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1 Dane Osobowe

1.1 Imię i nazwisko

Andrzej Siódmok

1.2 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

• Dyplom doktora nauk fizycznych (z wyróżnieniem),
Doktorat łączony (cotutelle), Uniwersytet Piotra i Marii Curie (UPMC) w Paryżu oraz
Uniwersytet Jagielloński (UJ) w Krakowie, 05/2010.
Tytuł pracy doktorskiej:
“Theoretical predictions for the Drell-Yan process through a Monte Carlo event generator”
Promotor na UPMC: prof. Mieczysław W. Krasny.
Promotor na UJ: prof. Wiesław Płaczek.

• Dyplom magistra fizyki (z wyróżnieniem – w gronie trzech najlepszych absolwentów).
Indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 06/2005.
Tytuł pracy magisterskiej: “QED radiative corrections in the Drell–Yan process”.
Promotor: prof. Wiesław Płaczek.

1.3 Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych

09/2014 – obecnie Adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

01/2018 – 12/2020 Pozycja wizytującego naukowca, Czech Technical University, Prague,
Czechy.

10/2014 – 12/2016 CERN Fellowship, Zakład Fizyki Teoretycznej, CERN, Szwajcaria.

10/2011 – 09/2014 Pozycja Postdoc, The University of Manchester, Wielka Brytania.

10/2009 – 09/2011 Pozycja Postdoc, Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy.

10/2006 – 10/2007 Marie Curie Fellow, Zakład Fizyki Teoretycznej, CERN, Szwajcaria.
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2 Osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę postępowania ha-
bilitacyjnego

2.1 Tytuł osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe, wynikające z 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.), wskazuję jednotematyczny cykl 10 publikacji [H1–H10] zatytułowany:

Obliczenia Monte Carlo efektów perturbacyjnych i nieperturbacyjnych chromodynamiki
kwantowej w zderzeniach proton–proton w LHC

2.2 Publikacje naukowe będące podstawą osiągnięcia naukowego

Notka: Lista autorów publikacji kandydata jest układana alfabetycznie1 co jest zwyczajem w fizyce
wysokiej energii.

[H1] J. Bellm, S. Gieseke, D. Grellscheid, S. Plätzer, M. Rauch, C. Reuschle, P. Richardson,
P. Schichtel, M. Seymour, A. Siódmok, A. Wilcock, N. Fischer, M. Harrendorf, G. Nail,
A. Papaefstathiou, D. Rauch, “Herwig 7.0/Herwig++ 3.0 release note”,
Eur. Phys. J. C 76, no. 4, 196 (2016).

Publikacja została wyróżniona przez Web of Science (WoS) jako „highly cited paper”
czyli będąca w 1% najbardziej cytowanych prac w dziedzinie fizyki biorąc pod
uwagę rok publikacji.

(IF5 year = 4.744, IF2016 year = 5.297, citations: 132 WoS, 283 inSPIRE-HEP).

[H2] 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).
(IF5 year = 4.918, IF2015 year = 6.023, citations: 18 WoS, 32 inSPIRE-HEP).

[H3] S. Jadach, W. Płaczek, S. Sapeta, A. Siódmok and M. Skrzypek, “Parton distribution
functions in Monte Carlo factorisation scheme”,
Eur. Phys. J. C 76, no. 12, 649 (2016).
(IF5 year = 4.744, IF2016 year = 5.297, citations: 4 WoS, 6 inSPIRE-HEP).

[H4] S. Jadach, G. Nail, W. Płaczek, S. Sapeta, A. Siódmok and M. Skrzypek, “Monte Carlo
simulations of Higgs-boson production at the LHC with the KrkNLO method”,
Eur. Phys. J. C 77, no. 3, 164 (2017).
(IF5 year = 4.545, IF2017 year = 5.172, citations: 1 WoS, 4 inSPIRE-HEP).

1Z wyjątkiem publikacji [H1], gdzie autorzy są podzieleni na dwie podgrupy: głównych autorów (od J. Bellm
do A. Wilcock) oraz autorów współpracujących (od N. Fisher do D. Rauch). Kolejność w każdej podgrupie jest
również alfabetyczna.
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[H5] S. Gieseke, C. Rohr and A. Siódmok, “Colour reconnections in Herwig++”,
Eur. Phys. J. C 72, 2225 (2012).
(IF5 year = 3.603, IF2012 year = 5.247, citations: 107 WoS, 209 inSPIRE-HEP).

[H6] M. Bahr, M. Myska, M. H. Seymour and A. Siódmok, “Extracting σeffective from the CDF
γ+3jets measurement”,
JHEP 1303, 129 (2013).
(IF5 year = 4.982, IF2013 year = 6.22, citations: 21 WoS, 42 inSPIRE-HEP).

[H7] M. H. Seymour and A. Siódmok, “Constraining MPI models using σeff and recent Te-
vatron and LHC Underlying Event data”,
JHEP 1310, 113 (2013).
(IF5 year = 4.982, IF2013 year = 6.22, citations: 59 WoS, 128 inSPIRE-HEP).

[H8] P. Gras, S. Höhe, D. Kar, A. Larkoski, L. Lönnblad, S. Plätzer, A. Siódmok, P. Skands,
G. Soyez, J. Thaler, “Systematics of quark/gluon tagging”,
JHEP 1707, 091 (2017).
(IF5 year = 4.807, IF2017 year = 5.541, citations: 24 WoS, 41 inSPIRE-HEP).

[H9] D. Reichelt, P. Richardson and A. Siódmok, “Improving the Simulation of Quark and
Gluon Jets with Herwig 7”,
Eur. Phys. J. C 77, no. 12, 876 (2017).
(IF5 year = 4.545, IF2017 year = 5.172, citations: 10 WoS, 14 inSPIRE-HEP).

[H10] M. Azarkin, P. Kotko, A. Siódmok and M. Strikman, “Studying minijets and MPI with
rapidity correlations”,
Eur. Phys. J. C 79, 180 (2019).
(IF5 year = 4.545, IF2017 year = 5.172, citations: 0 WoS, 0 inSPIRE-HEP).

Podstawowe informacje bibliometryczne publikacji [H1–H10]:

• Sumaryczny impact factor według bazy Journal Citation Report (JCR):∑
IF5 year = 46.415,∑
IFyear = 55.361.

• Liczba cytowań publikacji według:

Web of Science: 376,

inSPIRE-HEP: 759.
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2.3 Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników

2.3.1 Cel naukowy cyklu prac

Głównym celem prezentowanego cyklu prac [H1–H10] jest osiągniecie precyzyjnego teoretycz-
nego oraz fenomenologicznego opisu zderzeń protonów w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC)
przy użyciu metod Monte Carlo. Nieodzownym narzędziem w opisie zderzeń hadronów jest
teoria oddziaływań silnych – chromodynamika kwantowa (QCD). Dzieje się tak dlatego, iż pro-
tony, które zderzamy w LHC mają strukturę wewnętrzną i składają się z cząstek posiadających
ładunek kolorowy, kwarków i gluonów, oddziałujących silnie. Główną komplikacją w otrzymy-
waniu precyzyjnych przewidywań z QCD jest jej złożona struktura matematyczna. Teoretycznie
wiemy, jak przeprowadzać obliczenia, gdy stała sprzężenia oddziaływań silnych αs jest mała
i można względem niej stosować perturbacyjny rachunek zaburzeń. W praktyce jednak jest to
bardzo skomplikowane, dlatego w chwili obecnej jesteśmy w stanie obliczyć jedynie pierwszych
kilka rzędów rozwinięcia perturbacyjnego dla najważniejszych procesów w LHC. Jeszcze więk-
szą komplikacją w QCD jest uwięzienie koloru, które oznacza, że siła pomiędzy kwarkami (stała
sprzężenia oddziaływań silnych αs) rośnie, gdy są one rozdzielane. W tym przypadku nie mo-
żemy używać metod rozwinięcia perturbacyjnego i do opisu QCD stosuje się nieperturbacyjne
modele fenomenologiczne. Oczywiście by w pełni opisać zderzenia hadronów musimy uwzględnić
zarówno efekty perturbacyjne [H2–H4], jak i te nieperturbacyjne [H5–H10]. Stanowią one bo-
wiem, dwa uzupełniające się oblicza tej samej teorii. Dlatego oba te aspekty QCD są omówione
w prezentowanym cyklu prac. Warto też podkreślić, iż jedynym istniejącym realistycznym po-
dejściem próbującym opisać ekskluzywnie te skomplikowane efekty QCD jednocześnie, a przez
to być użytym do analizy przypadków w LHC, są numeryczne symulacje przy pomocy metod
Monte Carlo, używając tak zwanych generatorów przypadków Monte Carlo (GPMC). Dlatego
wszystkie obliczenia perturbacyjne, jak i modele nieperturbacyjne omawiane w serii artykułów
zostały wdrożone w programie Herwig [H1], który jest jednym z trzech istniejących generatorów
Monte Carlo.

2.3.2 Wykaz skrótów i notacja

CERN – Laboratorium European Organization for Nuclear Research w Genewie
LHC – Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider) w ośrodku CERN
HEP – fizyka wysokich energii (High Energy Physics)
GPMC – generatory przypadków Monte Carlo (General Purpose Monte Carlo)
QCD – chromodynamika kwantowa
MC – Monte Carlo
LO – wiodący rząd rachunku zaburzeń (Leading Order)
NLO – pierwszy niewiodący rząd rachunku zaburzeń (Next-to-Leading Order)
ME – element macierzowy (Matrix Element)
MPI – wielokrotne zderzenia partonowe (Multiple Parton Interations)
PDF – funkcja rozkładu partonów (Parton Distribution Function)
PS – kaskada partonowa (Parton shower)
SM – Model Standardowy (Standard Model)√
s – energia zderzenia w układzie środka masy

ΛQCD – charakterystyczna skala energetyczna QCD (∼ 200 MeV)
αS – stała sprzężenia oddziaływań silnych (QCD)
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2.3.3 Wprowadzenie

Odkrycie bozonu Higgsa [1, 2], które jest kamieniem milowym w dążeniu do zrozumienia fun-
damentalnej natury Wszechświata, wymagało stworzenia jednego z najbardziej ambitnych pro-
jektów naukowych ludzkości - Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). Ten wielki sukces, który
doprowadził do przyznania nagrody Nobla w 2013 r., był zwieńczeniem wielu precyzyjnych i róż-
norodnych testów Modelu Standardowego (SM), który jest kwantową teorią pola zawierającą sil-
ne, słabe i elektromagnetyczne oddziaływania wszystkich znanych nam cząstek elementarnych.
Jednym z największych wyzwań w testowaniu Modelu Standardowego jest uzyskanie dokładnych
przewidywań teoretycznych, które mogą być bezpośrednio porównane z danymi eksperymental-
nymi. Źródło problemu tkwi w tym, iż bardzo trudno nawiązać kontakt, między zwięzłą formułą
teorii fundamentalnej, taką jak Lagrangian Modelu Standardowego, a rzeczywistością ekspery-
mentalną, którą ona implikuje. Aby to lepiej zrozumieć zauważmy, iż protony, które zderzamy
w LHC mają strukturę wewnętrzną i składają się z cząstek, kwarków i gluonów, oddziałujących
silnie. Oddziaływania silne opisywane są przez chromodynamikę kwantową, która przeszła po-
zytywnie niezliczoną ilość testów eksperymentalnych. Nic więc dziwnego, że QCD obecnie jest
kluczowym narzędziem do opisu zderzeń hadronów. Jak to ujął, podczas swojego wystąpienia
noblowskiego, jeden z ojców sukcesu QCD D.J. Gross: “wczorajsze wielkie odkrycie obecnie staje
się narzędziem do badań”. Sytuacja jest o tyle trudna, że pomimo iż uważamy, że QCD poprawnie
opisuje oddziaływania silne w każdym zakresie energii, to jej skomplikowana struktura matema-
tyczna powoduje, iż bardzo trudno otrzymać z niej precyzyjne przewidywania. Obliczenia QCD
są najłatwiejsze w tak zwanym reżimie perturbacyjnym, charakteryzującym się istnieniem twar-
dej skali (np. dużym pędem poprzecznym wyprodukowanych gluonów lub kwarków, lub dużą
masą bozonu pośredniczącego). Jest tak dlatego, ponieważ QCD ma własność asymptotycznej
swobody, co oznacza, że w wysokoenergetycznych reakcjach kwarki i gluony oddziałują bardzo
słabo. W tym reżimie stała sprzężenia oddziaływań silnych αs, jest mała i można względem niej
stosować rachunek zaburzeń. Pomimo, że teoretycznie wiemy jak przeprowadzać obliczenia rząd
po rzędzie względem αs, to w praktyce jest to bardzo trudne i jesteśmy w stanie obliczyć jedynie
pierwszych kilka rzędów rozwinięcia. Kolejnym problemem z QCD jest uwięzienie koloru, które
oznacza, że siła pomiędzy kwarkami (stała sprzężenia oddziaływań silnych αs) rośnie, gdy są
one rozdzielone. Z tego powodu potrzeba nieskończenie wiele energii, żeby rozdzielić dwa kwarki.
Pozostają one na zawsze złączone w hadronach, takich jak proton czy neutron, co uniemożliwia
stosowanie w tym przypadku metod rozwinięcia perturbacyjnego, dlatego do ich opisu stosuje się
nieperturbacyjne modele fenomenologiczne. Przez te trudności, na początku QCD była używana,
by dostarczyć przewidywań ilościowych dla wielkości inkluzywnych, czyli dla uśrednionych lub
wycałkowanych obserwabli, takich jak całkowity przekrój czynny. Coraz precyzyjniejsze pomia-
ry i bardziej skomplikowane cięcia eksperymentalne stawiały jednak ciągle większe wymagania
wobec tej teorii. Obecnie niespotykane wcześniej bogactwo struktur przypadków mierzonych w
LHC wymaga jeszcze bardziej precyzyjnego, bo ekskluzywnego opisu przypadków (niewycałko-
wanego, oddającego całe bogactwo stanów końcowych zderzeń obserwowanych w detektorach2).
Dobrym przykładem jest tu analiza użyta do poszukiwania bozonu Higgsa, w której dane po-
dzielono na różne mniejsze próbki w zależności od szczegółowych właściwości cząstek w stanie
końcowym, takich jak np. liczba dżetów (skolimowanych strumieni cząstek i energii). Następ-
nie każda mniejsza próbka została poddana dalszym eksperymentalnym cięciom. Cała procedura
opiera się na szczegółowej symulacji stanu końcowego zdarzeń sygnału i tła, które obecnie można
tylko otrzymać przy pomocy generatorów przypadków Monte Carlo (GPMC). Dlatego generato-
ry Monte Carlo są używane właściwie przez wszystkie grupy eksperymentalne w fizyce wysokich
energii do planowania swoich pomiarów, jak i analizowania danych pomiarowych. GPMC są nie-
zbędne do odnoszenia eksperymentalnych obserwabli do parametrów teorii, którą zamierzamy

2Podając listę cząstek w stanie końcowym wraz z ich czteropędami.
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zbadać, czy też do planowania przyszłych eksperymentów takich jak następny zderzacz kołowy
(Future Circular Collider) planowany w ośrodku CERN. Są zatem nieodłącznym elementem
przy odkryciach nowych cząstek, jak i oddziaływań w fizyce wysokich energii. Dlatego nie tyl-
ko odkrycie bozonu Higgsa, ale właściwie prawie wszystkie pomiary i odkrycia współczesnej
fizyki wysokich energii opierały się na generatorach GPMC. Rola GPMC jest także wyraźnie
odzwierciedlona w liczbie cytowań, które generatory otrzymały od trzech głównych grup ekspe-
rymentalnych pracujących na wiązkach LHC. Według stanu na 28 stycznia 2019 roku, zgodnie
z bazą inSPIRE-HEP, ATLAS, CMS i LHCb opublikowały łącznie 2252 publikacje, w tym aż
w 1888 (84%)3 zawierało referencje do przynajmniej jednego z trzech generatorów przypadków
Monte Carlo: Herwiga, Pythii lub Sherpy. Także fakt, że publikacja opisująca program Herwig
7 [H1] została wyróżniona przez Web of Science (WoS) jako „highly cited paper”, czyli będąca w
1% najbardziej cytowanych prac w dziedzinie fizyki, biorąc pod uwagę rok publikacji świadczy
o znaczeniu GPMC we współczesnej HEP. Pomimo wielkiego znaczenia GPMC dla badań w
fizyce cząstek, do niedawna można było im zarzucić brak precyzji przewidywań, stąd też często
nazywano je wiodącego rzędu generatorami MC. Jednak przez ostatnich 10 lat GPMC zrobiły
duży postęp w opisie perturbacyjnych aspektów QCD i istotnie poprawiły precyzję swoich prze-
widywań (szczegóły zostaną omówione w podrozdziale 2.3.5). Znacznie lepsza kontrola poprawek
perturbacyjnych doprowadziła do sytuacji, w której często precyzja przewidywań GPMG jest
ograniczona poprawkami nieperturbacyjnymi, takimi jak nieperturbacyjna fizyka wielokrotnych
zderzeń partonów wraz z modelowaniem struktury koloru tych przypadków czy hadronizacja.
Dlatego głównym celem naukowym prezentowanej listy artykułów było skonstruowanie nowych
metod perturbacyjnych [H2–H4], a także poprawienie modeli nieperturbacyjnych [H6–H10] oraz
wdrożenie ich w GPMC [H1] tak, by otrzymać pełną symulacje zderzeń hadronów w LHC, a
przez to umożliwić ich wykorzystanie do analiz eksperymentalnych. Jednak zanim przejdziemy
do szczegółowego opisu prezentowanego cyklu prac, najpierw przedstawię krótko podstawowe
elementy składowe GPMC.

