunek 3: Graficzne
przedstawienie kształtu li-
nii Wilsona U [+] oraz U [−].
Oś pozioma odpowiada
kierunkowi "minus" na
stożku świetlnym, zaś oś
pionowa symbolizuje prze-
sunięcie w przestrzeni po-
przecznej (do kierunków
na stożku). Części po-
przeczne linii Wilsona znaj-
dują się odpowiednio w
+∞ oraz −∞.

TMD kwarku mają następującą postać

Fq/A (x, kT) =
∫ dξ−

4π

d2ξT

(2π)2 e−ixp+Aξ−+i~kT ·~ξT 〈pA| ψ̄q

(
ξ−,~ξT, 0

)
γ+U [−]ψq (0) |pA〉 ,

(13)

gdzie ψq są polami kwarków, γµ jest macierzą Diraca, tutaj rzutowaną na kierunek
na stożku "plus", który tutaj dominuje (dla spolaryzowanych hadronów pojawiają
się również inne struktury Diraca). Dalej, U [−] jest linią Wilsona w kształcie zszywki
rozciągającej się do nieskończoności w przeszłości na stożku świetlnym (ang. past-
pointing staple) oraz łączącej punkty

(
ξ−,~ξT, 0

)
i 0 (Rys. 3):

U [−] =
[
(ξ−,~ξT, 0), (−∞,~ξT, 0)

][
(−∞,~ξT, 0), (−∞,~0T, 0)

][
(−∞,~0T, 0), (0,~0T, 0)

]
.

(14)

Okazuje się, że dla drugiego procesu dla którego faktoryzacja TMD jest udowodniona,
czyli semi-inkluzywnej produkcji hadronów w rozpraszaniu głęboko-nieelastycznym,
rozkłady TMD mają podobną postać do (13), jednakże występują w nich linie Wilsona
rozciągające się do przyszłości:

U [+] =
[
(ξ−,~ξT, 0), (+∞,~ξT, 0)

][
(+∞,~ξT, 0), (+∞,~0T, 0)

][
(+∞,~0T, 0), (0,~0T, 0)

]
.

(15)

Źródło tej różnicy leży w innym twardym procesie: dla procesu Drell-Yan wszyst-
kie partony z kolorem są nadchodzące, zaś w drugim przypadku jeden z nich jest
wychodzący. Prowadzi to do znanego efektu Sivers’a – czyli zmiany znaku funkcji
parametryzującej spolaryzowane kwarki w niespolaryzowanym hadronie [20]. Jest
to najłagodniejszy przejaw łamania uniwersalności rozkładów TMD. Dla procesów z
większą liczbą hadronów niż dwa, jak to opiszę później, łamanie uniwersalności jest
bardziej dramatyczne.
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∑
n

... ...

k1

k2

kn

G

q1

q2

Rysunek 4: Funkcja Greena BFKL (w granicy do przodu)
w wiodącym przybliżeniu logarytmicznym (kleks na
dole) jest otrzymywana poprzez resumację diagramów
"drabiniastych". Pionowa przerywana linia oznacza cię-
cie dla stanów końcowych. Gluony w stanie końcowym,
o rozkładzie Sudakova pędów ki = αin + βiñ + kTi

z kT = (0,~kT, 0), są traktowane w kinematyce multi-
Regge: α1 � α2 � . . . � αn, β1 � β2 � . . . � βn,
|~kT1| ∼ |~kT2| ∼ · · · ∼ |~kTn|, tj. występuje silne upo-
rządkowanie w pospieszności i brak uporządkowania w
pędach poprzecznych. Pionowe propagatory gluonów
(oznaczone podwójną linią gluonową) są zredżezowane,
tj. ich propagatory mają postać (1/q2

Ti)(si/s0)ω(ti), gdzie
si = (ki + ki−1)

2, ti ≈ q2
Ti zaś ω(t) jest trajektorią

Regge’go (dokładniej trajektorią minus 1). Czarne kropki
oznaczają niezmiennicze ze względu na cechowanie wer-
teksy RR→ g, gdzie R jest zredżezowanym gluonem.

Jak już wspomniano, w faktoryzacji TMD twardy proces jest obliczany z amplitud
na powłoce masy, podobnie do faktoryzacji kolinearnej. Badanie takich amplitud (do-
kładniej prądów umożliwiających ich rekurencyjne wyliczanie) przy użyciu niezmien-
niczych względem cechowania prądów poza powłoką masy będzie dyskutowane w
Rozdziale 3.3.4. Powyższa krótka prezentacja faktoryzacji TMD jest wprowadzeniem
koniecznym do przedstawienia ulepszonej faktoryzacji TMD przy małym x [H9], która
będzie omawiana później w niniejszym rozdziale.

(C) Faktoryzacja wysokoenergetyczna. Zarówno faktoryzacja kolinearna jaki i fak-
toryzacja TMD stosują się do przypadku, w którym występuje twarda skala µ→ ∞,
zaś energia w środku masy s jest ustalona. Przejdę teraz do dyskusji granicy wysoko-
energetycznej procesów w QCD, tj. do przypadku, gdzie s→ ∞ oraz µ jest ustalone.
Granica taka zwana jest też granicą małych x. Rzeczywiście, ułamek podłużnego pędu
hadronu niesionego przez parton, x, może zostać sparametryzowany następująco

x =
1√

s ∑
i
|~piT| e−yi , (16)

gdzie ~piT są pędami poprzecznymi produkowanych cząstek, zaś yi są ich pospieszno-
ściami. Im większa energia środka masy, tym mniejszy x. Jak widać, granica małych x
dotyczy również cząstek produkowanych z dużymi pospiesznościami – tak zwana
produkcja "do przodu", ponieważ takie cząstki lecą blisko linii wiązek zderzanych
hadronów.

Historycznie pierwsze podejście do granicy wysokoenergetycznej rozpraszania czą-
stek poprzedza QCD i jest nazywane teorią Regge’go (zob. na przykład [21] i [22]). Jest
ono oparte na bardzo ogólnych własnościach macierzy rozpraszania: niezmienniczości
Lorentza, unitarności oraz analityczności. Jednym ze szczególnych przewidywań tej
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teorii był fakt, iż całkowity przekrój czynny powinien rosnąć w przybliżeniu potę-
gowo ∼ sλ, gdzie λ ∼ 0.08 [23]. Za wzrost ten odpowiedzialna jest wymiana cząstki o
liczbach kwantowych próżni – tzw. miękki pomeron. W procesach QCD z udziałem
hadronów, zależność przekroju czynnego od energii jest bezpośrednio związana z
zależnością rozkładów partonowych od x. Okazuje się, że w rachunkach perturbacyj-
nych, w każdym rzędzie w αs pojawia się logarytm x. Przy dużych energiach loga-
rytmy te stają się duże (ich wartość bezwzględna) i wymagana jest ich resumacja. Jest
ona realizowana poprzez tzw. funkcję Greena BFKL5 (Balitsky-Fadin-Kuraev-Lipatov)
[16–18]. W języku diagramów, funkcja Greena BFKL sumuje wiodące diagramy rzędu
αs ln(s), w których (zob. Rys. 4): (i) wyemitowane gluony są silnie uporządkowane
w pospieszności, lecz nie są uporządkowane w pędach poprzecznych – jest to tzw.
kinematyka multi-Regge, (ii) gluony w kanale t są "zredżezowane" (ang. reggeized
gluons), tj. propagatory zyskują czynnik Regge’go (s/s0)

ω(t), gdzie α(t) = 1 + ω(t)
jest obliczalną perturbacyjnie trajektorią Regge’go, zaś s0 jest pewną ustaloną skalą
energetyczną, (iii) standardowe werteksy trójgluonowe gg→ g są zastąpione przez
tzw. werteksy Lipatova RR→ g, które opisują produkcję gluonu z dwóch zredżezowa-
nych gluonów R, podług tzw. wysokoenergetycznego działania Lipatova [24]. Werteks
ten jest niezmienniczy ze względu na cechowanie, zatem również cała funkcja Greena
BFKL ma tę własność, mimo iż zewnętrzne gluony (zredżezowane) są poza powłoką
masy. Wrócę jeszcze do dyskusji tego faktu poniżej. Ewolucja funkcji Greena BFKL w
energii (lub też, równoważnie, w x lub pospieszności) – tak zwane równanie BFKL,
daje potęgowy wzrost przekroju czynnego ∼ sλ gdzie λ ∼ 0.5 – jest to tak zwany
twardy pomeron. Termin "twardy" lub "miękki" pomeron jest związany z faktem, iż
powyższy perturbacyjny wykładnik jest znacznie większy niż ten otrzymany z teorii
Regge’go, które to podejście jest zdominowane przez nieperturbacyjną miękką fizykę.

Jest kilka nie do końca rozwiązanych problemów związanych z resumacją typu
BFKL. Należy do nich np. niestabilność rachunków w rzędzie NLO, dyfuzja rozwiązań
do obszaru nieperturbacyjnego oraz pogwałcenie ograniczenia Froissarta na zależność
od energii przekroju czynnego. To ostatnie zagadnienie omówię w części (D) tego
rozdziału, lecz pominę dyskusję pozostałych tematów, gdyż nie są one bezpośrednio
związane z pracami [H1–H12] (zob. na przykład przegląd w [8]).

Przejdźmy teraz do dyskusji podejścia opartego na formalizmie BFKL, które jest
stosowane do opisu produkcji dżetów w zderzeniach przy dużych energiach, w
szczególności w obszarze dużych pospieszności (czyli z produkcją "do przodu").
Najpierw jednak, krótko omówię powiązany proces, który jest uważany za modelowy
przykład dla poszukiwań efektów BFKL w zderzeniach hadronów – tak zwane dżety
Muellera-Naveleta [25].

W procesie tym rozważamy parę dżetów wyprodukowanych z dużym odstępem
w pospieszności. Faktoryzacja typu BFKL dla tego procesu, nazywana również kT-

5 Interesuje nas tutaj granica do przodu funkcji Greena BFKL (czyli bez przekazu pędu), co odpowiada
ciętemu (w sensie cięcia dla stanów końcowych) twardemu pomeronowi. Nie będę tego faktu
bezpośrednio podkreślać w dalszej części tekstu.
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Rysunek 5: Schematyczna ilu-
stracja dla faktoryzacji typu
BFKL dla przekroju czynnego
dla produkcji dżetów z dużym
odstępem w pospieszności – tzw.
dżetów Muellera-Naveleta. Prze-
krój czynny jest obliczany przy
pomocy nieperturbacyjnych
rozkładów partonowych fa/H,
werteksów dżetowych Vb (w
wiodącym rzędzie tylko jedna
cząstka jest produkowana; tutaj
narysowano bardziej ogólny
przypadek) oraz funkcji Greena
BFKL G. W konkretnym pokaza-
nym przypadku do werteksów
dżetowych wchodzą kwarki na
powłoce masy , ale w ogólności
mogą to być również gluony na
powłoce masy. Zredżezowane
gluony wchodzące do funkcji
Greena BFKL są poza powłoką
masy.

faktoryzacją, jest przedstawiona na Rys. 5. Przekrój czynny faktoryzuje się6 na tzw.
impakt-faktory (ang. impact factors), które są zależne od procesu, oraz uniwersalną
funkcję Greena BFKL:

dσAB

d2p1Td2p2Tdy1dy2
= ∑

a,b

∫
dxAdxB fa/A (xA, µ) fb/B (xB, µ)

∫
d2k1Td2k2T Va

(
xA,−~k1T

)
G
(
~k1T,~k2T; xAxBs

)
Vb

(
xB,~k2T

)
, (17)

gdzie Va, Vb są impakt-faktorami (zwanymi również werteksami dżetowymi) zaś G
jest funkcją Greena BFKL. Zależność G od energii ŝ = xAxBs jest dana przez równanie
BFKL. Konkretna forma impakt-faktorów oraz równania BFKL nie jest tutaj istotna,
ponieważ interesuje nas głównie struktura wzorów faktoryzacyjnych. W ostatnich
latach produkcja dżetów Muellera-Naveleta była intensywnie badana, zarówno od
strony doświadczalnej jak i teoretycznej – zob. [26–28] dla najnowszych rachunków.
Należy podkreślić, że oprócz kolinearnych rozkładów partonowych, wszystkie kom-
ponenty obliczeń dla tego procesu są w zasadzie perturbacyjne – jest to jeden z faktów,

6Faktoryzacja ta jest ważna co najmniej w następnym wiodącym logarytmie energii, do wszystkich
rzędów w αs. Zauważmy, że jest to zupełnie inna sytuacja niż dla faktoryzacji kolinearnej lub
faktoryzacji TMD, które zachodzą z dokładnością daną przez wiodącą potęgę twardej skali (oraz
dowolną dokładność logarytmiczną). Domena kinematyczna obu typów podejść jest jednakże
bardzo różna i w niniejszym tekście nie będę zajmować się problemami z faktoryzacją.
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Rysunek 6: Schematyczne przedstawienie faktoryzacji BFKL dla produkcji dżetów. Funkcje
Greena BFKL razem z impakt-faktorami hadronów Φ (lewy rysunek) tworzą nieprzecałko-
wane rozkłady gluonu Fg/H (prawy rysunek). Twardy proces (kleksy pośrodku) jest niezmien-
niczy względem cechowania, mimo wchodzących linii będących poza powłoką masy, dzięki
"ubranym" gluonom (linia-zygzak) – zob. również Rys. 7.

który czyni ten proces tak interesującym, pomimo pewnych problemów związanych z
rachunkami w wyższym rzędzie.

Zauważmy, że powyższy proces właściwie nie odwoływał się do małych ułamków
x podłużnego pędu hadronu, niesionego przez partony. Aby nawiązać do dyskusji
granicy małych x dla rozkładów partonowych, rozważmy proces przedstawiony na
Rys. 6 po lewej. Środkowy kleks symbolizuje proces produkcji twardych partonów
(dżetów). Górne i dolne kleksy oznaczają impakt-faktory hadronów, do których są
dołączone funkcje Greena BFKL w celu resumacji logarytmów x. Konwolucja obu
obiektów w pędzie poprzecznym definiuje tzw. nieprzecałkowany rozkład gluonu:

F (BFKL)
g/H (x, kT) =

∫ d2pT

2π

ΦH

p2
T
(~pT) G

(
~pT,~kT; x

)
(18)

gdzie ΦH jest nieperturbacyjnym impakt-faktorem hadronu zaś G jest funkcją Gre-
ena BFKL. Cała zależność od x pochodzi z równania ewolucji BFKL dla G. Nieprze-
całkowany rozkład gluonu F (BFKL)

g/H jest związany z granicą małych x gluonowych
rozkładów TMD, których kwarkowy odpowiednik był dyskutowany wcześniej, zob.
wzór (13). Oba obiekty zależą od x oraz pędu poprzecznego i często oba określenia
używane są zamiennie7. Z tego powodu pominę adnotacje "BFKL" w Fg/H w dal-
szej części tekstu. Ponadto, ewolucja BFKL dla rozkładów TMD przy małym x może
zostać otrzymana jako równanie grupy renormalizacji w obcięciu w pospieszności
dla nielokalnego operatora gluonowego (zob. [29] and [30] ). Matematycznie, wzór

7Należy być jednak ostrożnym robiąc to, ponieważ może to być mylące dla bardziej ortodoksyjnych
teoretyków pracujących nad faktoryzacją TMD.
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faktoryzacyjny ma następującą postać (Rys. 6 po prawej)

dσAB

(
pA, pB; p(J)

1 , . . . , p(J)
n

)
=

∫
dxAdxB

∫
d2k1Td2k2T Fg/A (xA, k1T)Fg/B (xB, k2T)

dσ̂RR

(
xA pA + k1T, xB pB + k2T; p(J)

1 , . . . , p(J)
n ; µ

)
, (19)

gdzie Fg/H są nieprzecałkowanymi rozkładami gluonu, zaś partonowy przekrój
czynny w najniższym rzędzie ma postać (por. wzór (9) )

dσ̂
(0)
RR

(
k1, k2; p(J)

1 , . . . , p(J)
n

)
=

1

4
√
(k1 · k2)2 − k2

1k2
2

∣∣VRR→P...P (k1, k2; p1, . . . , pn)
∣∣2 F

(
{pi}, {p(J)

i }
)

dΓn ({pi}) . (20)

Powyżej, VRR→P...P (kreska nad symbolem oznacza jak zwykle sumowanie i uśred-
nianie po kolorze i spinie) jest odpowiednio znormalizowanym drzewiastym wer-
teksem RR → P . . . P dla produkcji n partonów (dżetów), gdzie R są reggeonami w
rozumieniu pól z działania Lipatova [24, 31], zaś P są zwykłymi cząstkami – kwar-
kami i gluonami na powłoce masy. Termin "reggeon" odnosi się tutaj do eikonalnych
gluonów poza powłoką masy, "ubranych" w dodatkowe przyczynki zapewniające
niezmienniczość względem cechowania takiego pola, zgodnie z działaniem Lipatova.
Werteks VRR→P...P jest zdefiniowany w ramach tak zwanej kinematyki quasi-multi-
Regge [31, 32]. To znaczy, nie ma zredżezowanych gluonów w środku kleksa z Rys. 6,
zaś nadchodzące reggeony są poza powłoką masy i mają pędy

kµ
1 = xA pµ

A + kµ
1T kµ

2 = xB pµ
B + kµ

2T , (21)

gdzie kµ
T =

(
0,~kT, 0

)
. Jak wspomniano, reggeony R rozumiemy tutaj jako złożone (lub

lepiej: "ubrane") pola pojawiające się w działaniu Lipatova [24, 31], zbudowane z wielu
gluonów rzutowanych (w sensie iloczynu skalarnego) na kierunek eikonalny dany
przez pęd hadronu. W naszym przypadku (Rys. 6), gluony tworzące reggeon na górze
są rzutowane na pA zaś te na dole na pB. Działanie Lipatova nie jest jednakże jedynym
istniejącym podejściem do twardego procesu partonowego przy wysokich energiach.
Poniżej, oraz w Rozdziale 3.3.3, omówię nieco inne metody, nie wykorzystujące
bezpośrednio działania Lipatova.

