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CNRS, Université Paris 6, Paryż, Francja, postdoc

11/2006 – 10/2007 CERN, Genewa, Szwajcaria, early stage training fellow

4 Główne osiągnięcie

Na główne osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
nr 65, poz. 595 z późn. zm.), składa się monografia:

“QCD and Jets at Hadron Colliders”
Sebastian Sapeta

Progress in Particle and Nuclear Physics 89, 1-55, 2016

Mój wkład do powyższej publikacji wynosi 100 %.

4.1 Opis głównego osiągnięcia

Wprowadzenie

W epoce Wielkiego Zderzacza Hadronów (Large Hadron Collider, LHC ), podobnie jak w cza-
sach wcześniejszych zderzaczy, skolimowane strumienie cząstek – dżety – pozostają jednymi z
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podstawowych obiektów zainteresowania. Dżety mierzone w eksperymencie składają się z hadro-
nów, tak więc stanów związanych charakteryzowanych przez niskie skale energetyczne rzędu GeV
lub mniej. Jednak ich istnieje jest dowodem gwałtownych zjawisk dziejących się przy znacznie
wyższych skalach energetycznych, od dziesiątków GeV do połowy całkowitej wejściowej energii
zderzających się cząstek. Te wysokoenergetyczne zjawiska mogą mieć miejsce tylko w małym
ułamku zderzeń hadronów, jednak, ze względu na wysokie energie w środku masy oraz znaczne
świetlności (luminosity), procesy produkcji dżetów są bardzo częste na LHC.

Ponieważ dżety powstają poprzez duże przekazy pędów na małych odległościach, należą one
przede wszystkim do perturbacyjnego obszaru Chromodynamiki Kwantowej (Quantum Chromo-
dynamics, QCD). Tak więc teoretyczne przewidywania dla procesów z produkcją dżetów liczone
są na poziomie partonowych stopni swobody. Związek między dżetami złożonymi z hadronów,
mierzonych w eksperymencie, a dżetami złożonymi z partonów, dla których jesteśmy w stanie
uzyskać przewidywania teoretyczne, nie jest jednoznaczny. Jednym ze źródeł tej niejednoznacz-
ności są przejścia parton-hadron (tzw. hadronizacja), które ze swojej natury są nieperturbacyjne,
i tym samym nie mogą być w pełni kontrolowane w obliczeniach teoretycznych. Innym powodem
jest fakt, iż dżety w zderzaczach hadronów produkowane są zawsze w bardzo zatłoczonym śro-
dowisku i pełny opis promieniowania przed i po twardym zderzeniu nie jest praktycznie możliwy.

Ponieważ powyższa niejednoznaczność nie może być usunięta, na przestrzeni lat podejmo-
wane były liczne wysiłki mające na celu stworzenie definicji dżetów, które pozwoliłaby na pre-
cyzyjne badanie zjawisk dziejących się na krótkich dystansach, będąc równocześnie, na ile to
tylko możliwe, nieczułe na hadronizację oraz niekoherentne promieniowanie pochodzące z innych
części kolizji. Takie właśnie definicje dżetów są obecnie szeroko przyjęte i pozwalają one na w
pełni kontrolowane porównania między teorią a eksperymentem. To z kolei otwiera niezliczone
możliwości użycia dżetów.

Ponieważ dżety są obiektami istniejącymi dzięki QCD, mogą być one wykorzystane do pre-
cyzyjnych testów Chromodynamiki Kwantowej, jak również Modelu Standardowego (Standard
Model, SM ) jako całości. Wiele badań o wysokiej precyzji zostało przeprowadzonych w ekspe-
rymencie Tevatron [1–3] oraz na LHC [4–9]. Ich wyniki wskazują póki co na brak konieczności
rozszerzania obecnego teoretycznego opisu oddziaływań fundamentalnych poza Model Standar-
dowy (Beyond Standard Model, BSM ). Dżety używane są do badania własności oddziaływań
silnych takich jak pomiary silnej stałej sprzężenia, αs, jak również wyznaczania funkcji rozkła-
dów partonowych (parton distribution functions, PDFs), gdzie dane z produkcji dżetów na LHC
są bardzo istotne dla redukcji niepewności w rozkładach gluonu przy wysokich wartościach po-
dłużnego pędu, x. Procesy z produkcją dżetów są także kluczowe dla badania tak podstawowych
kwestii jak prawdziwość faktoryzacji pomiędzy krótko- i długo-dystansową dynamiką w QCD,
jak również istnienia nieliniowego obszaru oddziaływań silnych. Są one także bardzo użyteczne
w studiowaniu granicznych obszarów przestrzeni fazowej QCD gdzie modelowanie teoretyczne
staje się bardzo wymagające [10].

Znaczenie dżetów rozciąga się jednak daleko poza ścisły obszar fizyki oddziaływań silnych,
gdzie służą one do reprezentowania partonów biorących udział w twardym procesie. Jest tak
ponieważ dżety mogą powstawać nie tylko w krótko-dystansowych oddziaływaniach kwarków i
gluonów ale, na przykład, w rozpadach ciężkich obiektów, takich jak bozon Higgsa lub bozony
wektorowe W i Z, które następnie rozpadają się na parę dżetów, lub kwark top, który rozpada się
na trzy dżety. Podobnie, dżety mogą być produkowane w procesach rozpadów nowych cząstek,
takich jak hipotetyczny rezonans, Z ′ oraz wiele innych cząstek przewidywanych przez Super-
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symetrię (Supersymmetry, SUSY ), które bardzo często prowadzą do wielo-dżetowych stanów
końcowych. Także ciemna materia oraz dodatkowe wymiary prowadzą do wyraźnych sygnatur
w rozkładach dżetów.

Dżety pojawiają się jednak nie tylko w potencjalnych sygnałach BSM ale wnoszą także wkład
do tła dla niezliczonej liczby procesów w ramach oraz poza Modelem Standardowym. Na przy-
kład, analizy dla produkcji Higgsa dzielą przypadki w zależności od ilości dżetów pojawiających
się w stanie końcowym, co pozwala na bardziej efektywne odjęcie tła [11, 12]. W końcu, dżety
używane są także bardzo szeroko w fizyce ciężkich jonów. Klasycznym przykładem jest badanie
gęstego medium stworzonego w kolizji dwóch dużych jąder poprzez asymetrię produkcji pary
dżetów [13].

Powyższa lista zastosowań motywuje znaczne, wielotorowe wysiłki jakie podejmowane są aby
rozwinąć lepszą kontrolę nad procesami z produkcją dżetów. Jeden z kierunków tych działań sku-
pia się na lepszym zrozumieniu własności samych dżetów oraz słabych i silnych stron dostępnych
definicji dżetów jak również związanych z nimi obserwabli. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest
analiza teoretycznych podstaw dla perturbacyjnych obliczeń poprzez studiowanie obszaru stoso-
walności i ograniczeń różnych rodzajów faktoryzacji w QCD. Wreszcie, bardzo istotna aktywność
skupiona jest na systematycznym ulepszaniu dokładności przewidywań perturbacyjnych dla pro-
cesów z produkcją dżetów.

Celem mojej monografii, zdefiniowanej tutaj jako główne osiągnięcie, było opisanie obecne-
go stanu wiedzy w każdym z trzech obszarów wspominanych powyżej. W tym auto-referacie,
przedstawiam krótki przegląd tych tematów, ze specjalnym naciskiem na mój własny wkład do
fizyki dżetów poprzez prace opublikowane w referencjach [H.1–H.12].

Definicje i własności dżetów

Dżety okazują się być bardzo zróżnicowanymi i bogatymi obiektami. Różnią się one twardością,
kształtem, masą, podatnością na miękkie promieniowanie, poprawkami hadronizacyjnymi oraz
innymi aspektami związanymi z ich wewnętrzną strukturą.

Mimo iż koncept dżetu cząstek jest raczej intuicyjny, wiele lat zabrało stworzenie precyzyjnej
i praktycznej definicji dżetu, pozwalającej na przeprowadzanie obliczeń w ramach perturbacyjnej
QCD, takich, które mogą potem być porównane z danymi doświadczalnymi. W szczególności,
powszechnie akceptowane jest obecnie, iż dobra definicja dżetu powinna spełniać tzw. kryterium
infrared and collinear safety (IRC-safety). Oznacza ono, że zbiór twardych dżetów nie zmienia
się gdy do danego stanu końcowego dołożymy cząstkę miękką lub kolinearną do już istniejących.
Ta cecha definicji dżetu pozwala na w pełni kontrolowane obliczenia perturbacyjne.

Obecne analizy teoretyczne i eksperymentalne używają prawie wyłącznie algorytmów anti-
kT [14], kT [15,16] lub Cambridge/Aachen (C/A) [17,18]. Każdy z nich spełnia kryterium IRC-
safety, zależy od jednego parametru R, zwanego promieniem dżetu, oraz zaimplementowany jest
w pakiecie FastJet [19]. Uzbrojeni w powyższe algorytmy jesteśmy gotowi do analizy wielu
interesujących własności dżetów takich jak masa, powierzchnia czy wewnętrzna struktura.