2.3.4 Generatory przypadków Monte Carlo

Omówienie fizyki zawartej w trzech głównych GPMC: Herwigu [H1], Pythii [3] oraz Sherpie [4]
zostało szczegółowo przedstawione w publikacji, która ma już prawie 10 lat [5]. Krótsza, ale za
to bardziej aktualna praca na ten temat, która zawiera także porównania z danymi LHC, to
doniesienie konferencyjne [P11] i właśnie, bazując na nim, omówimy, jak wygląda generowanie
przypadków przy pomocy GPMC.

Generacja przypadków zderzenia proton-proton przy pomocy GPMC

Strukturę zderzenia proton-proton w LHC można opisać za pomocą kilku głównych elemen-
tów składowych:

1. twardego procesu,

2. kaskady partonowej,

3. hadronizacji,

4. wielokrotnych interakcji partonów,

5. rozpadów niestabilnych hadronów.

3Ta duża liczba jest niedoszacowana, ponieważ w pozostałych 16% publikacji bez bezpośrednie odniesienie do
GPMC cytowane są one pośrednio poprzez odniesienie do innych dokumentów opisujący generowanie przypadków
Monte Carlo w strukturze grupy eksperymentalnej lub pokazują wyniki uzyskane z GPMC, ale ich nie cytują.
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Rysunek 1: Szkic symulacji zderzenia pp przedstawiony w publikacji [6]. Dla przejrzystości ry-
sunku nie pokazano wielokrotnych interakcji partonów.

Na rys. 1 pokazany jest schematycznie przypadek symulacji zderzenia pp (z wyłączeniem mode-
lowania wielokrotnych interakcji partonów). GPMC zaczynają generację przypadku od pertur-
bacyjnego opisu tzw. twardego procesu, np. na rys. 1 przedstawiona jest produkcja bozonu Z
i jego rozpadu na dwa leptony (oznaczone czerwonymi liniami). Całkowity przekrój czynny na
produkcję stanu końcowego X (np. bozonu Higgsa czy tak jak na rys. 1 produkcji pary leptonów
w procesie Drella-Yana) w zderzeniu hadronów h1 and h2 można obliczyć, używając twierdzenia
o faktoryzacji kolinearnej [7–9]:

σh1h2→X =
∑

a,b∈{q,g}

∫
dxa

∫
dxb fh1a (xa, µ2

F ) fh2b (xb, µ2
F )

∫
dΦab→X

dσab(Φab→X , µ
2
F )

dΦab→X
, (1)

gdzie fha (x, µ2
F ) jest funkcją rozkładu partonów w zderzanych hadronach, µ jest skalą fakto-

ryzacji, xa(b) to pędy podłużne partonów w odniesieniu do ich macierzystych hadronów h1(2),
dσab/dΦ jest różniczkowym przekrojem czynnym na produkcję stanu końcowego X z partonów
o zapachu a i b, a dΦab→X odpowiadającym mu różniczkowym elementem przestrzeni fazowej.
Równanie (1) określa całkowity przekrój czynny na produkcję stanu końcowego X. Oznacza
to w szczególności, że dowolna liczba cząstek może być wytwarzana razem z X i że X może
przyjąć dowolną konfigurację kinematyczną. Dlatego mówimy, że równanie (1) opisuje inklu-
zywny przekrój czynny na produkcję X. Jednak, jak wspomniano we wstępie, duża przestrzeń
fazowa w LHC prowadzi do wytworzenia O(100)−O(1000) cząstek z czteropędami różniącymi
się nawet o kilka rzędów wielkości. Cząstki te zwykle podlegają ograniczeniom kinematycznym
narzuconym przez geometrię detektora i cięcia eksperymentalne, w związku z tym konieczne jest
oszacowanie ekskluzywnych przekrojów czynnych, które umożliwiają uzyskania realistycznych
porównań z danymi LHC. Podejście zastosowane w GPMC zaczyna się od twardego procesu
opisanego równaniem (1), gdzie w pierwszym kroku generowany jest tylko stan końcowy X.
Następnie GPMC symulują wielokrotną emisję partonów (głównie gluonów) od skali twardego
procesu do skali rzędu ΛQCD (czyli ∼ 1 GeV), używając tak zwanej kaskady partonowej (któ-
ra odpowiada resumacji dużych przyczynków tak zwanych wiodących logarytmów). Dla małych
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skal rozwinięcie perturbacyjne załamuje się i aby przetransformować partony do obserwowalnych
hadronów używa się nieperturbacyjnych modeli hadronizacji. Dodatkowo istnieje możliwość, że
oprócz twardego procesu reszta hadronów doprowadzi do dodatkowych miękkich procesów, co
uwzględniane jest dzięki modelom wielokrotnych interakcji partonów (MPI), których struktura
ładunku kolorowego musi być modelowana nieperturbacyjne. Ten krótki opis w jaki sposób prze-
biega generacja przypadków od twardego procesu do stabilnych hadronów w stanie końcowym,
jest stosowany przez wszystkie trzy istniejące GPMC, jednak niektóre szczegóły i przybliżenia
zastosowane w tych narzędziach są różne. Obecnie istnieją trzy generatory przypadków Monte
Carlo:

• Pythia4 jest następcą JETSET [11] (który rozwijany był od 1978). Tradycyjnie Pythia kładła
silny nacisk na miękką (niepertubacyjną) fizykę, taką jak hadronizacja (np. wyrosła z
dobrze rozwiniętego modelu strun z Lund) czy fizykę wielokrotnych zderzeń partonowych.

• Herwig - nazwa generatora pochodzi od angielskiego: Hadron Emission Reactions With
Interfering Gluons (Reakcji hadronów na emisje z interferującymi gluonami) jest następcą
ERWIGa (który rozwijany był od 1984). Tradycyjnie Herwig kładł większy nacisk na opis
perturbacyjny zderzeń i wywodzi się z badań nad koherencją w kaskadzie partonowej pro-
wadzącą do uporządkowania kątowego emisji gluonów w kaskadzie. Do hadronizacji używa
modelu klastrowego.

• Sherpa - nazwa generatora pochodzi od angielskiego: Simulation of High-Energy Reactions
of PArticles (Symulacji wysokoenergetycznych oddziaływań cząstek), rozwijana jest od
2000. Wywodzi się z prac nad połączeniem wiodących elementów macierzowych do pro-
dukcji multidżetów z kaskadą partonową (CKKW [12]). Posiada dwa różne generatory
elementów macierzowych do otrzymania twardego procesu. Model hadronizacji jest wzo-
rowany na modelu klastrowym używanym w Herwigu.

Ponieważ wszystkie rezultaty naukowe prezentowanego cyklu prac [H1–H10] są zaimplemen-
towane lub powiązane z generatorem Herwig, to w pozostałej części autoreferatu skoncentrujemy
się głównie na nim.

[H1] Generator przypadków Herwig 7

Jak wspomniano wyżej rozwój generatora Herwig rozpoczął się w roku 1984 od prac nad kaska-
dą partonową. Pierwsza generacja Herwig została napisana w języku programowania Fortran,
dlatego często nazywa się go fortranowskim Herwigiem (dla odróżnienia pisze się go też dużymi
literami: HERWIG). Na początku roku 2000 okazało się, że dalszy rozwój generatora w Fortanie
ze względu na ograniczenia tego języka programowania jest coraz trudniejszy i w dłuższej per-
spektywie właściwie niemożliwy. Dlatego postanowiono rozpocząć pracę nad rozwojem zupełnie
nowej generacji Herwiga, tym razem w języku C++5, która bazując na podobnej filozofii i mode-
lach fizycznych, miała być pod wszystkimi względami, od techniki programowania po precyzje
przewidywań, znacznie lepsza od HERWIG 6.5 czyli ostatniej wersji programu. Pierwsza wersja
Herwig++ została wydana w roku 2004 [13], a zmianę nazwy zawierającą „++” wprowadzono,
by podkreślić różnice z wersją fortranowską. Ponieważ GPMC są bardzo skomplikowanymi pro-
gramami zawierającymi setki tysięcy linii kodu (np. Herwig 7 przekroczył niedawno 500000 linii
kodu), które używają złożonych matematycznych i numerycznych narzędzi do rozwiązywania
równań kwantowej teorii pola metodami stochastycznymi, to proces zajął ponad dekadę i dopie-
ro w roku 2016 udało się osiągnąć zakładany cel. W tym roku wydana została pierwsza wersja

4Wyjaśnienie nazwy „Pythia” znajduje się w podręczniku użytkownika Pythia [10].
5Podobną decyzję podjęli autorzy generatora Pythia.
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generatora Herwig 7 napisana w języku C++, która pod wszystkimi względami przewyższa swe-
go poprzednika napisanego w Fortranie czyli HERWIGa 6.5. Ponieważ był to kamień milowy
w rozwoju generatora, by podkreślić ten fakt, zmieniono jego nazwę z Herwig++ na Herwig 7
(ponieważ „7.0 > 6.5”). Nota opisująca Herwig 7 [H1], pomimo, ze jest krótkim dokumentem,
jest bardzo ważna, bo stanowi obecnie główną referencję do programu oraz zawiera odnośnik do
elektronicznej wersji podręcznika użytkownika:

https://herwig.hepforge.org/,

który zawiera znacznie bardziej szczegółowe informacje o generatorze, a także bogatą bazę wy-
kresów porównujących przewidywania generatora z szerokim spektrum danych eksperymental-
nych. Jednym z kluczowych elementów Herwiga 7 jest automatyczne generowanie przypadków,
używając kaskady partonowej z twardym procesem na poziomie niewiodącym, co opisane jest
poniżej.

2.3.5 Łączenia kaskady partonowej z twardym procesem na poziomie niewiodącym

Kluczowym komponentem GPMC jest ich algorytm kaskady partonowej (PS), stąd też czę-
sto nazywane są kaskadowymi generatorami Monte Carlo. Aby zrozumieć rolę PS w symulacji,
musimy pamiętać, że twardy proces z definicji, wiąże się z dużymi transferami pędu, a zatem
uczestniczące w nim partony są gwałtownie przyspieszane. Podobnie jak przyspieszone ładunki
elektryczne emitują promieniowanie w postaci fotonów opisywanych elektrodynamiką kwantową,
tak przyspieszone partony z ładunkiem kolorowym emitują promieniowanie w formie gluonów
opisywanych przez QCD. W przeciwieństwie do nienaładowanych fotonów, gluony same niosą
ładunek kolorowy i mogą zatem emitować dalsze promieniowanie, prowadząc do kaskad partono-
wych. Struktura promieniowania w kaskadzie partonowej przedstawia poprawki wyższego rzędu
względem twardego procesu. Jednak obecnie nie jest możliwe ich dokładne obliczenie, zamiast
tego stosuje się przybliżenie, w którym dominujące przyczynki są uwzględniane we wszystkich
rzędach rozwinięcia perturbacyjnego (odpowiada to resumacji dużych przyczynków tak zwanych
wiodących logarytmów). Z teoretycznego punktu widzenia kaskady partonowe są wyrafinowa-
nym matematycznym narzędziem, które rozwiązuje, równania kwantowej teorii pola metodami
stochastycznymi. Natomiast fizycznie te dominujące wkłady są powiązane z emisją gluonów
miękkich (niskoenergetycznych) i koolinarnych. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, mimo to, że
GPMC są kluczowe dla badań w fizyce wysokich energii, to do niedawna można było im zarzu-
cić brak precyzji przewidywań. Działo się tak dlatego, iż aż do dziesięciu lat wstecz wszystkie
GPMC zostały zbudowane na technologii ulepszonej koherentnej kolinearnej ewolucji, rozwinię-
tej mniej więcej 30 lat temu [14]. Ogromny wpływ efektów perturbacyjnych na obserwable w
LHC sprawiło, że przez ostatnie 10 lat społeczność MC włożyła olbrzymi wysiłek, by rozwinąć
i ulepszyć teorie kaskady partonowej. W szczególności wielkie kroki naprzód zostały wykonane w
poprawie twardej granicy kaskady partonowej poprzez połączenie jej z obliczeniami elementów
macierzowych wyższego rzędu. Kroki te doprowadziły do integracji całkowicie ekskluzywnych
obliczeń drugiego rzędu (NLO) elementu macierzowego z wiodącego rzędu kaskadą partonową
(NLO+LOPS), w ramach metod MC@NLO [15], POWHEG [16] oraz niedawno KrkNLO [H2–H4].
Ta ostatnia metoda zostanie omówiona bardziej szczegółowo poniżej. Jednym z kluczowych ele-
mentów w nowej wersji Herwiga [H1] jest to, iż program domyślnie generuje przypadki, łącząc
w pełni automatycznie kaskady partonowej z twardym procesem na poziomie niewiodącym dla
procesów Modelu Standardowego. Ta automatyzacja często nazywana jest „rewolucją NLO”
i pokazuje, że GPMC wkroczyły w erę precyzyjnych przewidywań. Obecnie wiele wysiłku wkła-
da się w łączenie całkowicie ekskluzywnych obliczeń trzeciego rzędu NNLO z efektami kaskad
partonowych, patrz na przykład [17, 18], jak również w ulepszaniu samych kaskad partonowych
(by miały precyzje na poziomie niewiodącym) [19–22]. Problemem jednak jest to, iż obecnie
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wspomniane wcześniej metody wyższego rzędu są bardzo złożone i trudne w zastosowaniu. Dla-
tego istnieje ogromna potrzeba ich uproszczenia i właśnie to jest głównym celem metody KrkNLO.

Metoda KrkNLO [H2–H4]

W porównaniu do starszych metod łączenie kaskady partonowej z twardym procesem na po-
ziomie niewiodącym: MC@NLO i Powheg, główną zaletą metody KrkNLO jest jej prostota. Ta
cecha jest bardzo istotna, ponieważ wszelkie uproszczenia w łączeniu twardego procesu na po-
ziomie NLO z LOPS będą bardzo ważne w rozwoju metod, które mają na celu jeszcze precyzyj-
niejsze przewidywania, a w szczególności łączenie całkowicie ekskluzywnych obliczeń trzeciego
rzędu NNLO z NLOPS (kaskadą partonowa na poziomie niewiodącym NLO). Metoda KrkNLO
zawdzięcza swoją prostotę użyciu funkcji rozkładu partonów (PDF) w nowym, tak zwany sche-
macie faktoryzacji Monte Carlo (MC), który został tak skonstruowany, by dokładnie dopasować
się do generatorów MC. Jak to jest wyraźnie widoczne z równania (1) w celu obliczenia prze-
widywań dla zderzeń hadron-hadron konwolujemy perturbacyjny przekrój czynny na poziomie
partonowym z nieperturbacyjnymi funkcjami rozkładu partonów. Jest to wykonywane przy uży-
ciu określonego schematu faktoryzacji, który właśnie definiuje funkcje PDF. Najpowszechniej
używanym jest tak zwany schemat faktoryzacji MS [23], który prowadzi do otrzymania funkcji
rozkładu partonów o tej samej nazwie PDF MS. Ponieważ nie było łatwo dostępnych PDF-ów w
innych schematach faktoryzacji, to obie starsze metody MC@NLO i Powheg, oparte są właśnie
na funkcji rozkładu partonów MS. Schemat MS dobrze nadaje się do obliczeń w rozwinięciu per-
turbacyjnym, powoduje jednak, że w partonowym przekroju czynnym pojawia się klasa czysto
kolinearnych członów, które są bardzo problematyczne dla GPMC. Problem ten związany jest
z tym, iż generatory MC wytwarzają cząstki w przestrzeni trójwymiarowej i zmuszanie ich do
generowania cząstek w ściśle kolinearnej przestrzeni fazowej jest wysoce nietrywialne. Dlatego
odejście od schematu MS potencjalnie może znacznie uprościć zadanie łączenie twardego procesu
z PS i właśnie ten pomysł został wykorzystany w podejściu KrkNLO. Pierwsze realistyczne wyni-
ki numeryczne metody KrkNLO zostały przedstawione w [H2] i były przeprowadzone dla procesu
Drella–Yana (DY). Ponieważ na poziomie wiodącym w procesie DY w stanie początkowym są
tylko kwarki, patrz rys. 2, w [H2] wystarczyło przekształcić ze schematu MS do schematu MC
tylko funkcje struktury kwarków, pozostawiając przy tym bez zmian funkcje struktury gluonu.
Następnym krokiem w rozwoju metody KrkNLO było otrzymanie po raz pierwszy, pełnych (obej-

Rysunek 2: Schemat kinematyki produkcji bozonu Z z jedną emisją gluonu w procesie DY w
kanale qq. rys. z publikacji [H2].

mujących także gluony) funkcji rozkładu partonów w schemacie faktoryzacji Monte Carlo [H3].
Wreszcie, w [H4] po raz pierwszy przedstawiliśmy wyniki metody KrkNLO dla produkcji bozonu
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Higgsa poprzez fuzje gluonów. Ze względu na obecność gluonów w stanie początkowym na po-
ziomie wiodącym (LO) w tym procesie obliczenia te wymagały użycia pełnych funkcji PDF w
schemacie MC. Publikacje [H2–H4] zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

[H2] KrkNLO – process Drella–Yana
W publikacji [H2] zastosowano metodę KrkNLO po raz pierwszy w celu uzyskania wyników nu-
merycznych dla przypadku procesu Drella-Yana, patrz rys. 2. Zanim pokażemy jak zostało to
zrealizowane, zdefiniujmy następujące zmienne kinematyczne:

α =
pF · k√

s
, β =

pB · k√
s
, α+ β = 1− z ¬ 1, k2

T = αβs, (2)

gdzie s jest masą niezmienniczą wchodzących partonów o czteropędach pF i pB, natomiast k
jest czteropędem emitowanego partonu z maksymalnym pędem poprzecznym kT , na przykład
w dipolowej kaskadzie partonowej [24] w Herwigu jest to pierwsza emisja PS. Algorytm metody
KrkNLO jest następujący:

1. Wygeneruj radiację partonów, tak aby pokryła całkowicie przestrzeń fazową emisjami wy-
generowanymi według przybliżonego rzeczywistego elementu macierzowego kaskady par-
tonowej KPS.