Zamiast werteksu z reggeonami w (20), rozważmy amplitudę, gdzie wchodzącą
cząstką jest zwykły gluon będący poza powłoką masy, mający pęd dany przez (13)
i sprzęgający się eikonalnie do pA i pB, zgodnie z kinematyką wysokoenergetyczną.
Takie podejście jest motywowane pionierskimi pracami [5, 6], gdzie twardy proces
na produkcję pary ciężkich kwarków został zdefiniowany właśnie w taki sposób.
Okazuje się, że w wiodącym rzędzie, zwykłe diagramy Feynmana z eikonalnymi
gluonami o pędach (21) są w zupełności wystarczające do zdefiniowania takiego
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Rysunek 7: Amplituda poza powłoką
masy niezmiennicza względem cechowa-
nia może być skonstruowana poprzez
"ubranie" gluonów poza powłoką masy,
sprzęgających się eikonalnie, w dodat-
kowe eikonalne gluony. Może to zo-
stać zrealizowane przy pomocy elementu
macierzowego prostej nieskończonej li-
nii Wilsona – zob. Rozdział 3.3.3 oraz
[H2]. Na rysunku pokazano przykład
odpowiednich diagramów dla produkcji
dwóch gluonów na poziomie drzewia-
stym. Podwójne linie oznaczają linię Wil-
sona (w przestrzeni pędu) wzdłuż pA (na
górze) i pB (na dole). Gluony sprzęgają się
do nich przez igta pA(B), zaś odpowiednie
propagatory mają postać i/(k · pA(B) + iε).
Tylko diagramy planarne zostały poka-
zane. Kleksy symbolizują wszystkie moż-
liwe połączenia gluonów.

procesu poza powłoką masy w poprawny sposób. Nie da się tego jednak zrobić dla
procesów produkcji dżetów. Możemy jednakże zdefiniować niezmiennicze względem
cechowania rozszerzenie takiej amplitudy (ograniczmy się tutaj do gluonów w stanie
końcowym dla przejrzystości)

M̃a1,...,an
pA,pB,λ3,...,λn

(k1, . . . , kn) = lim
k1·pA→0

lim
k2·pB→0

lim
k2

3→0
. . . lim

k2
n→0

k2
1 . . . k2

nGa1,...,an
µ1,...,µn (k1, . . . , kn) pµ1

A pµ2
B ε

(λ3) µ3
k3

. . . ε
(λn) µn
kn

+ [człony potrzebne aby przywrócić niezmienniczość względem cechowania] , (22)

gdzie G jest normalną funkcją Greena w przestrzeni pędów obliczaną przy użyciu
zwykłych diagramów Feynmana. Dwie pierwsze granice wymuszają kinematykę
wysokoenergetyczną (21). Gluony poza powłoką masy sprzęgają się eikonalnie, tzn.
poprzez wektory pA i pB, w zgodzie z granicą wysokoenergetyczną. Sama funkcja
Greena jest jednak niewystarczająca aby otrzymać wynik niezmienniczy względem
cechowania, jak zaznaczono w powyższym równaniu. Istnieje kilka metod aby otrzy-
mać brakujący przyczynek, który ją przywraca, na przykład [H1],[H2], [D8] (zob.
Rys. 7 jako przykład metody [H2]). Wszystkie metody są konsystentne z działaniem
Lipatova, pozwalają jednak na łatwą implementację w programach komputerowych,
umożliwiając automatyzację obliczeń. Ponadto, definiowanie amplitud niezmienni-
czych względem cechowania poprzez częściowo zredukowaną zwykłą funkcję Greena
oraz człony przywracające niezmienniczość cechowania może być uogólnione poza
fizykę małych x – wrócę do tego zagadnienia w Rozdziale 3.3.3.
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W zastosowaniach fenomenologicznych dla LHC, szczególnie interesujące są dżety
do przodu przy dużych energiach. Z (16) widać, że dżety produkowane z dużymi
pospiesznościami odpowiadają małym ułamkom np. xB, dla ustalonej energii środka
masy. Równocześnie ułamek pędu xA jest raczej duży, zatem zastosowanie podejścia
typu BFKL dla hadronu A nie jest dobrze uzasadnione i raczej należy użyć rozkładów
kolinearnych. Jest to podstawa tzw. podejścia hybrydowego [5, 33]. Zilustrowano to
na Rys. 8. Odpowiedni wzór faktoryzacyjny ma postać

dσAB

(
pA, pB; p(J)

1 , . . . , p(J)
n

)
=

∑
a

∫
dxAdxB

∫
d2k2T fa/A (xA, µ)Fg/B (xB, k2T; µ)

dσ̂ag∗
(

xA pA, xB pB + k2T; p(J)
1 , . . . , p(J)

n ; µ
)

, (23)

gdzie fa/A są rozkładami kolinearnymi dla partonu a (kwarku lub gluonu) w hadronie
A, Fg/B jest nieprzecałkowanym rozkładem gluonowym w hadronie B, zaś partonowy
przekrój czynny jest dany przez

dσ̂
(0)
ag∗

(
k1, k2; p(J)

1 , . . . , p(J)
n

)
=

1
4(k1 · k2)∣∣∣M̃ (k1, k2; p1, . . . , pn)

∣∣∣
2

F
(
{pi}, {p(J)

i }
)

dΓn ({pi}) . (24)

Niezmiennicza względem cechowania amplituda M̃ jest skonstruowana podobnie
do (22), jednak tylko jeden gluon jest pozostawiony poza powłoką masy (i oczywiście
rzutowany na kierunek eikonalny pB przy zachowaniu kinematyki (21) ). W podej-
ściu hybrydowym wchodzący parton na powłoce masy (z pędem k1 = xA pA) może
być również kwarkiem, ponieważ xA nie jest małe, zatem rozkłady partonowe nie
są zdominowane przez gluony. Zauważmy, że w odróżnieniu od (19) wprowadzi-
liśmy w nieprzecałkowanych rozkładach glunowych zależność od twardej skali µ.
Standardowa ewolucja BFKL daje zależność od x przy ustalonym µ. Są jednak równa-
nia ewolucji, które zawierają jednocześnie ewolucję typu BFKL w x i ewolucję typu
DGLAP w µ – na przykład Catani-Ciafaloni-Fiorani-Marchesini (CCFM) [34–36] lub
Kimber-Martin-Ryskin (KMR) [37, 38]. Ewolucja typu DGLAP jest odpowiedzialna za
resumację potencjalnie dużych logarytmów ln(µ/kT). Okazuje się, że dla niektórych
obserwabli dżetowych uwzględnienie takiej resumacji jest istotne – zob. Rozdział 3.3.5.

W Rozdziale 3.3.3 omówię nieco dokładniej konstrukcję i metody obliczania nie-
zmienniczych względem cechowania amplitud poza powłoką masy, używanych w
faktoryzacji wysokoenergetycznej, skupiając się na metodach opracowanych w [H1–
H2].

(D) Saturacja gluonów oraz Color Glass Condensate (CGC). Potęgowy wzrost cał-
kowitego przekroju czynnego przewidywany przez teorię Regge’go oraz podejście
perturbacyjne typu BFKL są w sprzeczności z ograniczeniem Froissarta, które mówi,
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Rysunek 8: Schematyczne przedsta-
wienie tzw. faktoryzacji hybrydo-
wej przy małym x. Zakłada się, że
produkowane cząstki tworzą dżety,
które leżą w obszarze pospieszno-
ści do przodu względem pA, tak, że
xB jest małe, zaś xA jest raczej duże.
W związku z tym, dla hadronu A
używamy kolinearnego rozkładu
partonów (na rysunku jest to roz-
kład kwarków), zaś dla hadronu B
używamy nieprzecałkowanego roz-
kładu gluonowego Fg/B. Gdy xB
jest bardzo małe oraz k2T niezbyt
duże, efekty saturacyjne stają się
ważne i omawiane podejście musi
zostać zastąpione tzw. ulepszoną
faktoryzacją TMD przy małym x
omawianą w części (E).

że przekrój czynny nie powinien rosnąć szybciej niż ln2s gdy s→ ∞. Ponieważ wzrost
przekroju czynnego jest bezpośrednio związany ze wzrostem rozkładów partonowych
przy dużych energiach, jakiekolwiek rozwiązanie tej sprzeczności musi prowadzić do
tzw. saturacji gluonów [7]. Zjawisko saturacji jest jeszcze bardziej istotne dla zderzeń
wysokoenergetycznych z udziałem jąder. Są one bowiem silnie spłaszczone lorent-
zowsko i spodziewamy się, że gęstości gluonowe będą większe w takich układach,
osiągając reżim saturacyjny wcześniej.

Jedno z najbardziej przebadanych podejść do fizyki saturacji pochodzi z efektywnej
teorii tzw. kondensatu szklano-kolorowego (ang. color glass condensate – CGC),
który będziemy nazywać po prostu teorią, lub podejściem, CGC [39]. Należy jednak
zaznaczyć, że saturacja, lub ogólniej unitaryzacja przekroju czynnego, była i jest
przedmiotem wielu badań używających nieco innych metod, na przykład: poprzez
wysokoenergetyczne rozwinięcie operatorowe [29], oparte na QCD rachunki wielo-
reggeonowe – zob. np. [40] i referencje tamże, działanie Lipatova – zob. np. [41] po
ostatnie wyniki, tzw. Regge’onowska teoria pola – zob. np. [42] i referencje tamże,
podejście dipolowe [43], [44] oraz późniejsze badania w np. [45]. Jednakże tutaj skupię
się na teorii CGC, ponieważ dostarcza ona bezpośredniego związku z tzw. ulepszoną
faktoryzacją TMD przy małych x [H9], która będzie omawiana w części (E) niniejszego
rozdziału.

W celu skrótowego przypomnienia podstaw teorii CGC, rozpocznijmy od modelu
dużego jądra przy dużych energiach – tzw. modelu McLerran-Venugopalan (MC)
[46, 47]. Zatem, zakładamy, że jądro ma bardzo dużo nukleonów i rozważamy trasn-
formację do układu nieskończonego pędu, gdzie jądro jest mocno spłaszczone. Dla
ustalenia uwagi, załóżmy, że pędem jądra jest pA i wykonujemy transformację w
kierunku "plus" stożka świetlnego (defnicje kierunków na stożku – zob. równanie (5) ).
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W układzie tym, partony walencyjne (głównie kwarki) są bardzo szybkie, ponieważ
posiadają głównie duże ułamki x pędu jądra. Z tego powodu, ich pola kolorowe będą
zlokalizowane na dużej płaszczyźnie poprzecznej y− ∼ 0, ze względu na zasadę
nieoznaczoności Heisenberga (y− jest tutaj zmienną sprzężoną do p+). Ponadto, takie
źródła kolorowe będą niezależne, ponieważ dla bardzo dużego jądra większość parto-
nów walencyjnych należy do różnych nukleonów jądra. Partony walencyjne stanowią
oczywiście tylko rdzeń jądra, który może emitować miększe gluony. Z tego powodu
w modelu MV rozważamy zlokalizowane pola kolorowe jako statyczne źródła dla pól
gluonowych – tak zwanych "drobnych" partonów (ang. wee partons). Rzeczywiście, te
niskoenergetyczne pola są rozmyte na dużo większym obszarze w układzie nieskoń-
czonego pędu niż partony walencyjne. Bazując na tych założeniach, możemy napisać
następujące równanie Yanga-Millsa

(
DµFµν

)
a

(
y−,~yT, y+

)
= δ+νρa (~yT) δ

(
y−
)

, (25)

gdzie delta Kroneckera odpowiada za fakt, że składowa "plus" prądu źródłowego
dominuje w układzie nieskończonego pędu, zaś delta Diraca odpowiada faktowi
lokalizacji źródeł kolorowych. Funkcja ρa jest pewnym rozkładem źródeł kolorowych
na płaszczyźnie poprzecznej. Powyższe równania można rozwiązać. W wycechowaniu
stożka świetlnego A+ = 0 rozwiązanie stanowią pola, będące funkcjonałem rozkładu
ρ, Ai [ρ], posiadające jedynie niezerowe poprzeczne składowe (nie będę tutaj podawać
szczegółów rozwiązania). Mając rozwiązanie na pole gluonowe we wnętrzu jądra,
można wyliczać różne wielkości. Na przykład, wiadomo z kwantyzacji QCD na stożku
świetlnym [48, 49], że gęstość gluonów (przy ustalonym "czasie" na stożku y+) można
zapisać przy pomocy następującego elementu macierzowego

dn
d3k
∼ 〈pA| Ãi

b
(
y+, k

)
Ãi

b
(
y+,−k

)
|pA〉 , (26)

gdzie Ãi
b są polami cechowania częściowo przetransformowanymi do przestrzeni

pędu, przy czym k = (k+,~kT) jest trój-pędem sprzężonym do y = (y−,~yT). W ramach
modelu MV, powyższe wyrażenie odpowiada transformacie Fouriera następującego
wyrażenia

〈
Ai

b (y) Ai
b (z)

〉
x
=
∫

[dρ]Wx[ρ]Ai
b[ρ] (y) Ai

b[ρ] (z) . (27)

Powyżej, korelator pól jest definiowany poprzez uśrednianie po wszystkich możli-
wych konfiguracjach źródeł kolorowych ρ w sensie funkcjonalnym. Ponieważ funkcje
ρ są niezależne, zakłada się, że ich rozkład jest funkcjonałem GaussowskimWx. Indeks
x oznacza wewnętrzne obcięcie na ułamki podłużnego pędu hadronu, które oddziela
walencyjne partony o dużym x od partonów o małym x. Jeżeli obcięcie się zmniejszy,
wyemitowane gluony staną się same źródłami. Oznacza to, że również funkcjonał
rozkładu źródełWx się zmieni. Równanie opisujące tą zmianę, czyli równanie ewolucji
funkcjonałuWx w x jest tzw. równaniem Balitsky-Jalilian-Marian-Iancu-McLerran-
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~yT ~y′T

~x′T~xT

1− z

z

Rysunek 9: Produkcja pary kwark-gluon w roz-
praszaniu kwarku na jądrze w teorii CGC. Za-
cienione pionowe elipsy symbolizują oddziały-
wanie z polem kolorowym jądra. W tym przy-
kładowym diagramie, nadchodzący kwark w
amplitudzie oddziałuje z polem jądra przed po-
działem na dipol, zaś w amplitudzie sprzężo-
nej oddziałuje cały dipol po podziale. Każda
cząstka kolorowa oddziałująca z polem jądra
zyskuje czynnik dany linią Wilsona w odpo-
wiedniej reprezentacji.

Weigert-Leonidov-Kovner (B-JIMWLK) [29, 50–57] i ma ogólną postać

dWx[ρ]

d ln x
= −H

[
ρ,

δ

δρ

]
Wx[ρ] , (28)

gdzie H jest tzw. hamiltonianem JIMWLK, który generuje nieliniową ewolucję funkcjo-
nałuWx. Opuszczę tutaj dokładną postać tego hamiltonianu; dla dalszych rozważań
wystarczy stwierdzić, że człon nieliniowy ma przeciwny znak niż człon liniowy. Ewo-
lucjaWx w x daje jednocześnie ewolucję dowolnej wielkości złożonej z pól cechowania,
ze względu na procedurę uśredniania ich po ρ. Saturacja pojawia się tutaj w kontek-
ście nieliniowej ewolucji w x. W szczególności, zlinearyzowana wersja równania
B-JIMWLK odpowiada równaniu BFKL.

Przejdźmy teraz do krótkiego omówienia procesu rozpraszania rzadkiego pocisku
(np. protonu) na gęstym jądrze. Taki proces formułuje się w języku kolorowych cząstek
przechodzących przez pole kolorowe jądra w przybliżeniu eikonalnym, odpowiednim
dla dużych energii. Kolorowa cząstka inicjująca kaskadę pochodzi z hadronu opisy-
wanego zwykłym kolinearnym rozkładem partonowym, ponieważ gęstość partonów
w takim hadronie jest z założenia znacznie mniejsza niż w jądrze (jest to podobna
sytuacja do faktoryzacji hybrydowej opisanej wcześniej i nazywane jest podejściem
hybrydowym [58] ). Każda cząstka przechodząca przez pole kolorowe jądra doznaje
zmiany fazy danej przez następującą linię Wilsona (w cechowaniu Lorentza)

UR (~xT) = P exp
{

ig
∫ +∞

−∞
dx−A+

a (x−,~xT)Ta
R

}
, (29)

gdzie generatory Ta
R są w reprezentacji fundamentalnej (R = F) dla kwarków, oraz w

reprezentacji dołączonej (R = A) dla gluonów. Powyższy operator należy rozumieć
jako funkcjonał w ρ (nie będę dalej oznaczać tego faktu explicite). Przekrój czynny
dla rozważanego procesu można wyrazić przy pomocy trzech komponentów: (i) ko-
linearnego rozkładu partonowego dla rzadkiego pocisku, (ii) części perturbacyjnej
odpowiadającej możliwemu podziałowi kolorowej cząstki pochodzącej z pocisku (np.
cząstka może w najprostszym przypadku rozpaść się na kolorowy dipol), (iii) części
nieperturbacyjnej, wyrażonej przez łańcuch linii Wilsona (i ich sprzężeń), uśrednio-
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nych po konfiguracjach kolorowych. Na przykład, dla rozpraszania kwarku na jądrze
i produkowanym w stanie końcowym kwarku i gluonie, qA→ qg, mamy

dσqA→qg

d2p1Td2p2Tdy1dy2
∼
∫ d2xT

(2π)2
d2x′T
(2π)2

d2yT

(2π)2
d2y′T
(2π)2 e−i~p1T ·(~xT−~x′T)e−i~p2T ·(~yT−~y′T)

ψ∗q
(
z,~x′T −~y′T

)
ψq (z,~xT −~yT)

{
S(4)

x
(
~yT,~xT,~y′T,~x′T

)

− S(3)
x
(
~yT,~xT, (1− z)~y′T + z~x′T

)
− S(3)

x
(
(1− z)~yT + z~xT,~y′T,~x′T

)

− S(2)
x
(
(1− z)~yT + z~xT, (1− z)~y′T + z~x′T

)
}

, (30)

gdzie ψq(z,~xT) jest perturbacyjną funkcją falową dipola, przy czym z jest ułamkiem

pędu nadchodzącego kwarku zabranym przez gluon (zob. Rys. 9). Obiekty S(i)
x od-

powiadają korelatorom linii Wilsona, jako wynik sklejenia tych linii przez strukturę
kolorową dipola. W naszym przypadku mamy

S(2)
x (~xT,~yT) =

1
Nc

〈
Tr UF (~xT)U†

F (~yT)
〉

x
(31)

S(3)
x (~xT,~yT,~zT) =

1
CFNc

〈
Tr
{

U†
F (~zT) taUF (~xT) tb

}
Uab

A (~yT)
〉

x
(32)

S(4)
x
(
~xT,~yT,~x′T,~y′T

)
=

1
CFNc

〈
Tr
{

UF (~xT)U†
F
(
~x′T
)

tbta
}{

UA (~yT)U†
A
(
~y′T
)}ab

〉

x
.

(33)

Korelatory te ewoluują w x w oparciu o równanie B-JIMWLK. W praktyce, często
używa się średniopolowego przybliżenia, w którym korelatory wielu linii Wilsona
(multipole) można wyrazić przez same dipole S(2). W takim przybliżeniu, równanie
B-JIMWLK sprowadza się do tzw. równania Balitsky-Kovchegov (BK) [59], które – w
odróżnieniu od równania B-JIMWLK – jest równaniem zamkniętym. Rozwiązania
równań wykazują następującą własność, która jest przejawem saturacji: typowy wzrost
gęstości gluonów przy malejącym kT związany z perturbacyjną emisją gluonów jest
spowolniony dla kT ∼ Qs, gdzie Qs jest pewną skalą, zwaną skalą saturacji, która
rośnie z malejącym x.

