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A munka előzményei
A részecskefizika Standard Modellje az egyik legsikeresebb
elmélet, amely leírja a nagyenergiás kísérletekben megfigyel-
hető összes jelenséget. Mindemellett a Standard Modell nem
egy fudamentális elmélet, például nem aszimptotikusan sza-
bad, ezen felül nem tudja megmagyarázni a sötét anyag je-
lenlétét. Másfelől az ultraibolya (UV) teljes elméletek, mint
a szuperszimmetrikus modellek, nagyszámú új részecskét tar-
talmaznak, amelyeket eddig nem figyeltünk meg. Ideális meg-
közelítés az effektív, illetve egyszerűsített modellek használa-
ta, amelyek kevés új részecskével és paraméterrel egészítik ki
a Standard Modellt, ezáltal könnyebben összehasonlíthatóak
a kísérleti eredményekkel, valamint azonosítva egy teljesebb
elmélettel a megfeleő paramétereket, arra is nyújt korlátokat.

A Standard Modell felépíthető két-részecske szórások vizs-
gálatával. A perturbatív unitaritás rávilágít új részecskék vagy
kölcsönhatások szükségességére. Ez megindokolja a nehéz
gyenge kölcsönhatási bozonok és a Higgs bozon létezését.
A perturbatív unitaritás használható renormálható elméletek
esetében is, ahol az egyes csatolásokat tudja korlátozni [3].

A dolgozatomban a kövekező két modellt vizsgáltam a
perturbatív unitaritási korlátok segítségével. Az első egy egy-
szerűsített sötét anyag elmélet, amelyben a Standard Modellt
egy gyenge dublett fermion pár és egy szinglett fermion egé-
szíti ki [4]. A kíséletek korlátozzák a paraméterteret [5], de az
egyes paramétereket külön nem tudják. Munkám célja volt,
hogy tanulmányozzam a sötét anyat jelölt részecske tulajdon-
ságait és korlátokat adjak a modell paramétereire. A másik
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modellben egy feltételezett új skalár részecskével egészszít-
jük ki a Standard Modellt [6]. Az effektív elméletben a két-
részecske mértékbozon szórási amplitúdók nőnek az energiá-
val. Munkám egyik célja a modell érvényességi tartományá-
nak felállítása volt, hogy információval szolgáljon arról hol
szükséges új fizikának megjelenni, továbbá szűkítse a kísér-
letileg elfogadott modellek körét. Végezetül bemutattam egy
további nehéz fermionnal történő kiterjesztést, amely az ef-
fektív csatolásokat generálja és korlátokat adtam az új fermi-
on paramétereire.

Tézispontok és következtetések

Vektor-szerű fermionok Yukawa-csatolásainak kor-
látai a dublett-szinglett sötét anyag modellben
A vektor-szerű fermion kiterjesztések népszerűek, mivel ke-
vesebb korlát van rájuk precíziós tesztekből, mint a királis
fermionokra. Megjelennek különböző Standard Modellen túli
elméletekben is, mint a szuperszimmetrikus, vagy ’composite
Higgs’ modellek, ahol a sötét anyagra megfelelő jelöltek. Az
egyszerűsített elméletek tekinthetőek az UV teljes elméletek
alacsonyenergiás effektív változatainak, de mint ahogy a név
is sugallja, elég egyszerűek ahhoz, hogy tesztelhető jóslatokat
adjanak például a sötét anyag természetéről. A sötét anyag
megfigyelések korlátozzák a modell paraméterterét, de nem
az egyes paramétereket. Perturbatív unitartitás használatával
adtam korlátokat a modell paramétereire. Egy új nem-triviális
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korlátot kaptam a különben tetszőleges értékű Yukawa csato-
lásokra [1].

A csatolások tanulmányozása a ’blind spot’-ok
körül a dublett-szinglett sötétanyag modellben
A dublett-szinglett modellben az új fermionok kölcsönhatnak
egymással a Higgsen keresztül Yukawa csatolással. Emiatt a
dublett semleges része és a szinglett keveredik. A keveredés
után a legkönnyebb semleges részecske a sötét anyag jelölt.
A tulajdonságainak tanulmányozásához harmadfokú karakte-
risztikus egyenletet kell megoldani, amit nehéz analitikusan
kezelni. Viszont ha figyelembe vesszük a sötét anyag meg-
figyelésekből jövő korlátokat, a preferált tartományok azon
speciális pontok környezetében vannak, ahol a Higgs illetve Z
bozon csatolás eltűnik. Ezek körül a ’blind spot’ pontok kö-
rül lehetséges az analitikus elemzés, ahol sorfejtéssel a sötét
anyag jelölt paramétereit analitikusan megadom a nulla csato-
lások körül [1].

Új skalárral kiterjeszett Standard Modell effek-
tív leírásának érvényessége
Az ATLAS és CMS kísérletek által nemrég bejelentett többlet
események a kétfotonos végállapotban magyarázhatóak egy
új szinglett skalár részecske bevezetésével. Mivel a legala-
csonyabb rendű nem-triviális mérték-invariáns csatolás a ska-
lár és a mértékbozonok között öt-dimenziós csatolás, a skalár
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kiterjesztés legegyszerűbb általános elméleti leírása egy ef-
fektív modell. Az effektív skalár-mértékbozon csatolások az
energiával növekvő mértékbozon szórási amplitúdókhoz ve-
zetnek. Perturbatív unitaritást használva korlátot adtam az el-
mélet érvényességére [2], amely felett új részecskék vagy új
erős kölcsönhatás megjelenése szükséges. Ezzel a módszer-
rel kizárhatóak egyes kísérletileg jó modellek is, mint például
az ATLAS által preferált nagy skalár szélesség, amely túl ala-
csony energia korlátot ad.

Új skalárt tartalmazó renormálható minimális
modell fermiontömegeinek korlátai
Bemutatom egy minimális kiterjesztését az előző effektív mod-
ellenek, amelyben a skalár mellett egy új nehéz gyenge dublett
vektor-szerű fermion is megjelenik. A fermion hurok megfe-
leltethető az előbbi effektív csatolásoknak, így korlátot adva a
fermion tömegének és Yukawa csatolásának arányára. Meg-
mutattam, hogy ezzel a minimális fermion kiegészítéssel a
fermion tömeg túl kicsi, még a perturbatíven megengedhe-
tő legnagyobb Yukawa csatolásokkal is [2], ami nem össze-
egyeztethető az effektív elmélet érvényességi határával. Több
fermion dublett vagy erősen kölcsönható fermionok bevezeté-
sével gyengíthetőek ezek a korlátok.
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