Twarde dżety produkowane w zderzeniach hadronów występują zawsze w towarzystwie pro-
mieniowania pochodzącego z oddziaływań pomiędzy pozostałościami hadronów lub pomiędzy
różnymi hadronami z grup cząstek (bunches) przechodzących przez siebie w trakcie kolizji. Ta-
kie promieniowanie, nazywane odpowiednio underlying event (UE) i pile-up (PU) ma mieszaną,
perturbacyjną oraz nieperturbacyjną naturę i nie jest związane z twardymi partonami dającym
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źródło dżetom. Tym samym, z punktu widzenia analiz, które używają dżetów aby badać zjawiska
dziejące się na krótkich dystansach, promieniowanie to jest rodzajem zanieczyszczenia.

Intuicyjnym jest wyobrażenie sobie, że im większy dżet, tym większa jest jego podatność na
powyższe zanieczyszczenie pochodzące od UE lub PU. Dzieje się tak ponieważ algorytm dżetowy
będzie wychwytywał niekoherentne promieniowanie proporcjonalnie do swojej powierzchni i tym
samym większy dżet będzie nim bardziej dotknięty (w sensie absolutnym). Ilościowa dyskusja
zagadnienia powierzchni dżetu rozpoczęła się wraz z pracą [20]. Z naiwnej geometrii oczekujemy
iż dżet będzie miał powierzchnię πR2. Dokładniejsze badania [20] pokazały, że powierzchnia dże-
tu jest w większości przypadków inna i że istnieje pewna swoboda w jej definicji. W Ref. [H.10],
rozszerzyłem analizę z pracy [20] otrzymując w pełni analityczne wyniki dla powierzchni dże-
tów złożonych z dwóch cząstek. Obliczenia zostały przeprowadzane dla grupy współczesnych
algorytmów dżetowych i ujawniły nietrywialną zależność powierzchni dżetu od jego definicji,
rozmiaru a także względnej twardości i odległości komponentów.

W tej samej pracy, zaproponowałem nową wielkość charakteryzującą dżet o nazwie masowa
powierzchnia dżetu, która zdefiniowana jest w taki sposób aby mierzyć podatność masy dżetu
na zanieczyszczenia pochodzące z UE i PU. Masa dżetu powstaje dzięki jego strukturze we-
wnętrznej. W QCD, struktura ta bierze się z emisji kwarków i gluonów. Jednak w procesach z
hadronowymi rozpadami ciężkich obiektów o masie m i pędzie poprzecznym pT � m, produk-
ty rozpadu także mogą znaleźć się w jednym dżecie tworząc jego masę. Dokładne wyznaczenie
masy dżetu jest tym samym kluczowe dla poprawnej rekonstrukcji obiektu będącego źródłem
rozpadu, takiego jak bozon Higgsa, kwark top czy hipotetyczny bozon Z ′, oraz oddzielenie po-
wyższych przypadków od tych pochodzących z czystego QCD. Precyzja ta może być poprawiona
poprzez użycie masowej powierzchni dżetu do oszacowania jaka część masy dżetu pochodzi z
zanieczyszczania UE/PU i tym samym powinna być odjęta.

W Ref. [H.10], otrzymane zostały analityczne wzory dla masowych powierzchni dżetów zło-
żonych z dwóch cząstek oraz numeryczne wyniki dla w pełni realistycznych przypadków po-
chodzących z symulacji Monte Carlo (MC). Jakościowe zachowanie masowych powierzchni dże-
tów okazuje się być podobne do samych powierzchni dżetowych. Cechy zaobserwowane w dwu-
cząstkowych wynikach bardzo dobrze reprodukowane są dla pełnych symulacji numerycznych.
Nasze wyniki dostarczają wskazówek co do optymalnego wyboru algorytmu dżetowego. Na przy-
kład, aby zminimalizować systematyczny błąd w wyznaczaniu masy dżetu, należy wybrać ten
algorytm, dla którego masowa powierzchnia dżetu jest najmniejsza. W Ref. [H.10] rozwinięta
została także metoda korekcji masy dżetu o wkłady pochodzące z PU poprzez odjęcie członu
proporcjonalnego do masowej powierzchni dżetu. W szczególności, zademonstrowano, że więk-
szość tego wkładu może być w sposób systematyczny usunięta dzięki naszej metodzie, prowadząc
w konsekwencji do polepszania rozdzielczości rozkładów masy.

Z powyższej dyskusji jasno wynika, że dżety mają bardzo bogatą strukturę wewnętrzną i
że szczegóły tej struktury niosą istotną informację o pochodzeniu dżetu. Okazuje się, iż można
użyć tego faktu do wydajniejszego rozdzielania sygnału od tła. Dla dżetu o tej samej masie, dwa
jego wiodące pod-dżety dzielą między siebie pęd dżetu w bardzo różny sposób w zależności od
tego czy pochodzą one z rozpadu ciężkiego obiektu, V , czy z czystych emisji QCD. W pierwszym
przypadku, dwa pod-dżety rozdzielają między siebie pęd dżetu w sposób symetryczny, podczas
gdy w drugim przypadku, jeden z pod-dżetów jest znacznie twardszy od drugiego. Podobne roz-
ważania stosują się do kąta pomiędzy pod-dżetami. W większości przypadków, kąt ten będzie
większy dla V → qq̄ niż dla q → qg, jako że dla tego ostatniego emisje kolinearne są wzmocnio-
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ne. Powyższe obserwacje tworzą podstawę dużej liczby technik wykorzystujących wewnętrzną
strukturę dżetów. Najbardziej popularne z nich to mass drop/filtering [21], pruning [22, 23],
trimming [24] oraz N -subjettiness [25, 26].

Wymienne narzędzia zostały przez mnie w sposób systematyczny zanalizowane i porównane
w pracy [H.7]. Aby takie porównanie było możliwe wprowadziliśmy ideę istotnego rozszczepie-
nia (relevant splitting) zdefiniowanego jako ten rozpad w całym drzewie emisji, który odpowiada
za większość masy dżetu. Zastosowanie powyższych technik do istotnego rozszczepienia dla dże-
tów z symulacji Monte Carlo pozwoliło na czytelną wizualizację różnic i podobieństw pomiędzy
poszczególnymi metodami i, co najważniejsze, ustalenie obszarów przestrzeni fazowej, w których
działanie różnych technik pokrywa się. Późniejsze analizy idące w podobnym kierunku można
znaleźć w pracach [27–31].

Faktoryzacja w procesach z dżetami

Wysokiej jakości przewidywania QCD dla procesów z dżetami wymają nie tylko aby dżety były
odpowiednio zdefiniowane ale również tego aby fizyka krótko-dystansowa, którą chcemy badać
przy pomocy dżetów, faktoryzowała się od długo-dystansowej dynamiki, która może być następ-
nie sparametryzowana poprzez rozkłady partonowe (PDF-y). Powyższa własność ma miejsce w
QCD ale jej obszar stosowalności jest ograniczony. W szczególności, faktoryzacja QCD staje
się subtelna gdy badamy ekstremalne obszary przestrzeni fazowej, gdzie zrozumienie silnych
oddziaływań jest tylko częściowe.

Najbardziej kanoniczną formą faktoryzacji jest tzw. faktoryzacja kolinearna. Ten typ fak-
toryzacji stosuje się gdy składniki cztero-pędu, k, wchodzącego partonu wyemitowanego przez
hadron poruszający się w kierunku plus spełniają relację k+ � k−, kT . Zakładamy tutaj, że
wchodzący hadron porusza się wzdłuż osi z oraz, że każdy cztero-pęd może być wyrażony przy
pomocy zmiennych stożka k± = E ± pz oraz dwuwymiarowego pędu poprzecznego ~k⊥, tak że
kT = |~k⊥|.

Faktoryzacja kolinearna została rygorystycznie udowodniona tylko dla kilku przypadków,
takich jak rozpraszanie głęboko-nieelastyczne (deep inelastic scattering, DIS ) [32], proces Drell-
Yan [33, 34], produkcja ciężkiego kwarkonium [35], oraz, w znacznym stopniu, dla produkcji
pary dżetów [36]. Istotne jest aby rozumieć, że wszystkie powyższe dowody działają tylko dla
odpowiednio inkluzywnych obserwabli. Dla tych mniej inkluzywnych faktoryzacja kolinearna
jest łamana w wyższych rzędach rozwinięcia perturbacyjnego QCD [37,38].

