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Úvod

Správanie sa hmoty na úrovni elementárnych častíc v súčasnosti popisujeme tzv. Štandard-

ným Modelom časticovej fyziky (ŠM). Je to jedna z najúspešnejších fyzikálnych teórií a jej

predpovede sa s veľkou presnosťou zhodujú s údajmi nameranými v experimentoch. Vznik

ŠM sa datuje do sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, medzi roky 1970 až 1973, keď

bol sformulovaný v takej podobe, ako ho poznáme dnes. ŠM v sebe spája dve najvýznam-

nejšie teórie 20. storočia a síce kvantovú mechaniku a špeciálnu teóriu relativity. Obsahuje

teda typické kvantovo-mechanické javy, akými sú napríklad kvantovanie energie, princíp ne-

určitosti alebo pravdepodobnostná interpretácia a zároveň je celá teória sformulovaná tak, že

spĺňa požiadavku Lorentzovej invariantnosti, pričom sa vychádza z jej Lagranžiánu, ktorý je

Lorentzovský skalár (čiže Lorentzovský invariant).

Autorstvo ŠM nemožno pripísať jednému človeku alebo úzkej skupine ľudí, keďže jeho

vznik bol postupný proces do ktorého prispeli viaceré osobnosti. Z najvýznamnejších možno

spomenúť napríklad P. Diraca, ktorý stal pri zrode kvantovo-poľných teórií ako takých, ďalej

S. Glashowa, S. Weinberga a A. Salama, ktorí sa zaslúžili o formuláciu teórie elektroslabých

interakcií a tiež fyzikov ako M. Gell-Mann, G. Zweig, R. Feynman, Y. Nambu, D. Politzer,

F. Wilczek, D. Gross a iných, ktorí sa podieľali na tvorbe a rozvoji teórie silných interakcií.

Je známe, že ŠM sa nedá považovať za „konečnú“ teóriu, t.j. ŠM nepostihuje prírodu v celej

jej úplnosti [1]. Dôvodov je viacero, z najznámejších možno spomenúť fakt, že ŠM neobsahuje

popis gravitácie, nevysvetľuje rozdielne hmotnosti inak totožných častíc1 a v súčasnosti sa

ukazuje napríklad aj to, že mechanizmy zabudované v ŠM nedokážu vysvetliť tak veľký

rozdiel medzi množstvom hmoty a antihmoty vo vesmíre ako sa pozoruje [2]. Napriek týmto

nedostatkom nemožno nespomenúť obrovské úspechy ŠM.

Oblasť v ktorej ŠM zaznamenal najväčšie úspechy je nepochybne fyzika elektromagne-

tických interakcií, ktorú v rámci ŠM popisuje tzv. kvantová elektrodynamika (QED). Je to

dynamická teória elektricky nabitých častíc a ich interakcií, ktoré sú sprostredkované ne-

1Napríklad elektrón a µ-mezón (mión) majú všetky vlastnosti a kvantové čísla rovnaké, až na hmotnosť.
Tá do ŠM vstupuje ako základný parameter a ŠM teda rozdiel hmotností nijako hlbšie nevysvetľuje.

3



4 OBSAH

utrálnymi fotónmi. Dobrým príkladom veličiny s vysokou presnosťou predpovedanou QED

je anomálny magnetický moment elektrónu, ktorého hodnota je daná najmä elektromagne-

tickými interakciami. Je to jedna z najpresnejšie zmeraných fyzikálnych veličín vôbec a jej

hodnota predpovedaná teóriou [3] sa dobre zhoduje s tou určenou experimentálne [4].

Nemenej úspešný bol ŠM na poli slabých interakcií (slabých jadrových síl), ktoré sú spro-

stredkované hmotnými W± a Z0 bozónmi. Typickými príkladmi procesov, v ktorých sa tieto

interakcie uplatňujú, sú niektoré typy rozpadov častíc; azda najznámejší je rozpad neutrónu

na protón, elektrón a antineutríno. V rámci ŠM bol popis slabých interakcií elegantne zjed-

notený s popisom elektromagnetických interakcií do jednej teórie elektroslabých interakcií.

Predpovede tejto teórie boli a naďalej sú s čoraz väčšou presnosťou potvrdzované experimen-

tálnymi meraniami [5].

Teória, ktorá sa v rámci ŠM zaoberá opisom silno interagujúcich častíc sa nazýva kvan-

tová chromodynamika (QCD). Je to dynamická teória kvarkov a gluónov, častíc s „farebným

nábojom“, ktorý možno chápať ako analógiu elektrického náboja z QED. Podobne ako pri

predošlých dvoch typoch interakcií, aj v tomto prípade experiment poskytol dostatok dôkazov

o tom, že QCD je vhodná teória na opis silných jadrových síl [6].

Pri predpovediach merateľných fyzikálnych veličín sa v prípade kvantovopoľných teórií

najčastejšie používa poruchová metóda rozvoja do radu podľa väzbovej konštanty. Jestvujú

aj iné metódy riešenia pohybových rovníc, tie sú však menej používané (napríklad mriež-

ková QCD). Rýchlosť konvergencie poruchového radu a jeho konvergencia vôbec závisí do

významnej miery od veľkosti parametra rozvoja, čiže v našom prípade od väzbovej kon-

štanty. Väzbová konštanta, ktorá sa pri výpočtoch v poruchových radoch používa však nie

je identická s väzbovou konštantou v Lagranžiáne, ale obsahuje korekcie k interakčnému ver-

texu od virtuálnych častíc, hovoríme o tzv. efektívnej alebo „bežiacej“ väzbovej konštante.

Tá závisí od štvorca prenesenej hybnosti q2 a v prípade QED je malá pre všetky energie s

ktorými sa možno stretnúť v urýchľovačoch častíc alebo v kozmickom žiarení. Jej približná

hodnota je αQED ≈ 1
137

, z čoho aj vyplýva dobrá použiteľnosť poruchovej teórie v prípade

QED. Situácia je iná v prípade QCD. Tam je väzbová konštanta αs veľká pre malé q2 a klesá

s rastúcou prenesenou hybnosťou. Akosi prirodzene sa teda množina hodnôt q2 rozpadá na

dve oblasti: oblasť malých prenesených hybností, kde je poruchová QCD (pQCD) nepouži-

teľná a oblasť veľkých prenesených hybností kde sa stáva použiteľnou. Hranica medzi týmito

oblasťami nie je jasne určená, jej hodnota sa pohybuje rádovo na úrovni porovnateľnej s

hmotnosťou s-kvarku („podivného“ kvarku). V poruchových výpočtoch ju možno stotožniť

s konštantou ΛQCD ≈ 200 MeV/c2, ktorá súvisí s tzv. renormalizáciou konštánt kvantovej

teórie poľa. Otázka konvergencie radov v QCD a meniacej sa hodnoty „konštanty“ αs je úzko
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prepojená s dvoma vlastnosťami QCD a síce s uväznením kvarkov a gluónov v hadrónoch

(tzv. „confinement“) a s asymptotickou voľnosťou.

Uväznenie kvarkov a gluónov vo viazaných stavoch - tzv. hadrónoch - je experimentálne

stanovený fakt. Pri doteraz skúmaných energiách neboli totiž voľné kvarky ani gluóny ni-

kdy priamo pozorované. Doposiaľ nejestvuje spoľahlivé teoretické vysvetlenie tohto javu,

očakáva sa však, že uväznenie možno vysvetliť vzájomnou interakciou gluónov, ktoré nesú

farebný náboj2. Predpokladá sa, že vzájomné silové pôsobenie gluónov vytvára približne li-

neárny potenciál medzi kvarkami, ktorý nie je možné pri konečných energiách prekonať. Táto

hypotéza je podporená aj doposiaľ dosiahnutými výsledkami z mriežkovej QCD. Ako už bolo

spomínané, poruchové výpočty v oblasti malých prenesených hybností nie sú aplikovateľné

a to je aj prípad viazaných stavov kvarkov3.

Na rozdiel od uväznenia kvarkov je asymptotická voľnosť rigorózne dokázaná vlastnosť

QCD [7]. Jej obsahom je samotné tvrdenie o klesaní hodnoty αs k nule s rastúcim q2; pre

q2 → ∞ sa QCD blíži k voľnej teórii. Praktický dopad tohto tvrdenia je veľký a zjavný

už z predošlého textu: asymptotická voľnosť nám dovoľuje aplikovať poruchové výpočty pre

procesy v oblasti časticovej fyziky vysokých energií a tak získavať predpovede pre merateľné

fyzikálne veličiny. Je však zrejmé, že ani pri veľmi vysokých energiách nemožno obísť problém

uväznenia kvarkov a gluónov (označujú sa spoločným názvom „partóny“) - aj do vysoko-

energetických zrážok tieto častice vždy vstupujú vo viazanom stave v podobe hadrónov.

Ak teda chceme korektne opísať vysoko-energetické fyzikálne procesy, do ktorých vstupujú

hadróny, je nevyhnutné do poruchových výpočtov vhodne začleniť aj neporuchový opis ich

partónového zloženia, čo úzko súvisí s touto prácou.

V tejto práci sa zaoberáme analytickými vlastnosťami elektromagnetických formfaktorov

mezónov a modelovaním týchto formfaktorov za pomoci Unitárneho a Analytického (U&A)

modelu. Jedná sa o fenomenologický prístup, ktorého cieľom je neporuchovým spôsobom

opísať štruktúru mezónu a tento popis začleniť do poruchového opisu jeho elektromagnetickej

interakcie v priblížení jednofotónovej výmeny. Problematika formfaktorov bude podrobnejšie

vysvetlená v ďalších kapitolách, na tomto mieste možno azda ešte spomenúť, že formfaktory

slúžia na popis buď pružnej zrážky (tzv. elastické formfaktory) alebo zrážky kde sa častica

2Na rozdiel napr. od fotónu, ktorý, hoci sprostredkúva interakcie medzi elektricky nabitými časticami, je
sám elektricky neutrálny.

3Okrem toho že pre malé prenesené hybnosti je αS veľké, dôvod pre nepoužiteľnosť poruchovej teórie
možno v prípade viazaných stavov rýchlo nahliadnuť aj tak, že si uvedomíme, že celá poruchová teória je
vybudovaná pre rozptylové stavy. Základ totiž predstavujú stavy voľnej teórie, ku ktorým sa počítajú korekcie.
Viazané stavy sú natoľko vzdialené voľným stavom, že nemožno očakávať, že by v tejto oblasti poruchová
teória fungovala.
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premení na najviac jednu inú časticu v rámci toho, čo dovoľujú zákony zachovania (tzv.

prechodové formfaktory). S tým súvisí aj fakt, že formfaktory sú funkcie iba jednej premennej4

a síce kvadrátu prenesenej hybnosti q2. V práci sa zaoberáme analytickými vlastnosťami

vyššie spomínaných formfaktorov ako aj konštrukciou a využitím U&A modelu v súvislosti s

rôznymi otvorenými otázkami časticovej fyziky. Výsledky dosiahnuté s využitím U&A modelu

jednoznačne dokazujú jeho prínos pri popise štruktúry hadrónov a poukazujú na korektný

opis formfaktorov, ktorý tento model poskytuje.

Pri písaní tejto práce bolo potrebné zvoliť vhodné rozčlenenie na kapitoly tak, aby to

čím najlepšie zodpovedalo obsahu a logickým súvislostiam. Zaoberáme sa v nej formfaktormi

pre dva rôzne typy častíc, napriek tomu sme však nezvolili členenie podľa typu formfak-

tora. Uprednostnili sme také zostavenie kapitol, ktoré rešpektuje súvis s veličinou, ktorá sa

vyhodnocuje.

V prvej kapitole stručne zhrnieme teoretické základy, predstavíme Štandardný Model a

kvantovú chromodynamiku a tiež ukážeme ako sa zavádzajú elektromagnetické formfaktory

hadrónov. Druhá kapitola bude venovaná konštrukcii Unitárneho a Analytického modelu pre

formfaktor piónu a tiež pre prechodové formfaktory mezónov. Nasledujúca kapitola sa bude

zaoberať magnetickou anomáliou miónu aµ, jej teoretickým a experimentálnym určením, ako

aj použitím U&A modelu na výpočet niektorých príspevkov k aµ s výrazne zníženou chybou

v porovnaní s inými autormi. Vo štvrtej kapitole sa zameriame na určenie parciálnych ší-

rok rozpadu na dva fotóny pre neutrálne pseudoskalárne mezóny. Využijeme pritom fit U&A

modelu na jestvujúce experimentálne údaje. V piatej kapitole zase využijeme analytické vlast-

nosti piónového formfaktora spolu s údajmi o jeho imaginárnej časti v času-podobnej oblasti

nad prahom na predpovedanie jeho priebehu v priestoru-podobnej oblasti. Zároveň porov-

náme nami predpovedaný priebeh s nameranými údajmi a s predpoveďami vybraných QCD

modelov. Napokon v poslednej, šiestej kapitole dosiahnuté výsledky zhrnieme a vyslovíme

záver.

4Možno sa v literatúre stretnúť aj s formfaktorom ako funkciou dvoch premenných. To vtedy, ak do vertexu
popísaného formfaktorom vstupujú dve virtuálne častice.



Kapitola 1

Štandardný Model a Kvantová

Chromodynamika

1.1 Štandardný Model

Štandardný model (ŠM) je kvantovopoľná teória založená na lokálnej SU(3)×SU(2)×U(1)

kalibračnej symetrii. Možno ju získať kvantovaním klasických fermiónových polí s tým, že

zachovanie kalibračnej symetrie si vyžaduje zavedenie nových, tzv. kalibračných polí, ktoré

zodpovedajú bozónom. Základné delenie častíc ŠM je teda na tzv. fundamentálne fermióny a

intermediálne bozóny, tak ako je to zachytené v Tabuľke 1.1. Okrem týchto častíc ŠM predpo-

kladá aj existenciu Higgsovho bozónu so spinom 0, jedinej častice ŠM pre ktorej jestvovanie

doposiaľ nie je priamy experimentálny dôkaz. Jej zavedenie súvisí s faktom, že kalibračné Z0

a W± bozóny majú nenulovú hmotnosť čo je v protirečení so zachovaním kalibračnej symet-

rie. Dodaním Higgsovho poľa je formálne možné dať všetkým časticiam ŠM nulovú hmotnosť

s tým, že ich fyzikálna hmotnosť vzniká práve interakciou s Higgsovým bozónom. Ten v ŠM

interaguje so všetkými hmotnými časticami pričom veľkosť väzby je úmerná hmotnosti da-

nej častice. Hovoríme o Higgsovom mechanizme, ktorý je založený na spontánnom narušení

symetrie.

Všetky fundamentálne fermióny majú spin 1/2 a môžeme ich ďalej rozdeliť na kvarky a

leptóny. Kvarky nesú farebný náboj (jednu farbu z troch možných) a interagujú silno, leptóny

vstupujú iba do elektroslabých interakcií. Nezávisle od delenia na kvarky a leptóny možno

fundamentálne fermióny rozdeliť do troch tzv. generácií alebo rodín. Častica z danej rodiny

má partnerskú časticu s rovnakými kvantovými číslami v každej z dvoch ďalších rodín, pričom

7



8 KAPITOLA 1. ŠTANDARDNÝ MODEL A KVANTOVÁ CHROMODYNAMIKA

Fundamentálne
Fermióny

J=1
2
~

Rodina I II III

Leptóny

e
m = 511 keV/c2

Q = -1

νe

m = 0 eV/c2

Q = 0

µ
m = 105.65 MeV/c2

Q = -1

νµ

m = 0 eV/c2

Q = 0

τ
m = 1.777 GeV/c2

Q = -1

ντ

m = 0 eV/c2

Q = 0

Kvarky

u
m ≈ 3 MeV/c2

Q = 2/3

d
m ≈ 6 MeV/c2

Q = -1/3

c
m ≈ 1.3 GeV/c2

Q = 2/3

s
m ≈ 100 MeV/c2

Q = -1/3

t
m ≈ 175 GeV/c2

Q = 2/3

b
m ≈ 4.5 GeV/c2

Q = -1/3

Intermediálne
Bozóny
J=1~

EM
γ

m = 0 eV/c2

Q = 0

Slabé
W± Z

m = 80.425 GeV/c2 m = 91.187 GeV/c2

Q = ±1 Q = 0

Silné
g

m = 0 eV/c2

Q = 0

Higgsov
Bozón J=0~

H0

m > 114 GeV/c2

Q = 0

Tabuľka 1.1: Častice Štandardného Modelu. Elektrické náboje sú udané v násobkoch ab-
solútnej hodnoty náboja elektrónu a kvarky jestvujú v troch farbách. Všetky častice majú
antičastice, neutrálne bozóny sú identické so svojimi antičasticami. Hypotéza o nulových
hmotnostiach neutrín, predpokladaná v ŠM už neplatí - experimenty ukázali, že (aspoň dve)
neutrína majú nenulové hmotnosti.
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jediný rozdiel je v odlišnej hmotnosti týchto častíc. Všetka hmota vo vesmíre1 je tvorená z

častíc prvej rodiny, ktoré sú najľahšie a teda stabilné, častice v druhej a tretej rodine sú

nestabilné a rozpadajú sa.

Intermediálne bozóny sú vektorové častice a zodpovedajú jednotlivým interakciám. Fotón

sprostredkúva elektromagnetické interakcie, Z0 a W± bozóny slabé interakcie a gluóny silné

interakcie. Iba W± sú elektricky nabité a iba Z0 a W± majú hmotnosť. Nositeľmi farebného

náboja (typu farba-antifarba) sú zase iba gluóny.

Napokon treba spomenúť fakt, že nulové hmotnosti neutrín, tak ako sú uvažované v ŠM

nezodpovedajú skutočnosti. Experimenty študujúce oscilácie neutrín totiž takéto oscilácie aj

pozorovali a tak preukázali, že (aspoň dve) neutrína majú nenulové hmotnosti.

1.2 Kvantová Chromodynamika

Kvantová Chromodynamika (QCD) je neábelovská kalibračná kvantovopoľná teória, ktorá

je súčasťou ŠM. Je založená na lokálnej SU(3) kalibračnej symetrii vo farebnom priestore.

Jej cieľom je opísať fyziku kvarkov a gluónov vychádzajúc z SU(3) symetrickej hustoty

Lagranžiánu

L = q(iγµ∂µ −m)q − g(qγµTaq)G
a
µ − 1

4
Ga

µνG
µν
a ,

kde q sú kvarkové polia, γµ sú Diracové matice, Ga
µ sú kalibračné polia zodpovedajúce ôs-

mym gluónovým stavom, Ta sú generátory SU(3) grupy a Ga
µν = ∂µG

a
ν − ∂νG

a
µ − gfabcG

b
µG

c
ν ,

pričom fabc sú štruktúrne konštanty grupy. QCD dostaneme z tohto Lagranžiánu odvodením

pohybových rovníc využijúc princíp minimálneho účinku a následným kvantovaním. V rámci

QCD môže gluón interagovať s párom kvarkov a s dvoma alebo s troma inými gluónmi. Sa-

mointerakcia gluónov je zodpovedná za silný uväzňujúci potenciál medzi kvarkmi. Viazané

stavy kvarkov (hadróny) vždy zodpovedajú kombináciám s neutrálnou (bielou) farbou. Had-

róny môžu byť mezóny (kvark-antikvark) alebo baryóny (červený kvark, zelený kvark, modrý

kvark)2. Napriek nemožnosti dobre overiť platnosť teórie pre malé prenesené hybnosti sa verí,

že všetky pozorované vlastnosti hadrónov môžu byť vysvetlené v rámci QCD, ako to aj po-

tvrdzujú mriežkové výpočty. V oblasti vysokých energií zaznamenala pQCD veľké úspechy,

keď sa jej predpovede s veľkou presnosťou zhodli s experimentálnymi pozorovaniami. Možno

spomenúť napríklad

• priebeh silnej väzbovej konštanty v závislosti od q2,
1Máme na mysli baryonickú hmotu, pôvod tmavej hmoty je neznámy.
2Experimentálne merania týkajúce sa (ne)existencie pentakvarkov zatiaľ nie sú presvedčivé.
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• narušenie škálovania v prípade hlboko-nepružného rozptylu,

• účinné prierezy pre zrážky s jetmi,

• pozorovateľné veličiny založené na geometrii konečného stavu udalosti,

• produkcia ťažkých kvarkov,

• QCD korekcie k produkcii vektorových mezónov.

Pokiaľ nebudú známe nové vhodné QCD metódy na popis dynamiky partónov v rámci had-

rónov, bude naďalej nevyhnutné do poruchových výpočtov začleniť aj fenomenologický opis

týchto javov. Tu nachádzajú svoje uplatnenie napríklad aj formfaktory, ktorým sa venujeme

v nasledujúcom texte. Je dôležité aby bol fenomenologický prístup založený pokiaľ možno

na čím najdokonalejších modeloch, ktoré rešpektujú všetky známe vlastnosti objektov nimi

opísaných. V opačnom prípade nemožno očakávať presnú predpoveď a nemožno ani dobre

testovať pQCD, keďže by sa nedalo určiť, či za prípadný nesúlad medzi predpoveďou a me-

raniami je zodpovedný výpočet v rámci pQCD alebo fenomenologický model.

1.3 Elektromagnetické Formfaktory Hadrónov

Zavedenie formfaktorov ukážeme na príklade nukleónu, ktorý je najbežnejší hadrón a zároveň

prvý hadrón u ktorého bola vnútorná štruktúra pozorovaná. Stalo sa tak v päťdesiatych

rokoch dvadsiateho storočia v SLAC-u keď R. Hofstadter a jeho spolupracovníci skúmali

pružný rozptyl elektrónov na nukleóne [8]. Merania ukázali, že predpovede QED počítané

pre bodové častice so spinom 1/2 sa nezhodujú so získanými výsledkami. Tento nesúlad nebol

interpretovaný ako zlyhanie QED, ktorá bola už v tom čase úspešná a overená teória pre

popis elektromagnetických (EM) interakcií leptónov. Naopak, bol interpretovaný ako dôkaz

EM štruktúry nukleónu, ktorá bola následne zovšeobecnená na všetky hadróny. Na popis

tejto štruktúry sa používajú komplexné funkcie jednej premennej, tzv. elektromagnetické

formfaktory. V prípade bodových častíc so spinom 1/2 má QED interakčný Lagranžián3 tvar

Lint = −ejµ(x)Aµ(x), (1.1)

kde EM prúd má formu

jµ = ψ(x)γµψ(x).

3Často, keď budeme hovoriť o Lagranžiáne, budeme mať na mysli hustotu Lagranžiánu.
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Obr. 1.1: Feynmanov diagram pružného elektrón-protónového rozptylu v najnižšom ráde.
Bublina pri protónovom vertexe naznačuje nebodový charakter interakcie protónu s fotónom.

V prípade nebodových hadrónov sa predpokladal rovnaký tvar interakčného Lagranžiánu ale

iný, neznámy tvar EM prúdu Lhad
int = −eJµAµ. Potom možno výraz pre amplitúdu pružného

elektrón-nukleónového rozptylu napísať v podobe

Mfi = −e2uk′γµuk
1

q2
〈p′| Jµ(0) |p〉 .

Prvá časť výrazu zodpovedá vstupujúcemu a vystupujúcemu elektrónu, jeho interakčnému

vertexu s fotónom a fotónovému propagátoru. Tento zápis vyplýva z Feynmanových pra-

vidiel pre QED (Feynmanov diagram najnižšieho rádu pre proces ep → ep je na Obrázku

1.1). Druhá časť výrazu, maticový element 〈p′| Jµ(0) |p〉, zodpovedá vstupujúcemu a vystu-

pujúcemu protónu a jeho interakcii s virtuálnym fotónom. Naša neznalosť prúdu Jµ nám

nedovoľuje vyjadriť 〈p′| Jµ(0) |p〉 elementárnejším spôsobom, avšak využijúc známe symetrie

môžeme tento maticový element jednoducho parametrizovať za pomoci iba dvoch neznámych

funkcií. Vychádza sa pri tom z najvšeobecnejšieho vyjadrenia ktoré má správne vlastnosti

vzhľadom na Lorentzové transformácie

〈p′| Jµ(0) |p〉 = up′

[

∑

i

Xµ
i (p′, p)Fi(t)

]

up, (1.2)

kde p a p′ sú hybnosti nukleónu v počiatočnom a konečnom stave a Xµ
i predstavujú všetky

prípustné lineárne nezávislé vektorové veličiny, ktoré možno zostrojiť z hybností p, p′ a zo spi-

norových premenných. Funkcie Fi hrajú úlohu skalárnych koeficientov v lineárnej kombinácii
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vektorov a voláme ich pružné elektromagnetické formfaktory. Keďže p2 = (p′)2 = m2
p, vieme

nájsť iba jednu nezávislú skalárnu veličinu, ktorá je funkciou hybností častíc a teda funkcie

Fi sú teda funkciami iba jednej premennej. Obvykle sa vyberá t = −Q2 = q2 = (p′ − p)2.