(E) Ulepszona faktoryzacja TMD przy małych x (ITMD) [H9]. Sformułowanie pro-
cesów rozpraszania w teorii CGC, szczególnie dla procesów produkcji dżetów, jest
raczej skomplikowane. Ponadto, relacja do konwencjonalnej faktoryzacji i rozkładów
partonowych jest niewidoczna. Rzeczywiście – formalizm CGC używa korelatorów
linii Wilsona, które w ogólności opisują nie tylko pojedyncze oddziaływanie z polem
kolorowym jądra, ale biorą pod uwagę wielokrotne rozpraszania. Ponadto, część
opisująca hadron nie jest uniwersalna – dla różnych procesów korelatory linii Wilsona
są różne. Jak wspomniałem w dyskusji faktoryzacji TMD (część (B)), rozkłady TMD
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gluonów również nie są uniwersalne. Idąc tą ścieżką, znaleziono relację [60] między
wiodącą potęgą wyrażeń CGC na produkcję dwóch dżetów oraz faktoryzacją TMD,
odtwarzając elementy macierzowe dla twardego procesu 2 → 2 na powłoce masy
oraz operatorowe definicje rozkładów TMD gluonów otrzymane w [61]. Ostatnio,
podobna odpowiedniość została pokazana dla procesów z dodatkowym fotonem
w stanie końcowym [62]. Granica wiodącej potęgi odpowiada jednakże obszarowi
przestrzeni fazowej dżetów, w której ich pędy poprzeczne się prawie balansują (ang.
back-to-back region), jest ona zatem mocno ograniczona. M.in. z tego powodu, w [H9]
zaproponowaliśmy bardziej ogólny przepis faktoryzacyjny, który rozszerza wynik
[60] poza wiodącą potęgę i tym samym unifikuje faktoryzację TMD w granicy małych
x oraz faktoryzację wysokoenergetyczną dyskutowaną w części (C). Ten nowy typ
faktoryzacji przyjęło się nazywać ulepszoną faktoryzacją TMD przy małych x (ang.
small-x improved TMD factorization – ITMD). Poniżej omówię jej główne elementy.

Formalizm ITMD stosuje się do procesów z dwiema skalami: twardą skalą µ oraz
skalą saturacji Qs, gdzie ΛQCD � Qs � µ. Skala saturacji Qs jest tutaj duża – leży w
domenie perturbacyjnej. Skoncentrujemy się na procesie produkcji dwóch dżetów do
przodu w zderzeniach proton-jądro (uogólnienie na wielodżetowe procesy zostało
zainicjowane w pracy [D3] ). Wychodząc z formalizmu hybrydowego omawianego
poprzednio, wzór na przekrój czynny ma postać

dσAB

(
pA, pB; p(J)

1 , p(J)
2

)
= ∑

a,b,c∈{g,q,q̄}
∑

i=1,2

∫
dxAdxB

∫
d2k1T

fa/B (xB, µ)Φ(i)
ag→bc (xA, k1T; µ) dσ̂

(i)
ag∗→bc

(
xA pA + k1T, xB pB; p(J)

1 , p(J)
2 ; µ

)
, (34)

gdzie fa/B jest kolinearnym rozkładem partonu a w hadronie B, Φ(i)
ag→bc są rozkła-

dami TMD gluonów przy małym x, odpowiadającym twardym przekrojom czynnym
dσ̂

(i)
ag∗→bc, opartym o niezmiennicze względem cechowania amplitudy z jedną nogą

poza powłoką masy. Suma po a, b, c przebiega różne rodzaje partonów, tak, że ag→ bc
jest istniejącym procesem partonowym. Tzn. mamy następujące kanały: qg∗ → qg,
gg∗ → qq̄, gg∗ → gg (opuszczono proces z wchodzącym anty-kwarkiem). Dla każ-
dego kanału mamy dwa rozkłady TMD i dwa twarde partonowe przekroje czynne
(uwzględnione przez sumę po i = 1, 2). Odpowiadają one dwom nierównoważnym
przepływom koloru w diagramach odpowiadających danemu kanałowi. Metoda ob-
liczania niezmienniczych względem cechowania amplitud poza powłoką masy dla
poszczególnych przepływów koloru jest oparta na pracy [H1]. Wyrażenia dla twar-
dych przekrojów czynnych podano w [H9]. Rozkłady gluonowe TMD Φ(i)

ag→bc są dane
przez liniowe kombinacje "bazowych" rozkładów TMD, które mają następujące dwie
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i 1 2

Φ(i)
gg∗→gg

1
2N2

c

(
N2

cF (1)
gg − 2F (3)

gg

+F (4)
gg +F (5)

gg + N2
cF (6)

gg
)

1
N2

c

(
N2

cF (2)
gg − 2F (3)

gg

+F (4)
gg +F (5)

gg + N2
cF (6)

gg
)

Φ(i)
gg∗→qq

1
N2

c − 1

(
N2

cF (1)
gg −F (3)

gg

)
−N2

cF (2)
gg +F (3)

gg

Φ(i)
qg∗→qg F (1)

qg
1

N2
c − 1

(
−F (1)

qg + N2
cF (2)

qg

)

FC1C2 F (1)
gg

(∗)F (2)
gg F (3)

gg F (4)
gg F (5)

gg F (6)
gg

UC1

TrU [�]†

Nc
U [−]† U [�]† U [+]† U [−]† U [�]†U [+]† TrU [�]†

Nc
U [+]†

UC2 U [+] U [�] U [+] U [−] U [�]U [+] TrU [�]

Nc
U [+]

FC1C2 F (1)
qg F (2)

qg

UC1 U [−]† U [+]†

UC2 U [+] TrU [�]

Nc
U [+]

Tablica 1: Podsumowanie rozkładów TMD gluonów pojawiających się w ulepszonej fakto-
ryzacji TMD przy małym x [H9]. W górnej tabeli podano Φag→bc jako kombinacje
liniowe "bazowych" rozkładów TMD, których ogólne definicje są podane we wzo-
rach (35),(36). Struktura linii Wilsona UC1 i UC2 pojawiająca się dla produkcji dwóch
dżetów jest podana w dwóch dolnych tabelach. Pierwsza kolumna jest używaną w li-
teraturze nazwą "bazowego" rozkładu TMD gluonu. Kolumna oznaczona gwiazdką
musi zostać użyta ze wzorem (36), zaś wszystkie inne ze wzorem (35).
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ogólne formy:

FC1C2 (x, kT) = 2
∫ dξ−d2ξT

(2π)3 p+A
eixp+Aξ−−i~kT ·~ξT

〈pA|Tr
{

F̂i+
(

ξ−,~ξT, 0
)
U †

C1
F̂i+ (0)UC2

}
|pA〉 , (35)

(∗)FC1C2 (x, kT) = 2
∫ dξ−d2ξT

(2π)3 p+A
eixp+Aξ−−i~kT ·~ξT

〈pA|Tr
{

F̂i+
(

ξ−,~ξT, 0
)
U †

C1

}
Tr
{

F̂i+ (0)UC2

}
|pA〉 , (36)

gdzie F̂ = tcFc jest tensorem pola gluonu w reprezentacji fundamentalnej. Linie
Wilsona w reprezentacji fundamentalnej UC1 i UC2 są z kolei skonstruowane z linii
Wilsona w kształcie zszywek, biegnących do przeszłości lub przyszłości, U [−], U [+],
patrz wzory (14)-(15). Dodatkowo pojawiają się pętle Wilsona

U [�] = U [−]†U [+] . (37)

Dla produkcji dwóch dżetów (34) rozkłady TMD dla gluonów, Φ(i)
ag→bc, razem z posta-

cią linii Wilsona FC1C2 podano w Tabeli 1. Ogólna procedura obliczania postaci linii
Wilsona UC1 , UC2 dla dowolnego procesu została opisana w [61]. W ogólności, każdy
diagram Feynmana stowarzyszony z rozkładem TMD da inną linię Wilsona, gdyż to
struktura kolorowa procesu określa strukturę linii Wilsona. Użyteczna metoda oblicza-
nia linii Wilsona jest zaprezentowana w [D3]. Tamże, znaleziono również wszystkie
możliwe "bazowe" rozkłady TMD, dla dowolnych wielocząstkowych procesów. Ostat-
nio, udowodniono również, że faktoryzacja ITMD jest tożsama z wysumowaniem
wszystkich tzw. kinematycznych twistów w teorii CGC [D2]. Ponieważ oczekujemy,
że prawdziwe wielopartonowe oddziaływania (nieobecne w formalizmie ITMD) są
tłumione potęgami twardej skali, formalizm ITMD jest odpowiednim i bardzo wygod-
nym podejściem do studiowania fizyki saturacji dla procesów produkcji stosunkowo
twardych dżetów.

Widzimy, że QCD objawia bardzo bogatą i interesującą strukturę, gdy jest prób-
kowane w procesach wielopartonowych czułych na pęd poprzeczny gluonów w
hadronach. Pojawia się naturalne pytanie: jak użyteczny jest taki formalizm w zastoso-
waniach fenomenologicznych, w szczególności czy może być testowany? Rzeczywiście,
w przeciwieństwie do rozkładów kolinearnych, gdzie jest tylko jeden uniwersalny
obiekt dla danego partonu i hadronu, tutaj mamy brak uniwersalności. Jednakże, jak
wspomniałem, istnieje bezpośrednia relacja powyższych rozkładów TMD dla glu-
onu przy małym x z korelatorami CGC dyskutowanymi w części (D). Umożliwia
ona użycie metod CGC aby faktycznie obliczyć rozkłady TMD i użyć formalizmu w
fenomenologii [H11]. Zastosowania te zostaną omówione w Rozdziale 3.3.5.
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W rozdziale tym omówiłem kilka różnych podejść faktoryzacyjnych w QCD. Roz-
począłem od faktoryzacji kolinearnej oraz faktoryzacji TMD, następnie omówiłem
faktoryzację wysokoenergetyczną, i wreszcie – ulepszoną faktoryzację TMD przy
małych x. W Tabeli 2 zebrałem omówione podejścia wraz z podsumowaniem jakie
amplitudy występują w twardym procesie, oraz jakie są główne metody obliczania
tych amplitud.

3.3.3 Niezmiennicze względem cechowania amplitudy poza powłoką masy:
formalizm i metody obliczania [H1–H2]

W rozdziale tym omówię skrótowo zagadnienie konstrukcji niezmienniczych wzglę-
dem cechowania amplitud poza powłoką masy, bazując na [H1–H2]. Rozpocznę od
bardzo ogólnej metody opisanej w [H2], która jest użyteczna nie tylko w faktoryzacji
wysokoenergetycznej lub ITMD, ale może być również zastosowana do innych zagad-
nień QCD (zob. Rozdział 3.3.4). Następnie, omówię pracę [H1], która skupia się na
niezmienniczych względem cechowania amplitudach poza powłoką masy potrzeb-
nych do fenomenologii dżetów w dużych obszarach pospieszności (czyli "do przodu"),
przy małych x. Skoncentruję się tutaj na drzewiastych amplitudach gluonowych. Roz-
szerzenie na procesy z kwarkami na powłoce masy nie nastręcza trudności i zostało
zrobione dla wszystkich praktycznych obliczeń opisanych w Rozdziale 3.3.5.

(A) Niezmiennicze względem cechowania amplitudy poza powłoką masy ogólnego
zastosowania [H2]. Omówienie tego zagadnienia rozpocznę od sformułowania na-
stępującego problemu. Przypuśćmy, że mamy funkcję Greena dla n gluonów, z czego
tylko niektóre zostały zredukowane do powłoki masy według standardowego prze-
pisu (10). Natomiast, pozostałe m zewnętrznych nóg zostały zwężone z dowolnymi
czterowektorami (w ogólności zespolonymi) i pozostają poza powłoką masy. Jedynym
ograniczeniem na te wektory jest to, że chcemy aby w ostatecznym obiekcie były
one poprzeczne do pędów. Interesuje nas następujący problem: w jaki sposób rozsze-
rzyć taką częściowo zredukowaną funkcję Greena aby była niezmiennicza względem
cechowania, w szczególności aby spełniała tożsamości Warda? Bardziej konkretnie,
zdefiniujmy "amplitudę" poza powłoką masy (w dalszej dyskusji pomijamy cudzysłów
w słowie "amplituda")

Ma1,...,an
e1,...,em,λm+1,...,λn

(k1, . . . , kn) = lim
k1·e1→0

. . . lim
km·em→0

lim
k2

m+1→0
. . . lim

k2
n→0

k2
1 . . . k2

n Ga1,...,an
µ1,...,µn (k1, . . . , kn) eµ1

1 . . . eµm
m ε

(λm+1) µm+1
km+1

. . . ε
(λn) µn
kn

, (38)

gdzie założyliśmy, że wszystkie pędy są wychodzące. Ponadto ei, i = 1, . . . , m są
dowolnymi czterowektorami, G jest funkcją Greena w przestrzeni pędu, ε

(λ)
k są wekto-

rami polaryzacji dla gluonów na powłoce masy (por. wzór (10) oraz (22) ). Pierwszych
m granic zapewnia poprzeczność wektorów ei do odpowiednich pędów ki (podobnie
jak to się dzieje dla wektorów polaryzacji), lecz nie stawiamy innych wymagań wekto-
rom ei, w szczególności nie muszą być zerowe. Na przykład, jeśli m = 2 oraz e1 = pA,
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Typ
Faktoryzacji Amplitudy Metody Obliczania

kolinearna na powłoce masy

- Diagramy Feynmana
- rekurencja Berends-Giele [63]
- rekurencja Berends-Giele

na stożku świetlnym [64, 65]
- rekurencja Britto-Cachazo-Feng-

Witten (BCFW) [66]
- metoda Cachazo-Svrcek-Witten

(CSW) [67]

TMD na powłoce masy jak wyżej

wysokoenergetyczna

niezmiennicze
względem

cechowania
poza powłoką

masy

- działanie Lipatova
- rekurencja Berends-Giele

+ duchy [H1]
- "zanurzenie" w większym proce-

sie na powłoce masy [D8]
- elementy macierzowe linii Wil-

sona [H2]
- wersja poza powłoką masy

rekurencji Britto-Cachazo-Feng-
Witten (BCFW) [68]

ITMD

niezmiennicze
względem

cechowania
poza powłoką

masy dla
pojedynczego

przepływu
koloru

jak wyżej

Tablica 2: Podsumowanie podejść faktoryzacyjnych dyskutowanych w tekście (lewa kolumna).
W środkowej kolumnie podano z jakich amplitud obliczany jest twardy proces, zaś
w kolumnie prawej znajduje się lista głównych metod służących do obliczania
amplitud na poziomie drzewiastym. Większość metod będzie krótko opisana w
Rozdziałach 3.3.3 i 3.3.4.
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e2 = pB odtwarzamy "rdzeń" amplitudy dla rozpraszania wysokoenergetycznego,
wzór (22). Amplituda (38) nie spełnia tożsamości Warda, nie jest zatem niezmiennicza
względem cechowania. To znaczy, zastępując dowolny z wektorów polaryzacji dla
gluonów na powłoce masy poprzez ich wektor pędu, nie otrzymujemy zera:

Ma1,...,an
e1,...,em,λm+1,...,λn

(k1, . . . , kn)
∣∣∣
ε j=kj

6= 0 , (39)

dla j = m + 1, . . . , n. Powyżej, użyłem skrótowej notacji ε
(λ)
kj
≡ ε j.

Celem pracy [H2] było znalezienie niezmienniczego względem cechowania roz-
szerzenia amplitudy M zdefiniowanej powyżej. Nazwijmy takie rozszerzenie M̃.
Musimy zatem znaleźć M̃ (pomijając wszystkie indeksy)

M̃ =M+W , (40)

takie, że (i) jest ono niezmiennicze względem cechowania (w szczególności spełnia
tożsamości Warda), (ii) ma poprawne osobliwości amplitud rozpraszania w obsza-
rze miękkim i kolinearnym, (iii) łatwo jest zautomatyzować obliczenia na poziomie
drzewiastym.

Zanim omówię rozwiązanie zaproponowane w [H2], wydaje mi się zasadne sko-
mentowanie roli niezmienniczości względem cechowania w obliczaniu amplitud.
Skupmy się najpierw na amplitudach w pełni na powłoce masy (rozważamy czysto
gluonowe amplitudy). Możemy myśleć o zewnętrznych gluonach na powłoce masy
jako o fizycznych nieoddziałujących cząstkach, mierzonych w nieskończoności czaso-
wej t→ ±∞. Oczywiście, w QCD gluony nie są cząstkami swobodnymi ze względu
na własność uwięzienia koloru, zatem nie są one w pełni fizyczne. Jednakże, należą
one do kohomologii transformacji Becchi-Rouet-Stora-Tyutin (BRST), która tworzy
zbiór niezmienniczych względem cechowania stanów Focka8. W praktycznych za-
stosowaniach, niezmienniczość cechowania oznacza, że możemy wybrać dowolne
wycechowanie dla propagatorów, co może drastycznie ułatwić obliczenia. Ponadto,
możemy dowolnie zmieniać wektory referencyjne, potrzebne do określenia wekto-
rów polaryzacji dla bezmasowych cząstek; zmiana wektora referencyjnego indukuje
następującą zmianę wektora polaryzacji:

ε
(λ) µ
k (q) = ε

(λ) µ
k (q′) + kµ βk(q, q′) , (41)

gdzie q i q′ są dwoma zerowymi pędami referencyjnymi, zaś βk(q, q′) jest pewną
zespoloną funkcją. Widzimy, że dzięki tożsamości Warda (spełnionej dla amplitud
na powłoce masy) funkcja β jest bez znaczenia i oba wektory polaryzacji mogą być
użyte. To ma ważne praktyczne konsekwencje. Można bowiem na ogół znaleźć taką
konfigurację pędów referencyjnych, że rachunki znacznie się upraszczają. Znaczący

8Stan należy do kohomologii transformacji, jeśli należy do jego jądra, ale nie należy do obrazu, zob.
np. [69] w tym kontekście.
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postęp w obliczaniu amplitud był możliwy właśnie dzięki tej technice (zob. przegląd
[70] ).

Podobne aspekty praktyczne dotyczą obliczania amplitud potrzebnych w fakto-
ryzacji wysokoenergetycznej. Tzn. możemy swobodnie wybierać cechowanie oraz
wektory polaryzacji aby uprościć obliczenia (lub przyspieszyć – w przypadku kodu
komputerowego), tak długo jak amplituda jest niezmiennicza względem cechowania.
To samo dotyczy bardziej abstrakcyjnych amplitud poza powłoką masy (40).