2. Popraw przybliżone emisje PS, mnożąc je przez wagę WR = RNLO/KPS, tak by otrzymać
dokładność rzeczywistego elementu macierzowego NLO RNLO.

3. Zdefiniuj funkcję CR(z) =
∫

(RNLO−KPS), która posłuży do otrzymania PDF-ów tak, by
uniknąć niefizycznych kolinearnych artefaktów schematu MS.

4. Przekształć funkcje PDF ze schematu MS do schematu faktoryzacji MC, formuła jak to
zrobić podana jest w równaniu (6).

5. Pomnóż cały wynik przez czynnik 1 + ∆V S , gdzie ∆V S to poprawka wirtualna + miękka
(która ma prostą postać i niezawiera kolinearnych członów), by uzyskać pełną dokładność
NLO twardego procesu połączonego z kaskadą partonową.

W przypadku procesu DY są tylko dwa kanały składowe, które trzeba poprawić: qq oraz qg.
Odpowiednie rzeczywiste wagi dla tych kanałów są następujące:

1. q + q −→ Z + g

W qq̄
R (α, β) = 1− 2αβ

1 + z2 . (3)

2. q + g −→ Z + q

W qg
R (α, β) = 1 +

β(β + 2z)
z2 + (1− z)2 , W qg

R (α, β) = W gq
R (β, α). (4)

Powyższe wagi są bardzo prostymi funkcjami zmiennych kinematycznych i co ważne, nie zależą
od kinematyki na poziomie Borna. Wirtualne + miękkie wagi: WV S = 1+ ∆V S dla obu kanałów
są jeszcze prostsze i nie zależą od zmiennych kinematycznych:

∆qq̄
V S =

αs
2π

CF

(
4
3
π2 +

1
2

)
, ∆qg

V S = 0, (5)

gdzie CF to współczynnik koloru („Casimir“) związany z emisją gluonu z kwarka. Prostota wag
wynika oczywiście z zastosowania odpowiedniego schematu faktoryzacji. Szczegóły dotyczące
uzyskania PDF MC zostaną przedstawione poniżej. Zanim jednak do tego przejdziemy, warto
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zauważyć, że taka prosta struktura wag pozwala poprawić przypadek wygenerowany na poziomie
LO + PS do pełnej dokładnością NLO + PS w bardzo prosty sposób. Ponieważ wagi nie zależą
od zmiennych kinematycznych na poziomie Borna, nie jest konieczne, by ich używać już podczas
ewolucji PS. Można je zastosować po zakończeniu pełnej generacji ekskluzywnych przypadków
LO z PS, co jest bardzo unikalną właściwością metody KrkNLO. W [H2] metoda została dokład-
nie sprawdzona, całkowity przekrój czynny i rozkłady pędu poprzecznego oraz pospieszności
(rapidity) bozonów Z/γ∗ zostały porównane do wyników elementów macierzowych na poziomie
NLO z programu MCFM [25] oraz metod NLO + PS: MC@NLO [15, 26] i POWHEG [16, 27], a
także do obliczeń elementów macierzowych NNLO z programu DYNNLO [28]. Przewidywania
KrkNLO wykazały dobrą zgodność z innymi obliczeniami, co potwierdziło poprawność tej meto-
dy.

[H3] Funkcja rozkładu partonów w schemacie faktoryzacji Monte Carlo

Następnym krokiem w rozwoju metody KrkNLO było stworzenie po raz pierwszy pełnych czyli
zawierających również gluony, funkcji rozkładu partonów w schemacie faktoryzacji Monte Car-
lo. Jak wspomniano powyżej, w publikacji [H2] do uzyskania dokładności NLO dla procesu D-Y
wystarczyło stworzyć PDF w schemacie MC tylko dla kwarków fMC

q(q̄)(x,Q
2), a PDF dla gluonu

pozostał niezmieniony tj. fMC
g (x,Q2) = fMS

g (x,Q2). W tym przypadku, by otrzymać fMC
q(q̄)(x,Q

2)

z PDF-ów w schemacie faktoryzacji MS, należy dokonać następującej transformacji:

fMC
q(q̄)(x,Q

2) = fMS
q(q̄)(x,Q

2)

+
∫ 1

x

dz

z
fMS
q(q̄)

(
x

z
,Q2

)
∆C2q(z) +

∫ 1

x

dz

z
fMS
g

(
x

z
,Q2

)
∆C2g(z) ,

∆C2q(z) =
αs
2π

CF

[
1 + z2

1− z
ln

(1− z)2

z
+ 1− z

]
+

,

∆C2g(z) =
αs
2π

TR

{[
z2 + (1− z)2

]
ln

(1− z)2

z
+ 2z(1− z)

}
,

(6)

gdzie TR = 1/2 jest czynnikiem kolorowym związanym z rozpadem gluonu na parę kwarków qq.
Warto zauważyć, że w schemacie MC, funkcje PDF dla kwarków otrzymują wkład od PDF dla
gluonów w schemacie MS. W publikacji [H3] równanie (6), zostało rozszerzone tak, by otrzymać
z funkcji rozkładu partonów w schemacie faktoryzacji MS pełne funkcje rozkładu partonów w
schemacie faktoryzacji MC: q(x,Q2)

q̄(x,Q2)
G(x,Q2)


MC

=

 qq̄
G


MS

+
∫
dzdy

K
MC
qq (z) 0 KMC

qG (z)
0 KMC

q̄q̄ (z) KMC
q̄G (z)

KMC
Gq (z) KMC

Gq̄ (z) KMC
GG (z)


 q(y,Q2)
q̄(y,Q2)
G(y,Q2)


MS

δ(x− yz),

(7)
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gdzie

KMC
Gq (z) =

αs
2π

CF

{
1 + (1− z)2

z
ln

(1− z)2

z
+ z

}
,

KMC
GG (z) =

αs
2π

CA

{
4
[

ln(1− z)
1− z

]
+

+ 2
[

1
z
− 2 + z(1− z)

]
ln

(1− z)2

z
− 2

ln z
1− z

− δ(1− z)
(
π2

3
+

341
72
− 59

36
Tf
CA

)}
,

KMC
qq (z) =

αs
2π

CF

{
4
[

ln(1− z)
1− z

]
+

− (1 + z) ln
(1− z)2

z
− 2

ln z
1− z

+ 1− z − δ(1− z)
(
π2

3
+

17
4

)}
,

KMC
qG (z) =

αs
2π

TR

{[
z2 + (1− z)2

]
ln

(1− z)2

z
+ 2z(1− z)

}
.

TR = 1/2 jest czynnikiem kolorowym związanym z emisją gluonu z gluonu, a Tf = nfTR przy
czym nf oznacza liczbę fermionów. Wszystkie wkłady wirtualne ∼ δ(1− z) zostały dopasowane
przy użyciu reguł sumy pędów dla PDF-ów. W przypadku pełnych PDF-ów MC widzimy, że
również rozkłady gluonów otrzymują wkład od kwarkowych PDF-ów w schemacie MS. Innym
sposobem uzyskania PDF-ów MC jest ich dopasowywanie (fitowanie) bezpośrednio do danych
eksperymentalnych, w taki właśnie sposób otrzymywane są PDF-y w schemacie MS. W publi-
kacji [H3] dostarczyliśmy wszystkie niezbędne składniki do przeprowadzenia takiej procedury.
Oczywiście bardzo interesujące byłoby porównanie PDF-ów MC otrzymanych tymi dwoma róż-
nymi sposobami, ponieważ jednak fitowanie PDF-ów jest nietrywialnym procesem, pozostawili-
śmy to zadanie dla przyszłych badań. W publikacji [H3] stworzyliśmy funkcje rozkładu partonów
w schemacie faktoryzacji MC dla wielu popularnych zestawów PDF-ów MS: CT10nlo, CT14lo,
HERAPDF20, MMHT2014lo, NNPDF30 i MSTW2008 LO. Dostarczyliśmy je w postaci plików
LHAPDF, który jest powszechnie używanym formatem dla PDF-ów, dlatego wspomniane wyżej
funkcje MC PDF mogą być z łatwością używane przez inne grupy do swoich obliczeń. Stworzenie
pełnych funkcji struktury partonów w schemacie faktoryzacji oraz dostarczenie ich w formacie
LHAPDF otworzyło wiele nowych możliwości dalszego rozwoju metody. Praktycznie wszystkie
obliczenia, do których został użyty PDF MS, mogą zostać ponownie przeprowadzone z użyciem
PDF-ów MC i część z nich będzie znacznie łatwiejsza. Poniżej zostanie przedstawiony przykład
takiego uproszczenia dla przypadku produkcji bozonu Higgsa poprzez fuzję gluonów w oblicze-
niach na poziomie NLO + PS.

[H4] KrkNLO – produkcji bozonu Higgsa poprzez fuzję gluonów

W publikacji [H4] po raz pierwszy zastosowano metodę KrkNLO w generatorze Herwig, po czym
po raz pierwszy stała się ona publicznie dostępna wraz z wersją programu Herwig 7.1 [RN1].
Dlatego w [H4] zaczęliśmy od szczegółowego sprawdzenia nowej implementacji metody w ge-
neratorze Herwig, używając do tego wyników dla procesu D-Y opublikowanych w [H2]. Po raz
pierwszy pokazaliśmy także przewidywania dla tego procesu, używając nowych pełnych PDF-ów
MC otrzymanych w [H3] i porównaliśmy je z wcześniej opublikowanymi wynikami uzyskanymi
w [H2]. Następnie przedstawiliśmy pierwsze wyniki metody KrkNLO dla produkcji bozonu Hig-
gsa poprzez fuzję gluon-gluon6. W tym przypadku istnieją trzy podprocesy NLO, które należy
6Użyliśmy przy tym standardowego przybliżeniem, w którym masa kwarku szczytowego mt → ∞, a masy

pozostałych kwarków są równe zeru: mq 6=t = 0.
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poprawić: gg, gq i qq. W przeciwieństwie do procesu D-Y, w procesie produkcji bozonu Higgsa
na poziomie Borna są dwa podprocesy, w których występują gluony w stanie początkowym, dla-
tego musimy użyć pełnego PDF MC. Ponieważ, podproces qq nie może być wygenerowany przy
pomocy wstecznej kaskady partonowej, dogenerowaliśmy go osobno przy pomocy elementu ma-
cierzowego na poziomie Borna, co jest standardową procedurą. Wagi rzeczywiste dla pozostałych
podprocesów są następujące:

1. g + g −→ H + g

W gg
R (α, β) =

1 + z4 + α4 + β4

1 + z4 + (1− z)4 , (8)

2. g + q −→ H + q

W gq
R (α, β) =

1 + β2

1 + (1− z)2 , W qg
R (α, β) = W gq

R (β, α). (9)

Wagi wirtualna + miękka, WV S = 1 + ∆V S , dla tych dwóch kanałów przybierają następującą
postać:

∆gg
V S =

αs
2π

CA

(
4π2

3
+

473
36
− 59

18
Tf
CA

)
, ∆gq

V S = 0. (10)

Tak jak poprzednio w przypadku procesu D-Y rzeczywiste wagi są bardzo prostymi funkcjami
zmiennych kinematycznych i nie zależą od kinematyki na poziomie Borna, a wirtualna + miękka
waga to po prostu stała. Porównaliśmy wyniki nowej metody z dwiema starszymi metodami
zaimplementowanymi w generatorze Herwig: MC@NLO i POWHEG, a także z obliczeniami NLO
i NNLO rozwinięcia pertubacyjnego z programu HNNLO oraz obliczeniami resumacyjnymi z
programu HqT. Wyniki metody KrkNLO zostały także po raz pierwszy porównane z danymi
eksperymentalnymi - do tego celu posłużyły dane opublikowane przez grupę ATLAS [29]. Na
rys. 3 pokazane są przykładowe wyniki numeryczne z publikacji [H4], na których widzimy roz-
kłady pędu poprzecznego pH

T i pośpieszność (rapidity) yH bozonu Higgsa otrzymanych, używając
trzech różnych metod zaimplementowanych w generatorze Herwig: KrkNLO, MC@NLO oraz PO-
WHEG. Otrzymane wyniki zgadzają się w granicach kilku procent w zakresie pH

T od ∼ 5 GeV do
∼ 100 GeV, a dla pośpieszności w zakresie |yH| < 3. W regionie pH

T > MH istnieją większe róż-
nice między metodą KrkNLO, a metodami MC@NLO/POWHEG (Default), co jest konsekwencją
ograniczonej przestrzeni fazowej emisji w starszych metodach. Ograniczenie takie objawia się
gwałtownym spadkiem rozkładu pędu poprzecznego dla wartości pędu poprzecznego większego
niż masa bozonu Higgsa pH

T > MH . Metoda POWHEG (Original), która nie ma takiego ograni-
czenia pokazuje takie samo zachowanie co KrkNLO, należy jednak podkreślić, iż te różnice są
dopuszczalne w ramach obliczeń na poziomie NLO.

KrkNLO - plany na przyszłość

Następnym możliwym krokiem w studiach nad metodą KrkNLO, byłoby zastosowanie jej do
zestawu innych ważnych procesów w LHC, takich jak:

pp→ γ∗ γ∗, pp→ Z Z, pp→W+W−.

Ponadto bardziej szczegółowe zbadanie procesów Drell–Yan, a w szczególności uwzględnienie
obu prądów: naładowanego i neutralnego w obecności cięć eksperymentalnych i skupienie się na
obserwablach leptonowych, byłoby ciekawym rozszerzeniem studiów nad tą metodą. Praca ta
wymagałaby dodania korelacji spinowych w wagach korekcyjnych dla produktów rozpadu bozonu
pośredniczącego. Również otrzymanie funkcji struktury partonów w schemacie faktoryzacji MC
bezpośrednio z danych eksperymentalnych byłoby ciekawym rozszerzeniem prac nad metodą
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Rysunek 3: Porównania rozkładów pędu poprzecznego i pospieszności bozonu Higgsa otrzyma-
nych trzema różnymi metodami: KrkNLO, MC@NLO oraz POWHEG zaimplementowanymi w
generatorze Herwig. Rys. z pracy [H4].
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KrkNLO. Poza tym naturalnym rozwojem zaprezentowanego podejścia KrkNLO na poziomie
NLO + LOPS byłaby próba podwyższenie jego precyzji do: NNLO + NLOPS. Uproszczenia
wprowadzone przez tę nową metodę mogą być kluczowe dla osiągnięcia tego ambitnego celu.