Ak požadujeme aby mal výraz 1.2 okrem správnych Lorentzových transformačných vlastností

navyše aj správne transformačné vlastnosti pri symetrii zrkadlenia (parita) a uvažujeme War-

dovú identitu a Diracovú rovnicu možno počet funkcií Fi zredukovať iba na dve

〈p′| Jµ(0) |p〉 = up′

[

F1(t)γ
µ + F2(t)

i

2mn

σµνqν

]

up,

kde σµν = i
2
[γµ, γν ]. Funkcie F1 a F2 sa nazývajú Diracov a Pauliho formfaktor a ich priebeh je

potrebné určiť z experimentu. Často sa používajú iné lineárne kombinácie týchto funkcií, tzv.

elektrický a magnetický formfaktor, ktoré majú lepšiu fyzikálnu interpretáciu. Sú normované

(hodnota v nule) na náboj a magnetický moment a vo vhodne zvolenej referenčnej sústave ich

možno interpretovať ako Fourierov obraz rozloženia hustoty náboja a magnetického momentu.

V prípade protónu lineárne kombinácie sú

GE = F1 +
q2

4m2
p

F2

a

GM = F1 + F2.

Hoci vnútorná štruktúra bola objavená prvý krát u nukleónu, t.j. častice so spinom 1/2, pojem

formfaktora možno zaviesť aj pre častice s inými spinmi. Práve spin častice určuje počet

formfaktorov. Skalárne častice so spinom nula je možné popísať iba jedným formfaktorom,

na popis vektorových častíc so spinom 1 sú zase potrebné tri formfaktory. V tejto práci sa

budeme zaoberať výhradne (pseudo)skalárnymi mezónmi a tak si vždy vystačíme s jedným

formfaktorom pre danú časticu. Ako sú tieto formfaktory zavedené a formálne zadefinované

ukážeme v nasledujúcej kapitole.



Kapitola 2

Unitárne a Analytické (U&A) modely

formfaktorov mezónov

2.1 Pružný formfaktor π-mezónu a prechodové formfak-

tory pseudoskalárnych mezónov.

V tejto práci sa budeme zaoberať modelmi pre pružný elektromagnetický formfaktor piónu a

pre prechodové elektromagnetické formfaktory pseudoskalárnych mezónov, konkrétne častíc

π0, η a η′. Piónový formfaktor využijeme v súvislosti s predpovedaním hadrónového príspevku

najnižšieho rádu k anomálnemu magnetickému momentu miónu a taktiež využijeme jeho

známe analytické vlastnosti na určenie jeho priebehu v priestoru-podobnej oblasti. V prípade

pseudoskalárnych mezónov využijeme model formfaktorov na predpovedanie príspevkov k

magnetickej anomálii miónu a tiež pri určení parciálnych šírok rozpadu častíc π0, η a η′

na dva fotóny. Prv, než sa budeme venovať týmto témam je dôležité uviesť definície týchto

formfaktorov a zhrnúť ich známe teoretické vlastnosti.

2.1.1 Pružný elektromagnetický formfaktor π-mezónu

Pružný elektromagnetický formfaktor piónu opisuje interakciu piónu s virtuálnym fotónom.

Na Obrázku 2.1 je znázornený piónový formfaktor pre prípad elektrón-pozitrónovej anihilácie

v času-podobnej oblasti (t > 0). Vo všeobecnosti je formfaktor π-mezónu definovaný vzťahmi

〈p2| JEM
µ (0) |p1〉 = eFπ(t)(p1 + p2)µ; t < 0

13
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e+

e−

+

−

Obr. 2.1: Elektrón-pozitrónová anihilácia na π+π− mezóny v jednofotónovej výmene. Bublina
pri piónovom vertexe predstavuje piónový formfaktor.

a

〈p1p2| JEM
µ (0) |0〉 = eFπ(t)(p2 − p1)µ; t > 0,

kde p1 a p2 označuje počiatočnú a konečnú štvorhybnosť piónu a prvý výraz sa vzťahuje

na oblasť rozptylu (priestoru-podobnú oblasť) a druhý na oblasť anihilácie (času-podobná

oblasť). Hoci priebeh Fπ(t) nevieme vypočítať z prvých princípov, teória predsa len umožňuje

stanoviť niektoré vlastnosti a obmedzenia týkajúce sa piónového formfaktora.

Vlastnosť, ktorú možno spomenúť ako prvú je správanie formfaktorov v nekonečne. Toto

je možné predpovedať z poruchovej QCD a dá sa ukázať, že asymptotika formfaktorov súvisí

s počtom kvarkov nf z ktorých sa daný hadrón skladá. Platí vzťah F (t)|t|→∞ ∼ t(1−nf ), čo

v našom prípade dáva Fπ(t)|t|→∞ ∼ t−1. V prípade π-mezónu však poznáme aj presnejšie

vyjadrenie vyplývajúce z pQCD výpočtov [9, 10, 11] a síce

Fπ(t) →
t→−∞

−16πf 2
παs(t)

t
, (2.1)

kde fπ je slabá rozpadová konštanta piónu.

Ďalej je známa norma piónového formfaktora, čiže jeho hodnota v nule. Tá je v prípade

pružných elektromagnetických formfaktorov určená elektrickým nábojom častice, čiže platí

Fπ(0) = 1.

Priebeh formfaktora možno obmedziť aj podmienkou unitarity. Tá vyplýva z unitarity S

matice a možno ju sformulovať v tvare

1

2i

{〈

π+π−
∣

∣ JEM
µ (0) |0〉 − 〈0| JEM

µ (0)
∣

∣π+π−
〉∗}

=
∑

n

〈

π+π−
∣

∣T+ |n〉 〈n| JEM
µ (0) |0〉 , (2.2)

kde |n〉 reprezentuje všetky medzistavy dovolené zákonmi zachovania a T je operátor ampli-
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Obr. 2.2: Grafické zobrazenie vzťahu medzi imaginárnou časťou piónového formfaktora a
amplitúdou elastického ππ rozptylu.

túdy prechodu zo stavu |n〉 na dva pióny. Najnižší povolený stav je |π+π−〉, vyššie sú na-

príklad |π+π−π+π−〉 alebo |π0ω〉. Každý z povolených medzistavov generuje v t-rovine bod

vetvenia, ktorý zodpovedá štvorcu sumy hmotností častíc v tomto medzistave. Najnižší bod

vetvenia zodpovedajúci medzistavu |π+π−〉 leží v t0 = 4m2
π. Využijúc podmienku reálnosti

Fπ(t∗) = [Fπ(t)]∗ je možné vzťah 2.2 pretransformovať na vzťah pre formfaktor

Im [Fπ(t)] =
[

A1
1(t)

]∗
Fπ(t) + σ(t), (2.3)

kde A1
1(t) je izoskalárna časť P -vlny amplitúdy pružného ππ rozptylu (zodpovedá najnižšiemu

bodu vetvenia) a σ(t) v sebe zahrňuje príspevky od všetkých vyšších medzistavov. Graficky

je výraz 2.3 znázornený na Obrázku 2.2. V oblasti 4m2
π < t < 16m2

π, kde sa žiadne vyššie

medzistavy nenachádzajú, možno napísať tzv. elastickú podmienku unitarity

Im [Fπ(t)] =
[

A1
1(t)

]∗
Fπ(t). (2.4)

Napokon, ak formfaktor zapíšeme v exponenciálnom tvare Fπ(t) = |Fπ(t)| exp [iδπ(t)] a A1
1(t)

parametrizujeme1 spôsobom A1
1(t) = sin [δ1

1 (t)] exp [iδ1
1 (t)], možno posledný výraz ešte upra-

viť do podoby

Im [Fπ(t)] = sin
[

δ1
1 (t)

]

|Fπ(t)| exp
{

i
[

δπ(t) − δ1
1 (t)

]}

,

z čoho vyplýva δπ(t) = δ1
1 (t) a dostávame tvar

Im [Fπ(t)] = |Fπ(t)| sin
[

δ1
1 (t)

]

. (2.5)

Model formfaktoru, ktorý predstavíme v ďalšom texte, má ambíciu vyhovieť tejto podmienke
1Možnosť takejto parametrizácie vyplýva z podmienky unitarity pre A1

1(t).
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e+

e− P

Obr. 2.3: Elektrón-pozitrónová anihilácia na pseudoskalárny mezón P = π0, η, η′ a na reálny
fotón v najnižšom ráde. Bublina predstavuje prechodový formfaktor mezónu.

unitarity a z toho pramení aj prívlastok „unitárny“, ktorý mu dávame.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že známe sú aj analytické vlastnosti formfaktora, ak o

ňom uvažujeme ako o komplexnej funkcii jednej premennej (odtiaľ prívlastok „analytický“

pre náš model). Dá sa dokázať [12], že Fπ(t) je analytická funkcia v celej komplexnej t-rovine,

okrem rezu na kladnej reálnej osi počnúc od najnižšieho bodu vetvenia t = 4m2
π až po +∞.

2.1.2 Prechodové formfaktory pseudoskalárnych mezónov

Tieto formfaktory zodpovedajú interakcii pseudoskalárneho mezónu s dvoma fotónmi, z kto-

rých jeden je virtuálny. Príkladom môže byť proces elektrón-pozitrónovej anihilácie na pse-

udoskalárny mezón a fotón, ako to je znázornené na Obrázku 2.3. Priestorová parita pse-

udoskalárnych častíc je −1 a z toho vyplýva aj spôsob parametrizácie príslušného maticového

elementu prúdu za pomoci úplne antisymetrického tenzora

〈

P (p)γ(k)
∣

∣JEM
µ (0)

∣

∣ 0
〉

= εµναβp
νεαkβFγP (t),

kde p je hybnosť pseudoskalárneho mezónu, k je hybnosť fotónu, ε je polarizačný vektor

fotónu a t = q2 = (p− k)2. Podobne ako v prípade π-mezónu, možno aj tu získať z teórie isté

obmedzenia na priebeh formfaktora FγP (t).

Vzhľadom na to, že stále opisujeme mezóny (t.j. častice pozostávajúce z dvoch valenčných

kvarkov), stále platí vzťah FγP (t)|t|→∞ ∼ t−1 pre asymptotické správanie formfaktora.

Keďže sa jedná o prechodové formfaktory, ich normalizácia je zložitejšia než v prípade

piónu. Možno ju dať do súvisu so slabou rozpadovou konštantou mezónu fP a tiež s jeho
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parciálnou šírkou rozpadu na dva fotóny

FγP (0) =
1

4π2fP

=
2

αmP

√

ΓP→γγ

πmP

, (2.6)

kde druhá rovnosť vyplýva zo vzorca pre šírku rozpadu ΓP→γγ = α2

64π3f2
p
m3

p. Konštantu fP

možno zmerať iba v prípade π-mezónu, v prípade častíc η a η′ využijeme vyjadrenie cez šírku

rozpadu. Ku vzťahu 2.6 sa vrátime aj neskôr v kapitole 4, kde našim bude cieľom nezávislé

určenie šírok rozpadu nami uvažovaných pseudoskalárnych mezónov.

Napokon aj v prípade pseudoskalárnych mezónov sa dá sformulovať podmienka unita-

rity, ktorú musí spĺňať príslušný formfaktor. Sformulujeme ju v oveľa slabšom tvare než pre

formfaktor piónu, od modelu budeme požadovať

Im [FγP (t)] 6= 0

pre m2
P < t < +∞.

2.2 Model dominantnosti vektorových mezónov

Pri experimentálnych meraniach elektrón-pozitrónovej anihilácie na hadróny sa v účinnom

priereze pozorujú ostré maximá (tzv. píky), viď napr. kapitolu 40 v [13]. Toto správanie účin-

ného prierezu možno vysvetliť prítomnosťou rezonancií - krátko žijúcich nestabilných častíc s

kvantovými číslami fotónu. V prípade, že energia zrážky je blízka hmotnosti rezonancie, vir-

tuálny fotón sa s istou pravdepodobnosťou na rezonanciu (vektorový mezón) premení. Takéto

procesy pritom dodávajú významné príspevky k účinnému prierezu a vedú k pozorovaným

rezonančným píkom. Existencia vektorových mezónov, ktoré vznikajú z virtuálneho fotónu

a rozpadajú sa na hadróny, je základom modelu dominantnosti vektorových mezónov (VMD

model) [14, 15]. Graficky je tento model znázornený na Obrázku 2.4, s tým, že v jednotlivých

vertexoch sú vyznačené zodpovedajúce väzbové konštanty. Za autora VMD teórie možno po-

važovať J. J. Sakuraija, ktorý svoje myšlienky uverejnil v roku 1960 v časopise Annals of

Physics [16]. Neskôr si VMD prístup získal veľkú popularitu a použili ho mnohí iní autori.

Z hľadiska tejto práce je VMD model zaujímavý svojou predpoveďou pre priebeh form-

faktorov mezónov. Formfaktor v ňom možno vyjadriť sumou príspevkov od jednotlivých

vektorových mezónov, kde každý člen obsahuje väzbové konštanty (interakcia s fotónom a s
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Obr. 2.4: Grafická reprezentácia VMD modelu.

hadrónom) a propagátor vektorového mezónu. Formfaktor π-mezónu teda nadobúda tvar

Fπ(t) =
∑

v=ρ,ρ′,ρ′′

m2
v

m2
v − t

(

fvππ

fv

)

, (2.7)

kde sme vzali do úvahy iba izovektorové častice s najnižšou hmotnosťou - vektorové mezóny

ρ, ρ′ a ρ′′. Izoskalárne častice do Fπ(t) neprispievajú, keďže elektromagnetický prúd piónu

sa transformuje ako čistý izovektor. Podobne možno vyjadriť prechodový formfaktor pre

pseudoskalárne mezóny

FγP (t) = F I=0
γP (t) + F I=1

γP (t), (2.8)

kde

F I=0
γP (t) =

∑

s=ω,φ,ω′

m2
s

m2
s − t

(

fsγP

fs

)

, F I=1
γP (t) =

∑

v=ρ,ρ′

m2
v

m2
v − t

(

fvγP

fv

)

.

Fotón sa z hľadiska izospinu správa ako superpozícia stavov s izospinom 0 a 1 a preto do

FγP (t) dávajú svoj vklad izoskalárne aj izovektorové častice. Výraz sme teda formálne rozdelili

na dva členy - izoskalárnu a izovektorovú časť.

VMD model bol a zostáva jeden z najpoužívanejších modelov na popis elektromagnetic-

kej štruktúry hadrónov. Ak však porovnáme jeho predpovede s teoretickými požiadavkami

ukážu sa aj nedostatky VMD modelu. Model nezahŕňa nestabilnosť vektorových mezónov a

popisuje ich ako častice s nekonečne malou šírkou rozpadu. Ďalej nevyhovuje podmienke uni-

tarity a analytickým vlastnostiam, ktoré reálne formfaktory spĺňajú. Asymptotické správanie

predpovedané VMD modelom je pre všetky hadróny rovnaké, a hoci je v prípade mezónov

správne, vo všeobecnom prípade (ak zahrnieme aj baryóny a atómové jadrá) správne nie je.

Aj z týchto dôvodov považujeme za potrebné skonštruovať U&A model, ktorý zohľadňuje

všetky spomínané teoretické požiadavky a, ako sa ukáže, dovoľuje jednou formulou dobre

popísať údaje tak z priestoru-podobnej ako aj z času-podobnej oblasti.
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Obr. 2.5: Znázornenie pozícií bodov vetvenia t0 a tin a rezov, ktoré vydeľujú jednotlivé listy
Riemannovej plochy.

2.3 Konštrukcia Unitárneho a Analytického (U&A) mo-

delu piónového formfaktora a prechodových formfak-

torov pseudoskalárnych mezónov.

2.3.1 U&A model piónového formfaktora

Pri konštrukcii U&A modelu piónového formfaktora vyjdeme z VMD výrazu 2.7. Cieľom je

zabudovať korektné správanie čo sa týka podmienky unitarity a analytických vlastností, čiže

zohľadniť prítomnosť rezu a bodov vetvenia nad prahom t0 = 4m2
π na kladnej reálnej osi.

Toto možno dosiahnuť použitím nelineárnej transformácie

t = t0 −
4(tin − t0)

[1/W −W ]2
, (2.9)

ktorá zabudováva dva body vetvenia odmocninového typu a generuje štvorlistú Riemannovú

plochu. Prvý bod vetvenia zodpovedá najnižšiemu dvojpiónovému prahu t = t0 = 4m2
π a bod

vetvenia t = tin predstavuje efektívny bod vetvenia, ktorým aproximujeme všetky ostatné

body vetvenia generované vyššími medzistavmi. Hodnotu tin považujeme za voľný parameter

modelu. Na transformáciu možno nahliadať ako na zmenu premennej t → W , pričom vzťah

pre inverznú transformáciu je

W (t) = i

√
qin + q −√

qin − q√
qin + q +

√
qin − q

, q =

√

t− t0
t0

, qin =

√

tin − t0
t0

. (2.10)

Jednotlivé listy Riemannovej plochy sú definované rezmi, ktoré vychádzajú z dvoch bodov

vetvenia smerom k +∞ (pozri Obrázok 2.5), pričom kladnú reálnu os považujeme za horný

breh rezu (t.j. požadujeme spojitosť Fπ(t) zo smeru +iε pre tǫR, ε > 0). Vzájomný súvis

premenných t a W možno dobre nahliadnuť z Obrázku 2.6, kde sú štyri listy Riemannovej

plochy znázornené v komplexnej rovine W . Ak sa v premennej t pohybujeme po reálnej osi

od −∞ po t0, v rovine W sa pohybujeme po úsečke od −1 po 0. Pohyb od t0 po tin v rovine

t zase zodpovedá pohybu od 0 po i v rovine W a napokon pohyb v rovine t od tin po +∞ sa
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Obr. 2.6: Rovina W znázornená spolu so štyrmi listami Riemannovej plochy generovanými
zobrazením 2.9. Zároveň je znázornený pohyb, ktorý zodpovedá pohybu od −∞ do +∞ v
rovine t po prvom liste Riemannovej plochy.

v rovine W premietne ako pohyb po úseku jednotkovej kružnice od i k −1.

Po transformácii 2.9 dostáva výraz 2.7 tvar

Fπ(W ) =

(

1 −W 2

1 −W 2
N

)2

×

×
∑

v=ρ,ρ′,ρ′′

(WN −Wv0) (WN +Wv0) (WN − 1/Wv0) (WN + 1/Wv0)

(W −Wv0) (W +Wv0) (W − 1/Wv0) (W + 1/Wv0)
(fvππ/fv) , (2.11)

kde WN = W (t)|t=0 a Wv0 = W (t)|t=m2
v
, pričom index „0“ znamená, že v tomto kroku kon-

štrukcie U&A modelu stále uvažujeme nulové šírky rozpadu pre vektorové mezóny. Prvý člen

v súčine udáva asymptotické správanie zdedené z VMD modelu, druhý člen (suma zlomkov)

popisuje správanie formfaktora v oblasti rezonancií a blíži sa k reálnej konštante pre |t| → ∞.

Jednotlivé členy v sume možno ešte ďalej upraviť. Pre t0 < m2
v < tin leží Wv0 na

imaginárnej osi (pozri Obrázok 2.6) a pre čisto imaginárne čísla platí Wv0 = −W ∗
v0. Pre

tin < m2
v leží Wv0 zase na oblúku jednotkovej kružnice a pre takéto komplexné čísla zrejme

platí Wv0 = 1/W ∗
v0. Týmto spôsobom jednotlivé členy Wv0 vo výraze 2.11 aj vyjadríme.

V ďalšom kroku zavedieme nenulové šírky vektorových mezónov a to tak, že nahradíme2

2V tom prípade aj vzťah pre porovnanie polôh prahov a hmotností m2
v ≶ tin dostane nový tvar
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Wv0 → Wv = W (t)|
t=(mv−iΓν

2
)
2 a odstránime indexy „0“. V tomto kroku U&A model vlastne

vzniká, keďže doteraz sme vykonávali iba formálne úpravy (zmena premennej, zmena zápisu

niektorých členov), ktoré zachovávali rovnosť s formulou VMD modelu. Treba zdôrazniť, že

zavedenie nenulových šírok rozpadu pre vektorové mezóny na tomto mieste nie je ekvivalentné

prípadnému zavedeniu nenulových šírok vo VMD vyjadrení 2.7, práve naopak, zavedenie ne-

nulových šírok na tomto mieste zabudováva do modelu všetky dôležité vlastnosti týkajúce sa

analytičnosti a podmienky unitarity. Ak predpokladáme, že vzájomné polohy prahov a hmot-

ností sú t0 <
(

mρ − iΓρ

2

)2

< tin <
(

mρ′ − i
Γρ′

2

)2

,
(

mρ′′ − i
Γρ′′

2

)2

, potom model dostáva tvar

Fπ[W ] =

(

1 −W 2

1 −W 2
N

)2

×

×
[

(WN −Wρ)
(

WN −W ∗
ρ

)

(WN − 1/Wρ)
(

WN − 1/W ∗
ρ

)

(W −Wρ)
(

W −W ∗
ρ

)

(W − 1/Wρ)
(

W − 1/W ∗
ρ

) (fρππ/fρ) +

+
∑

v=ρ′,ρ′′

(WN −Wv) (WN −W ∗
v ) (WN +Wv) (WN +W ∗

v )

(W −Wv) (W −W ∗
v ) (W +Wv) (W +W ∗

v )
(fvππ/fv)

]

.

Toto vyjadrenie sa dá ďalej vylepšiť. Využijúc analytické vlastnosti formfaktora, je možné

Fπ(t) analyticky predĺžiť cez horný a dolný breh rezu v oblasti 4m2
π < t < 16m2

π a vyšetriť

správanie formfaktora na druhom (nefyzikálnom) liste Riemannovej plochy. Dá sa ukázať, že

Fπ(t) má na druhom liste singularitu, a síce rez od −∞ do t = 0 [17]. S cieľom reprodukovať

takéto správanie je možné rez aproximovať za pomoci sledu striedajúcich sa núl a jednotiek

(Padèho aproximácia), ktoré môžu byť generované racionálnou funkciou. Z toho dôvodu do-

dávame k modelu násobiaci faktor v tvare racionálnej funkcie (W−WZ)(WN−WP )
(WN−WZ)(W−WP )

, kde Wz a WP

sú voľné parametre z intervalu 0 < WZ,P < 1 (tento interval v premennej W zodpovedá

intervalu −∞ < t < 0 na druhom liste Riemannovej plochy, pozri Obrázok 2.6). Teda, za

predpokladu vyššie uvedených vzájomných polôh hmotností a prahov, U&A model nadobúda

výsledný tvar

Fπ[W (t)] =

(

1 −W 2

1 −W 2
N

)2
(W −WZ) (WN −WP )

(WN −WZ) (W −WP )
×

×
[

(WN −Wρ)
(

WN −W ∗
ρ

)

(WN − 1/Wρ)
(

WN − 1/W ∗
ρ

)

(W −Wρ)
(

W −W ∗
ρ

)

(W − 1/Wρ)
(

W − 1/W ∗
ρ

) (fρππ/fρ) +

(

m2
v − Γ

2

v

4

)

≶ tin.
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+
∑

v=ρ′,ρ′′

(WN −Wv) (WN −W ∗
v ) (WN +Wv) (WN +W ∗

v )

(W −Wv) (W −W ∗
v ) (W +Wv) (W +W ∗

v )
(fvππ/fv)

]

.

Model má 10 voľných parametrov: tin, mρ, Γρ, mρ′ , Γρ′ , mρ′′ , Γρ′′ , (fρππ/fρ), WZ a WP .