Nasuwa się pytanie: jakie mogłoby być zastosowanie tych bardziej abstrakcyjnych
amplitud (38), gdzie gluony poza powłoką masy są zwężane z dowolnymi wektorami,
lecz poprzecznymi do pędu? Takich zastosowań może być kilka. Pierwszym jest
konstrukcja werteksów wielo-reggeonowych, które odpowiadają niezmienniczemu
względem cechowania rozszerzeniu amplitudy (38), gdzie ei są wektorami na stożku
świetlnym n lub ñ (5). Kolejne, mniej oczywiste, zastosowanie dotyczy konstrukcji
wygodnych bloków, z których mogą być budowane zwykłe amplitudy. Rzeczywiście,
można myśleć o amplitudzie poza powłoką masy (38) jako o części większego procesu,
gdzie pewne wewnętrzne linie zostały przecięte i zrzutowane przy użyciu wektorów ei.
W ogólności, wektory te są nieco podobne do wektorów polaryzacji, ale odpowiadają
liniom poza powłoką masy. Następnie, można przekształcić taką wyciętą amplitudę
do obiektu niezmienniczego względem cechowania. Procedura taka jest ciekawym
zagadnieniem i została prawdopodobnie po raz pierwszy zauważona w [H2]. W
Rozdziale 3.3.4 opiszę inne przykłady zastosowań, które mają ważne konsekwencje
dla zrozumienia niektórych kwestii dotyczących amplitud rozpraszania.

Przejdźmy teraz do dyskusji rozwiązania zaproponowanego w [H2]. Idea, w jaki
sposób skonstruować niezmiennicze względem cechowania rozszerzenie (40), pocho-
dzi z uświadomienia sobie, że aby amplituda była niezmiennicza wystarczy aby stany
zewnętrzne należały do kohomologii transformacji BRST – nie muszą to być stany na
powłoce masy. Dosyć naturalnie prowadzi to do zastąpienia stanów gluonowych poza
powłoką masy (o pędzie ki, kolorze ai i rzutowanych na ei), poprzez linie Wilsona
wzdłuż nieskończonej ścieżki wyznaczonej przez wektor ei, odpowiednio zrzutowaną
na oktet kolorowy i przetransformowaną do przestrzeni pędów:

R
ai
ei (ki) =

∫
d4x eix·ki Tr

{
ta 1

πg
P exp

[
ig
∫ ∞

−∞
dsAc

µ (x + sei) eµ
i

]}
. (42)

Powyżej, pola cechowania są uporządkowane wzdłuż ścieżki z(s) = x + sei. Rozwija-
jąc to wyrażenie w stałej sprzężenia g, mamy

R
ai
ei (ki) =

1
g

δ (ki · ei) Ãai
µ (ki)

(
igeµ

i
)

+
1
g

δ (ki · ei)
∫ d4p
(2π)4 Ãb1

ν1 (p) Ãb2
ν2 (k− p)

(
igeν1

i
) i

p · ei + iε
(
igeν2

i
)

2Tr
(

tatb1tb2
)

+O(g2) , (43)
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Ra
e(k) = δ(k · e) Tr

{
1
g
ta
(

+ + + . . .
)}k

Rysunek 10: Diagramatyczne przedstawienie linii Wilsona (43). Gluony sprzęgają się do linii
Wilsona (podwójna linia) poprzez igtbeµ. Propagator linii Wilsona to i/(p · e + ε).

gdzie Ã(p) jest polem cechowania w przestrzeni pędów. Człon najniższego rzędu jest
po prostu polem gluonu zwężonym z ei, i pomnożonym przez funkcję delta Diraca,
która zapewnia, że pęd ki jest poprzeczny do ei. Wygodnie jest przedstawić powyższe
rozwinięcie linii Wilsona (42) poprzez diagramy Feynmana pokazane na Rys. 10.
Szczegółowa dyskusja konstrukcji operatora R

ai
ei jest zawarta w pracy [H2].

Ponieważ operator (42) jest niezmienniczy względem cechowania (dokładniej
względem małych transformacji cechowania), możemy skonstruować niezmiennicze
względem cechowania rozszerzenie M̃ przy pomocy stanów kreowanych przez ten
operator (stany te należą do kohomologii transformacji BRST). Tworzymy po prostu
następujący element macierzowy

M̃a1,...,an
e1,...,em,λm+1,...,λn

(k1, . . . , kn) δ (k1 · e1) . . . δ (k1 · e1) δ4 (k1 + · · ·+ kn)

= 〈km+1, am+1, λm+1; . . . ; kn, an, λn|Ra1
e1 (k1) . . .Ram

em (km) |0〉c , (44)

gdzie |ki, ai, λi〉 jest stanem gluonu na powłoce masy o pędzie ki, kolorze ai oraz skręt-
ności λi, zaś R jest operatorem linii Wilsona (42). Indeks c oznacza, że bierzemy tylko
połączone diagramy z elementu macierzowego. Obliczanie powyższych elementów
macierzowych na poziomie drzewiastym zostało zautomatyzowane w pracy [H2] w
programie OGIME [C2], który został napisany w języku do manipulacji symbolicznych
FORM [71]. Program OGIME został później uogólniony na procesy z kwarkami oraz
innymi cząstkami Modelu Standardowego i okazał się bardzo użyteczny w wielu
zastosowaniach.

Powyższa metoda może być natychmiast zastosowana do faktoryzacji wysokoener-
getycznej (inne zastosowania będą dyskutowane w następnym rozdziale). Dla dwóch
gluonów poza powłoką masy (m = 2) kładziemy e1 = pA oraz e2 = pB, gdzie pA i pB
są pędami hadronów proporcjonalnymi do wektorów na stożku świetlnym, odpowied-
nio, n oraz ñ (zob. wzór (22) ). W tym kontekście, powyższa metoda implementuje
działanie Lipatova [24, 31] do bardzo użytecznego narzędzia. W przypadku faktory-
zacji hybrydowej, tj. z amplitudami z jedną nogą poza powłoką masy, używamy po
prostu jednej linii Wilsona.

(B) Rekurencja dla amplitud z jedną nogą poza powłoką masy [H1]. W przypadku
amplitud potrzebnych do hybrydowej faktoryzacji wysokoenergetycznej, tj. z jedną
nogą poza powłoką masy, ważny wynik otrzymano w pracy [H1], która powstała
przed [H2]. Znaleziono tam przyczynki potrzebne do odzyskania niezmienniczości
względem cechowaniaW (patrz wzórz (40) ) używając zupełnie innej metody, która
polegała na zastosowaniu tożsamości Slavnova-Taylora. Mianowicie, przy ich pomocy
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można otrzymać explicite analityczne wyrażenie na człony łamiące tożsamości Warda
(39) dla dowolnej liczby gluonów. Bazując na jego strukturze można następnie skon-
struować członW . Aby mieć metodę automatycznego obliczania niezmienniczych
względem cechowania amplitud M̃, opróczW , potrzebujemy także automatycznej
metody obliczaniaM (danej równaniem (38) z m = 1 i e1 = pA). Można to zrealizować
używając tzw. rekurencji Berends-Giele [63], która umożliwia obliczanie zwykłych am-
plitud, ale wykorzystuje prądy z wchodzącym pędem poza powłoką masy i otwartym
indeksem, jest zatem bardzo użyteczna. Niżej, podsumuję główne wyniki zawarte w
pracy [H1].

Aby efektywnie obliczać wielogluonowe amplitudy, wygodnie jest używać tzw.
amplitud uporządkowanych w kolorze [70]. Skupiając się na moment na amplitudach
na powłoce masy, taki rozkład ma postać9

Ma1,...,an
λ1,...,λn

(k1, . . . , kn) = ∑
non-cycl. perm.

Tr (ta1ta2 . . . tan) A
(

1(λ1), 2(λ2), . . . , n(λn)
)

, (45)

gdzie suma przebiega wszystkie niecykliczne permutacje indeksów {1, . . . , n} (per-
mutacje dotyczą również argumentu A). Amplitudy uporządkowane kolorowo A
zawierają tylko diagramy planarne i są niezmiennicze względem cechowania, jeśliM
jest. Rozkład ten umożliwia całkowite odsprzęgnięcie struktury kolorowej amplitudy
od części kinetycznej, co znakomicie upraszcza obliczenia i było jedną z podstawo-
wych koncepcji prowadzących do zaawansowania metod obliczania amplitud. W
pracy [H1] rozkład na amplitudy uporządkowane kolorowo został użyty dla amplitud
poza powłoką masy. W szczególności, znaleźliśmy wynik analityczny dla uporząd-
kowanego kolorowo odpowiednika członu W dla dowolnej liczby gluonów. Dla
uporządkowania zewnętrznych nóg 1, 2, . . . , n, gdzie 1 jest nogą poza powłoką masy
o pędzie k1, mamy (w wycechowaniu aksjalnym)

W
(

1∗, 2(λ2), . . . n(λn)
)
∼ gn−2 ε

(λ2)
2 · pA ε

(λ3)
3 · pA . . . ε

(λn)
n · pA

k2 · pA (k2 − k3) · pA . . . (k2 − k3 − · · · − kn) · pA
. (46)

Powyżej, gwiazdka przypomina, że noga z indeksem 1 (i pędem k1) jest poza powłoką
masy. Zwróćmy uwagę, że ten niesłychanie prosty wynik można łatwo odzyskać
używając metody [H2] w wycechowaniu aksjalnym. Zauważmy również, że poprzez
odpowiedni wybór wektorów referencyjnych dla wektorów polaryzacji, możemy
wyzerować człon W – wystarczy wybrać pA jako wektor referencyjny. W ogólno-
ści jednak, szczególnie w obliczeniach numerycznych, możemy używać dowolnych
wektorów polaryzacji, zachowując niezmienniczość cechowania. Cały wynik można
zapisać następująco (pomijam indeksy skrętności dla zaoszczędzenia miejsca)

9Jest to rozkład w reprezentacji fundamentalnej. Istnieją również rozkłady w reprezentacji dołączonej
oraz tzw. rozkład w przepływie koloru (ang. color-flow decomposition) – zob. np. [72].
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Ã (1∗, 2, . . . , n) = −
∣∣∣~k1T

∣∣∣
[

kµ
1T Jµ (2, . . . , n) +W (1∗, 2, . . . n)

]
, (47)

gdzie Ã jest niezmienniczą względem cechowania amplitudą poza powłoką masy,
uporządkowaną kolorowo, oraz

Jµ (2, . . . n) =
−i
k2

2n

(
gµ

ν −
kµ

2n pAν + k2nν pµ
A

k2n · pA

)

{
n−1

∑
i=1

Vναβ
3

(
k1i, k(i+1)n

)
Jα (2, . . . i) Jβ (i + 1, . . . n)

+
n−2

∑
i=2

n−1

∑
j=i+1

Vναβγ
4 Jα (2, . . . i) Jβ (i + 1, . . . j) Jγ (j + 1, . . . n)

}
, (48)

jest rekurencyjnie obliczalnym prądem. Powyżej kij = ki + ki+1 + · · ·+ k j dla i < j,
zaś V3, V4 są standardowymi werteksami trój i czterogluonowymi pozbawionymi
koloru (zob. np. [70] ). Wzór (48) jest rekurencją Berends-Giele [63] (napisaną tutaj w
wycechowaniu aksjalnym).

Wzór (47) umożliwia obliczanie amplitud poza powłoką masy potrzebnych w
hybrydowej faktoryzacji dla dowolnej liczby gluonów, i jest łatwy do zaimplemento-
wania w programie komputerowym. Ponadto, rekurencyjna natura relacji (47) pozwala
na obliczanie prądów składowych tylko raz i ich recykling, co oszczędza moc obli-
czeniową. Choć metoda ta jest bezpośrednia i prosta, może być stosowana tylko do
amplitud z jedną nogą poza powłoką masy, w przeciwieństwie do np. [D8], [H2] lub
[68, 73].

Innym ciekawym wynikiem otrzymanym w [H1] jest analityczny wynik na nie-
zmiennicze względem cechowania amplitudy poza powłoką masy z ustaloną skrętnością
dla czterech gluonów. Okazuje się, że odpowiednio wyrażone mają one bardzo prostą
postać, podobną do słynnych wyrażeń Parke-Taylor [74] dla maksymalnie łamiących
skrętność (ang. maximally helicity violating – MHV) amplitud na powłoce masy. Wy-
nik ten był łatwy do uogólnienia na dowolną liczbę gluonów w konfiguracji MHV10.
Ta uderzająca własność, czyli podobieństwo wyniku poza powłoką masy do wyniku
Parke-Taylor okazuje się związana z dużo ogólniejszym wynikiem, nie związanym z
procesami przy dużych energiach. Przejdę do dyskusji tych zagadnień w następnym
rozdziale.

3.3.4 Niezmiennicze względem cechowania amplitudy poza powłoką masy w
teorii Yanga-Millsa

W tym rozdziale przejdę do omówienia pewnych bardziej podstawowych aspektów
struktury teorii Yanga-Millsa, związanych z niezmienniczymi względem cechowania

10Bardziej formalnie, dla dowolnej liczby gluonów ten wynik został udowodniony później w [68].
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amplitudami poza powłoką masy oraz liniami Wilsona. Badania tutaj omawiane
pochodzą z prac [H3–H5], gdzie najważniejszym wynikiem jest [H5].

Studia nad geometryczną strukturą teorii z cechowaniem są obecnie prawie cał-
kowicie oparte na amplitudach na powłoce masy. Rzeczywiście, są to koncepcyjnie
stosunkowo proste obiekty, odpowiadające cząstkom "mierzonym" na brzegu czaso-
przestrzeni. Kluczową koncepcją jest tutaj oczywiście użycie ich do studiowania tego
co dzieje się w jej wnętrzu. Oprócz tego, że amplitudy poza powłoką masy są bardziej
ogólne niż amplitudy na powłoce, mogą one być również wykorzystane do studiowa-
nia tych ostatnich. Jak zobaczymy, idąc tą drogą dochodzi się do bardzo ciekawego
wyniku, który rzuca nowe światło na interpretację procesu rozpraszania.

Omówienie tej tematyki rozpocznę od krótkiego wprowadzenia do teorii amplitud
rozpraszania i ich relacji z geometryczną strukturą teorii z cechowaniem. Jest to
obecnie bardzo prężna dziedzina i w związku z tym ograniczę się tylko do wyników
najważniejszych i najbardziej potrzebnych w dalszej części tekstu.

Jednym z najważniejszych wyników, który wyzwolił niesamowicie intensywne
badania, jest już wspomniany wynik Parke-Taylor [74] na drzewiaste amplitudy na
powłoce masy maksymalnie łamiące skrętność, które będziemy dalej nazywać ampli-
tudami MHV. Opisują one proces rozpraszania, w którym wszystkie gluony mają np.
dodatnią skrętność (lub ujemną) z wyjątkiem dwóch dowolnych gluonów (w konwen-
cji, w której wszystkie pędy są wychodzące)11. Dla ustalenia uwagi, przyjmijmy, że
gluony nr 1 i 2 mają skrętność − zaś pozostałe mają skrętność +. Wspomniany wynik
na uporządkowaną kolorowo (patrz wzór (45) ) amplitudę MHV ma postać

Ã
(
1−, 2−, 3+, . . . , n+

)
∼ gn−2 〈12〉4

〈12〉 〈23〉 〈34〉 . . . 〈(n− 1)n〉 〈n1〉 , (49)

gdzie 〈ij〉 są iloczynami spinorowymi:

〈ij〉 = u− (ki) u+
(
k j
)

, (50)

gdzie u±(k) jest spinorem o skrętności ± dla pędu zerowego k. Jest to doprawdy nie-
zwykłe, że dla wielogluonowych procesów tysiące lub miliony diagramów Feynmana
ostatecznie upraszczają się do kompaktowego wyrażenia (49). Naturalne jest się spo-
dziewać jakiegoś głębszego znaczenia tego faktu. Rzeczywiście, uświadomiono sobie,
że wyrażenie na amplitudę MHV może być traktowane jako n-punktowy werteks,
po odpowiednim przedłużeniu analitycznym iloczynów spinorowych poza powłokę
masy. Metoda obliczania amplitud gluonowych o dowolnej konfiguracji skrętności z
takich werteksów MHV jest znana jako metoda Cachazo-Svrcek-Witten (CSW) [67].
Jej niesamowita efektywność jest zilustrowana na Rys. 11. Okazuje się również, że
można skonstruować lagranżjan, który zawiera werteksy MHV. Oczywiście z samej
natury werteksów, ich linie są poza powłoką masy, ale jak opiszę to później, okazuje

11Są to pierwsze nietrywialne dzrewiaste amplitudy z ustalonymi skrętnościami gluonów. Amplitudy,
w których wszystkie gluony mają tą samą skrętność znikają, podobnie jak takie, w których tylko
jeden gluon ma przeciwną skrętność.
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Rysunek 11: Ilustracja me-
tody CSW. Przypuśćmy, że
amplitudy MHV definiu-
jemy jako mające skrętności
(− − + · · ·+), zob. (49).
Metoda używa przedłużenia
poza powłokę masy wyrażeń
na te amplitudy, w celu
użycia ich jako werteksów do
budowy bardziej skompliko-
wanych amplitud. Pierwszą
nietrywialną amplitudą jest
pięciopunktowa amplituda
z konfiguracją skrętności
(− − − + · · ·+). Używając
werteksów MHV (małe
kleksy) potrzebujemy tylko
czterech diagramów aby
obliczyć tę amplitudę!

się, że są one "prawie niezmiennicze" względem cechowania. Motywacja dla metody
CSW pochodzi z twistorowego sformułowania amplitud rozpraszania [75], w którym
amplitudy MHV wyglądają jak lokalne werteksy oddziaływania. Nie będę tutaj oma-
wiać teorii twistorów, wspomnę tylko, że przestrzeń twistorowa pozwala na bardzo
geometryczne potraktowanie wielu zagadnień (bardziej precyzyjnie, jest to geometria
rzutowa). W ostatnich latach, podążając tą ścieżką, dokonano przełomów w zrozu-
mieniu geometrii amplitud rozpraszania, szczególnie w teoriach z supersymetrią. W
szczególności odkryto, że amplitudy można wyznaczyć obliczając objętość pewnego
abstrakcyjnego obiektu – tzw. amplituhedronu [76], którego jedną z istotnych cech jest
odpowiednio zdefiniowana dodatnio określoność.

