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1 Streszczenie osi¡gni¦cia naukowego
Osi¡gni¦cie naukowe, które stanowi¡ publikacje [H1]-[H9], dotyczy ewolucji obci¦tych
momentów Mellina funkcji g¦sto±ci partonów w nukleonie w ramach kwantowej
chromodynamiki perturbacyjnej. Prezentowane podej±cie odwoªuje si¦ bezpo±rednio
do wielko±ci �zycznych, peªni¡cych fundamentaln¡ rol¦ w testowaniu reguª sum.
Zalet¡ podej±cia jest tak»e mo»liwo±¢ dostosowania analizy teoretycznej do obszaru
x Bjorkena dost¦pnego w do±wiadczeniach i unikni¦cie nie�zycznych warto±ci x → 0,
odpowiadaj¡cych niesko«czonej energii. Otrzymane równania ewolucji obci¦tych
momentów partonowych funkcji rozkªadu s¡ oryginalne i stanowi¡ obiecuj¡ce
nowatorskie narz¦dzie w teoretycznej analizie QCD funkcji struktury nukleonu.
Gªównym wynikiem prezentowanego podej±cia jest to, »e n-ty obci¦ty moment
rozkªadu partonów równie» podlega tej samej ewolucji DGLAP co i funkcje rozkªadu,
ale z przeskalowanym j¡drem P ′(z) = znP (z). Ten prosty fakt pozwala z jednej
strony unikn¡¢ w analizie niedost¦pnych w do±wiadczeniu obszarów zmiennej x
Bjorkena, umo»liwiaj¡c jednocze±nie zastosowanie do rozwi¡zywania odpowiednich
równa« ewolucji metod powszechnie znanych dla samych funkcji g¦sto±ci partonów.
Równania ewolucji dla obci¦tych momentów s¡ uniwersalne, sªuszne w ka»dym
rz¦dzie rachunku zaburze« zarówno dla niespolaryzowanych, jak i spolaryzowanych
partonowych funkcji rozkªadu. Podobne uogólnienie mo»e by¢ otrzymane dla funkcji
struktury F (x), F = C ∗ f , gdzie C jest funkcj¡ wspóªczynnikow¡ procesu, znak ∗
oznacza splot Mellina. W istocie, funkcje wspóªczynnikowe C(t) skaluj¡ si¦ w ten
sam sposób co i j¡dra ewolucji: C ′(z) = znC(z).

W cyklu prac skªadaj¡cych si¦ na osi¡gni¦cie naukowe otrzymano równania ewolucji
obci¦tych momentów Mellina rozkªadu partonów oraz w rozwini¦ciu tego podej±cia
uzyskano szereg interesuj¡cych rezultatów maj¡cych zastosowanie w analizie funkcji
struktury nukleonu. Na szczególn¡ uwag¦ zasªuguje znalezienie uogólnienia wspo-
mnianych równa« ewolucji. Pokazano, »e uogólnione obci¦te momenty, otrzymane
zarówno przez wielokrotne caªkowanie, jak i ró»niczkowanie pierwotnej funkcji
rozkªadu partonów, równie» speªniaj¡ równania DGLAP z odpowiednio przetrans-
formowanym j¡drem ewolucji P (z). Otrzymano odpowiednie klasy uogólnionych
momentów w celu badania gª¦boko nieelastycznych zderze« leptonów z hadronami
w naturalnych zakresach kinematycznych, dost¦pnych w do±wiadczeniach.

Motywacj¡ do podj¦cia bada« nad obci¦tymi momentami funkcji rozkªadu parto-
nów byªa ch¦¢ znalezienia opisu teoretycznego ±ci±lej dopasowanego do mo»liwo±ci
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eksperymentalnych. Badania prowadzono pocz¡tkowo w przybli»eniu podwój-
nych logarytmów ln2x, maj¡c na celu uzyskanie równa« ewolucji, analogicznie do
wcze±niej uzyskanych przez innych autorów niediagonalnych równa« w podej±ciu
DGLAP. Nasze wyniki przerosªy oczekiwania. Uzyskano nie tylko satysfakcjonuj¡ce
równania ewolucji obci¦tych momentów w przybli»eniu podwójnych logarytmów,
ale tak»e wyprowadzono diagonalne równania obci¦tych momentów w podej±ciu
DGLAP. W równaniach niediagonalnych ewolucja ka»dego ntego momentu zale»y
od niesko«czonej liczby momentów wy»szego stopnia, co czyni metod¦ analizy
niedokªadn¡. W naszym podej±ciu diagonalnych równa«, ewolucja danego ntego
obci¦tego momentu zale»y tylko od niego samego, a samo równanie ma posta¢
dobrze znanych równa« DGLAP dla funkcji rozkªadów partonów z przeskalowanym
jedynie w prosty sposób j¡drem ewolucji P . W dalszej kolejno±ci uzyskano szereg
warto±ciowych uogólnie« podej±cia obci¦tych momentów. Oto krótki przegl¡d
wyników prac [H1]-[H9], opisanych bardziej szczegóªowo w nast¦pnych rozdziaªach.
W tek±cie u»ywamy nast¦puj¡cych oznacze«: TMM - jednostronnie obci¦te momenty
Mellina, TTMM - dwustronnie obci¦te momenty Mellina oraz gCMM - uogólnione
obci¦te momenty Mellina.

W [H1] wyprowadzono równanie ewolucji dla obci¦tych momentów nieodcaªkowanej
funkcji rozkªadu partonów w przybli»eniu podwójnych logarytmów ln2x, istotnym
w obszarze maªych warto±ci zmiennej x-Bjorkena. Znaleziono tak»e analityczne
rozwi¡zania tego równania dla funkcji struktury F2 oraz g1 w przypadku ustalonej
staªej sprz¦»enia. Wykazano zgodno±¢ wyników w granicznym przej±ciu do nieobci¦-
tych momentów. Oszacowano przyczynki do sumy Bjorkena, pochodz¡ce z obszaru
maªych x.

W [H2] porównano dwa podej±cia do rozwi¡zania równa« ewolucji DGLAP dla
niesingletowej funkcji struktury w przybli»eniu wiod¡cych logarytmów. Znale-
ziono rozwi¡zania numeryczne w przestrzeni zmiennej x z zastosowaniem metody
wielomianów Czebyszewa, które porównano z semi-analitycznymi rozwi¡zaniami
niediagonalnego równania ewolucji dla obci¦tych momentów. Zbadano dokªadno±¢
wyników w zale»no±ci od parametru obci¦cia x0, skali wirtualno±ci Q2 oraz liczby
czªonów w rozwini¦ciu niediagonalnego ukªadu równa«.

W [H3] znaleziono diagonalne równanie ewolucji DGLAP dla pierwszego obci¦tego
momentu partonowej funkcji rozkªadu. Zbadano równania ewolucji LO DGLAP dla
peªnych momentów Mellina pierwszego momentu niesingletowej funkcji rozkªadu
partonów obci¦tego w x0. U»ywaj¡c struktury `momentu momentu' zbadano przybli-
»one zachowanie si¦ pierwszego obci¦tego momentu funkcji niesingletowej w obszarze
maªych-x0. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi z u»yciem rozwi¡za«
w przestrzeni x z pomoc¡ rozwini¦cia w wielomiany Czebyszewa oraz z rozwi¡zaniami
niediagonalnych równa« ewolucji dla obci¦tych momentów. Wyliczono przyczynki do
sumy Bjorkena w zale»no±ci od parametryzacji wej±ciowej funkcji g¦sto±ci partonów
dla ró»nych warto±ci x0 i Q2, porównuj¡c je z danymi do±wiadczalnymi HERMES
oraz SMC.

Praca [H4] zawiera nasz gªówny wynik, rozwini¦ty w kolejnych publikacjach. Tutaj
wyprowadzono diagonalne równania ewolucji dla obci¦tych momentów Mellina
partonowych funkcji rozkªadu. Wykazano, »e równanie to ma posta¢ równania
DGLAP z przeskalowan¡ funkcj¡ rozszczepienia P ′(n, x) = xnP (x), gdzie P (x)
jest funkcj¡ rozszczepienia partonów, a n oznacza indeks momentu. W odró»nieniu
od niediagonalnego równania, gdzie ewolucja ka»dego n-tego momentu zale»y od
wszystkich wy»szych momentów, znalezione równanie jest diagonalne i mo»e by¢
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niezale»nie rozwi¡zane dla ka»dego momentu z osobna. W zastosowaniu zbadano
ewolucj¦ momentów niesingletowej spinowej funkcji struktury protonu g1. Wyniki
porównano z danymi eksperymentalnymi SMC.

W [H5] zastosowano równania ewolucji dla obci¦tych momentów do wyznaczenia
funkcji g¦sto±ci partonów. Zbadano wpªyw liczby parametrów i ksztaªtu parametry-
zacji na dokªadno±¢ metody. Zrekonstruowane funkcje porównano z wynikami dla
spolaryzowanych kwarków walencyjnych w do±wiadczeniach HERMES i COMPASS.
Przedstawiono tak»e ogólne równanie ewolucji dla dwustronnie obci¦tych momentów
Mellina.

W pracy [H6] podano szczegóªowe wyprowadzenie postaci równania ewolucji
dwustronnie obci¦tych momentów Mellina. Znaleziono równie» u»yteczne zwi¡zki
pomi¦dzy obci¦tymi i nieobci¦tymi momentami. Przedstawiono interesuj¡ce wyniki
dla funkcji g2, wynikaj¡ce z podej±cia obci¦tych momentów, a mianowicie uogól-
nion¡ wersj¦ zwi¡zku Wandzury-Wilczka oraz nowe reguªy sum. Wyprowadzono
równanie ewolucji dla cz¦±ci twist-2 niesingletowej funkcji struktury g2 i rozwi¡zano
je numerycznie dla ró»nych parametryzacji funkcji g1 i ró»nych warto±ci skali Q2.
Przedyskutowano mo»liwo±¢ oszacowania przyczynków wy»szego twistu.

W pracy [H7] za pomoc¡ podej±cia obci¦tych momentów zbadano przyczynki do
reguªy sum Bjorkena. Przedstawiono ewolucyjn¡ zale»no±¢ tych przyczynków od
punktu obci¦cia x0, skali Q2 oraz wej±ciowej parametryzacji rozkªadu kwarków.
Otrzymane przewidywania teoretyczne porównano z danymi do±wiadczalnymi
HERMES oraz COMPASS. Przedstawiono tak»e mo»liwe zastosowania podej±cia
obci¦tych momentów w przyszªych analizach QCD.

[H8] zawiera cenne uogólnienie równa« ewolucji obci¦tych momentów partonowych
funkcji rozkªadu. Pokazano, »e uogólnione obci¦te momenty gCMM, otrzymane za-
równo przez wielokrotne caªkowanie, jak i ró»niczkowanie pierwotnej funkcji rozkªadu
partonów, równie» speªniaj¡ równania DGLAP z odpowiednio przetransformowanym
j¡drem ewolucji P (z). Wykazano równie» istnienie podobnych zwi¡zków dla funkcji
struktury nukleonu. Zaproponowano odpowiednie klasy uogólnionych obci¦tych
momentów, przydatne w analizie danych eksperymentalnych w dost¦pnych zakresach
zmiennych kinematycznych x oraz Q2.

W pracy [H9] zaprezentowano klasy funkcji, b¦d¡ce uogólnionymi obci¦tymi momen-
tami wraz z odpowiadaj¡cymi im j¡drami ewolucji. Podano przykªady zastosowa«
gCMM w analizie danych do±wiadczalnych dotycz¡cych reguªy sum Bjorkena.

2 Wprowadzenie

Podstawowym ¹ródªem wiedzy o strukturze materii i naturze oddziaªywa« w �zyce wy-
sokich energii s¡ procesy gª¦boko nieelastycznego rozpraszania leptonów na hadronach
(DIS) oraz zderzenia hadronów. Zgodnie z zasad¡ faktoryzacji (zob. dla przegl¡du
np. [1]), przekroje czynne dla reakcji DIS oraz pewnej klasy zderze« hadronów mog¡
by¢ przedstawione jako konwolucja (zªo»enie) dwóch skªadowych: nieperturbacyjnej
- dªugodystansowej oraz perturbacyjnej - krótkodystansowej. Cz¦±¢ perturbacyjna,
opisuj¡ca elementarne przekroje czynne dla partonów, dla dostatecznie du»ej skali
przekazu p¦du Q (Q2 = −q2, gdzie q jest czterop¦dem wirtualnego fotonu, wymie-
nianego w procesie) jest wyznaczana w rachunku zaburze« kwantowej chromodyna-
miki perturbacyjnej (pQCD). Cz¦±¢ nieperturbacyjna zawiera uniwersalne, niezale»ne
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od procesu funkcje rozkªadu partonów (PDF) oraz funkcje fragmentacji (FF), które
mog¡ by¢ mierzone w do±wiadczeniach. Ewolucja tych wielko±ci wraz ze zmian¡ skali
energii oddziaªywania opisywana jest natomiast z u»yciem metod perturbacyjnych
QCD. Standardowe podej±cie DGLAP [2]-[5] pozwala na wyznaczenie g¦sto±ci parto-
nów, charakteryzuj¡cych wewn¦trzn¡ struktur¦ nukleonu dla zadanej skali Q2, je±li
te g¦sto±ci znane s¡ dla wej±ciowej skali Q2

0. U»ycie rachunku zaburze« uzasadnia
odpowiednio du»a skala wirtualno±ci Q2

0, Q
2 ≥ 1 GeV2, natomiast pocz¡tkow¡ nieper-

turbacyjn¡ wielko±¢ PDF parametryzuje si¦ w oparciu o dane eksperymentalne. Tak
wi¦c w standardowym opisie QCD struktury nukleonu, centraln¡ rol¦ peªni¡ funkcje
rozkªadu kwarków i gluonów oraz ich równania ewolucji. Nast¦pnie, momenty Mellina
funkcji rozkªadu partonów, peªni¡ce zasadnicz¡ rol¦ m.in. w testowaniu reguª sum -
fundamentalnych zwi¡zków w �zyce - wyznacza si¦ jako odpowiednie caªki z funk-
cji rozkªadów po obszarze zmiennej x Bjorkena, gdzie x = Q2/2pq oraz p oznacza
czterop¦d nukleonu.
W pracach, skªadaj¡cych si¦ na osi¡gni¦cie przedstawiono alternatywne podej±cie,
polegaj¡ce na bezpo±rednim badaniu ewolucji momentów funkcji g¦sto±ci partonów.
Ma ono szereg zalet, m.in. odwoªuje si¦ do wielko±ci �zycznych, jakimi s¡ momenty,
pozwalaj¡c na bezpo±rednie badanie ªamania skalowania, które jest miar¡ silnego
oddziaªywania pomi¦dzy partonami. Kluczowe znaczenie momentów Mellina funk-
cji struktury nukleonu w �zyce wysokich energii jest dobrze widoczne w samym
formali¹mie kwantowej teorii pola. Stosuj¡c rozwini¦cie operatorowe (OPE) [6]
w QCD, mo»na powi¡za¢ momenty funkcji struktury z hadronowymi elementami
macierzowymi iloczynu dwóch operatorów pr¡dowych, a nast¦pnie z lokalnymi
operatorami kwarkowymi i gluonowymi. Rozwini¦cie w operatory lokalne prowadzi
bezpo±rednio do reguª sum dla funkcji struktury nukleonu. Do±wiadczalne testo-
wanie reguª sum jest wa»nym sprawdzianem prawdziwo±ci teorii chromodynamiki
kwantowej, a tak»e dostarcza informacji o wewn¦trznej strukturze nukleonu, np.
jaki jest udziaª poszczególnych skªadników (kwarków i gluonów) w spinie protonu.
Podstawow¡ zalet¡ przedstawianego tu podej±cia obci¦tych momentów jest mo»liwo±¢
dostosowania analizy funkcji struktury nukleonu do dost¦pnego w do±wiadczeniach
zakresu zmiennej x-Bjorkena, przy jednoczesnym unikni¦ciu nie�zycznego obszaru,
odpowiadaj¡cego niesko«czonej energii procesu oddziaªywania. Ponadto, rozwi¡zy-
wanie równa« ewolucji dla obci¦tych momentów nie wymaga dokªadnej znajomo±ci
parametryzacji wej±ciowych g¦sto±ci partonów, która to, jak w przypadku spola-
ryzowanych gluonów, mo»e by¢ obarczona du»¡ niepewno±ci¡. Istotne zagadnienia
w �zyce cz¡stek elementarnych, np. rozwi¡zanie `zagadki spinu' nukleonu, aspekty
dualizmu kwarkowo - hadronowego czy okre±lenie przyczynków wy»szego twistu do
funkcji struktury odwoªuj¡ si¦ bezpo±rednio do momentów. Inicjuj¡ one szereg przed-
si¦wzi¦¢ do±wiadczalnych, a tak»e s¡ wyzwaniem dla rozwa»a« teoretycznych. St¡d,
proponowane podej±cie obci¦tych momentów, które jest wªa±ciwe dla ka»dego przybli-
»enia rachunku zaburze« oraz zarówno dla niespolaryzowanych jak i spolaryzowanych
funkcji, mo»e by¢ dodatkowym przydatnym narz¦dziem w analizie struktury nukleonu.