Zvyšné dve veličiny, pomery väzbových konštánt (fρ′ππ/fρ′) a (fρ′′ππ/fρ′′), sú zviazané jednak

s (fρππ/fρ) cez normalizáciu formfaktora Fπ(0) = 1 (platí
∑

v=ρ,ρ′,ρ′′ (fvππ/fv) = 1) a jednak

so správaním sa imaginárnej časti formfaktora na prahu Im[Fπ(t)]|q=0 = |Fπ(t)| a1
1q

3, kde

a1
1 je definované cez δ1

1(t)|q=0 ≈ a1
1q

3. Tieto dve požiadavky dovoľujú jednoznačne vyjadriť

(fρ′ππ/fρ′) a (fρ′′ππ/fρ′′) v závislosti od ostatných parametrov cez pomerne komplikované

formuly. Explicitné vzťahy pre tieto závislosti ako aj ďalšie detaily týkajúce sa U&A modelu

elektromagnetického pružného formfaktoru π-mezónu môžu byť nájdené v práci [17].

Za účelom fitovania je potrebné zaviesť ďalší, 11-ty voľný parameter. Pri experimentálnom

meraní totiž nie je možné izolovať a odfiltrovať príspevok od izospin-porušujúceho procesu

ω(783) → π+π−, ktorý vedie k tzv. ρ− ω interferencii. Preto je na fitovanie použitá funkcia

Fπ [W (t)] +Reiφ m2
ω

m2
ω − t− imωΓω

, (2.12)

kde

φ = arctan
mρΓρ

m2
ρ −m2

ω

(2.13)

je fáza ρ − ω interferencie a R je zodpovedajúca amplitúda - dodatočný voľný parameter

použitý pri procese fitovania.

2.3.2 U&A model formfaktorov pseudoskalárnych mezónov

U&A model pre elektromagnetické formfaktory pseudoskalárnych mezónov FγP (t) bude v

mnohých bodoch podobný tomu pre piónový formfaktor. Z tohto dôvodu nebudeme tieto

spoločné prvky v tejto sekcii opisovať dopodrobna. Opäť budeme vychádzať z VMD modelu,

z vyjadrenia 2.8, pričom najprv do modelu zabudujeme správnu normalizáciu FγP (0) =
2

αmP

√

Γ(P→γγ)
πmP

. Pre t = 0 máme

FγP (0) =
∑

s=ω,φ,ω′

(

fsγP

fs

)

+
∑

v=ρ,ρ′

(

fvγP

fv

)

.
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Ak následne vyjadríme
(

fω′γP

fω′

)

a
(

fρ′γP

fρ′

)

cez ostatné pomery väzbových konštánt, ktoré

zodpovedajú rovnakému izospinu, prichádzame k výrazu

FγP (t) =

{

1

2
FγP (0)

m2
ω′

m2
ω′ − t

+
∑

i=ω,φ

[

m2
i

m2
i − t

− m2
ω′

m2
ω′ − t

]

ai

}

+

+

{

1

2
FγP (0)

m2
ρ′

m2
ρ′ − t

+

[

m2
ρ

m2
ρ − t

−
m2

ρ′

m2
ρ′ − t

]

aρ

}

,

ktorý je už správne normalizovaný s tým, že norma je rozdelená rovným dielom medzi izos-

kalárnu a izovektorovú časť. Použili sme označenie ai =
fiγP

fi
a pod FγP (0) rozumieme číselnú

konštantu - normalizáciu vypočítanú podľa vzťahu 2.6. Následne, s úmyslom zapracovať do

modelu požadované vlastnosti (analytičnosť, podmienka unitarity), prevedieme nelineárne

transformácie do premenných V a W tak, aby sme naďalej rešpektovali delenie na izoska-

lárnu a izovektorovú časť

t = t0 −
4(tsin − t0)

[1/V − V ]2
,

t = t0 −
4(tvin − t0)

[1/W −W ]2
.

Konštanta t0 = m2
π označuje najnižší bod vetvenia, ktorý zodpovedá medzistavu π0γ a pre-

menné tsin a tvin (voľné parametre modelu) zase zodpovedajú efektívnym bodom vetvenia,

ktoré zahŕňajú príspevky od všetkých vyšších medzistavov, izoskalárnych a izovektorových.

Všetky body vetvenia sú odmocninového typu a jednotlivé listy Riemannovej plochy sú vy-

medzené rezom na kladnej reálnej osi, počnúc od najnižšieho prahu t0 až do +∞. Inverzný

vzorec je pre obe transformácie analogický vzťahu 2.10. Jednotlivé členy VMD modelu potom

dostávajú podobu

m2
i

m2
i − t

=

(

1 − V 2

1 − V 2
N

)2
(VN − Vi0)(VN + Vi0)(VN − 1/Vi0)(VN + 1/Vi0)

(V − Vi0)(V + Vi0)(V − 1/Vi0)(V + 1/Vi0)
, i = ω, φ, ω′

a

m2
v

m2
v − t

=

(

1 −W

1 −W 2
N

)2
(WN −Wv0)(WN +Wv0)(WN − 1/Wv0)(WN + 1/Wv0)

(W −Wv0)(W +Wv0)(W − 1/Wv0)(W + 1/Wv0)
, v = ρ, ρ′,

kde VN = V (t)|t=0, WN = W (t)|t=0, Vi0 = V (t)|t=m2

i
a Wv0 = W (t)|t=m2

v
. Asymptotické členy

(

1−V 2

1−V 2

N

)2

a
(

1−W
1−W 2

N

)2

závisia na izospine (skrz tsin alebo tvin), nezávisia však na vektorových

mezónoch a udávajú asymptotické správanie modelu. Rezonančné členy (dlhé zlomky) zase
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opisujú správanie sa modelu v oblasti rezonancií a blížia sa ku konštante pre |t| → ∞. Tieto

rezonančné členy možno opäť upraviť do inej podoby, podobne ako v prípade pružného EM

formfaktoru piónu. Ak predpokladáme nasledovné vzájomné polohy prahov a hmotnostím2
i <

tsin < m2
ω′ , i = ω, φ a m2

ρ < tvin < m2
ρ′ , potom platí Vi0 = −V ∗

i0 (i = ω, φ), Vω′0 = 1/V ∗
ω′0, Wρ0 =

−W ∗
ρ0 a Wρ′0 = 1/W ∗

ρ′0. Konštrukciu modelu zavŕšime zmenou šíriek rozpadu vektorových

mezónov z nulových hodnôt na nenulové, formálne to dosiahneme zámenou Vr0 → Vr =

V (t)|
t=(mr−iΓ

2
)
2 , r = ω, φ, ω′ a Wr0 → Wr = W (t)|

t=(mr−iΓ

2
)
2 , r = ρ, ρ′. Teda, v prípade nami

uvažovaných polôh hmotností a prahov, konečná podoba modelu je

FγP (t) = F I=0
γP [V (t)] + F I=1

γP [W (t)],

F I=0
γP [V (t)] =

(

1 − V 2

1 − V 2
N

)2 {

1

2
FγP (0)H(ω′) + [L(ω) −H(ω′)]aω + [L(φ) −H(ω′)]aφ

}

,

F I=1
γP [W (t)] =

(

1 −W 2

1 −W 2
N

)2 {

1

2
FγP (0)H(ρ′) + [L(ρ) −H(ρ′)]aρ

}

,

L(s) =
(VN − Vs)(VN − V ∗

s )(VN − 1/Vs)(VN − 1/V ∗
s )

(V − Vs)(V − V ∗
s )(V − 1/Vs)(V − 1/V ∗

s )
, s = ω, φ,

H(ω′) =
(VN − Vω′)(VN − V ∗

ω′)(VN + Vω′)(VN + V ∗
ω′)

(V − Vω′)(V − V ∗
ω′)(V + Vω′)(V + V ∗

ω′)
,

L(ρ) =
(WN −Wρ)(WN −W ∗

ρ )(WN − 1/Wρ)(WN − 1/W ∗
ρ )

(W −Wρ)(W −W ∗
ρ )(W − 1/Wρ)(W − 1/W ∗

ρ )
,

H(ρ′) =
(WN −Wρ′)(WN −W ∗

ρ′)(WN +Wρ′)(WN +W ∗
ρ′)

(W −Wρ′)(W −W ∗
ρ′)(W +Wρ′)(W +W ∗

ρ′)
.

Model má päť voľných parametrov: tsin, tvin, aω, aφ a aρ.



Kapitola 3

Anomálny Magnetický Moment Miónu

Ako už bolo spomínané v úvode, jestvujú dôvody nazdávať sa, že ŠM nie je „konečná“ fyzi-

kálna teória. Predpokladá sa, že je to iba nízko-energetická limita akejsi všeobecnejšej teórie,

ktorá prekonáva známe problémy ŠM. Ak je tomu tak, potom možno ŠM testovať v princípe

dvoma spôsobmi: buď skúmať fyziku pri vysokých energiách a merať veličiny, u ktorých v

tejto oblasti predpokladáme výraznú odchýlku od predpovedí ŠM, alebo ostať pri nízkych

energiách a ísť do veľkej presnosti tak v teoretickej predpovedi ako aj v experimente. Ano-

málny magnetický moment miónu je ten druhý prípad, kde jestvuje vysoká presnosť tak v

teoretických predpovediach ako aj v meraní. Dosiahnuté výsledky zatiaľ nie sú konkluzívne

a polemika ohľadom možného objavenia fyziky za ŠM neutícha. Našou ambíciou je prispieť

k vyriešeniu tejto otázky tak, že využijúc U&A model pre mezóny, výrazne znížime chybu

teoretickej predpovede.

3.1 Anomálny magnetický moment a magnetická anomá-

lia aµ

Magnetický moment nabitých leptónov súvisí s ich spinom cez vzťah

−→µ = g

(

e

2ml

)

−→s , (3.1)

kde l označuje druh leptónu a g je gyromagnetický pomer. Relativistická kvantová mechanika

predpovedá g = 2. Sily jestvujúce v prírode však spôsobujú, že hodnota g mierne presahuje

2 a z toho dôvodu sa aj magnetický moment označuje prívlastkom „anomálny“. V ŠM možno

g > 2 vysvetliť absorpciou a emisiou virtuálnych fotónov, vektorových bozónov a Higgsovho

25
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bozónu ako aj polarizáciou vákua do virtuálnych hadrónových stavov. Z praktických dôvodov

je vhodné zaviesť tzv. magnetickú anomáliu al definovanú výrazom

al =
gl − 2

2
.

Jednotlivé príspevky k al možno rozdeliť na príspevky čisto elektromagnetické, na príspevky

pochádzajúce od slabých interakcií a na príspevky ktoré súvisia s virtuálnymi hadrónovými

stavmi.

aSM
l = aQED

l + aEW
l + ahad

l .

Magnetická anomália elektrónu ae je vzhľadom na jeho malú hmotnosť dominantne určená

elektromagnetickými interakciami a jej experimentálna hodnota sa dobre zhoduje s teoretic-

kou predpoveďou [18]1. Iná je situácia v prípade µ-mezónu, kde jestvuje istý rozdiel medzi

experimentálnou hodnotou a hodnotou predpovedanou teoreticky. To súvisí s faktom, že mag-

netická anomália miónu je kvôli vyššej hmotnosti tejto častice viac citlivá na neporuchové

silné interakcie, pričom neurčitosť vo vyhodnotení ahad
µ je veľká (vzhľadom na nepoužiteľ-

nosť pQCD) a dominantne prispieva k celkovej neurčitosti. Z tohto dôvodu je nevyhnutné

príspevky od silných interakcií vyhodnotiť s čím najväčšou presnosťou.

Súčasná hodnota aµ určená experimentom [18] je

aexp
µ = 116 592 093 (63) × 10−11, (3.2)

pričom jej základom sú merania z experimentu E821 v Brookhaven National Laboratory

(kolaborácia g− 2) [19]. Teóriou predpovedaná hodnota ath
µ v princípe závisí od konkrétneho

vyhodnotenia a jeho autora. Ak sa opäť odvoláme na publikáciu [18] potom

ath
µ = 116 591 810 (210) × 10−11, (3.3)

s tým, že jednotlivé príspevky sú

ahad
µ = 6940(210) × 10−11, (3.4)

aEW
µ = 154(2) × 10−11 (3.5)

1Publikácia [18] predstavuje zhrnutie a analýzu experimentálnych a teoretických výsledkov, pričom sa
odvoláva na iných autorov. Čitateľ nech si teda pozrie literatúru uvedenú v [18], ak chce získať informácie o
zdrojoch experimentálnych či teoretických výsledkov.
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a

aQED
µ =

∑

ci

(α

π

)i

,

kde je známych prvých päť koeficientov c1 = 0.5, c2 = 0.765857408(27), c3 = 24.05050959(42),

c4 = 130.9916(80) a c5 = 663(20). Príspevok aQED
µ je získaný poruchovým výpočtom v rámci

QED a jeho neurčitosť je výrazne menšia ako v prípade príspevku od silných interakcií. Chyby

vyššie uvedených koeficientov pramenia najmä z neurčitostí ohľadom hmotností leptónov.

Zaujímavé je porovnanie hodnôt 3.2 a 3.3. Experimentálna hodnota presahuje tú teore-

tickú o 1.3 násobok štandardnej odchýlky ich rozdielu. Ako však autori v [18] uvádzajú, táto

relatívna zhoda vyplýva z veľkej neurčitosti, ktorú pripísali príspevku ahad
µ . Otázka presného

vyhodnotenia ahad
µ sa teda kladie ešte naliehavejšie.

3.2 Experimentálne určenie magnetickej anomálie miónu

Pri opise experimentálneho merania aµ sa budeme opierať o výsledky g − 2 kolaborácie z

experimentu E821 v Brookhaven National Laboratory, ktoré sú v tejto oblasti určujúce.

Vychádzať pritom budeme najmä z posledne publikovanej práce [20], ale tiež aj zo starších

publikácií [21, 22, 23, 24]. V experimente E821 sa na meranie využíva zariadenie Brookhaven

Alternating Gradient Synchrotron (pozri Obrázok 3.1) a najnovšie výsledky sú založené na

údajoch zozbieraných v roku 2001. Meranie bolo vykonané pre negatívne mióny a výsledky

sú konzistentné s výsledkami pre pozitívne mióny z predošlých meracích období [21].

Zväzok vysoko polarizovaných µ-mezónov je vpustený do kruhového akumulačného prs-

tenca („storage ring“) s priemerom 14.2 metra a mióny sú umiestnené na určenú obežnú dráhu.

Pohybujú sa v homogénnom magnetickom poli
−→
B , ktoré je kolmé na smer spinu miónov a

na rovinu obehu. Mióny tiež interagujú so statickým elektrickým kvadrupólovým poľom
−→
E ,

ktoré slúži na zvislé zaostrovanie zväzku. Dá sa ukázať [24], že uhlová frekvencia ωa, defino-

vaná ako rozdiel medzi frekvenciou precesie spinu miónu ωs a cyklotrónovou frekvenciou ωs,

je určená vzťahom
−→ωa = − e

mc

[

aµ
−→
B −

(

aµ − 1

γ2 − 1

)−→
β ×−→

E

]

.

Ak je miónom na orbite udelená hybnosť p = 3.09 GeV/c, stráca sa závislosti ωa od elektric-

kého poľa. Toto zodpovedá „magickej“ hodnote relativistického faktora γ = 29.3. Potom je

možné určiť hodnotu aµ iba zmeraním ωa a B

aµ =
ωa

e
mc

〈B〉 , (3.6)
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Obr. 3.1: Experimentálne zariadenie experimentu E821 g − 2 kolaborácie v BNL.

kde 〈B〉 je magnetické pole v oblasti miónového zväzku ustrednené cez priestor a čas. Je ur-

čené z NMR merania rezonančnej frekvencie voľného protónu s využitím cca 150tich pevných

a 17tich pohyblivých meračov. Jeho hodnota vyjadrená cez rezonančnú frekvenciu voľného

protónu je ωp/(2π) = 61791400 ± 11 Hz, čo zodpovedá približnej hodnote 1.45 T vyjadrenej

v štandardných jednotkách. Jednotlivé systematické chyby v určení aµ sú (tak ako uvedené

v [20])

• absolútna kalibrácia štandardného merača (0.05 ppm),

• kalibrácia pohyblivého merača (0.09 ppm),

• meranie poľa B0 pohyblivým meračom (0.5 ppm),

• interpolácia z pevných meračov (0.07 ppm),

• neistota ohľadom rozloženia miónov (0.03 ppm),

• iné (0.10 ppm).
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Na určenie hodnoty ωa sa používa paritu-narušujúci proces µ− → e− νe νµ. Pri tomto roz-

pade sú elektróny vyžarované s uhlovou a energetickou asymetriou. Emisný uhol elektrónu

v vzhľadom k smeru spinu miónu v pokojovej sústave miónu je silne zviazaný s energiou

elektrónu v laboratórnej sústave. Množstvo rozpadových elektrónov s energiou väčšou než je

prahová energia E je určené rovnicou [20]

N(t) = N0(E)e−
t

γτ [1 + A(E) sin(ωat+ φa(E))] , (3.7)

kde N je normalizačná konštanta a asymetria A a fáza φ závisia na zvolenom energetickom

prahu. Člen γτ označuje relativisticky dilatovanú dobu života µ-mezónu s približnou hod-

notou 64.4 µs. Frekvencia ωa je následne určená fitovaním funkcie 3.7 na namerané časové

spektrum rozpadových elektrónov. V rámci g − 2 kolaborácie bolo prevedených päť nezávis-

lých analýz experimentálnych dát s cieľom vyhnúť sa chybám a určiť systematické neurčitosti.

Ich výsledky boli vo vzájomnej zhode, pričom konečný údaj publikovaný kolaboráciou je

ωa/(2π) = 229073.59 ± 15 ± 5 Hz,

kde je v poradí uvedená štatistická a systematická chyba. Zdroje systematických neurčitostí

sú [20]

• koherentné betatrónové oscilácie (0.07 ppm),

• prekrývanie („pileup“) signálu elektrónov (0.08 ppm),

• zmeny v odozve detektorov (0.12 ppm),

• stratené mióny (0.09 ppm),

• iné (0.06 ppm).

Znalosť ωp a ωa nám dovoľuje vyhodnotiť magnetickú anomáliu. Výraz 3.6 možno transfor-

movať do ekvivalentného tvaru a vyjadriť ako funkciu R = ωa

ωp

aµ =
R

λ−R
,

kde λ = µµ/µp . Kolaborácia g−2 použila hodnotu λ = 3.18334539±10 [25, 26] a tak získala

aexp
µ (µ−) = (116 592 140 ± 80 ± 30) × 10−11.
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Ak sa zoberú do úvahy aj predošlé merania potom z nich plynúca spriemernená hodnota je

aexp
µ = (116 592 080 ± 60) × 10−11.

Autori práce [18] použili pri vyhodnotení aexp
µ rovnakú hodnotu pre R (t.j. získanú z E821

experimentu), ale inú hodnotu pre λ a tak získali mierne odlišný výsledok 3.2.

3.3 Teoretická predpoveď magnetickej anomálie miónu

V nerelativistickej kvantovej mechanike je vývoj vlnovej funkcie pre bodovú časticu so spinom
1/2 určený Pauliho rovnicou

i~
∂ψ

∂t
=

{

− ~
2

2m
△ + eϕ− e

2m
B.

(

L̂ + ~
−→σ

)

}

ψ.

Člen − e
2m

B.~−→σ , popisujúci interakciu medzi spinom a magnetickým poľom, možno porovnať

so vzťahom medzi energiou a magnetickým momentom z klasickej elektrodynamiky E =

−−→µ .−→B . Tak možno získať −→µ = e
2m

~
−→σ = e

m
~
−→σ
2

= e
m
−→s , kde −→s je operátor spinu. Z výrazu

3.1 potom vyplýva g = 2. Dá sa ukázať, že aj v prípade relativistickej kvantovej mechaniky,

ktorá je určená Diracovou rovnicou, je predpovedaná hodnota pre gyromagnetický pomer

g = 2.

V rámci ŠM je teoretický výpočet magnetickej anomálie relatívne náročný. Dobrý prehľad

poskytujú publikácie [27, 28], o ktoré sa aj budeme pri nasledujúcom výklade opierať. V ŠM

je interakcia bodovej častice so spinom 1/2 s externým elektromagnetickým poľom opísaná

maticovým elementom elektromagnetického prúdu Jρ

〈lp′ |Jρ(0)| lp〉 = up′Γ
ρ
p′pup,

pričom zodpovedajúce grafické znázornenie je na Obrázku 3.2. Tento maticový element možno

parametrizovať za pomoci formfaktorov, tak ako sme to opisovali už v Sekcii 1.3. Ak uva-

žujeme aj slabé interakcie (porušujúce CP symetriu) a využijeme Lorentzové transformačné

vlastnosti, Diracovú rovnicu a Wardovú identitu, možno najvšeobecnejšiu parametrizáciu Γρ
p′p

napísať v tvare

Γρ
p′p = F1(k

2)γρ +
i

2m
F2(k

2)σρνkν − F3(k
2)γ5σ

ρνkν + F4(k
2)[k2γρ − 2mkρ]γ5,



3.3. TEORETICKÁ PREDPOVEĎ MAGNETICKEJ ANOMÁLIE MIÓNU 31

*

Obr. 3.2: Feynmanov diagram interakcie µ-mezónu s externým EM poľom.

kde kµ = p′µ − pµ. Formfaktory F1 a F2 sú v poradí Diracov a Pauliho formfaktor a ich

normalizácia je

F1(0) = 1,

F2(0) = al ≡
g − 2

2
,

kde, ako vidno, F2 úzko súvisí s magnetickou anomáliou. Formfaktor F3 je rôzny od nuly iba

ak je narušená PT symetria, formfaktor F4 zase iba ak je narušená P symetria. Na stromovej

úrovni ŠM poruchové výpočty vedú k F tree
1 (k2) = 1 a F tree

i (k2) = 0, i = 2, 3, 4. Z toho

vyplýva, že na výpočet magnetickej anomálie je potrebné vziať do úvahy aj vyššie slučkové

príspevky.

Teoretické vyhodnotenie aµ teda prebieha tak, že najprv sa prevedie poruchový a poprí-

pade neporuchový výpočet maticového elementu up′Γ
ρ
p′pup. Následne je potrebné z výsledku

extrahovať časť, ktorá zodpovedá F2. To možno dosiahnuť použitím všeobecnej formule

[29, 30]

Fi(k
2) = tr[Λρ

i (p
′, p)(γµp′µ +m)Γρ(p

′, p)(γνpν +m)],

kde Λρ
i (p,

′ p), i = 1, 2, 3, 4 majú známy tvar, ktorý možno nájsť napr. v práci [27]. V prípade

o ktorý sa zaujímame (t.j. i = 2) platí

Λρ
2(p,

′ p) = −m
2

k2

1

k2 − 4m2
γρ − m

k2

k2 + 2m2

(k2 − 4m2)2
(p′ + p)ρ.

3.3.1 Elektromagnetické príspevky

Elektromagnetické príspevky k aµ môžu byť vypočítané v rámci QED poruchovou metódou

a zahŕňajú virtuálne fotóny a leptóny. Dajú sa rozdeliť na dve skupiny. Do prvej skupiny
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a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)

Obr. 3.3: Niektoré z Feynmanových diagramov ktoré vedú na od hmotnosti nezávislé vklady:
a) najnižší rád; b) jedno-slučkové príspevky; c-e) dvoj-slučkové príspevky; f-h) troj-slučkové
príspevky.

možno zaradiť príspevky, ktoré nezávisia od hmotnosti leptónu (v našom prípade sa jedná o

mión) - ich hodnota je rovnaká nech sa jedná o ktorýkoľvek leptón. Druhá skupina obsahuje

príspevky od hmotnosti leptónu závisle. Všeobecne to možno zapísať

aQED
µ =

∑

n≥1

An

(α

π

)n

+
∑

n≥2

Bn(µ, l)
(α

π

)n

,

kde koeficienty An zodpovedajú diagramom, v ktorých vystupujú len fotóny a mióny a

Bn(µ, l) sú od hmotnosti závisiace koeficienty súvisiace s Feynmanovými diagramami, ktoré

obsahujú aj propagátory iného druhu leptónu l, elektrónu alebo tau. Číselne vyjadrené koefi-

cienty Bn(µ, l) sú spravidla zaťažené chybou, ktorá má pôvod v neurčitosti ohľadom hmot-

ností častíc. Diagramy, ktoré predstavujú najnižší a niektoré vyššie od hmotnosti nezávislé

vklady sú znázornené na Obrázku 3.3.