2.3.6 Fizyka wielokrotnych zderzeń partonów w LHC

Oba aspekty QCD perturbacyjny, jak i nieperturbacyjny uzupełniają się wzajemnie i są nie-
odzowne w opisie fizyki LHC. W związku z tym przejdziemy teraz do omówienia nieperturba-
cyjnych modeli QCD, a w szczególności modelu MPI z ponownym podłączeniem kolorów. Znacz-
nie lepsza kontrola poprawek perturbacyjnych, a w szczególności wspomniana wyżej „rewolucja
NLO”, doprowadziła do sytuacji, w której często precyzja przewidywań GPMG jest ograniczona
poprawkami nieperturbacyjnymi. W rzeczywistości już teraz modelowanie nieperturbacyjnego
QCD stało się jednym z dominujących źródeł systematycznej niepewności w precyzyjnych pomia-
rach ważnych parametrów SM. Należą do nich na przykład masa kwarku t [30], masa bozonu W
przy użyciu nowej metody zaproponowanej w [31] czy pomiar wartości stałej sprzężenia oddzia-
ływań silnych αS [32]. W szczególności nieperturbacyjna fizyka wielokrotnych zderzeń partonów
i modelowanie jej struktury koloru mają tu duże znaczenie. Z powodu złożonej struktury hadro-
nów, możliwe jest występowanie wielu interakcji partonów, tj. zdarzeń, w których dwa lub więcej
oddziaływań partonowych występuje razem w pojedynczej kolizji proton-proton. Przy ustalonej
masie niezmienniczej stanu końcowego, przekroje czynne na występowanie takich wielokrotnych
interakcji mają tendencję do szybkiego zwiększania się wraz z energią zderzenia. Dzieje się tak,
ponieważ funkcje struktury partonów PDF, rosną gwałtownie wraz ze zmniejszającym się x czyli
ułamkowym pędem podłużnym partonów względem hadronu. W związku z tym wielokrotne in-
terakcje partonowe (MPI) szybko ewoluowały od ciekawostki teoretycznej, gdy po raz pierwszy
zostały zaobserwowane podwójne interakcje partonowe w przypadkach czterodżetowych ekspe-
rymentu AFS przy energii zderzenia

√
s = 63 GeV [33], do krytycznego problemu w LHC, gdzie

MPI występuje prawie przy każdym zderzeniu hadronów. Dodatkowe miękkie oddziaływania
(MPI) produkują dodatkowe cząstki właściwie w całej dostępnej przestrzeni fazowej detekto-
rów. Ta dodatkowa aktywność tworzy nieredukowalne tło dla większości procesów mierzonych
w LHC, a w szczególności tych opartych na dżetach czyli właściwie wszystkich pomiarach LHC
poszukujących fizyki Poza Modelem Standardowym (BSM) [34–39]. Te dodatkowe interakcje
towarzyszące procesowi twardemu są zwykle bardzo miękkie, dlatego niestety nie można ich
analizować za pomocą perturbacyjnych technik QCD. Zamiast tego musimy, opierając się na
naszej intuicji i kierując się danymi eksperymentalnymi, konstruować modele fenomenologiczne,
które uchwycą te ważne zjawiska fizyczne. Cykl rozwoju modelu zazwyczaj rozpoczyna się od
obserwacji, że nie opisuje on pewnych danych eksperymentalnych. Takie niepowodzenie fizycz-
nie umotywowanego modelu zwykle wskazuje na pominięcie w nim jakiegoś ważnego zjawiska
fizycznego, które należy uwzględnić w symulacji Monte Carlo. Dlatego kolejnym krokiem jest
udoskonalenie modelu, tak aby dane eksperymentalne zostały opisane, a następnie poszukiwanie
kolejnych zestawów danych, które mogą ujawnić inne niedociągnięcia modelu. Jeśli takie dane
zostaną znalezione, to cykl rozpoczyna się od nowa i w ten iteracyjny sposób uzyskujemy coraz
lepszy opis Natury. Poniżej przedstawimy kilka takich cykli. Zaczniemy od obserwacji, że pomi-
mo iż model MPI w generatorze Herwig opisywał dane „Underlying Event“ (UE) zmierzone w
Tevatronie, to nie poradził sobie z opisem pierwszych danych z LHC tzn. pomiarów „Minimum
Bias” (MB). Obserwacja ta doprowadziła do rozwoju modelu MPI w Herwigu, aby uwzględnić
tak zwane połączenie kolorów (CR) [H5], co doprowadziło do znacznie lepszego opisu danych MB
z LHC. Kolejną istotną wielkością do testowania modeli MPI jest tak zwana sigma efektywna
σeff. Niestety jeden z najlepszych pomiarów tej obserwabli w eksperymencie D0 w Tevatronie
użył niestandardowej definicji σeff, przez co nie można było jej porównać z innymi wynikami eks-
perymentalnymi, jak i użyć do sprawdzania poprawności modeli MPI. W publikacji [H6] udało
nam się poprawić ten problem i w rezultacie dostarczyliśmy najbardziej precyzyjną w tym cza-
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sie wartość eksperymentalną tej wielkości. Następnie w [H7] użyliśmy tak otrzymanej wartości
σeff wraz z danymi UE z LHC, by ograniczyć i zweryfikować model MPI w Herwigu. Kolejny
cykl prac nad rozwojem modelu MPI w Herwigu rozpoczął się od zaskakującej obserwacji, iż
ponowne połączenie kolorów ma ogromny wpływ na obserwable służące do rozróżnianie dżetow
gluonowych i kwarkowych w zderzeniach lepton-lepton [H8]. Obserwacja ta spowodowała dalszy
rozwój modelu CR w Herwig, który doprowadził do znacznie lepszego opisu danych eksperymen-
talnych [H9]. Wreszcie w publikacji [H10] skonstruowaliśmy nowe obserwable, które niebawem
będą mierzone przez grupę CMS na wiązkach LHC, a które najprawdopodobniej spowodują dal-
szy rozwój modeli MPI.
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Rysunek 4: Rysunek z publikacji [H6] przedstawiający porównanie dwóch wersji Herwiga 2.4.2
(bez modelu CR) oraz Herwig 2.5 (z modelem CR) z danymi eksperymentalnym MB z ekspery-
mentu ATLAS [40].

[H5] Modelowanie struktury ładunku kolorowego MPI w generatorze Herwig

Główną motywacją dla rozwoju modelu MPI w generatorze Herwig, który jest przedstawiony
poniżej było pojawienie się nowych danych typu „Minimum Bias” z LHC. Pomiar „Minimum
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Bias“ polega na ustawieniu minimalnych cięć eksperymentalnych tak, by zmierzyć możliwie jak
największą ilości produktów zderzenia7. Dlatego dane MB przede wszystkim mierzą produk-
ty bardzo miękkich rozproszeń (o niskim pędzie poprzecznym) mających bardzo duży przekrój
czynny, a powstających najczęściej w wyniku wielokrotnych zderzeń partonowych. Pomiary MB
z detektora ATLAS ujawniły, że pomimo dobrego opisu danych UE z Tevatronu, które również
są bardzo czułe na fizykę MPI, Herwig++ 2.4 nie był wstanie opisać nowych danych z LHC
(przykład przewidywań Herwig++ 2.4 przedstawiony jest jako ciągła czerwona linia na rys. 4).
Rozwiązaliśmy ten problem w publikacji [H5], gdzie po raz pierwszy, nie tylko w generatorze
Herwig, ale także w klastrowym modelu hadronizacji wprowadziliśmy model połączenia kolorów
(„colour reconnection”). Klastrowy model hadronizacji bazuje na własności kaskady partonowej,
która nazywa się przed-związanie koloru („colour preconfinement”) [41]. Własność ta zapewnia,
że na końcu kaskady partonowej istnieje unikalny sposób tworzenia „białych” klastrów (pre-
hadronów) z partonów niosących ładunek kolorowy. Własność tę można łatwo przedstawić w
granicy dużego Nc (dużej liczby kolorów), gdzie dominujący wkład pochodzi od diagramów,
które można narysować na jednej płaszczyźnie, a kolor gluonu można wyrazić jako połączenie
kolorów odpowiadających mu kwarku i antykwarku8. Ta procedura definiuje unikalny sposób, w
jaki otwarte linie koloru partonów w stanie końcowym mają być połączone, by tworzyć „białe”
klastry. Przykład takiego planarnego diagramu pokazany jest na lewym panelu rys. 5. Problem
polega jednak na tym, że nie ma tak solidnej recepty na przypisanie linie koloru między oddziel-
nymi dodatkowymi rozproszeniami partonowymi (MPI), dlatego poprawienie struktury koloru
w tym przypadku było motywacją do powstania modelu łączenia kolorów (CR). Innymi sło-
wy CR próbuje poprawić strukturę zderzeń hadronowych poprzez dodatkową korelację koloru
między różnymi rozproszeniami partonowymi (MPI). Potrzeba takiej dodatkowej korelacji i mo-

A

B

C

D

Rysunek 5: Prawy panel pokazuje przykładowy diagram planarny, na którym widać jak przed-
związanie koloru („colour preconfinement”) pozwala w unikalny sposób na tworzenia „białych”
klastrów (pre-hadronów). Prawy panel pokazuje natomiast przykład w jaki sposób model łącze-
nia kolorów może zmodyfikować tę strukturę. Rys. z publikacji [H5].

delu CR została już zauważona w [42] i była umotywowana przez rosnący trend średniego pędu
poprzecznego jako funkcji krotności (〈pt〉 vs Nch), co pokazane jest w prawym dolnym panelu
rys. 4. Gdyby dodatkowe rozproszenia były niezależne, produkowałyby również cząstki, które
w dobrym przybliżeniu byłyby także niezależne od siebie, a wtedy średni pęd poprzeczny 〈p⊥〉
byłby niezależny od liczby MPI, a więc także od krotności cząstek Nch. Potwierdzają to wyniki
Herwig++ 2.4 bez CR, które pokazane są w prawym dolnym panelu na rys. 4. Herwig++ 2.4
przewiduje płaską dystrybucję 〈pt〉 vs Nch dla dużych wartości krotności, podczas gdy wersja
Herwig++ 2.5 z modelem CR dobrze opisuje rosnący trend dla tej obserwabli. W publikacji [H5]
skonstruowaliśmy dwa modele CR, które mają na celu zmniejszenie długości koloru zdefiniowane-
7Oczywiście każdy detektor ma inne ograniczenia więc ta definicja będzie zależna od tego na jakim detektorze

przeprowadzony jest pomiar typu „Minimum Bias”. W wyidealizowanym detektorze, który potrafiłby zmierzyć
wszystkie produkty zderzenia pomiar ten nazwano by „Zero Bias”, ponieważ detektor nie zaburzałby tego pomiaru.
8Uwzględniając poprawkę na to, że gluon nie ma składnika singletowego.
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go jako λ ≡
∑Ncl
i=1m

2
i , gdzie Ncl jest liczbą klastrów, a mi masą niezmienniczą klastra i. Pierwszy

model, nazywany prostym CR (pCR), losowo zmienia połączenia kolorów między parami parto-
nów tworzących klastry (patrz rys. 5). Gdy nowa konfiguracja prowadzi do redukcji λ, to jest ona
akceptowana z prawdopodobieństwem preco., które jest jedynym parametrem modelu. Prostota
tego modelu to jego duża zaleta, ale podejście to ma także swoje wady. Na przykład model ten
jest niedeterministyczny – jego wyniki w ogólności są mniej lub bardziej zależne od tego, jak prze-
prowadzana jest wstępna randomizacja klastrów (par partonów). Dlatego wprowadziliśmy także
bardziej skomplikowany model, tzw. statystyczny CR (SCR), który próbuje znaleźć konfigurację
klastrów, dla której λ jest minimalna. Ogólnie rzecz biorąc, ponieważ w typowym zdarzeniu
LHC występuje około O(100) par partonów, oznacza to 100! ∼ 10158 możliwych konfiguracji
klastrów, które należy sprawdzić, aby znaleźć globalne minimum. Taka procedura znalezienia
globalnego minimum byłaby oczywiście zbyt czasochłonna, dlatego też w modelu SCR zastoso-
wano algorytm wyżarzania (annealing algorithm) [43], który zaprojektowano tak, by co prawda
w przybliżeniu, ale za to bardzo efektywnie rozwiązywał tego typu problemy. Pomimo, iż mo-
dele CR zostały wprowadzone z myślą o lepszym opisie zderzeń hadronów, to ich uniwersalność
wymaga, by mogły być zastosowane także do opisu zderzeń leptonów. Dlatego pierwszy test
jakiemu poddane zostały oba modele było sprawdzenie, iż nie mają one większego wpływu na
opis danych eksperymentalnych z Wielkiego Zderzacza Leptonów (LEP). Zarówno pCR jak i
SCR przeszły ten test pomyślnie, co utwierdziło nas w przekonaniu, iż oba modele zachowują
przed-związanie koloru kaskady partonowej. Po tym ważnym teście rozpoczęliśmy skomplikowa-
ną procedurę dopasowywanie obu modeli (fitowanie) do danych eksperymentalnych. Proces ten
miał na celu znalezienie wartości parametrów modelu MPI wraz z pCR i SCR, które pozwala-
ją uzyskać najlepszy możliwy opis setek zestawów danych eksperymentalnych, w wyniku czego
uzyskaliśmy między innymi prawidłowy opis niedyfrakcyjnych obserwabli MB z eksperymentu
ATLAS (patrz na przykład rys. 4). Ponieważ zarówno pCR, jak i SCR dały podobne wyniki, a
pierwszy był znacznie prostszy, to on stał się domyślnym modelem CR w Herwigu [RN4]. Publi-
kacja [H5] według bazy WoS została zacytowana już 107, a według bazy inSPIRE-HEP, aż 207
razy. Większość z tych cytowań pochodzi od grup eksperymentalnych pracujących na wiązkach
LHC, co wskazuje, że praca ta jest istotna dla badań w fizyce wysokich energii.

[H6] Wyodrębnianie σeff z pomiaru CDF γ + 3 dżety

„Sigma efektywna” σeff zdefiniowana jest jako współczynnik, który wiąże inkluzywny przekrój
czynny na podwójne rozpraszanie partonowe (double partonic scattering) σab z inkluzywnymi
przekrojami na dwa jednokrotne rozpraszania partonowe σa i σb:

σab =
σa σb

σeff
. (11)

Ta obserwabla jest kluczowa dla wielu obliczeń teoretycznych, a także jako bardzo istotna in-
formacja dla symulacji MPI w generatorach Monte Carlo, dlatego dokładny jej pomiar jest
szalenie istotny. Pomimo, że obserwabla ta ma duży potencjał, by testować modele MPI, to w
publikacji [H5] nie była użyta. Stało się tak dlatego, ponieważ jak sie okazało jeden z najdokład-
niejszych pomiarów tej wielkości w procesie foton + 3 dżety z eksperymentu CDF (Tevatron)
zawierał istotny błąd. CDF użył niestandardowej definicji sigmy efektywnej, co sprawia, że ta
ważna obserwabla jest zależna od procesu, w którym jest mierzona. Dlatego wartość podana
przez eksperyment CDF: σeff,CDF = (14.5 ± 1.7+1.7

−2.3) mb nie nadaje się do porównań z innymi
pomiarami lub jako wkład do lepszego modelowania wielokrotnych oddziaływań partonowych.
Problem ten zauważył już D. Treleani [44], jednak przedstawiona przez niego poprawiona war-
tość: σeff = 10.3 mb została oparta na rachunkach na poziomie partonowym. Oznacza to, że
byłaby poprawna pod warunkiem, że CDF mógłby jednoznacznie zidentyfikować i policzyć licz-
bę oddziaływań w zdarzeniu, co oczywiście nie jest możliwe. Dlatego w publikacji [H6] rozwa-
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żyliśmy bardzo szczegółowo selekcje przypadków z analizy CDF i po raz pierwszy podaliśmy
ulepszony i realistyczny współczynnik korygujący, który bazował nie na poziomie nieobserwo-
walnych partonów, a na poziomie obserwowalnych w eksperymencie dżetów. Oznacza to, iż
wzięliśmy pod uwagę efekty kaskady partonowej i hadronizacji oraz zrekonstruowaliśmy dżety
dokładnie w taki sam sposób, jak w eksperymencie CDF. Efekty te znacznie zmieniają wyniki
na poziomie partonowym, głównie z powodu emisji dodatkowych dżetów z kaskady partonowej,
rozmycia kinematyki dżetów poprzez efekty hadronizacji oraz łączenia pobliskich dżetów przez
algorytmy do ich konstrukcji. W celu obliczenia w jak najbardziej wiarygodny sposób współ-
czynnika korekcyjnego oraz oszacowania jego niepewności, użyliśmy trzech różnych generatorów
Monte Carlo: Herwig++ 2.5.2 [45][RN4], fHerwig 6.510 [46, 47] oraz Pythia 6.4.26 [10], trzech
różnych algorytmów do konstrukcji dżetów: CDFJetClu (który według [48] był użyty w oryginal-
nej analizie CDF), PxCone [49] i Anti-kT [50] jak również trzech różnych PDF-ów: MRST98 [51],
CTEQ6L1 [52] iMRST LO** [53] a także dwóch rożnych wartości αS . Biorąc pod uwagę wszystkie
szczegóły naszej analizy, końcowy wynik dla efektywnego przekroju czynnego jaki otrzymaliśmy
jest równy:

σeff = (12.0± 1.4+1.3
−1.5) mb. (12)

Na rys. 6 pokazane są najdokładniejsze pomiary σeff w momencie publikacji [H6]. Warto zauwa-

Rysunek 6: Pomiary σeff, które opisane są w publikacji [H7]. Żółty pas pokazuje wartość σeff

wraz z jej niepewnością podaną w Równaniu (13). Rysunek z publikacji [H7].