W cyklu publikacji, wymienionym w punkcie 4.b) otrzymano oryginalne równania
ewolucji obci¦tych momentów rozkªadu partonów, a nast¦pnie rozwini¦to to podej±cie
uzyskuj¡c szereg interesuj¡cych rezultatów maj¡cych zastosowanie w analizie QCD
funkcji struktury nukleonu. Ukoronowaniem tych prac jest wa»ne uogólnienie otrzy-
manych równa« ewolucji, pozwalaj¡ce dostosowa¢ narz¦dzia analizy teoretycznej do
istniej¡cych w do±wiadczeniach ogranicze« zmiennych kinematycznych x, Q2. W ko-
lejnych rozdziaªach przedstawiono poszczególne wyniki osi¡gni¦cia.
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3 Rola oraz istota podej±cia momentów Mellina w opisie
oddziaªywa«
3.1 Momenty w formali¹mie kwantowej teorii pola

Analiza zderze« hadronów oraz rozprosze« leptonów na hadronach oparta jest o twier-
dzenie o faktoryzacji, które umo»liwia zastosowanie rachunku zaburze« do opisu tych
procesów. Zgodnie z faktoryzacj¡, przekroje czynne (σ) dla oddzialywa« hadron - ha-
dron oraz lepton - hadron w wysokich energiach mo»na rozseparowa¢ na cz¦±¢ krótko-
dystansow¡ (perturbacyjn¡) oraz dªugodystansow¡ (nieperturbacyjn¡). Cz¦±¢ pertur-
bacyjn¡ stanowi¡ przekroje czynne twardych subprocesów pomi¦dzy kwarkami (σ̂f ),
natomiast cz¦±¢ nieperturbacyjna opisuje rozkªady partonów (kwarków i gluonów)
w hadronach (qf ).

σ =
∑

f

qf︸︷︷︸
nieperturbacyjne

⊗ σ̂f︸︷︷︸
perturbacyjne

(3.1)

W modelu partonowym [7], w którym hadrony rozwa»a si¦ jako skªadaj¡ce si¦ ze
swobodnych, nieoddziaªywuj¡cych ze sob¡ partonów, funkcje struktury (Fi) w gra-
nicy wysokich energii podlegaj¡ skalowaniu Bjorkena [8], tzn. nie zale»¡ od skali Q2,
a jedynie od zmiennej Bjorkena x:

Q2 −→∞, x − fixed Fi(x, Q2) = Fi(x), (3.2)

gdzie x Bjorkena jest obok Q2 drug¡ podstawow¡ zmienn¡ kinematyczn¡ w opisie
DIS:

x =
Q2

2pq
. (3.3)

Mody�kacja modelu partonowego w ramach kwantowej chromodynamiki, uwzgl¦d-
niaj¡c oddziaªywania mi¦dzy partonami, prowadzi do ªamania skalowania. QCD jest
teori¡ asymptotycznie swobodn¡, gdzie staªa sprz¦»enia silnego oddziaªywania staje
si¦ maªa dla krótkich odlegªo±ci i st¡d wyst¦puj¡ce ªamanie skalowania jest sªabe
(logarytmiczne). Efekty ªamania skalowania czyli zale»no±¢ funkcji strukrury od Q2

s¡ obliczane w QCD perturbacyjnie. Model partonowy podaje prost¡ interpretacj¦
funkcji struktury oraz funkcji rozkªadu partonów, które w zmody�kowanym podej±ciu
QCD ulegaj¡ ewolucji wraz ze zmian¡ Q2. W oparciu o ten formalizm mo»na znale¹¢
zwi¡zki dla momentów Mellina funkcji struktury - tzw. reguªy sum, odzwierciedla-
j¡ce zasady zachowania w oddziaªywaniach cz¡stek elementarnych. Jednak»e bardziej
fundamentalnym podej±ciem w celu wyprowadzenia reguª sum jest u»ycie rozwini¦cia
operatorowego Wilsona (OPE) bezpo±rednio w kwantowej teorii pola. Reguªy sum,
wyra»aj¡ce si¦ poprzez momenty funkcji struktury, nie zale»¡ od modelu struktury
hadronowej i stanowi¡ wa»ny test QCD.
OPE pozwala przedstawi¢ iloczyn dwóch operatorów w punktach blisko poªo»onych
(ξ → 0) jako rozwini¦cie na lokalne operatory Ok:

lim
ξ→0

Oa(ξ)Ob(0) =
∑

k

Cabk(ξ)Ok(0), (3.4)

gdzie Cabk(ξ) s¡ wspóªczynnikami Wilsona. W QCD lokalnymi operatorami s¡ ope-
ratory kwarkowe i gluonowe o dowolnym wymiarze d i spinie n. Staªa sprz¦»enia
oddziaªywania silnego wskutek asymptotycznej swobody jest maªa na krótkich od-
legªo±ciach, co umo»liwia wyznaczenie wspóªczynników Wilsona Cabk(ξ) w rachunku
zaburze«. Zastosowanie OPE do rozpraszania Comptona, z wykorzystaniem twierdze-
nia optycznego, pozwala znale¹¢ przyczynki operatorów do iloczynu tensorów Wµν l

µν ,
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opisuj¡cego gª¦boko nieelastyczne zderzenia leptonów na hadronach, a tak»e wypro-
wadzi¢ reguªy sum dla funkcji struktury. I tak, udziaª operatorów kwarkowych i glu-
onowych w Wµν l

µν jest rz¦du

Wµν lµν ∼ ωn

(
Q

M

)2−t

, (3.5)

gdzie t jest twistem operatora:

twist = t = d− n = wymiar− spin, (3.6)

ω = 1/x, a M jest mas¡ hadronu. Przyczynki twistu t, wy»szego ni» 2 s¡ zredukowane
o czynnik (Q/M)t−2 w stosunku do udziaªu wiod¡cych dwu-kwarkowych i gluonowych
operatorów o najni»szym mo»liwym twi±cie, równym 2. W rachunku OPE w opisie
procesów gª¦boko nieelastycznego rozpraszania leptonów na hadronach naturalnie po-
jawiaj¡ si¦ reguªy sum dla funkcji struktury:

∫ 1

0
dx xn−1 F1(x) =

1
2

C(1)
n Vn n parzyste , (3.7)

∫ 1

0
dx xn−1 F2(x)

x
= C(2)

n Vn n parzyste , (3.8)
∫ 1

0
dx xn−1 g1(x) =

1
2

C(3)
n An n nieparzyste . (3.9)

W powy»szych zwi¡zkach dla momentów Mellina funkcji struktury, Cn s¡ transfor-
matami Fouriera wspóªczynników Wilsona, wyliczanymi perturbacyjnie, natomiast
Vn oraz An parametryzuj¡ elementy macierzowe zªo»onych operatorów OV oraz OA

pomi¦dzy stanami nukleonu:

〈 p, s | O µ1...µn

V | p, s 〉 = Vn pµ1 ... pµn , (3.10)

〈 p, s | O µ1...µn

A | p, s 〉 = An S [ sµ1 ... pµn ] . (3.11)
Perturbacyjna QCD przewiduje ªamanie skalowania, pozwalaj¡c wyznaczy¢ wspóª-
czynniki Wilsona, natomiast czªony Vn, An maj¡ce nieperturbacyjne ¹ródªo musz¡
by¢ parametryzowane dla pocz¡tkowej skali wirtualno±ci Q2

0. Z równania grupy re-
normalizacyjnej wynika ewolucja elementów Vn, An wraz ze zmian¡ skali Q2. Podej-
±cie Altarelli - Parisi identy�kuje Vn i An z OPE jako momenty Mellina rozkªadów
partonów w nukleonie:

V i
n =

∫ 1

0
dx xn−1 f i(x,Q2), (3.12)

A i
n =

∫ 1

0
dx xn−1 ∆f i(x,Q2), (3.13)

gdzie f i(x,Q2) (∆f i(x,Q2)) s¡ niespinowymi (spinowymi) funkcjami rozkªadu parto-
nów, a i oznacza cz¦±¢ niesingletow¡, singletow¡ lub gluonow¡ partonów. W ten sposób
reguªy sum wynikaj¡ce z kwantowej teorii pola, jak¡ jest QCD, i b¦d¡ce odzwiercie-
dleniem praw zachowania w oddziaªywaniach cz¡stek, nabywaj¡ równie» intuicyjnej
interpretacji, opartej o model partonowy. I tak np. reguªy sum dla pierwszego mo-
mentu spolaryzowanej funkcji struktury g1 wyra»aj¡ si¦ poprzez pierwsze momenty
spinowych funkcji rozkªadu partonów, b¦d¡ce poszczególnymi przyczynkami do caªko-
witego spinu nukleonu. Podobnie, w przypadku niespolaryzowanym, momenty funkcji
struktury zwi¡zane s¡ z partonowymi przyczynkami do p¦du nukleonu. Reguªy sum
stanowi¡ doskonaªe narz¦dzie teoretyczne i eksperymentalne w testowaniu QCD, st¡d
w analizie rozprasza« cz¡stek momenty Mellina partonowych funkcji rozkªadu od-
grywaj¡ w istocie wa»niejsz¡ rol¦ ni» same funkcje rozkªadu. Szczególnie, pierwsze
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momenty Mellina funkcji spolaryzowanych (wchodz¡ce m.in. do reguª sum Bjorkena
oraz Burghardta - Cottinghama), których wyznaczenie jest kluczowe w rozwi¡zaniu
problemu spinu nukleonu, s¡ przedmiotem intensywnych bada« zarówno teoretycz-
nych, jak i do±wiadczalnych w ostatnich latach.

3.2 Istota podej±cia obci¦tych momentów

Momenty Mellina funkcji rozkªadu partonów w nukleonie nios¡ informacj¦ m.in.
o udziaªach poszczególnych rodzajów kwarków i gluonów w caªkowitym spinie i p¦dzie
nukleonu, a tak»e, wchodz¡c do reguª sum, s¡ wa»nym testem QCD. Wyznacza si¦ je
jako odpowiednie caªki z partonowych funkcji rozkªadu po peªnym obszarze zmiennej
Bjorkena x:

f̄ n(Q2) =
∫ 1

0
dx xn−1 f(x,Q2), (3.14)

gdzie f̄ n(Q2) oznacza peªny (nieobci¦ty) n-ty moment partonowej funkcji rozkªadu
f(x,Q2). Z równania grupy renormalizacyjnej (RG) wynikaj¡ równania ewolucji dla
momentów f̄ n(Q2), które w przypadku niesingletowym w najni»szym rz¦dzie ra-
chunku zaburze« maj¡ posta¢

df̄ n(Q2)
d ln Q2

=
γ (0) n αs(Q2)

2π
f̄ n(Q2). (3.15)

Analitycznym rozwi¡zaniem równania ewolucji dla momentów w przypadku biegn¡cej
staªej sprz¦»enia

αs(Q2) =
4π

β0 ln(Q2/Λ2)
(3.16)

jest

f̄ n(Q2) = f̄ n(Q2
0)

[
αs(Q2

0)
αs(Q2)

]2 γ(0)n/β0

, (3.17)

natomiast dla ustalonej αs = const,

f̄ n(Q2) = f̄ n(Q2
0)

[
Q2

Q2
0

]αs γ(0)n/2π

. (3.18)

β0 = 11 − 2
3Nf , gdzie Nf oznacza liczb¦ aktywnych lekkich kwarków, Λ jest para-

metrem skali QCD (Λ ≈ 200 MeV) oraz γ(0)n stanowi wymiar anomalny, okre±laj¡cy
logarytmiczn¡ zale»no±¢ momentów od Q2. W podej±ciu DGLAP, γ(0)n jest momen-
tem funkcji rozszczepienia P (x) kwarków (q) i gluonów (G):

γ
(0) n
ij =

∫ 1

0
dx xn−1 Pij(x), (3.19)

gdzie {ij} oznacza {qq} dla cz¦±ci niesingletowej oraz {qG}, {Gq}, {GG} dla cz¦±ci
singletowej.
W analizie do±wiadczalnej wyznaczenie peªnych momentów (3.14) wymaga znajomo±ci
partonowych funkcji rozkªadu (PDF) w caªym obszarze zmiennej x-Bjorkena, od 0 do
1. Problemy z uzyskaniem danych pojawiaj¡ si¦ w granicznych obszarach x → 1 oraz
x → 0. O ile jednak w pierwszym przypadku (x → 1) PDF szybko zmierzaj¡ do zera,
nie wnosz¡c istotnej niepewno±ci do okre±lenia momentów, to brak danych dla x → 0
wyklucza miarodajne i jednoznaczne ich wyliczenie. Obecne dane eksperymentalne
pokrywaj¡ obszar maªych x do minimalnej warto±ci ok. 10−5 dla funkcji niespolaryzo-
wanych oraz ok. 10−3 dla spolaryzowanych. Granica x → 0 odpowiada niesko«czonej
energii oddziaªywania nukleonu z wirtualnym fotonem (W 2 = Q2(1/x− 1)), niemo»-
liwej do osi¡gni¦cia. Uzupeªnieniem brakuj¡cych oszacowa« przyczynków do momen-
tów, pochodz¡cych z obszaru x → 0, s¡ analizy teoretyczne, opisuj¡ce zachowanie si¦
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PDF w tym obszarze (m.in. teoria Regge, sumowanie podwójnych logarytmów ln2 x,
saturacja). Z drugiej strony, mo»na dostosowa¢ analiz¦ teoretyczn¡ do dost¦pnego
do±wiadczalnie obszaru xmin ≤ x ≤ xmax poprzez badanie dwustronnie obci¦tych
momentów TTMM

f̄ n(xmin, xmax, Q2) =
∫ xmax

xmin

dx xn−1 f(x,Q2). (3.20)

Podej±cie jednostronnie obci¦tych momentów TMM

f̄ n(xmin, Q2) =
∫ 1

xmin

dx xn−1 f(x,Q2) (3.21)

zaproponowano w [9]-[12], gdzie autorzy otrzymali niediagonalne równanie ewolucji
DGLAP, w którym ka»dy n-ty obci¦ty moment sprz¦ga si¦ z wszystkimi wy»szymi
momentami. Nast¦pnie idea TMM zostaªa z sukcesem zastosowana w analizie QCD
w przybli»eniu sumowania podwójnych logarytmów ln2 x, gdzie znaleziono diagonalne
rozwi¡zania dla nieodcaªkowanej funkcji rozkªadu partonów [H1]. Obci¦te momenty
znalazªy równie» zastosowanie w analizie NLO danych z procesów SIDIS [13, 14].
W ostatnich latach wyprowadzono diagonalne równania ewolucji, zarówno dla jed-
nostronnie [H4], jak i dwustronnie [H5, H6] obci¦tych momentów PDF. Otrzymane
równania zastosowano m.in. w analizie spinowych funkcji g1 [H7] i g2 [H6]. Znaleziono
ponadto zwi¡zki pomi¦dzy nieobci¦tymi i obci¦tymi momentami, u»yteczne w analizie
funkcji struktury nukleonu [H6]. Ewolucja TMM oraz TTMM byªa tak»e dyskutowana
w kontek±cie dualizmu kwarkowo - hadronowego [15]. Na szczególn¡ uwag¦ zasªuguje
uogólnienie podej±cia obci¦tych momentów wraz z uogólnieniem równa« DGLAP [H8].
U»ycie niepeªnych momentów w teoretycznym opisie oddziaªywa« ma istotne zalety.
Oprócz wspomnianego dostosowania analizy do dost¦pnych danych do±wiadczalnych,
operowanie momentami bezpo±rednio odwoªuje si¦ do wielko±ci �zycznych np. spinu
czy p¦du niesionego przez partony. Umo»liwia to wykorzystanie szerokiego zakresu
danych DIS przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wolnych parametrów. W szcze-
gólno±ci, nie jest konieczna dokªadna znajomo±¢ zachowa« PDF w krytycznym obsza-
rze maªych x. Diagonalne równania DGLAP dla TMM oraz TTMM s¡ uniwersalne
w ka»dym przybli»eniu (LO, NLO itd.), zarówno dla funkcji niespolaryzowanych, jak
i spolaryzowanych, a ich podobie«stwo do równa« ewolucji dla samych PDF pozwala
zaadoptowa¢ do podej±cia niepeªnych momentów znane metody rozwi¡za«. W kolej-
nych rozdziaªach przedstawiamy równania ewolucji dla obci¦tych momentów PDF, ich
wa»ne uogólnienie oraz zastosowania w chromodynamicznej analizie funkcji struktury
nukleonu.