QED príspevky, ktoré sú závislé na hmotnosti sa vyskytujú až na dvoj-slučkovej úrovni.
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Obr. 3.4: Diagram zodpovedajúci vkladom najnižšieho rádu, ktoré závisia od hmotnosti lep-
tónu.

Zodpovedajú vsunutiu elektrónovej alebo τ -leptónovej slučky do propagátora fotónu (pozri

Obrázok 3.4). Všeobecný vzorec pre tieto príspevky vyplývajúci z poruchovej QED je

B2(µ, l) =
1

3

ˆ ∞

4m2

l

ds

√

1 − 4m2
l

s

s+ 2m2
l

s2

ˆ 1

0

dx
x2(1 − x)

x2 + (1 − x) s
m2

µ

, (3.8)

kde l znamená elektrón alebo tau leptón. Výraz 3.8 možno upraviť na iný tvar, a síce tvar ana-

logický vzorcu pre výpočet príspevku najnižšieho rádu od silných interakcií, ktorý uvedieme

neskôr. Dá sa napísať

B2(µ, l) =
1

3

ˆ ∞

4m2

l

ds

s
K(s)Rl(s), (3.9)

kde K je jadrová („kernel“) funkcia

K(s) =

ˆ 1

0

dx
x2(1 − x)

x2 + (1 − x) s
m2

µ

(3.10)

a R značí podiel účinného prierezu procesu µ+µ− → l+l− v najnižšom ráde a účinného

prierezu procesu e+e− → µ+µ− vo vysoko-energetickej limite

R(s) =
σQED,LO (µ+µ− → l+l−)

σs≫m2
µ
(e+e− → µ+µ−)

= σQED,LO

(

µ+µ− → l+l−
) 3s

4πα2
. (3.11)

K vzťahu 3.9 sa ešte vrátime v sekcii 3.3.3.

Napokon ešte zhrňme troj-slučkové, od hmotnosti závislé príspevky. Možno ich rozčleniť

do piatich podskupín, a síce diagramy

• s jednou elektrónovou slučkou začlenenou do fotónového propagátora,
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a)

*

b)

*

c) d)

*

Obr. 3.5: Diagramy súvisiace s troj-slučkovými od hmotnosti závislými korekciami: a-b) vsu-
nutie slučky virtuálneho elektrónu alebo τ -leptónu; c) „light-by-light“ diagram d) vsunutie
dvoch leptónových (elektrón, τ -leptón) virtuálnych slučiek.

• s jednou τ -leptónovou slučkou začlenenou do fotónového propagátora,

• s externým fotónom naviazaným na slučku virtuálneho elektrónu (tzv. „light-by-light“

diagram)

• s externým fotónom naviazaným na slučku virtuálneho τ -leptónu (tzv. „light-by-light“

diagram) a

• s dvoma slučkami virtuálnych leptónov začlenenými do propagátora fotónu.

Obrázok 3.5 ukazuje niektoré Feynmanové diagramy zodpovedajúce týmto vkladom.

3.3.2 Príspevky od slabých interakcií

Elektroslabé vklady do magnetickej anomálie µ-mezónu sú známe na jedno a dvoj-slučkovej

úrovni. Jedno-slučkové diagramy sú znázornené na Obrázku 3.6 a ich hodnotu možno zrátať

za pomoci poruchovej teórie. Analytické výrazy ako aj číselné vyhodnotenia možno nájsť v

publikáciach [31, 32, 33, 34, 35].

Dvoj-slučkové príspevky sa vyhodnocujú komplikovanejšie, súvisí to najmä s prítomnosťou

fermiónov v niektorých grafoch. Hlbšiu diskusiu ohľadom týchto príspevkov možno nájsť

napríklad v práci [27]. Príklady dvoj-slučkových diagramov možno vidieť na Obrázku 3.7.
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Obr. 3.6: Jedno-slučkové elektroslabé príspevky.

*

Z0

Z0

*

Z0

Obr. 3.7: Príklady dvoj-slučkových elektroslabých diagramov.

Dvoj-slučkové príspevky majú záporné vklady a znižujú hodnotu určenú jedno-slučkovými

diagramami na úroveň hodnoty vo výraze 3.5.

3.3.3 Príspevky od virtuálnych hadrónových stavov

Hadrónové príspevky k aµ predstavujú najobtiažnejšiu časť teoretického vyhodnotenia a

chyba v ich stanovení je určujúca pre celkovú výslednú chybu. Objavujú sa na dvoj-slučkovej

úrovni a spravidla nie sú vypočítateľné poruchovou metódou, keďže v sebe zahŕňajú aj nízko-

energetickú oblasť, kde je väzbová konštanta αs veľká. Je obvyklé ich rozdeliť na tri časti

ahad
µ = ah.v.p.1

µ + ah.v.p.2
µ + aL×L

µ ,

kde ah.v.p.1
µ označuje hadrónovú polarizáciu vákua v ráde α2(= α2

QED), ah.v.p.2
µ zase hadrónovú

polarizáciu v ráde α3 a aL×L
µ predstavuje hadrónový „light-by-light“ (LBL) rozptyl. V našej

práci sa budeme zameriavať na ah.v.p.1
µ a poskytneme iba stručný opis ostatných dvoch členov

ah.v.p.2
µ a aL×L

µ .

Hadrónová polarizácia vákua najnižšieho rádu

Diagram pre hadrónovú polarizáciu najnižšieho rádu je znázornený na Obrázku 3.8. Vše-



36 KAPITOLA 3. ANOMÁLNY MAGNETICKÝ MOMENT MIÓNU

*

Obr. 3.8: Feynmanov diagram pre hadrónovú polarizáciu vákua v najnižšom ráde.

obecný vzorec [36], ktorý slúži na výpočet ahad,LO
µ ≡ ah.v.p.1

µ vyplýva z analytických vlastností

a optického teorému a má tvar

ahad,LO
µ =

1

3

(α

π

)2
ˆ ∞

4m2
π

ds

s
K(s)R(s), (3.12)

kdeK(s) je jadrová funkcia 3.10 aR je podielR(s)=σLO (e+e− → had)/σs≫m2
µ
(e+e− → µ+µ−)

= σLO (e+e− → had)/4πα2

3s
(porovnaj s 3.11). Formálne je teda veľmi podobný výrazu 3.9 pre

hadrónovú polarizáciu fotónu na leptóny s tým rozdielom, že funkcia R(s) nie je vypočítateľná

ale musí sa určiť experimentálnymi meraniami. Rôzne spracovanie dát a prichádzajúce novo-

namerané dáta sú spravidla dôvodom, prečo sa jednotliví autori vo svojich vyhodnoteniach

ahad,LO
µ obvykle mierne líšia. Vo všeobecnosti možno zadefinovať tri intervaly v premennej s,

kde sú v súvislosti s R(s) dostupné rôzne druhy experimentálnych údajov:

• oblasť
√
s < 1.5 GeV, kde sú dostupné iba experimentálne údaje o totálnom účinnom

priereze σLO (e+e− → had) pre jednotlivé konečné stavy (kanály),

• oblasť 1.5 GeV<
√
s < 2 GeV, kde jestvujú prekrývajúce sa údaje jednak o totálnom

účinnom priereze pre jednotlivé konečné stavy, jednak o totálnom účinnom priereze

e+e− anihilácie na akýkoľvek hadrón (t.j. vlastne údaje o R),

• oblasť 2GeV <
√
s, kde sú dostupné iba údaje o totálnom účinnom priereze e+e−

anihilácie na akýkoľvek hadrón.

Pri vyhodnocovaní ahad,LO
µ je potrebné zvoliť si typ údajov v oblasti prekryvu a taktiež

vhodnú metódu integrácie. Čo sa týka chýb experimentálnych dát, nemožno iné, než sa spo-

ľahnúť na jednotlivé experimenty, že všetky detektorové efekty (obzvlášť radiačné korekcie)

sú ohodnotené správne.
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Obr. 3.9: Niektoré z Feynmanových diagramov prispievajúcich do ah.v.p.2
µ (l znamená leptón).

V našej práci sa budeme zaoberať vkladmi do ahad,LO
µ iba pre niektoré vybrané konečné

stavy, a síce vyhodnotením príspevkov od procesov e+e− → π+π− a e+e− → Pγ. Využijeme

na to nami vyššie opísaný U&A model formfaktorov, pričom účinný prierez je možné cez

tieto modelované formfaktory jednoznačne vyjadriť. Príspevok od procesu e+e− → π+π−

dominantne prispieva do hodnoty ahad,LO
µ , príspevky od procesov e+e− → Pγ prispievajú

menej, avšak vzhľadom na presnosť experimentu je ich vyhodnotenie nemenej zaujímavé.

Nakoniec dodajme, že pri počítaní výrazu 3.12 nie je potrebné integrovať až do +∞, keďže

od istej hranice (pár GeV) je možné výpočet pre inkluzívny konečný stav vykonať poruchovo

a presnejšie. V našom prípade budeme uvažovať tri hodnoty pre hornú hranicu integrovania

a to z toho dôvodu, aby sme získané výsledky mohli ľahko porovnať s inými autormi.

Vyššie príspevky od hadrónových stavov

Feynmanové diagramy dávajúce vklad do ah.v.p.2
µ sú znázornené na Obrázku 3.9. Je možné

ich vyhodnotiť za pomoci výrazu [37, 38, 39]

ah.v.p.2
µ =

1

3

(α

π

)3
ˆ ∞

4m2
π

ds

s
K(2)(s)R(s),

kde K(2)(s) je jadrová funkcia, ktorej konkrétny tvar možno nájsť v uvedenej literatúre a

R(s) je rovnaké ako v prípade ahad,LO
µ .

Hadronické LBL príspevky (Obrázok 3.10) je obtiažne vyhodnotiť modelovo nezávislým

spôsobom, keďže je zložité dať ich do súvisu s nejakou priamo pozorovateľnou fyzikálnou

veličinou. Z hľadiska teórie sa jedná o kritický príspevok vo vyhodnocovaní aµ a v závislosti

od autora a jeho modelu (konštituentný slučkový kvarkový model, rozšírený Nambu-Jona-

Lasinio model, model lokálnej skrytej symetrie, atď...) je možné citovať rôzne hodnoty. Vo

všeobecnosti sa modely snažia vyhodnotiť jednotlivé príspevky do ah.v.p.2
µ , často krát s využi-

tím zavedenia hadrónových polí (pozri Obrázok 3.11).
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Obr. 3.10: Hadronický „light-by-light“ diagram.

*

0

*

+

Obr. 3.11: Dva poddiagramy s hadrónovými poliami zodpovedajúce „light-by-light“ príspev-
kom k ahad

µ .

Z povedaného vyplýva, že pri číselnom vyhodnotení ahad
µ je vždy potrebné mať na zreteli

konkrétneho autora a jeho metódu výpočtu. Autori publikácie [18] nám v tomto zmysle boli

nápomocní, keď zosumarizovali jestvujúce teoretické výsledky a dospeli k hodnote vo výraze

3.4. V prípade záujmu teda čitateľovi odporúčame do pozornosti publikáciu [18] a práce, z

ktorých jej autori vychádzali.

3.4 Vyhodnotenie ahad,LOµ (π+π−) a ahad,LOµ (Pγ) za pomoci

U&A modelu príslušných formfaktorov

Skonštruovaný U&A model, znalosť vzťahov pre výpočet ahad,LO
µ a jestvujúce experimen-

tálne údaje o príslušných formfaktoroch už priamo vedú k výpočtom hodnôt ahad,LO
µ (π+π−)

a ahad,LO
µ (Pγ). Ich vyhodnotením sme sa zaoberali v prácach [40] (proces e+e− → π+π− )

a [41] (proces e+e− → Pγ ) a s touto tématikou sme taktiež vystúpili na medzinárodných

konferenciách Hadron Structure 2004 (Smolenice, Slovensko), HS and QCD 2008 (Gatchina,

Rusko) a Hadron Structure 2009 (Tatranská Štrba, Slovensko). Výpočet príspevkov k mag-



3.4. VYHODNOTENIE ANOMÁLIE ZA POMOCI U&A MODELU 39

netickej anomálii miónu podrobne vysvetľujeme v nasledujúcom texte.

3.4.1 Experimentálne údaje

Pružný elektromagnetický formfaktor piónu

Pre pružný EM formfaktor piónu jestvuje relatívne veľa experimentálnych údajov. V tejto

práci uvažujeme 521 nameraných bodov, ktoré sme získali z publikácií [42, 43, 44, 45, 46, 47,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69] a sú zhrnuté v

prílohe A. Pochádzajú z experimentov CLEO (Cornell University), NA7 (CERN), z meraní

vo Fermilabe, z meraní v JINR v Dubne, z experimentov OLYA, CMD, CMD-2 a SND v

Novosibirsku, z experimentu KLOE v Brookhaven National Laboratory, z Fπ kolaborácie v

Jefferson Lab a z iných meraní.

Za účelom stanovenia priebehu formfaktora boli vo vymenovaných experimentálnych cen-

trách analyzované viaceré rozptylové procesy, zodpovedajúce merania a analýzy však vzhľa-

dom na rozsah tejto tematiky nie je možné na tomto mieste podrobne opísať. V času-podobnej

oblasti nad prahom sa spravidla meral proces anihilácie na piónový pár e+e− → π+π−(γ),

priebeh formfaktora v priestoru-podobnej oblasti zase možno určiť z procesov ep → eπ+n,

eπ → eπ(γ), pπ− → e+e−n a en → eπ−p. Pre podrobnejšie informácie ohľadom experimen-

tálneho určenia piónového formfaktora je potrebné konzultovať uvedenú literatúru.

Prechodový formfaktor π0 mezónu

Informácie o experimentálnych údajoch ohľadom prechodového formfaktora π0 mezónu sme

čerpali z publikácií [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77]. Údaje boli namerané v experimentoch

CELLO (DESY, Hamburg), CLEO, SND, ND a CMD-2, pričom na určenie hodnôt |Fγπ(t)| sa
využívali procesy π0 → γe+e−, e+e− → e+e−π0 a e+e− → π0γ(→ γγγ). Experimentálne dáta

jestvujú tak v priestoru-podobnej ako aj času-podobnej oblasti a nami použité experimentálne

body sú uvedené v tabuľke v prílohe A (celkovo 65 bodov). Niektoré z publikovaných dát

bolo treba prenormovať, t.j. vynásobiť vhodným číselným faktorom, keďže ich normalizácia

bola buď iba relatívna vzhľadom na hodnotu formfaktora v nule (t.j. formálne Fγπ(0) =

1) alebo mali inak zvolenú normalizáciu. V prípade iných publikácií sme zase vypočítali

hodnotu formfaktora zo vzorca pre účinný prierez sami, keďže v daných publikáciach autori

prezentovali iba výsledky pre účinný prierez.
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Prechodový formfaktor η mezónu

Experimentálne údaje o priebehu prechodového formfaktora η mezónu možno nájsť v prá-

cach [70, 78, 71, 72, 79, 73, 74, 80, 75, 81, 77], ktoré boli publikované experimentmi CELLO,

TPC/2γ (SLAC), CLEO, SND, IHEP (Serpukhov), ND a CMD-2. Použili sme 80 expe-

rimentálnych bodov s tým, že opäť bolo potrebné niektoré údaje prenormovať resp. získať

výpočtom z účinného prierezu. Dáta sa nachádzajú tak v priestoru-podobnej ako aj času-

podobnej oblasti a zosumarizovali sme ich v tabuľke v dodatku A. Pri určovaní hodnôt |Fγη(t)|
sa v menovaných experimentoch vychádzalo z meraní procesov η → π+π−π0, η → π+π−γ,

η → γγ, e+e− → e+e−γγ → e+e−η, e+e− → e+e−η, e+e− → ηγ(→ γγγ) a η → µ+µ−(γ).

Prechodový formfaktor η′ mezónu

Experimentálna informácia o prechodovom formfaktore η′ mezónu je najskromnejšia. Preva-

žujú údaje v priestoru-podobnej oblasti, pričom v času-podobnej oblasti je nameraných iba

zopár experimentálnych bodov. Ako neskôr uvidíme, tento fakt sa premietne aj do väčšej

neurčitosti ohľadom stanovania hodnoty ahad,LO
µ (e+e− → η′γ). Dáta boli namerané v experi-

mentoch PLUTO (DESY, Hamburg), CELLO, TPC/2γ a L3 (CERN) s tým, že sa využili

procesy e+e− → e+e−γγ → e+e−η′, η′ → ργ, η′ → ηπ+π− a e+e− → e+e−η′ → e+e−π+π−γ.

Z publikácií [82, 70, 78, 83, 84] sme získali 59 experimentálnych bodov, ktoré opäť uvádzame

na konci práce v prílohe A.

3.4.2 Fitovanie modelu a stanovenie chýb

Za účelom fitovania a vyhodnotenia chýb bol vytvorený vlastný program v programovacom

jazyku JAVA. Dôvodom bol najmä zriedkavý spôsob akým boli určené chyby parametrov

modelu pi a anomálie ahad,LO
µ , ako to aj bude v tejto sekcii opísané. Zdrojový kód programu

(pre pružný piónový formfaktor) možno nájsť na internetovej stránke http://www.dthph.sav.

sk/index.php?id=14 a stručný opis programu je v prílohe B.

Za účelom hľadania minima χ2 bola naprogramovaná relatívne jednoduchá gradientová

metóda. Numerická presnosť (t.j. typická veľkosť kroku v priestore parametrov), s akou bolo

minimum hľadané bola 0.0001, nezávisle od parametrov a ich fyzikálnych rozmerov. Táto

presnosť bola stanovená aj v súvislosti s časom, ktorý je potrebný na nájdenie minima - ten

so zväčšujúcou sa presnosťou výrazne narastá a pri rádovo menšom kroku než 0.0001 trvá

hľadanie minima neúnosne dlho. Metóda pochopiteľne dovoľuje nájsť len lokálne minimá χ2 a

tak bolo potrebné vyskúšať rôzne štartovacie body v priestore parametrov, ktoré zodpovedali
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z fyzikálneho hľadiska rozumným hodnotám. Až takto bolo napokon možné získať fit, ktorý

jednak dobre popisuje údaje a zároveň má korektné hodnoty parametrov popt
i .

Následne bol vyhodnotený integrál (viď vzorec 3.12) s cieľom určiť ahad,LO
µ . V prípade

integrovania modelu bolo použité Simpsonové pravidlo a to tak pre integrál v 3.12 ako aj pre

integrál v definícii jadrovej funkcie 3.10. V oboch prípadoch bol interval integrácie rozdelený

na 1000 menších podintervalov. S úmyslom preukázať výrazné zníženie chyby a tiež mať

možnosť porovnania s inými autormi sme v prípade pružného EM formfaktoru piónu integrál

vyčíslili aj priamou integráciou experimentálnych údajov s využitím lichobežníkovej metódy.

Tri možnosti (spomínané v sekcii 3.3.3), ktoré sme uvažovali pre hornú hranicu integrovania

sú t = 3.24GeV2, t = 2.0449GeV2 a t = 0.8GeV2. Výber týchto hodnôt bol opäť motivovaný

možnosťou ľahkého porovnania s inými autormi. V prípade pseudoskalárnych mezónov sme

hornú hranicu integrovania zvolili na úrovni t = 2.0449 GeV2.

Pri vyhodnocovaní neurčitostí získaných hodnôt, tak parametrov ako aj ahad,LO
µ , sme vy-

chádzali takpovediac z definície šírenia chýb využijúc generátor náhodných čísel a nepoužili

sme štandardné programové balíčky. Obvykle používaný softvér síce dovoľuje bez námahy

získať chyby parametrov, chyba ahad,LO
µ však musí byť beztak určená výpočtom z chýb para-

metrov. Pri šírení chýb vstupujú do výrazov derivácie funkcie v závislosti od parametrov a

používa sa lineárne priblíženie. Náš model formfaktorov je pomerne komplikovaný a analy-

tické derivovanie χ2 podľa parametrov neprichádza do úvahy. Numerické derivácie zase môžu

byť citlivé na veľkosť kroku. Využitím „Monte Carlo“ metódy (opísanej v nasledujúcom od-

seku) sme sa tak vyhli jednak aproximáciám, jednak možným numerickým nepresnostiam. Je

dobré zdôrazniť, že sa jedná o veľmi jednoduchý prístup, kde možno očakávať menší výskyt

chýb v programe. Jediná skutočná slabina nášho postupu by azda mohla byť nedostatočná

štatistika, čomu sme sa však snažili vyhnúť dostatočným počtom hodnôt. Ako nevýhodu

možno snáď vnímať aj dlhší strojový čas, ktorý metóda vyžaduje.

Postup vyhodnocovania chýb bol nasledovný: predpokladali sme, že experimentálne chyby

uvedené v publikovaných článkoch zodpovedajú Gaussovému rozdeleniu a pre každý experi-

mentálny bod sme vygenerovali jeden nový. Bol vygenerovaný (jeho y-ová súradnica) náhodne

s použitím generátora náhodných čísiel tak, že sme uvažovali Gaussové rozdelenie so stredom

v „starom“ (publikovanom) bode a so štandardnou odchýlkou, ktorá zodpovedá experimentál-

nej (publikovanej) chybe. Jednotlivé body sme uvažovali nekorelované, čo nemusí zodpovedať

skutočnému stavu. Informáciu o korelácii bodov však nie je možné z dostupných zdrojov zís-

kať. Po tom, čo bol pre každý bod vygenerovaný jeden nový, sme takúto sadu novo vygenero-

vaných bodov použili na fit. Pri fitovaní sme v tomto prípade uvažovali väčší krok v priestore

parametrov než predtým (a síce 0.001) - to z toho dôvodu, aby procedúra fitovania trvala nie
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príliš dlho a bolo možné nabrať dostatočnú štatistiku. Celý tento postup generovania nových

bodov a ich fitovania sme zopakovali 4000 krát a tak sme získali 4000 hodnôt pre každý para-

meter modelu ako aj pre ahad,LO
µ . Zo 4000 hodnôt sme nasledovne pre každý parameter pi ako

aj pre ahad,LO
µ vypočítali priemer pi a štandardnú odchýlku σi. Keďže priemerné hodnoty pi

sa spravidla nezhodujú s optimálnymi hodnotami popt
i , uvádzame nesymetrické chyby v tvare

pi = (popt
i )−a

+b ,

kde a = σi + popt
i − pi a b = σi + pi − popt

i . Podobne sme definovali chyby pre ahad,LO
µ . Počet

hodnôt 4000 považujeme za dostatočný na to, aby bolo zo štatistického hľadiska možné zís-

kaným výsledkom veriť. Opísaný postup fitovania a vyhodnocovania neistôt platí pre pružný

piónový formfaktor ako aj pre prechodové formfaktory pseudoskalárnych mezónov.

3.4.3 Výsledky, diskusia a porovnanie s inými autormi

Pružný EM formfaktor π-mezónu

Fitovaním U&A modelu na všetky experimentálne údaje o norme pružného piónového EM

formfaktora sme získali tieto hodnoty parametrov modelu

tin = 1.214753310188−0.0000556048
+0.0000573033 GeV2 Γρ′′ = 0.7419072592420181−0.0331048

+0.0283235 GeV

mρ = 0.7586300574798−0.00000390185
+0.00000378038 GeV (fρππ/fρ) = 1.000538192711−0.000000198035

+0.00000019187

Γρ = 0.1418441071608−0.00000335063
+0.00000324633 GeV WZ = 0.1881828239492−0.00000508609

+0.00000524951

mρ′ = 1.312515353757407−0.011865
+0.0160621 GeV WP = 0.2246680623665−0.00000665789

+0.00000687181

Γρ′ = 0.533117263527525−0.0419964
+0.0480911 GeV R = 0.00980070915608−0.00000628969

+0.00000609389

mρ′′ = 1.6548870144040404−0.0469728
+0.0427416 GeV χ2/n.d.f = 4220.29/512 = 8.24

Výsledný fit je znázornený na Obrázku 3.12. Ako vidno krivka dobre prechádza cez expe-

rimentálne body, čo mimochodom poukazuje na to, že „zlá“ hodnota χ2 nevyplýva z neschop-

nosti modelu popísať údaje, ale z nekonzistentnosti medzi údajmi samotnými 2. Následne,

využijúc vzťah medzi formfaktorom a účinným prierezom3

σtot(e
+e− → π+π−) =

πα2

3t

(

1 − 4m2
π

t

)
3

2

|Fπ(t)|2 (3.13)

2Alebo, inak povedané, z podhodnotenia experimentálnych chýb minimálne v prípade niektorých experi-
mentov.