Tym samym, nawet najprostsza forma faktoryzacji QCD (faktoryzacja kolinearna) wymaga
dalszych badań w celu uzyskania pewności, że używana jest ona poprawnie do otrzymywa-
nia przewidywań wyższych rzędów, w szczególności dla procesów z produkcją dżetów. Jedną z
subtelności związanych z procedurą faktoryzacji kolinearnej jest to, iż nie jest ona całkowicie
jednoznaczna. Niejednoznaczność wiąże się ze szczegółami członów odjęć, które, poza częściami
rozbieżnymi, zawierają także wkłady skończone i ich wybór jest tym co definiuje schemat fak-
toryzacyjny. Formalnie wszystkie schematy są równoważne, w praktyce jednak, dla obliczeń w
skończonym rzędzie, różnice między schematami mogą być numerycznie istotne.

W kontekście zderzeń hadron-hadron, w przeważającej większości przypadku używany jest
schemat faktoryzacyjny MS [32], tak więc większość głównych zbiorów dystrybucji partonów
zdefiniowanych jest w tym właśnie schemacie [39]. Schemat MS jest wygodny z kilku względów
ale staje się on problematyczny w przypadku tak zwanych matched calculations, gdzie wyniki
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w rzędzie podwiodącym w perturbacyjnym rozwinięciu w αs (next-to-leading-order, NLO) łą-
czone są z rezultatami z parton shower (PS). Tego typu łącznie jest najbardziej naturalne gdy
kolinearne PDF-y mogą być odzyskane poprzez wycałowanie emisji PS po pędzie poprzecznym.
Nie jest to jednak możliwe gdy do obliczeń wykorzystujemy PDF-y MS gdyż odpowiadający im
PS nie istnieje. Rozwiązanie tego problemu zostało przedstawione w Ref. [40], gdzie zapropo-
nowany został nowy schemat faktoryzacyjny MC. W tym schemacie, PDF-y oraz PS są w pełni
kompatybilne i procedura łączenia NLO+PS okazuje się być wyjątkowo prosta.

W Ref. [H.2], schemat MC został rozwinięty i zaimplementowany dla realistycznego przypad-
ku generatora Monte Carlo z tzw. PS dipolowym. W powyższej pracy pokazaliśmy, że schematy
MC i MS są w pełni równoważne na poziomie rachunku NLO oraz, że ten pierwszy bardzo
upraszcza procedurę łącznia NLO+PS. Wystarczy bowiem zrewagować PS prostymi, pozytyw-
nymi wagami. Jedyny koszt metody dyskutowanej w Ref. [H.2] polega na konieczności uzyska-
nia nowego zestawu rozkładów partonowych w schemacie MC. Istnieje jednak prosty przepis
na otrzymanie ich z dostępnych PDF-ów MS, a procedurę tę należy przeprowadzić tylko raz.
W pracy opublikowanej w Ref. [H.2], przedstawione zostało dokładne porównanie rozkładów
otrzymanych przy pomocy metody łączenia NLO+PS bazującej na schemacie MC z tymi uzy-
skanymi przy pomocy innych istniejących przepisów. Wszystkie badane podejścia okazują się
być konsystentne. Ponadto, nasza metoda NLO+PS dla procesu Drell-Yan daje wyniki bardzo
bliskie pełnemu przewidywaniu next-to-next-to-leading order (NNLO).

Kolinearna faktoryzacja nie obejmuje jednak wszystkich interesujących przypadków. W szcze-
gólności, istnieje klasa obserwabli, które zależą bezpośrednio od wielkości pędu poprzecznego
wchodzącego partonu i do których faktoryzacja kolinearna nie może być zastosowana (gdyż za-
kłada ona znikanie tego komponentu). Jednym z takich przypadków jest produkcja pary dżetów
w konfiguracji, w której kąt azymutalny między nimi bliski jest π. W tej sytuacji, wektorowa
suma pędu poprzecznego między dwoma wiodącymi dżetami, qT = |~pT1+~pT2|, jest bardzo mała
i jej wartość porównywalna jest z pędem poprzecznym wchodzącego partonu. Tak więc, nie mo-
żemy zakładać znikania kT gdyż to prowadziłoby do istotnych modyfikacji rozkładów w obszarze
małych qT . Tym samym, rozkłady partonów odpowiednie do opisu powyższego procesu powinny
zależeć zarówno od pędu podłużnego jak i poprzecznego, k+ i kT . Tego typu funkcje znane są
jako rozkłady partonowe zależne od pędu poprzecznego (transverse momentum dependent parton
distributions, TMDs) i wymagają one rozszerzenia faktoryzacji kolinearnej na tzw. faktoryzację
zależną od pędu poprzecznego (faktoryzacja TMD).

Zrozumiałym jest, że faktoryzacja TMD dla produkcji pary dżetów musi być bardziej zło-
żona. Jej status dla ogólnego przypadku jest przedmiotem toczącej się debaty. Istnieje jednak
granica, w której powyższa faktoryzacja upraszcza się. Granica ta odpowiada produkcji pary
dżetów z dużymi wartościami rapidity. Tego typu przypadki implikują asymetryczną sytuację,
w której dwa zderzające się obiekty próbkowane są w bardzo różnych obszarach pędu. Jeden z
wchodzących partonów (pocisk) niesie duży ułamek podłużnego pędu hadronu, z którego został
wyemitowany, x1 ∼ 1, podczas gdy dla drugiego z wchodzących partonów (tarcza), ten ułamek
jest mały, x2 � 1. Jako że liczba gluonów rośnie bardzo szybko z malejącym x, sytuacja powyż-
sza odpowiada zderzeniu obiektów, z których jeden ma małą a drugi dużą gęstość. To pozwala na
uproszczenie faktoryzacji TMD poprzez zaniedbanie pędu poprzecznego partonu z dużym x, tzn.
tego z pocisku. Z drugiej strony, dla partonu z tarczy należy użyć nieprzecałkowanego rozkładu
partonowego z pełną zależności od kT .

Zauważmy, że produkcja pary dżetów poruszających się do przodu (tzn. o dużych wartościach
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rapidity) jest problemem z wieloma skalami. Najwyższą skalą jest oczywiście energia zderzenia,√
s, następnie poprzeczne pędy dżetów, pT1, pT2, i na końcu, wektorowa suma pędów poprzecz-

nych dwóch wiodących dżetów, qT (lub równoważnie, pęd poprzeczny wchodzącego gluonu bę-
dącego poza powłoką masy, kT ). Ta ostania skala może być w zasadzie w dowolnym miejscu
poniżej pędów poprzecznych indywidualnych dżetów. Przypadek kT ∼ pT1, pT2, odpowiada ma-
łemu kątowi w płaszczyźnie poprzecznej, ∆φ, pomiędzy dwoma najtwardszymi, poruszającymi
się do przodu dżetami, podczas gdy kT � pT1, pT2, dżety tworzą w płaszczyźnie poprzecznej
kąt bliski π (limit back-to-back). Ten drugi przypadek jest domeną stosowalności tzw. efektyw-
nej faktoryzacji TMD [41]. W pierwszym przypadku jednak pojawia się inny typ faktoryzacji,
określany jako faktoryzacja wysokoenergetyczna (high energy factorization, HEF) [42]. Pomimo
tego że faktoryzacja HEF nie stosuje się w ścisłym limicie back-to-back, może być ona używana
w obszarze ∆φ . π, tzn. także w regionie przejściowym między liniowym i nieliniowym reżimem
QCD. Jednak, aby uzyskać wiarygodne przewidywania dla obszaru ∆φ ' π należy stosować
efektywną faktoryzację TMD [41]. Niestety, ta ostatnia nie zawiera w sobie istotnego składnika
faktoryzacji HEF, tzn. zależności elementu macierzowego od kT .

W Ref. [H.3] pokazaliśmy, że zalety faktoryzacji HEF i efektywnej faktoryzacji TMD mogą
być połączone w ramach jednego podejścia określanego mianem ulepszonej faktoryzacji TMD
(improved TMD factorization, ITMD), stosowalnego dla pT1, pT2 � Qs, oraz dowolnej warto-
ści kT . Qs w powyższym wzorze oznacza skalę saturacji, tzn. skalę pędu poprzecznego poniżej
której efekty nieliniowe w oddziaływaniach partonów stają się istotne. Typowa wartość tej skali
szacowana jest na kilka GeV, w zależności od x oraz liczby nukleonów w tarczy.

W obszarze stosowalności HEF przekrój czynny na hadroprodukcję pary dżetów przybie-
ra standardową formę konwolucji rozkładów partonowych i elementu macierzowego. Jednak, w
przeciwieństwie do faktoryzacji kolinearnej, w przypadku HEF, zarówno PDF-y jak i element
macierzowy zależą od kT . Kluczową cechą HEF jest to, że przekrój czynny daje się rozfaktory-
zować na czynniki zależne od długo- i krótko-dystansowej dynamiki. Jak odkryto w Ref. [41],
powyższa cecha zmienia się w granicy w której kT � pT1, pT2. W tym przypadku, przekrój czyn-
ny na produkcję pary dżetów nie może być zapisany jako jeden iloczyn ale jako suma iloczynów
różnych rodzajów nieprzecałkowanych rozkładów partonowych i tzw. czynników twardych. Ha-
dronowy przekrój czynny jest ciągle wyrażony przy pomocy obiektów niezmienniczych względem
transformacji cechowania (rozkłady TMD oraz czynniki twarde) ale struktura końcowego wy-
niku okazuje się być bardziej złożona niż dla przypadku HEF. W szczególności, każdy kanał
partonowy wymaga innych rodzajów rozkładów TMD.