4 Ewolucja momentów w przybli»eniu ln2x

W analizie oddziaªywa« istotn¡ rol¦ peªni znajomo±¢ zachowania si¦ funkcji struk-
tury w obszarze maªych warto±ci zmiennej x, b¦d¡cej cz¦±ci¡ podªu»nej skªadowej
p¦du hadronu, niesion¡ przez parton. QCD przewiduje silny wzrost PDF dla x → 0,
potwierdzony w dost¦pnym do±wiadczalnie regionie maªych x. W przypadku niespo-
laryzowanych singletowych funkcji struktury, ich wzrost w obszarze maªych x jest
zwi¡zany z wymian¡ twardego Pomeronu, opisywan¡ równaniami BFKL [16, 17, 18].
Z kolei w zachowaniu si¦ funkcji niespolaryzowanych niesingletowych oraz spolary-
zowanych w tym obszarze, kluczow¡ rol¦ odgrywaj¡ czªony podwójnie logarytmiczne
αs ln2 x. Wpªyw ten jest szczególnie widoczny dla spinowych funkcji niesingletowych,
gdzie wysumowanie czªonów [αs ln2 x]n generuje bardziej osobliw¡ zale»no±¢ w obsza-
rze maªych x ni» nieperturbacyjne przyczynki, wynikaj¡ce z teorii Reggego. Efekty
podwójnych logarytmów oparte s¡ o peªne wysumowanie tych czªonów w anomal-
nym wymiarze w równaniu grupy renormalizacyjnej, wychodz¡c poza standardow¡
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ewolucj¦ LO oraz NLO DGLAP. Wzrost funkcji struktury przy maªych x ksztaªtuje
odpowiednio ich obci¦te momenty w tym obszarze, a teoretyczne studia tych efektów
pozwalaj¡ oszacowa¢ przyczynki do reguª sum, pochodz¡ce z regionu niedost¦pnego
do±wiadczalnie.
Celem pracy [H1] byªo przeniesienie idei ewolucji obci¦tych momentów na grunt
podej±cia sumuj¡cego podwójne logarytmy ln2 x. Czªony podwójnie logarytmiczne
w niesingletowej cz¦±ci funkcji struktury g1 lub F2 s¡ generowane przez diagramy dra-
binkowe z wymian¡ kwarków (antykwarków) [19, 20, 21]. Ich wysumowanie dogodnie
mo»na opisa¢ za pomoc¡ tzw. nieodcaªkowanej funkcji

f(x,Q2) =
∂q(x,Q2)
∂ ln Q2

, (4.1)

gdzie q(x, Q2) oznacza funkcj¦ rozkªadu partonów. Równanie dla niesingletowej cz¦±ci
funkcji f ma posta¢

f(x,Q2) = f0(x) +
2αs(Q2)

3π

1∫

x

dz

z

Q2/z∫

Q2
0

dk2

k2
f

(x

z
, k2

)
, (4.2)

gdzie f0 jest nieperturbacyjnym przyczynkiem, zale»nym od wej±ciowej parametryzacji
q0:

f0(x) =
2αs(Q2)

3π

1∫

x

dz

z
q0(z). (4.3)

Znalezione równania dla obci¦tych momentów funkcji f w tym podej±ciu maj¡ posta¢

f̄ n(xmin, Q2) = f̄0
n(xmin) +

2αs(Q2)
3πn




Q2∫

Q2
0

dk2

k2
f̄ n(xmin, k2)

+

Q2/xmin∫

Q2

dk2

k2

(
Q2

k2

)n

f̄ n(xmin, k2)− xn
min

Q2/xmin∫

Q2
0

dk2

k2
f̄ 0(xmin, k2)


 , n 6= 0

(4.4)

oraz

f̄ 0(xmin, Q2) = f̄0
0(xmin) +

2 αs(Q2)
3π




Q2/xmin∫

Q2

dk2

k2
ln

Q2

k2
f̄ 0(xmin, k2)

+

Q2/xmin∫

Q2
0

dk2

k2

1∫

xmin

dy

y
ln y f(y, k2)− ln xmin

Q2/xmin∫

Q2
0

dk2

k2
f̄ 0(xmin, k2)


 . (4.5)

W przypadku staªej αs otrzymali±my diagonalne rozwi¡zanie dla n-tego obci¦tego
momentu funkcji f(x,Q2):

f̄ n(xmin, Q2) = f̄0
n(xmin)

(
Q2

Q2
0

)b(n)
R

1 + (R− 1)xn
min

, (4.6)

gdzie
R ≡ R(n, αs) =

3πn

2αs
b(n), (4.7)
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b(n) =
n

2

[
1−

√
1−

(n0

n

)2
]

, (4.8)

n0 = 2

√
2αs

3π
(4.9)

oraz

f̄0
n(xmin) =

1∫

xmin

dx xn−1 f0(x) =
2αs

3πn

1∫

xmin

dx

x
[xn − xn

min] q0(x). (4.10)

W granicznym przypadku xmin → 0, (4.6) sprowadza si¦ do znanego rozwi¡zania dla
peªnych momentów [19]

f̄ n(Q2) = f̄0
n
R(n, αs)

(
Q2

Q2
0

)b(n)

. (4.11)

Korzystaj¡c z wyniku (4.6), wyznaczyli±my momenty niesingletowych cz¦±ci funkcji
struktury g1 oraz F2:

1∫

xmin

dx xn−1 g1(x,Q2) = ḡ1
n(xmin, Q2

0)

+ B(xmin, n, Q2)
[
ḡ1

n(xmin, Q2
0)− xn

min ḡ1
0(xmin, Q2

0)
]
,

(4.12)

1∫

xmin

dx xn−1 F2(x,Q2) = F̄2
n(xmin, Q2

0)

+ B(xmin, n + 1, Q2)
[
F̄2

n(xmin, Q2
0)− xn+1

min F̄2
0(xmin, Q2

0)
]
,

(4.13)

B(xmin, n, Q2) =
b(n)

(
Q2

Q2
0

)b(n)

1 + (R− 1)xn
min

ln 1
xmin∫

ln
Q2

0
Q2

dt
eb(n) t

1 + et
. (4.14)

Zakªadaj¡c prost¡ parametryzacj¦ typu Reggego dla spinowej niesingletowej funkcji

gNS
1 (x,Q2

0) = gp
1(x,Q2

0)− gn
1 (x,Q2

0) ∼ (1− x)3, (4.15)

oszacowali±my przyczynki do reguªy sum Bjorkena:

∆IBSR (x1, x2, Q
2) =

x2∫

x1

dx gNS
1 (x,Q2). (4.16)

Otrzymana warto±¢ ∆IBSR dla x1 = 10−4 oraz x2 = 10−2 stanowi ok. 5% peªnej
sumy Bjorkena, wskazuj¡c na istotny wzrost funkcji struktury w obszarze maªych
x, maj¡cy swe ¹ródªo w czªonach ln2 x. Analizy teoretyczne, uwzgl¦dniaj¡ce efekty
podwójnych logarytmów, przewiduj¡ dla spinowych funkcji struktury przy x → 0
zachowanie typu x−0.4 oraz x−0.8, odpowiednio dla niesingletowej oraz singletowej ich
cz¦±ci [22]. Znajduje to odzwierciedlenie w wyborze parametryzacji wej±ciowej PDF
w standardowym podej±ciu DGLAP.
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5 Niediagonalne równania ewolucji DGLAP obci¦tych
momentów funkcji rozkªadu partonów
Standardowy formalizm DGLAP opisuje ewolucj¦ w zmiennej Q2 partonowych funkcji
rozkªadu w nukleonie. Podej±cie to sumuje wiod¡ce logarytmy ln(Q2/λ2) i mo»e
by¢ stosowane dla dostatecznie du»ej skali Q2 À Λ, gdy warto±¢ staªej sprz¦»enia
αs(Q2) ¿ 1 uzasadnia rachunek zaburze«. Równania ewolucji zarówno w przypadku
niespolaryzowanym, jak i spolaryzowanym maj¡ posta¢

dqNS(x, Q2)
d lnQ2

=
αs(Q2)

2π
(Pqq ∗ qNS)(x,Q2), (5.1)

d

d ln Q2

(
qS(x,Q2)
G(x,Q2)

)
=

αs(Q2)
2π

(
Pqq PqG

PGq PGG

)
∗

(
qS(x, Q2)
G(x,Q2)

)
, (5.2)

gdzie qNS , qS oraz G oznaczaj¡ odpowiednio niesingletow¡, singletow¡ oraz gluonow¡
cz¦±¢ partonów, Pij s¡ funkcjami rozszczepienia, zwi¡zanymi z anomalnym wymiarem
(3.19) oraz ∗ jest splotem Mellina

(A ∗B)(x) ≡
∫ 1

x

dz

z
A

(x

z

)
B(z). (5.3)

W literaturze istniej¡ dwie podstawowe metody rozwi¡zywania równa« ewolucji
DGLAP: w przestrzeni zmiennej x, za pomoc¡ rozªo»enia PDF na wielomiany (zob.
np. [23]), lub w przestrzeni n momentów (3.14). Zalet¡ operowania w przestrzeni n
s¡ analityczne rozwi¡zania dla momentów (3.17), (3.18) (tutaj funkcja f mo»e ozna-
cza¢ qNS , qS lub G), z których poprzez odwrotn¡ transformacj¦ Mellina otrzymuje si¦
rozwi¡zania dla PDF:

f(x,Q2) =
1

2πı

c+i∞∫

c−i∞
dn x−n f̄ n(Q2). (5.4)

Zastosowanie obci¦tych momentów (3.20) w miejsce peªnych (3.14) pozwala unikn¡¢
w analizie QCD obszaru x niedost¦pnego w do±wiadczeniach. W zaproponowanym
podej±ciu TMM [9]-[12] otrzymano równania ewolucji w postaci

df̄ n(xmin, Q2)
d ln Q2

=
αs(Q2)

2π

1∫

xmin

dy yn−1f(y, t) Gn

(
xmin

y

)
, (5.5)

gdzie Gn(xmin/y) jest obci¦tym odpowiednikiem anomalnego rozmiaru γ n (3.19):

Gn
ij(x) ≡

1∫

x

dz zn−1Pij(z). (5.6)

Rozwini¦cie Gn(xmin/y) w szereg Taylora wokóª y = 1 i ograniczenie go do M + 1
skªadników prowadzi do ukªadu sprz¦»onych niediagonalnych równa«

df̄ n(xmin, Q2)
d ln Q2

=
αs(Q2)

2π

M∑

p=0

C(M)
pn (xmin) f̄ n+p(xmin, Q2), (5.7)

gdzie

C(M)
pn (xmin) = γ(0) nδp0 − 4

3

M∑

k=p

(−1)p

p! (k − p)!

×
[

2
∞∑

i=n+2

(i + k − 1)!
i!

xi
min +

(n + k − 1)!
n!

(
xn

min +
n + k

n + 1
xn+1

min

) ]
. (5.8)
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W otrzymanych równaniach ewolucji ka»dy moment n sprz¦ga si¦ jedynie z wy»szymi
momentami (n+p, p ≥ 0), które szybko malej¡ do 0 wraz z rosn¡cym p. St¡d, z (5.7)
mo»na pozostawi¢ zamkni¦ty ukªad M + 1 równa« dla M + 1 kolejnych obci¦tych
momentów, pocz¡wszy od najni»szego N0:

df̄ N0(xmin, Q2)
d lnQ2

=
αs(Q2)

2π
[C(M)

0,N0
(xmin)f̄ N0(xmin, Q2)

+C
(M)
1,N0

(xmin)f̄ N0+1(xmin, Q2) + ... + C
(M)
M,N0

(xmin)f̄ N0+M (xmin, Q2)]

df̄ N0+1(xmin, Q2)
d ln Q2

=
αs(Q2)

2π
[C(M−1)

0,N0+1(xmin)f̄ N0+1(xmin, Q2)

+C
(M−1)
1,N0+1(xmin)f̄ N0+2(xmin, Q2) + ... + C

(M−1)
M−1,N0+1(xmin)f̄ N0+M (xmin, Q2)]

...

df̄ N0+M (xmin, Q2)
d ln Q2

=
αs(Q2)

2π
C

(0)
0,N0+M (xmin)f̄ N0+M (xmin, Q2). (5.9)

Rozwi¡zaniem powy»szych równa« jest w przypadku staªej αs

f̄ i(xmin, Q2) =

(
f̄ i(xmin, Q2

0)−
N0+M∑

k=i+1

Aik(xmin)f̄ k(xmin, Q2
0)

)

× exp
(

αs

2π
D

(M)
ii (xmin) ln

Q2

Q2
0

)
+

N0+M∑

k=i+1

Aik(xmin)f̄ k(xmin, Q2) (5.10)

oraz

f̄ i(xmin, Q2) =

(
f̄ i(xmin, Q2

0)−
N0+M∑

k=i+1

Aik(xmin)f̄ k(xmin, Q2
0)

)

× exp
(

2
β0

D
(M)
ii (xmin) ln

ln(Q2/Λ2)
ln(Q2

0/Λ2)

)
+

N0+M∑

k=i+1

Aik(xmin)f̄ k(xmin, k, Q2) , (5.11)

w przypadku biegn¡cej αs. Elementy macierzowe D
(M)
ij (xmin) oraz Aij(xmin) podano

w dodatku B pracy [H2].
Celem pracy [H2] byªo otrzymanie równa« (5.5)-(5.11), a nast¦pnie porównanie roz-
wi¡za« (5.10)-(5.11) z wynikami uzyskanymi metod¡ rozwini¦cia na wielomiany Cze-
byszewa w przestrzeni zmiennej x. Podej±cie wielomianowe jest jedn¡ z technik roz-
wi¡zywania równa« DGLAP, sprowadzaj¡c pierwotne ró»niczkowo - caªkowe równa-
nie ewolucji do ukªadu liniowych równa« ró»niczkowych. Wielomiany Czebyszewa
[24] byªy z powodzeniem stosowane przez J. Kwieci«skiego celem dyskretyzacji wielu
zagadnie« QCD (zob. np. [25]). Szczegóªowy opis metody mo»na znale¹¢ w do-
datku A [H2]. Rozwi¡zuj¡c równanie ewolucji z u»yciem wielomianów Czebyszewa,
otrzymali±my w [H2] wyniki dla funkcji rozkªadu partonów, które nast¦pnie posªu»yªy
do wylicze« obci¦tych momentów (3.21). W granicy xmin → 0, rozwi¡zania pokry-
waªy si¦ z analitycznymi przewidywaniami (3.18), potwierdzaj¡c dobr¡ dokªadno±¢
metody, opartej o wielomiany Czebyszewa. Porównanie wyznaczonych tym sposo-
bem obci¦tych momentów, pozwoliªo oceni¢ dokªadno±¢ póªanalitycznych rozwi¡za«
(5.10)-(5.11) niediagonalnego równania ewolucji. Analiz¦ przeprowadzili±my w przy-
bli»eniu LO dla szerokiego zakresu warto±ci punktu obci¦cia: 10−5 ≤ xmin ≤ 0.9 oraz
wirtualno±ci Q2: 1 ≤ Q2 ≤ 100 GeV2. Przedmiotem bada« byªy funkcje niesingletowe
o ogólnej postaci parametryzacji wej±ciowej

f(x,Q2
0) = Nxa1(1− x)a2 , (5.12)
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gdzie Q2
0 = 1GeV2, N jest czynnikiem normalizacyjnym oraz a1, a2 opisuj¡ zachowa-

nie si¦ PDF w obszarze odpowiednio maªych i du»ych warto±ci zmiennej x. Wybrano
dwie warto±ci a1, typowe dla funkcji spinowych, wynikaj¡ce z analiz teoretycznych
ostatnich lat: a1 = 0 (parametryzacja nieosobliwa) oraz a1 = −0.4 (parametryzacja
osobliwa dla x → 0). W porównaniach uwzgl¦dniono zarówno biegn¡c¡, jak i ustalon¡
αs. Zbadano wpªyw warto±ci N0, M , xmin, Q2 w (5.9) oraz rodzaju parametryzacji
(a1) na dokªadno±¢ rozwi¡za« TMM (5.10)-(5.11). Wyznaczono m.in. pomocnicz¡
miar¦ dokªadno±ci RM

n (xmin, Q2), jako wzgl¦dny bª¡d procentowy wyników TMM
w odniesieniu do tych, opartych o rozwini¦cie na wielomiany Czebyszewa (CHEB.):

RM
n (xmin, Q2) =

f̄ n(xmin, Q2)TMM − f̄ n(xmin, Q2)CHEB.

f̄ n(xmin, Q2)CHEB.
· 100%. (5.13)

Tabela 1 zawiera zestawienie warto±ci RM
n (xmin, Q2) dla ró»nych n, M , xmin oraz a1.

Stwierdzono bardzo dobr¡ zgodno±¢ porównywanych wyników dla momentów wy»-

xmin = 0.01 a1 = 0 a1 = −0.4
M n = 1 n = 2 n = 1 n = 2
4 4 ¿ 1 6 ¿ 1
10 3 ¿ 1 5 ¿ 1
20 3 ¿ 1 5 ¿ 1
30 2 ¿ 1 4 ¿ 1
60 2 ¿ 1 3 ¿ 1

xmin = 0.1 a1 = 0 a1 = −0.4
M n = 1 n = 2 n = 1 n = 2
4 13 5 16 5
10 10 4 11 4
20 6 3 7 3
30 4 2 5 2

Tablica 1: Bª¡d RM
n (xmin, Q2) (5.13) dla Q2 = 10 GeV2, xmin = 0.01, 0.1, parametryzacji (5.12)

(a1 = 0, −0.4). Wyniki podano dla momentów n oraz liczby wyrazów M w rozwini¦ciu (5.7).

szych ni» pierwszy (n ≥ 2) oraz niezbyt du»ych warto±ci xmin: xmin ≤ 0.1, nawet
w przypadku maªej liczby czªonów rozwini¦cia (M = 4). Dokªadno±¢ przewidywa«
w niediagonalnym podej±ciu TMM wzrasta wraz z rosn¡cym M oraz wolno maleje
z rosn¡c¡ skal¡ Q2. Ponadto, bª¡d R (5.13) ro±nie nieznacznie przy wyborze bardziej
osobliwej parametryzacji wej±ciowej (5.12) (a1 < 0). W przypadku ustalonej αs, R
ro±nie w przybli»eniu proporcjonalnie do warto±ci αs. Dla M = 30 otrzymano zado-
walaj¡c¡ zgodno±¢ wyników (R ≤ 5%) dla wszystkich momentów (n ≥ 1) w zakresie
xmin ≤ 0.1, niezale»nie od zadanej parametryzacji f(x,Q2

0) i postaci αs.
Przeprowadzone w [H2] porównanie zwraca uwag¦ na podej±cie obci¦tych momentów
jako na obiecuj¡ce narz¦dzie w badaniu ªamania skalowania w QCD z jednoczesnym
unikni¦ciem w analizie niemierzalnego obszaru x → 0.

6 Diagonalne równania ewolucji DGLAP obci¦tych
momentów funkcji rozkªadu partonów

Niediagonalne równania dla obci¦tych momentów PDF, opisane w poprzednim roz-
dziale, pozwalaj¡ z dobrym przybli»eniem bada¢ ewolucj¦ wy»szych momentów
(n ≥ 2), natomiast w przypadku pierwszego momentu, dokªadno±¢ rozwi¡za« silniej
zale»y od liczby wyrazów M w rozwini¦ciu (5.7), punktu obci¦cia xmin oraz wej±ciowej
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parametryzacji PDF. Bior¡c pod uwag¦ szczególn¡ rol¦ pierwszych momentów rozkªa-
dów partonów lub funkcji struktury w analizie procesów oddziaªywa« cz¡stek, jako
wa»nego testu QCD, starali±my si¦ znale¹¢ mo»liwo±ci poprawy dokªadno±ci rozwi¡za«
równa« (5.5) dla n = 1. Doprowadziªo to do otrzymania diagonalnego, dokªadnego
równania ewolucji dla pierwszego obci¦tego momentu w pracy [H3], co z kolei staªo
si¦ punktem wyj±cia do wyprowadzenia analogicznego równania dla dowolnego n-tego
momentu. W tym i kolejnych rozdziaªach przedstawiamy po krótce równania ewo-
lucji DGLAP dla jednostronnie i dwustronnie obci¦tych momentów PDF wraz z ich
zastosowaniami.