żyć, że zarówno niepewności statystyczna jak i systematyczna w naszych wynikach są mniejsze
w porównaniu z pierwotnymi niepewnościami podanymi przez CDF. Powodem tego jest to, że
dodatkowa niepewność wprowadzona przez nasz współczynnik korygujący jest znacznie mniej-
sza niż niepewność wynikająca z usunięcia potrójnego rozproszenia zastosowanego przez CDF,
a której nasza metoda uniknęła. Dlatego nasz wynik był najbardziej precyzyjną wartością σeff

w czasie publikacji dokumentu [H6].
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[H7] Ograniczanie modeli MPI przy użyciu σeff oraz danych UE z Tevatronu i LHC

Po poprawieniu pomiaru σeff z CDF naturalne było użycie go jako narzędzia do ulepszenia
modeli MPI, zwłaszcza, iż wszystkie popularne wersje GPMC przewidywały, że wartość σeff jest
dwa/trzy razy większa niż jej wartość eksperymentalna. Dokładniej Herwig++ tune UE-EE-
4-CTEQ6L1 [RN4] podawał wartość σeff = 25.4 mb, Herwig++ tune UE-EE-4 [RN4]: σeff =
30.9 mb, Herwig++ tune UE-EE-SCR-CTEQ6L1 [H5]: σeff = 22.8 mb, Pythia 8 tune 4C [54]:
σeff = 33.7 mb, a Pythia 6 z rożnymi ustawieniami parametrów (patrz: D6T, Z1, Perugia [55])
dawała wartości σeff w przedziale od 20 and 30 mb. Dlatego w [H7] staraliśmy się zrozumieć,
czy model MPI w Herwigu może być zgodny z wartością σeff oraz danymi UE. Innymi słowy,
chcieliśmy sprawdzić, czy możliwe jest znalezienie takich wartości parametrów modelu, które
doprowadzą do opisu zarówno danych eksperymentalnych UE, jak i przekroju na podwójne roz-
praszania partonowe (σeff). Zaczęliśmy od obserwacji, że w szerokim spektrum energii zderzenia,
a w szczególności interesującym dla nas zakresie od energii Tevatronu do energii LHC, σeff w
granicy błędu jest niezależna od energii, patrz rys. 6. Dlatego zdecydowaliśmy się wziąć średnią
z dwóch najdokładniejszych wartości σeff: zmierzonej przez eksperyment D0 [56] oraz wyniku
opisanego w [H6]:

σeff,D0+reCDF = (13.9± 1.5) mb. (13)

Jak widać z rys. 6 wartość ta, reprezentowana na nim przez żółty pas, jest zgodna z innymi
pomiarami tej wielkości. Model MPI w Herwigu rozróżnia dwa rodzaje oddziaływań: miękkie
(nieperturbacyjne) oraz twarde (perturbacyjne). O tym, do której kategorii należy dane oddzia-
ływanie decyduje wartość jego pędu poprzecznego. Jeśli jest on mniejszy niż parametr modelu
pmin
⊥ , to jest to oddziaływanie miękkie w przeciwnym wypadku generowane jest jako twarde.

Warto wspomnieć, że pmin
⊥ jest jedynym parametrem w Herwigu, który jawnie zależy od energii

zderzenia:

pmin
⊥ (s) = pmin

⊥,0

(√
s

E0

)b
. (14)

Dlatego to parametry pmin
⊥,0 oraz b są dopasowywane (fitowanie) do danych eksperymentalnych,

przyjmując przy tym E0 = 7 TeV. Zarówno miękkie, jak i twarde rozpraszania podlegają modelo-
waniu CR, które sterowane jest przez dwa prawdopodobieństwa: pdisrupt (miękkie oddziaływania)
oraz preco (twarde oddziaływania). Ostatnim parametrem modelu MPI jest 1/µ, który odpowia-
da za rozkład materii w protonie i może być interpretowany jako efektywny promień protonu.
W tym modelu bardzo łatwo jest wyrazić σeff jako funkcję µ:

σeff =
28π
µ2 . (15)

Dlatego z Równań (13) oraz (15) otrzymujemy bezpośrednie ograniczenie na wartość tego para-
metru:

µ2 ∼ (2.45+0.30
−0.25) GeV2. (16)

Oprócz σeff użyliśmy także standardowych danych UE z eksperymentów CDF i ATLAS, których
zakres energii kolizji rozciąga się od 300 GeV do 7 TeV. Na poziomie partonowym UE można
zdefiniować jako aktywność występująca w zderzeniu hadron-hadron, z wyłączeniem tej jej czę-
ści, która pochodzi od oddziaływania twardego, dlatego między innymi pomiary te są bardzo
czułe na fizykę dodatkowych oddziaływań. Ponieważ musimy ograniczyć aż pięć parametrów
modelu, bardzo niewydajne okazało się zastosowanie prostej strategii polegającej na podziale
pięciowymiarowej przestrzeni parametrów na siatkę, a następnie dla każdego z punktów siatki
przeprowadzenie czasochłonnych obliczeń przy pomocy generatora Herwig oraz użycie ich do
obliczenia wartości χ2 w stosunku do danych eksperymentalnych. Dlatego w zamian użyliśmy
dedykowanego narzędzia o nazwie Professor [57], które znacznie zmniejsza czas trwania procesu
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dostosowania parametrów modelu do danych eksperymentalnych, wykorzystując do tego deter-
ministyczną parametryzację odpowiedzi generatora. Jednak w naszym przypadku zauważyliśmy
pewne niestabilności w przewidywaniach Professora, dlatego musieliśmy zmodyfikować jego kod,
między innymi jawnie zaimplementowaliśmy w nim równanie (15). Proces fitowania ujawnił, że
funkcja χ2 tworzy długą, cienką dolinę, z silną korelacją między pmin

⊥,0 i µ2. Odzwierciedla to
fakt, że mniejszy promień hadronów oznacza więcej wielokrotnych oddziaływań, które by dać
podobną ilość aktywności UE można skompensować przez mniejszą liczbę perturbacyjnych MPI,
tj. większą wartość pmin

⊥,0 . Najlepszy opis danych eksperymentalnych otrzymano dla wartości pa-
rametrów modelu: pmin

⊥,0 = 2.80 GeV, µ2 = 1.65 GeV2 (to dopasowanie nazwaliśmy “No σeff in
fit”), ale można uzyskać dobre dopasowanie do danych także dla większych wartość parametru
µ nawet do wartości µ2 = 2.5 GeV2 pod warunkiem, że pmin

⊥,0 jest odpowiednio dostosowywane9.
Dlatego mogliśmy dostarczyć fit (nazwany ue-ee-5-cteq6l1), który po raz pierwszy był w stanie
opisać przekrój na podwójne rozpraszania partonów (σeff) oraz dane UE. Wcześniej problem
z otrzymaniem jednocześnie dobrego opisu tych danych eksperymentalnych, używany był jako
argument do tego, by stwierdzić, że modele MPI są zbyt proste i powinny zostać ulepszone, na
przykład poprzez włączenie w nie zależności rozkładu materii w protonie od x [58] lub p⊥ [59]
partonów. Na rys. 7 pokazane jest jak poszczególne fity opisują dane UE zmierzone przez grupę
ATLAS. Widzimy, że zarówno “No σeff in fit”, jak i ue-ee-5-cteq6l1 opisują dane eksperymen-
talne równie dobrze i znacznie lepiej niż poprzedni fit ue-ee-4-cteq6l1, który był domyślnym
ustawieniem generatora Herwig++ 2.6 [RN3]. Fit ue-ee-5-cteq6l1 stał się nowym domyślnym
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Rysunek 7: Porównanie różnych modeli i ustawień generatora Herwig z danymi eksperymental-
nymi UE otrzymanymi z detektora ATLAS. Lewy panel pokazuje średnią gęstość krotność, a
prawy skalarną sumę pędu poprzecznego p⊥ cząstek naładowanych jako funkcja pędu poprzecz-
nego cząstki wiodącej (o największym p⊥) plead

⊥ . Rysunek z publikacji [H7].

ustawieniem Herwiga++ i został użyty w wielu analizach eksperymentalnych. Końcowym wnio-
skiem w [H7] było to, że nie ma potrzeby ulepszania modelu MPI, ponieważ pokazaliśmy, że może
on opisać przekrój na podwójne rozpraszania partonów (σeff) i dane UE, używając tego samego
zestawu parametrów modelu MPI w Herwigu. Jednak jak poniżej zobaczymy, nawet “Gedan-
kenexperiment” może być użyty do znalezienia niedoskonałości w modelowaniu wielu interakcji
partonowych i spowodować ich dalszy rozwój.

9Wartości dopasowania pozostałych parametrów podane są w [H7].
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[H8] Systematyka znakowania dżetów kwarkowych i gluonowych

Jak omówiliśmy to wcześniej, eksperymentalnie nie obserwujemy partonów (kwarków i glu-
onów), ale możemy je badać analizując tak zwane dżety (skolimowane strugi cząstek i ener-
gii). Właściwości dżetu odzwierciedlają z pewną dokładnością właściwości partonu inicjującego
ten dżet. Przy odpowiedniej definicji dżetów można połączyć pomiary wykonane na poziomie
hadronowym do obliczeń perturbacyjnych wykonanych na poziomie partonowym. Bardziej am-
bitnie można spróbować oznaczać dżety odpowiednim zapachem, co umożliwiłoby na przykład
skonstruowanie analiz zwiększających ilość dżetów oznaczanych jako kwarkowe w porównaniu
do tych oznaczonych jako gluonowe. Możliwość taka znacznie zwiększyłaby zasięg poszukiwań
„nowej fizyki” w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Dzieje się tak dlatego, że sygnały fizyki po-
za SM są często zdominowane przez kwarki (przykładem może tu być typowa produkcja pary
gluino [60], której sygnaturą jest osiem kwarków), podczas gdy procesy tła Modelu Standardo-
wego są zdominowane przez gluony. Techniki znakowania dżetów jako kwarkowe lub gluonowe
są również bardzo przydatne w pomiarach SM. Na przykład ostatnio zauważono, że mają one
kluczowe znaczenie dla pomiaru w LHC stałej sprzężenia αS przy użyciu struktury wewnętrznej
dżetów [J2]. Dlatego w ciągu ostatnich lat zaproponowano szeroką gamę technik rozróżniają-
cych dżety kwarkowe od gluonowych, a także rośnie liczba pomiarów w LHC używających tych
technik [61–66]. Pomiary te wykazały, że różnice we właściwościach dżetów kwarkowych i glu-
onowych nie są dobrze opisane przez generatory Monte Carlo. Dokładniej, Pythia [3] przewiduje
większą, podczas gdy Herwig [H1] mniejszą różnicę między dżetami kwarkowymi i gluonowymi
niż to, co jest obserwowane w eksperymentach LHC, patrz na przykład [61]. Staraliśmy się to
lepiej zrozumieć podczas warsztatów w Les Houches [J4], gdzie wykonaliśmy eksperyment my-
ślowy z wyidealizowanymi zderzeniami leptonów, w których można zdefiniować jednoznacznie
dżety kwarkowe i gluonowe, opierając się na lorentzowskiej strukturze wierzchołka produkcji
dżetów. W rezultacie znaleźliśmy fascynujące przeplatanie się efektów perturbacyjnych kaska-
dy partonowej z nieperturbacyjnymi efektami ponownego łączenia kolorów (CR). W publikacji
[H8] rozszerzyliśmy te wstępne badania i przeprowadziliśmy systematyczną i obszerną analizę
znakowania dżetów kwarkowych i gluonowych w kolizjach e+e− oraz pp używając do tego pięciu
uogólnionych kątowości (generalized angularities) λκβ [67]:

(κ, β) (0, 0) (2, 0) (1, 0.5) (1, 1) (1, 2)
λκβ : krotność pDT LHA szerokość masa

gdzie λκβ =
∑
i∈jet z

κ
i θ

β
i , indeks i przebiega przez wszystkie cząstki składowe dżetu, zi ∈ [0, 1]

jest ułamkiem pędu dżetu niesionym przez cząstkę i, a kąt θi ∈ [0, 1] jest jej odchyleniem od
osi dżetu. Aby łatwo ocenić wydajność różnych kątowości w oznaczaniu dżetów, zdefiniowaliśmy
klasyfikator separacji:

∆ =
1
2

∫
dλ

(
pq(λ)− pg(λ)

)2
pq(λ) + pg(λ)

,

gdzie pq (pg) jest rozkładem prawdopodobieństwa kątowości λ w wygenerowanej próbce dżetu
kwarkowego (gluonowego). ∆ = 0 odpowiada sytuacji, w której zupełnie nie można rozróżnić
dżetów kwarkowych od gluonowych, a ∆ = 1 odpowiada stuprocentowej skuteczności takiego
rozróżniania (maksymalna separacja). Na lewym panelu rys. 8, pokazujemy ∆ jako funkcję
kątowości w przypadku zderzeń e+e− otrzymaną z trzech GPMC: Pythia 8.215 [3], Herwig++
2.7.1 [45] i Sherpa 2.2.1 [4]. Wyniki potwierdzają to, co zaobserwowano również w pomiarze
grupy ATLAS: Pythia [3] przewiduje większe, podczas gdy Herwig [H1] mniejsze różnice między
dżetami kwarkowymi a gluonowymi. Aby lepiej zrozumieć przyczynę takiej różnicy, zbadaliśmy
jak na wyniki wpływają następujące ustawienia generatora Herwig:

• wyłączenie kanału rozpadu g → qq̄ w kaskadzie partonowej (no g → qq̄).
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Rysunek 8: Klasyfikator separacji ∆ obliczony dla pięciu uogólnionych kątowości w zderzeniach
e+e−. Lewy panel pokazuje wyniki różnych generatorów. Prawy panel pokazuje różne ustawienia
generatora Herwig ++ 2.7.1. Rysunek z publikacji [H8].

• wyłączenie modelu CR (no CR).

Na prawym panelu rys. 8 widzimy, że wyniki nie są zbyt wrażliwe na wyłączenie kanału rozpadu
g → qq̄ w kaskadzie partonowej, podczas gdy CR ma znaczący wpływ na klasyfikator separacji
∆. Podobnie mocny wpływ CR na ∆ zaobserwowany został w generatorze Pythia [3] i Ariad-
ne [68]. Było to dużym zaskoczeniem, ponieważ, jak już mówiliśmy wcześniej dotąd CR miał
niewielki wpływ na obserwable w zderzeniach leptonów, patrz [H5]. To zmotywowało nas do
przeprowadzenia szczegółowych badań dotyczące ulepszenia i ograniczenia modelu CR w celu
udoskonalenia symulacji dżetów kwarkowych i gluonowych w generatorze Herwig 7 [H1]. Te stu-
dia zostaną omówione poniżej.

[H9] Symulacja dżetów kwarkowych i gluonowych w generatorze Herwig

W publikacji [H9] kontynuowaliśmy badania rozpoczęte w pracy [H8] i zapewniliśmy głębsze
zrozumienie wpływu CR na znakowanie dżetów kwarkowych i gluonowych. W rezultacie ulep-
szyliśmy istniejący model ponownego łączenia kolorów (CR) [H5] używanego w generatorze
Herwig 7 [H1]. W opisanym wcześniej modelu CR z [H5] możliwe jest, że linie kolorów gluonu
wyprodukowane na dowolnym etapie kaskady partonowej mogą zostać ponownie połączone, co
doprowadzi do wytworzenia obiektu, który jest kolorowym singletem. Co prawda powstawanie
takich obiektów jest możliwe, ale należałoby się spodziewać, że produkowane są z częstością
∼ 1

N2C
= 1

9 , gdzie NC jest liczbą kolorów, a nie znacznie wyższą częstością 2/3, wymaganą przez

model CR (częstość ta jest związana z wartość parametru preco modelu, która była wymaga-
na by opisać dane σeff oraz UE [H7]). Innymi słowy wysokie prawdopodobieństwo ponownego
połączenia kolorów (preco) może potencjalnie prowadzić do wytworzenia dużej ilości (znacznie
większej niż się tego spodziewamy) gluonów, które są kolorowymi singletami. Aby sprawdzić tę
tezę, użyliśmy danych o dżetach gluonowych w kolizjach e+e− z eksperymentu OPAL [69, 70],
które nigdy wcześniej nie były używane do rozwoju i walidacji generatorów zdarzeń Monte Carlo.
Działo się tak między innymi dlatego, że dokumenty opisujące procedurą eksperymentalną były
niejednoznaczne i nie było pewności jak przeprowadzić obliczenia MC. Jednak udało nam się
odnaleźć autorów tych analiz i wyjaśnić wszystkie niejasności, a także zaimplementować analizy
do pakietu Rivet [71] co sprawia, że teraz każdy może z nich łatwo korzystać. Zmodyfikowaliśmy
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Rysunek 9: Dystrybucja krotności cząstek naładowanych w dżetach gluonowych. Prawy i lewy
panel różnią się od siebie energią dżetu gluonowego. Dane z eksperymentu OPAL [69] porównane
są z różnymi modelami zaimplementowanymi w generatorze Herwig. Rysunek z publikacji [H9].