Analiza przeprowadzona w Ref. [H.3] uogólniła wynik Ref. [41] w trzech istotnych aspek-
tach. Po pierwsze, otrzymane zostały czynniki twarde, które w pełni zależą od pędu poprzecz-
nego wchodzącego gluonu. Po drugie, wspomnie czynniki zawierają kompletną zależność od
liczby kolorów, Nc. Po trzecie, liczba twardych czynników została zredukowana o dwa, przez co
końcowy wynik uległ istotnemu uproszczeniu. Wszystko to pozwoliło napisać wzór faktoryza-
cyjny na produkcję pary dżetów do przodu, która unifikuje poprzednie podejścia o ograniczonej
stosowalności. Ulepszona faktoryzacji TMD znosi ograniczenia wcześniejszych opisów i dostar-
cza unikatowego podejścia pozwalającego badać nieliniowe efekty QCD przy pomocy twardych
obiektów, tzn. dżetów. Przeprowadzona następnie numeryczna analiza grupy rozkładowy istot-
nych dla produkcji pary dżetów do przodu [43] wskazuje, że, w pewnym obszarze przestrzeni
fazowej, faktoryzacja ITMD może wnosić poprawki do wcześniej stosowanego podejścia HEF
jednak nie zmienia ona w znaczący sposób przewidywań dla sygnałów saturacji otrzymanych w

8



ramach faktoryzacji wysokoenergetycznej.

Produkcja dżetów w zderzaczach hadronów

Przejdźmy teraz do dyskusji teoretycznych przewidywań dla procesów z produkcją dżetów w
zderzeniach hadron-hadron. Precyzja tych przewidywań, uzyskiwanych w ramach perturbacyj-
nej QCD, jest zawsze do pewnego stopnia ograniczana przez efekty nieperturbacyjne takie jak
hadronizacja i underlying event. Powyższe efekty nie są możliwe do wyeliminowania, tak więc ich
zrozumienie jest bardzo istotne gdyż pozwala ono na pełną kontrolę, a w pewnych przypadkach
także poprawę, systematycznych niepewności uzyskiwanych przewidywań. To ostatnie możliwe
jest poprzez oszacowanie wkładów nieperturbacyjnych i odjęcie ich od danych eksperymental-
nych.

Szczegółowa analiza własności underyling event w kontekście procesów z produkcją dżetów
została przeprowadzona przeze mnie w Ref. [H.12]. Poprzez stworzenie uproszczonego, anali-
tycznego modelu underlying event byłem w stanie zrozumieć jak różne metody pomiaru UE
radzą sobie z szacowaniem jego wkładu oraz jakie systematyczne niepewności wiążą się z tymi
oszacowaniami. W powyższej pracy porównaliśmy tradycyjne podejście, używane wcześniej w
eksperymencie Tevatron, z nową metodą bazującą na koncepcji powierzchni dżetu, zapropono-
waną w Ref. [44] dla pomiaru pile-up. Odkryliśmy, że obydwie metody dają podobne wyniki dla
wielkości uśrednionych po wielu zderzeniach, natomiast metoda oparta na powierzchni dżetów
ma silną przewagę gdy zainteresowani jesteśmy bardziej różniczkowymi własnościami UE, taki-
mi jak jego rozkład w rapidity oraz fluktuacje wewnątrz oraz pomiędzy eventami. Wynika to
z faktu, iż podejście bazujące na powierzchni dżetów do szacowania wkładu UE do pędu dżetu
używa mediany a nie średniej i jest tym samym bardziej stabilne względem rzadkich wkładów
pochodzących z perturbacyjnej części stanu końcowego. W następnej kolejności, metoda bazują-
ca na powierzchni dżetów została użyta do zbadania kilku istotnych własności UE symulowanego
poprzez realistyczne generatory Monte Carlo. W pierwszym kroku, potwierdzone zostały zało-
żenia uproszczonego modelu UE. Następnie zbadaliśmy, wcześniej niestudiowane cechy UE takie
jak zależność od rapidity, fluktuacje oraz korelacje. W każdym z tych przypadków zwróciliśmy
uwagę na różnice w modelowaniu UE pomiędzy istniejącymi generatorami MC.

Metoda bazująca na powierzchni dżetów zaproponowana w Ref. [H.12] została użyta przez
eksperyment CMS do pomiaru UE na LHC dla energii zderzeń

√
s = 0.9 oraz 7 TeV [45]. Analizy

te pokazały, że nasze podejście jest czułe na szczegóły modelowania UE i może być tym samym
użyte do ograniczenia parametrów tych modeli. Metoda przedstawiona w Ref. [H.12] jest obecnie
szeroko stosowana na LHC do odjęć UE dla procesów z produkcją fotonów [46,47].

Mając kontrolę nad nieperturbacyjnymi aspektami zderzeń hadron-hadron, możemy zwrócić
się w stronę przewidywań w ramach perturbacyjnej QCD. Istnieje obecnie znaczna liczba po-
dejść pozwalających na otrzymanie precyzyjnych przewidywań dla procesów z produkcją dżetów.
Zwarte podsumowanie obecnego stanu wiedzy na ten temat znajduje się w mojej monografii.
Poniżej skupiam się tylko na tych wynikach, do których miałem osobisty wkład.

Obliczenia w QCD dla procesów z wieloma dżetami dzielą się na dwie szerokie klasy. Z jednej
strony, przekroje czynne mogą być liczone w pewnym konkretnym, skończonym rzędzie rozwi-
nięcia perturbacyjnego w stałej αs (fixed-order calculations). Ten typ obliczeń posiada ogromną
wartość jednak złożoność rachunku rośnie bardzo szybko wraz ze wzrastającym rzędem oraz
liczbą dżetów w stanie końcowym. Oznacza to, że obliczenia typu fixed-order są w praktyce
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możliwe tylko dla procesów z niewielką liczbą kwarków i gluonów w stanie końcowym. Ponadto,
wiele wyników znanych jest tylko dla przypadków całkowitych przekrojów czynnych, tak więc
bez dostępu do kinematyki stanu końcowego.

W związku z powyższym, rozwijane są komplementarne podejścia, które określane są mia-
nem łączenia NLO+PS oraz łączenia NLO (odpowiednio NLO+PS matching i NLO merging).
Pierwsze z nich zostało już wprowadzone w poprzedniej sekcji. Drugie polega natomiast na
dodawaniu kilku wyników NLO otrzymanych dla procesów z różną liczbą dżetów w stanie koń-
cowym. Pozwala to osiągnąć dokładność NLO dla szerokiej klasy rozkładów jednak musi być
przeprowadzone w sposób ostrożny, tak aby uniknąć liczenia tych samych wkładów dwukrotnie.

W Ref. [H.11] rozwinąłem metodą nazwaną LoopSim, która pozwala na konsystentne scala-
nie wyników NLO otrzymanych dla różnej ilości dżetów w stanie końcowym. Metoda opiera się
na wymaganiu unitarności, które prowadzi do warunku, że w każdym rzędzie w αs rozbieżności
pochodzące z diagramów pętlowych muszą skasować się z tymi, które pojawiają się w wycałowa-
nych diagramach z rzeczywistymi emisjami. Warunek ten pozwala uzyskać przybliżone diagramy
pętlowe przy użyciu diagramów rzeczywistych z większą liczbą partonów w stanie końcowym.
Jak pokazano w Ref. [H.11], LoopSim umożliwia efektywne uzyskiwanie dominującej części po-
prawek NNLO dla szerokiej klasy rozkładów istotnych z punktu widzenia zderzaczy hadronów.
Różnica pomiędzy dokładnym wynikiem NNLO dla rozkładów różniczkowych a tym otrzyma-
nym z pomocą LoopSim wiąże się z częścią skończoną diagramów dwu-pętlowych. Jednak te
diagramy mają zawsze topologię LO, a więc powyższa różnica staje się bardzo mała dla rozkła-
dów z dużym K-faktorem (stosunkiem przekroju czynnego NLO do LO). Tym samym, rozkłady
różniczkowe czułe na nowe kanały i nowe, kinematycznie wzmocnione konfiguracje, pojawiające
się w wyższych rzędach i prowadzące do znacznych K-faktorów, uzyskane za pomocą LoopSim,
będą bardzo bliskie pełnemu wynikowi NNLO.