6.1 Ewolucja pierwszego momentu

W pracy [H3] przeksztaªcili±my równanie (5.5), zapisane dla pierwszego momentu, do
postaci

df̄ 1(xmin, Q2)
d ln Q2

=
2αs(Q2)

3π

[
xmin f̄ 0(xmin, Q2)

+
x2

min

2
f̄ −1(xmin, Q2)− 2

∞∑

k=1

xk
min

k
f̄ 1−k(xmin, Q2)

]
, (6.1)

w przybli»eniu LO dla funkcji G1 (5.6):

G1(z) =
8
3

ln(1− z) +
4
3

(
z +

z2

2

)
. (6.2)

Wykorzystuj¡c zwi¡zek pomi¦dzy momentami ró»nego rz¦du

f̄ j(xmin, Q2) = xj−1
min f̄ 1(xmin, Q2) + (j − 1)

1∫

xmin

dy yj−2 f̄ 1(y,Q2), (6.3)

otrzymali±my diagonalne równanie ewolucji

df̄ 1(xmin, Q2)
d lnQ2

=
2αs(Q2)

3π

[
f̄ 1(xmin, Q2)

(
3
2
− 2

∞∑

k=1

1
k

)

+

1∫

xmin

dy

(
2
∞∑

k=1

xk
min

yk+1
− xmin

y2
− x2

min

y3

)
f̄ 1(y,Q2)


 . (6.4)

Powy»sze równanie przypomina swoj¡ struktur¡ równanie ewolucji dla samych PDF,
st¡d do jego rozwi¡zania mo»na zaadoptowa¢ znane metody rozwi¡zywania równa«
DGLAP. I tak, w przestrzeni momentów, (6.4) przyjmuje posta¢

dM s,1(Q2)
d lnQ2

=
αs(Q2)

2π
H(s) M s,1(Q2), (6.5)

H(s) =
4
3

[
3
2

+ 2
∞∑

k=1

(
1

s + k
− 1

k

)
− 1

s + 1
− 1

s + 2

]
, (6.6)

gdzieM s,n jest ogólnie s-tym (peªnym) momentem obci¦tego n-tego momentu funkcji
f :

M s,n(Q2) =

1∫

0

dx xs−1

1∫

x

dy yn−1 f(y, Q2). (6.7)

16



Na wzór (3.17) oraz (5.4), otrzymujemy rozwi¡zanie dla M s,1, a nast¦pnie dla f̄ 1:

M s,1(Q2) = M s,1(Q2
0)

[
αs(Q2

0)
αs(Q2)

]2H(s)/β0

, (6.8)

f̄ 1(x,Q2) =
1

2πı

c+i∞∫

c−i∞
ds x−sM s,1(Q2

0)
[
αs(Q2

0)
αs(Q2)

]2H(s)/β0

. (6.9)

W tym uj¦ciu �momentu momentu� (MM), na zachowanie si¦ f̄ 1 przy maªych war-
to±ciach x, wiod¡cy wpªyw maj¡ najbardziej na prawo poªo»one bieguny M s,1(Q2

0)
oraz H(s) w przestrzeni zespolonej s [26]. Przybli»one rozwi¡zania, gdy x → 0, maj¡
posta¢

f̄ 1(x,Q2) ≈ 1
a2 + 1

−
√

e

2π
β(a2 + 1, z) x z1.5

[
z + 2a(Q2)

]−0.5

× exp
[

a(Q2) H(z − 1) + 0.5
√

1− 4 a(Q2) ln x
]

(6.10)

dla wiod¡cej osobliwo±ci H(s) oraz

f̄ 1(x,Q2) ≈ β(a1 + 1, a2 + 1)−
kmax∑

k=0

(−1)k

k!

× Γ(a2 + 1) xa1+1+k

Γ(a2 + 1− k) (a1 + 1 + k)
exp

[
a(Q2) H(−a1 − 1− k)

]
, (6.11)

gdy wiod¡ca osobliwo±¢ pochodzi odM s,1(Q2
0), czyli bezpo±rednio od f(x,Q2

0). W po-
wy»szych równaniach β(x, y) oznacza funkcj¦ Eulera, a1 i a2 parametryzuj¡ f(x,Q2

0)
w formie (5.12),

z ≡ −1 +
√

1− 4 a(Q2) lnx

2 lnx
(6.12)

oraz
a(Q2) ≡ 8

3β0
ln

α(Q2
0)

α(Q2)
. (6.13)

W pracy [H3] zestawili±my wyniki (6.10)-(6.11) (MM) z opisanymi w poprzednim
rozdziale niediagonalnymi rozwi¡zaniami (5.11) (ND) oraz rozwi¡zaniami uzyskanymi
w podej±ciu wielomianów Czebyszewa (CHEB). Wybrane porównania dla funkcji typu
spinowego niesingletowego przedstawione s¡ na rysunkach 1-3. Z porównania rezul-
tatów MM z CHEB, które mo»na traktowa¢ jako dokªadne, wida¢, »e przybli»one
rozwi¡zania (6.10)-(6.11) s¡ zadowalaj¡ce, b¦d¡c dla odpowiednio maªych x dokªad-
niejszymi od rozwi¡za« niediagonalnych (5.11). Otrzymane wyniki w podej±ciu �mo-
mentu momentu� dobrze opisuj¡ ewolucj¦ f̄ 1(x,Q2) dla punktu obci¦cia x < 0.01,
niezale»nie od dªugo±ci skali ewolucji Q2 oraz wej±ciowej parametryzacji. Wida¢ rów-
nie», »e osobliwa parametryzacja (5.12) z a1 < 0, jako wiod¡ca przetrwa ewolucj¦,
ksztaªtuj¡c zachowanie si¦ funkcji struktury oraz ich momentów w obszarze maªych
x.
Uzyskanie diagonalnego równania dla pierwszego momentu (6.4) zapocz¡tkowaªo
prace nad znalezieniem uogólnionego opisu ewolucji dowolnego n-tego obci¦tego mo-
mentu.

6.2 Ewolucja jednostronnie i dwustronnie obci¦tych momentów
dowolnego rz¦du

W [H4]-[H9] otrzymali±my równania ewolucji dla obci¦tych momentów dowolnego
rz¦du partonowych funkcji rozkªadu oraz wa»ne uogólnienie tych równa«, co stanowi
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Rysunek 1: Obci¦ty pierwszy moment f(x,Q2) w funkcji dolnej granicy obci¦cia x0. Porównanie rozwi¡-
za«: z u»yciem wielomianów Czebyszewa (CHEB), niediagonalnych (5.11) z ró»n¡ liczb¡ czªonów rozwi-
ni¦cia (ND-4), (ND-30) oraz przybli»onego (6.10) (MM). W parametryzacji wej±ciowej dla Q2

0 = 1GeV2

(5.12), a1 = 0, a2 = 3. Skala ewolucji Q2 = 10GeV2.
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Rysunek 2: Obci¦ty pierwszy moment f(x,Q2) w funkcji parametru a1 dla dwóch ró»nych punktów
obci¦cia x0. Porównanie rozwi¡za«: z u»yciem wielomianów Czebyszewa (CHEB) oraz przybli»onego
(6.10) (MM). Parametryzacja wej±ciowa dla Q2

0 = 1 GeV2 (5.12) oraz a2 = 3. Skala ewolucji Q2 =
10GeV2.
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Rysunek 3: Ewolucja obci¦tego pierwszego momentu f(x,Q2) w funkcji skali Q2, dla dolnej granicy ob-
ci¦cia x0 = 0.01. Porównanie rozwi¡za«: z u»yciem wielomianów Czebyszewa (CHEB), niediagonalnych
(5.11) z ró»n¡ liczb¡ czªonów rozwini¦cia (ND-4), (ND-30) oraz przybli»onego (6.10) (MM). W parame-
tryzacji wej±ciowej dla Q2

0 = 1 GeV2 (5.12), a1 = 0, a2 = 3.

centraln¡ cz¦±¢ niniejszej pracy. Przedstawiono tak»e kilka zastosowa« podej±cia.
Ogromn¡ zalet¡ otrzymanych równa« jest ich diagonalno±¢ (niezale»no±¢ ewolucji n-
tego momentu od momentów innych rz¦dów) oraz to, »e s¡ dokªadne (bez konieczno±ci
redukcji liczby czªonów w rozwini¦ciu, jak to ma ma miejsce w równaniach niediagonal-
nych). W podej±ciu �momentu momentu�, wymiar anomalny dla pierwszego obci¦tego
momentu funkcji niesingletowej H(s) (6.6) mo»na przeksztaªci¢ do postaci

H(s) =
4
3

[
3
2

+
1

(s + 1)(s + 2)
− 2

s+1∑

k=1

1
k

]
. (6.14)

Jest to równowa»ne γ
(0)s+1
qq , mianowicie

γ(0)s
qq =

4
3

[
3
2

+
1

(s)(s + 1)
− 2

s∑

k=1

1
k

]
. (6.15)

Mo»na spodziewa¢ si¦ zatem, »e, analogicznie do (6.8), ka»dy n-ty obci¦ty moment
ewoluuje z odpowiednim wymiarem anomalnym:

M s,n(Q2) = M s,n(Q2
0)

[
αs(Q2

0)
αs(Q2)

]2H(s,n)/β0

, (6.16)

gdzie
H(s, n) ≡ γs+n. (6.17)

W przestrzeni zmiennej x, odpowiada to przeskalowanej funcji rozszczepienia:

P ′
ij(n, x) = xnPij(x). (6.18)

Oryginalnie, równania ewolucji dla obci¦tych momentów dowolnego rz¦du zostaªy wy-
prowadzone w przestrzeni x w [H4], [H5] and [H6]. Poni»ej przedstawiamy szkic tego
wyprowadzenia.
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Funkcje rozkªadu partonów q(x,Q2) speªniaj¡ dobrze znane równania ewolucji
DGLAP typu

∂q(x,Q2)
∂ lnQ2

=
αs(Q2)

2π

1∫

x

dz

z
P (z) q

(x

z
,Q2

)
, (6.19)

gdzie P (z) jest funkcj¡ rozszczepienia. Bior¡c obci¦ty n-ty moment w punkcie x0

równania (6.19), otrzymujemy

∂q̄n(x0, Q
2)

∂ ln Q2
=

αs(Q2)
2π

1∫

x0

dx xn−1

1∫

x

dz

z
P (z) q

(x

z
,Q2

)
, (6.20)

gdzie

q̄n(x0, Q
2) =

1∫

x0

dxxn−1 q(x,Q2). (6.21)

Teraz, po kilku prostych przeksztaªceniach prawej strony (6.20), mamy

r.h.s. =
αs(Q2)

2π

1∫

x0

dx xn−1

1∫

x0

dz

z
Θ(z − x) P (z) q

(x

z
,Q2

)
=

αs(Q2)
2π

1∫

x0

dz

z
P (z)

1∫

x0

dxxn−1 Θ(z − x) q
(x

z
,Q2

)

tutaj podstawiamy y = x/z

r.h.s. =
αs(Q2)

2π

1∫

x0

dz

z
znP (z)

1/z∫

x0/z

dy yn−1 Θ(1− y) q(y, Q2) =

αs(Q2)
2π

1∫

x0

dz

z
zn P (z)

1∫

x0/z

dy yn−1q(y, Q2) =

αs(Q2)
2π

1∫

x0

dz

z
P ′(n, z) q̄n

(x0

z
,Q2

)
. (6.22)

W ko«cowym rezultacie otrzymujemy równanie ewolucji dla q̄n:

∂q̄n(x0, Q
2)

∂ ln Q2
=

αs(Q2)
2π

1∫

x0

dz

z
P ′(n, z) q̄n

(x0

z
,Q2

)
. (6.23)

Wida¢, »e rol¦ funkcji rozszczepienia peªni tutaj P ′(n, z) (6.18):

P ′(n, z) = zn P (z). (6.24)

W ten sposób pokazali±my, »e równania ewolucji dla jednostronnie obci¦tych momen-
tów (3.21) maj¡ dla dowolnej funkcji posta¢

df̄ n(xmin, Q2)
d ln Q2

=
αs(Q2)

2π

1∫

xmin

dz

z
P ′(n, z) f̄ n

(xmin

z
,Q2

)
, (6.25)
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gdzie P ′ dane jest przez (6.24). Poniewa» dwustronnie obci¦ty moment (3.20) jest
ró»nic¡ dwóch jednostronnie obci¦tych (3.21), równie» speªnia analogiczne równanie
ewolucji DGLAP:

f̄ n(xmin, xmax, Q2) = f̄ n(xmin, Q2)− f̄ n(xmax, Q2), (6.26)

df̄ n(xmin, xmax, Q2)
d lnQ2

=
αs(Q2)

2π

1∫

xmin

dz

z
P ′(n, z) f̄ n

(xmin

z
,
xmax

z
,Q2

)
. (6.27)

Równanie (6.27) jest w istocie bardzo ogólnym równaniem ewolucji dla momentów,
z którego przy zaªo»eniach xmax → 1 lub xmin → 0, xmax → 1, otrzymuje si¦ odpo-
wiednio (6.25) lub znane równanie dla peªnych momentów (3.15).
Podobie«stwo równa« (6.25) oraz (6.27) do standardowej postaci DGLAP dla PDF
(5.1), pozwala zastosowa¢ znane metody rozwi¡za«, zarówno w przestrzeni x, jak
i w przestrzeni momentów. W tym drugim przypadku, gdzie pojawiaj¡ si¦ �momenty
momentu�, przydatne staj¡ si¦ zwi¡zki pomi¦dzy peªnymi i obci¦tymi momentami,
które prezentujemy w poni»szym rozdziale.

6.3 U»yteczne zwi¡zki pomi¦dzy peªnymi i obci¦tymi momentami
Mellina

Dla ustalonego n, obci¦ty moment PDF (3.21) jest, podobnie jak i sama PDF, funk-
cj¡ dwóch zmiennych: x - dolnej granicy obci¦cia oraz Q2. Pokazali±my, »e równania
ewolucji dla obci¦tych momentów maj¡ diagonaln¡ posta¢ DGLAP. Dowód byª prze-
prowadzony dla funkcji niesingletowej w przybli»eniu LO, ale analogicznie zachodzi
dla momentów ukªadu równa« DGLAP (5.1), (5.2), w dowolnym rz¦dzie rachunku
zaburze«:

dq̄n
NS(x,Q2)
d ln Q2

=
αs(Q2)

2π
(P ′

qq(n) ∗ q̄n
NS)(x,Q2), (6.28)

d

d lnQ2

(
q̄n
S(x, Q2)

Ḡn(x,Q2)

)
=

αs(Q2)
2π

(
P ′

qq(n) P ′
qG(n)

P ′
Gq(n) P ′

GG(n)

)
∗

(
q̄n
S(x,Q2)

Ḡn(x, Q2)

)
, (6.29)

gdzie P ′
ij(n, x) jest zmody�kowan¡ funkcj¡ rozszczepienia (6.18), wyliczan¡ w kolej-

nych rz¦dach rachunku zaburze« LO, NLO, itd.:

P ′
ij(n, x) = xn

[
P

(0)
ij (x) +

αs(Q2)
2π

P
(1)
ij (x) +

(
αs(Q2)

2π

)2

P
(2)
ij (x) + · · ·

]
. (6.30)

W oparciu o ewolucj¦ momentów PDF (6.28), (6.29), uwzgl¦dniaj¡c przeskalowanie
wspóªczynników Wilsona jak dla Pij , mo»na wyznaczy¢ momenty funkcji struktury.
W przypadku spinowej funkcji g1, jej n-ty obci¦ty w punkcie x moment ma w przy-
bli»eniu NLO posta¢

ḡ n
1 (x,Q2) =

1
2

∑
q

e2
q

[
∆q̄ n(x,Q2) +

αs(Q2)
2π

(
C ′

q(n) ∗∆q̄ n + C ′
G(n) ∗∆Ḡn

)
(x,Q2)

]
,

(6.31)
gdzie przeskalowana funkcja Wilsona

C ′
i(n, x) = xn Ci(x). (6.32)

Stosuj¡c do równania dla obci¦tych momentów (6.28), (6.29) ponown¡ transformacj¦
Mellina, otrzymujemy równania ewolucji dla �momentu momentu� (6.7), analogiczne
do (3.15):

dM s,n
NS(Q2)

d lnQ2
=

αs(Q2)
2π

γs+n
qq M s,n

NS(Q2), (6.33)
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d

d lnQ2



M s,n

S (Q2)

M s,n
G (Q2)


 =

αs(Q2)
2π




γs+n
qq γs+n

qG

γs+n
Gq γs+n

GG






M s,n

S (Q2)

M s,n
G (Q2)


 . (6.34)

I analogicznie do (3.17) oraz (5.4) znajdujemy rozwi¡zania, które w przypadku nie-
singletowym maj¡ form¦

M s,n(Q2) = M s,n(Q2
0)

[
αs(Q2

0)
αs(Q2)

]2γs+n
qq /β0

, (6.35)

q̄ n(x, Q2) =
1

2πı

c+i∞∫

c−i∞
ds x−sM s,n(Q2). (6.36)

W pracy [H6] znale¹li±my zwi¡zki pomi¦dzy obci¦tymi i peªnymi momentami Mellina,
mianowicie

Ms, n =
1
s

q̄ s+n, (6.37)

q̄ s = (s− n)

1∫

0

dxxs−n−1 q̄ n(x). (6.38)

Zast¦puj¡c w (6.36) nie maj¡c¡ sensu �zycznego wielko±¢ Ms, n przez (6.37), mamy

q̄ n(x,Q2) =
1

2πı

c+i∞∫

c−i∞
ds

x−s

s
q̄ s+n(Q2). (6.39)

W ten sposób, obci¦te momenty PDF, a tak»e funkcji struktury mog¡ by¢ wyznaczone
za pomoc¡ peªnych momentów, znanych np. z rachunku na sieciach.
Znalezione w [H4] diagonalne równania ewolucji dla obci¦tych momentów posªu»yªy
jako punkt wyj±cia do uogólnienia tego podej±cia na szerok¡ klas¦ funkcji. Ten nie-
zmiernie wa»ny rezultat prezentujemy w nast¦pnym rozdziale.