również model CR, tak aby zabraniał tworzenia połączeń koloru prowadzących do nadmiernego
wytworzenia gluonów, które są kolorowymi singletami tuż przed procesem hadronizacji. Efekty
zmiany w modelu CR są wyraźnie widoczne na rys. 9. W wersjach generatora, w których nie
były wprowadzone wyżej opisane zmiany tj. Herwig++ 2.7.1 oraz Herwig 7.0 istnieje niefizyczna
tendencja dżetów gluonowych do składania się z parzystej liczby cząstek naładowanych. Jest
to spowodowane tym, że model CR produkował duże ilości gluonów singletowych. Te problemy
nie są widoczne po modyfikacji modelu CR, patrz linie oznaczone jako Hw 7.1 p⊥-q2-B oraz
Hw 7.1 p⊥-p⊥-B, obie dają znacznie lepszy opis krotności cząstek naładowanych w dżetach glu-
onu zmierzonych przez eksperyment OPAL. Warto podkreślić, że w publikacji [H9] nie tylko
omawiamy ulepszenie nieperturbacyjnego modelu CR, ale także badamy różne opcje kinematyki
w perturbacyjnej kaskadzie partonowej. Dlatego oba ustawienia generatora, oznaczone jako: Hw
7.1 p⊥-q2-B i Hw 7.1 p⊥-p⊥-B zawierają te same zmiany w modelu CR, ale różnią się rekon-
strukcją kinematyki w kaskadzie partonowej. Jednoczesne ulepszenia efektów perturbacyjnych,
jak i nieperturbacyjnych było konieczne, aby uzyskać zadowalający opis dla wielu obserwabli,
które rozważaliśmy w [H9]. To kolejny przykład pokazujący, że efekty te są nierozłączne i aby
opisać zderzenia hadronów musimy symultanicznie kontrolować fizykę perturbacyjną i nieper-
tubacyjną. Wróćmy teraz do obserwabli przedstawionych wyżej i zobaczmy, jak zmiana modelu
CR wpływa na wyniki Herwig 7. Na rys. 10 przedstawione są te same obserwable jak na rys. 8,
tym razem jednak pokazujemy również przewidywania Hw 7.1 p⊥-q2-B i Hw 7.1 p⊥-p⊥-B, któ-
re zawierają zmiany w modelu CR i kaskadzie partonowej. Na lewym panelu rys. 10 widzimy,
że wyniki obu nowych ustawień Herwiga nie są bardzo wrażliwe na włączenie i wyłącznie mo-
delu CR, czego oczekiwalibyśmy od takiego modelu w zderzeniach leptonów. Nie było tak w
przypadku Herwig ++ 2.7.1, gdzie ponowne połączenie kolorów miało ogromny wpływ na kla-
syfikator separacji ∆ (prawy panel rys. 8). Na prawym panelu rys. 10 widzimy, że oba nowe
ustawienia Herwiga dają podobne wyniki dla tej wielkości fizycznej i są bliższe przewidywaniom
z innych generatorów, redukując przy tym niepewności w oznaczaniu dżetów kwarkowych i glu-
onowych w zderzeniach e+e−. Po zmianach Herwig przewiduje większą niż wcześniej różnicę
między dżetami kwarkowymi i gluonowymi, ale wciąż mniejszą niż np. Pythia, dlatego jest bar-
dzo prawdopodobne, że obecnie Herwig będzie w stanie opisać wspomniane na samym początku
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Rysunek 10: Klasyfikator separacji ∆ obliczony dla pięciu uogólnionych kątowości w zderzeniach
e+e−. Prawy panel pokazuje wyniki różnych generatorów. Lewy panel pokazuje różne ustawienia
generatora Herwig++ 2.7.1. Rysunek z publikacji [9].

dane z eksperymentu ATLAS [61] 10.
Podsumowując, w [H9] ulepszyliśmy opis dżetów gluonowych w generatorze Herwig, co np.

zostało niedawno docenione przez J. Mo, F.Tackmanna, W. Waalewijna [72], którzy nawet w
abstrakcie pracy podkreślają „istotną poprawę w opisie dżetów gluonowych w najnowszej wersji
Herwiga”. Mimo tego sukcesu chcielibyśmy dalej testować ten model, by zapewnić jeszcze lepsze
narzędzie do poszukiwań fizyki Poza Modelem Standardowym. Dlatego poniżej omówimy nową
obserwable, którą zaprojektowaliśmy tak, by dalej ograniczać modele MPI i CR.

[H10] Studiowanie mini-dżetów oraz MPI przy użyciu korelacji pośpieszności

W [H10] staraliśmy się zbadać, jak w modelach MPI efekty nieperturbacyjne i perturbacyj-
ne oddziałują na siebie i jak można eksperymentalnie zbadać takie oddziaływanie. Dokładniej,
skonstruowaliśmy nową obserwable, która jest wrażliwa na to, w jaki sposób modele MPI starają
się zahamować produkcje dodatkowych interakcji, które gwałtownie rosną wraz ze zmniejszającą
się wartością ich pędu poprzecznego. Ta niefizyczna rozbieżność jest zwykle regulowana przez
wprowadzenie czynnika tłumienia, który znacznie różni się w modelach MPI. Efekt tych różnic
widoczny jest na rys. 11, gdzie przedstawiamy jak modelowanie tamowania i przejście z reżimu
perturbacyjny do nieperturbacyjnego QCD wpływa na rozkład pędu poprzecznego pT gluonów
pochodzących z interakcji MPI przy uzyciu dwóch różnych ustawień generatorów Pythia i Herwig.
Widać, że przewidywania dla tej dystrybucji są bardzo różne dla niskiego pT, a ten obszar jest
istotny, bo większość cząstek stanu końcowego produkowanych w kolizjach haronów pochodzi
od bardzo miękkich oddziaływań. Pomimo tych różnic modele MPI pokazane na rys. 11 opisują
dość dobrze dane UE [75] i MB [74], co możliwe jest tylko poprzez kompensację tych rozbieżności
w innych mechanizmach wdrożonych w tych modelach. To zmotywowało nas do zaproponowa-
nia jeszcze jednej obserwabli, tym razem opartej na korelacjach cząstek, która przez to, że jest
czuła na produkcję dodatkowych zderzeń partonowych, może pomóc w rozwijaniu modeli MPI,
jak i dać nam możliwość lepszego zrozumienia tej podstawowej dynamiki w interakcjach pp. Na
przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę pośpieszność (rapidity) partonów, możemy się spodziewać,
że partony pochodzące z kaskady partonowej będą miały korelacje krótkiego zasięgu, podczas

10Niestety, analiza ATLAS została przeprowadzona w taki sposób, że sami nie jesteśmy dokonać bezpośredniego
porównania z naszymi nowymi wynikami.
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Rysunek 11: Dystrybucja pędu poprzecznego pT gluonów produkowanych podczas wielokrot-
nych zderzeń partonowych. Pokazane są po dwa różne ustawienia generatora Pythia 8 [73, 74] i
Herwig++ 2.7. Rysunek z publikacji [H10].

gdy partony wytwarzane w twardym procesie będą wykazywały korelacje dalekiego zasięgu. Ko-
rzystając z tego rozumowania, postanowiliśmy zbadać korelacje opisujące w jaki sposób pęd
poprzeczny oddziaływań jest równoważony jako funkcja pośpieszności. Procedura ta wygląda
następująco: dla przypadku z n cząstkami w stanie końcowym, wybieramy cząstkę k o ustalo-
nym przedziale rapidity i o małym pędzie poprzecznym pT . Nazwijmy tę cząstką wyzwalającą.
Jeśli cząstka wyzwalająca istnieje w danym przypadku, to definiujemy całkowity poprzeczny pęd
wszystkich pozostałych cząstek stanu końcowego wzdłuż cząstki wyzwalającej, znajdujących się
w przedziale rapidity ∆η:

p
rec (k)
T (η) =

∑
i=1,...n, i 6=k

|~pT i| cosφi Θ
((

η − ∆η
2

)
< ηi <

(
η +

∆η
2

))
, (17)

gdzie Θ to skokowa funkcja Heaviside’a, a φi to kąt azymutalny cząstki i, w układzie współrzęd-
nych, gdzie oś y jest zdefiniowana przez cząstkę wyzwalającą k. Innymi słowy w tym układzie
dodajemy składowe y cząstek i. prec (k)

T (η) obliczane jest dla każdego przypadku, a potem uśred-
niane po wszystkich przeanalizowanych przypadkach:

〈prec
T 〉 (η) =

∑N
k=1 p

rec (k)
T (η)
N

, (18)

gdzie N to łączna liczba zdarzeń, w których była obecna cząstka wyzwalająca. Na rys. 12
porównane są przewidywania najnowszych wersji generatorów Pythia, Herwig, oraz Sherpa dla
obserwabli prec

T jako funkcji pseudopośpieszności dla energii zderzenia
√
s = 13 TeV i dla cząstek

wyzwalających z przedziału rapidity 2.0 < η < 2.4 i z pędem poprzecznym między 1.5 < ptrig
T <

2.0 GeV. W rejonie gdzie występuje cząstka wyzwalająca (2.0 < η < 2.4) dystrybucja ma pik,
który jest spowodowany przez cząstki silnie skorelowane z wyzwalaną cząstką (czyli te, które
znajdowałyby się w tym samym dżecie, jeśli byśmy go konstruowali). Widzimy, że różne modele
przewidują całkiem różne wyniki, co zmotywowało grupę eksperymentalną CMS do wykonywania
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Rysunek 12: Korelacja opisana równaniem (17) dla zderzeń pp o energii
√
s = 13 TeV. Cząstka

wyzwalająca posiada pęd poprzeczny o wartościach z przedziału 1.5 ¬ pT < 2.0 GeV. Rysunek
z publikacji [H10].

pomiarów tej obserwabli. Jest oczywiste, że pomiary CMS spowodują dodatkowe zmiany w części
modeli MPI, a także rzucą więcej światła na dynamikę interakcji pp.

2.3.7 Podsumowanie

W przedstawionej serii artykułów badałem dwa oblicza chromodynamiki kwantowej: perturba-
cyjny i nieperturbacyjny, oba niezbędne do poprawnego opisu zderzeń protonów w LHC. Badania
te doprowadziły do powstania nowych metod perturbacyjnych oraz rozwoju modeli niepertur-
bacyjnych. Opracowane metody pozwalają na ekskluzywny opis przypadków w LHC i zostały
zaimplementowane w generatorze Monte Carlo Herwig. Ten ostatni krok był bardzo ważny, po-
nieważ program ten jest jednym z trzech kluczowych narzędzi używanych przez niemal wszystkie
grupy eksperymentalne w fizyce wysokich energii do planowania pomiarów, jak i analizowania
swoich danych eksperymentalnych.

Kluczowymi wynikami artykułów [H1–H10] są:

• Powstanie metody KrkNLO, która jest nową, prostszą w porównaniu do starszych podejść,
metodą łączenia perturbacyjnych obliczeń kaskad partonowych z twardym procesem na
poziomie niewiodącym. Metoda ta doprowadziła do powstania nowych funkcji rozkładu
partonów w schemacie faktoryzacji MC [H3]. Poprawność podejścia została potwierdzona
poprzez porównanie jej wyników numerycznych z innymi metodami w przypadku procesu
Drella-Yanna [H2]. Po tym teście metoda została użyta do otrzymania po raz pierwszy
przewidywań dla procesu produkcji bozonu Higgsa w fuzji gluonowej [H4]. Metoda jest
publicznie dostępna wraz z generatorem Herwig 7.1.

• Rozwój nieperturbacyjnych modeli wielokrotnych zderzeń partonów, a w szczególności
ulepszeniu opisu ich struktury ładunku kolorowego [H5], [H9]. Prace te doprowadziły do
znacznej poprawy opisu danych eksperymentalnych przez generator Herwig i pomogły w
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otrzymaniu dokładniejszych narzędzi do poszukiwań Nowej Fizyki bazujących na rozróż-
nianiu dżetów kwarkowych od gluonowych [H8].

• Konstrukcja nowych obserwabli, jak i poprawa wyników eksperymentalnych, które mają
potencjał do ulepszenia modeli nieperturbacyjnych. W szczególności poprawa wartości σeff

otrzymanej przez CDF w analizie przypadków zawierających foton i trzy dżety doprowadzi-
ła do otrzymania jednej z najdokładniejszych wartości [H6] tej kluczowej dla wielu obliczeń
teoretycznych, jak i symulacji Monte Carlo obserwabli. Zaprezentowane badania doprowa-
dziły także do konstrukcji nowych obserwabli bazujących na korelacjach cząstek [H10],
które mają potencjał by wskazać kierunek, w którym modele MPI powinny być rozwi-
jane. Już teraz wyżej wymienione obserwable pomogły w udoskonaleniu modelu MPI w
Herwigu [H7].

• Konstrukcja programu Herwig 7, który jest jednym z trzech istniejących GPMC. Wersja
generatora opisana w [H1], jest kamieniem milowym w rozwoju tego istotnego narzędzia,
które pod wszystkimi względami, począwszy od techniki programowania, po precyzję prze-
widywań przewyższa swojego sławnego poprzednika napisanego w fortanie. Dokument [H1]
stanowi obecnie główną referencję do GPMC Herwig 7, w której można znaleźć odnośnik
do elektronicznego podręcznika użytkownika. Wyżej wymienione metody perturbacyjne,
jak i modele nieperturbacyjne zostały wdrożone w generatorze Herwig.

3 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

Poza publikacjami bezpośrednio związanymi z głównym osiągnięciem, zawartym w cyklu [H1–
H10], pracowałem również nad kilkoma innymi, teoretycznymi jak i eksperymentalnymi, zagad-
nieniami z dziedziny fizyki wysokich energii. Poniżej zostaną opisane wybrane trzy osiągnięcia:

1. Łamanie faktoryzacji kolinearnej w chromodynamice kwantowej [P5]

Projekt polegał na zbadaniu łamania kolinearnej faktoryzacji dla nieinkluzywnych obser-
wabli w zderzeniach hadronów. Twierdzenie o faktoryzacji, patrz równanie (1), jest bar-
dzo ważnym i podstawowym narzędziem do obliczeń dla procesów zachodzących w LHC.
Zostało jednak udowodnione tylko dla wystarczająco inkluzywnych obserwabli w stanie
końcowym rozproszenia niekolorowych (nieposiadających ładunku kolorowego) hadronów.
Często jednak twierdzenie to stosuje się do obliczeń na poziomie partonowym (gdzie ma-
my do czynienia z rozproszeniem cząstek posiadających ładunek kolorowy). Pokazaliśmy,
że dla czystych procesów QCD, faktoryzacja jest naruszona w wyższych rzędach (trzeciej
pętli) i łamanie to posiada strukturę identyczną jak spotykane w przypadku superwiodą-
cych logarytmów. Praca została doceniona i jest często cytowana przez ekspertów w tej
dziedzinie, łacznie z autorem pionierskich prac o faktoryzacji G. Stermanem.

2. Opracowanie metod do poszukiwania „nowej fizyki” bazujące na substrukurze dżetów

Badania te dotyczyły metod o angielskiej nazwie ”boosted jet substructure techniques”,
które są niezwykle pomocne w poszukiwaniach „nowej fizyki” w LHC. Przez dłuższy czas
jednak brakowało ich zrozumienia analitycznego, przez co eksperymenty musiały szukać
najlepszych z nich metodą prób i błędów. Praca opublikowana w JHEP [P4] była pierw-
szą, która dała analityczne zrozumienie kilku najbardziej popularnych z tych technik dla
przypadku sygnału „nowej fizyki”. W publikacji nie tylko ukazaliśmy głębsze zrozumienie
tych istotnych narzędzi używanych w LHC, ale także wykorzystaliśmy zdobytą wiedzę, by
skonstruować nową jeszcze bardziej efektywną technikę do poszukiwań „nowej fizyki”.
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3. Zagadnienia eksperymentalne

• System wyzwalania i akwizycji danych (TDAQ) dla eksperymentu ATLAS w ośrodku
CERN.
Przeprowadziłem serię pomiarów i analiz dla systemu TDAQ. Moje prace pozwoliły
przewidzieć jak system zachowa się gdy będzie zbudowany w pełnej skali, co było
kluczowe w planowaniu jego finalnej wersji.

• Precyzyjny pomiar elektrycznego momentu dipolowego neutronu (EDM) (bardzo waż-
nego dla badań nad łamaniem symetrii CP) używając metody Ramsey’a prowadzony
w Paul Scherrer Institute w Szwajcarii.
W eksperymencie pracowałem nad bardzo wysoką stabilizacją zewnętrznego pola ma-
gnetycznego [D7].

• Nowa metody pomiaru masy bozonu W w LHC [P6].
W tym projekcie opracowaliśmy nowatorską strategię użycia bozonu Z jako „świecy
standardowej” do serii precyzyjnych pomiarów podstawowych wielkości fizycznych,
takich jak masa bozon W czy różnica mas bozonów W+ i W− w LHC. Wykorzystali-
śmy przy tym wiele innowacyjnych rozwiązań, np. zderzenia deuteru z deuterem czy
dedykowane obserwable, które były nieczułe na niedokładności związane z modelo-
waniem Chromodynamiki kwantowej. Badania te doprowadziły do serii publikacji, a
w szczególności publikacji w EPJ C: „MW < 10MeV/c2 at the LHC: a forlorn ho-
pe?” [P6], w której jako pierwsi wskazaliśmy problemy ze standardowymi metodami
pomiarów masy bozon W w LHC. Wskazaliśmy też w jaki sposób problemy te można
rozwiązać oraz otworzyliśmy szereg nowych bardzo interesujących pytań, dotyczących
znaczenia ciężkich kwarków dla precyzyjnych pomiarów w LHC.

W dalszej części autoreferatu bardziej szczegółowo wymienione zostaną pozostałe osiągnięcia
habilitanta.

3.1 Wykaz innych prac (nie wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjne-
go) opublikowanych w czasopismach z bazy Journal Citation Report

3.1.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

[P1] “Colour Reconnection from Soft Gluon Evolution”,
S. Gieseke, P. Kirchgaeßer, S. Plätzer and A. Siódmok,
JHEP 1811, 149 (2018).
(IF5 year = 4.807, IF2017 year = 5.541, citations: 0 WoS, 0 inSPIRE-HEP).

[P2] “Reweighting parton showers”,
J. Bellm, S. Plätzer, P. Richardson, A. Siódmok and S. Webster,
Phys. Rev. D 94, no. 3, 034028 (2016).
(IF5 year = 4.557, IF2016 year = 3.797, citations: 14 WoS, 18 inSPIRE-HEP).

[P3] “Parton Shower Uncertainties with Herwig 7: Benchmarks at Leading Order”,
J. Bellm, G. Nail, S. Plätzer, P. Schichtel and A. Siódmok,
Eur. Phys. J. C 76, no. 12, 665 (2016).
(IF5 year = 4.744, IF2016 year = 5.297, citations: 24 WoS, 36 inSPIRE-HEP).