Metoda LoopSim została zastosowana do uzyskania przewidywań dla szerokiej grupy pro-
cesów takich jak Drell-Yan [H.11], W/Z+dżet [H.6], para dżetów [H.11] oraz para bozonów
elektrosłabych [H.8] [48, 49]. W szczególności, w Ref. [H.6], obliczyliśmy przybliżone przekroje
czynne NNLO dla produkcji W+dżety i Z+dżety i porównaliśmy je do danych LHC dla 7 TeV.
Dla przypadku tych procesów okazuje się, że opis danych dla różniczkowego rozkładu wiodącego
dżetu uzyskany z pomocą LoopSim jest podobny do tego otrzymanego w rzędzie NLO. Jed-
nak przewidywania LoopSim charakteryzują się znacznie mniejszą niepewnością teoretyczną, są
tym samym dokładniejsze. Co jednak bardziej istotne, okazuje się, że rozkłady tzw. zmiennej
HT , którą uzyskuje się jako skalarną sumę pędów poprzecznych wszystkich dżetów, otrzyma-
ne z pomocą LoopSim są znacznie bliższe danym doświadczalnym niż wyniki NLO [H.6]. Jest
to ważne ze względu na fakt iż zmienne typu HT są powszechnie używane w poszukiwaniach
wielo-dżetowych sygnałów nowej fizyki.

W Ref. [H.8], metoda LoopSim została użyta do badania produkcji WZ, w szczególności,
do analizy weta dżetów. Weto jest procedurą polegającą na odrzucaniu tych przypadków, dla
których pędy poprzeczne dżetów przekraczają zadaną wartość pT,weto. Pomiary z użyciem weta
dżetów są często przeprowadzane ponieważ pozwalają na znaczną redukcję tła. Z punktu widze-
nia teoretycznego jednak, weto stanowi dodatkową komplikację bowiem wprowadza logarytmy
typu ln (pT,weto/Q), gdzie Q jest twardą skalą procesu (np. masa bozonu elektrosłabego).

Praca [H.8] wykorzystuje metodę LoopSim do zbadania dokładnie tego problemu. Uzyskane
w niej przybliżone wyniki NNLO dla grupy rozkładów dla produkcji WZ wskazują na istotne po-
prawki względem NLO, sięgające nawet 30% dla przypadków bez weta dżetów. Sytuacja zmienia
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się całkowicie gdy weto zostaje narzucone. Prowadzi to do wyeliminowania wkładu od konfigu-
racji, w których jeden lub obydwa bozony elektrosłabe poruszają się w kierunku przeciwnym
do dżetu, równocześnie wzmacniając wkłady od przypadków, w których bozony elektrosłabe
poruszają się w kierunkach przeciwnych do siebie. W konsekwencji, poprawka NNLO dla przy-
padków z wetem dżetów jest znacznie mniejsza. To z kolei może zostać użyte jako argument do
stosowania weta w celu stabilizacji zbieżności szeregu perturbacyjnego. Analiza przeprowadzona
w Ref. [H.8] pokazuje, że tak właśnie jest, z tym jednak zastrzeżeniem, że przekroje czynne
uzyskane z warunkiem weta otrzymują nowy rodzaj poprawek pochodzących od tzw. logaryt-
mów Sudakova, które zmniejszają rozkłady różniczkowe w obszarze dużych pędów poprzecznych.
Przybliżone wyniki NNLO z Ref. [H.8] zawierają istotną cześć tych logarytmicznych członów.
Dodatkowe wkłady mogą być uzyskane z resumacji w stylu Ref. [50,51]. Na koniec warto wspo-
mnieć, że badania efektów związanych z wetem dżetów w produkcji par bozonów elektrosłabych
opublikowane w Ref. [H.8] mają bezpośrednie implikacje dla poszukiwania tzw. anomalnej stałej
sprzędzenia trój-bozonowego.

Ostatnim tematem monografii jest specjalna podklasa procesów, w której dżety produkowane
są w kierunku do przodu (tzn. mają one duże rapidity). Jak wspomniano w poprzedniej sekcji,
produkcja do przodu wymaga wyjścia poza faktoryzację kolinearną i zastąpienia jej jakąś formą
faktoryzacji TMD. W pracach [H.9], [H.4], [H.5] oraz [H.1] dokonałem analizy różnych aspektów
związanych z produkcją dżetów do przodu w ramach faktoryzacji HEF.

Użycie HEF wymaga posiadania jako wkładu nieprzecałkowanego rozkładu gluonów. Tego
typu rozkład został uzyskany przeze mnie w Ref. [H.9] poprzez fit nieprzecałkowanej gęstości glu-
onów, którego ewolucja rządzona jest przez zunifikowane równanie BK/DGLAP zaproponowane
w Ref. [52,53], do najnowszych danych DIS z akceleratora HERA. W pracy [H.9] pokazałem, że
tego typu rozkład gluonowy jest w stanie poprawnie opisać różniczkowe przekroje dla produkcji
pary dżetów w zderzeniach proton-proton mierzone w eksperymencie CMS, jak również stosu-
nek rozkładów ∆φ (kąt azymutalny pomiędzy dżetami) w zderzeniach deuter-złoto do tych ze
zderzeń proton-proton, mierzonych w eksperymencie STAR. Otrzymałem także przewidywania
dla efektów saturacji gluonowej i pokazałem, że może być ona zaobserwowana w produkcji dże-
tów do przodu w zderzeniach proton-ołów poprzez pomiar rozkładów w kącie azymutalnym w
obszarze ∆φ ∼ π.

Opis teoretyczny stworzony i uprawomocniony w Ref. [H.9] został następnie wykorzysta-
ny w szczegółowych badaniach możliwych sygnałów saturacji gluonów w produkcji dżetów do
przodu w zderzeniach proton-ołów w pracy [H.5]. W celu uzyskania pełnego obrazu, użyte
zostało kilka różnych rozkładów gluonowych. Głównym wynikiem powyższej pracy jest to, że,
niezależnie od użytych parametryzacji, produkcja dżetów do przodu pozwala na wyraźny sygnał
saturacji gluonowej w postaci tłumienia stosunków rozkładów w kącie azymutalnym dla przy-
padku proton-ołów vs proton-proton w obszarze bliskim ∆φ ∼ π. Wszystko to dostarcza silnej
motywacji do przeprowadzenia doświadczalnych pomiarów powyższych obserwabli na LHC.

W kolejnej pracy, Ref. [H.4], podejście HEF zostało zastosowane do uzyskania rozkładów ∆φ

dla produkcji pary dżetów w zderzeniach proton-proton na LHC, z których jeden dżet produko-
wany jest do przodu a drugi w centralnym obszarze rapidity. Okazuje się, że powyższe przewi-
dywania bardzo dobrze zgadzają się z danymi z CMS, zarówno dla przypadku inkluzywnej jak i
ekskluzywnej produkcji. Dodatkowo, nasze wyniki wskazały na preferencję w kierunku włącze-
nia wkładu od tzw. czynnika Sudakova, którego celem jest zapewnienie braku emisji pomiędzy
skalami pędu poprzecznego wchodzącego gluonu, kT , oraz twardą skalą procesu µ ∼ pT,dżet.
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Istotnym jest zwrócenie uwagi, że stosując bardzo minimalistyczne podejście HEF, które nie
wymaga żadnego dodatkowego dostrajania parametrów, byłem w stanie uzyskać opis danych
CMS na poziomie porównywalnym do otrzymywanego z bardzo złożonych generatorów Monte
Carlo.

Podobny wniosek płynie z pracy [H.1], gdzie podejście HEF użyte zostało do uzyskania
przewidywań na pojedynczą produkcję dżetu do przodu na LHC. Przewidywania te bardzo
dobrze zgadzają się z wynikami z eksperymentu CMS zarówno dla energii 7 jak i 13 TeV.

Podsumowanie

Dżety produkowane są w dużych ilościach w zderzaniach hadronów przy obecnie dostępnych,
wysokich energiach, a fizyka dżetów jest dzisiaj dobrze rozwiniętą dziedziną badań o solidnych
fundamentach. To z kolei pozwala na precyzyjne i ilościowe rozważania, a moja monografia,
zdefiniowana w niniejszym auto-referacie jako główne osiągnięcie, dostarcza opisu koncepcji i
wyników ważnych dla badań procesów z produkcją dżetów.

W powyższej dyskusji dokonałem krótkiego zarysu tematów poruszonych w moim artykule
przeglądowym, kładąc szczególny nacisk na mój własny wkład do fizyki dżetów poprzez wyniki
opublikowane w artykułach [H.1–H.12], których listę zamieszcza poniżej.

5 Pozostałe osiągnięcia

Jestem autorem lub współautorem 23 publikacji w recenzowanych czasopismach o zasięgu mię-
dzynarodowym (pojawiających się w bazie Journal Citation Reports) oraz ponad 20 publikacji
konferencyjnych i zbiorczych raportów. 16 artykułów zostało opublikowanych po otrzymaniu
przeze mnie stopnia doktora. W ostatnich miesiącach napisałem 3 dodatkowe artykuły, które są
obecnie w procesie recenzji [43, 54,55].