Metoda CSW jest znacznie bardziej efektywna niż rekurencja Berends-Giele. Ist-
nieje jednak jeszcze jedna potężna metoda obliczania amplitud tzw. rekurencja Britto-
Cachazo-Feng-Witten (BCFW) [66]. Pozwala ona na obliczanie dowolnej amplitudy na
powłoce masy, przy użyciu mniejszych (tj. z mniejsza liczbą nóg) amplitud, również
na powłoce masy. Amplitudy te mają jednak zewnętrzne pędy zdeformowane tak,
że stają się zespolone, lecz są wciąż na powłoce masy. Tworzą one zatem "klocki",
które są niezmiennicze względem cechowania. Wyprowadzenie rekurencji BCFW jest
relatywnie proste. Dla pewnej amplitudy wybieramy dwa dowolne zewnętrzne pędy
ki, k j i je deformujemy: ki → ki + zεi, k j → k j − zεi, gdzie εi jest wektorem polaryzacji
dla gluonu i, który z kolei jest zbudowany używając k j jako wektora referencyjnego.
Ponieważ zachodzi ki · εi = 0, ε2

i = 0 oraz εi · k j = 0 ze względu na wybór wektora
referencyjnego, zdeformowane pędy gluonów i i j są na powłoce masy, ale są zespo-
lone. Dodatkowo, mnożymy amplitudę przez czynnik 1/z. Możemy teraz znaleźć
strukturę biegunów na płaszczyźnie zespolonej z i zastosować twierdzenie o residuach.
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Całka po konturze będącym okręgiem w nieskończoności znika12 i możemy powiązać
biegun dla z = 0, który odpowiada oryginalnej amplitudzie bez deformacji, z innymi
biegunami, które dzielą amplitudę na iloczyny mniejszych amplitud, z przesuniętymi
pędami. Tym sposobem, otrzymujemy rekurencję z amplitudami na powłoce masy.
Powyższy opis wyprowadzenia rekurencji BCFW będzie przydatny później podczas
dyskusji pracy [H4].

(A) Rekurencje na stożku świetlnym i linie Wilsona [H3–H4]. Zmienne na stożku
świetlnym (5) są bardzo użyteczne w opisie kinematyki procesów wysokich energii,
ponieważ są spójne z czasoprzestrzenną geometrią typowego procesu rozpraszania.
Można jednak pójść dalej i dokonać kwantyzacji teorii na stożku świetlnym [48, 49]13.
Hiperpowierzchnia stałego "czasu" na której dokonuje się kwantowania dana jest
warunkiem x+ = const, zamiast x0 ≡ t = const jak to się dzieje w przypadku stan-
dardowego podejścia. Zwróćmy uwagę, że odpowiada to w szczególności definicjom
rozkładów partonowych (3), (13), gdzie pola opisują kreacje stanów przy dowolnym
ustalonym czasie na stożku (wziętym tam jako x+ = 0). Rachunek perturbacyjny w
formalizmie kwantowania na stożku świetlnym ma pewne ważne własności, które
są pomocne w niektórych zastosowaniach (zob. np. [44] w kontekście fizyki BFKL).
Rachunki perturbacyjne realizuje się używając uporządkowanego czasowo (w sensie
czasu na stożku świetlnym) rachunku zaburzeń, tj. każdy diagram ma zdefiniowany
kierunek upływu czasu (zob. Rys. 12 poniżej). Ważną własnością jest fakt, iż diagramy
gdzie cząstki poruszają się wstecz w czasie znikają, w przeciwieństwie do zwykłego ra-
chunku zaburzeń. Ponadto, wszystkie stany pośrednie są na powłoce masy. Powoduje
to, że zamiast propagatorów pojawiają się tzw. mianowniki energetyczne dla każdego
stanu pośredniego (czyli stanu układu między oddziaływaniami). Odpowiadają one
różnicy energii na stożku (czyli składowych "minus" cztero-pędów cząstek) pomiędzy
stanem początkowym a całkowitą energią na stożku stanów pośrednich. Technicznie
rzecz biorąc, pojawienie się mianowników energetycznych jest ceną za położenie
cząstek pośrednich na powłoce masy; są to obiekty bardziej "globalne" niż zwykłe
propagatory.

Rachunek perturbacyjny na stożku okazuje się użyteczny w rozwiązywaniu re-
lacji rekurencyjnych dla amplitud z ustaloną skrętnością – zob. przegląd [D6]. Tutaj
skrótowo omówię dwa wyniki [64, 65], które zostały następnie przeinterpretowanie i
uproszczone w pracach [H3–H4] używając niezmienniczych względem cechowania
amplitud poza powłoką masy, opisanych w poprzednim rozdziale.

W pracy [64] studiowano odpowiednik rekurencji Berends-Giele w sformułowaniu
na stożku świetlnym, w kontekście fizyki BFKL. Rozwiązano relację rekurencyjną
dla prądu opisującego przejście gluonu o skrętności + w N gluonów o tej samej
skrętności, + → + · · ·+, zob. Rys. 12. Redukując ten prąd na powłokę masy otrzy-
malibyśmy oczywiście zero, ponieważ amplituda dla gluonów o tej samej skrętności

12Dowód faktu jego znikania jest tak naprawdę najtrudniejszym elementem dowodu.
13Jeden z twórców tego typu kwantowania Prof. S. Brodsky zaleca stosowanie terminologi "kwan-

towanie na froncie świetlnym" (ang. light-front quantization), ale oba terminy są spotykane w
literaturze.
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Rysunek 12: Prąd gluonowy w sfor-
mułowaniu na stożku świetlnym,
o konfiguracji skrętności (+ →
+ · · ·+) (pokazano tylko przyczy-
nek od diagramów planarnych dla
sześciu gluonów w stanie końco-
wym). Wchodzący gluon ma pęd
k1...6 = k1 + · · · + k6. Czas na
stożku świetlnym płynie w prawo.
Każda linia oznacza gluon na po-
włoce masy o skrętności +. Tylko
werteksy + → ++ są obecne
w kaskadzie dla rozważanej konfi-
guracji skrętności prądu. Pionowe
linie oznaczają mianowniki ener-
getyczne pojawiające się w wyra-
żeniach perturbacyjnych, zob. np.
przegląd [D6].

znika na poziomie drzewiastym. Prąd taki, sam w sobie, jest jednak budulcem innych
bardziej skomplikowanych amplitud. Znaleziono następujący wynik na amplitudę
uporządkowaną kolorowo, dla kolejności nóg 1, 2, . . . , N:14

J (+→+···+) (k1...N) = − (−g)N−1 ṽ(1...N)1

ṽ1(1...N)

1
ṽN(N−1) . . . ṽ32 ṽ21

, (51)

gdzie km...n = km + km+1 + · · ·+ kn, m < n, z k1...N będącym pędem nadchodzącego
gluonu poza powłoką masy (w kwantowaniu na stożku oznacza to, że energia k− nie
jest ustalona na k2

T/k+). Symbole ṽ są zdefiniowane następująco:

ṽ(i)(j) = −p?i + p+i
p?j
p+j

, ṽ∗(i)(j) = −p•i + p+i
p•j
p+j

. (52)

Powyżej, wprowadziłem tzw. podwójnie-zerowe współrzędne (ang. double-null co-
ordinates), czyli używamy "plus" i "minus" składowych na stożku (5) oraz dwóch
poprzecznych zespolonych składowych:

x• = x · ε+⊥ = − 1√
2

(
x1 + ix2

)
x? = x · ε−⊥ = − 1√

2

(
x1 − ix2

)
. (53)

Takie współrzędne nazywamy podwójnie-zerowe, ponieważ nie tylko wektory ba-
zowe (5) są zerowe, n2 = ñ2 = 0, ale również zespolone wektory bazowe dla współ-

14Ten wzór w tej formie pochodzi z [H4] i różni się nieznacznie z pracą oryginalną [64] ze względu na
notację i normalizację.
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rzędnych poprzecznych:

ε±⊥ =
1√
2
(0, 1,±i, 0) , ε± 2

⊥ = 0 . (54)

Zmienne ṽij są bezpośrednio związane z iloczynami spinorowymi (50), kiedy pędy ki,
k j są na powłoce masy

〈ij〉 =

√√√√2k+j
k+i

ṽij . (55)

Zauważmy, że kiedy pędy są poza powłoką masy, wciąż możemy używać (52), podczas
gdy iloczyny spinorowe są źle określone. Zatem (52) może być uważane jako wygodne
przedłużenie analityczne iloczynów spinorowych do pędów poza powłoką masy.
Przypomnijmy, że takie przedłużenie jest potrzebne np. do metody CSW. Zwróćmy
uwagę, że prąd (51) ma ustaloną skrętność wchodzącej linii poza powłoką masy,
w przeciwieństwie do prądów omawianych poprzednio przy okazji równania (48).
W rachunku perturbacyjnym na stożku świetlnym jest to naturalne, ponieważ tam
wszystkie linie mają ustaloną skrętność ±. W standardowym podejściu, odpowiednik
(51) można skonstruować zwężając prąd z otwartym indeksem (48) z następującym
wektorem

ε
+µ
1...N = ε

+µ
⊥ +

k•1...N
k+1...N

nµ , (56)

który ma własności wektora polaryzacji, ale spełnia warunek k1...N · ε+µ
1...N = 0 również

gdy k1...N jest poza powłoką masy.
Przypuśćmy teraz, że chcemy skonstruować niezmiennicze względem cechowania

rozszerzenie prądu J (+→+···+) (k1...N) wykorzystując metodę z poprzedniego roz-
działu (prąd i amplituda z jedną nogą poza powłoką masy różnią się tylko propaga-
torem, który jest w amplitudzie amputowany, pomimo bycia poza powłoką masy).
Zatem konstruujemy element macierzowy prostej nieskończonej linii Wilsona wzdłuż
wektora (56):

〈k1, a1,+; . . . ; kN, aN,+|Ra1...N
ε+1...N

(k1...N) |0〉c
∼ δ4 (k1...N) Tr (ta1...N ta1 . . . taN) J̃ (+→+···+) (k1...N) + . . . , (57)

gdzie R jest linią Wilsona dyskutowaną w Rozdziale 3.3.3, wzór (42). Kropki po
prawej stronie równania oznaczają przyczynek od innych amplitud kolorowych15. W
pracy [H3] pokazano, że niezmiennicze względem cechowania rozszerzenie J̃ (+→+···+)

15Powyżej, opuściliśmy nieistotny czynnik, który formalnie jest nieskończony i odpowiada długości
nieskończonej linii. Może być on również rozumiany jako δ(0). Jedno z bardziej ostrożnych podejść
polegałoby na zachowaniu regularyzacji opisanej w [H2] a następnie ekstrakcji J̃.
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Rysunek 13: Rozwinięcie uporządkowanego kolorowo, niezmienniczego względem cechowa-
nia prądu J̃, który dany jest poprzez element macierzowy prostej nieskończonej linii Wilsona
wzdłuż wektora polaryzacji, patrz wzór (43) i (57).

wynosi po prostu zero (na poziomie drzewiastym). Z drugiej strony, ma on rozwinięcie
perturbacyjne pokazane na Rys. 13. Pierwszy człon w tym rozwinięciu to po prostu
zwykły prąd J (+→+···+). Pozostałe człony są łatwe do zresumowania i, ponieważ lewa
strona znika, otrzymujemy prawie natychmiast wynik (51) (zob. załącznik w [H3]).

Następnym w kolejności przypadkiem jest amplituda MHV, która jest obliczana
z prądu J (+→−+···+) (dla uproszczenia przyjmijmy, że pierwszy wychodzący gluon
ma skrętność −). Rekurencja Berends-Giele na stożku świetlnym okazuje się w tym
przypadku dużo bardziej złożona, ale systematyczne sumowanie diagramów na
stożku świetlnym pozwala na otrzymanie następującego kompaktowego wyniku [65]

J (+→−+···+) (k1...N) = M (k1...N)

− ig
N−1

∑
i=2

M (k1...i)
k+1...N

k+
(i+1)...N ṽ(1...i)(i+1)

J (+→+···+)
(

k(i+1)...N

)
, (58)

gdzie

M (k1...i) = gi−1 2
k2

1...i

(
k+1...i
k+1

)2 ṽ4
1(1...i)

ṽ(1...i)iṽi(i−1) . . . ṽ32 ṽ21ṽ1(1...i)
. (59)

Jest niezwykle uderzające, że postać obiektu M, który jest poza powłoką masy, jest
praktycznie taka sama jak amplitud MHV na powłoce masy, z dokładnością do mia-
nownika energetycznego dla wchodzącej linii poza powłoką masy, ponieważ jest to
prąd (mianownik ten zapisanego jako k2

1...i = k+1...N(∑j Ej − E1...N), gdzie Ej = k2
jT/k+j

jest energią na stożku świetlnym stanów końcowych, zaś E1...N = k2
1...N T/k+1...N jest

energią stanu początkowego). Podkreślmy, że ta prosta postać M została otrzymana w
[65] poprzez skomplikowaną algebrę prowadzącą do resumacji diagramów na stożku
świetlnym, bez odwoływania się do żadnych argumentów opartych na symetrii.

Głębsze zrozumienie powyższego wyniku zostało podane w pracy [H3], gdzie
rozważyliśmy element macierzowy linii Wilsona wzdłuż wektora polaryzacji (56),
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podobny do (57), ale z konfiguracją skrętności odpowiednią dla omawianego przy-
padku:

〈k1, a1,−; k2, a2,+; . . . ; kN, aN,+|Ra1...N
ε+1...N

(k1...N) |0〉c
∼ δ4 (k1...N) Tr (ta1...N ta1 . . . taN) J̃ (+→−+···+) (k1...N) + . . . , (60)

gdzie Ra1...N
ε+1...N

jest operatorem linii Wilsona, zdefiniowanym w równaniu (42). Udowod-

niliśmy, że

M (k1...i) = J̃ (+→−+···+) (k1...N) . (61)

Obiekt M jest zatem niezmienniczy względem cechowania, co w pracy [H3] zostało
również pokazane bezpośrednio w kwantowaniu na stożku świetlnym, stosując odpo-
wiednio sformułowane tożsamości Warda. Z tego punktu widzenia, prąd J pojawiający
się po lewej stronie równania (58) jest po prostu pierwszym członem rozwinięcia linii
Wilsona. Człony na prawo od M = J̃ w tym równaniu są zresumowanymi pozostałymi
członami rozwinięcia.

Ciekawym faktem jest, że postać (58) przypomina nieco rekurencję BCFW wspo-
mnianą tuż przed rozpoczęciem części (A) niniejszego rozdziału. Podążając tym tro-
pem, w [H4] udowodniliśmy, że (58) jest rzeczywiście szczególnym przypadkiem
ogólnej relacji, którą można otrzymać podobnymi metodami do oryginalnej metody
BCFW. Różnica polega na tym, że w ostatnim przypadku deformujemy pędy zewnętrz-
nych cząstek do przestrzeni zespolonej, zaś w przypadku (58) deformujemy kierunek
linii Wilsona:

Ra1...N
ε+1...N

(k1...N) −→
1
z
Ra1...N

ε+1...N+zn
(k1...N) , (62)

gdzie z jest zmienną zespoloną. Zauważmy, że kierunek zdeformowanej linii Wilsona
to ε+1...N + zn, gdzie n jest wektorem na stożku świetlnym (5). W przeciwieństwie do
oryginalnej metody BCFW, tutaj całka po dz po konturze w nieskończoności nie znika,
lecz jest równa dokładnie J – prądowi poza powłoką masy. Z kolei, prąd niezmienniczy
względem cechowania J̃ jest residuum w z = 0 (zob. Rys. 14). Pozostałe bieguny dają
kompaktową zresumowaną postać członów wymaganych aby J było niezmiennicze
względem cechowania (odpowiednik członuW w równaniu (40), resumujący kawałki
z wieloma kleksami na Rys. 13). Obraz ten jest ogólny i może być zastosowany dla
dowolnej konfiguracji skrętności. Nie wyjaśnia on jednak wciąż dlaczego niezmienniczy
względem cechowania prąd (61) ma postać Parke-Taylor (59). Zagadnienie to było
dokładniej zbadane w pracy [H5], którą w skrócie omawiam poniżej.

Podsumowując tę część, w pracach [H3–H4] zastosowaliśmy nieco abstrakcyjną
koncepcję linii Wilsona wzdłuż wektora polaryzacji, użytą prawdopodobnie po raz
pierwszy w [H2]. Dostarcza to zastosowań niezmienniczych względem cechowania
amplitud poza powłoką masy (lub związnych z nimi prądów) poza faktoryzacją wyso-
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z

C∞

J

J̃

Rysunek 14: Analityczna struktura
na płaszczyźnie zespolonej z zdefor-
mowanego prądu J̃(z), gdzie kieru-
nek linii Wilsona został przesunięty
wg równania (62). Całka po okręgu
w nieskończoności nie znika, lecz
daje standardowy prąd J. Biegun
w z = 0 daje niezmienniczy wzglę-
dem cechowania prąd J̃. Twierdze-
nie o residuach pozwala na otrzy-
manie kompaktowego wyrażenia
wiążącego J i J̃ à la rekurencja
BCFW.

koenergetyczną i okazuje się być bardzo użyteczne w kontekście relacji rekurencyjnych
dla amplitud.

(B) Lagranżjan MHV [H5]. Jak wspomniałem na początku rozdziału, wyrażenia
na amplitudy MHV (49) są kompaktowe, ponieważ stanowią one w rzeczywistości
werteksy oddziaływania w twistorowym sformułowaniu teorii. W przestrzeni Min-
kowskiego, amplitudy MHV mogą być z kolei przedłużone poza powłokę masy, i
sklejane w celu budowy innych amplitud, zgodnie z metodą CSW. W kontekście
wyników przedstawionych w poprzedniej części, naturalne jest następujące pytanie:
jaka jest relacja między werteksami MHV z metody CSW (49) a niezmienniczymi
względem cechowania amplitudami poza powłoką masy, które mają podobną postać
(59)?

Odpowiedź na powyższe pytanie została znaleziona w [H5], razem z kilkoma
innymi, ciekawymi wynikami. Praca [H5] jest w rzeczywistości początkiem fascynują-
cych badań, które mam nadzieję kontynuować w przyszłości.

Rozpocznę omówienie wyników od podania lagranżowskiego sformułowania
metody CSW. Możliwe jest bowiem znalezienie transformacji pól, które przekształcą
działanie Yanga-Millsa do nowego lagranżjanu, który będziemy nazywać lagranż-
janem MHV, zawierającym explicite werteksy MHV [77]. W celu jego otrzymania,
zaczynamy od działania Yanga-Millsa w wycechowaniu stożka świetlnego i zapisa-
nego we współrzędnych podwójnie-zerowych (5),(53). Wynikający stąd lagranżjan,
zdefniowany teraz na hiperpłaszczyźnie stałego czasu na stożku, jest kwadratowy w
polach cechowania A−. Jest zatem możliwe ich wycałkowanie z działania. Po wykona-
niu tej operacji, otrzymuje się lagranżjan, który zależy tylko od dwóch zespolonych pól
A•, A?, które identyfikujemy w granicy powłoki masy z dwoma fizycznymi stanami
polaryzacyjnymi gluonu ±. Dla związanego z nim działania, otrzymujemy

S(LC)
Y−M [A•, A?] =

∫
dx+L(LC)

Y−M [A•, A?] , (63)
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gdzie

L(LC)
Y−M [A•, A?] =

∫
d3x Tr

{
− 2Â•∂2Â? − 4ig γx Â•

[
∂− Â?, Â•

]

− 4ig γx Â?
[
∂− Â•, Â?