3Fitované dáta o účinnom prierezeσtot(e
+e− → π+π−) obsahujú aj izospin-porušujúce rozpady ω → π+π−

a tak pri fitovaní modelu do |Fπ(t)| na tomto mieste zahŕňame aj člen súvisiaci s ρ − ω interferenciou, pozri
2.12.
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Obr. 3.12: Priebeh |Fπ(t)| tak, ako sme ho získali s využitím U&A modelu fitom na experi-
mentálne dáta. Znázornený je výsledok fitu v širšom intervale premennej t, ako aj zväčšenie
v oblasti hlavného píku.

ahad,LO
µ (e+e− → π+π−) × 1011

Interval [GeV2] 4m2
π < t < 3.24 4m2

π < t < 2.0449 4m2
π < t < 0.8

Táto práca - integrovanie modelu 5132.36−0.83
+0.83 5128.22−0.67

+0.73 4870.24−0.20
+0.20

Táto práca - integrovanie dát 5035.33−17.22
+28.32 5031.22−16.43

+28.94 4756.77−18.14
+27.55

Davier [85] 5040.00 ± 31.05 x x

Hagiwara et al. [86] x 5008.2 ± 28.70 x

Ynduráin et al. [87] x x 4715 ± 33.53

Tabuľka 3.1: Získané hodnoty ahad,LO
µ (e+e− → π+π−) a porovnanie s inými autormi.

sme integráciou výrazu 3.12 vyrátali hodnotu ahad,LO
µ (e+e− → π+π−) pre tri (už vyššie spo-

mínané) horné integračné hranice. V rovnakých intervaloch sme zároveň previedli integráciu

priamo cez experimentálne údaje lichobežníkovou metódou. Získané výsledky sú zhrnuté v

Tabuľke 3.1, kde pre porovnanie zároveň uvádzame aj hodnoty publikované inými autormi.

Ako je vidieť, priamou integráciou experimentálnych dát dostávame, čo sa chýb týka, po-

dobné výsledky ako iní autori, integrovaním modelu získavame výsledok s viac než rádovou

menšou chybou.

Prechodové formfaktory pseudoskalárnych mezónov π0, η a η′

V prípade mezónov π0, η a η′ sme hornú hranicu integrovania modelu stanovili na t =

2.0449 GeV2. Takto môžeme porovnať veľkosť príspevkov od procesov e+e− → Pγ s prís-

pevkom od e+e− → π+π− a zároveň zahŕňame iba oblasť, ktorá je (aspoň v prípade π0 a η)

relatívne dobre pokrytá experimentálnymi údajmi. Vyhneme sa tak prílišnej extrapolácii do
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Obr. 3.13: Priebeh formfaktoru |Fγπ0(t)| získaný za pomoci U&A modelu fitom na experi-
mentálne údaje.

Obr. 3.14: Priebeh formfaktoru |Fγη(t)| získaný za pomoci U&A modelu fitom na experimen-
tálne údaje.

oblasti bez údajov, čo by mohlo nastať, ak by sme hranicu zvolili v blízkosti 3 GeV2. Získané

priebehy formfaktorov sú zachytené na Obrázkoch 3.13, 3.14 a 3.15.

V prípade tak π0 ako aj η mezónu nie je popis experimentálnych údajov optimálny (o

čom svedčí aj dosiahnutý χ2), fit však dobre popisuje rezonančné píky. Nedokonalý opis mimo

píkov možno zrejme pripísať zjednodušeniam pri tvorbe modelu a relatívne malému počtu

voľných parametrov4. Zaujímavé bude sledovať aj nové prichádzajúce údaje vo vzťahu k nami

získanej predpovedi U&A modelu - prípadný posun v dátach a nekonzistentnosť s doteraz

jestvujúcimi údajmi taktiež nemožno úplne vylúčiť, nebola by to ojedinelá situácia v histórii

experimentov časticovej fyziky. Vidno to aj na prípade η mezónu, tam sú experimentálne

údaje v okolí t ≈ 0.6 GeV2 zaťažené výraznými chybami a zároveň značne protirečivé, čo

4Zo zjednodušení možno spomenúť nahradenie všetkých vyšších bodov vetvenia jedným efektívnym, pop-
rípade konečný a značne obmedzený počet vektorových mezónov, ktoré berieme do úvahy. Čo sa parametrov
týka, v prípade modelu prechodových formfaktorov FγP (t) sme zafixovali tak hmotnosti ako aj šírky vekto-
rových mezónov, čím sme počet voľných parametrov výrazne znížili.
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Obr. 3.15: Priebeh formfaktoru |Fγη′(t)| získaný za pomoci U&A modelu fitom na experi-
mentálne údaje.

π0 η η′

tsin 0.0188383−0.00110278
+0.00003691 GeV2 1.02995−0.00719811

+0.00524705 GeV2 1.03928−0.169089
+0.108412 GeV2

tvin 0.0182164−0.00122553
+0.0009329 GeV2 0.956132−0.0430065

+0.0348296 GeV2 0.972444−0.324524
+0.415376 GeV2

aω 0.112415−0.00504598
+0.00470878 0.236849−0.00336288

+0.00372962 0.613368−0.200126
+0.101571

aφ 0.0457745−0.000218801
+0.000225584 −0.00666963−0.000979387

+0.000861668 −0.686796−0.135322
+0.244968

aρ 0.00277778−0.000028050
+0.000028410 −0.00930734−0.000099755

+0.000074408 0.468137−0.286552
+0.245611

χ2/n.d.f 252.65/60 191.20/75 66.45/54

ahad,LO
µ,Pγ

(

53.7162−0.357945
+0.366652

)

× 10−11
(

11.5514−0.0728662
+0.0814586

)

× 10−11
(

20.692−9.65435
+30.1851

)

× 10−11

Tabuľka 3.2: Výsledky získané z fitov prechodových formfaktorov pseudoskalárnych mezónov
π0, η a η′ na experimentálne údaje.

napokon sťažuje aj možnosť získať jednoznačný fit v tomto intervale. Čo sa týka mezónu

η′, nedostatok údajov v času-podobnej oblasti nedovoľuje spoľahlivo predpovedať priebeh

formfaktora |Fγη′(t)| v tejto oblasti a to sa koniec koncov premieta aj do neurčitostí para-

metrov a výsledku pre ahad,LO
µ (e+e− → η′γ). Pri vyhodnocovaní ahad,LO

µ (e+e− → Pγ) pritom

využívame vzťah medzi účinným prierezom a formfaktorom

σtot(e
+e− → γP ) =

πα2

6

(

1 − m2
P

t

)3

|FγP (t)|2 . (3.14)

Dosiahnuté výsledky sú zhrnuté v Tabuľke 3.2. V prípade procesov e+e− → Pγ sme ne-

vyhodnocovali ich príspevky do aµ priamou integráciou experimentálnych dát, keďže tieto

vyhodnotenia sú nespoľahlivé vzhľadom na počet a rozmiestnenie bodov.
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Diskusia, záver

Výsledok, ktorý sa snažíme s tejto kapitole osobitne vyzdvihnúť je ten, že U&A model nám

umožňuje výrazne znížiť neurčitosť pri teoretickom vyhodnotení ahad,LO
µ . Treba zdôrazniť, že

tento fakt nevyplýva iba z akéhosi náhodného správania sa modelu, ale že model nám do

predpovede priebehu formfaktora dovoľuje začleniť modelovo úplne nezávislé poznatky. Sú

to najmä

• očakávaný hladký priebeh5 formfaktora na malom intervale (t, t+ ∆t),

• experimentálne údaje použité pri fitovaní modelu ležiace mimo oblasti integrácie modelu

a

• teoretické znalosti o priebehu formfaktora (asymptotika, podmienka unitarity, analy-

tické vlastnosti, norma, ...).

Všetky spomínané poznatky objektívnym a modelovo nezávislým spôsobom prispievajú k

našej znalosti ohľadom priebehu formfaktora a predstavujú dodatočné informácie navyše k

experimentálnym dátam v uvažovanej oblasti integrácie. Tieto informácie môžu byť využité

na zníženie chyby predpovede a práve U&A model nám dovoľuje spomínané poznatky spolu

skombinovať a začleniť do jedného celku, tak aby sme zníženie chyby predpovede aj skutočne

dosiahli.

Najvýznamnejšie k zníženiu chyby zrejme prispieva prvá vymenovaná vlasnosť, a síce

očakávaný hladký priebeh formfaktora pre malé ∆t. Keďže predpoveďou modelu je hladká

krivka, táto vlastnosť nám z použitia modelu okamžite plynie. Dobre ju možno demonštrovať

za pomoci Obrázku 3.16. Ako je na Obrázku 3.16-a vidieť, jednotlivé experimentálne údaje

o |Fπ(t)| sa výrazne líšia čo sa týka chýb a zároveň majú v rámci malého ∆t značný rozp-

tyl vo zvislej polohe (dalo by sa hovoriť až o ich vzájomnej nekonzistentnosti). Ak budeme

tieto údaje integrovať priamo, napríklad sčítaním obsahu obdĺžnikov pod jednotlivými bodmi

(pozri ilustratívny Obrázok 3.16-b), potom body s veľkou chybou budú do strednej hodnoty

integrálu prispievať rovnako ako body s malou chybou čo bude mať veľmi nežiadúci násle-

dok na hodnotu integrálu, a to najmä vtedy, ak budú body s veľkou chybou systematicky

posunuté voči bodom s malou chybou. A tak je tomu, bohužiaľ, aj v našom prípade. Ta-

kýto spôsob integrovania má zároveň ďalšiu veľkú nevýhodu a tou je automatický rast chyby

integrálu ktorý pramení z neurčitosti nepresne zmeraných bodov. Použitie modelu, v kto-

rom je počet parametrov výrazne menší než počet experimentálnych bodov, má za následok
5Na mysli nemáme hladké funkcie v matematickom zmysle. Očakávame iba, že |FγP (t)| nebude prudko

oscilovať na malom intervale (t, t + ∆t).
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a) b)

Obr. 3.16: Súvis hladkého priebehu a presnosti výpočtu integrálu: a) Experimentálne body a
modelom predpovedaný priebeh |Fπ(t)| v okolí t = 0.4GeV2. b) Ilustratívny príklad výpočtu
integrálu priamym integrovaním dát. Príspevky od údajov s veľkou chybou sú vyznačené
hustým šrafovaním, tie od presne stanovených bodov riedkym šrafovaním. Priebeh modelu
(prerušovaná čiara) je určený predovšetkým bodmi s malými chybami.

výrazne potlačenie vplyvu bodov s veľkou chybou a zvýraznenie vplyvu presne zmeraných

bodov - nimi bude totiž χ2 počas fitovania najviac ovplyvnený. Takto možno získať korekt-

nejšiu strednú hodnotu pre integrál ako aj výrazne zmenšiť chybu vyhodnotenia integrálu.

Zároveň to vysvetľuje, prečo priame integrovanie experimentálnych dát dáva nižšiu hodnotu

integrálu ako integrovanie modelu (body s veľkými chybami ležia systematicky pod bodmi s

malými chybami) s tým, že nami získaná vyššia hodnota posúva teoretický odhad „správnym“

smerom, t.j. bližšie k experimentálnej hodnote.

Experimentálne body mimo oblasti integrácie pochopiteľne tiež predstavujú zdroj mode-

lovo nezávislej informácie, čím ovplyvňujú výsledok fitu a obmedzujú možný priebeh form-

faktora predpovedaný modelom. Takto prispievajú k zníženiu rozptylu výsledkov v našom

„Monte Carlo“ spôsobe vyhodnocovania chýb a teda vedú k zníženiu chyby.

Napokon, teoretické poznatky zabudované do modelu sú nevyhnutným predpokladom

správneho vyhodnotenia anomálie ahad,LO
µ , keďže nemožno očakávať dobré výsledky od zlého

modelu. Za dôležité považujeme, že U&A model rešpektuje všetky známe vlastnosti modelo-

vaných formfaktorov a tak tento predpoklad napĺňa do najvyššej miery. Iste, bolo by možné

použiť aj menej dokonalý model, kde by sme vlastnosti modelu do väčšej miery paramet-

rizovali (ako príklad si možno predstaviť parameter, ktorý by udával asymptotické správa-

nie), to by však viedlo k nárastu výslednej chyby. Spojenie a zafixovanie známych vlastností

formfaktora v jednom konzistentnom modeli zjavne prináša novú dodatočnú informáciu voči

experimentálnym údajom a dovoľuje znížiť chybu pri vyhodnotení integrálu.
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Na záver teda zopakujme, že použitie U&A modelu má svoje opodstatnenie, keďže priama

integrácia experimentálnych dát ignoruje dodatočné teoretické a experimentálne poznatky,

ktoré sú ohľadom priebehu formfaktorov dostupné. Výsledkom využitia modelu je výrazne

zníženie chyby pri vyhodnotení ahad,LO
µ , ako aj posun strednej hodnoty „dobrým“ smerom.

Novú hodnotu aµ plynúcu z našich výsledkov môžme určiť, ak uvažujme dva nasledujúce

predpoklady6

1. Posun v strednej hodnote aµ zodpovedá rozdielu ahad,LO
µ,model(π

+π−) − ahad,LO
µ,data (π+π−) =

97.03. Prvý člen je náš výsledok získaný integrovaním modelu a druhý je náš výsledok

získaný integrovaním dát, pričom všetky iné príspevky považujeme za nezmenené.

2. Redukcia chyby v hodnote aµ pri nami získanom výsledku pre ahad,LO
µ (π+π−) zodpovedá

redukcii chyby jedného zo sčítancov pričom chyby sčítancov (rôznych príspevkov) sú

nezávisle a pre ostatné sčítance zostávajú nezmenené. Za pôvodnú chybu ahad,LO
µ pritom

považujeme nami získanú chybu na základe integrovania cez experimentálne body.

Za týchto predpokladov dostávame predpoveď (odhad) pre strednú hodnotu a jej chybu

ath
µ = 116 591 907.3 (208.76) × 10−11

a táto hodnota je v súlade s experimentálnym výsledkom.

6Pre prípad príspevku od piónu e+e− → π+π− .



Kapitola 4

Predpovedanie šírok rozpadu neutrálnych

pseudoskalárnych mezónov na dva fotóny

Model pre prechodové formfaktory pseudoskalárnych mezónov, ktorý sme naprogramovali a

využili v predošlej kapitole, možno jednoducho upraviť a použiť na predpovedanie parciál-

nych šírok rozpadu pseudoskalárnych mezónov na dva fotóny. Parciálna šírka rozpadu danej

nestabilnej častice je jedna z jej základných charakteristík a v tejto kapitole sa budeme veno-

vať jej nezávislému určeniu za pomoci U&A modelu. Využijeme pritom (nenormované) údaje

o prechodových formfaktoroch |FγP (t)|, P = π0, η, η′.

Táto problematika je obsiahnutá v našej práci [88] a prezentovali sme ju na medzinárodnej

konferencii HS and QCD 2010 (Gatchina, Rusko).

4.1 Šírka rozpadu ΓP→γγ a norma formfaktora FγP (0)

Takmer 99% neutrálnych piónov ako aj dominantná časť η mezónov sa rozpadá na dva fotóny.

Tento druh rozpadov je tiež významný v prípade η′ mezónov, kde predstavuje asi 2% všetkých

rozpadov. Stredná doba života pred rozpadom na dva fotóny τP→γγ potom určuje parciálnu

šírku rozpadu ΓP→γγ = ~/τP→γγ.

V ŠM možno, v rámci tzv. poruchovej chirálnej teórie, dať do súvisu túto veličinu s norma-

lizáciou formfaktora. Normu prechodového formfaktora možno vyjadriť cez slabú rozpadovú

konštantu piónu fP nasledovne

FγP (0) =
1

4π2fP

.

49
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Parciálna šírka rozpadu ΓP→γγ zase súvisí s tzv. chirálnou anomáliou a výpočty vedú k výrazu

ΓP→γγ =
α2m3

p

64π3f2
p

,

ktorý sme už uviedli v sekcii 2.1.2. Po dosadení za fP z dvoch predchádzajúcich vzťahov

vyplýva vyjadrenie pre šírku rozpadu

ΓP→γγ =
π

4
α2m3

pF
2
γP (0), (4.1)

ktoré predstavuje inverzný výraz k výrazu 2.6.

V našich doterajších modeloch formfaktoru sme jeho hodnotu v nule považovali za čí-

selnú konštantu, ktorú sme určili práve z tabuľkových hodnôt pre parciálne šírky ΓP→γγ

jednotlivých pseudoskalárnych mezónov. Keďže v tejto kapitole je naším cieľom šírky ΓP→γγ

predpovedať, úlohu obrátime a šírky ΓP→γγ získame výpočtom z noriem FγP (0) jednotlivých

formfaktorov. Normu formfaktora pritom zahrnieme do modelu ako ďalší, šiesty voľný pa-

rameter. Pri určovaní normy formfaktora je dôležité dbať na výber experimentálnych dát a

použiť iba správne normalizované údaje. Znamená to vylúčiť také dáta, ktoré predstavujú

relatívny formfaktor, čiže sú normalizované na jednotku FγP (0) = 1 alebo na inú číselnú

konštantu.

4.2 Výber experimentálnych údajov a fitovanie modelu

Pre presné určenie hodnoty FγP (0) je žiadúce mať údajmi pokrytý interval v okolí t = 0 a

teda použiť údaje tak z priestoru-podobnej ako aj času-podobnej oblasti.

Za najspoľahlivejšie údaje v času-podobnej oblasti považujeme dáta o účinnom priereze

pre procesy e+e− → Pγ. Namerané a publikované experimentálne body boli prerátané na

formfaktor podľa vzorca (inverzný vzťah k 3.14)

|FγP (t)| =
1

α

√

6

π

(

t

t−mp

)3

σ(t),

pričom pre stanovanie neurčitostí formfaktora sme použili štandardné vzorce pre šírenie chýb

založené na derivácii funkčnej závislosti medzi formfaktorom a účinným prierezom.

V priestoru-podobnej oblasti sme údaje čerpali z experimentov, ktoré skúmali tvorbu

pseudoskalárnych mezónov párom virtuálnych fotónov pri elektrón-pozitrónovej anihilácii
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e+e− → e+e−γ∗γ∗, γ∗γ∗ → P . Publikované dáta spravidla neudávajú priamo formfaktor

ale inú veličinu, s ktorou formfaktor súvisí jednoduchým vzťahom. Vždy tak možno form-

faktor vypočítať a za pomoci štandardných vzorcov pre šírenie chýb stanoviť aj neurčitosti

jednotlivých experimentálnych bodov formfaktora.

Formfaktor Fγπ0(t)

Experimentálnu informáciu o |Fγπ0(t)| v času-podobnej oblasti sme čerpali z účinných priere-

zov nameraných na experimentoch SND a CMD-2 [75, 76, 77]. V priestoru-podobnej oblasti

sme využili údaje publikované kolaboráciami CELLO, CLEO a BaBar [70, 71, 89]. V prvom

prípade autori udávajú veličinu Γ(t) = π
4
α2m3

pF
2
γπ0(t), ktorú možno pre t = 0 priamo sto-

tožniť s parciálnou šírkou rozpadu (porovnaj so vzťahom 4.1), v druhom a treťom prípade

autori zase zvolili veličinu t |Fγπ0(t)|.1

Formfaktor Fγη(t)

Informáciu o priebehu |Fγη(t)| máme z tých istých publikácií ako v prípade |Fγπ0(t)|, okrem

[76] a [89], ktoré sa η mezónom nezaoberajú. Niekoľko experimentálnych bodov navyše sme

získali z práce2 [78] (kolaborácia TPC/2γ). Vo všetkých spomenutých publikáciách autori po-

užili iba veličiny, ktoré sme opísali už v predošlom odseku a analogicky s predošlým prípadom

sme tieto údaje aj spracovali.

Formfaktor Fγη′(t)

V prípade η′ mezónu bohužiaľ nedisponujeme údajmi v času-podobnej oblasti. V priestoru-

podobnej oblasti sme využili tak ako v predošlých dvoch prípadoch práce [70, 71], pričom

pri spracovávaní uverejnených dát sme postupovali identicky . Okrem týchto dvoch publikácií

sme však ešte ďalšie dodatočné údaje2 získali z experimentov L3 [84], PLUTO [82] a TPC/2γ

[78, 83]. Podobne ako v prípade SND experimentu, aj L3 a TPC/2γ kolaborácie publikovali

údaje pre veličinu Γ(t) = π
4
α2m3

pF
2
γη′(t). Kolaborácia PLUTO zase vo svojom článku zvolila

veličinu α2

16π2F
2
γη′(t). Údaje z experimentov L3, PLUTO a TPC/2γ sú z hľadiska určenia

hodnoty Fγη′(0) veľmi cenné, lebo dobre pokrývajú priestoru-podobnú oblasť v oblasti blízkej

t = 0 a tým do veľkej miery kompenzujú absenciu údajov v času-podobnej oblasti.

1Vo všetkých prípadoch autori v skutočnosti používali premennú Q2 = −t.
2V publikáciách [82, 78, 83] nie sú dáta zadané vo forme tabuľky, ale iba grafu. Na získanie číselných

hodnôt sme využili program g3data, ktorý umožňuje odčítať polohy experimentálnych bodov z obrázku.
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Fitovanie modelu

Pri fitovaní modelu na experimentálne dáta a stanovení chýb parametrov sme postupovali

analogickým spôsobom, ako bol opísaným v odseku 3.4.2. V rámci hľadania minima χ2 s po-

užitím gradientovej metódy bola veľkosť kroku v priestore parametrov stanovená na 0.0001.

Pri určovaní chýb, kde je počet potrebných fitov veľký, sme veľkosť kroku zvolili na úrovni

0.001. S cieľom vyhodnotiť neurčitosti parametrov sme pri tom vykonali 1000 cyklov fitova-

nia3 a na základe vyhodnotenia 1000 získaných číselných hodnôt pre každý parameter sme

stanovili stredné hodnoty a (nesymetrické) chyby jednotlivých parametrov. Týmto spôso-

bom sme priamočiaro získali aj strednú hodnotu a neurčitosť pre parciálnu šírku rozpadu

jednotlivých mezónov, keďže táto jednoducho súvisí s normou formfaktora, ktorá je jedným

z parametrov modelu.

Na tomto mieste je potrebné uviesť, že fitovanie modelu viedlo v prípade π0 a η mezónov

k nájdeniu viacerých miním s akceptovateľným χ2. Niektoré minimá však zodpovedali para-

metrom, ktoré nerešpektujú fyzikálne obmedzenia4 na ne kladené. V takýchto prípadoch sme

teda zvolili výsledný fit nie nevyhnutne iba na základe najmenšieho χ2, ale v rámci viacerých

získaných fitov s malými χ2 sme vybrali ten, ktorý zodpovedal reálnym hodnotám fyzikálnych

parametrov.

4.3 Výsledky, diskusia a záver

V rámci našej pracovnej skupiny bola tu prezentovaná práca nezávisle preverená. Metóda

určenia šírok rozpadu bola identická, boli však použité iné prostriedky. Využil sa model pre-

chodových formfaktoroch nezávisle implementovaný v jazyku FORTRAN, na optimalizáciu

χ2 a stanovenie chýb získaných parametrov sa použil program MINUIT. Takýto prístup nám

dovoľuje odhadnúť systematickú neurčitosť, ktorá so spomenutými skutočnosťami súvisí.

Číselné hodnoty získaných výsledkov sú uvedené v Tabuľke 4.1. Tá obsahuje aj výsledky

dosiahnuté v alternatívnom vyhodnotení označené ΓU&A, Alt.
P→γγ . Fity U&A modelu na experi-

mentálne údaje sú zase zobrazené na Obrázku 4.1.