5.1 Publikacje bezpośrednio związane z głównym osiągnięciem
(pojawiające się w bazie JCR)

H.1 M. Bury, M. Deak, K. Kutak and S. Sapeta
“Single and double inclusive forward jet production at the LHC at

√
s = 7 and 13 TeV”

Phys. Lett. B 760, 594 (2016)
Mój wkład polegał na stworzeniu kompletnego programu obliczającego przekroje czynne
dla produkcji dżetów w ramach faktoryzacji wysokoenergetycznej a także a także napisaniu
części tekstu i interpretacji wyników. Swój wkład oceniam na 30 %.

H.2 S. Jadach, W. Płaczek, S. Sapeta, A. Siódmok and M. Skrzypek
“Matching NLO QCD with parton shower in Monte Carlo scheme – the KrkNLO method”
JHEP 1510, 052 (2015)
Mój wkład polegał wykonaniu obliczeń analitycznych dla schematu MC, stworzeniu kodu
numerycznego liczącego rozkłady partonowe w tym schemacie oraz kompletnej implemen-
tacji metody KrkNLO w programie Sherpa jak również testów metody poprzez porównania
z rachunkiem NLO. Wniosłem wkład również w pisanie tekstu artykułu oraz interpretację
wyników. Swój wkład oceniam na 35 %.
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H.3 P. Kotko, K. Kutak, C. Marquet, E. Petreska, S. Sapeta and A. van Hameren
“Improved TMD factorization for forward dijet production in dilute-dense hadronic colli-
sions”
JHEP 1509, 106 (2015)
Mój wkład polegał na wykonaniu kompletnych obliczeń w ramach faktoryzacji TMD w
sekcjach 4 i 5, napisaniu części tekstu i interpretacji wyników. Swój wkład oceniam na
25 %.

H.4 A. van Hameren, P. Kotko, K. Kutak and S. Sapeta
“Small-x dynamics in forward-central dijet decorrelations at the LHC”
Phys. Lett. B 737, 335 (2014)
Mój wkład polegał na stworzeniu kompletnego programu obliczającego przekroje czyn-
ne dla produkcji dżetów w ramach faktoryzacji wysokoenergetycznej oraz użyciu go do
wykonania obliczeń różniczkowych przekrojów czynnych będących głównym rezultatem
pracy. Wniosłem wkład także podczas pisania tekstu artykułu i interpretacji wyników.
Swój wkład oceniam na 25 %.

H.5 A. van Hameren, P. Kotko, K. Kutak, C. Marquet and S. Sapeta
“Saturation effects in forward-forward dijet production in p+Pb collisions”
Phys. Rev. D 89, 094014 (2014)
Mój wkład polegał na stworzeniu programu obliczającego przekroje czynne dla produkcji
dżetów w ramach faktoryzacji wysokoenergetycznej oraz użyciu go do wykonania obliczeń
różniczkowych przekrojów czynnych prezentowanych w artykule. Wniosłem także wkład
w interpretację wyników i pisanie tekstu. Swój wkład oceniam na 20 %.

H.6 D. Mâıtre and S. Sapeta
“Simulated NNLO for high-pT observables in vector boson + jets production at the LHC”
Eur. Phys. J. C 73, 2663 (2013)
Mój wkład polegał na napisaniu kodu implementującego metodę LoopSim oraz pozwala-
jącego na użycie jej z zewnętrznymi programami NLO. Następnie wykonałem wszystkie
obliczenia rozkładów różniczkowych prezentowanych w pracy, napisałem część tekstu i
zinterpretowałem wyniki. Swój wkład oceniam na 65 %.

H.7 P. Quiroga-Arias and S. Sapeta
“A comparative study of jet substructure taggers”
Int. J. Mod. Phys. A 28, 1350087 (2013)
Mój wkład polegał na wykonaniu obliczeń analitycznych prezentowanych w artykule oraz
stworzeniu narzędzia numerycznego do porównań różnych metod analizy struktury dżetów,
użytego następnie do wygenerowania wyników umieszczonych na wykresach w artykule.
Wniosłem także wkład w interpretacje wyników i pisanie tekstu. Swój wkład oceniam
na 60 %.

H.8 F. Campanario and S. Sapeta
“WZ production beyond NLO for high-pT observables”
Phys. Lett. B 718, 100 (2012)
Mój wkład polegał na napisaniu kompletnego kodu potrzebnego do wykonania obliczeń
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rozkładów prezentowanych w artykule a także na napisaniu tekstu artykułu oraz interpre-
tacji wyników. Swój wkład oceniam na 50 %.

H.9 K. Kutak and S. Sapeta
“Gluon saturation in dijet production in p-Pb collisions at Large Hadron Collider”
Phys. Rev. D 86, 094043 (2012)
Mój wkład polegał na rozwinięciu programu komputerowego obliczającego wszystkie wiel-
kości prezentowane w artykule, wykonaniu fitu rozkładu gluonowego, uzyskaniu przewidy-
wań dla RHIC i LHC, wykonaniu wykresów oraz napisaniu tekstu. Swój wkład oceniam
na 50 %.

H.10 S. Sapeta and Q. C. Zhang
“The mass area of jets”
JHEP 1106, 038 (2011)
Mój wkład polegał na wykonaniu kompletu obliczeń analitycznych zaprezentowanych w
pracy a następnie na stworzeniu programu numerycznego pozwalającego przeprowadzić
analizę dyskutowaną w sekcji 5. Wykonałem również wszystkie wykresy oraz napisałem
tekst artykułu. Swój wkład oceniam na 70 %.

H.11 M. Rubin, G. P. Salam and S. Sapeta
“Giant QCD K-factors beyond NLO”
JHEP 1009, 084 (2010)
Mój wkład polegał na wykonaniu obliczeń dla procesów Drell-Yan i Z+jet, napisaniu części
tekstu oraz interpretacji wyników. Swój wkład oceniam na 30 %.

H.12 M. Cacciari, G. P. Salam and S. Sapeta
“On the characterisation of the underlying event”
JHEP 1004, 065 (2010)
Mój wkład polegał na przeprowadzaniu kompletnej analizy numerycznej prowadzącej do
wyników zaprezentowanych w pracy zarówno dla uproszczonego modelu (sekcja 3) oraz dla
pełnego QCD (sekcja 4). Wykonałem również wszystkie wykresy, napisałem część tekstu
oraz zinterpretowałem wyniki. Swój wkład oceniam na 50 %.

5.2 Publikacje niezwiązane bezpośrednio z głównym osiągnięciem
(pojawiające się w bazie JCR)

Poza publikacjami bezpośrednio związanymi z głównym osiągnięciem, zdefiniowanym w sekcji 4,
oraz publikacjami, które złożyły się na moją prace doktorską i magisterską, pracowałem rów-
nież nad kilkoma innymi zagadnieniami z dziedziny teoretycznego opisu zderzeń cząstek przy
wysokich energiach.

W Ref. [I.5], wykonałem obliczenia dla całkowitego, elastycznego i dyfrakcyjnego przekroju
czynnego na LHC w ramach modelu bazującego na unitarności w zderzeniach proton-proton.

Badałem także zderzenia lepton-proton, w których obydwie wchodzące cząstki są spolaryzo-
wane [I.4]. Jestem współautorem formalizmu do opisu tej klasy procesów, który zastosowałem
do semi-inkluzywnej produkcji w rozpraszaniu głęboko-nieelastycznym, ekskluzywnej produk-
cji mezonów oraz głęboko-nieelastycznego, wirtualnego rozpraszania Comptona. Podejście to,
rozwinięte w Ref. [I.4], jest obecnie powszechnie stosowane w badaniach spinu protonu.
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W Ref. [I.3] otrzymałem pierwsze, dokładne, semi-numeryczne rozwiązanie tak zwanych rów-
nań formalizmu coherent branching, które stanowią podstawę wielu modeli kaskad partonów w
zderzeniach cząstek przy wysokich energiach, jak również przybliżone rozwiązanie tych rów-
nań, znane w fizyce dżetów jako MLLA. Obliczenia te pozwoliły mi otrzymać jedno-partonowe
rozkłady w dżetach zainicjowanych przez kwark lub gluon i porównać je z wcześniej znanym
przybliżeniem MLLA. Tym samym, w sposób jednoznaczny zweryfikowałem obszar stosowalno-
ści tego przybliżenia.

W swojej działalności naukowej zastosowałem również metodę LoopSim, dyskutowaną w
sekcji 4, do wyliczenia teoretycznych przewidywań dla produkcji par bozonów elektrosłabych, w
szczególności WW [I.2] i ZZ [I.1]. Obliczenia te dostarczyły najbardziej precyzyjnych wyników
teoretycznych na różniczkowe przekroje czynne dla tej istotnej z punktu widzenia LHC klasy
procesów. W przypadku produkcji pary bozonów Z, moje wyniki zawierały także pierwszy nie-
trywialny wkład pochodzący z fuzji gluonów, który jest szczególnie istotny z punktu widzenia
analiz procesów z produkcją bozonu Higgsa.