]
− 4g2 [∂− Â•, Â?

]
∂−2
−
[
∂− Â?, Â•

] }
. (64)

Powyżej x jest trójwymiarowym wektorem zdefiniowanym jako

x =
(
x−, x•, x?

)
. (65)

Operatory różniczkowe występujące w działaniu są zdefiniowane następująco:

∂2 = 2 (∂+∂− − ∂•∂?) , γx = ∂−1
− ∂•, γx = ∂−1

− ∂? , (66)

gdzie ∂−1
− jest odwrotnym operatorem do ∂−. W celu otrzymania lagranżjanu MHV,

dokonujemy transformacji pól [77]

A•, A? −→ B•, B? , (67)

przy czym transformacja musi być kanoniczna aby miara w funkcji partycji zmieniła
się co najwyżej o czynnik niezależny od pól. Kolejnym założeniem co do transformacji,
jest wymóg aby B• = B• [A•], tzn. B• nie zależy od A?. Ponadto, transformacja (67)
musi mapować swobodny człon lagranżjanu (64) wraz z członem oddziaływania
A•A•A? (lub A•A?A? – w zależności od konwencji) na swobodny człon nowego
lagranżjanu. Żądanie to jest dyktowane faktem, że w metodzie CSW występuje tylko
jeden najniższy (potrójny) werteks MHV: (− − +) lub (+ + −) (w zależności od
konwencji). Po szczegóły transformacji pól odsyłam do oryginalnej pracy lub do
[H5]. Rozwiązując zależności transformacyjne, możemy przepisać (64) przy pomocy
nowych pól B•, B?:

L(LC)
Y−M

[
B̃•, B̃?

]
= L(LC)

+− + L(LC)
−−+ + · · ·+ L(LC)

−−+···+ + . . . , (68)

gdzie człon kinetyczny jest identyczny z (64) ale wyrażony w polach B, zaś człony
oddziaływania, zapisane w przestrzeni pędów, mają postać:

L(LC)
−−+···+ =

∫
d3p1 . . . d3pnδ3 (p1 + · · ·+ pn)

B̃?
b1
(p1) B̃?

b2
(p2) B̃•b3

(p3) . . . B̃•bn
(pn) Ṽ b1...bn

−−+···+ (p1, . . . , pn) , (69)

gdzie p = (p+, p•, p?), zaś pola zostały przetransformowane do przestrzeni pędów
względem trójwektora x, tzn. pola powyżej mają ustalone x+. Zależność ta nie została
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zaznaczona, dla większej przejrzystości wzorów. Werteks MHV ma postać:

Ṽ b1...bn
−−+···+ (p1, . . . , pn) =

√
2

n!
gn−1

∑
noncycl. perm.

Tr
(

tb1 . . . tbn
)( p+1

p+2

)2
ṽ∗421

ṽ∗1nṽ∗n(n−1)ṽ
∗
(n−1)(n−2) . . . ṽ∗21

, (70)

gdzie suma przebiega wszystkie niecykliczne permutacje indeksów 1, 2, . . . , n. Dzia-
łanie (68) ma nieskończoną liczbę werteksów, każdy werteks jest jednakże znany i
odpowiada amplitudzie MHV, przedłużonej poza powłokę masy. Przedłużenie to jest
realizowane przy pomocy zmiennych ṽ, które pokrywają się z iloczynami spinoro-
wymi dla pędów na powłoce masy16.

Głównym wynikiem pracy [H5] jest dowód, że pole B• jest bezpośrednio związane
z linią Wilsona w polach A, podobnej to tych których używaliśmy do konstruowania
niezmienniczych względem cechowania prądów poza powłoką masy. Dokładniej,
znajdujemy, że

B•c (x) =
∫ ∞

−∞
dα Tr

{
1

iπg
tc∂−P exp

[
ig
∫ ∞

−∞
ds Â• (x + seα)

]}
, (71)

gdzie eα jest trójwektorem w przestrzeni położeń (zob. definicję (65) ), danym przez

eα = (−α,−1, 0) . (72)

We wzorze (71), dla przejrzystości pominęliśmy zależność od x+. Zauważmy, że
rzeczywiście, wyrażenie pod pochodną jest linią Wilsona wzdłuż cztero-wektora

ε
+ µ
α = ε

+µ
⊥ − αnµ , ε+α = (eα, 0) , (73)

który może być traktowany jako uogólniony wektor polaryzacji w wycechowaniu
na stożku. Na przykład, jeśli α = p•/p+, to wektor ε+α jest wektorem polaryzacji
+ dla pędu p. Ponadto x + sεα = (x + seα, x+) oraz A · εα = A• w wycechowaniu
na stożku świetlnym, które jest użyte do zapisania lagranżjanu (68). Linia Wilsona
w (71) rozciąga się na lini prostej leżącej na płaszczyźnie rozpiętej przez kierunek
"plus" stożka świetlnego oraz kierunek poprzeczny. "Nachylenie" linii jest dane przez
parametr α. Aby z takiej linii Wilsona otrzymać pole B•, musimy wycałkować po
wszystkich możliwych nachyleniach linii dα. W przestrzeni położeń, całka po dα
usuwa zależność od kierunku linii Wilsona. Z kolei, w przestrzeni pędów, B•(x; x+)→
B̃•(k; x+), całka po dα kładzie εα równe ε+k , zatem operator linii Wilsona w przestrzeni
pędów jest taki sam jak użyty w pracach [H3–H4] (modulo pochodna ∂−, która
wyrzuca czynnik k+).

16 Dokładniej, powyżej pojawiają się symbole ṽ∗, które odpowiadają [ij], zatem werteksy MHV w tym
działaniu odpowiadają amplitudzie MHV z odwróconymi skrętnościami, ++− · · · −.
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Jakie są konsekwencje pojawienia się linii Wilsona (71) w działaniu MHV? Na tym
etapie badań, można przytoczyć następujące. Po pierwsze, linie Wilsona absolutnie
dominują działanie! Jak widać, w każdym werteksie MHV są tylko dwa pola B?,
lecz wiele pól B•. Po drugie, werteksy MHV, choć nie są niezmiennicze względem
cechowania, są zbudowane prawie całkowicie (dla dużej liczby nóg) z linii Wilsona –
są zatem "prawie niezmiennicze". W kondekwencji, niektóre prądy MHV definiowane
w ramach tego działania są w sposób naturalny niezmiennicze względem cechowania
– widzieliśmy tego przykład w części (A) tego rozdziału, patrz równanie (59). Po
bardziej obszerną dyskusję zob. [H5].

Chciałbym podkreślić, że pełne znaczenie wyniku dyskutowanego powyżej nie jest
w pełni zrozumiane. W szczególności, interesującym będzie zbadanie relacji do samo-
dualnego sektora teorii Yanga-Millsa. W [H5], stwierdziliśmy bowiem, że odwrotny
funkcjonał do (71) generuje drzewiaste rozwiązania dla działania samodualnego, lecz
potrzebne są bardziej dogłębne studia, uwzględniające również poprawki kwantowe.

3.3.5 Fenomenologiczne zastosowania niezmienniczych względem cechowania
amplitud poza powłoką masy [H6–H12]

W tym rozdziale omówię zastosowania niezmienniczych względem cechowania am-
plitud poza powłoką masy do fizyki LHC. Metody, które ich używają: faktoryzacja
wysokoenergetyczna (w skrócie HEF), i ulepszona faktoryzacja TMD przy małych x
(w skrócie ITMD), zostały opisane w części (C) i (E) w Rozdziale 3.3.2.

W praktycznych obliczeniach obserwabli dogodnie jest używać generatorów Monte
Carlo, implementujących równania faktoryzacyjne. Przede wszystkim pozwala to na
dostęp do cztero-pędów wyprodukowanych cząstek (lub dżetów). Ponadto, można
bezpośrednio zastosować kinematyczne cięcia, imitując te zastosowane w eksperymen-
tach oraz histogramować zdarzenia, aby łatwo otrzymać różne rozkłady. Wszystkie
obliczenia przedstawione w tym rozdziale zostały wykonane w napisanym przeze
mnie programie Monte Carlo LxJet, którego wczesną wersję upubliczniłem [C1].
Implementuje on metodę [H1] dla dowolnej liczby gluonów oraz [H2] dla jednego
gluonu poza powłoką masy i dwóch lub trzech partonów stanu końcowego (kwarków
i gluonów)17. A dokładniej, wyniki analityczne z programu OGIME [C2] opisanego
w [H2], zostały zaimplementowane w zoptymalizowanym kodzie numerycznym.
Wszystkie amplitudy mogą być obliczone dla ustalonej skrętności kwarków i gluonów.
Ponadto, program pozwala na generowanie zdarzeń zarówno ważonych jak i niewa-
żonych, gdzie ta ostatnia opcja może być użyteczna do łączenia programu z innymi
generatorami, w celu np. zrobienia hadronizacji stanów końcowych.

Jednymi z najbardziej interesujących obserwabli, które można rozważać przy po-
mocy niezmienniczych względem cechowania amplitud poza powłoką masy są azy-
mutalne dekorelacje. W przeciwieństwie do faktoryzacji kolinearnej, tutaj – nawet w
najniższym rzędzie rachunku zaburzeń – suma pędów poprzecznych wychodzących

17W ostatniej wersji zaimplementowano amplitudy niezmiennicze względem cechowania z dwoma
gluonami poza powłoką masy w stanie początkowym, jak i – pilotażowo – amplitudy z gluonem
poza powłoką masy w stanie końcowym, w celu wykonania obliczeń do [D5].
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partonów jest różna od zera i równa pędowi poprzecznemu gluonu poza powłoką
masy. W faktoryzacji kolinearnej, ze względu na kolinearne przybliżenie dla partonów
wchodzących, potrzeba zatem wyższych rzędów lub resumacji typu kaskada parto-
nowa (ang. parton shower) aby otrzymać niezbalansowany pęd poprzeczny dżetów
w stanie końcowym18. Obecnie, najważniejsze fenomenologicznie są dekorelacje dla
procesów dwudżetowych, tj. przekrój czynny jako funkcja ∆φ – kąta azymutalnego
pomiędzy dżetami. Duża część obserwabli wyliczonych w [H6–H8] i [H10–H12] doty-
czy tej wielkości dla kinematyki LHC. Należy podkreślić, że kluczowymi składnikami
tych obliczeń są niezmiennicze względem cechowania amplitudy poza powłoką masy,
opisane w Rozdziale 3.3.3.

(A) Dżety w konfiguracji centralno-do przodu [H8]. Najlepszą kinematyką do te-
stowania formalizmu małych x w LHC są dżety produkowane do przodu. Jednak
pierwszy pomiar azymutalnej dekorelacji dla produkcji dwóch dżetów w zderzeniach
proton-proton przy

√
s = 7 TeV, został wykonany przez kolaborację CMS [80] dla

konfiguracji, w której jeden dżet jest w obszarze centralnym pospieszności, zaś drugi
w obszarze do przodu. Cięcia kinematyczne dla tego pomiaru są następujące: wio-
dący dżet (względem pT) jest w obszarze centralnym pospieszności |y1| < 2.8, zaś
podwiodący dżet jest do przodu: 3.2 < y2 < 4.7. Dżety mają pT co najmniej 35 GeV. W
powyższej konfiguracji można testować podłużne ułamki x poniżej 10−2, nie są one
zatem bardzo małe.

Obliczenia teoretyczne zostały wykonane w ramach HEF, używając dwóch różnych
nieprzecałkowanych rozkładów gluonów. Pierwszym był rozkład gluonów oparty na
równaniu ewolucji z jądrem BFKL z podwiodącymi poprawkami (biegnąca αs, kinema-
tyczne ograniczenie, wkład od kwarków) [81], jak również jego nieliniowe rozszerze-
nie [82]. Zarówno liniowe jak i nieliniowe równania zostały dofitowane do danych dla
inkluzywnego rozpraszania głęboko-nieelastycznego w eksperymencie HERA w pracy
[83] i są nazywane rozkładami gluonów Kutak-Sapeta (KS). Drugą opcją były nie-
przecałkowane rozkłady gluonowe oparte na metodzie Kimber-Martin-Ryskin (KMR)
[37, 38]. Jest to procedura otrzymywania nieprzecałkowanych rozkładów gluonowych
z rozkładów kolinearnych, dzięki form-faktorowi Sudakova. Otrzymane w ten sposób
nieprzecałkowane rozkłady gluonów zależą nie tylko od x, kT, ale również od twardej
skali µ, co okazuje się bardzo istotne dla badanych obserwabli – zob. dyskusja pod
równaniem (23). Rozkłady gluonów KS nie są zależne od µ i – samodzielnie – nie były
w stanie opisać danych eksperymentalnych. Jednakże, w pracy [H8] sformułowaliśmy
procedurę, która może być używana do symulowania zależności od twardej skali
poprzez resumację Sudakova. Idea polega na rewagowaniu wygenerowanych zdarzeń
Monte Carlo, używając prawdopodobieństwa przeżycia związanego z form-faktorem
Sudakova. Ta procedura jest dość uniwersalna, jako że może zostać zastosowana do

18W tym kontekście nie rozważamy tutaj faktoryzacji TMD, ponieważ nie jest ona spełniona dla
produkcji dżetów w rozpraszaniu hadron-hadron. Jednakże, wciąż można zastosować resumację
miękkich gluonów [78] (patrz również tzw. formuła Diakonov-Dokshitzer-Troyan w [79]). Podejścia
oparte na równaniu DGLAP są w rzeczywistości bardzo bliskie standardowej resumacji typu
kaskada partonowa.
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Rysunek 15: Dekorelacje azy-
mutalne dla produkcji dże-
tów w konfiguracji centralno-
do przodu w zderzeniach
proton-proton w LHC. Nie-
bieskie punkty reprezentują
dane CMS. Czerwone prosto-
kąty są obliczeniami teore-
tycznymi, opartymi na fakto-
ryzacji wysokoenergetycznej
oraz niezmienniczych wzglę-
dem cechowania amplitud
poza powłoką masy wraz z re-
sumacją Sudakova. Wysokość
prostokątów reprezentuje nie-
pewność teoretyczną. Wykres
pochodzi z [H8].

każdego nieprzecałkowanego rozkładu gluonowego, łącznie z tymi, które podlegają
ewolucji nieliniowej19

Na Rys. 15 przedstawiono jedno z obliczeń wykonanych w [H8], które porównuje
dane CMS oraz obliczenia Monte Carlo zrobione programem LxJet, który używa nie-
zmienniczych względem cechowania amplitud poza powłoką masy oraz rozkładów
gluonów KS. Zaobserwowaliśmy, że obliczenia wraz z proponowanym modelem resu-
macji Sudakova, są w stanie opisać dane. Zarówno liniowe jak i nieliniowe rozkłady
gluonów są tutaj praktycznie równe, jako że x nie jest zbyt małe. Dla sprawdzenia
poprawności obliczeń, wybrane rozkłady otrzymane w programie LxJet zostały po-
równane z dwoma innymi implementacjami formuły HEF, dając idealną zgodność –
szczegóły w tekście oryginalnej pracy.

Obliczenia wykonane w [H8] stanowiły doskonały test dla całej metody, w szcze-
gólności dla obliczania amplitud poza powłoką masy. Model resumacji Sudakova
skonstruowany w tej pracy został później użyty kilkukrotnie, w szczególności nie-
dawno w [D1], gdzie – razem z nieliniowymi rozkładami gluonów – wydaje się bardzo
dobrze opisywać nowe dane kolaboracji ATLAS na produkcję dwóch dżetów [85].

(B) Produkcja trzech dżetów [H6]. W pracy [H6] testowaliśmy metody obliczania
niezmienniczych względem cechowania amplitud poza powłoką masy oraz ich imple-
mentacji Monte Carlo, dla trzech cząstek w stanie końcowym. Według naszej wiedzy,
były to pierwsze obliczenia dla trzech dżetów w zderzeniach proton-proton w ramach
faktoryzacji HEF.

19W przypadku równań nieliniowych, powyższa procedura resumacyjna jest fenomenologicznym
przybliżeniem do pełniejszych obliczeń [84], które jak do tej pory nie zostały jednak zaimplemento-
wane.
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Rysunek 16: Produkcja
trzech dżetów do przodu
w zderzeniach proton-
proton i proton-ołów
dla kinematyki LHC.
Wykres na górze pokazuje
różniczkowy przekrój
czynny jako funkcję kąta
azymutalnego pomiędzy
wiodącym (w pT) a najbar-
dziej miękkim dżetem. W
obliczeniach zastosowano
wysokoenergetyczną
faktoryzację z niezmien-
niczymi względem
cechowania amplitudami
poza powłoką masy i
nieprzecałkowanymi
rozkładami gluonów KS
(wersja liniowa dla pro-
tonu, wersja nieliniowa
dla protonu, oraz wersja
nieliniowa dla jądra oło-
wiu). Zacienione obszary
reprezentują niepewności
teoretyczne. Dolny wy-
kres prezentuje czynnik
modyfikacji jądrowej.
Więcej szczegółów i inne
rozkłady znajdują się w
pracy [H6].
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Obliczenia wykonano uwzględniając realistyczną kinematykę, tak by propono-
wane obserwable mogły zostać zmierzone. Mając trzy-dżetową konfigurację w stanie
końcowym, można studiować wiele różnych obserwabli. W [H6] badano, między
innymi, przekrój czynny w funkcji kąta azymutalnego ∆φ13 pomiędzy najtward-
szym i najbardziej miękkim dżetem (dżety były uporządkowane ze względu na pT:
35 GeV < pT3 < pT2 < pT1). Rozważane były różne konfiguracje pospieszności:
wszystkie dżety produkowane do przodu 3.2 < y1, y2, y3 < 4.9, jeden do przodu i
dwa centralne |y1| , |y2| < 2.8, 3.2 < y3 < 4.9, oraz jeden do przodu i dwa centralne
z dodatkowym ograniczeniem na parę dżetów centralnych aby były mocno zbalan-
sowane. Badaliśmy zarówno zderzenia proton-proton jak i proton-ołów. Tylko dla
trzech dżetów produkowanych do przodu ułamek x podłużnego pędu hadronu jest
na tyle mały, by było widać efekty saturacyjne, widoczne jako tłumienie tzw. czynnika
modyfikacji jądrowej

RpA =
dσpA

Adσpp
, (74)

gdzie dσpp jest przekrojem czynnym dla zderzenia proton-proton, dσpA jest prze-
krojem czynnym dla zderzenia proton-jądro, zaś A jest liczbą nukleonów w jądrze.
Przykładowe wyniki są pokazane na Rys. 16. Więcej wyników można znaleźć w [H6].
Obliczenia zostały wykonane w programie Monte Carlo LxJet i dla wybranych rozkła-
dów potwierdzone przy pomocy napisanego równolegle programu komputerowego
OSCARS (autorstwa A. van Hamerena), implementującego metodę [D8]20.