7 Uogólnienie obci¦tych momentów funkcji rozkªadu
partonów oraz równa« ewolucji DGLAP
W pracy [H8] wyprowadzili±my nowatorskie uogólnienie obci¦tych momentów Mel-
lina gCMM funkcji f(x, µ2, n) i odpowiadaj¡ce temu uogólnieniu równania DGLAP.
Podej±cie to zostaªo opracowane w celu zbadania w jednolitych ramach uogólnionych
momentów g¦sto±ci partonów, otrzymanych zarówno poprzez wielokrotne caªkowanie,
jak i wielokrotne ró»niczkowanie wyj±ciowej funkcji f(x, µ2). Rozwi¡zania w postaci
uogólnionych momentów gCMM stanowi¡ pot¦»ne narz¦dzie do badania procesów
DIS z uwzgl¦dnieniem rzeczywistych kinematycznych ogranicze«. Gªównym celem
naszej pracy byªo przedstawienie w rozszerzonym teoretycznym zakresie uogólnionych
obci¦tych momentów gCMM i zbadanie ich analitycznych wªasno±ci. Otrzymali±my
kilka szczególnych przypadków, bardzo obiecuj¡cych w przyszªych analizach danych
do±wiadczalnych. Pokazali±my, »e uogólnione obci¦te momenty gCMM, otrzymane
zarówno poprzez wielokrotne caªkowanie, jak i wielokrotne ró»niczkowanie wyj±ciowej
funkcji rozkªadu partonów f(x, µ2) równie» speªniaj¡ równania DGLAP z odpowiednio
przetransformowanym j¡drem ewolucji P (z). Zaproponowali±my odpowiednie klasy
gCMM dla zakresów kinematycznych dost¦pnych w do±wiadczeniach. Poni»ej przed-
stawiamy najwa»niejsze rezultaty podej±cia gCMM otrzymane w [H8].
Je»eli f(x, Q2) jest rozwi¡zaniem równania DGLAP z j¡drem P (y):

ḟ ≡ ∂f(z,Q2)
∂ ln Q2

= (P ∗ f)(z) ≡
1∫

0

P (y) f(x,Q2) δ(z − xy) dx dy, (7.1)
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wówczas wielokrotna caªka z funkcji f , która jest uogólnionym obci¦tym momentem
gCMM:

f(z; n1, n2, ..., nk) =

1∫

z

znk−1
k dzk

1∫

zk

z
nk−1−1
k−1 dzk−1 ...

1∫

z2

zn1−1
1 f(z1) dz1 , (7.2)

równie» jest rozwi¡zaniem równania DGLAP:

ḟ(z; n1, n2, ..., nk) = (P ∗ f)(z; n1, n2, ..., nk) (7.3)

z j¡drem
P(y) = P (y) · yn1+n2+...+nk . (7.4)

Ogólne rozwi¡zanie (7.2) jest ¹ródªem ró»nych nowych cz¦±ciowych rozwi¡za«, a tak»e
ju» znanych wyników. Mianowicie, dla n1 = n2 = ... = nk = n mamy

f(z; {n}k) =

1∫

z

zn−1
k dzk

1∫

zk

zn−1
k−1dzk−1 ...

1∫

z2

zn−1
1 f(z1) dz1

=
∫ 1

z

[
tn − zn

n

]k−1 f(t)
(k − 1)!

tn−1 dt , (7.5)

z odpowiadaj¡cym j¡drem ewolucji

P(y) = P (y) · ykn. (7.6)

Dla k = 1, (7.5) sprowadza si¦ do obci¦tego n-tego momentu

f(z; n) =

1∫

z

tn−1 f(t) dt (7.7)

i otrzymujemy wówczas oryginalne równanie ewolucji (6.23), (6.24) [H4]:

ḟ(z, n) ≡ ∂f(z;n, Q2)
∂ ln Q2

= (P∗f)(z;n,Q2) ≡
1∫

0

P(y) f(x; n,Q2) δ(z−xy) dx dy, (7.8)

P(y) = P (y) · yn. (7.9)
Kªad¡c z = 0 w (7.8), otrzymujemy dobrze znane równanie grupy renormalizacyjnej
dla momentów f(0; n,Q2) (3.15):

∂f(0;n,Q2)
∂ ln Q2

=




1∫

0

P (y) yn−1 dy


 · f(0;n,Q2) ≡ γ(n) · f(0;n,Q2). (7.10)

Rozwa»my inny szczególny przypadek, gdzie n1 = n oraz n2 = n3 = . . . = nk = 0.
Wówczas ªatwo pokaza¢, »e gCMM w postaci

f(z; n, 0, . . . , 0) =

1∫

z

dzk

zk

1∫

zk

dzk−1

zk−1
...

1∫

z2

z1
n f(z1)

dz1

z1

=
∫ 1

z

ln(k−1) (x/z)
(k − 1)!

xn−1f(x) dx (7.11)

ewoluuje z j¡drem niezale»nym od k:

P(y) = P (y) · yn. (7.12)
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Podej±cie gCMM (7.2)-(7.4) mo»e by¢ równie» rozszerzone na ujemne warto±ci k,
daj¡c równania typu DGLAP dla wielokrotnie zró»niczkowanej oryginalnej funkcji
partonów. W tym celu, rozwa»my kolejny szczególny przypadek (7.2), mianowicie

f(z; 1, 1, ..., 1) =

1∫

z

dzk

1∫

zk

dzk−1 ...

1∫

z2

f(z1) dz1 =
∫ 1

z
(x− z)k−1 f(x)

(k − 1)!
dx (7.13)

który, zgodnie z (7.4), ewoluuje z j¡drem

P(y) = P (y) · yk. (7.14)

Poniewa» f(z) mo»na przedstawi¢ jako odwrotn¡ operacj¦ na f(z; 1, 1, ..., 1):

f(z) =
(
− d

dz

)k

f(z; 1, 1, ..., 1), (7.15)

natychmiast otrzymujemy uogólnione podej±cie gCMM, rozszerzone na wielokrotne
ró»niczkowanie. Mianowicie, na podstawie (7.1), (7.13), (7.14) oraz (7.15) znajdujemy,
»e k pochodna rozwi¡zania f ,

(−1)kf (k)(z) =
(
− d

dz

)k

f(z) , (7.16)

podlega ewolucji DGLAP z odpowiednim j¡drem

P(y) = P (y) · y−k . (7.17)

Bardziej ogólnie, pochodna funkcji znf(z)

(−1)k (znf(z))(k) =
(
− d

dz

)k

[znf(z)] (7.18)

posiada j¡dro ewolucji
P(y) = P (y) · yn−k. (7.19)

�ci±le mówi¡c, w uogólnieniu gCMM, caªkowite k > 0 odpowiada wielokrotnemu
caªkowaniu, natomiast caªkowite k < 0 odpowiada wielokrotnemu ró»niczkowaniu
pierwotnej funkcji f . Szczególne rozwi¡zania (xf(x))(k) byªy rozwa»ane w [27, 28].
Warto zwróci¢ uwag¦, »e podej±cie gCMM mo»e by¢ przedªu»one analitycznie na do-
woln¡ rzeczywist¡ warto±¢ k. W tym przypadku, czynniki (k − 1)! we wszystkich
powy»szych wzorach nale»y zast¡pi¢ przez Γ(k). Umo»liwia to caªkowanie lub ró»-
niczkowanie niecaªkowit¡ liczb¦ razy.
Istotnym uzupeªnieniem podej±cia gCMM jest wykazanie w [H9], »e dowolna znormali-
zowana funkcja ω(t) mo»e posªu»y¢ do utworzenia z funkcj¡ f uogólnionego momentu
gCMM fω(z, n), b¦d¡cego konwolucj¡ Mellina,

fω(z, n) = (ω ∗ fxn) ≡
∫ 1

z
ω (z/x) f(x) xn−1 dx,

∫ 1

0
ω(t) dt = 1 , (7.20)

który speªnia równanie ewolucji DGLAP z j¡drem P(y) = P (y) · yn.
Uogólnione równanie ewolucji, podobne do (7.2)-(7.3) mo»na tak»e otrzyma¢ dla funk-
cji struktury (SF) F . Je»eli F = C ∗f oznacza oryginaln¡ funkcj¦ i podlega równaniu
ewolucji [29]

Ḟ (z; µ2) = (K ∗ F ) (z), (7.21)

24



gdzie
K = P + β(as) (∂asC) ∗ C−1 , (7.22)

oraz β jest QCD β-funkcj¡, wówczas otrzymujemy now¡ funkcj¦ struktury F i nowe
wspóªczynniki Wilsona C [H7, H8]:

F, C → F = C ∗ f(z; {n}k), C = C(t) · tn1+n2+...+nk . (7.23)

Ko«cowo otrzymujemy równanie ewolucji dla F :

Ḟ(z; {n}k) = K ∗ F(z; {n}k) (7.24)

z j¡drem
K(y) = K(y) · yn1+n2+...+nk . (7.25)

W tabeli 2 zamieszczono podsumowanie gªównych wyników podej±cia obci¦tych mo-
mentów. W pierwszej kolumnie znajduj¡ si¦ uogólnione obci¦te momenty gCMM
(7.2), natomiast w drugiej odpowiadaj¡ce im j¡dra ewolucji DGLAP. Szczególne przy-

gCMM J¡dro DGLAP

1. f(x) P (y)

2. xnf(x) P (y) · yn

3.
∫ 1
z dxxn−1 f(x) P (y) · yn

4. f(z; n1, n2, ..., nk) (7.2) P (y) · yn1+n2+...+nk

5. f(z; n, 0, . . . , 0) =
∫ 1

z

ln(k−1) (x/z)
(k − 1)!

xn−1f(x) dx P (y) · yn

6. f(z;n, 1, . . . , 1) =
∫ 1

z

(x− z)k−1

(k − 1)!
xn−1f(x) dx P (y) · yn+k−1

7. fω(z, n) (7.20) P (y) · yn

8. −df(x)
dx

P (y) · y−1

9.
(− d

dx

)k
[xnf(x)] P (y) · yn−k

Tablica 2: Gªówne wyniki podej±cia obci¦tych momentów. W pierwszej kolumnie znajduj¡ si¦ uogólnione
obci¦te momenty gCMM (7.2), natomiast w drugiej odpowiadaj¡ce im j¡dra ewolucji DGLAP.

padki gCMM pokazane w tabeli 2, mog¡ posªu»y¢ w analizie danych do±wiadczalnych,
np. reguª sum DIS. Odpowiednie przykªady zastosowa« omawiamy w nast¦pnym roz-
dziale.

8 Zastosowanie równa« ewolucji dla obci¦tych momentów
8.1 Wyznaczanie funkcji rozkªadu partonów z obci¦tych momentów

Poznanie rozkªadów poszczególnych rodzajów partonów w nukleonie jest obecnie
przedmiotem intensywnych bada«, zarówno do±wiadczalnych, jak i teoretycznych.
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Rysunek 4: Rekonstrukcja funkcji (8.2), gdzie
a1 = −0.4, z pierwszego obci¦tego momentu dla
Q2 = 10GeV2 oraz zakresu xmin ≤ x ≤ 1.
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Rysunek 5: Dwustopniowa rekonstrukcja funk-
cji (8.2), gdzie a1 = −0.4, z pierwszego oraz
drugiego obci¦tego momentu dla Q2 = 10GeV2

i zakresu xmin ≤ x ≤ 1.

Jest to zwªaszcza istotne w przypadku funkcji spolaryzowanych, aby wyja±ni¢ zagadk¦
spinu nukleonu.
W pracy [H5] przedstawili±my sposób wyznaczenia g¦sto±ci partonów dla dowolnej
skali Q2

2 z ich obci¦tych momentów, znanych dla skali Q2
1. Metod¦ z powodzeniem za-

stosowali±my do danych eksperymentalnych HERMES oraz COMPASS w przypadku
spinowych funkcji rozkªadu kwarków walencyjnych. Idea odtworzenia funkcji g¦sto±ci
partonów q z obci¦tych momentów q̄ n, na podstawie de�nicji (3.20), (3.21), opiera si¦
o zwi¡zek

q(x,Q2) = −x1−n ∂q̄ n(x,Q2)
∂x

(8.1)

i przebiega w kolejnych krokach:
i. Przygotowanie danych do±wiadczalnych dla dwustronnie lub jednostronnie obci¦-

tych momentów (3.20), (3.21) w funkcji xmin dla skali Q2
1

ii. Ewolucja momentów od Q2
1 do Q2

2, zgodnie z (6.27)
iii. Rekonstrukcja g¦sto±ci partonów dla skali Q2

2 w oparciu o równanie (8.1)
Powy»sz¡ procedur¦ zastosowali±my do wyznaczenia wej±ciowej parametryzacji funkcji
testowej, a nast¦pnie do danych HERMES i COMPASS dla spinowych niesingletowych
funkcji rozkªadu uval − dval oraz uval + dval. Na wykresach 4-7 przedstawiono wyniki
rekonstrukcji. Funkcja próbna zostaªa wybrana w postaci ogólnej parametryzacji nie-
singletowej funkcji spinowej:

∆q(x,Q2
0 = 1GeV2) = N (a1, a2, a3) xa1(1− x)a2(1 + a3 · x). (8.2)

Rysunek 4 przedstawia rekonstrukcj¦ funkcji (8.2) z pierwszego obci¦tego momentu
danego dla skali Q2 = 10 GeV2 w zakresie xmin ≤ x ≤ 1. Na rysunku 5 widoczna
jest dwustopniowa rekonstrukcja funkcji próbnej, w której u»ycie drugiego momentu
pozwala na precyzyjne wyznaczenie parametru a3. Niezale»nie od zachowania si¦
parametryzacji wej±ciowej w obszarze maªych x (a1 = 0, −0.4, −0.8), odtworze-
nie pierwotnej funkcji z obci¦tych momentów jest zadowalaj¡ce, nawet dla danych
w ograniczonym zakresie x. Nale»y jednak podkre±li¢, »e jednoznaczna rekonstrukcja
jest mo»liwa tylko przy niewielkiej liczbie parametrów. Przy wi¦kszej ni» trzy liczbie
parametrów, do jednoznacznej rekonstrukcji konieczna jest znajomo±¢ zachowania si¦
odtwarzanej funkcji w obszarze maªych x. Na rysunkach 6, 7 pokazano odtworze-
nie parametryzacji Blümlein - Böttcher (BB) [30] oraz de Florian, Navarro, Sassot
(DNS) [32] z danych do±wiadczalnych odpowiednio HERMES [31] oraz COMPASS
[33]. W przypadku BB wyznaczono sze±¢ parametrów z danych dla pierwszego ob-
ci¦tego momentu w obszarze 0.021 ≤ x ≤ 0.9, natomiast dla DNS osiem parametrów
z danych w obszarze 0.006 ≤ x ≤ 0.7. Otrzymane wyniki s¡ satysfakcjonuj¡ce, st¡d
nadzieja na zastosowanie obci¦tych momentów do wyznaczenia z danych DIS oraz
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Rysunek 7: Rekonstrukcja parametryzacji wej-
±ciowej DNS [32] x(∆uv + ∆dv), x∆uv oraz
x∆dv z danych do±wiadczalnych COMPASS
[33] dla pierwszego obci¦tego momentu spino-
wej niesingletowej funkcji ∆uv + ∆dv. Linia
ci¡gªa - funkcja oryginalna.

SIDIS poszczególnych rozkªadów partonów, okre±laj¡cych ich przyczynki do spinu nu-
kleonu.