Azda najľahšie možno okomentovať šírky pre η a η′. Získané výsledky sú v rámci chýb

v súlade s tabuľkovými hodnotami a aj veľkosti chýb sú porovnateľné. V poslednom riadku

tabuľky vidno, že rozdiel v hodnotách (získané versus tabuľkové) možno vysvetliť neurči-

3V prípade η′ mezónu sme použili iba 100 optimalizačných cyklov. Neexistencia údajov v času-podobnej
oblasti mala totiž za následok veľmi dlhý čas hľadania minima χ2.

4Ako príklad možno uviesť záporne hodnoty efektívnych prahov.
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Obr. 4.1: Fity získané za pomoci U&A modelu na experimentálne údaje o Fγπ0(t), Fγη(t)
a Fγη′(t). Na obrázkoch je zachytený priebeh v okolí t = 0, ktorý je z hľadiska určenia
parciálnych šírok rozpadu ΓP→γγ zaujímavý.
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P = π0 η η′

FγP (t)|t=0 0.2050−0.0016
+0.0016 0.2780−0.0072

+0.0087 0.3379−0.0100
+0.0084

ΓU&A
P→γγ 4.3230−0.0713

+0.0697 eV 0.5316−0.0278
+0.0333 keV 4.1968−0.2501

+0.2107 keV

ΓU&A, Alt.
P→γγ 5.28 ± 0.26 eV 0.4283 ± 0.0637 keV 4.1428 ± 0.2740 keV

ΓPDG
P→γγ 7.744 ± 0.553 eV 0.511 ± 0.028 keV 4.284 ± 0.399 keV

ΓPDG
P→γγ − ΓU&A

P→γγ 3.420 ± 0.557 eV −0.020 ± 0.041 keV 0.087 ± 0.460 keV

Tabuľka 4.1: Výsledky ohľadom ΓP→γγ (P = π0, η, η′) získané za pomoci U&A modelu pre
FγP (t), porovnané s tabuľkovými hodnotami [13].

tosťou hodnôt, t.j. rozdiel sa od nuly nelíši viac než je jeho neurčitosť. Hodnoty dosiahnuté

pri alternatívnom vyhodnotení sa od tabuľkových líšia výraznejšie, nie sú však s ostatnými

výsledkami v rozpore. Možno teda povedať, že v prípade Γη→γγ a Γη′→γγ sme preverili tabuľ-

kové hodnoty, získali porovnateľné neurčitosti a dosiahnuté výsledky doplnili celkový obraz

ohľadom tejto problematiky konzistentným spôsobom.

Iná je situácie v prípade π0. Tam sú všetky hodnoty navzájom nekonzistentné. Nechceme

vyslovovať jednoznačný záver ohľadom týchto rozporov, čo by si pravdepodobne vyžado-

valo dodatočnú analýzu. Môžeme sa však pokúsiť poukázať na možný pôvod nezrovnalostí a

naznačiť spôsob, akým by sa dali odstrániť.

Rozdiely v hodnotách získaných za pomoci dvoch nezávislých implementácií U&A mo-

delu možno pravdepodobne priradiť rozdielnym metódam, ktoré boli použité. Optimalizačné

algoritmy našli iné minimá a tie sa zrejme líšia nie len polohou v priestore parametrov ale

aj svojou strmosťou. To by vysvetľovalo rozdielne veľkosti chýb. Okrem toho, „štatistické“

vyhodnotenie chýb, ktoré je spravidla konceptuálne správnejšie, môže byť skreslené práve

nedostatočnou štatistikou. Alternatívne vyhodnotenie, kde sa chyba parametra definuje ako

zmena jeho hodnoty, ktorá vedie k nárastu χ2 o jednotku, zase využíva linearizáciu, ktorá

môže pri prudko sa meniacich funkciách narážať na svoje limity. Dobré pochopenie rozdielu

medzi výsledkami si do budúcna bude vyžadovať podrobné preskúmanie týchto odlišností, t.j.

miním v priestore parametrov, správania sa funkčných závislostí ako aj správne ohodnotenie

štatistiky.

Zaujímavejším zistením je fakt, že obe vyhodnotenia za pomoci U&A modelu vedú k

výrazne nižšej hodnote, než je tabuľková. Tu treba poukázať na spôsob, akým bola tabuľková

hodnota získaná - najväčší vplyv na ňu má priame meranie doby života neutrálneho piónu [90].

Je to teda úplne iný druh merania, než z ktorého vychádzame my (a ktorý bol použitý aj v

prípade tabuľkových hodnôt pre Γη→γγ a Γη′→γγ). Rozdiel by tak poukazoval na podhodnotené
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systematické chyby v jednom či druhom type merania (alebo v oboch). Nazdávame sa, že

popisom jestvujúcich údajov o prechodovom formfaktore Fγπ0(t) je len veľmi ťažko možné

priblížiť sa k tabuľkovej hodnote. A to neplynie len zo zložitých fitovacích procedúr, ale možno

to nahliadnuť už pri pohľade voľným okom na dátové body v okolí t = 0. Ľubovoľná spojitá

a dostatočné hladká krivka, ktorá by cez ne prechádzala, môže iba obtiažne nadobudnúť v

nule takú hodnotu, ktorá zodpovedá šírke v tabuľkách.

Pre lepšie pochopenie pozorovaného rozdielu by bolo žiadúce získať nové a presnejšie

údaje o prechodovom formfaktore neutrálneho piónu a možno aj podrobnejšie preskúmať

systematické chyby meraní.

Na záver možno teda zhrnúť, že použitie U&A modelu na skúmanie parciálnych rozpa-

dových šírok pseudoskalárnych mezónov nám dovolilo nezávislým spôsobom preveriť publi-

kované tabuľkové hodnoty a pre Γη′→γγ dokonca získať menšiu neurčitosť. Okrem konzis-

tentných výsledkov dosiahnutých pre prípady Γη→γγ a Γη′→γγ , naša práca tiež poukázala na

nezrovnalosť, ktorá jestvuje ohľadom šírky Γπ0→γγ. Bude veľmi zaujímavé sledovať vývoj v

tejto problematike, poprípade sa na vysvetlení rozdielu aktívne podieľať.
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Kapitola 5

Predpoveď priebehu piónového

elektromagnetického formfaktora v

priestoru-podobnej oblasti

Priebeh pružného EM formfaktora piónu možno najpresnejšie zmerať v času-podobnej oblasti

využijúc elektrón-pozitrónovú anihiláciu na nabitý piónový pár. V priestoru-podobnej oblasti

je meranie spravidla menej presné a to až do takej miery, že niektoré merania sa javia ako nie

úplne dôveryhodné. Možno si napríklad všimnúť výsledky Fπ kolaborácie. Údaje publikované

v [91] ležia vyššie než dáta z práce [42], pričom v oboch prípadoch bol pri meraní použitý

rovnaký proces. Neskôr bolo meranie Fπ(t) rozšírené na väčšiu oblasť po t = −2.45 GeV2,

avšak zmeraný priebeh formfaktora nebol v zhode s očakávaným, teóriou predpovedaným

priebehom [92]. Z toho pramenila aj opätovná hĺbková analýza údajov čo vyústilo do nových

publikácií [93] a [69].

V takejto situácii sa javí žiadúce pokúsiť sa získať priebeh Fπ(t) v priestoru-podobnej

oblasti aj iným spôsobom. Možno na to využiť napríklad aj analytické vlastnosti piónového

formfaktora spolu s experimentálnymi údajmi v času-podobnej oblasti, čomu sa budeme

venovať v tejto kapitole.

Túto problematiku sme analyzovali v prácach [94, 95] a tiež prezentovali na medziná-

rodných konferenciách Hadron Structure 2009 (Tatranská Štrba, Slovensko) a HS and QCD

2010 (Gatchina, Rusko).

57
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0 4 m 2 +

Obr. 5.1: Integračná krivka ohraničujúca analytickú oblasť v rovine t. Prerušovanou čiarou
sú znázornené úseky, ktoré dávajú v limite nekonečného polomeru a v limite ε → 0 nulový
príspevok, plnou čiarou zase úseky, ktoré dávajú nenulové príspevky.

5.1 Analytické vlastnosti piónového formfaktora Fπ(t) a

formulácia problému

Z axiomatickej kvantovej teórie poľa vyplýva, že piónový formfaktor Fπ(t) je analytická fun-

kcia v celej komplexnej rovine t okrem rezu na kladnej reálnej osi, počnúc od najnižšieho

bodu vetvenia t = 4m2
π až do +∞. Rez je okrem najnižšieho bodu vetvenia generovaný

aj nekonečným počtom ostatných, vyšších bodov vetvenia. Ak sa teda obmedzíme na ob-

lasť komplexnej roviny, ktorá neobsahuje rez, môžeme použiť Cauchyho integrálny vzorec a

Cauchyho formulu. Za týmto účelom definujeme integračnú krivku ohraničujúcu analytickú

oblasť, tak ako je to znázornené na Obrázku 5.1. Potom môžeme napísať

Fπ(t) =
1

2πi

˛

Fπ(t′)

t′ − t
dt′ a

˛

Fπ(t′)dt′ = 0.

Dá sa ukázať, že pre polomer krivky rastúci do nekonečna klesá formfaktor dostatočne rýchlo

na to, aby sa hodnota krivkového integrálu na zodpovedajúcej časti krivky limitne blížila k

nule. Podobne sa dá ukázať, že pre ε → 0 konverguje integrál na malej polkružnici v okolí

bodu t = 4m2
π k nule. Integrovanie tak sa prenesie iba na reálnu os a integrály dostávajú tvar

Fπ(t) =
1

2πi

+∞
ˆ

4m2

Fπ(t′ + iε) − Fπ(t′ − iε)

t′ − t
dt′ a

+∞
ˆ

4m2

[Fπ(t′ + iε) − Fπ(t′ − iε)]dt′ = 0.
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Následne možno využiť podmienku reálnosti formfaktora Fπ(t∗) = [Fπ(t)]∗, ktorú formfaktor

spĺňa. Tak možno previesť úpravu Fπ(t′ + iε) − Fπ(t′ − iε) = Fπ(t′ + iε) − [Fπ(t′ + iε)]∗ =

2iIm [Fπ(t′ + iε)]. Keďže funkciu Fπ(t) presne na reálnej osi chápeme ako ležiacu na hornom

brehu rezu (t.j. spojitú zo strany +iε pre ε > 0), v limite ε → 0 stotožníme Fπ(t′ + iε) s

Fπ(t′) a získavame

Fπ(t) =
1

π

+∞
ˆ

4m2
π

Im [Fπ(t′)]

t′ − t
dt′ a

+∞
ˆ

4m2
π

Im [Fπ(t′)] dt′ = 0.

Prvá rovnica nám dovoľuje pri znalosti Im [Fπ(t)] pre t > 4m2
π vypočítať hodnotu formfaktora

kdekoľvek vo vnútri krivky, špeciálne na reálnej osi v priestoru-podobnej oblasti. Z toho

budeme v našej práci aj vychádzať. Predtým však, než môžeme predpoveď získať, musíme

byť schopný stanoviť priebeh Im[Fπ(t)] na reálnej osi nad najnižším prahom. Za týmto účelom

sa ukazuje vhodné rozdeliť každý z integrálov na dve časti, a síce

Fπ(t) =
1

π

t1
ˆ

4m2
π

Im [Fπ(t′)]

t′ − t
dt′ +

1

π

+∞
ˆ

t1

Im [Fπ(t′)]

t′ − t
dt′ (5.1)

a
t1
ˆ

4m2
π

Im [Fπ(t′)] dt′ +

+∞
ˆ

t1

Im [Fπ(t′)] dt′ = 0, (5.2)

kde t1 = (mπ + mω)2. Pri integrovaní na intervale (4m2
π, t1) budeme môcť využiť elastickú

podmienku unitarity 2.4 spolu s jestvujúcimi experimentálnymi údajmi na určenie priebehu

imaginárnej časti formfaktora. Na intervale (t1, +∞) na predpoveď správania sa Im [Fπ(t)]

zase využijeme jednoduchý model inšpirovaný QCD.

Na záver tejto sekcie napíšme ešte vzťah, ktorý nám poslúži neskôr pri vyhodnocovaní

parametrov spomínaného modelu. Bod t = 0 leží vo vnútri analytickej oblasti, pričom z

teórie poznáme hodnotu piónového formfaktoru v tomto bode Fπ(0) = 1. Takto z výrazu 5.1

okamžite dostávame

1 =
1

π

t1
ˆ

4m2
π

Im [Fπ(t′)]

t′
dt′ +

1

π

+∞
ˆ

t1

Im [Fπ(t′)]

t′
dt′. (5.3)
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5.2 Určenie imaginárnej časti formfaktora Im[Fπ(t)]

Pri stanovení priebehu Im[Fπ(t)] v pružnej oblasti (4m2
π, t1) budeme vychádzať z výrazu 2.5

zo sekcie 2.1.1

Im [Fπ(t)] = sin
[

δ1
1 (t)

]

|Fπ(t)| (5.4)

a tiež zo vzorca pre účinný prierez (viď 3.13)

σtot(e
+e− → π+π−) =

πα2β3
π

3t

∣

∣

∣

∣

Fπ(t) +Reiφ m2
ω

m2
ω − t− imωΓω

∣

∣

∣

∣

2

,

kde explicitne uvažujeme ρ− ω interferenciu. Faktor βπ =
√

1 − 4m2
π/t možno interpretovať

ako rýchlosť vyletujúceho piónu, fáza φ sa dá vyjadriť cez výraz 2.13 a amplitúdu R, ktorú sme

v kapitole 2.3.1 považovali za voľný parameter modelu, možno s využitím fenomenologického

vzorca získať tiež

R =
6

αmω

(

m2
ω

m2
ω − 4m2

π

)3/4
√

Γ (ω → e+e−) · Γ (ω → π+π−).

Na určenie priebehu δ1
1 (t) využijeme vhodnú parametrizáciu uvedenú v publikácií [96], čím

získame prvý faktor v súčine 5.4. Na predpovedanie |Fπ(t)| zase využijeme exponenciálny

zápis Fπ(t) = |Fπ(t)| eiδπ(t) ≡ |Fπ(t)| eiδ1

1
(t). Ten dosadíme do vyššie uvedeného vzorca pre

účinný prierez a dostávame kvadratickú rovnicu pre |Fπ(t)|

0 = |Fπ(t)|2 + 2Z(t) |Fπ(t)| +
[

R2m4
ω

(m2
ω − t)2 +m2

ωΓ2
ω

− 3t

πα2β3
π

σtot(t)

]

,

kde

Z(t) =
Rm2

ω

(m2
ω − t)2 +m2

ωΓ2
ω

[

(m2
ω − t) cos(φ− δ1

1) −mωΓω sin(φ− δ1
1)

]

.

Táto rovnica má fyzikálne riešenie

|Fπ(t)| = −Z(t) +

√

Z2(t) +
3t

πα2β3
π

σtot(t) −
R2m4

ω

(m2
ω − t)2 +m2

ωΓ2
ω

.

Dostupné experimentálne informácie o R, φ, mω, Γω a údaje o σtot(e
+e− → π+π−), pochá-

dzajúce z tých istých meraní ako v sekcii 3.4.1, nám následne umožňujú |Fπ(t)| vyrátať a tak

získať druhý činiteľ vo výraze 5.4. Poznajúc celú pravú stranu tohto výrazu, môžeme spočítať

Im [Fπ(t)]. Takto určené body o Im [Fπ(t)] sú znázornené na Obrázku 5.2, kde je znázornená
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Obr. 5.2: Údaje o imaginárnej časti Fπ(t) znázornené spolu s nafitovanou krivkou.

aj nafitovaná krivka, ktorú využijeme pri integrovaní imaginárnej časti formfaktora1.

Na stanovenie priebehu formfaktora Fπ(t) v priestoru-podobnej oblasti potrebujeme ešte

poznať priebeh Im [Fπ(t)] na intervale t1 < t < +∞. Nad prahom t1 nemôžeme využiť jed-

noduchý vzťah z pružnej oblasti na určenie Im [Fπ(t)] z experimentálnych údajov a navyše

experimentálne dáta samozrejme pokrývajú oblasť t1 < t < +∞ len do určitých energií.

Z tohto dôvodu využijeme na predpoveď priebehu Im [Fπ(t)] jednoduchý model. Z asymp-

totického správania formfaktora pre t → −∞ možno s využitím analytických vlastností

predpovedať asymptotiku Im [Fπ(t)] pre t→ +∞

Im [Fπ(t)] ∼
t→+∞

−π 64π2f 2
π

(11 − 2nf/3)t [ln(t/Λ2)]2
,

kde nf je počet kvarkov a Λ predstavuje škálovací parameter QCD. Imaginárna časť sa teda

pre t → +∞ blíži k nule zo strany záporných čísel. Keďže v oblasti rezonancií je Im [Fπ(t)]

kladná, musí jestvovať aspoň jedno také t = tz, pre ktoré Im [Fπ(tz)] = 0. Najjednoduchší

1Neintegrujeme teda priamo cez body ale cez krivku. Krivku sme získali ako vážený priemer po častiach
fitovaných polynómov nízkeho stupňa.
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výraz s dobrou asymptotikou, ktorým možno takéto správanie obsiahnuť je

Im [Fπ(t)] = π
64π2f 2

π

11 − 2nf/3
· tz − t

(t− C)2 [ln(t/Λ2)]2
, (5.5)

kde tz, C, Λ a nf chápeme ako štyri parametre modelu. Ak chceme určiť ich číselné hodnoty,

potrebujeme práve štyri nezávislé rovnice. Dve rovnice už máme, stačí uvažovať vzťahy 5.3 a

5.2. Ďalšie dve rovnice možno získať z podmienky spojitosti funkcie Im [Fπ(t)] a spojitosti jej

derivácie v bode t = t1. Z ľavej strany (zo strany experimentálnych dát) za pomoci fitu poly-

nómu tretieho stupňa na získané body určíme D0 ≡ Im [Fπ(t1)] a D1 ≡ d
dt
{Im [Fπ(t)]} |t=t1 .

Dostávame D0 = 1.3105 a D1 = −6.6923. Ak použijeme indexy „E“ (elastický) a „A“ (asymp-

totický) na označenie priebehu imaginárnej časti formfaktora v oblasti t < t1 (využívame

dáta) a t > t1 (využívame model), potom potrebujeme vyriešiť úlohu

Im
[

FA
π (t)

]

|t=t1 = D0,

d

dt

{

Im
[

FA
π (t)

]}

|t=t1 = D1,

1 − 1

π

t1
ˆ

4m2
π

Im
[

FE
π (t)

]

t
dt =

64π2f2
π

11 − 2nf/3

+∞
ˆ

t1

tz − t

t(t− C)2 [ln(t/Λ2)]2
dt,

t1
ˆ

4m2
π

Im
[

FE
π (t)

]

dt = −π 64π2f2
π

11 − 2nf/3

+∞
ˆ

t1

tz − t

(t− C)2 [ln(t/Λ2)]2
dt.

5.3 Riešenie rovníc získaných podmienkou kontinuity a

sumačnými pravidlami

Prvým krokom k riešeniu je stanovenie numerických vstupov. Poznáme už hodnoty D1 a D0

a hodnoty fπ a t1 sú fπ = 0.093 GeV a t1 = 0.84559 GeV2. Následne treba ešte vyhodnotiť

integrály v pružnej oblasti. To sme urobili numerickým integrovaním nafitovanej krivky a

získali sme
t1
ˆ

4m2
π

Im
[

FE
π (t)

]

t
dt = 2.9690 a

t1
ˆ

4m2
π

Im
[

FE
π (t)

]

dt = 1.6658.
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Ďalším krokom je analytické zderivovanie výrazu 5.5 a vyjadrenie dvoch zo štyroch premen-

ných cez ostatné. Tak dospejeme iba k dvom rovniciam o dvoch neznámych, čo nám umožní

úlohu riešiť numericky metódou opísanou v ďalšom odseku. Získané číselné hodnoty a spo-

mínané úpravy vedú na

0.0549 =
64π2f 2

π

11 − 2nf/3

+∞
ˆ

t1

tz − t

t(t− C)2 [ln(t/Λ2)]2
dt, (5.6)

1.6658 = −π 64π2f2
π

11 − 2nf/3

+∞
ˆ

t1

tz − t

(t− C)2 [ln(t/Λ2)]2
dt, (5.7)

nf =
33

2
− 96π3f 2

π(tz − t1)

D0(t1 − C)2 [ln(t1/Λ2)]2
,

tz = t1 −
1

D1

D0
+ 2

t1−C
+ 2

t1 ln(t1/Λ2)

.

Ak si pravé strany prvých dvoch výrazov 5.6 a 5.7 označíme u1(Λ, C) a u2(Λ, C) a zadefinu-

jeme funkciu

u(Λ, C) ≡ [u1(Λ, C) − 0.0549]2 + [u2(Λ, C) − 1.6658]2 ,

potom je riešenie úlohy ekvivalentné riešeniu rovnice u(Λ, C) = 0 s tým, že toto riešenie je

vzhľadom na konštrukciu funkcie u(Λ, C) jej minimom. Tento fakt nám numerické riešenie

veľmi uľahčuje, keďže stačí v rovine (Λ, C) využiť štandardné nástroje na hľadanie minima

funkcie, čo sme aj urobili. Za týmto účelom sme využili predprogamované knižnice2 v jazyku

JAVA a riešenie skutočne našli. Priebeh funkcie ln (1 + u(Λ, C)) spolu s viditeľným minimom

je zachytený na Obrázku 5.3.

Prv než napíšeme výsledok je azda dobré upozorniť na fakt, že vyhodnocovanie integrálov

v oblasti t1 < t < +∞, ktoré je potrebné pri výpočte hodnôt funkcií u1 a u2, nie je úplne

triviálne. Integrál v tvare elementárnej funkcie zrejme nejestvuje3 a numerické integrovanie

na neohraničenom intervale je nežiadúce. Podintegrálnu funkciu v 5.6 možno previesť na

ohraničenú funkciu na ohraničenom intervale jednoduchou substitúciou x = t1/t a potom

zintegrovať numericky. Integrál 5.7 treba rozdeliť podľa čitateľa na súčet dvoch integrálov a

následne ten s rýchlejšie klesajúcou podintegrálnou funkciou opäť riešiť substitúciou x = t1/t.

2Jedná sa o balíky org.apache.commons.math.
3Nemáme dôkaz tohto tvrdenia, analytickým spôsobom však integrál nevie vyhodnotiť ani špecializovaný

matematický softvér.
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Obr. 5.3: Priebeh funkcie ln (1 + u(Λ, C)). Táto funkčná forma bola zvolená vzhľadom na to,
že samotná funkcia u(Λ, C) sa mení veľmi prudko. Minimum s hodnotou nula sa dosahuje
pre Λ = 0.6475 GeV a C = −2.0224 GeV2.

Druhý integrál, ktorý je typu
´ +∞

t1
dt/(t ln2 t), treba previesť na integrovanie ohraničenej

funkcie na ohraničenom intervale zložitejšou substitúciou x = ln(t)/ [ln(t) + 1].

Číselné hodnoty riešenia získané takýmto numerickým spôsobom sú

Λ = 0.6475 GeV, C = −2.0224 GeV2, tz = 1.8092 GeV2 a nf = 11.8232.

Ak zavedieme označenie IE(t) = 1
π

´ t1
4m2

π

Im[Fπ(t′)]
t′−t

dt′ a IA(t) = 1
π

´ +∞

t1

Im[Fπ(t′)]
t′−t

dt′, dostáva

výraz 5.1 podobu Fπ(t) = IE(t) + IA(t). Okrem priebehu IE(t), ktorý získame priamou

integráciou údajov, nám teraz dosiahnuté riešenie dovoľuje predpovedať aj priebeh IA(t), hoci

spôsobom modelovo závislým. Takto možno zavŕšiť predpoveď pre priebeh Fπ(t) v oblasti

t < t1 a grafické znázornenie získaných výsledkov je na Obrázkoch 5.4 a 5.5. S úmyslom

odhadnúť, akou veľkou mierou do našej predpovede prispieva modelovo závislý člen IA(t)

sme vykreslili aj priebeh podielu R(t) = IA(t)/IE(t). Z grafu je zrejmé, že naša predpoveď

je do výraznej miery modelovo nezávislá, pretože vklad IA(t) do Fπ(t) nikdy na skúmanom

intervale neprevyšuje 16%.
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Obr. 5.4: Predpovedaný priebeh IE(t) a IA(t).
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Obr. 5.5: Predpovedaný priebeh Fπ(t) a R(t) = IA(t)/IE(t). Experimentálne údaje o Fπ(t)
sú získané tak, ako opísané v sekcii 3.4.1.
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5.4 Vnútorná konzistentnosť prístupu, porovnanie výsled-

kov s experimentálnymi údajmi v priestoru-podobnej

oblasti a s predpoveďami niektorých QCD modelov,

záver

Základným predpokladom správnosti použitého prístupu je jeho vnútorná konzistentnosť.