(C) Produkcja Z0+dżet [H10]. Podczas poszukiwania procesów, które mogą być
czułe na resumację małych x, nie należy pomijać procesów ze stanami końcowymi
spoza QCD. W 2014 roku eksperyment LHCb zmierzył przekrój czynny na produkcję
Z0 i dżetu w zderzeniach proton-proton w obszarze dużych pospieszności [87]. W
naszej pracy [H10] spróbowaliśmy zbadać ten proces, używając faktoryzacji wysoko-
energetycznej oraz niezmienniczej względem cechowania amplitudy poza powłoką
masy dla procesu pięciopartonowego qg∗ → qµ+µ−. Odpowiednia amplituda została
obliczona przy użyciu rozszerzonej wersji programu OGIME (w stosunku do tej opubli-
kowanej wraz z pracą [H2]) i zaimplementowana w programie Monte Carlo LxJet.
Wybrane obliczenia z programu LxJet zostały potwierdzone programem OSCARS.
Ostatnio obliczenia dla tej kinematyki zostały powtórzone w [88].

Użyliśmy kilku istniejących nieprzecałkowanych rozkładów gluonów: KS, KS +
resumacja Sudakova, rozkładów otrzymanych w [89], KMR, oraz rozkładów gluonów
opartych na równaniu BKFL dopasowanych do danych z LHC [D7]. Wybrane wyniki
z [H10] i szczegółowe cięcia kinematyczne są przedstawione na Rys. 17. W ogólności,
obserwujemy dobry opis znormalizowanego przekroju czynnego w funkcji kąta azy-
mutalnego pomiędzy bozonem Z0 i dżetem. Resumacja Sudakova jest niezbędna do
otrzymania właściwego opisu. Widmo pT bozonu Z0, jak również rozkład pospiesz-
ności są opisane z mniejszą dokładnością. Istnieje dość duża rozbieżność pomiędzy

20Później program ten ewoluował w generator Monte Carlo KaTie [86].
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Rysunek 17: Produkcja Z0+dżet w zderzeniu proton-proton w obszarze do przodu. Niebieskie
punkty reprezentują dane z LHCb [87] dla znormalizowanego przekroju czynnego w funkcji
kąta azymutalnego pomiędzy Z0 i dżetem. Obliczenia teoretyczne oprate są na niezmienni-
czych względem cechowania amplitudach poza powłoką masy dla qg∗ → qµ+µ− oraz kilku
różnych rodzajów nieprzecałkowanych rozkładów gluonów, oznaczonych na wykresach –
szczegóły znajdują się w pracy [H10].

otrzymanym całkowitym przekrojem czynnym a tym zmierzonym. Można to naj-
prawdopodobniej przypisać istotnemu wkładowi od oddziaływań wielopartonowych,
które dają tylko "piedestał" w rozkładzie ∆φ.

(D) Dżety do przodu i saturacja [H7],[H11] . Przejdę teraz do dyskusji obliczeń,
które koncentrują się na zjawisku saturacji gluonów. W pracy [H7] otrzymaliśmy
przewidywania dla możliwych efektów saturacji dla procesu produkcji dwóch dżetów
w obszarze dużych pospieszności w zderzeniach proton-proton i proton-jądro w LHC.
Użyliśmy realistycznych eksperymentalnie cięć kinematycznych, lecz są one raczej
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wymagające ze względu na założone nieduże minimalne pędy poprzeczne dżetów.
Dokładniej, rejestrujemy dżety w obszarze pospieszności 3.2 < y1, y2 < 4.9 i założy-
liśmy minimalny pęd poprzeczny dżetów pT > 20 GeV, aby próbkować możliwie
małe x. W obliczeniach dla pracy [H7] użyliśmy formalizmu HEF i dwóch różnych
klas nieprzecałkowanych rozkładów gluonów podlegających ewolucji nieliniowej,
aby określić możliwą niepewność teoretyczną przewidywań. Pierwsza klasa to roz-
kłady KS, druga zaś to rozkłady podlegające ewolucji typu Balitsky-Kovchegov (BK) z
biegnącą stałą sprzężenia [90]. Tak jak w innych przypadkach, wybrane obliczenia z
LxJet, którym wykonano wszystkie rachunki, zostały sprawdzone przy pomocy in-
nych numerycznych implementacji współautorów. Obliczenia wykonano dla różnych
obserwabli: dekorelacji azymutalnych, widma pT, rozkładu pospieszności i dla czyn-
ników modyfikacji jądrowej. Ogólnie, obserwujemy dość duże tłumienie przekroju
czynnego proton-ołów (na nukleon) – około 40-60% przy ∆φ ∼ π, w zależności od
danego modelu.

Podejście do efektu saturacji w obliczeniach [H7] było jednakże niekompletne,
ze względu na brak uwzględnienia efektów nieuniwersalności nieprzecałkowanych
rozkładów gluonów (zob. część (E) rozdziału 3.3.2). Różnice pomiędzy różnymi roz-
kładami gluonów TMD są tak naprawdę najistotniejsze właśnie w obszarze saturacji,
kT ∼ Qs, gdzie kT jest pędem poprzecznym gluonów, i stają się coraz mniej istotne
wraz z rosnącym kT. Odpowiednia metoda – faktoryzacja ITMD – została sformuło-
wana w późniejszej pracy [H9].

Zasadniczym krokiem do zastosowania ITMD w fenomenologii było znalezienie
potrzebnych rozkładów TMD gluonów. W granicy dużej liczby kolorów mamy pięć
różnych rozkładów TMD gluonów. Tylko jeden, tzw. dipolowy rozkład gluonów, jest
dobrze znany z fitów do danych. Jednakże, przy małych x, w przybliżeniu średniego
pola opartego o teorię CGC istnieje relacja między tymi rozkładami. W rezultacie, w
tym przybliżeniu, wszystkie niezbędne rozkłady mogły być otrzymane z dipolowego
rozkładu gluonów. Dokładniej, polegamy tutaj na dwóch faktach: (i) równoważności
CGC i ITMD dla kinematycznych twistów [D2], co pozwala przetłumaczyć rozkłady
gluonów TMD na uśrednione po kolorze korelatory linii Wilsona (patrz część (D) w
Rozdziale 3.3.2), (ii) w przybliżeniu średniego pola i granicy dużej liczby kolorów
korelatory wielu linii Wilsona z teorii CGC mogą być obliczone jako iloczyny rozkła-
dów dipolowych. Ta procedura została użyta w [H11], w oparciu o nieprzecałkowany
rozkład gluonów KS (który jest w rzeczywistości rozkładem dipolowym). Na Rys. 18
pokazujemy otrzymane "bazowe" rozkłady TMD gluonów, niezbędne do użycia forma-
lizmu ITMD. Istotnym faktem jest to, że dla dużych pędów poprzecznych wszystkie
rozkłady gluonów stają się takie same (poza jednym, który bardzo szybko dąży do
zera) – zatem uniwersalność w tej granicy zostaje odzyskana. Ten fakt jest bardzo
ważny, jako że granica kT � Qs odpowiada granicy faktoryzacji HEF, w której pojawia
się tylko jeden nieprzecałkowany rozkład gluonów. Jak omówiono w Rozdziale 3.3.2,
każdy oddzielny rozkład TMD gluonów ma towarzyszący mu niezmienniczy wzglę-
dem cechowania element macierzowy poza powłoką masy, otrzymywany z podzbioru
wszystkich diagramów o określonym przepływie koloru. Używając programu OGIME
oraz rozkładu na amplitudy kolorowe, odpowiednie amplitudy zostały policzone w
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Rysunek 18: Pięć niezależ-
nych rozkładów TMD glu-
onu w jądrze ołowiu, otrzy-
manych z dipolowego roz-
kładu gluonów KS F (1)

qg w
granicy dużej liczby kolo-
rów i w przybliżeniu śred-
niego pola. Wszystkie roz-
kłady stają się takie same dla
dużego kT, z wyjątkiemF (2)

gg ,
który bardzo szybko dąży
do zera. Wykres pochodzi z
[H11].

formie prostej do zaimplemetowania w programie Monte Carlo LxJet. Na Rys. 19
przedstawiono wybrane przewidywania otrzymane w [H11] dla czynnika modyfikacji
jądrowej w funkcji kąta azymutalnego pomiędzy dżetami. Kinematyka jest bardzo
zbliżona do [H7], jednak z większą energią środka masy. Obserwujemy, że faktoryza-
cja HEF nieco przeszacowuje efekty saturacji w porównaniu z bardziej poprawnym
formalizmem ITMD.

Niedawno, kolaboracja ATLAS upubliczniła nowe wstępne dane [85] dla korelacji
dwóch dżetów w zderzeniach proton-proton i proton-ołów w podobnej konfiguracji
kinematycznej do omawianej powyżej. Nie zmierzono jednak przekrojów czynnych,
a raczej przekrój czynny na dwa dżety znormalizowany do jednodżetowego inklu-
zywnego przekroju czynnego. Możemy jednak porównać kształty rozkładów ∆φ z
teoretycznymi obliczeniami w modelu ITMD. W pracy [D1] pokazujemy, że równo-
czesny opis kształtów otrzymanych w eksperymencie dla zderzeń proton-proton i
proton-ołów jest możliwy tylko wtedy, gdy wzięta jest pod uwagę zarówno saturacja
jak i resumacja Sudakova.

(E) Dżety do przodu w ultra-peryferyjnych zderzeniach ciężkich jonów [H12]. Ostat-
nie omawiane zastosowanie fenomenologiczne niezmienniczych względem cechowa-
nia amplitud poza powłoką masy obejmuje procesy, gdzie quasi-rzeczywisty foton
jest rozpraszany nieelastycznie na jądrze by wyprodukować dwa dżety w obszarze
do przodu. Taki strumień quasi-rzeczywistych fotonów może być uzyskany w LHC
poprzez ultra-peryferyjne zderzenia ciężkich jonów.

Procesy produkcji dwóch dżetów w zderzeniach γ-jądro są bardzo interesujące,
ponieważ testują tylko jeden nieprzecałkowany rozkład gluonów w ramach modelu
ITMD, ale nie jest to rozkład dipolowy znany z fitów do danych HERA. Proces ten
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Rysunek 19: Czynnik mody-
fikacji jądrowej dla pro-
dukcji dwóch dżetów do
przodu w LHC, w funk-
cji kąta azymutalnego mię-
dzy dżetami. Czerwony hi-
stogram jest wynikiem ob-
liczeń w ramach formali-
zmu ulepszonej faktoryzacji
TMD przy małych-x (ITMD),
podczas gdy niebieski hi-
stogram przedstawia wyniki
zwykłej faktoryzacji wyso-
koenergetycznej. Przewidy-
wane efekty saturacji dają
około 40% tłumienia czyn-
nika modyfikacji jądrowej
przy ∆φ ∼ π. Obliczenia te
nie zawierają jednakże resu-
macji Sudakova, która roz-
mywa tłumiony obszar. Wy-
kres pochodzi z [H11].

jest czuły raczej na tzw. nieprzecałkowany rozkład gluonów Weizsäcker-Williams
(WW), wspomniany w Rozdziale 3.3.2, zob. równanie (26). W przeciwieństwie do
rozkładu dipolowego, rozkład WW nie był jak dotąd fitowany do danych. Jednakże,
używając przybliżenia średniego pola oraz granicy dużej liczby kolorów, jak to opisano
w części (D), może być powiązany z tym pierwszym. Stosując tą metodę, policzyliśmy
w [H12] przekroje czynne oraz czynniki modyfikacji jądrowej dla tego procesu, przy
użyciu niezmienniczych względem cechowania amplitud poza powłoką masy w
ramach faktoryzacji ITMD. Wybrane wyniki przedstawiono na Rys. 20. Na wykresie
są również podane dokładne cięcia kinematyczne. Czynnik modyfikacji jądrowej jest
tutaj zdefiniowany jako stosunek przekroju czynnego na perfyferyjne zderzenie ołów-
proton, z fotonem emitowanym z ołowiu i dżetami rejestrowanymi po stronie protonu,
do podobnego przekroju czynnego ołów-ołów, znormalizowany do liczby nukleonów.

Głównym celem tych obliczeń było zbadanie potencjalnych możliwości testowania
nieznanego rozkładu gluonów WW przy małych x w takich procesach. Jednak z
powodu ograniczeń kinematycznych na strumień fotonów tworzonych przez jądro w
LHC, testowane podłużne ułamki x w protonie lub ołowiu nie mogą być zbyt małe,
szczególnie jeśli chcielibyśmy mieć dość duże pT, rzędu 20 GeV, co umożliwiłoby
łatwą rekonstrukcję dżetów. Okazuje się, że wyraźne efekty tłumienia są widoczne dla
mniejszych pędów poprzecznych pT rzędu 10 GeV, co w badaniach doświadczalnych
wymagałoby prawdopodobnie użycia dżetów cząstek naładowanych.

Wreszcie, wspomnijmy, że procesy γ-jądro są bardzo ważne również ze względu
na Electron Ion Collider (EIC), który ma zostać wybudowany w USA w najbliższych
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Rysunek 20: Czynnik modyfi-
kacji jądrowej (patrz defini-
cja w głównym tekście) dla
produkcji dżetów do przodu
w ultra-peryferyjnych zderze-
niach ciężkich jonów w LHC,
w funkcji kąta azymutalnego
pomiędzy dżetami. Do obli-
czeń użyto niezmienniczych
względem cechowania ampli-
tud poza powłoką masy oraz
nieprzecałkowanego rozkładu
gluonów Weizsäcker-Williams,
otrzymanego z rozkładu KS,
używając przybliżenia śred-
niego pola. Do wygenerowa-
nych zdarzeń metodą Monte
Carlo, został zastosowany mo-
del resumacji Sudakova. Wy-
kres pochodzi z [H12].

latach. Pomimo, że EIC nie będzie dedykowaną "maszyną małych x", to planowane
są tam również programy eksperymentalne, mające na celu pogłębienie naszego
rozumienia zjawiska saturacji [91].

3.3.6 Podsumowanie

Seria artykułów [H1–H12] koncentruje się na sformułowaniu niezmienniczych wzglę-
dem cechowania amplitud poza powłoką masy oraz ich zastosowaniach w teorii
silnych oddziaływań. Najważniejsze aspekty przeprowadzonych badań można pod-
sumować następująco:
- sformułowanie niezmienniczych względem cechowania amplitud poza powłoką

masy poprzez elementy macierzowe operatorów linii Wilsona jako ogólne narzę-
dzie do badania różnych zagadnień w QCD, łącznie z rozpraszaniem cząstek przy
wysokich energiach [H1–H2]

- zastosowanie niezmienniczych względem cechowania amplitud (lub odpowiadają-
cych im prądów) poza powłoką masy do zrozumienia relacji rekurencyjnych dla
kaskad gluonowych [H3–H4]

- odkrycie linii Wilsona o ścieżkach wzdłuż wektorów polaryzacji (skonstruowanych
w [H2]) w działaniu Yanga-Millsa przetransformowanym do tzw. działania MHV
[H5]

- sformułowanie nowego podejścia faktoryzacyjnego – tzw. ulepszonej faktoryzacji z
zależnością od pędów poprzecznych przy małych x (ang. small-x improved trans-
verse momentum dependent factorization – ITMD), która używa niezmienniczych
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względem cechowania amplitud poza powłoką masy i uogólnia kT-faktoryzację do
obszaru saturacji gluonów [H9]

- implementacja niezmienniczych względem cechowania amplitud poza powłoką
masy sformułowanych w [H1–H2] w programie Monte Carlo oraz zastosowania do
fenomenologii LHC [H6–H8], [H10–H12]
W mojej osobistej opinii, najważniejszymi pracami są [H2], [H5], [H9]. Pierwsza

praca dostarcza teoretycznej podstawy dla artykułów [H3–H5] i konkretnych wyników
dla niezmienniczych względem cechowania amplitud poza powłoką masy, użytych w
pracach [H6–H12]. Faktoryzacja skonstruowana w [H9] staje się teraz standardowym
podejściem do obliczeń dla twardych dżetów w obszarze saturacji. Wreszcie, teore-
tyczna praca [H5] ukazuje ciekawą i dotąd nieznaną strukturę teorii Yanga-Millsa, jest
ona jednak dopiero początkiem dalszych ekscytujących badań.
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4 Omówienie pozostałych osiągnięć
naukowo-badawczych

4.1 Prace badawcze wykonane po uzyskaniu stopnia doktora

Prace wysłane do publikacji:

[D1] A. van Hameren, P. Kotko, K. Kutak, S. Sapeta
Broadening and saturation effects in dijet azimuthal correlations in p-p and p-Pb
collisions at

√
s = 5.02 TeV

arXiv:1903.01361

[D2] T. Altinoluk, R. Boussarie, P. Kotko
Interplay of the CGC and TMD frameworks to all orders in kinematic twist
arXiv:1901.01175

Prace opublikowane (inne niż [H1–H12] ):

[D3] M. Bury, P. Kotko, K. Kutak
TMD gluon distributions for multiparton processes
European Physical Journal C 79 (2019) 152

[D4] M. Azarkin, P. Kotko, A. Siódmok, M. Strikman
Studying minijets and MPI with rapidity correlations
European Physical Journal C 79 (2019) 180

[D5] P. Kotko, A. Stasto, M. Strikman
Exploring minijets beyond the leading power
Physical Review D 95 (2017) 054009

[D6] C. Cruz-Santiago, P. Kotko, A. Stasto
Scattering amplitudes in the light-front formalism
Progress in Particle and Nuclear Physics 85 (2015) 82-131

[D7] P. Kotko, W. Słomiński, D. Toton
Unintegrated Gluon Distributions for Forward Jets at the LHC
Acta Physics Polonica B 46 (2015) 1527

[D8] A. van Hameren, P. Kotko, K. Kutak
Helicity amplitudes for high-energy scattering
Journal of High Energy Physics 1301 (2013) 078
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Raporty i podsumowania grup badawczych:

[D9] Javier L. Albacete et al.
Predictions for Cold Nuclear Matter Effects in p+Pb Collisions at

√
sNN = 8.16 TeV

Nuclear Physics A 972 (2018) 18-85

[D10] Javier L. Albacete et al.
Predictions for p+Pb Collisions at

√
sNN = 5 TeV: Comparison with Data

International Journal of Modern Physics E 25 (2016) 1630005

[D11] A. Dainese et al.
Heavy ions at the Future Circular Collider
CERN Yellow Report (2017) no.3, 635-692

Materiały konferencyjne:

[P1] P. Kotko
Estimating gluon saturation in dijet photoproduction in UPC
CERN Conference Proceedings 1 (2018) 145

[P2] E. Petreska, P. Kotko, K. Kutak, C. Marquet, S. Sapeta, A. van Hameren
Forward di-jet production in dilute-dense collisions
EPJ Web of Conferences 112 (2016) 04006

[P3] P. Kotko
Improved Effective TMD Factorization for Forward Dijet Production in p-A Collisions
PoS DIS2015 (2015) 077

[P4] P. Kotko
New results on forward jets within High Energy Factorization
Proceedings of the Sixth International Workshop on Multiple Partonic Inte-
ractions at the Large Hadron Collider, arXiv:1506.05829

[P5] P. Kotko
Improved Effective TMD Factorization for Forward Dijet Production in pA Collisions
Acta Physica Polonica Proceedings Supplement 8 (2015) 907

[P6] P. Kotko
Forward jets and saturation effects within high energy factorization
Proceedings Of Science DIS2014 (2014) 062

[P7] P. Kotko
Off-shell helicity amplitudes in high-energy factorization
Low X Workshop – Israel 2013, arXiv:1309.4989
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Upublicznione programy komputerowe

[C1] P. Kotko
LxJet Monte Carlo
Licencja GNU, 2013, http://annapurna.ifj.edu.pl/~pkotko/LxJet.html

[C2] P. Kotko
OGIME – Off-shell Gauge Invariant Matrix Elements
Licencja GNU, 2013, http://annapurna.ifj.edu.pl/~pkotko/OGIME.html

Krótkie podsumowanie badań

Po otrzymaniu tytułu doktora, moje badania skoncentrowały się głównie na róż-
nych aspektach QCD przy wysokich energiach. Oprócz badań opisanych w [H1–H12]
jestem współautorem jedenastu artykułów (powstałych po doktoracie), z których
siedem jest pracami badawczymi, jeden jest pracą przeglądową, a trzy pozostałe
są pracami podsumowującymi, przygotowanymi przez społeczność fizyków pracu-
jących nad QCD przy wysokich energiach. Ta ostatnia grupa prac obejmuje CERN
Yellow Report dla planowanego w CERNie Future Circular Collider (FCC), dla którego
wykonałem przewidywania umieszczone w raporcie.