8.2 Przewidywania dla funkcji g2

Do peªnego opisu spinu nukleonu konieczna jest znajomo±¢ dwóch funkcji struktury:
g1 oraz g2. Nowa generacja do±wiadcze« z wysok¡ ±wiatªo±ci¡ wi¡zek spolaryzowa-
nych, prowadzona w Je�erson Lab, pozwala na bardziej precyzyjne badanie spinowych
funkcji struktury oraz ich momentów. Ma to istotne znaczenie w testowaniu chromo-
dynamicznych reguª sum oraz w zrozumieniu efektów wy»szego twistu i dualno±ci
kwarkowo-hadronowej. O ile funkcja g1 ma prost¡ interpretacj¦ w modelu partono-
wym, opisuj¡c kwarkowy rozkªad spinu w nukleonie:

g1(x) =
1
2

∑

i

ei ∆qi(x), (8.3)

to g2 nie ma znaczenia �zycznego w tym klasycznym modelu. Z uwagi na trudno±ci
z otrzymaniem poprzecznie spolaryzowanych tarczy, funkcja g2 przez dªugi czas nie
byªa przedmiotem bada« eksperymentalnych. Ostatnie dane do±wiadczalne z JLAB
dla maªych i po±rednich warto±ci przekazu czterop¦du Q2, z udziaªem spolaryzowa-
nych wi¡zek elektronowych oraz spolaryzowanych tarczy protonowych i deuterowych,
czyni¡ równie» funkcj¦ g2 interesuj¡cym i warto±ciowym narz¦dziem w badaniu spi-
nowej struktury nukleonu.
W pracy [H6] zastosowali±my równanie ewolucji dla obci¦tych momentów do analizy
spinowej funkcji g2. Znale¹li±my uogólnienie zwi¡zku Wandzury-Wilczka w uj¦ciu
obci¦tych momentów, a tak»e nowe reguªy sum. Otrzymali±my równie» równanie
ewolucji typu DGLAP dla cz¦±ci wiod¡cego twistu funkcji g2 oraz rozwi¡zali±my je
numerycznie. Poni»ej przedstawiamy najwa»niejsze wyniki.
Do±wiadczalna warto±¢ funkcji g2, mierzona w obszarze maªych i po±rednich warto±ci
Q2, skªada si¦ z dwóch cz¦±ci, wiod¡cego twistu-2 oraz wy»szego twistu:

g2(x,Q2) = gLT
2 (x,Q2) + gHT

2 (x,Q2). (8.4)

Czªon wiod¡cy gLT
2 mo»e by¢ wyznaczony z funkcji g1 w oparciu o zwi¡zek Wandzury-

Wilczka [34]

gLT
2 (x,Q2) = gWW

2 (x,Q2) = −g1(x,Q2) +
∫ 1

x

dy

y
g1(y, Q2). (8.5)
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Znan¡ wersj¦ relacji Wandzury-Wilczka dla peªnych momentów

ḡ n
2 (Q2) =

1− n

n
ḡ n
1 (Q2) (8.6)

uogólnili±my w [H6] do postaci dla obci¦tych momentów, mianowicie

ḡ n
2 (x0, Q

2) =
1− n

n
ḡ n
1 (x0, Q

2)− xn
0

n
ḡ 0
1 (x0, Q

2). (8.7)

W powy»szych równaniach

ḡ n
1,2(Q

2) =

1∫

0

dxxn−1 g1,2(x,Q2), (8.8)

ḡ n
1,2(x0, Q

2) =

1∫

x0

dxxn−1 g1,2(x,Q2) (8.9)

oraz

ḡ 0
1 (x0, Q

2) =

1∫

x0

dx

x
g1(x,Q2). (8.10)

Wykorzystuj¡c zwi¡zek (8.7) w przypadku pierwszego momentu (n = 1), otrzymujemy
x2∫

x1

dx gWW
2 (x,Q2) = (x2 − x1)

1∫

x2

dx

x
g1(x,Q2)− x1

x2∫

x1

dx

x
g1(x,Q2) (8.11)

lub w szczególnych przypadkach
1∫

x0

dx gWW
2 (x, Q2) = −x0

1∫

x0

dx

x
g1(x,Q2) (8.12)

oraz
x0∫

0

dx gWW
2 (x,Q2) = x0

1∫

x0

dx

x
g1(x, Q2). (8.13)

Równania (8.11)-(8.13) stanowi¡ nowe interesuj¡ce zwi¡zki, które mog¡ posªu»y¢ do
testowania reguªy sum Burkhardta-Cottinghama (BC) [35].
Wykorzystuj¡c zale»no±¢ Wandzury-Wilczka oraz równania ewolucji dla obci¦tych mo-
mentów g1, mo»na znale¹¢ równanie ewolucji dla samej funkcji g2. Drugi skªadnik
prawej strony relacji Wandzury-Wilczka (8.5) jest zerowym momentem funkcji g1 i na
mocy (6.24) oraz (6.25) podlega takiej samej ewolucji jak g1, poniewa»

P ′
ij(n = 0, x) = Pij(x). (8.14)

St¡d otrzymujemy posta¢ DGLAP ewolucji dla wiod¡cego twistu g2:

dgWW
2 (x,Q2)
d ln Q2

=
αs(Q2)

2π

1∫

x

dz

z
P

(x

z

)
gWW
2 (z, Q2). (8.15)

Powy»sze równanie mo»e by¢ pomocne w wyznaczeniu przyczynków wy»szego twistu
gHT
2 z danych do±wiadczalnych gEXP

2 , gdzie

gHT
2 (x,Q2) = gEXP

2 (x,Q2)− gWW
2 (x,Q2). (8.16)
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Rysunek 9: Niesingletowa cz¦±¢ LO spino-
wej funkcji struktury xgNS

2 (x,Q2) dla Q2 =
10GeV2 jako funkcja x dla ró»nych parametry-
zacji g1 (8.18): a1 = 0 (linia ci¡gªa), a1 = −0.4
(przerywana) oraz a1 = −0.8 (kropkowana).

Zakªadaj¡c, »e gªówny przyczynek wy»szego twistu do funkcji g2 pochodzi od twistu-3,
dla którego równie» zostaªo sformuªowane równanie ewolucji typu DGLAP [36, 37, 38]

dgtw−3
2 (x,Q2)
d ln Q2

=
αs(Q2)

2π

1∫

x

dz

z
P tw−3

(x

z

)
gtw−3
2 (z, Q2), (8.17)

otrzymujemy poprzez równania (8.15)-(8.17) peªny opis zachowania si¦ funkcji g2 ze
zmian¡ Q2. Na rysunkach 8 oraz 9 przedstawiamy numeryczne rozwi¡zania równania
(8.15) dla cz¦±ci niesingletowej w przybli»eniu LO. Jako parametryzacj¦ wej±ciow¡ dla
funkcji gNS

1 (x,Q2
0) dla Q2

0 = 1GeV2 wybrali±my ogóln¡ form¦ (8.2), mianowicie

gNS
1 (x,Q2

0) = N xa1(1− x)a2(1 + a3 · x), (8.18)

gdzie a1, a2 oraz a3 charakteryzuj¡ zachowanie si¦ funkcji g1, a st¡d i g2, odpowiednio
w obszarze maªych, du»ych i ±rednich warto±ci zmiennej x. Warto±ci parametrów a1,
a2, a3 s¡ zwykle otrzymywane z globalnej analizy danych do±wiadczalnych, a czynnik
normalizacyjny N wyznacza si¦ z reguª sum. Tutaj, u»ywamy prostej parametryzacji,
gdzie a2 = 3, a3 = 20, badaj¡c zale»no±¢ ewolucji g2 od parametru a1. Rysunek 8
przedstawia g2 w zale»no±ci od x dla ró»nych warto±ci skali Q2: 1, 10 oraz 100 GeV2.
W parametryzacji pocz¡tkowej g1 przyj¦li±my skal¦ Q2

0 = 1GeV2 oraz a1 = −0.4.
Z wykresu wida¢, »e funkcja xgNS

2 jest dodatnia dla maªych x, okoªo x = 0.1 − 0.2
zmienia znak, staj¡c si¦ ujemn¡ dla wi¦kszych warto±ci x. Podobne zachowanie otrzy-
mano dla lekkich i ci¦»kich wkªadów kwarkowych do g2 przez J. Bluemleina, V. Ra-
vindrana and W.L. van Neervena [39]. Jest to wyrazem zgodno±ci z reguª¡ sum BC.
Na podstawie wykresu 8 mo»na równie» zauwa»y¢, »e wraz z rosn¡cym Q2, punkt
przeci¦cia funkcji gNS

2 z osi¡ x przesuwa si¦ w stron¦ mniejszych warto±ci x. Na
rysunku 9 porównujemy przewidywania dla gNS

2 przy ró»nych zachowaniach si¦ pa-
rametryzacji (8.18) w obszarze maªych x: a1 = 0, −0.4, −0.8. Widzimy, »e bardziej
osobliwe zachowanie si¦ funkcji g1 w obszarze maªych x implikuje mniejsz¡ warto±¢
punktu przeci¦cia funkcji gNS

2 z osi¡ x. W pracy [H6] wykazali±my równie», »e ewo-
lucja funkcji g2 jest dla maªych x bardzo czuªa na warto±¢ skali Q2 oraz na wybór
parametryzacji wej±ciowej. Przykªadowo, dla x = 10−4 warto±¢ gNS

2 zwi¦ksza si¦
dwukrotnie przy zmianie z Q2 = 1 GeV2 do Q2 = 100GeV2 dla typowej parametry-
zacji z a1 = −0.4. Rozwa»aj¡c natomiast wpªyw samej parametryzacji wej±ciowej
na ewolucj¦ g2, obserwujemy dla x = 10−4 oraz Q2 = 10 GeV2 ponad czterokrotny
wzrost warto±ci g2 przy porównaniu pªaskiej parametryzacji (a1 = 0) z bardzo strom¡
(a1 = −0.8).
Przedstawione wyniki wskazuj¡, »e znajomo±¢ zachowania si¦ funkcji struktury oraz
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ich momentów w obszarze maªych x jest kluczowa w zrozumieniu struktury nukleonu.
W tym kontek±cie podej±cie obci¦tych momentów wydaje si¦ by¢ cennym narz¦dziem
analizy QCD i wa»nym pomostem pomi¦dzy dost¦pnym i niedost¦pnym do±wiadczal-
nie obszarem x w tej analizie.

8.3 Wkªady do reguªy sum Bjorkena
Reguªy sum kwantowej chromodynamiki s¡ pot¦»nym narz¦dziem w badaniu we-
wn¦trznej struktury nukleonu. Jedn¡ z nich jest reguªa sum Bjorkena (BSR) [40],
odnosz¡ca si¦ do pierwszego momentu niesingletowej spinowej funkcji struktury
gNS
1 (x,Q2):

Γp−n
1 =

∫ 1

0
dx gNS

1 (x,Q2) =
∫ 1

0
dx (gp

1 − gn
1 ). (8.19)

Wskutek symetrii zapachu (�avour) SUf (2), BSR jest uwa»ana za dokªadnie speª-
nion¡. Wobec tego, wszelkie oszacowania spolaryzowanych rozkªadów partonów po-
winny by¢ przeprowadzane z zaªo»eniem prawdziwo±ci BSR. W granicy przekazu nie-
sko«czonego p¦du Q2, BSR ma posta¢

Γp−n
1 =

1∫

0

dx gNS
1 (x,Q2) =

1
6

∣∣∣∣
gA

gV

∣∣∣∣ , (8.20)

gdzie | gA
gV
| jest staªa rozpadu β neutronu

∣∣∣∣
gA

gV

∣∣∣∣ = F + D = 1.28 . (8.21)

Po wª¡czeniu kolejnych rz¦dów zaburze« oraz poprawek wy»szych twistów, BSR przed-
stawia si¦ jako

Γp−n
1 (Q2) =

1
6

∣∣∣∣
gA

gV

∣∣∣∣
[

1− αs

π
− 3.58

α2
s

π2
− 20.21

α3
s

π3
+ ...

]

︸ ︷︷ ︸
wiodcy twist

+
∞∑

i=2

µ2i(Q2)
Q2i−2

︸ ︷︷ ︸
wysze twisty

. (8.22)

Poniewa» dane do±wiadczalne pokrywaj¡ jedynie ograniczony obszar zmiennej Bjor-
kena x i w istocie wyra»aj¡ obci¦te momenty funkcji struktury, jest naturalnym u»ycie
w analizie tych danych podej±cia opartego wªa±nie o TMM. Metoda obci¦tych momen-
tów pozwala na bezpo±rednie badanie wkªadów do reguª sum, w tym do BSR.
Reguªa sum Bjorkena byªa przedmiotem naszych bada« za pomoc¡ podej±cia obci¦-
tych momentów przede wszystkim w pracach [H3] i [H7]. Poni»ej przedstawiamy
niektóre nasze wyniki.
W [H3] wyliczyli±my przyczynki do BSR pochodz¡ce z obszaru maªych warto±ci x.
Peªne zrozumienie struktury nukleonu wymaga znajomo±ci rozkªadów partonów w ca-
ªym obszarze x: 0 ≤ x ≤ 1. Jednak»e dost¦pny zakres x w do±wiadczeniach DIS
jest ograniczony do x > 10−5 dla przypadków niespolaryzowanych oraz do x > 10−3

dla spolaryzowanych. Na przykªad, dane z uwzgl¦dnieniem spinu pokrywaj¡ obszar
0.7 > x > 0.003, 0.9 > x > 0.021 i 0.7 > x > 0.004 w do±wiadczeniach odpowiednio
SMC, HERMES i COMPASS. Dlatego, dla peªnej analizy nale»y ekstrapolowa¢ wy-
niki do warto±ci x = 0 oraz x = 1. Ekstrapolacja przy x → 0, gdzie funkcje struktury
silnie rosn¡, jest du»o bardziej wa»niejsza ni» ta, przy x → 1, gdzie funkcje struktury
znikaj¡. Ekstrapolacja w kierunku x = 0 obarczona jest du»ymi niepewno±ciami, b¦-
d¡c istotnie zale»n¡ od zastosowanego �tu QCD, co daje swobod¦ w niemierzalnych
obszarach. Praktyczny brak danych do±wiadczalnych w obszarze bardzo maªych x
otwiera ten obszar dla czysto teoretycznych analiz zachowania si¦ g¦sto±ci partonów
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sum Bjorkena (8.23) dla ró»nych warto±ci pa-
rametrów a1 i a2, (a3 = 0) w parametryzacji
wej±ciowej (8.18). x0 = 0.01 oraz Q2 = 5GeV2.
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Rysunek 11: Ograniczenia na parametryzacj¦
gNS
1 (8.18) (a3 = 0), wynikaj¡ce z do±wiadczal-
nych oszacowa« wkªadów do reguªy sum Bjor-
kena z obszaru maªych x. Peªny kolor: SMC
[41, 42, 43], SLAC [44, 45, 46], 10% ≤ r ≤ 20%.
Kratka: HERMES [47], 20% ≤ r ≤ 40%.
Q2 = 5GeV2 oraz x0 = 0.01 lub 0.23, odpo-
wiednio.

przy wysokich energiach. W pracy [H3] wykazali±my du»y wpªyw wyboru wej±cio-
wej parametryzacji g1 na ocen¦ wkªadów do BSR, pochodz¡cych z obszaru maªych x.
Przyczynki te ksztaªtuj¡ si¦ na poziomie od kilku procent dla pªaskiej parametryzacji
(∼ const), do dziesi¡tek procent dla stromej parametryzacji (∼ x−0.5), co pokazane
jest na rysunku 10. Przedstawiony jest procentowy wkªad do BSR, pochodz¡cy z ob-
szaru maªych x 0 ≤ x ≤ x0,

r(x0, Q
2) =

x0∫
0

dx gNS
1 (x,Q2)

1∫
0

dx gNS
1 (x,Q2)

· 100% (8.23)

jako funkcja parametrów a1 oraz a2 w wej±ciowej parametryzacji (8.18) (a3 = 0).
Wykªadnik a1 steruje zachowaniem si¦ funkcji struktury gNS

1 gdy x → 0, a czynnik
(1− x)a2 zapewnia znikanie gNS

1 przy x → 1. Stosunek r dla x0 = 0.01 zmienia si¦ od
kilku do kilkudziesi¦ciu procent dla ró»nych kon�guracji −1 ≤ a1 ≤ 0 i 0 ≤ a2 ≤ 8.
Wida¢, »e przyczynki do BSR z obszaru maªych x rosn¡ wraz z rosn¡cym a2 oraz
malej¡cym a1. Dla pªaskiej parametryzacji typu Regge z a1 = 0 i a2 = 3, r jest
na poziomie 5 − 10%, co jest znacz¡co ró»ne od wyniku opartego o parametryzacj¦
z a1 = −0.4 i a2 = 3, gdzie r ∼ 20%. Z analiz teoretycznych wiadomo, »e wªasno±ci
niesingletowej spolaryzowanej funkcji struktury gNS

1 s¡ w obszarze maªych x ksztaª-
towane przez czªony podwójnych logarytmów i.e. (αsln

2x)n [19, 20, 21]. Prowadzi to
do osobliwego zachowania si¦ gNS

1 przy maªych x:

gNS
1 (x,Q2) ∼ x−λ (8.24)

z λ ≈ 0.4. Podej±cie LO DGLAP wraz z u»yciem osobliwej parametryzacji wej-
±ciowej, gdzie a1 = −0.4 mo»e wi¦c na±ladowa¢ efekty wysumowania czªonów
podwójnie logarytmicznych ln2x. Dane do±wiadczalne z obszaru maªych x wyra¹nie
potwierdzaj¡ wzrost gNS

1 w tym obszarze [41, 42, 43, 47]. Jednak»e niepewno±ci
pomiarowe tych danych s¡ zbyt du»e, aby miarodajnie potwierdzi¢ albo wykluczy¢
zachowanie typu x−0.4. T¡ `swobod¦' wyboru parametryzacji przy ekstrapolacji
danych BSR do obszaru maªych x ilustruje tak»e rysunek 11. Eksperymentalne
dane mog¡ by¢ zadawalaj¡co odtworzone przez wiele parametryzacji, np. zarówno
przez nieosobliw¡ przy x → 0, ∼ (1 − x)6, jak i osobliw¡ ∼ x−0.5(1 − x). Szeroki
zakres tych oszacowa« mógªby by¢ zaw¦»ony dzi¦ki nowym spinowym danym z tego
interesuj¡cego i tajemniczego obszaru maªych x.
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Rysunek 12: Wkªady do reguªy sum Bjorkena Γp−n
1 (x0, 1, Q2) (8.25) dla Q2 = 3 GeV2 w funkcji punktu

obci¦cia x0 dla ró»nych zachowa« wej±ciowej parametryzacji (8.18), linia ci¡gªa: a1 = 0, kropkowana:
a1 = −0.2 i przerywana: a1 = −0.4. Porównanie z danymi COMPASS [33].

Parametryzacja x -range Q2 [GeV2] ΓNS
1 EXP ΓNS

1

(1− x)3 0.161 HERMES
x−0.2(1− x)3 0.021-0.9 5 0.149 0.1479± 0.0055± 0.0142
x−0.4(1− x)3 0.131

(1− x)3 0.177 COMPASS
x−0.2(1− x)3 0.004-0.7 3 0.173 0.175± 0.009± 0.015
x−0.4(1− x)3 0.163

Tablica 3: Teoretyczne przewidywania dla obci¦tych wkªadów do BSR dla ró»nych zachowa« gNS
1 przy

maªych x. Porównanie z danymi HERMES [31] oraz COMPASS [33].