[P4] “On jet substructure methods for signal jets”,
M. Dasgupta, A. Powling and A. Siódmok,
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JHEP 1508, 079 (2015).
(IF5 year = 4.918, IF2015 year = 6.023, citations: 17 WoS, 32 inSPIRE-HEP).

[P5] “On the Breaking of Collinear Factorization in QCD”,
J. R. Forshaw, M. H. Seymour and A. Siódmok,
JHEP 1211, 066 (2012).
(IF5 year = 4.712, IF2012 year = 5.618, citations: 39 WoS, 55 inSPIRE-HEP).

[P6] “∆MW ¬ 10MeV/c2 at the LHC: a forlorn hope?”,
M. W. Krasny, F. Dydak, F. Fayette, W. Placzek and A. Siódmok,
Eur. Phys. J. C 69, 379 (2010).
(IF5 year = 2.641, IF2010 year = 3.631, citations: 18 WoS, 30 inSPIRE-HEP).

[P7] “Colour Reconnections in Quark and Gluon Jets in Herwig 7”,
D. Reichelt, P. Richardson and A. Siódmok,
Acta Phys. Polon. B 48, 1167 (2017).
(IF5 year = 0.875, IF2017 year = 0.685, citations: 0 WoS, 0 inSPIRE-HEP).

[P8] “KrkNLO in Herwig 7”,
S. Jadach, G. Nail, W. Płaczek, S. Sapeta, A. Siódmok and M. Skrzypek,
Acta Phys. Polon. B 48, 1121 (2017).
(IF5 year = 0.875, IF2017 year = 0.685, citations: 0 WoS, 0 inSPIRE-HEP).

[P9] “Quark/Gluon Jets Discrimination and Its Connection to Colour Reconnec-
tion”,
A. Siódmok,
Acta Phys. Polon. B 48, 2341 (2017).
(IF5 year = 0.875, IF2017 year = 0.685, citations: 0 WoS, 0 inSPIRE-HEP).

[P10] “NLO Corrections to Hard Process in Parton Shower MC - KrkNLO Method”,
S. Jadach, W. Płaczek, S. Sapeta, A. Siódmok and M. Skrzypek,
Acta Phys. Polon. B 46, no. 11, 2089 (2015).
(IF5 year = 0.795, IF2015 year = 0.734, citations: 3 WoS, 7 inSPIRE-HEP).

[P11] “LHC Event Generation with General-purpose Monte Carlo Tools”,
A. Siódmok,
Acta Phys. Polon. B 44, no. 7, 1587 (2013).
(IF5 year = 0.998, IF2016 year = 0.742, citations: 1 WoS, 3 inSPIRE-HEP).

3.1.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[D1] “Non-perturbative effects in the transverse momentum distribution of electro-
weak bosons at the LHC”,
A. Siódmok, S. Gieseke and M. H. Seymour,
Acta Phys. Polon. B 40, 2109 (2009).
(IF5 year = 0.648, IF2009 year = 0.582, citations: 0 WoS, 1 inSPIRE-HEP).
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[D2] “Measurement of MW+ −MW− at LHC”,
F. Fayette, M. W. Krasny, W. Placzek and A. Siódmok,
Eur. Phys. J. C 63, 33 (2009).
(IF5 year = 2.516, IF2009 year = 2.746, citations: 10 WoS, 15 inSPIRE-HEP).

[D3] “A Model of non-perturbative gluon emission in an initial state Parton Sho-
wer”,
S. Gieseke, M. H. Seymour and A. Siódmok,
JHEP 0806, 001 (2008).
(IF5 year = 4.489, IF2008 year = 5.375, citations: 18 WoS, 23 inSPIRE-HEP).

[D4] “Down type isosinglet quarks in ATLAS”,
R. Mehdiyev, A. Siódmok, S. Sultansoy and G. Unel,
Eur. Phys. J. C 54, 507 (2008).
(IF5 year = 2.745, IF2008 year = 2.805, citations: 6 WoS, 9 inSPIRE-HEP).

[D5] “Z-boson as ’the standard candle’ for high precision W-boson physics at LHC”,
M. W. Krasny, F. Fayette, W. Placzek and A. Siódmok,
Eur. Phys. J. C 51, 607 (2007).
(IF5 year = 3.255, IF2007 year = 2.940, citations: 18 WoS, 25 inSPIRE-HEP).

[D6] “Spin amplitude formalisms for massive particles in the Drell-Yan process”,
A. Siódmok,
Acta Phys. Polon. B 37, 2209 (2006).
(IF5 year = 0.576, IF2007 year = 0.882, citations: 0 WoS, 0 inSPIRE-HEP).

[D7] “Magnetic Field Stabilization for Magnetically Shielded Volumes by External
Field Coils”,
T. Brys, S. Czekaj, M. Daum, P. Fierlinger, D. George, R. Henneck, R. Henneck, K. Ka-
sprzak, K. Kirch, M. Kuzniak, G. Kuehne, A. Pichlmaier, A. Siódmok, A. Szelc and L.
Tanner,
Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 110 (2005).
(IF5 year = 1.131, IF2005 year = 0.903, citations: 7 WoS, - inSPIRE-HEP).

[D8] “Magnetic Field Stabilization for Magnetically Shielded Volumes by External
Field Coils”,
T. Brys, S. Czekaj, M. Daum, P. Fierlinger, D. George, R. Henneck, M. Kasprzak, K. Kirch,
M. Kuzniak, G. Kuehne, A. Pichlmaier, A. Siódmok A. Szelc, L. Tanner, C. Assmann, S.
Bechstein, D. Drung, T. Schurig, C. Ciofi, B. Neri,
Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 554 527–539(2005).
(IF5 year = 1.189, IF2005 year = 1.224, citations: 8 WoS, - inSPIRE-HEP).
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3.2 Wykaz innych prac spoza bazy Journal Citation Report

3.2.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

Noty opisujące kolejne wersje generatora Herwig
Noty opisujące kolejne wersje generatora Herwig nie zostały opublikowane w czasopismach z bazy
danych Journal Citation Report (JCR), jednak ich znaczenie potwierdza duża liczba cytowań:
ogółem 404 według bazy inSPIRE-HEP.

[RN1] “Herwig 7.1 Release Note”,
J. Bellm, S. Gieseke, D. Grellscheid, P. Kirchgaeßer, F. Loshaj, G. Nail, A. Papaefsta-
thiou, S. Plätzer, R. Podskubka, M. Rauch, Ch. Reuschle, P. Richardson, P. Schichtel, M.
H. Seymour, A. Siódmok, S. Webster,
arXiv:1705.06919 [hep-ph].
(citations: 31 inSPIRE-HEP).

[RN2] “Herwig++ 2.7 Release Note”,
J. Bellm, S. Gieseke, D. Grellscheid, A. Papaefstathiou, S. Platzer, P. Richardson, C. Rohr,
T. Schuh, M. H. Seymour, A. Siódmok, A. Wilcock, B. Zimmermann,
arXiv:1310.6877 [hep-ph].
(citations: 143 inSPIRE-HEP).

[RN3] “Herwig++ 2.6 Release Note”,
K. Arnold, L. d’Errico, S. Gieseke, D. Grellscheid, K. Hamilton, A. Papaefstathiou, S.
Platzer, P. Richardson, C. Rohr, A. Schofield, A. Siódmok, M. Stoll, D. Winn,
arXiv:1205.4902 [hep-ph].
(citations: 72 inSPIRE-HEP).

[RN4] “Herwig++ 2.5 Release Note”,
S. Gieseke, D. Grellscheid, K. Hamilton, A. Papaefstathiou, S. Plätzer, P. Richardson, Ch
Röhr, P. Ruzicka, A. Siódmok, L. Suter, D. Winn,
arXiv:1102.1672 [hep-ph].
(citations: 158 inSPIRE-HEP).

[P12] “New simpler methods of matching NLO corrections with Parton Shower Mon-
te Carlo”,
S. Jadach, W. Płaczek, S. Sapeta, A. Siódmok, M. Skrzypek,
arXiv:1607.00919 [hep-ph],
PoS LL 2016, 020 (2016).

[P13] “Quark/gluon jet tagging and colour reconnection”,
A. Siódmok,
http://inspirehep.net/record/1456025.

[P14] “NLO efforts in Herwig++”
C. Reuschle et al. (16 autorów)
arXiv:1601.04101 [hep-ph]
PoS RADCOR 2015, 050 (2016)

[P15] “Soft QCD models and general-purpose Monte Carlo simulation”,
A. Siódmok,
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http://inspirehep.net/record/1680193.

[P16] “Proceedings of the Sixth International Workshop on Multiple Partonic Inte-
ractions at the Large Hadron Collider”,
R. Astalos et al. (57 autorów),
arXiv:1506.05829 [hep-ph].

[P17] “Outlook on MPI and MC models”,
A. Grebenyuk, D. Kar and A. Siódmok,
http://inspirehep.net/record/1616245.

[P18] “Progress in Double Parton Scattering Studies”,
S. Bansal et al. (17 autorów),
arXiv:1410.6664 [hep-ph].

[P19] “Summary of the Workshop on Multi-Parton Interactions (MPI@LHC 2012)”,
H. Abramowicz et al. (37 autorów),
arXiv:1306.5413 [hep-ph].

[P20] “Multiparton interactions in Herwig++”,
S. Gieseke, C. Rohr and A. Siódmok,
DOI:10.3204/DESY-PROC-2012-03/45.

[P21] “Tuning of the multiple parton interaction model in Herwig++ using early
LHC data”,
S. Gieseke, C. A. Rohr and A. Siódmok,
DOI:10.3204/DESY-PROC-2012-03/48.

[P22] “The Underlying Event in Herwig++”,
S. Gieseke, C. Rohr and A. Siódmok,
arXiv:1206.2205 [hep-ph].

[P23] “Multi-Parton Interactions at the LHC”,
P. Bartalini et al. (23 autorów),
arXiv:1111.0469 [hep-ph].

[P24] “Multiple Partonic Interaction Developments in Herwig++”,
S. Gieseke, C. A. Rohr and A. Siódmok,
arXiv:1110.2675 [hep-ph].

[P25] “Minimum bias and underlying event developments in Herwig++”,
S. Gieseke, S. Platzer, A. Siódmok, C. Rohr,
DOI:10.3204/DESY-PROC-2010-01/236.

[P26] “Multiple Partonic Interactions in Herwig++”,
S. Gieseke, C. Rohr and A. Siódmok,
Acta Phys. Polon. Supp. 6, 613 (2013).

[P27] “Extracting σeffective from the LHCb double-charm measurement”,
M. H. Seymour and A. Siódmok,
arXiv:1308.6749 [hep-ph].
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3.2.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[D9] “Is it possible to reach Delta M(W) < 10 MeV at the LHC?”,
M. W. Krasny, F. Dydak, F. Fayette, W. Placzek and A. Siódmok,
DOI:10.22323/1.120.0091,
PoS ICHEP 2010, 091 (2010).

[D10] “Prospect for precision measurements of M(W+) - M(W-) and M(W) at the
LHC: Shortcuts revisited”,
F. Fayette, M. W. Krasny, W. Placzek and A. Siódmok,
arXiv:0909.1443 [hep-ex],
DOI:10.22323/1.084.0363,
PoS EPS HEP2009, 363 (2009).

[D11] “A strategy for precision measurements of the W-boson mass and width at
the LHC”,
K. Rejzner, F. Fayette, M. W. Krasny, W. Placzek and A. Siódmok,
DOI:10.22323/1.102.0095,
PoS HCP 2009, 095 (2009).

3.3 Autorstwo opracowań zbiorowych lub ekspertyz

[J1] “Monte Carlo event generators for high energy particle physics event simula-
tion”,
A. Buckley et al. (43 autorów),
arXiv:1902.01674 [hep-ph].

Niniejszy dokument został przedłożony grupie zajmującej się Europejską Strategią Fizyki
Cząstek Elementarnych (European Strategy for Particle Physics). Jego celem było podkre-
ślenie znaczenia generatorów przypadków Monte Carlo dla fizyki cząstek elementarnych,
jak i wyznaczenie najważniejszych kierunków ich przyszłego rozwoju.

[J2] “Les Houches 2017: Physics at TeV Colliders Standard Model Working Group
Report”,
J. R. Andersen et al. (105 autorów), 314 pages,
arXiv:1803.07977 [hep-ph].

Jest to publikacja konferencyjna z warsztatu 2017 Les Houches workshop on Physics at
TeV Colliders. Raport składa się z sześciu części: (I) Rozwój metod do precyzyjnych obli-
czeń w ramach Modelu Standardowego, (II) Niepewności teoretyczne związane z PDF-ami,
(III) Rozwój metod bazujących na strukturze wewnętrznej dżetów, (IV) Teoretyczny opis
produkcji bozonu Higgsa, (V) Fenomenologiczne studia związane z danymi LHC zebrany-
mi podczas drugiej serii pomiarów (Run II) w LHC, (VI) Rozwój generatorów przypadków
Monte Carlo.

[J3] “Physics at a 100 TeV pp Collider: Standard Model Processes”,
M. L. Mangano et al. (76 authors), 257 pages,
arXiv:1607.01831 [hep-ph],
DOI:10.23731/CYRM-2017-003.1,
CERN Yellow Report, no. 3, 1 (2017).

Ten dokument poświęcony jest procesom Modelu Standardowego powstającym przy ener-
giach 100 TeV, które mogą być dostępne w przyszłych zderzaczach hadronów.
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[J4] “Les Houches 2015: Physics at TeV Colliders Standard Model Working Group
Report”,
J. R. Andersen et al. (95 authors), 227 pages,
arXiv:1605.04692 [hep-ph].

Jest to publikacja konferencyjna z warsztatu 2015 Les Houches workshop on Physics at
TeV Colliders. Raport składa się z sześciu części: (I) Rozwój metod do precyzyjnych obli-
czeń w ramach Modelu Standardowego, (II) Funkcje struktury partonów PDF4LHC, (III)
Problemy z teoretycznym opisem produkcji bozonu Higgsa, (IV) Fenomenologiczne studia
związane z danymi LHC zebranymi podczas pierwszej serii pomiarów (Run I) LHC i przy-
gotowanie analiz i obliczeń do drugiej serii pomiarów (Run 2) (V) Rozwój generatorów
przypadków Monte Carlo.

3.4 Podstawowe informacje bibliometryczne

Według bazy Web of Science z dnia 09/04/2019

Liczba publikacji: 33
Całkowita liczba cytowań: : 554
Liczba cytowań bez autocytowań: 474
Indeks Hirscha: 12

Według bazy inSPIRE-HEP z dnia 03/04/2019

Liczba publikacji: 48
Całkowita liczba cytowań: : 1909
Liczba cytowań bez autocytowań: 1377
Indeks Hirscha: 22

Według bazy Journal Citation Reports (JCR) z dnia 26/02/2019

Sumaryczny Impact Factor:∑
IF5 year = 93.761∑
IFyear = 106.256

Liczba publikacji w bazie JCR: 29

Inne publikacje: 26

3.5 Kierowanie albo udział w międzynarodowych lub krajowych projektach
badawczych

Uczestniczyłem w 10 grantach, w tym 7 zagranicznych, z których 4 były całkowicie finansowane
z funduszy Unii Europejskiej (UE). W 2 jako kierownik, w 2 innych jako główny wykonawca. W
grancie Marie Curie Initial Training Network zasiadam w komitecie zarządu tej sieci badawczej
EU.

2017 – 2019 Colourful precision for the Large Hadron Collider , Narodowe Centrum Nauki
grant SONATA 12, 2016/23/D/ST2/02605, kierownik projektu.
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2017 – 2021 MCnetITN3 – Innovative Network for Monte Carlo Event Generators for LHC
Physics, EU FP7-People Marie Curie Initial Training Network H2020-MSCA-
ITN-2016, MSCA-ITN-2016-722104, członek komitetu zarządzającego gran-
tem.

2019 – 2021 Modelováńı barevné struktury událost́ı v hadron-hadronových srážkách, GA, Ju-
niorské projekty – 2018, GJ18-07846Y, Uniwersytet Techniczny w Pradze, Czechy,
kierownik projektu.

2017 Colour reconnection based on soft gluon evolution , COST Action CA15213 - EU
Framework Programme, COST-STSM-ECOST-STSM-CA15213-200217-082684,
główny wykonawca projektu.

2012 – 2017 MCnetITN – Training Network for Monte Carlo Event Generators for LHC Phy-
sics 2012-2017 , EU Marie Curie Initial Training Network FP7-PEOPLE-2012-
ITN, PITN-GA-2012-315877, członek komitetu studentów i postdoc’ów
oraz wykonawca projektu.

2012 – 2016 New methods of calculating higher order effects in quantum field theory for data
analysis in Large Hadron collider experiments, Narodowe Centrum Nauki grant
OPUS 2, 2011/03/B/ST2/02632, wykonawca projektu.

2011 – 2014 CFP – Lancaster–Manchester–Sheffield Consortium for Fundamental Physics,
STFC (Science and Technology Facilities Council), UK grant, ST/J000418/1,
wykonawca projektu.

2008 – 2010 Teoretyczne przewidywania dla procesu Drella-Yana z wykorzystaniem metod Mon-
te Carlo, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, grant promotorski, N N202
175435, główny wykonawca projektu.