Pod tým v našom prípade rozumieme dobrý popis údajov v času-podobnej oblasti, z ktorých

sme v našich výpočtoch vychádzali. S cieľom overiť vnútornú konzistentnosť nami opísaného

prístupu teda predpovieme priebeh |Fπ(t)| nie len v priestoru-podobnej oblasti, ale aj v

času-podobnej oblasti. Ak by sa získaná predpoveď odlišovala od údajov, z ktorých sme

vychádzali, metóda by zjavne v sebe skrývala vnútorné protirečenie. Takáto predpoveď však

vyžaduje osobitý prístup, keďže kladná reálna os (pre 4m2
π < t) leží mimo oblasť ohraničenú

integračnou krivkou (pozri Obrázok 5.1). Musíme teda nájsť spôsob, ktorý nám dovolí obísť

póly ležiace na kladnej reálnej osi a získať hodnotu normy formfaktora ako limitu hodnoty

na hornom brehu4 . Na to nám poslúži tzv. Sokhotsky-Plemelj formula

lim
ε→0

1

x− x0 − iε
= P.V.

1

x− x0

+ iπδ (x− x0) ,

ktorú aplikujeme na prvý alebo druhý člen vzťahu 5.1, v závislosti od toho, aká je hod-

nota t vzhľadom na t1 (kde sa nachádza singularita). Hlavnú hodnotu integrálu (označenú

písmenami P.V. v predošlom vzorci) pritom spočítame numericky, orezaním okolo singulár-

nej hodnoty. Takto získame výsledok zachytený na Obrázku 5.6. Pozorujeme, že predpoveď

je vo veľmi dobrej zhode s experimentálnymi údajmi, ktoré boli použité pri jej získaní. Mô-

žeme teda definitívne potvrdiť vnútornú konzistentnosť nami predkladaného prístupu v tomto

ohľade.

Zaujímavé je samozrejme taktiež porovnanie nami získaných výsledkov s nameranými

dátami a s inými modelmi. Pri štúdiu účinných prierezov a formfaktorov sa často využíva

premenná Q2 = −q2 = −t. Nami predpovedaný priebeh v premennej Q2 spolu s experimen-

tálnymi údajmi a s predpoveďami iných autorov [97, 98, 99, 100] je zachytený na Obrázku

5.7. Väčšina údajov leží v oblasti Q2 < 3GeV2, kde nie je možné jednoznačne stanoviť, ktorý

model ich popisuje najlepšie. S rastúcim Q2 sa modely začínajú výraznejšie líšiť, rastú však

aj chyby experimentálnych údajov a to až do takej miery, že opäť nie je možné s istotou

4Formfaktor teda považujeme za spojitý smerom z reálnej osi k hornej polrovine komplexnej roviny.
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Obr. 5.6: Test vnútornej konzistentnosti použitého prístupu: predpoveď získaná v času-
podobnej oblasti sa zhoduje z experimentálnymi údajmi v tejto oblasti, z ktorých sme pri
predpovedi vychádzali.

Obr. 5.7: Priebeh Q2Fπ(Q2) získaný v tejto práci spolu s predpoveďami iných autorov a s
experimentálnymi údajmi.
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stanoviť, ktorý model je správny. Predpovede modelov z publikácií [97, 98] sú založené na

kvark-hadrónovej dualite a pre Q2 > 5 GeV2 sa výrazne odlišujú od ostatných predpovedí.

Nami predpovedaný priebeh je blízky zvyšným dvom zobrazeným predpovediam s tým, že

najviac sa zhoduje s predpoveďou z práce [100]. Táto práca je z uvedených publikácií naj-

novšia a využíva vzťah medzi anti-de-Sitterovým priestorom a teóriou konformného poľa

(AdS/CFT korešpodencia).

Zhrňme teda na záver, že nami predkladaný prístup, založený na využití analytických

vlastností EM formfaktora piónu, nám dovoľuje s využitím údajov z času-podobnej oblasti

a s iba malou modelovou závislosťou predpovedať priebeh formfaktora v priestoru-podobnej

oblasti. Zároveň je vnútorne konzistentný a dobre sa zhoduje s nedávno publikovaným vý-

sledkom v [100]. Tento fakt pridáva nami získanej predpovedi na dôveryhodnosti, a to najmä

ohľadom priebehu Fπ(t) v oblasti Q2 > 5 GeV2, kde jestvuje iba zopár experimentálnych

bodov, ktoré sú navyše zaťažené výraznými chybami.
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Zhrnutie a záver

V tejto práci sme sa zamerali na využitie podmienky unitarity a analytických vlastností form-

faktorov mezónov. Cieľom bolo predpovedať ich priebeh a za pomoci získaných predpovedí

vyhodnotiť viaceré vlastnosti niektorých elementárnych častíc. Zaoberali sme sa magnetic-

kou anomáliou miónu (príspevky do najnižšieho rádu hadrónovej polarizácie vákua), kde

sme získali predpoveď pre vklady pochádzajúce od procesov e+e− −→ π+π− a e+e− −→
Pγ, (P = π0, η, η′). Tiež sme vyhodnotili parciálne šírky rozpadov pseudoskalárnych me-

zónov na dva fotóny Γπ0→γγ , Γη→γγ a Γη′→γγ . Okrem toho sme predpovedali priebeh form-

faktora Fπ(t) v priestoru-podobnej oblasti vychádzajúc z údajov v času-podobnej oblasti,

čo nám umožnilo preskúmať vzájomnú konzistentnosť experimentálnych dát v týchto dvoch

oblastiach.

Všetky skúmané otázky spadajú pod problematiku, ktorá dovoľuje využiť analytičnosť

a unitaritu ako veľmi účinné nástroje. Jedná sa totiž o relatívne nízko-energetickú oblasť,

kde poruchová metóda v rámci QCD stráca svoju platnosť. Na základe týchto skutočností

bol skonštruovaný unitárny a analytický model (U&A model) pre formfaktory vybraných

mezónov, ktorý sme vo väčšine nami získaných výsledkov využili. Ten v sebe zahrňuje všetky

známe vlastnosti formfaktorov: má správnu asymptotiku, rešpektuje podmienku unitarity, je

správne normalizovaný a v rámci jednej analytickej formuly popisuje priestoru-podobné aj

času-podobné údaje súčasne.

Získané výsledky demonštrujú markantný prínos unitárneho a analytického modelu a prí-

stupu vôbec. V rámci vyhodnotenia piónového príspevku do hadrónovej polarizácie vákua

najnižšieho rádu (výpočet korekcií k magnetickej anomálii miónu) sa nám podarilo výraz-

ným spôsobom znížiť chybu teoretickej predpovede, rádovo oproti iným autorom. Tento fakt

nás motivoval k tomu, aby sme U&A model využili aj pre predpovedanie vkladov od pse-

udoskalárnych mezónov, hoci priame porovnanie chýb s inými autormi nie je k dispozícii.

U&A model nám dovolil získať cenné výsledky aj pri vyhodnotení šírok Γπ0→γγ, Γη→γγ

a Γη′→γγ. Pre η a η′ mezóny sme nezávislým spôsobom potvrdili hodnoty uvádzané vo fy-

71
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zikálnych tabuľkách, čím sme konzistentným spôsobom doplnili jestvujúci obraz v danej

problematike. V prípade Γη′→γγ sme dokonca dospeli k menšej neurčitosti, než je tabuľková.

Pre π0 mezón sme získali výsledok, ktorý nie je v súlade s tabuľkovou hodnotou. Poukázali

sme tým na jestvujúci problém v danej oblasti - bude veľmi zaujímavé sledovať budúci vývoj

tejto otvorenej otázky a podieľať sa na jej riešení.

Ďalšou témou ktorou sme sa zaoberali, bolo predpovedanie priebehu pružného elektromag-

netického formfaktoru pión v priestoru-podobnej. Opierali sme sa pritom iba o jeho základné

analytické vlastnosti a o času-podobné experimentálne dáta. Tento fakt implikuje veľkú mo-

delovú nezávislosť získaných výsledkov, ktorú sme aj konkrétne preukázali. Taktiež sme pre-

demonštrovali vnútornú konzistentnosť nášho prístupu. To sme dosiahli tým spôsobom, že

sme predpovedali priebeh formfaktora v času-podobnej oblasti a overili súlad s údajmi v tejto

oblasti, z ktorých sme počiatočne vychádzali. Dosiahnuté výsledky nám umožňujú rozhodnúť

o relevantnosti tej-ktorej sady experimentálnych dát v priestoru-podobnej oblasti, kde medzi

nimi jestvujú značné protirečenia. Zároveň sme výsledky porovnali s predpoveďami iných

autorov. To nám dáva do budúcna možnosť upevniť postavenie nami používaných metód v

rámci konkurenčných prístupov, za predpokladu nových a presných experimentálnych údajov

potvrdzujúcich našu predpoveď.

Na záver dodajme, že získané výsledky boli publikované v CC časopisoch a prezentované

na viacerých konferenciách s medzinárodnou účasťou.



Dodatok A

Experimentálne údaje o skúmaných

formfaktoroch

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame nami použité experimentálne hodnoty pre |Fπ(t)|(Tabuľka

A.1), |Fγπ0(t)|(Tabuľka A.2), |Fγη(t)|(Tabuľka A.3) a |Fγη’(t)|(Tabuľka A.4).

Tabuľka A.1: Experimentálne údaje o |Fπ(t)|

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

-9.7700 0.0700 0.0190
-6.3000 0.0590 0.0300
-3.3300 0.0860 0.0330
-3.3000 0.1020 0.0230
-2.4500 0.1670 0.0141
-1.9900 0.1790 0.0210
-1.9400 0.1930 0.0250
-1.7100 0.2380 0.0200
-1.6000 0.2430 0.0181
-1.6000 0.2330 0.0141
-1.2200 0.2900 0.0300
-1.2000 0.2940 0.0190
-1.1800 0.2560 0.0260
-1.0700 0.3090 0.0190
-1.0000 0.3120 0.0314
-0.7900 0.3840 0.0140
-0.7500 0.3410 0.0588
-0.7000 0.4730 0.0427
-0.7000 0.4200 0.0150

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

-0.6200 0.4450 0.0160
-0.6000 0.4330 0.0882
-0.4000 0.5700 0.0160
-0.3500 0.6320 0.0230
-0.2900 0.6340 0.0290
-0.2530 0.5797 0.0630
-0.2430 0.7701 0.0480
-0.2330 0.6458 0.0449
-0.2230 0.6979 0.0351
-0.2130 0.7849 0.0306
-0.2030 0.7273 0.0275
-0.1930 0.7376 0.0244
-0.1830 0.7655 0.0222
-0.1800 0.8500 0.0440
-0.1730 0.7308 0.0205
-0.1630 0.7503 0.0160
-0.1530 0.8087 0.0142
-0.1440 0.7849 0.0146
-0.1370 0.8037 0.0168

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

-0.1310 0.8068 0.0149
-0.1250 0.8155 0.0141
-0.1190 0.8222 0.0128
-0.1130 0.8295 0.0121
-0.1070 0.8343 0.0114
-0.1010 0.8246 0.0103
-0.0950 0.8509 0.0106
-0.0920 0.8532 0.0293
-0.0890 0.8456 0.0095
-0.0880 0.8485 0.0277
-0.0840 0.8955 0.0251
-0.0830 0.8701 0.0086
-0.0800 0.8746 0.0234
-0.0780 0.8769 0.0097
-0.0760 0.8729 0.0218
-0.0740 0.8815 0.0091
-0.0720 0.8894 0.0197
-0.0700 0.8860 0.0085
-0.0670 0.8701 0.0184
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t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

-0.0660 0.8866 0.0079
-0.0630 0.9154 0.0158
-0.0620 0.8994 0.0067
-0.0590 0.8758 0.0154
-0.0580 0.8944 0.0067
-0.0550 0.9116 0.0137
-0.0540 0.8950 0.0061
-0.0510 0.9165 0.0131
-0.0500 0.9110 0.0055
-0.0470 0.9061 0.0121
-0.0460 0.9149 0.0049
-0.0430 0.9301 0.0113
-0.0420 0.9214 0.0049
-0.0390 0.9257 0.0059
-0.0390 0.9257 0.0103
-0.0370 0.9359 0.0059
-0.0350 0.9306 0.0054
-0.0330 0.9434 0.0048
-0.0310 0.9402 0.0048
-0.0290 0.9402 0.0043
-0.0270 0.9476 0.0042
-0.0250 0.9513 0.0037
-0.0230 0.9560 0.0037
-0.0210 0.9623 0.0031
-0.0190 0.9659 0.0031
-0.0170 0.9597 0.0031
-0.0150 0.9716 0.0036
0.0590 0.9000 0.0900
0.0680 1.1000 0.0700
0.0750 1.0000 0.0800
0.0800 1.0700 0.1700
0.0880 1.1400 0.0600
0.0900 1.0600 0.0900
0.1010 1.1619 0.0387
0.1060 1.1200 0.0900
0.1160 1.3000 0.0700
0.1220 1.2600 0.0800
0.1270 1.2166 0.0411
0.1296 1.3675 0.0585
0.1369 1.4318 0.0419
0.1414 1.4595 0.0685
0.1520 1.3342 0.0375
0.1521 1.3528 0.0444

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

0.1521 1.5460 0.1455
0.1600 1.4283 0.0875
0.1600 1.3150 0.1340
0.1681 1.5684 0.1180
0.1681 1.5395 0.0520
0.1681 1.4071 0.0497
0.1764 1.4170 0.1000
0.1780 1.4318 0.0419
0.1849 1.5620 0.0768
0.1849 1.5875 0.0346
0.1849 1.4526 0.0826
0.1918 1.6643 0.0691
0.1936 1.4900 0.1007
0.1936 1.9672 0.2465
0.2025 1.6401 0.0457
0.2025 1.6462 0.0850
0.2116 1.5410 0.1160
0.2209 1.6823 0.0416
0.2209 1.6643 0.0541
0.2209 1.6763 0.0776
0.2304 1.8055 0.0526
0.2304 1.7378 0.0575
0.2333 1.7436 0.1290
0.2340 1.8300 0.1300
0.2500 1.8000 0.0667
0.2500 1.8841 0.0584
0.2601 1.8921 0.0898
0.2601 1.9570 0.0639
0.2704 1.8762 0.0560
0.2704 1.9287 0.0570
0.2809 2.0640 0.1187
0.2916 2.1095 0.0711
0.2916 2.1494 0.0698
0.3025 2.1932 0.0889
0.3136 2.2627 0.0619
0.3364 2.4515 0.0693
0.3364 2.3728 0.0801
0.3500 2.7713 0.0289
0.3600 2.8089 0.0587
0.3600 2.8740 0.0278
0.3600 2.6608 0.0489
0.3629 2.8408 0.1320
0.3700 2.9866 0.0268

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

0.3727 2.8601 0.2010
0.3800 3.0984 0.0258
0.3844 2.9360 0.0851
0.3850 3.1544 0.1173
0.3900 3.2171 0.0233
0.3969 3.2450 0.0447
0.3969 3.1796 0.0346
0.3975 3.3347 0.1110
0.4000 3.3764 0.0252
0.4096 3.1417 0.0875
0.4100 3.5482 0.0225
0.4103 3.3615 0.1086
0.4130 3.4986 0.1772
0.4200 3.6919 0.0244
0.4231 3.6083 0.1178
0.4300 3.8743 0.0232
0.4356 3.5496 0.1254
0.4356 3.7696 0.0451
0.4356 3.8288 0.0222
0.4363 3.7108 0.1038
0.4390 3.8678 0.2417
0.4400 4.0534 0.0222
0.4496 3.9737 0.1057
0.4500 4.2214 0.0225
0.4591 4.2083 0.1069
0.4600 4.4486 0.0202
0.4632 4.4744 0.1039
0.4700 4.6669 0.0214
0.4728 4.6519 0.1677
0.4761 4.6819 0.0256
0.4761 4.6119 0.0455
0.4767 4.5858 0.0807
0.4800 4.8847 0.0205
0.4866 4.8949 0.1073
0.4900 5.0369 0.2720
0.4900 4.8785 0.4900
0.4900 5.1098 0.0196
0.4907 4.9457 0.0647
0.4970 4.9590 0.2580
0.5000 5.3479 0.0215
0.5007 5.0990 0.0804
0.5048 5.3263 0.0948
0.5100 5.5884 0.0197
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t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

0.5149 5.4176 0.0868
0.5184 5.6842 0.0194
0.5184 5.6533 0.0363
0.5188 5.7219 0.0743
0.5200 5.7879 0.0190
0.5294 5.7983 0.1561
0.5300 6.0042 0.0192
0.5333 5.9405 0.1018
0.5400 6.1806 0.0210
0.5441 6.1547 0.1137
0.5476 6.7417 0.3033
0.5479 6.2298 0.0963
0.5500 6.3498 0.0189
0.5589 6.4047 0.0781
0.5600 6.4086 0.0187
0.5625 6.4908 0.0478
0.5625 6.4699 0.0572
0.5628 6.0083 0.1997
0.5629 6.5970 0.0887
0.5700 6.4792 0.0177
0.5740 6.5177 0.0736
0.5746 6.1800 0.3150
0.5776 6.3953 0.2181
0.5776 6.5772 0.0251
0.5776 6.6045 0.0628
0.5779 6.6866 0.0890
0.5800 6.5085 0.0177
0.5837 6.5932 0.0250
0.5837 6.6693 0.0547
0.5840 6.6693 0.0787
0.5892 6.6091 0.1059
0.5900 6.5161 0.0184
0.5929 6.6295 0.1342
0.5929 6.6272 0.0249
0.5929 6.6461 0.0557
0.5931 6.7439 0.0867
0.5951 6.3000 0.3000
0.5978 6.6332 0.2261
0.5985 6.6723 0.1941
0.5991 6.7424 0.0393
0.5991 6.7290 0.0253
0.5991 6.5894 0.1525
0.5997 6.6551 0.0879

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

0.6000 6.5253 0.0176
0.6016 6.6716 0.1491
0.6047 6.5612 0.1433
0.6048 6.5720 0.3040
0.6053 6.7119 0.0253
0.6053 6.6723 0.0315
0.6053 6.8542 0.1437
0.6055 6.8323 0.0973
0.6056 6.6633 0.2326
0.6078 6.3702 0.1586
0.6084 6.7089 0.2452
0.6084 6.5154 0.0269
0.6084 6.5574 0.0427
0.6087 6.6363 0.0919
0.6100 6.3293 0.0292
0.6100 6.4343 0.0412
0.6100 5.6947 0.0176
0.6109 6.2145 0.1271
0.6115 5.7289 0.1606
0.6115 6.2960 0.0159
0.6115 6.1838 0.0736
0.6119 6.1278 0.0555
0.6131 6.0382 0.0348
0.6131 5.9498 0.0319
0.6134 5.6833 0.1935
0.6140 5.7324 0.1553
0.6147 5.7114 0.0578
0.6147 5.8138 0.0318
0.6147 5.9320 0.1970
0.6150 5.9363 0.0842
0.6162 5.5552 0.0279
0.6172 5.4231 0.1429
0.6178 5.5902 0.0340
0.6178 5.5182 0.0236
0.6178 5.2830 0.1571
0.6179 5.5606 0.0989
0.6200 5.2906 0.0151
0.6203 5.4863 0.1577
0.6213 5.4129 0.2125
0.6235 5.3600 0.1418
0.6241 5.5723 0.0547
0.6241 5.4809 0.0547
0.6241 5.5263 0.1520

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

0.6243 5.7472 0.0992
0.6246 5.0290 0.1820
0.6266 5.5362 0.1553
0.6292 5.0000 0.2100
0.6300 5.2269 0.0153
0.6304 5.3684 0.1527
0.6304 5.5326 0.0434
0.6304 5.5145 0.0227
0.6307 5.5588 0.0783
0.6347 4.9190 0.3480
0.6362 5.2820 0.0956
0.6400 5.2000 0.2404
0.6400 5.4608 0.0357
0.6400 5.1254 0.0146
0.6400 5.4277 0.0230
0.6400 5.5000 0.0664
0.6500 4.9689 0.0151
0.6522 5.1088 0.0891
0.6559 4.6900 0.2860
0.6561 5.1749 0.0367
0.6561 5.1137 0.0225
0.6563 5.1313 0.0546
0.6600 4.8010 0.0146
0.6685 4.7854 0.0679
0.6700 4.6022 0.0141
0.6724 4.5056 0.2774
0.6724 4.8415 0.0269
0.6724 4.4034 0.1715
0.6724 4.8156 0.0218
0.6724 4.9780 0.0793
0.6800 4.4238 0.0147
0.6849 4.4833 0.0825
0.6889 4.5989 0.0826
0.6900 4.2450 0.0130
0.6989 3.7680 0.2900
0.7000 4.0669 0.0135
0.7016 4.2083 0.0594
0.7041 4.1581 0.0866
0.7056 4.2297 0.0236
0.7056 4.1785 0.0191
0.7056 3.7148 0.1750
0.7100 3.8949 0.0128
0.7110 3.9497 0.1899
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t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

0.7184 3.8936 0.1053
0.7200 3.7310 0.0134
0.7212 3.8171 0.0943
0.7300 3.5749 0.0112
0.7355 3.6661 0.0791
0.7389 3.8613 0.0906
0.7396 3.3466 0.1793
0.7400 3.4366 0.0116
0.7500 3.3000 0.0106
0.7527 3.4525 0.0666
0.7560 3.3779 0.0696
0.7600 3.1922 0.0110
0.7700 3.0610 0.0114
0.7702 3.2062 0.0515
0.7741 3.2357 0.1252
0.7744 3.2094 0.0187
0.7744 3.0496 0.1804
0.7744 3.2202 0.0233
0.7800 2.9698 0.0101
0.7878 2.9866 0.0753
0.7900 2.8636 0.0087
0.7916 2.9479 0.0594
0.7978 2.9665 0.1466
0.8000 2.7622 0.0091
0.8057 2.8018 0.0500
0.8100 2.5884 0.1739
0.8100 2.6833 0.0093
0.8101 2.8355 0.0529
0.8200 2.6000 0.0096
0.8237 2.7203 0.0478
0.8281 2.6552 0.0603
0.8300 2.5159 0.0099
0.8372 2.6485 0.0394
0.8400 2.4434 0.0082
0.8420 2.5239 0.0654
0.8456 2.4960 0.0621
0.8464 2.5807 0.0446
0.8464 2.6000 0.0173
0.8464 2.3022 0.1955
0.8500 2.3728 0.0084
0.8600 2.3000 0.0087
0.8604 2.3770 0.0799
0.8651 2.4310 0.0761

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

0.8700 2.2293 0.0090
0.8791 2.2226 0.0607
0.8800 2.1849 0.0080
0.8836 2.3195 0.0151
0.8836 2.1448 0.2331
0.8836 2.2804 0.0263
0.8877 2.3130 0.0540
0.8900 2.1251 0.0071
0.8979 2.1024 0.0618
0.9000 2.0662 0.0073
0.9025 2.1794 0.0229
0.9025 2.1977 0.0205
0.9060 2.1726 0.0552
0.9100 2.0147 0.0067
0.9170 2.1237 0.0542
0.9178 2.0640 0.0218
0.9178 2.1000 0.0214
0.9200 1.9713 0.0066
0.9216 2.0248 0.1976
0.9245 2.1071 0.0546
0.9274 1.8330 0.1282
0.9300 1.9342 0.0065
0.9362 1.9596 0.0612
0.9400 1.8971 0.0066
0.9409 1.9442 0.0231
0.9409 1.9849 0.0227
0.9557 1.9494 0.0513
0.9604 1.8963 0.0430
0.9604 1.7889 0.1677
0.9702 1.6613 0.1595
0.9754 1.7861 0.0588
0.9801 1.7779 0.0286
0.9952 1.8303 0.0464
1.0000 1.7804 0.1657
1.0060 1.8385 0.1387
1.0132 1.7776 0.0478
1.0302 1.8166 0.1184
1.0404 1.6583 0.1266
1.0560 1.6523 0.1089
1.0816 1.6118 0.0416
1.1025 1.5040 0.0372
1.1025 1.5652 0.1054
1.1088 1.3892 0.1872