Tematy, które nie zostały omówione w serii artykułów [H1–H12], obejmują dalsze
badania teoretyczne zaproponowanej w [H9] tzw. ulepszonej faktoryzacji TMD przy
małych-x (ang. small-x improved TMD factorization – ITMD). Na przykład, w [D2]
dowodzimy, że podejście ITMD jest równoważne resumacji wszystkich kinematycz-
nych twistów w teorii Color Glass Condensate, umacniając w ten sposób pozycję
faktoryzacji ITMD jako solidnego modelu teoretycznego. Pozostałe wyniki obejmują
jeszcze inną metodę konstruowania niezmienniczych względem cechowania amplitud
poza powłoką masy [D8] (w której nie miałem głównego udziału) oraz fity nieprze-
całkowanych rozkładów gluonów podlegających różnym typom ewolucji BFKL do
danych produkcji dżetów w LHC.

Nieco inna klasa tematów, również nie uwzględniona w serii prac [H1–H12], doty-
czy badań oddziaływań wielopartonowych (ang. multi-parton interactions – MPI) oraz
produkcji mini-dżetów w QCD. W [D4] skonstruowaliśmy i szczegółowo przeanalizo-
waliśmy nową obserwablę, która jest czuła na mechanizmy produkcji mini-dżetów.
Różnorodne generatory Monte Carlo ogólnego zastosowania, które są obecnie uży-
wane do opisywania danych, implementują bardzo różne mechanizmy produkcji
mini-dżetów, a jednak są w stanie opisać te same dane. W związku z tym potrzebny
jest sposób ich lepszej dyskryminacji w celu zbudowania bardziej realistycznych mo-
deli produkcji mini-dżetów, tak bliskich QCD jak to możliwe. Z kolei w innej w dość
obszernej pracy [D5], badaliśmy produkcję mini-dżetów z bardziej teoretycznego
punktu widzenia, używając różnych wcieleń kT-faktoryzacji.
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4.2 Prace badawcze wykonane przed uzyskaniem stopnia doktora

Opublikowane prace:

[D12] P. Kotko, W. Słomiński
General Mass Scheme for Jet Production in DIS
Physical Review D 86 (2012) 094008

[D13] P. Kotko, M. Praszałowicz
Photon Distribution Amplitudes in nonlocal chiral quark model
Physical Review D 81 (2010) 034019

[D14] P. Kotko, M. Praszałowicz
Covariant Non-local Chiral Quark Model and Pion-photon Transition Distribution
Amplitudes
Physical Review D 80 (2009) 074002

[D15] P. Kotko, M. Praszałowicz
Pion-to-photon transition distribution amplitudes in the non-local chiral quark model
Acta Physica Polonica B 40 (2009) 123-152

Materiały konferencyjne:

[P8] P. Kotko
Pion-photon transition distribution amplitudes in non-local chiral quark model
Acta Physica Polonica Proceedings Supplement 6 (2013) 195-200

[P9] P. Kotko, W. Słomiński
Fully massive Scheme for Jet Production in DIS
Proceedings of DIS 2012 Conference (2012) 819-822

[P10] P. Kotko
Pion-to-photon transition distribution amplitudes and related form factors in the non-
local chiral quark model
EPJ Web of Conferences 37 (2012) 08008

[P11] P. Kotko
Low-energy amplitudes in the non-local chiral quark model
Acta Physica Polonica Proceedings Supplement 2 (2009) 509

[P12] P. Kotko
Soft Matrix Elements in Non-local Chiral Quark Model
Proceedings Of Science EPS-HEP2009 (2009) 444
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Krótkie omówienie badań

Przed otrzymaniem tytułu doktora pracowałem nad dwoma, dość odmiennymi
tematami. Pierwszym były efektywne niskoenergetyczne modele QCD. W pracach
[D13–15] badaliśmy wybrane nieperturbacyjne elementy macierzowe, wchodzące
do przekrojów czynnych dla twardych procesów ekskluzywnych. Dokładniej, użyli-
śmy nielokalnego modelu chiralnego kwarków do obliczenia amplitud rozkładu dla
przejścia foton-pion (ang. photon-pion transition distribution amplitudes – TDAs) i
amplitud rozkładu (ang. distribution amplitudes – DAs) fotonu. Jednym z najciekaw-
szych wyników są nasze obliczenia dla form-faktora przejścia foton-pion, związanego
z TDAs, który został zmierzony w owym czasie dla dużych przekazów pędu w ekspe-
rymencie BaBar [92] (działającym w Stanford Linear Accelerator Center – SLAC). Co
ciekawe, wyniki BaBar łamały pewną asymptotyczną granicę, narzuconą przez twier-
dzenia o faktoryzacji w QCD. Nasze wyniki opublikowane w [D14] były raczej spójne
z tą granicą i okazały się zgodne z późniejszym eksperymentem przeprowadzonym
przez kolaborację Belle [93] działającą przy zderzaczu KEKB w Japonii.

Drugi temat, który ostatecznie stał się tematem mojej pracy doktorskiej, dotyczył
precyzyjnych obliczeń w niewiodącym rzędzie (NLO) rachunku perturbacyjnego dla
procesów produkcji dżetów z ciężkimi kwarkami. Rozwiązałem problem skonstruowa-
nia podejścia, które traktuje konsystentnie wkład od ciężkich kwarków w procesach
produkcji dżetów w NLO. Problem ten polega na obecności przynajmniej dwóch,
potencjalnie dużych, skal w procesie: pierwsza skala, µ, jest dana przez średnie pędy
poprzeczne dżetów, druga skala jest natomiast dana przez masę ciężkiego kwarku
mQ. Jeśli µ ∼ mQ, to musimy zachować niezerową masę w obliczeniach, w szcze-
gólności logarytmy µ/mQ. Z drugiej strony, gdy µ � mQ, logarytmy muszą zostać
zresumowane do funkcji rozkładu partonu dla ciężkiego kwarku. W precyzyjnej fizyce
ciężkich zapachów zagadnienie spójnego opisu obszaru pośrednich skal jest bardzo
ważne, szczególnie dla inkluzywnych funkcji struktury ciężkich kwarków. Ten ostatni
problem był rozważany już wcześniej, np. przez J. Collinsa w [9], który udowodnił
twierdzenie o kolinearnej faktoryzacji z masywnymi partonami. Dla dżetów w NLO,
praktyczne zastosowanie twierdzenia o faktoryzacji jest skomplikowane z powodu
osobliwości i tzw. quasi-osobliwości, które muszą się kasować pomiędzy różnymi
składnikami obliczeń, wykonywanymi najczęściej przy pomocy programów Monte
Carlo. W mojej pracy rozszerzyłem tzw. metodę dipoli Catani-Seymour (ang. Catani-
Seymour dipole subtraction method) aby obejmowała wszystkie możliwe masywne
diagramy w rzędzie NLO, łącznie z tymi, które zawierają masywne partony w stanie
początkowym. Ponadto połączyłem tą metodę z kolinearną faktoryzacją dla ciężkich
kwarków Collinsa – zob. [11], [D12]. Skonstruowałem również kod Monte Carlo,
który testował metodę dla procesów inkluzywnych. Pełna implementacja Monte Carlo
metody dla dowolnej liczby dżetów w NLO wciąż nie została ukończona.
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4.3 Konferencje i seminaria

4.3.1 Prezentacje na międzynarodowych konferencjach

- Various Faces of QCD, 15-17 listopad 2018, Kraków,
On the TMD Gluon Distributions for Multiparton Processes

- QCD Cosmic, 19-22 czerwiec, 2018, Ryga, Łotwa,
Studying saturation with semi-hard jets

- Light Cone 2018, 14-18 maj 2018, Jefferson Lab, USA,
The MHV Lagrangian and hidden Wilson lines

- Resummation, Evolution, Factorization 2017, 13-16 listopad 2017, Madryt, Hiszpania,
On a hidden structure in the MHV Lagrangian

- Resummation, Evolution, Factorization 2017, 13-16 listopad 2017,
Studying minijets and MPIs in the dijet decorrelation region

- Initial Stages 2017, 18-22 wrzesień 2017, Kraków,
Probing saturation with dijets at LHC

- Synergies of pp and pA Collisions with an Electron-Ion Collider, 26-28 czerwiec 2017,
Brookhaven National Laboratory, USA,
Estimating saturation in dijet production in pA and UPC at LHC

- PHOTON 2017, 22-27 maj 2017, CERN, Szwajcaria
Estimating gluon saturation in dijet photoproduction in UPC

- INT Workshop INT-17-65W, Probing QCD in Photon-Nucleus Interactions at RHIC
and LHC: the Path to EIC, 13-17 luty 2017, Seattle, USA,
Estimating saturation effects for dijet production in UPC

- MPI@LHC 2016, 28 listopad - 2 grudzień 2016, San Cristobal de las Casas, Meksyk,
Exploring minijets beyond the leading power

- POETIC 7 – 7th International Conference on Physics Opportunities at an ElecTron-
Ion-Collider, 14-18 listopad 2016, Filadelfia, USA,
Forward dijets in p-A and γ-A collisions within the small-x improved TMD factorization

- Proton and Photon-induced nuclear collisions at the LHC Workshop, 6-8 czerwiec
2016, CERN, Szwajcaria,
Dijet production in pA and gamma-A collisions in kT factorisation with saturation

- Low X Workshop, 1-5 wrzesień 2015, Sandomierz,
Improved effective TMD factorization for forward dijets in pA collisions

- EDS Blois 2015 – The 16th Conference on Elastic and Diffractive Scattering, 29
czerwiec - 4 lipiec 2015, Borgo, Korsyka,
Improved effective TMD factorization for forward dijets in pA collisions

- DIS 2015 – XXIII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related
Subjects, 27 kwiecień - 1 maj 2015, Dallas, Teksas, USA
Improved effective TMD factorization for forward dijets in pA collisions

- MPI@LHC 2014, Workshop on Multi-Parton Interactions at the LHC, 3-7 listopad
2014, Kraków,
New results on forward jets within High Energy Factorization
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- Low X Workshop, 17-21 czerwiec 2014, Kyoto, Japonia,
Forward jets using new tools for high energy factorization

- DIS 2014 – XXII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related
Subjects, 28 kwiecień - 2 maj 2014, Warszawa,
Forward jets and saturation effects within high energy factorization

- MPI@LHC 2013, Workshop on Multi-Parton Interactions at the LHC, 2-6 grudzień
2013, Antwerpia, Belgia,
Forward jets and saturation within high energy factorization

- III Workshop on QCD and Diffraction at the LHC, 18-20 listopad 2013, Kraków,
Three-jet production with off-shell matrix elements and saturation

- QCD@LHC Workshop, 2-6 wrzesień 2013, DESY, Hamburg, Niemcy,
Selection of recent theory and phenomenology developments in forward physics within
high-energy factorization

- Low X Workshop, 30 maj – 4 czerwiec 2013, Rehovot-Eilat, Izrael,
Off-shell helicity amplitudes in high-energy factorization

- Light Cone 2012: Modern approaches to nonperturbative gauge theories and their
applications, 9-13 lipiec 2013, Kraków,
Pion-photon Transition Distribution Amplitudes in Nonlocal Chiral Quark Model

- Workshop on QCD and Diffraction at LHC, 26-28 listopad 2012, Kraków,
Multi-gluon one-leg off-shell helicity amplitudes in high-energy factorization

- MESON 2012, 31 maj - 5 czerwiec 2012, Kraków,
Pion-photon Transition Distribution Amplitudes in Nonlocal Chiral Quark Model

- DIS 2012 – XX International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related
Subjects, 26-30 marzec 2012, Bonn, Niemcy,
Fully Massive Scheme for Jet Production in DIS

- 51 Cracow School of Theoretical Physics, 11-19 czerwiec 2011, Zakopane, Poland,
General Mass Scheme for Jet Production Processes (plakat)

- 49 Cracow School of Theoretical Physics, 31 maj - 10 czerwiec 2009, Zakopane,
Non-perturbative Low Energy Amplitudes in Nonlocal Chiral Quark Model

- Europhysics Conference on High Energy Physics (EPS-HEP2009),
16-22 lipiec 2009, Kraków,
Soft Matrix Elements in Nonlocal Chiral Quark Model (plakat)

4.3.2 Wystąpienia na seminariach

- Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, 14 luty 2019,
Studying Quantum Chromodynamics at High Energies

- Uniwersytet AGH, Kraków, 19 październik 2018,
Theory and phenomenology of small-x TMD factorization

- Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, 7 czerwiec 2018,
On an alternative formulation of the Yang-Mills action and its hidden structures
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- Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, 31 maj 2017,
Hidden structure in the MHV Lagrangian

- Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 29 maj 2017,
Hidden structure in the MHV Lagrangian

- Uniwersytet Jagielloński, 16 maj 2017, Kraków,
Probing gluon saturation with jets at the LHC

- The Pennsylvania State University, USA, 26 październik 2016,
Gluon saturation in forward dijet production at LHC

- Brookhaven National Laboratory, USA, 15 maj 2015,
Gauge invariant off-shell amplitudes and their applications

- Durham University, Durham, Wielka Brytania, 24 październik 2013,
Off-shell matrix elements within high energy factorization

- Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, 22-23 luty 2013,
Wilson lines and off-shell matrix elements in kt-factorization

- Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22 styczeń 2013,
One-leg off-shell helicity amplitudes in high-energy factorization

- Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, 27 styczeń 2012,
PDFs and renormalization

- Southern Methodist University, Dallas, USA, 10 wrzesień 2012 (przez skype),
General Mass Scheme for NLO Jet Production in DIS

- Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, 27 styczeń 2012,
PDFs and renormalization

- Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków, 2 czerwiec 2011,
General Mass Scheme for Jet Production Processes

- Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1 czerwiec 2010,
Electroproduction of heavy quarks – an introduction to Variable-Flavour-Number-Schemes

- Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 12 maj 2009,
Hadronic structure of photon in nonlocal chiral quark model

- Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17 listopad 2009,
Chiral Quark Model and Hadronic Matrix Elements

- Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 18 marzec 2008,
Transition distribution amplitudes in Chiral Quark Models

4.4 Aktywność organizacyjna

- członek lokalnego komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji Resum-
mation, Evolution, Factorization 2018, Kraków, 19-23 listopad 2018

- udział w organizacji konferencji: Light Cone 2012, Cracow School of Theoretical
Physics 2008-2010, Europhysics Conference on High Energy Physics 2009, Workshop
on Hard Diffraction at LHC 2007
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4.5 Granty

- Narodowe Centrum Nauki, DEC-2017/27/B/ST2/01985,
Chromodynamika kwantowa a podłużna i poprzeczna struktura materii kwarkowo-gluonowej,
wykonawca

- US Department of Energy, DE-FG02-93ER40771,
Theoretical Studies in High Energy Nuclear Physics, wykonawca

- US Department of Energy, DE-SC0002145,
QCD description of hadronic interactions at high energies, wykonawca

- Narodowe Centrum Nauki, DEC-2011/03/B/ST2/00220,
Precyzyjna fizyka procesów z udziałem bozonów elektrosłabych w LHC, wykonawca

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, LIDER/02/35/L-2/10/NCBiR/2011,
Rozkłady partonowe i twarde elementy macierzowe - sformułowanie i aplikacja do procesów
w Large Hardon Collider, wykonawca

- Narodowe Centrum Nauki, DEC-2011/01/B/ST2/03643,
Zastosowania technik resumacji QCD do opisu fizyki LHC, wykonawca

4.6 Krótkoterminowe wyjazdy badawcze

- CERN Theory Division, Szwajcaria, 4-11 październik 2018
- The Pennsylvania State University, USA, 22 kwiecień - 13 maj 2018
- University of Antwerp, Belgium, 8-13 październik 2017
- Center of Theoretical Physics, Ecole Polytechnique, Francja, 3-8 sierpień 2014
- CERN Theory Division, Szwajcaria, 15-29 czerwiec 2013
- Ruhr University, Bochum, Niemcy, 15 listopad - 3 grudzień 2010
- Ruhr University, Bochum, Niemcy, 19 wrzesień - 4 październik 2009
- Ruhr University, Bochum, Niemcy, 10-24 kwiecień 2008

4.7 Udział w sieciach badawczych

Od 2018 członek sieci Electron-Ion Collider (EIC) User Group.

4.8 Dydaktyka

- The Pennsylvania State University, USA, 2014-2017, 8 wykładów z Elektrodynamiki
(zastępstwo), 5 wykładów z Fizyki Cząstek Elementarnych (zastępstwo), 4 wykłady
z Mechaniki Kwantowej (zastępstwo)

- Uniwersytet Jagielloński, 2008-2010, 1 semestr Termodynamiki (ćwiczenia), 2 seme-
stry Metod Komputerowych w Geologii (wykład/ćwiczenia), 1 semestr Technologii
Informacyjnej (wykład/ćwiczenia), 1 semestr Pracowni Fizycznej

- promotor pomocniczy doktoranta Etienne Blanco, od 2018 roku, Instytut Fizyki
Jądrowej PAN
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