I.1 F. Campanario, M. Rauch and S. Sapeta
“ZZ production at high transverse momenta beyond NLO QCD”
JHEP 1508, 070 (2015)
Mój wkład polegał na napisaniu kompletnego kodu potrzebnego do wykonania obliczeń
rozkładów prezentowanych w artykule a także na napisaniu tekstu artykułu oraz interpre-
tacji wyników. Swój wkład oceniam na 33 %.

I.2 F. Campanario, M. Rauch and S. Sapeta
“W+W− production at high transverse momenta beyond NLO”
Nucl. Phys. B 879, 65 (2014)
Mój wkład polegał na napisaniu kompletnego kodu potrzebnego do wykonania obliczeń
rozkładów prezentowanych w artykule a także na napisaniu tekstu artykułu oraz interpre-
tacji wyników. Swój wkład oceniam na 33 %.

I.3 S. Sapeta and U. A. Wiedemann
“Small-x single-particle distributions in jets from the coherent branching formalism”
JHEP 0905, 023 (2009)
Mój wkład polegał na wykonaniu analitycznych obliczeń oraz napisaniu kodu użytego na-
stępnie do semi-numerycznego rozwiązania układu równań całkowo-różniczkowych. Wyko-
rzystując powyższy kod, uzyskałem wyniki na rozkłady partonów w dżetach, wykonałem
wykresy oraz napisałem tekst. Swój wkład oceniam na 80 %.

I.4 M. Diehl and S. Sapeta
“On the analysis of lepton scattering on longitudinally or transversely polarized protons”
Eur. Phys. J. C 41, 515 (2005)
Mój wkład polegał na wykonaniu wszystkich obliczeń prowadzących do wzoru na przekrój
czynny będącego głównym wynikiem pracy, a także na napisaniu części tekstu i interpre-
tacji wyników. Swój wkład oceniam na 50 %.

I.5 S. Sapeta and K. J. Golec-Biernat
“Total, elastic and diffractive cross sections at LHC in the Miettinen-Pumplin model”
Phys. Lett. B 613, 154 (2005)
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Mój wkład polegał na wykonaniu analitycznych i numerycznych obliczeń prowadzących
do przewidywań dla LHC, które stanowiły główny wynik pracy, oraz na przygotowaniu
wykresów, napisaniu tekstu oraz interpretacji wyników. Swój wkład oceniam na 70 %.

5.3 Zbiorcze raporty

R.1 A. Dainese et al., ‘Heavy ions at the Future Circular Collider”, arXiv:1605.01389

R.2 J. L. Albacete et al., “Predictions for p+Pb Collisions at
√
sNN = 5 TeV: Comparison

with Data”, arXiv:1605.09479

R.3 J. M. Campbell et al., “Working Group Report: Quantum Chromodynamics”,
arXiv:1310.5189

R.4 J. L. Albacete et al. “Predictions for p+Pb Collisions at
√
sNN = 5 TeV”, Int. J. Mod.

Phys. E 22, 1330007 (2013)

R.5 J. Alcaraz Maestre et al. “The SM and NLO Multileg and SM MC Working Groups:
Summary Report”, Les Houches 2011, arXiv:1203.6803

R.6 S. Albino et al.. “Parton fragmentation in the vacuum and in the medium”, arXiv:0804.2021

R.7 N. Armesto et al. “Heavy Ion Collisions at the LHC - Last Call for Predictions”, J. Phys.
G 35, 054001 (2008)

5.4 Materiały konferencyjne

P.1 S. Jadach, W. Placzek, S. Sapeta, A. Siodmok and M. Skrzypek, “New simpler method of
matching NLO corrections with parton shower Monte Carlo”, Proceedings of 13th Loops
and Legs in Quantum Field Theory Workshop, arXiv:1607.00919

P.2 E. Petreska, P. Kotko, K. Kutak, C. Marquet, S. Sapeta and A. van Hameren, “Forward
di-jet production in dilute-dense collisions”, Proceedings of POETIC 2015, EPJ Web Conf.
112, 04006 (2016).

P.3 S. Sapeta, “Forward dijet production and improved TMD factorization in dilute-dense
hadronic collisions”, Proceedings of Rencontres de Moriond QCD 2015

P.4 S. Jadach, W. Płaczek, S. Sapeta, A. Siódmok and M. Skrzypek, “NLO Corrections to
Hard Process in Parton Shower MC - KrkNLO Method”, Proceedings of 39th International
Conference of Theoretical Physics : Matter to the Deepest, Acta Phys. Polon. B 46, no.
11, 2089 (2015).

P.5 S. Sapeta, “Matching NLO with parton shower in Monte Carlo scheme”, Proceedings of
the 37th International Conference on High Energy Physics (ICHEP) 2014, Nucl. Phys. B
Proc. Supp. 00, 1-6 (2014)

P.6 F. Campanario, C. Englert, M. Rauch, S. Sapeta and D. Zeppenfeld, “Di-boson and Tri-
boson production at the LHC”, Proceedings of 21st International Workshop on Deep-
Inelastic Scattering and Related Subjects, PoS DIS 2013, 154 (2013)
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P.7 S. Sapeta, “WZ and W+jets production at large transverse momenta beyond NLO”, Pro-
ceedings of Moriond QCD 2012, arXiv:1305.6531

P.8 S. Sapeta, “Saturation in central-forward jet production in p-Pb collisions at LHC”, Pro-
ceedings of 42nd International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD 2012), Acta
Phys. Polon. Supp. 6, 573 (2013)

P.9 S. Sapeta, “On strategies for determination and characterization of the underlying event”,
“Proceedings of the workshop on Hadron-Hadron and Cosmic-Ray Interactions at multi-
TeV Energies, Trento, Włochy, arXiv:1101.1852

P.10 S. Sapeta “Jet-based approach for underlying-event characterization”, Proceedings of the
workshop ’Standard Model at the LHC’ UCL, Londyn, arXiv:1001.1287

P.11 S. Sapeta, “On strategies for determination and characterization of the underlying event”,
Proceedings of 45th Rencontres de Moriond QCD, arXiv:1009.0831

P.12 S. Sapeta, “Hadrochemistry of jet quenching at the LHC”, Proceedings of Summer School
on QCD, Low-x Physics, Saturation and Diffraction, Acta Phys. Polon. B 39, 2551 (2008).

P.13 S. Sapeta, “Heavy flavor production in DGLAP improved saturation model”, Proceedings
of 15th International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects (DIS
2007), arXiv:0706.2276

P.14 G. Beuf, R. Peschanski and S. Sapeta, “Universality of QCD traveling waves with running
coupling”, Proceedings of 15th International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and
Related Subjects (DIS 2007), arXiv:0706.1457

P.15 S. Sapeta, “QCD fits to diffraction”, Proceedings of 33rd International Conference on High
Energy Physics (ICHEP 2006), Conf. Proc. C 060726, 593 (2006)

P.16 S. Sapeta, “DGLAP improved saturation model with heavy flavours”, Proceedings of 41st
Rencontres de Moriond: QCD and Hadronic Interactions, hep-ph/0605154

P.17 S. Sapeta, “Diffraction at Tevatron and LHC in the Miettinen-Pumplin model”, Proce-
edings of 45th Cracow School of Theoretical Physics, Acta Phys. Polon. B 36, 3689 (2005)

5.5 Cytowania

Suma wszystkich cytowań: 609

Suma wszystkich cytowań bez auto-cytowań: 584

Indeks Hirscha: 11

(Źródło: Web of Science)

5.6 Prezentacje na międzynarodowych konferencjach oraz seminariach

Ponad 40 referatów w latach 2002–2016, pokrywających szeroki obszar wyników moich badań.
Wiele z powyższych na prestiżowych konferencjach, takich jak ICHEP (2006, 2014) oraz Moriond
(2006, 2010, 2011, 2013, 2015).
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• Mini-workshop on collective effects in p+p, p+A and A+A, Kraków, Polska, 18-20 maja,
2016; referat: Forward dijet production in p+A collisions and effects of improved TMD
factorization

• Collider Physics, 2nd Symposium of the Division for Physics of Fundamental Interactions
of the Polish Physical Society, Katowice, Polska, 13-15 maja, 2016; referat: Matching fixed
order QCD with parton shower for Drell-Yan and Higgs production

• Conference on the Physics Opportunities at an ElecTron-Ion Collider, POETIC 6, Pala-
iseau, Francja, 7-11 września, 2015; referat: Forward dijet production and improved TMD
factorization in dilute-dense hadronic collisions

• Parton Showers, Event Generators and Resummation 2015, Kraków, Polska, 26-28 maja,
2015; referat: Matching in MC scheme - the KrkNLO method

• RWTH Aachen, Institute for Theoretical Particle Physics and Cosmology, Aachen, Niem-
cy, 30 kwietnia, 2015; seminarium: Calculating the dominant part of NNLO for high-pT
observables