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

1.1236 1.4782 0.0457
1.1385 1.5000 0.0600
1.1449 1.5149 0.0429
1.1449 1.5875 0.1102
1.1578 1.3789 0.0385
1.1599 1.4595 0.0822
1.1664 1.3726 0.0433
1.1816 1.4213 0.0598
1.1881 1.4560 0.0378
1.1881 1.6000 0.1125
1.2012 1.2961 0.2585
1.2034 1.3491 0.0630
1.2100 1.3054 0.0460
1.2254 1.4177 0.0635
1.2321 1.2810 0.0414
1.2321 1.1489 0.1306
1.2477 1.2530 0.0678
1.2544 1.2037 0.0606
1.2701 1.2247 0.0653
1.2769 1.2973 0.0397
1.2769 1.5684 0.1180
1.2928 1.2570 0.0716
1.2996 1.2373 0.0356
1.3225 1.5684 0.1180
1.3225 1.1722 0.0640
1.3271 1.2124 0.0742
1.3456 1.1773 0.0369
1.3619 1.0536 0.0759
1.3689 1.0941 0.0526
1.3689 1.1662 0.1586
1.3853 1.1533 0.0780
1.3924 1.2649 0.3953
1.3924 1.0954 0.0402
1.4090 1.1747 0.0936
1.4161 1.0070 0.0462
1.4161 1.1576 0.1512
1.4328 1.0724 0.0746
1.4400 1.0860 0.1510
1.4400 0.9915 0.0398
1.4568 1.1576 0.0950
1.4641 1.2767 0.1332
1.4675 1.0339 0.0397
1.4811 0.8718 0.0803
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t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

1.4884 0.9945 0.0377
1.5000 0.7348 0.1089
1.5055 0.9274 0.0970
1.5129 1.1225 0.1381
1.5129 1.0339 0.0426
1.5302 1.1225 0.0891
1.5376 0.9940 0.0407
1.5550 0.9220 0.0813
1.5625 1.0296 0.2428
1.5625 0.8911 0.0359
1.5800 0.9327 0.0751
1.5876 0.8343 0.0378
1.5876 1.6733 0.5677
1.6053 0.8185 0.0794
1.6129 0.8718 0.2581
1.6129 0.8479 0.0336
1.6307 0.6633 0.0754
1.6384 0.8325 0.0312
1.6564 0.7810 0.0704
1.6641 0.7556 0.0278
1.6641 0.6856 0.3136
1.6822 0.8185 0.0916
1.6900 0.8000 0.0288
1.6900 0.8460 0.1460
1.7082 0.8185 0.0794
1.7161 0.5745 0.4526
1.7161 0.7550 0.0331

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

1.7345 0.8307 0.0782
1.7424 0.6950 0.0388
1.7609 0.6708 0.0969
1.7689 0.6782 0.0295
1.7689 0.8124 0.3262
1.7876 0.8246 0.0849
1.7956 1.0488 0.4767
1.7956 0.7239 0.0428
1.8144 0.5831 0.0686
1.8225 0.5891 0.0416
1.8225 0.7280 0.0481
1.8414 0.6403 0.0781
1.8496 0.5975 0.0335
1.8687 0.5099 0.0686
1.8769 0.6512 0.0599
1.8906 0.7335 0.0818
1.8961 0.5477 0.0822
1.9044 0.5814 0.0275
1.9238 0.6245 0.0721
1.9460 0.7348 0.0817
1.9516 0.4472 0.0783
1.9600 0.7980 0.1310
2.0306 0.4583 0.0545
2.1756 0.3873 0.0516
2.3256 0.2828 0.0884
2.4806 0.2449 0.0817
2.5600 0.3610 0.0780

t [GeV] |Fπ(t)| σ|Fπ(t)|

2.6406 0.2828 0.0354
2.8056 0.3464 0.0433
2.9756 0.5745 0.0522
3.1506 0.4690 0.0533
3.3306 0.5568 0.0629
3.4225 0.2670 0.1010
3.5156 0.5292 0.0756
3.6100 0.3490 0.0570
3.7056 0.4583 0.0655
3.7636 0.2530 0.1050
3.9006 0.1732 0.0866
3.9204 0.3120 0.1290
4.1006 0.3317 0.0603
4.3056 0.2828 0.0530
4.4100 0.1740 0.0380
4.5156 0.2646 0.0567
4.7306 0.4231 0.0685
4.9506 0.3550 0.0887
6.7600 0.2270 0.0910
7.8400 0.1330 0.0630
9.0000 0.1290 0.0640
9.5790 0.1091 0.0082
13.4800 0.0749 0.0097
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Tabuľka A.2: Experimentálne údaje o |Fγπ0(t)|

t [GeV] |Fγπ0(t)| σ|Fγπ0 (t)|
-7.9000 0.0211 0.0032
-6.4700 0.0229 0.0031
-5.7400 0.0270 0.0039
-5.2400 0.0276 0.0035
-4.7400 0.0325 0.0037
-4.2400 0.0316 0.0036
-3.7400 0.0353 0.0039
-3.2900 0.0441 0.0039
-2.9400 0.0466 0.0042
-2.7000 0.0559 0.0044
-2.5000 0.0540 0.0042
-2.3000 0.0552 0.0041
-2.1700 0.0757 0.0148
-2.1000 0.0657 0.0041
-1.9000 0.0616 0.0040
-1.7000 0.0711 0.0089
-1.6400 0.0738 0.0052
-1.2600 0.0757 0.0084
-0.9400 0.1020 0.0086
-0.6800 0.1231 0.0103
0.0000 0.2744 0.0019
0.3598 0.3639 0.1272
0.3967 0.4345 0.0903
0.4354 0.4484 0.1039
0.5182 0.4529 0.0736
0.5623 0.7187 0.0686
0.5774 0.9180 0.0774
0.5835 1.1463 0.0671
0.5927 1.3358 0.0670
0.5989 1.8626 0.0494
0.6051 2.7818 0.0479
0.6082 3.5630 0.0696
0.6097 4.3199 0.1284

t [GeV] |Fγπ0(t)| σ|Fγπ0(t)|
0.6113 4.1682 0.0299
0.6129 4.3000 0.0563
0.6144 4.0412 0.0589
0.6176 3.4546 0.0606
0.6239 2.0758 0.0921
0.6302 1.4159 0.0731
0.6398 1.0597 0.0721
0.6559 0.7234 0.0755
0.6722 0.5235 0.0592
0.7054 0.3968 0.0565
0.7742 0.2086 0.0498
0.8461 0.2008 0.0319
0.8833 0.2694 0.0401
0.9022 0.2213 0.0332
0.9175 0.1850 0.0344
0.9406 0.1594 0.0368
0.9681 0.1249 0.0429
1.0078 0.2069 0.0282
1.0212 0.2435 0.0199
1.0318 0.4353 0.0190
1.0338 0.5354 0.0145
1.0341 0.5906 0.0246
1.0355 0.6210 0.0141
1.0359 0.6456 0.0181
1.0375 0.7454 0.0209
1.0380 0.7283 0.0114
1.0394 0.6806 0.0171
1.0401 0.6640 0.0380
1.0435 0.3842 0.0215
1.0461 0.2752 0.0229
1.0561 0.0881 0.0441
1.3535 0.0876 0.0219
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Tabuľka A.3: Experimentálne údaje o |Fγη(t)|

t [GeV] |Fγη(t)| σ|Fγη(t)|

-12.7400 0.0144 0.0034
-7.5800 0.0202 0.0042
-6.5600 0.0279 0.0036
-6.5600 0.0306 0.0031
-5.6800 0.0276 0.0039
-4.4600 0.0325 0.0046
-4.1600 0.0315 0.0037
-4.1600 0.0346 0.0036
-4.1200 0.0350 0.0156
-3.7400 0.0342 0.0065
-3.2400 0.0420 0.0050
-2.9400 0.0442 0.0037
-2.9400 0.0439 0.0036
-2.7400 0.0507 0.0045
-2.2300 0.0734 0.0129
-2.2300 0.0606 0.0050
-2.2300 0.0543 0.0045
-2.2300 0.0538 0.0047
-1.7300 0.0630 0.0055
-1.7300 0.0596 0.0057
-1.7300 0.0584 0.0055
-1.4300 0.0791 0.0184
-1.2800 0.0845 0.0199
-1.0200 0.1039 0.0196
-0.8400 0.0972 0.0209
-0.6200 0.1536 0.0209
-0.5200 0.1162 0.0349
-0.2400 0.1961 0.0312
0.0000 0.2604 0.0121
0.0500 0.2758 0.0278
0.0700 0.2551 0.0300
0.0900 0.2972 0.0290
0.1100 0.3231 0.0179
0.1300 0.3595 0.0161
0.1500 0.3507 0.0255
0.1700 0.3286 0.0301
0.1900 0.4663 0.0470
0.2200 0.4149 0.0569
0.4354 1.5159 0.6367
0.5774 0.7789 0.2721

t [GeV] |Fγη(t)| σ|Fγη(t)|

0.5835 0.8963 0.2734
0.5989 0.2856 0.3375
0.6051 0.3977 0.2440
0.6082 1.0306 0.1580
0.6097 0.6330 0.6330
0.6113 0.8098 0.0775
0.6129 0.8446 0.1517
0.6144 0.3889 0.2563
0.6176 0.7678 0.1589
0.6239 0.4869 0.3246
0.6302 0.3838 0.2587
0.6398 0.2480 0.2852
0.6559 0.4863 0.1720
0.6722 0.5051 0.1290
0.7054 0.4569 0.1222
0.7742 0.1791 0.1679
0.8461 0.2190 0.1017
0.8833 0.1385 0.2078
0.9022 0.3431 0.0677
0.9175 0.2267 0.0800
0.9406 0.1871 0.0935
0.9681 0.1401 0.1301
1.0078 0.4221 0.0473
1.0212 0.6222 0.0336
1.0318 1.3251 0.0292
1.0338 1.6049 0.0217
1.0341 1.6753 0.0377
1.0355 1.8814 0.0219
1.0359 1.9501 0.0290
1.0375 2.3378 0.0318
1.0380 2.3272 0.0165
1.0394 2.3456 0.0235
1.0401 2.3468 0.0398
1.0417 1.9902 0.0192
1.0435 1.5814 0.0290
1.0461 1.1688 0.0282
1.0561 0.5207 0.0362
1.0685 0.3067 0.0565
1.0807 0.2097 0.0757
1.1021 0.1093 0.1421
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Tabuľka A.4: Experimentálne údaje o |Fγη’(t)|

t [GeV] |Fγη’(t)| σ|Fγη’(t)|
-15.3000 0.0103 0.0037
-15.3000 0.0189 0.0024
-15.3000 0.0150 0.0039
-15.3000 0.0162 0.0029
-7.0000 0.0271 0.0008
-6.5600 0.0372 0.0052
-6.5600 0.0379 0.0031
-6.5600 0.0457 0.0064
-6.5600 0.0320 0.0055
-6.5600 0.0311 0.0034
-4.9200 0.0406 0.0081
-4.1600 0.0544 0.0041
-4.1600 0.0474 0.0069
-4.1600 0.0565 0.0043
-4.1600 0.0534 0.0074
-4.1600 0.0546 0.0073
-4.1400 0.0547 0.0081
-4.1300 0.0366 0.0104
-2.9863 0.0594 0.0187
-2.9400 0.0650 0.0083
-2.9400 0.0677 0.0046
-2.9400 0.0619 0.0046
-2.9400 0.0626 0.0081
-2.9400 0.0718 0.0083
-2.2300 0.1018 0.0094
-2.2300 0.0897 0.0580
-2.2300 0.0870 0.0601
-2.2300 0.0639 0.0106
-2.0900 0.0890 0.0142
-1.9200 0.1026 0.0086

t [GeV] |Fγη’(t)| σ|Fγη’(t)|
-1.9200 0.0828 0.0081
-1.9000 0.1016 0.0169
-1.7300 0.0989 0.0078
-1.7300 0.1162 0.0114
-1.7300 0.0971 0.0068
-1.4300 0.1030 0.0145
-1.2200 0.1424 0.0161
-1.2192 0.1430 0.0212
-1.0200 0.1234 0.0154
-0.8100 0.1432 0.0765
-0.7800 0.1599 0.0180
-0.7671 0.1679 0.0221
-0.6200 0.1691 0.0193
-0.5300 0.2020 0.0215
-0.5150 0.1609 0.0804
-0.4900 0.1755 0.0214
-0.4521 0.1509 0.0318
-0.2900 0.2583 0.0451
-0.2466 0.2575 0.0434
-0.2300 0.2749 0.0228
-0.2200 0.2346 0.0175
-0.0600 0.3089 0.0151
-0.0026 0.3215 0.0114
0.0000 0.3368 0.0118
0.0000 0.3414 0.0135
0.0740 0.3782 0.0669
0.1700 0.6014 0.0866
0.3000 0.5047 0.1369
0.4800 1.8511 0.4689



Dodatok B

Program na fitovanie údajov a určenie

neistôt

V tejto prílohe stručne opíšeme nami vytvorený počítačový program v jazyku JAVA a uve-

dieme aj krátky návod na jeho používanie. Opis zodpovedá U&A modelu pružného EM

formfaktoru piónu. Programy pre model prechodových formfaktorov pseudoskalárnych me-

zónov sú po programátorskej stránke úplne analogické a môžu byť získané na požiadanie od

autora.

Štruktúra programu

Program pozostáva z jedenástich tried, každá z nich je obsiahnutá v jednom zo súborov

• Anomaly.java

• ComplexNumber.java

• FindExtrem.java

• FunctionPlotter.java

• PionData.java

• RunMe_PionFF.java

• ComplexFunction.java

• DataHandler.java

• FitPionFF.java

• IntegralCalculator.java

• PionFF.java

Súbor ComplexNumber.java zodpovedá triede, kde je implementovaná aritmetika kom-

plexných čísiel. Tie sa neskôr využívajú vo všetkých ostatných triedach, ktoré súvisia s vý-

počtom modelu. Naprogramované sú operácie komplexného sčítania, odčítania, násobenia,
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delenia, komplexného združenia a tiež celočíslená mocnina ako aj komplexná druhá odmoc-

nina. V poslednom prípade možno zvoliť typ odmocniny za pomoci druhého argumentu prí-

slušnej metódy.

Trieda ComplexFunction je abstraktná trieda pre komplexnú funkciu. Nie je možné tvoriť

objekty tejto triedy, možno z nej iba dediť. Táto trieda obsahuje zopár základných metód,

ktoré dovoľujú kontrolovať počet argumentov a parametrov a tiež metódy na signalizáciu

prípadných chýb. Trieda PionFF dedí z triedy ComplexFunction. Je v nej implementovaný

celý model EM formfaktoru piónu, tak ako je popísaný v tejto práci.

Trieda FindExtrem obsahuje algoritmus na hľadanie extrémov funkcie. Tento algoritmus

stručne opíšeme neskôr v nasledujúcom texte. Trieda FindExtrem je abstraktná a možno ju

využiť iba na dedenie. Potomkom tejto triedy je trieda FitPionFF. V nej sa hľadanie extrémov

využíva na nájdenie minima χ2 pri fitovaní modelu piónového formfaktora na experimentálne

údaje. Experimentálne údaje sú zapísané v textovom súbore, ktorého názov je uložený v

triede PionData. Dáta sú načítané a poskytnuté iným triedam za pomoci triedy DataHandler.

Táto trieda zároveň umožňuje generovať „náhodné“ dáta v rámci chýb originálnych dátových

bodov, tak ako sme to opísali pri vysvetľovaní hodnotenia chýb v kapitole 3.4.2.

Základom pre výpočet príspevkov do magnetickej anomálie je trieda na výpočet integrálov

IntegralCalculator, ktorá dovoľuje vyčísliť určité integrály tak pre funkcie zadané analyticky

ako aj pre experimentálne body. Táto trieda sa následne využíva v triede Anomaly, kde sa

cez vzťah formfaktora a účinného prierezu vypočítava piónový príspevok do aµ.

V programe sa tiež využíva trieda FunctionPlotter, ktorá umožňuje nakresliť zvolenú

funkciu a dáta a tak vizuálne skontrolovať opis experimentálnych dát modelom.

Napokon ostáva trieda RunMe_PionFF, ktorá je spúšťateľná, obsahuje začiatok prog-

ramu a kontroluje jeho beh. Sú tam zadefinované niektoré konštanty a parametre, ktoré sú

potrebné počas behu programu. V rámci RunMe_PionFF sa využívajú jednotlivé vyššie

opísané triedy na fitovanie, vyhodnotenie chýb a zobrazenie výsledkov.

Algoritmus hľadania extrémov

Gradientový algoritmus na hľadanie extrému funkcie je zapísaný v triede FindExtrem. Po-

užívateľ môže volaním metód setExtremumToMaximum() alebo setExtremumToMinimum()

zadať, či chce hľadať maximum alebo minimum funkcie. Samotný algoritmus je konštruovaný

na hľadanie maxima, pri hľadaní minima sú funkčné hodnoty násobené číslom -1.

Počiatočný bod v priestore parametrov musí byť zadaný používateľom. Používateľ tiež

môže zadať krok („step“), to jest malé kladné reálne číslo, ktoré je dostatočné malé na to,
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aby umožňovalo dobrý výpočet gradientu, ale zase nie príliš malé, aby neviedlo k numeric-

kým chybám. Program následne preskúma hodnoty funkcie v okolitých bodoch. Zistí hodnoty

funkcie v súradnicových smeroch priestoru parametrov vo vzdialenosti kroku od aktuálnej

polohy. Pre každý parameter zistí hodnotu tak v kladnom ako aj v zápornom smere. Potom je

vytvorený gradientný vektor. Pre tie parametre, ktorých zmena (ani v kladnom ani zápornom

smere) nevedie k zvýšeniu funkčnej hodnoty je príslušná komponenta vektora nastavená na

nulu. Pre parametre, kde zmena vedie k zvýšeniu funkčnej hodnoty je zase príslušná kompo-

nenta vektora nastavená na rozdiel funkčných hodnôt (na ten väčší v prípade, že sa funkčná

hodnota zväčšuje oboma smermi). Ak sú všetky komponenty gradientného vektora nulové,

program skočí na inú časť kódu, ktorej účelom je otestovať nájdené maximum a ktorá bude

opísaná v nasledujúcom odseku. Ak vektor nie je nulový a funkčná hodnota môže byť zvý-

šená, program preškáluje vektor tak, aby jeho najväčší komponent mal veľkosť kroku. Potom

sa získaný vektor otestuje - vypočíta sa funkčná hodnota v bode na ktorý vektor ukazuje. Ak

je test neúspešný a funkčná hodnota v takto získanom bode je nižšia ako v aktuálnom bode,

všetky komponenty gradientného vektora sú nastavené na nulu okrem tej najväčšej. Takto

pozmenený vektor nevyhnutne ukazuje na „dobrý“ (t.j. funkčnú hodnotu zväčšujúci) bod.

Program následne pokračuje tak, ako keby bol test úspešný: vyberie tri body na priamke -

aktuálnu polohu, bod na ktorý ukazuje gradientový vektor a bod v strede medzi nimi - a

vypočíta parabolu, ktorá ide cez funkčné hodnoty v týchto bodoch. Program vyráta vzdia-

lenosť k minimu paraboly a urobí krok v smere gradientného vektora približne o veľkosti

tejto vzdialenosti. Pod „približne“ rozumieme to, že používateľ môže získanú vzdialenosť vy-

násobiť náhodným číselným faktorom zodpovedajúcim Gaussovému rozdeleniu so stredom v

jednotke a so zvolenou štandardnou odchýlkou (táto možnosť dáva algoritmu nedeterminis-

tický charakter). Získaný bod sa stane novým východzím bodom v prípade, že jeho funkčná

hodnota je väčšia ako aktuálna. Ak tomu tak nie je, novým východzím bodom sa stane bod,

na ktorý ukazuje gradientový vektor. Týmto je iterácia jedného cyklu hľadania maxima fun-

kcie zavŕšená a cyklus sa opakuje až dovtedy, pokým nemá získaný gradientový vektor všetky

komponenty nulové.

Ak program získa bod, ktorý je kandidátom na maximalizáciu funkčnej hodnoty, podrobí

tento bod testovaniu. V princípe sa totiž môže stať, že funkcia nerastie v žiadnom zo sú-

radnicových smerov, pričom však stále narastá v nejakom inom smere. Program teda začne

generovať náhodné body v okolí testovaného bodu s typickou vzdialenosťou jedného kroku.

Ich počet môže zadať používateľ, v našom prípade sme použili 1000 náhodných bodov. Ak

jeden z týchto bodov vedie k rastu funkčnej hodnoty, program ho zvolí za nový východzí

bod a opäť sa spustí iteratívna procedúra hľadania maxima. Ak testovaný bod testom prejde
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(žiaden bod zodpovedajúci väčšej funkčnej hodnote sa nenájde) potom tento bod v priestore

parametrov program považuje za bod, ktorý zodpovedá maximu funkcie.

Používanie programu

Ak sa čitateľ rozhodne používať program sám, potrebuje pozmeniť v programe dve triedy. V

prvom rade je nevyhnutné v súbore PionData.java zadať správnu cestu k súboru s experimen-

tálnymi údajmi. Následne možno editovať súbor RunMe_PionFF.java, kde sa nachádza viac

nastaviteľných parametrov. Zadaním číselného poľa InitPars užívateľ určí počiatočný bod v

priestore parametrov, v ktorom sa hľadanie minima χ2 začne. Ďalej možno zadať štatistiku s

akou budú vyhodnotené chyby (viď sekciu 3.4.2) nastavením premennej Statistics. Podobne

má používateľ možnosť zadať veľkosť kroku a počet náhodných bodov, použitých pri testovaní

nájdeného extrému. Za týmto účelom treba priradiť žiadané hodnoty premenným Fit.Step a

Fit.NbOfRandomCheckPts. Tieto hodnoty sa v programe zadávajú na dvoch miestach. Prvý

krát pri hľadaní minima χ2 pre autentické dáta, druhý krát pri vyhodnocovaní chýb, pri

opakovanom hľadaní minima v prípade „náhodných“ dát. Ak si používateľ želá, môže zadať

rôzne hodnoty na tieto dva účely. Napokon možno zvoliť hodnotu parametra Fit.RandomStep,

ktorý vnáša do algoritmu hľadania minima náhodnosť. Algoritmus vykoná v priestore pa-

rametrov krok v smere gradientného vektora o dĺžke L*(1+Fit.RandomStep*NR), kde L je

vzdialenosť k minimu paraboly a NR je náhodné číslo zodpovedajúce normálnemu rozdeleniu

so stredom v nule a s rozptylom jedna. Ak používateľovi nevyhovuje tento náhodný charakter

zadá Fit.RandomStep = 0.

Po zadaní všetkých spomínaných údajov a parametrov možno program používať. Postup

je

1. program skompilovať príkazom „javac *.java“ a následne

2. program spustiť príkazom „java RunMe_PionFF “.

Keď program ukončí výpočty, vypíše získané výsledky v textovom okne a zobrazí grafické

okno spolu s fitom a experimentálnymi bodmi. Používateľ sa môže v okne pohybovať použitím

šípok na klávesnici. Môže zväčšiť a zmenšiť zobrazovaný výsek použitím kláves „+“ a „-“ a

taktiež môže zväčšiť alebo zmenšiť výsek iba vo vertikálnom smere za pomoci kláves „*“ a

„/“. Možné je tiež graf zobraziť v logaritmickej škále stlačením tlačidla „l“ a naspäť zobraziť v

lineárnej škále opätovným stlačením toho istého tlačidla. Užívateľ ukončí program zatvorením

grafického okna.
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