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 Az erős kölcsönhatás kvantumelmélete 

 Aszimptotikusan szabad elmélet → 

→ csökkenő csatolás az energia növelésével 

 Részecskék: kvarkok és gluonok (partonok) 

 Számolás perturbációszámítással 

 Igazi perturbatív viselkedés csak első (NLO) 

és/vagy második (NNLO) sugárzási korrekciókkal 

(De a befektetendő munka egyre több) 



Kvantum-színdinamika 

 Higgs bomlás  b̅b párba @ NNLO 

Del Duca et al. JHEP 1504 (2015) 036 
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 UV szingularitások 

 Renormálás – nem fizikai 

paraméterek fizikaivá tétele 

→ jól definiált elmélet, az UV 

pólusok kiesnek 
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 Kinoshita-Lee-Naunberg-tétel: 

a hatáskereszmetszet infravörös véges 

 d=4-2ε téridő dimenzióban értelmezett 

integrandusok, numerikusan nem integrálhatóak 

 A tagok összegének újradefiniálása szükséges 

→levonási séma 
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 Levonási tagok 

 Integrált levonási tagok 

 d=4 téridő dimenzióban számolható kifejezések 
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Duplán feloldatlan integrált 

levonási tag 

iSiCSiC III ,2,2,2 ,,

integrálok lineáris kombinációjából 

Közelítés szükséges! 

Nehezen számolható 

analitikusan és numerikusan 

egyaránt  
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 I2 operátor felépítése 

 Illesztés legkisebb négyzetek módszerével 

 Mester integrál → log ∙ polinom 

 I2(ε
-2) nem-aszimptotikus rész → szimmetrikus polinom  

 Illesztés Minuit2 és Mathematica segítségével 

 (Jelen: logaritmus + konstans elég jó közelítés a 

teljes fázistéren) 



Mester integrálok illesztése I. 



Mester integrálok illesztése II. 
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Összefoglalás 

  Sikeresen alkalmazható közelítés: 

 Mester integrálok: 10-4 relatív pontosság 

 I2(ε
-2) operátor: 5 ∙10-3 – 10-2 relatív pontosság 

 Véges részhez ez is elegendő 

 Jelen állás szerint azonban tudunk jobbat 



Köszönöm a figyelmet! 