W pracy [H7], porównali±my nasze przewidywania dla obci¦tych wkªadów do reguªy
sum Bjorkena

Γp−n
1 (x1, x2, Q

2) =

x2∫

x1

gNS
1 (x,Q2) dx (8.25)

z ostatnimi danymi HERMES [31] oraz COMPASS [33]. Rysunek 12 zawiera
wkªady do reguªy sum Bjorkena Γp−n

1 (x0, 1, Q2) (8.25) dla Q2 = 3 GeV2 w funkcji
punktu obci¦cia x0 dla ró»nych zachowa« wej±ciowej parametryzacji (8.18) przy
maªych warto±ciach x: a1 = 0, -0.2 oraz -0.4, w porównaniu do danych COMPASS.
Pod uwag¦ wzi¦to pierwsz¡ poprawk¦ perturbacyjn¡ do BSR: −αs/π. W tabeli 3
przedstawiono obci¦te wkªady do reguªy sum Bjorkena z dost¦pnego do±wiadczalnie
obszaru x, ponownie otrzymane dla ró»nych wej±ciowych parametryzacji (8.18).
Przewidywania równie» porównano z danymi HERMES oraz COMPASS. Z naszych
analiz zamieszczonych w pracy [H7] mo»na zauwa»y¢, »e najbardziej uprzywilejowa-
nym zachowaniem si¦ funkcji struktury gNS

1 w obszarze maªych x, odpowiadaj¡cym
do±wiadczalnym danym jest ∼ x−0.2.

Warto zwróci¢ tak»e uwag¦, »e wi¦cej zagadnie« dotycz¡cych reguªy sum Bjorkena
zaprezentowali±my w pracach [48, 49]. Wspominamy o nich krótko po±ród innych
osi¡gni¦¢ w gªównym Rozdziale 5.
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Rysunek 13: Obci¦ty pierwszy moment Gω (8.29), gdzie ω = n xn−1, dla ró»nych n w funkcji punktu
obci¦cia x0. Krzywe od doªu do góry kolejno dla n = 1/8,... n = 3 oraz obci¦ta suma Bjorkena. W granicy
x0 → 0, zgodnie z (8.28), wszystkie krzywe zmierzaj¡ do BSR.

8.4 Zastosowania gCMM
W oparciu o uogólnione obci¦te momenty gCMM, mo»na skonstruowa¢ szereg in-
teresuj¡cych cz¦±ciowych rozwi¡za« uogólnionych równa« DGLAP i zastosowa¢ je
odpowiednio w analizie danych do±wiadczalnych w ró»nych ograniczonych obszarach
zmiennej x. Szczególne przypadki gCMM s¡ zestawione w tabeli 2. J¡dro ewolucji
DGLAP dla (7.20) ma prost¡ form¦ P (y)yn, i st¡d odpowiednie funkcje wagowe fω

peªni¡ rol¦ `cegieªek' przy konstrukcji ka»dego nowego obiektu gCMM. W ten sposób
otrzymujemy kolejne nowatorskie narz¦dzia, u»yteczne w teoretycznym formali¹mie
QCD. W [H9] zaproponowali±my jak wybra¢ stosowne funkcje wagowe w (7.20) do
badania reguª sum w procesach DIS. W tym celu nale»y wybra¢ tak¡ funkcj¦ fω,
która jest wzmocniona na prawym ko«cu x = 1. To wzmocnienie staje si¦ u»yteczne
zwªaszcza dla przypadków, gdy dane do±wiadczalne s¡ lepiej znane w obszarze du-
»ych x oraz takich, gdy dane przy maªych x s¡ obarczone du»ymi niepewno±ciami.
Z wªasno±ci splotu Mellina

∫ 1

0
xn−1 dx

∫ 1

x

dy

y
f(y) g

(
x

y

)
=

[ ∫ 1

0
xn−1f(x) dx

]
×

[ ∫ 1

0
xn−1g(x) dx

]
(8.26)

wynika, »e dla ka»dej znormalizowanej funkcji ω(x) zachodzi
∫ 1

0
fω(x, n) dx ≡

∫ 1

0
(ω ∗ f · yn) (x) dx =

∫ 1

0
f(x) · xn−1 dx. (8.27)

Bior¡c pod uwag¦, »e dane do±wiadczalne z ró»nych laboratoriów otrzymuje si¦ z ró»-
nymi niepewno±ciami pomiarowymi, szczególnie w obszarze maªych x, wydaje si¦ by¢
u»ytecznym rozwa»a¢ obok wkªadów do `zwykªej' sumy Bjorkena ich uogólnionej wer-
sji, opartej o (8.27). Poniewa» przyczynki z obszaru maªych x obarczone du»ymi
niepewno±ciami wchodz¡ do uogólnionej sumy Bjorkena z istotnie mniejszymi wa-
gami, umo»liwia to miarodajne porównanie danych. Otrzymujemy uogólnion¡ sum¦
Bjorkena kªad¡c w (8.27) f(x) = gNS

1 (x,Q2) oraz n = 0:
∫ 1

0
Gω(x,Q2) dx =

∫ 1

0
gNS
1 (x,Q2) dx = BSR, (8.28)
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gdzie

Gω(x,Q2) =
(
ω ∗ gNS

1

)
(x) ≡

∫ 1

x
ω (x/z) gNS

1 (z, Q2)
dz

z
, (8.29)

∫ 1

0
ω(x) dx = 1 . (8.30)

Gω ma to samo j¡dro ewolucji DGLAP, co i sama funkcja gNS
1 . St¡d, odpowiednie

obci¦te pierwsze momenty Gω zmierzaj¡ w granicy do BSR, gdy punkt obci¦cia x0

zmierza do zera. Nale»y wybra¢ tak¡ wag¦ ω dla Gω, aby osi¡gn¡¢ t¡ granic¦ w naj-
bardziej gªadki sposób. To bardzo gªadkie zachowanie si¦ caªki w pobli»u x0 = 0
pozwala oceni¢ warto±¢ BSR z obci¦tych caªek

∫ 1
x0

Gω(x,Q2)dx przy x0 6= 0. Próby
te pokazano na rysunku 13 dla przypadku ω(x) = n xn−1, co równie» mo»e by¢ testo-
wane do±wiadczalnie. W celu badania uogólnionej sumy Bjorkena mo»na tak»e jako
funkcj¦ wagow¡ wybra¢

ω(x) =
lnk (1/x)

k!
, (8.31)

co daje uogólniony moment gCMM w postaci (7.11). W tym przykªadzie, wkªady
do uogólnionej BSR s¡ wzmocnione przy prawym ko«cu x = 1 poprzez pot¦gi
logarytmów.

Na zako«czenie sygnalizujemy dalsze mo»liwe zastosowania podej±cia obci¦tych mo-
mentów:
• Badanie podstawowych wªasno±ci struktury nukleonu w oparciu o momenty funk-

cji F1, F2 oraz g1. S¡ to m.in. cz¦±ci p¦du niesione przez kwarki, przyczynki kwar-
kowe skr¦tno±ci do spinu nukleonu oraz, co szczególnie wa»ne, ocena wkªadów
do spinu, pochodz¡cego od spolaryzowanych gluonów ∆G na podstawie danych
COMPASS i RHIC.

• Wyznaczenie efektów wy»szego twistu (HT) z momentów funkcji g2 w ograniczo-
nym obszarze zmiennej x, które mog¡ by¢ zmierzone w Je�erson Lab (JLAB),
dostarczaj¡c informacji o dwoisto±ci kwarkowo - hadronowej.

• Testowanie reguª sum Burkhardta-Cottinghama oraz Efremova-Leadera-Teryaeva
[50], wraz z ocen¡ ich obci¦tych wkªadów i porównaniem z danymi do±wiadczal-
nymi.

• Przewidywania dla uogólnionych rozkªadów partonów (GPDs). Momenty GPDs
mog¡ by¢ zwi¡zane z caªkowitym momentem p¦du (spinowym i orbitalnym)
pochodz¡cym od kwarków ró»nych zapachów. Pomiary w procesach gª¦boko-
wirtualnego rozpraszania komptonowskiego (DVCS), zale»ne od funkcji GPD
b¦d¡ przeprowadzane w JLAB. Byªby to wa»ny krok na drodze do peªnego zro-
zumienia spinu nukleonu.

Od roku 1987, kiedy do±wiadczenia EMC przyniosªy zaskakuj¡cy wynik, »e wkªady
kwarkowe pokrywaj¡ tylko niewielk¡ cz¦±¢ spinu protonu [51], problem rozkªadu skr¦t-
no±ci protonu pozostaje wci¡» nierozwi¡zany. Efektywne zastosowania podej±cia ob-
ci¦tych momentów mogªyby by¢ wa»nym krokiem w kierunku zrozumienia tej spinowej
zagadki.

9 Podsumowanie

W podsumowaniu przedstawiamy gªówne rezultaty osi¡gni¦cia, zawarte w pra-
cach [H1]-[H9]. Opracowali±my i rozwin¦li±my podej±cie obci¦tych momentów Mellina
w analizie QCD funkcji struktury. W ramach formalizmu DGLAP wyprowadzi-
li±my równania ewolucji dla obci¦tych momentów partonowych funkcji rozkªadu
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i pokazali±my, »e n-ty obci¦ty moment równie» speªnia równanie typu DGLAP, ale
z przeskalowanym j¡drem ewolucji P ′(z) = znP (z). Znale¹li±my równie» zwi¡zki
pomi¦dzy nieobci¦tymi i obci¦tymi momentami Mellina, przydatne w rozwi¡zywaniu
równa« ewolucji dla obci¦tych momentów za pomoc¡ standardowych metod zna-
nych dla oryginalnych rozwi¡za« DGLAP. Nast¦pnie, uogólnili±my ide¦ obci¦tych
momentów, otrzymuj¡c ró»norakie uogólnione momenty w oparciu o wielokrotne
caªkowanie lub ró»niczkowanie wyj±ciowej standardowej funkcji g¦sto±ci partonów
f(x). Podej±cie to pozwala tak»e na zde�niowanie caªkowania lub ró»niczkowania
niecaªkowit¡ liczb¦ razy. Co istotne, tak przetworzone uogólnione obci¦te momenty
nadal speªniaj¡ równania ewolucji typu DGLAP z funkcjami rozszczepienia zmo-
dy�kowanymi w prosty sposób. Uogólnione obci¦te momenty stanowi¡ naturalny
aparat analizy QCD, jako »e s¡ one zwi¡zane z fundamentalnym w teorii pola
formalizmem rozªo»enia operatorowego (OPE). Jednocze±nie, poniewa» dolna granica
caªkowania xmin ≥ 0, obci¦te momenty nie wymagaj¡ wiedzy o funkcjach struktury
w caªym obszarze zmiennej x, co dostosowuje analiz¦ teoretyczn¡ do mo»liwo±ci
do±wiadczalnych. Wprowadzenie nowych rzeczywistych wielko±ci ma na celu prze-
zwyci¦»enie kinematycznych ogranicze«, naturalnie pojawiaj¡cych si¦ w procesach
DIS i zderzeniach hadronowo-hadronowych, gdzie dowolnie maªe warto±ci zmiennej
x nie mog¡ by¢ nigdy osi¡gni¦te. W ten sposób podej±cie obci¦tych momentów jest
najbardziej wªa±ciwe do bezpo±redniego badania struktury nukleonu przy naturalnych
ograniczeniach do±wiadczalnych z pomini¦ciem niedost¦pnego obszaru x Bjorkena.
Równania ewolucji dla obci¦tych momentów s¡ uniwersalne - s¡ one sªuszne w ka»dym
rz¦dzie rachunku zaburze« i efektywne w analizie zarówno niespolaryzowanych, jak
i spolaryzowanych funkcji struktury.

W naszych badaniach zastosowali±my podej±cie obci¦tych momentów w analizie QCD
takich problemów, jak wyznaczanie partonowych funkcji rozkªadu, ocena przyczyn-
ków do sumy Bjorkena, przewidywania dla funkcji struktury g2. Uogólnili±my zwi¡zek
Wandzury-Wilczka na przypadek obci¦tych momentów oraz znale¹li±my nowe reguªy
sum wi¡»¡ce spinowe funkcje g1 i g2. Wyprowadzili±my równanie ewolucji dla cz¦-
±ci wiod¡cego twistu-2 niesingletowej funkcji struktury g2 i zaproponowali±my ukªad
równa« w peªni opisuj¡cy ewolucj¦ g2 ze zmian¡ skali Q2. Oprócz wkªadów do stan-
dardowej sumy Bjorkena rozwa»ali±my ich uogólnienia, oparte o uogólnione obci¦te
momenty. Wykazali±my zasadno±¢ i zalety takiej analizy, umo»liwiaj¡cej miarodajne
porównanie teoretycznych i do±wiadczalnych danych otrzymanych w ró»nych labo-
ratoriach. Zasygnalizowali±my równie» dalsze mo»liwe zastosowania naszych wyni-
ków. Reasumuj¡c, podej±cie obci¦tych momentów wydaje si¦ by¢ narz¦dziem nios¡-
cym nowe sposoby testowania kwantowej chromodynamiki.

5. Omówienie pozostaªych osi¡gni¦¢ naukowo - badawczych (artystycznych).

a) Fizyka teoretyczna cz¡stek elementarnych wysokich energii

W serii prac [48, 49] oraz [52, 53, 54] zajmowali±my si¦ funkcjami struktury nukleonu
w niezbadanym do±wiadczalnie obszarze maªych warto±ci zmiennej x Bjorkena x.
Poni»ej przedstawiamy niektóre nasze wyniki w tym temacie.

Zachowanie si¦ zarówno niespolaryzowanych, jak i spolaryzowanych funkcji struktury
nukleonu jest w obszarze maªych x sterowane przez czªony podwójnych logarytmów
(αsln

2x)n [19, 20, 21]. Jednak»e w przypadku niespolaryzowanym, to osobliwe za-
chowanie wynikaj¡ce z PQCD jest przesªoni¦te przez wiod¡ce czªony typu Regge [55].
Dlatego przybli»enie podwójnych logarytmów jest bardzo wa»ne w szczególno±ci dla
spinowej funkcji struktury g1. Przesumowanie czªonów ln2x przy maªych x wychodzi
poza standardow¡ ewolucj¦ LO, a nawet NLO, g¦sto±ci partonów w PQCD. Dogod-
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nym obiektem bada« zarówno teoretycznych (z uwagi na swoj¡ prostot¦), jak i do-
±wiadczalnych testów reguªy sumy Bjorkena, jest niesingletowa funkcja struktury gNS

1 .
Zachowanie si¦ gNS

1 przy maªych x jest spowodowane przez wiod¡ce czªony αn
s ln2nx

i ma form¦
gNS
1 (x,Q2) ∼ x−λNS , (1)

gdzie λNS ≈ 0.4 [22]. Tak¡ lub podobn¡ ekstrapolacj¦ w obszarze maªych x zakªada si¦
dla wej±ciowej parametryzacji spolaryzowanych funkcji rozkªadu kwarków, co pozwala
imitowa¢ efekty podwójnych logarytmów w podej±ciu DGLAP. Nasze analizy byªy
oparte o tzw. nieodcaªkowan¡ niesingletow¡ funkcj¦ struktury fNS(x,Q2), wyra»aj¡c¡
si¦ poprzez gNS

1 (x, Q2) jako

fNS(x,Q2) =
∂gNS

1 (x,Q2)
∂ ln Q2

. (2)

Równanie ewolucji odpowiadaj¡ce wysumowaniu podwójnych logarytmów ln2x ma
posta¢ [19]

fNS(x,Q2) = fNS
0 (x) + ᾱs

1∫

x

dz

z

Q2/z∫

Q2
0

dk2

k2
fNS

(x

z
, k2

)
, (3)

gdzie
ᾱs =

2αs

3π
, (4)

fNS
0 (x) jest nieperturbacyjnym wkªadem

fNS
0 (x) = ᾱs

1∫

x

dz

z
gNS
1 (z, Q2

0) (5)

oraz gNS
1 (x,Q2

0) jest wej±ciow¡ parametryzacj¡. W naszych pracach badali±my
m.in. zale»no±¢ wyników dla funkcji struktury gNS

1 (x, Q2) od ró»nych parametry-
zacji, a tak»e wpªyw efektów biegn¡cej staªej sprz¦»enia. Otrzymali±my wkªady do
reguªy sum Bjorkena w ramach samego przybli»enia podwójnych logarytmów, a tak»e
stosuj¡c zuni�kowane podej±cie wª¡czaj¡ce efekty ln2x do ewolucji DGLAP. Wyka-
zali±my, »e wzrost niesingletowej spolaryzowanej funkcji struktury gNS

1 , powodowany
przez sumowanie czªonów ln2 x, staje si¦ istotny dla x ≤ 10−2 [49, 52, 53]. Nasze prze-
widywania dla g1 oraz dla przyczynków do reguªy sum Bjorkena, na podstawie po-
równania z danymi do±wiadczalnymi SMC, HERMES oraz COMPASS, potwierdzaj¡
fakt, »e w obszarze maªych x niesingletowa funkcja struktury gNS

1 ro±nie zgodnie z (1),
gdzie λNS = 0.2 ÷ 0.4 [48, 49, 52, 53], [31, 33, 41, 42, 43, 56]. Jak ju» wspomniano,
to zachowanie si¦ gNS

1 przy niskich x, wynikaj¡ce z efektów ln2 x, mo»e by¢ równie»
osi¡gni¦te w ramach czystej analizy DGLAP z u»yciem odpowiedniej osobliwej para-
metryzacji wej±ciowej (1). W [48] ocenili±my wkªady do sumy Bjorkena pochodz¡ce
z obszaru maªych x, stosuj¡c podej±cie ln2x z ustalon¡ staªa sprz¦»enia αs = 0.18.
Sprawdzili±my, »e wkªady do BSR z obszaru maªych x silnie zale»¡ od wej±ciowej para-
metryzacji gNS

1 . Odpowiednie caªki z funkcji gNS
1 wyliczone w granicach od x = 0 do

x = 0.01 mog¡ zmienia¢ si¦ od ok. 5% caªkowitej sumy Bjorkena dla parametryzacji
typu Regge: gNS

1 ∼ const, do prawie 17% dla osobliwej parametryzacji gNS
1 ∼ x−0.4.