• Rencontres de Moriond QCD and High Energy Interactions, 21-28 marca, 2015, La Thuile,
Włochy; referat: Forward dijet production and improved TMD factorization in dilute-dense
hadronic collisions

• Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe, Niemcy, 30 października, 2014; seminarium:
Reaching beyond NLO in QCD for high-pT observables

• Physics comparisons and Generator Tunes, CERN, Genewa, Szwajcaria, 18 czerwca, 2014;
referat: Matching NLO with parton shower in MC factorization scheme

• 37th International Conference on High Energy Physics, ICHEP, 2-9 lipca, 2014, Walencja,
Hiszpania; referat: Matching NLO with parton shower in Monte Carlo scheme

• EW precision physics at the LHC, June 30, 2014, CERN, Genewa, Szwajcaria; referat:
NLO matched with shower in Monte Carlo scheme for Drell-Yan

• CERN, Genewa, Szwajcaria, 25 kwietnia, 2014; seminarium: Matching NLO with parton
shower in Monte Carlo scheme

• Rencontres de Moriond QCD and High Energy Interactions, 9-16 marca, 2013, La Thuile,
Włochy; referat: WZ and W+jets production at large transverse momenta beyond NLO

• Working Group on EW precision measurements at the LHC, 8-10 października, 2012,
CERN, Genewa, Szwajcaria; referat: WZ production at large transverse momenta beyond
NLO in QCD

• International Symposium on Multiparticle Dynamics, 16-21 września, 2012, Uniwersytet
Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska; referat: Saturation in central-forward jet production
in p-Pb collisions at LHC

• pA@LHC Workshop, 4-8 czerwca, 2012, CERN, Genewa, Szwajcaria; referat: Saturation
in central-forward jet production in p-Pb collisions at LHC
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• Physics at TeV Colliders Les Houches Workshop, 30 maja – 7 czerwca, 2011, Les Houches,
Francja; referat: LoopSim

• Rencontres de Moriond, QCD and High Energy Interactions, 20-27 marca, 2011, La Thuile,
Włochy; referat: Reaching beyond NLO in processes with QCD K-factors

• Boston Jet Physics Workshop, 12-14 stycznia, 2011, Harvard University, Cambridge, USA;
referat: Controlling large K-factors in processes with jets

• Workshop on Hadron-Hadron & Cosmic-Ray Interactions at multi-TeV Energies, 29 listo-
pada – 3 grudnia, 2010, ECT* - Trento, Włochy; referat: Characterising the underlying
event in hadron-hadron collisions

• IPPP, Durham University, Durham, Wielka Brytania, 11 listopada, 2010; seminarium:
Reaching beyond NLO in processes with giant K-factors

• The 3rd International Workshop on High Precision for Hard Processes at the LHC, 14-
17 września, 2010, Florencja, Włochy; referat: Simulating NNLO QCD corrections for
processes with giant K-factors

• CERN TH Institute, Perturbative higher-order effects at work at the LHC, 21 czerwca – 9
lipca, 2010, CERN, Genewa, Szwajcaria; referat: Simulating NNLO QCD corrections for
processes with giant K-factors

• L Cracow School of Theoretical Physics, 9-19 czerwca, 2010, Zakopane, Polska; referat:
Addressing giant QCD K-factors at hadron colliders

• Rencontres de Moriond, QCD and High Energy Interactions, 13-20 marca, 2010, La Thuile,
Włochy; referat: On strategies for determination and characterisation of the underlying
event

• UE&MB at Early LHC Working Group, 1-2 marca, 2010, CERN, Genewa, Szwajcaria;
referat: On characterisation of the underlying event

• Les Journées P2I, 4-5 lutego, 2010, l’IAP, Paryż; referat: Characterising the underlying
event in hadron-hadron collisions

• Joint Theoretical-Experimental Workshop on Jets and Jet Substructure at the LHC, 11-15
stycznia, 2010, University of Washington, Seattle, USA; referat: On strategies for deter-
mination and characterisation of the underlying event

• XXXIX International Symposium on Multiparticle Dynamics, 4-9 września, 2009, Homel,
Białoruś; referat: Underlying event characterisation in a jet based approach

• Workshop on Standard Model Discoveries with Early LHC Data, 30 marca – 1 kwietnia,
2009, Londyn, Wielka Brytania; referat: Jet-based approach for underlying event charac-
terisation

• Parton fragmentation processes: in the vacuum and in the medium, Trento, Włochy, 25-29
lutego, 2008; referat: Hadronic composition as a characteristics of jet quenching at the
LHC
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• Cracow Epiphany Conference on LHC Physics, 4-6 stycznia, 2008, Kraków, Polska; referat:
Hadronic composition as a characteristics of jet quenching at the LHC

• School on QCD, Low x Physics, Saturation and Diffraction, Copanello, Włochy, 1-14 lipca,
2007; referat: Hadrochemistry of Jet quenching at the LHC

• Workshop on Heavy Ion Collisions at the LHC, Last Call for Predictions,
CERN, Genewa, Szwajcaria, 14 maja – 8 czerwca, 2007; referat: Hadrochemistry of Jet
quenching at the LHC

• XV International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Subjects, Mona-
chium, Niemcy, 16-20 kwietnia, 2007; referat: Heavy flavour production in DGLAP impro-
ved saturation model

• XXXIII International Conference on High Energy Physics, ICHEP, 26 lipca – 2 sierpnia,
2006, Moskwa, Rosja; referat: QCD fits to diffraction

• Low x Meeting, 28 czerwca– 1 lipca, 2006, Lizbona, Portugalia; referat: DGLAP Improved
Saturation Model with Heavy Flavours

• XLVI Cracow School of Theoretical Physics, 27 maja – 5 czerwca, 2006, Zakopane, Polska;
referat: Heavy Flavours in DGLAP improved Saturation Model

• 41st Rencontres de Moriond: QCD and Hadronic Interactions, 18-25 marca, 2006, La
Thuile, Włochy; referat: Heavy Flavours in DGLAP improved Saturation Model

• Cracow Epiphany Conference on Neutrinos and Dark Matter, 5-8 stycznia, 2006, Kraków,
Polska; referat: Diffraction at Tevatron and LHC in the Miettinen-Pumplin model

• Low x Meeting, 29 czerwca–2 lipca, 2005, Sinaia, Rumunia; referat: Diffraction at Tevatron
and LHC in the Miettinen-Pumplin model

• XLV Cracow School of Theoretical Physics, 3-12 czerwca, 2005, Zakopane, Polska; referat:
Diffraction at Tevatron and LHC in the Miettinen-Pumplin model

• Polish–German Astroparticle Physics Student Academy, 18-28 września, 2002, Krzyżowa,
Polska; referat: Inflation and the Cosmological Constant problem

5.7 Dydaktyka

• CERN-Fermilab Hadron Collider Physics Summer School, 24 czerwca–3 lipca, 2015, CERN;
sesje dyskusyjne na temat: SM, BSM, Higgs, Dark Matter, QCD & MC

• École Internationale de Physique Subatomique, 20-25 października, 2014, Lyon, Francja;
trzy wykłady zatytułowane QCD and jets

• British Universities Summer School in Theoretical Elementary Particle Physics (BUS-
STEPP), 2-14 września, 2012, IPPP, Durham, Wielka Brytania; ćwiczenia w zakresie:
QFT, SM and BSM, SUSY, Neutrino and Dark Matter, Lattice FT, LHC Physics, Co-
smology
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• Durham University, Wielka Brytania, 2011-2013; ćwiczenia: Fizyka teoretyczna: mechanika
klasyczna i mechanika kwantowa

• Terascale Monte Carlo School 2011, 14-18 marca, 2011, DESY, Hamburg, Niemcy; tutorial:
Jet Physics

• Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, 2004-2008; ćwiczenia: Podstawy fizyki: mecha-
nika, Grafika komputerowa, Wprowadzenie do programowania, Pracowania fizyczna

5.8 Opieka na studentem

• Université Pierre et Marie Curie, Paryż, Francja, 2009; opieka nad pracą magisterską
studenta Qi Cheng Zhang

5.9 Nagrody i wyróżnienia

• Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) dla młodych naukowców – START
– edycja 2008

• Stypendium doktorskie Ministerstwa Nauki na okres 10/2006 – 09/2008

5.10 Granty

• Grant Narodowego Centrum Nauki, Polonez 1, “Higgs boson production at highest preci-
sion in Quantum Chromodynamics”, na okres 10/2016 – 09/2018

5.11 Recenzje

• Recenzje dla czasopisma Physical Review D

5.12 Organizacja konferencji i spotkań naukowych

• XXIII Cracow Epiphany Conference: Particle theory meets first data from the LHC Run II,
9-13 stycznia, 2017

• Cotygodniowe seminarium “QCD Journal Club” w IPPP, Durham University, Wilka Bry-
tania, 2012-2013
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