Du»y wpªyw na wyniki ma tak»e wybór postaci staªej sprz¦»enia. Testowali±my to
w pracy [53] w przypadku niesingletowej funkcji g1 oraz w pracy [49] w przypadku
singletowej. Zakªadali±my trzy ró»ne postaci αs: staª¡, biegn¡c¡ αs(Q2) oraz bardziej
biegn¡c¡ αs(Q2/z). Wydaje si¦, »e w obszarze maªych warto±ci zmiennej Bjorkena
bardziej uzasadnione jest stosowanie w analizie partonowych oddziaªywa« αs(Q2/z)
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Rysunek 14: gN
1 = (gp

1 + gn
1 )/2 jako funkcja x, w porównaniu z danymi COMPASS [33, 56]. Q2 jest

zmierzon¡ dla ka»dego x ±redni¡ warto±ci¡ 〈Q2〉. Pokazano wyniki dla pi¦ciu ró»nych wkªadów gluonowych
∆G do spinu protonu: (krzywe od góry do doªu, kolejno) -0.25, 0, 0.25, 0.5, 0.75. Linie bª¦du reprezentuj¡
niepewno±ci statystyczne.

zamiast αs(Q2), gdzie z jest cz¦±ci¡ podªu»nego p¦du partonu, unoszonego przez ko-
lejny parton w kaskadzie pokole«. Efektywny wspóªczynnik nachylenia λNS w (1)
maleje gdy αs jest bardziej biegn¡ca:

λNS(αs = 0.18) > λNS(αs(Q2)) > λNS(αs(Q2/z)). (6)

Wykazali±my, »e efekty silniej biegn¡cej staªej sprz¦»enia αs(Q2/z) staj¡ si¦ istotne

Q2 x1 x2

x2∫
x1

dx g1 Experiment

0.049041 0.051 C
N 10 0.004 0.7 ±0.003 (stat.)

0.048712 ± 0.005 (syst.)
0.1766a 0.1479 H

±0.0055 (stat.)
NS 5 0.021 0.9 0.1718b ± 0.0142 (syst.)

±0.0055 (par.)
0.1486c ± 0.0049 (evol.)

Tablica 4: Pierwsze obci¦te momenty (caªki od x1 do x2) funkcji gN
1 = (gp

1 +gn
1 )/2 oraz gNS

1 w porównaniu
danymi COMPASS (C) [33, 56] oraz HERMES (H) [31]. Wyniki dla gN

1 przy zaªo»eniu obu mo»liwych
przypadków wkªadów gluonów do spinu protonu: 1∆G < 0 oraz 2∆G > 0. Dla funkcji gNS

1 przedsta-
wiono wyniki wª¡czaj¡ce efekty ln2x oraz porównano je z rozwi¡zaniami w przybli»eniu LO DGLAP dla
parametryzacji ∼ xa1(1− x)3 z a1 : (−0.1÷−0.2)b, −0.4c.

dla x . 0.01 i znacz¡co tªumi¡ warto±¢ g1. Np. przy bardzo maªych x = 10−5, niesin-
gletowa funkcja rozkªadu maleje dwukrotnie, a singletowa gluonowa a» sze±ciokrotnie,
w porównaniu do wyników uzyskanych ze standardow¡ postaci¡ αs(Q2). W [49]
omówili±my równie» zale»no±¢ spolaryzowanych funkcji struktury nukleonu gNS

1

i gS
1 od wyboru funkcji g¦sto±ci gluonów. Du»e niepewno±ci pomiarowe w obszarze

maªych x nie pozwalaj¡ na jednoznaczne wskazanie najbardziej prawdopodobnego
scenariusza gluonowych wkªadów do spinu nukleonu. Ilustruje to rysunek 14, gdzie
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przedstawiono gN
1 = (gp

1 + gn
1 )/2 w funkcji x dla ró»nych mo»liwych przyczynków ∆G

do caªkowitego spinu. W tabeli 4 z kolei zamieszczono obci¦te pierwsze momenty
funkcji gN

1 = (gp
1 + gn

1 )/2 oraz gNS
1 wraz z porównaniem z danymi do±wiadczalnymi

COMPASS (C) [33, 56] oraz HERMES (H) [31]. Pokazano wyniki gN
1 dla obu

mo»liwych zaªo»e« przyczynku gluonowego do spinu: 1∆G < 0 oraz 2∆G > 0.
W przypadku funkcji gNS

1 zestawiono wyniki uwzgl¦dniaj¡ce wysumowanie czªonów
ln2x z tymi, otrzymanymi w podej±ciu DGLAP dla osobliwej parametryzacji wej-
±ciowej. Widocznym jest, »e dost¦pne dane do±wiadczalne nie pozwalaj¡ rozró»ni¢
pomi¦dzy dodatnim i ujemnym wkªadem gluonów do spinu ∆G. Ponadto, w obszarze
x & 0.2, osobliwa wej±ciowa parametryzacja ∼ x−0.2 zast¦puje efekty sumowania
czªonów ln2x. Do rozwi¡zania zagadki spinu nukleonu kluczowym jest poznanie
zachowania si¦ jego gluonowego skªadnika w obszarze maªych x. Stanowi to obecnie
wyzwanie zarówno dla teoretycznych, jak i eksperymentalnych bada« w dziedzinie
�zyki cz¡stek elementarnych.

Praca [54] zawiera wyniki dla przekrojów czynnych na produkcj¦ ci¦»kich kwar-
ków w zderzeniach hadronów. Analizowali±my ró»nic¦ przekrojów czynnych
σ(PP̄ → hh̄) − σ(PP → hh̄), co pozwala bada¢ obraz wymiany mezonu, zmody�-
kowany przez efekty wysumowania podwójnych logarytmów ln2x w perturbacyjnej
QCD. Ró»nica dwóch przekrojów czynnych σ(PP̄ ) − σ(PP )] dla produkcji ci¦»kich
kwarków jest w teorii Regge opisywana poprzez proces czystej wymiany mezonowego
reggeonu. Tym sposobem, jedynie walencyjne kwarki i antykwarki s¡ w tych
zderzeniach hadronowych brane pod uwag¦. Funkcje rozkªadu kwarków walencyjnych
qval(x,Q2), które poprzez twierdzenie o faktoryzacji wchodz¡ do odpowiednich wyra-
»e« na przekroje czynne przy elestycznym rozpraszaniu kwark-antykwark, podlegaj¡
ewolucji perturbacyjnej QCD. W naszych analizach zastosowali±my wspomniane
wy»ej podej±cie perturbacyjne, ª¡cz¡ce ewolucj¦ DGLAP z sumowaniem czªonów
podwójnych logarytmów ln2x. W ramach naszego podej±cia LO DGLAP + ln2x,
wyliczali±my funkcje qval(x,Q2) dla skali Q2 ∼ 4m2

h i st¡d ró»nic¦ przekrojów czyn-
nych σ(PP̄ → hh̄)− σ(PP → hh̄)(s), a nast¦pnie ró»nic¦ ró»niczkowych przekrojów
czynnych d

d∆y [σ(PP̄ → hh̄)−σ(PP → hh̄)] dla produkcji kwarku powabnego (charm)
i dolnego (bottom). Jako wej±ciowej parametryzacji walencyjnych kwarków u»yli±my
osobliwej przy maªych x parametryzacji GRV dla skali Q2

0 = 1GeV2 [57]. Najbardziej
interesuj¡cym dla analizy obszaru niskich x jest przypadek du»ego odst¦pu pospiesz-
no±ci (rapidity gap) ∆y pomi¦dzy kwarkiem i antykwarkiem. Pokazali±my, »e dla
du»ych ró»nic pospieszno±ci (∆y > 2.0), efekty podwójnych logarytmów ln2x ∼ ∆y2

staj¡ si¦ bardzo istotne.

b) Spektroskopia magnetycznego rezonansu j¡drowego w badaniach mózgu

Od 2011 roku wspóªpracuj¦ z Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu, zajmuj¡c
si¦ analiz¡ widm spektroskopii magnetycznego rezonansu j¡drowego w badaniach
diagnostycznych mózgu. Przykªady wykonanych analiz wraz z krótkim przegl¡dem
technik obrazowania rezonansem magnetycznym, a w szczególno±ci spektroskopii,
opublikowaªam w [58, 59, 60], a tak»e przedstawiªam na 20 Mi¦dzynarodowym
Sympozjum Fizyki Spinu, SPIN 2012 w Dubnej w Rosji. Przeprowadziªam kilka
seminariów i szkole« w Zakªadzie Diagnostyki Obrazowej Centrum Medycznego na
temat �zycznych podstaw MRS i jej rosn¡cego znaczenia w badaniach klinicznych
i diagnostyce neurologicznej. Poni»ej zamieszczono krótki opis niektórych z tych
zagadnie«. Wi¦cej szczegóªów dotycz¡cych historii, �zycznych podstaw oraz zastoso-
wa« medycznych MRS mo»na znale¹¢ w [58, 59, 60] oraz odno±nikach tam zawartych.

Obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) jest doskonaª¡ technik¡ dla uzyskania
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strukturalnej i anatomicznej diagnozy w neuroradiologii. Spektroskopia magnetycz-
nego rezonansu (MRS) natomiast umo»liwia nieinwazyjn¡ analiz¦ chemiczn¡ mózgu,
daj¡c informacj¦ o jego metabolitach. Obecnie, dominuj¡c¡ form¡ spektroskopii rezo-
nansu magnetycznego mózgu jest spektroskopia protonowa. Dwiema gªównymi meto-
dami MRS, wykorzystuj¡cymi zjawisko przesuni¦cia chemicznego widma metabolitów
w zewn¦trznym polu magnetycznym, s¡ spektroskopia pojedynczego voksela (SVS)
oraz obrazowanie chemicznego przesuni¦cia w pojedynczej warstwie (CSI). MRS daje
informacj¦ o zwi¡zkach chemicznych obecnych w tkankach i komórkach. Ludzki mózg
zawiera setki matabolitów, jednak protonowa MRS pozwala wykry¢ tylko kilka z nich,
poniewa» mo»liwa do wykrycia koncentracja zwi¡zku musi wynosi¢ co najmniej mi-
limole. Widoczne w badaniu spektroskopii rezonansu magnetycznego metabolity do-
starczaj¡ cennych informacji, ale wiele innych np. DNA, RNA, wi¦kszo±¢ biaªek,
enzymów, fosfolipidów jest niestety w tym badaniu niewidoczna. Równie» neurotran-
smitery, takie jak dopamina i serotonina s¡ w obrazie MRS nieobecne. Gªówne meta-
bolity mózgu, wykrywane w badaniu MRS to cholina (Cho), kreatyna (Cr), N-acetylo-
asparaginian (NAA), mio-inozytol (m-Ins), glutamat i glutamina (Glx). Prawidªowe
widma SVS dla krótkiego i ±redniego czasu TE pokazano na rysunku 15, natomiast
na rysunku 16 przedstawiono map¦ stosunku metabolitów NAA/Cr zdrowego mózgu,
otrzyman¡ z u»yciem techniki CSI.

Rysunek 15: Typowe widma MRS ludzkiego mózgu in vivo. Ka»dy pik jest oznaczony nazw¡ cz¡steczki
(metabolitu). Tªuszcze i mleczany nie s¡ obserwowane w zdrowym mózgu. Po lewej: prawidªowe widmo
substancji biaªej w pªacie czoªowym, wykonane w krótkim czasie TE 30 ms. Mo»na zauwa»y¢, »e m-Ins
przy 3.6 ppm oraz Glx przy 2.1-2.5 ppm s¡ widoczne jedynie w krótkim czasie (w porównaniu do rysunku
po prawej). Po prawej: prawidªowe widmo substancji biaªej w pªacie czoªowym, wykonane w ±rednim
czasie TE 135 ms. Zauwa»my prawidªowe warto±ci stosunków poziomów metabolitów: NAA/Cr=2.0,
Cho/Cr=1.0, Cho/NAA=0.5.

Gªówne, najwy»sze sygnaªy: NAA, Cr, Cho oraz m-Ins s¡ odpowiednio znacznikami:
neuronalnej aktywno±ci, procesów energetycznych, przemian ±cian komórkowych oraz
wzrostu gleju. W wielu stanach patologicznych obserwuje si¦ równie» dwa inne me-
tabolity: mleczany (Lac), które s¡ ko«cowym produktem beztlenowej glikolizy oraz
tªuszcze (Lip), b¦d¡ce oznak¡ rozpadu ±cian komórkowych, wyst¦puj¡cego w mar-
twicy. Powszechnym sposobem analizy widm klinicznych MRS jest ocena stosunków
poziomów metabolitów, np. NAA/Cr, Cho/Cr, Cho/NAA. Analiza ta umo»liwia bez-
pieczne, nieinwazyjne badanie tkanki mózgowej. W tabeli 5 pokazano prawidªowe
warto±ci stosunków poziomów metabolitów oraz przybli»one granice ich patologicz-
nych warto±ci. Wiele stanów chorobowych ma swój wªasny charakterystyczny obraz
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Rysunek 16: Mapa spektralna stosunku poziomów metabolitów NAA/Cr zdrowego mózgu, wykonana
w technice CSI.

Prawidªowe Nieprawidªowe
NAA/Cr 2.0 < 1.6
Cho/Cr 1.2 > 1.5

Cho/NAA 0.6 > 0.8

Tablica 5: Stosunki metabolitów w badaniu MRS ludzkiego mózgu. Po lewej warto±ci prawidªowe, po
prawej przybli»one granice patologii.

spektroskopowy. I tak, MRS jest warto±ciowym narz¦dziem diagnostycznym w ta-
kich zastosowaniach klinicznych jak wykrywanie guzów mózgu, czy odró»nianie guzów
od stanów zapalnych i infekcji. Glejaki o niskim stopniu zªo±liwo±ci maj¡ w obrazie
MRS podwy»szony poziom choliny oraz obni»one poziomy kreatyny i NAA (na sku-
tek wyparcia prawidªowej tkanki mózgu). Podobne cechy mo»na znale¹¢ w przypadku
zmian demielinizacyjnych. Guzy o wysokim stopniu zªo±liwo±ci zwykle charaktery-
zuj¡ si¦ bardziej podwy»szonym poziomem choliny, a tak»e tªuszczów (Lip) i mlecza-
nów (Lac). W martwicy poradiacyjnej widoczne jest podwy»szenie tªuszczów, ale nie
choliny. Ropnie równie» maj¡ podwy»szone tªuszcze, ale tak»e podwy»szone pewne
aminokwasy i niepodwy»szon¡ cholin¦. Tak wi¦c, poniewa» guzy z martwic¡ i ropnie
mózgu mog¡ wygl¡da¢ podobnie, badanie MRS jest bardzo pomocne w ró»nicowa-
niu tych dwóch przypadków, na podstawie obecno±ci choliny w guzie. Nawracaj¡cy
glejak wielopostaciowy (GBM) oraz martwica poradiacyjna równie» mog¡ podobnie
wygl¡da¢ w obrazie MRI, ale z pomoc¡ badania MRS mog¡ by¢ rozró»nione na pod-
stawie obecno±ci choliny w guzie. Oprócz tego, »e spektroskopia pozwala rozró»-
ni¢ stany, które w zwykªym obrazowaniu MRI wygl¡daj¡ podobnie (jak martwiczne
glejaki, ropnie i martwica poradiacyjna), daje ona tak»e mo»liwo±¢ zaobserwowania
wczesnych zmian chorobowych, gdy s¡ one jeszcze niewidoczne przy u»yciu innych
metod diagnostycznych. Naciekaj¡ce glejaki maj¡ w obrazie MRS podwy»szony po-
ziom choliny poza obszarem wzmocnienia kontrastowego widocznego w MRI. Na tej
podstawie glejaki o wysokim stopniu zªo±liwo±ci mo»na odró»ni¢ od guzów przerzu-
towych czy ropni, które poza obszarem wzmocnienia kontrastowego maj¡ normalny
poziom choliny. Badania spektroskopowe s¡ równie» cz¦sto u»ywane przy monitoro-
waniu rezultatów wdro»onej terapii oraz przed wykonaniem biopsji w celu okre±lenia
najodpowiedniejszego do niej miejsca. Protonowa MRS mózgu jest tak»e bardzo po-
mocna w diagnostyce stanów niedokrwiennych oraz encefalopatii w¡trobowej, gdy»
zmiany w poziomach metabolitów mog¡ by¢ wykryte jeszcze przed wyst¡pieniem pato-
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logicznych zmian, widocznych w badaniu MRI. W chorobie Alzheimera, spektroskopia
protonowa pokazuje redukcj¦ NAA w obszarach czoªowo-ciemieniowym, skroniowym
oraz hipokampie spowodowan¡ utrat¡ neuronów, a tak»e podwy»szenie poziomu m-
Ins. Taki obraz widm jest ju» widoczny nawet w lekkich lub ªagodnych przypadkach
choroby, umo»liwiaj¡c wczesn¡ diagnoz¦. Mio-inozytol jest tak»e podwy»szony w ze-
spole Downa, chorobie genetycznej, pod wzgl¦dem patologii mózgu w obrazie MRS
przypominaj¡cej zespóª Alzheimera. Z drugiej strony, poziom m-Ins nie jest podwy»-
szony w innych postaciach demencji, co umo»liwia odró»nienie choroby Alzheimera
od innych stanów degeneracyjnych mózgu. W ±wietle naszych oraz innych bada«,
spektroskopia rezonansu magnetycznego mózgu jest niezwykle u»ytecznym narz¦dziem
diagnostycznym w neuroradiologii, ale jej wyniki zawsze powinny by¢ interpretowane
w poª¡czeniu z wynikami obrazowania MRI.
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