2006 – 2007 EUROTHEPHY, EU Marie Curie, MEST-CT-2005-020238, wykonawca pro-
jektu.

2006 – 2010 MCnet – Training Network for Monte Carlo Event Generators for LHC Phy-
sics, EU Marie Curie Research Training Network, MRTN-CT-2006-035606, wy-
konawca projektu.

3.6 Nagrody i Stypendia Naukowe

2018 – 2021 Stypendium dla wybitnych młodych naukowców (edycja XII) przyznane
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska.

2014 – 2016 Stypendium CERN fellowship w grupie teoretycznej CERN, Szwajcaria.

2013 – 2014 Wybrany na ambasadora ds. rozwoju naukowców (Researcher Development
Ambassador), The Manchester University, UK.

2012 – 2013 Wybrany na ambasadora ds. rozwoju naukowców (Researcher Development
Ambassador), The Manchester University, UK.

2010 Stypendium Karlsruhe House of Young Scientists, Niemcy.

2009 – 2010 Stypendium Prezydenta miasta Kraków dla najlepszych studentów, Polska.

2008 Grant doktorski z IN2P3, Pierre and Marie Curie University, Francja.
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2006 – 2007 Stypendium Marie Curie, CERN, Szwajcaria.

2005 Stypendium European Physical Society, Niels Bohr Institute, Dania.

2004 – 2005 Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego, Polska.

2004 – 2005 Stypendium Ministra Edukacji i Sportu, Polska.

2003 – 2004 Stypendium Ministra Edukacji i Sportu, Polska.

2002 – 2003 Stypendium Ministra Edukacji i Sportu, Polska.

3.7 Referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych

Przedstawiłem około 40-stu prezentacji proszonych na międzynarodowych konferencjach, a także
zostałem zaproszony do wygłoszenia wykładów dla doktorantów podczas pięciu międzynarodo-
wych szkół.

3.7.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

1. “Herwig 7 Status and Prospects”, wykład proszony, QCD@LHC, Dresden, Niemcy,
27 – 31.08.2018.

2. “Shower Variations and Tuning”, wykład proszony, QCD@LHC, Dresden, Niemcy, 27 –
31.08.2018.

3. “Studying Minijets and MPI with Rapidity Correlations”, wykład proszony, Various Faces
of QCD, Kraków, Polska, 15 – 17.11.2018.

4. “On interplay of parton-shower scale variations and optmimization of non-perturbative
parameters in general-purpose event generators”, wykład, Workshops on Resummation,
Evolution, Factorization, Kraków, Polska, 19 – 23.11.2018.

5. “Multiple Particles Interactions in Herwig”, wykład proszony, ISAPP School – LHC meets
Cosmic Rays, CERN, Szwajcaria, 9 – 12.04.2018.

6. “Introduction to General pourpose Monte Carlo generators”, wykład proszony, DESY
Monte Carlo School, Hamburg, Niemcy, 9 – 12.04.2018.

7. “Impact of parton shower and underlying event model on observables related to pTW/Z”,
wykład proszony, Electroweak Workshop, LAL-Orsay, Francja, 22 – 25.05.2018.

8. “Quark – gluon discrimination”, wykład proszony, 2nd VBSCan Annual meeting, Thes-
saloniki, Grecja, 19 – 21.06.2018.

9. “Improving the Simulation of Quark and Gluon Jets with Herwig 7”, wykład, 10th Interna-
tional Workshop on Boosted Object in HEP (BOOST18), Paris, Francja, 16 – 20.07.2018.

10. “Quark – Gluon Jet Discrimination”, wykład proszony, Seminar of the Division of The-
oretical Physics, IFJ, Kraków, Polska, 9.11.2017.

11. “Simulation of quark/gluon jets”, wykład, 16th MCnet meeting, Karlsruhe, Niemcy, 27 –
29.09.2017.

12. “Introduction to General pourpose Monte Carlo generators”, wykład proszony, CTEQ
School on QCD and Electroweak Phenomenology, Pittsburgh, USA, 18 – 28.07.2017.
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13. “Systematics of quark/gluon tagging”, wykład, Matter To The Deepest, Podlesice, Polska,
3.08 – 8.09.2017.

14. “New results of the KrkNLO method”, wykład proszony, PSR, Cambridge, UK, 27 –
29.3.2017.

15. “Herwig 7: overview and recent developments”, wykład proszony, QCD@LHC, Zurich,
Szwajcaria, 22.08 – 26.08.2016.

16. “NLOPS with KrKNLO”, wykład proszony, QCD@LHC, Zurich, Szwajcaria, 22.08 – 26.08.2016.

17. “Soft QCD models and Monte Carlo simulation”, wykład proszony, Large Hadron Collider
Physics (LHCP2015), St. Petersburg, Rosja, 31.08 – 05.09.2015.

18. “Jet substructure methods for signal jets”, wykład proszony, 7 International Workshop on
Boosted Object in HEP (BOOST15), Chicago, USA, 10 – 14.08.2015.

19. “Matching in MC scheme – the KrkNLO method”, talk MCnet meeting 2015, CERN,
Szwajcaria, 23 – 25.09.2015.

20. “HERWIG++/Herwig 7 – Underlying Event and Min Bias results @ 13 TeV”, wykład proszony,
Minimum Bias and Underlying Event Working Group, CERN, Szwajcaria, 19.11.2015.

21. “Global event properties HERWIG++/Herwig 7 extrapolations to 100 TeV”, wykład proszony,
FCC-hh: QCD, EW and tools at 100 TeV, CERN, Szwajcaria, 7.10.2015.

22. “KrkNLO – Matching parton shower with NLO in Monte Carlo scheme”, wykład proszony,
Kraków Epiphany Conference on Future High Energy Colliders, Kraków, Polska, 06.01 –
09.01.2015.

23. “Underlying Event & Soft Inclusive Physics”, wykład proszony, MCnet School on Event
Generators ICTP-SAIFR, Sao Paulo, Brazylia, 05.2015.

24. “MPI in Herwig++”, wykład, MPI@LHC2014, Kraków, Polska, 02 – 07.11.2014.

25. “Parton shower Monte Carlo event generators for the LHC”, wykład proszony, Particle
physics and astronomy seminar, Kraków, Polska, 25.05.2014.

26. “QCD understanding of jet substructure and comparison to MC predictions”, wykład proszony,
ISMD, Bologna, Włochy, 7 – 12.9.2014.

27. “Matching NLO with parton shower in Monte Carlo scheme”, wykład proszony, PSR,
Munster, Niemcy, 10 – 12.6.2014.

28. “LHC Event Generation with general-purpose Monte Carlo tools”, wykład proszony, Par-
ticle physics seminar of Southern Methodist University, Texas, USA, 24.02.2014.

29. “Substructure studies”, wykład proszony, IOP meeting on jet substructure for Monte Carlo
Tuning, University fo Glasgow, Szkocja, 15.05.2013.

30. “Constraining MPI models using sigma effective and recent Tevatron and LHC Underlying
Event data”, wykład proszony, MPI@LHC2013, Antwerp, Belgia, 02 – 06.12.2013.

31. “Extracting sigma effective from the LHCb double-charm measurement”, wykład proszony,
MPI@LHC2013, Antwerp, Belgia, 02 – 06.12.2013.

32. “Models of MPI in Monte Carlo generators”, wykład proszony, QCD at Cosmic Energies
– VI, Univ Paris VI, Francja, 15.05.2013.
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33. “LHC Event Generation with general-purpose Monte Carlo tools”, wykład proszony, Kra-
ków Epiphany Conference on the physics after the first phase of the LHC, Kraków, 7 –
9.01.2013.

34. “Extracting σeff from the CDF measurement”, talk – together with Miroslav Myska
MPI@LHC2012, CERN, 07.12.2012.

35. “Overview of MC models of MPI”, wykład proszony, MPI@LHC2012, CERN, 04.12.2012.

36. “Herwig++ and its tuning parameters”, wykład proszony, Mini LHCb – MC workshop,
Bucharest, Rumunia, 23.11.2012.

37. “Multiple Partonic Interactions in Herwig++”, wykład, ISMD2012, Kielce, Polska, 23.11.2012.

38. “General-purpose Monte Carlo Event Generators”, wykład proszony, QCD at Cosmic
Energies – V, Univ Paris VI, Francja, 11.06.2012.

39. “Series of lectures on Event Generators”, wykład proszony (cancelled due to not getting
a visa on time) School on High-Energy Physics LPTO, Oran, Algieria, 29.05 – 03.06.2012.

40. “Underlying Events”, wykład proszony, The Next Stretch of the Higgs Magnificent Mile,
Chicago, USA, 16.05.2012.

41. “Herwig++ overview and news”, wykład, CDF seminar, Fermilab, USA, 11.05.2012.

42. “Simulation of multiple partonic interactions in Herwig++ and new LHC results”, wykład,
QCD seminar, D0, Fermilab, USA, 10.05.2012.

43. “Tuning of multiple partonic interactions model in Herwig++ using the early LHC data”,
wykład proszony, MPI@LHC 2001, DESY, Hamburg, Niemcy, 21.11.2011.

44. “Simulation of multiple partonic interactions in Herwig++”, wykład proszony, Modelling
the underlying event and minimum bias events, University of Oregon, USA, 7 – 11.03.2011.

45. “Herwig++ versus p – p data at the LHC”, wykład proszony, Winter Workshop on Recent
QCD Advances at the LHC, Les Houches, Francja, 14 – 18.02.2011.

46. “Herwig++: progress in soft and UE modelling”, wykład proszony, Minimum Bias and
Underlying Event Working Group, CERN, Szwajcaria, 7 – 8.02.2011.

47. “Herwig++ and Minimum Bias and Underlying Events”, wykład proszony, MPI@LHC
2010, Glasgow, Szkocja, 29.11 – 03.12.2010.

48. “All you ever wanted to know about Herwig++ but were afraid to ask”, wykład, LPC
seminar, Fermilab, USA, 23.11.2010.

49. “Minimum Bias and Underlying Event developments in Herwig++”, wykład, D0 QCD
seminar, Fermilab, USA, 22.11.2010.

50. “Non-perturbative gluon emissions in parton showers”, wykład, CTEQ Fall 2010 Meeting,
Argonne, USA, 19.11.2010.

51. “Herwig++ and Minimum Bias and Underlying Events”, wykład proszony, US ATLAS
Jamboree, Argonne, USA, 17.11.2010.

52. “Herwig++ and the new ATLAS MB/UE results”, wykład, 8th MCnet meeting and “QCD
in the LHC era“ Bryanfest, Cambridge, UK, 22 – 24.09.2010.

53. “Progress with the MB modelling in Herwig++”, wykład, Minimum Bias and Underlying
Event Working Group, CERN, Szwajcaria, 6 – 7.09.2010.
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3.7.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

1. “Non-perturbative effects in transverse momentum distribution of electroweak bosons at
LHC”, wykład, Kraków Epiphany Conference on Hadron Interactions at the Dawn of
LHC, Kraków, Polska, 5 – 7.01.2009.

2. “Measurement of MW with a Standard Candle”, wykład, 5th MCnet network meeting,
Durham, UK, 15 – 17.01.2009.

3. “Prospect for precision measurements of MW+ − MW− & MW at the LHC (Shortcuts
revisited)”, wykład, 6th MCnet network meeting, Lund, Szwecja, 1 – 4.06.2009.

4. “Prospect for precision measurements of MW+ − MW− & MW at the LHC (Shortcuts
revisited)”, wykład, The 2009 Europhysics Conference on High Energy Physics, Kraków,
Polska, 16 – 22.07.2009.

5. “Transverse momentum distribution and the mass of the W boson at LHC” , wykład,
MCnet meeting, Debrecen, Węgry, 12.08.2008.

6. “News from Herwig++”, wykład proszony, International Linear Collider ECFA Workshop,
Warszawa, Polska, 9 – 12.06.2008.

7. “Measurement of MW with a Standard Candle”, wykład, ATLAS SM Meeting, CERN,
09.04.2008.

8. “Measurement of the MW and ΓW with a Standard Candle”, wykład, ATLAS SM Meeting,
CERN, 13.02.2008.

9. “A model of non-perturbative gluon emission in an initial state parton shower”, wykład,
The HEPTools First Annual Meeting, Athens, Grecja, 26 – 27.11.2007.

10. “Strong interaction effects in W/Z boson production processes”, wykład proszony, Mini-
workshop ”Physics at LHC”, LPNHE Paris, Francja, 04.12.2007.

11. “Non-perturbative gluon emission in an initial state parton shower”, wykład proszony,
PhenClub, CERN, 10.12.2007.

12. “Spin amplitude formalisms for massive particles”, wykład, Epiphany Conferences, Kra-
ków, Polska, 5 – 8.01.2005.

13. “Update on E6 isosinglet quark studies”, wykład, CERN, Exotic meeting, 27.09.2005.

14. “Measurements and analysis of results for pre-series system at ATLAS Point1”, seria
prezentacji na ATLAS TDAQ meetings, CERN, 05.07.05 – 23.09.05.

3.8 Sesje plakatowe

1. “Is it possible to reach ∆MW < 10MeV/c2 MeV at the LHC?”, poster, ICHEP 2010,
Paris, Francja.

2. “Magnetic field stabilization by a Helmholtz-like coil configuration”, poster, International
Conference on Precision Measurements with Slow Neutrons, DPG, Koln, Niemcy.
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3.9 Uczestnictwo w programach międzynarodowych lub krajowych

1. Od roku 2009 jestem członkiem grupy Herwig. Grupa pracuje nad rozwojem generatora
Monte Carlo o tej samej nazwie, który został szerzej opisany w głównej części autoreferatu.
Projekt jest realizowany przez naukowców z Niemiec, Polski, Szwecji, Szwajcarii, UK i
USA, a finansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz grantów krajowych.

2. Od roku 2006 jestem członkiem europejskiej sieci MCnet. MCnet zrzesza wiodących na-
ukowców pracujących nad generatorami przypadków Monte Carlo. Warto wspomnieć, iż
jestem jedynym Polakiem w sieci, a w roku 2017 zostałem wybrany do komitetu zarządza-
jącego siecią.

3. Od 2005 roku jestem związany z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN, gdzie
obecnie mam status “Visiting Scientist”.

3.10 Udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych

1. 2019, Członek komitetu organizacyjnego: “XXV Kraków Epiphany Conference on Advan-
ces in Heavy Ion Physics”, Polska.

2. 2018, Zarządzający (Convener) sesją na konferencji: “Parton Showers, Event Generators
and Resummation”, Lund, Sweden.

3. 2018, Zarządzający (Convener) sesją na konferencji: “BOOST18”, Paris, Francja.

4. 2018, Członek międzynarodowego komitetu organizacyjnego: “Parton Showers, Event Ge-
nerators and Resummation”, Lund, Sweden.

5. 2018, Członek komitetu organizacyjnego: “XXIV Kraków Epiphany Conference on Advan-
ces in Heavy Flavour Physics”, Polska.

6. 2017, Członek komitetu organizacyjnego: “16th MCnet meeting”, KIT, Niemcy.

7. 2017, Członek międzynarodowego komitetu organizacyjnego: “Parton Showers, Event Ge-
nerators and Resummation”, Cambridge, UK.

8. 2017, Członek komitetu organizacyjnego: “15th MCnet meeting”, CERN, Szwajcaria.

9. 2017, Członek komitetu organizacyjnego: “XXIII Kraków Epiphany Conference Particle
theory meets the first data from LHC Run II”, Polska.

10. 2016, Członek międzynarodowego komitetu organizacyjnego: “Parton Showers, Event Ge-
nerators and Resummation 2016”, Francja.

11. 2016, Członek komitetu organizacyjnego: “XXII Kraków Epiphany Conference on the Phy-
sics in LHC Run2”, Polska.

12. 2015, Zarządzający (Convener) sesją na konferencji: “MPI@LHC2015”, Triest, Włochy.

13. 2015, Główny organizator konferencji: “Parton Showers, Event Generators and Resumma-
tion 2015”, Kraków Polska.

14. 2015, Lokalny organizator: “MCnet meeting”, CERN, Szwajcaria.

15. 2015, Członek komitetu organizacyjnego: “XXI Kraków Epiphany Conference, on Future
High Energy Colliders”, Kraków Polska.
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16. 2015, Zarządzający (Convener) sesją na konferencji: “XXI Kraków Epiphany Conference,
on Future High Energy Colliders”, Kraków Polska.

17. 2014, Zarządzający (Convener) sesją na konferencji: “MPI@LHC2014“, Kraków, Polska.

18. 2013, Zarządzający (Convener) sesją na konferencji: “MPI@LHC2013”, Antwerp, Belgia.

19. 2011-2014, Założycie i organizator: “Virtial QCD discussion club”, CERN, Manchester,
Krakow, Lund, Durham.

20. 2010, Lokalny organizator: of “MCnet School”, Karlsruhe, Niemcy.

3.11 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

1. Członkostwo w sieci naukowej EU COST – European Cooperation in Science and Techno-
logy, title: “Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions” (No. CA15213).

2. Członkostwo w sieci naukowej EU COST – European Cooperation in Science and Techno-
logy, title: “Vector Boson Scattering Coordination and Action Network” (No. CA16108).

3. Członkostwo w sieci naukowej EU COST – European Cooperation in Science and Tech-
nology, title: “Unraveling new physics at the LHC through the precision frontier” (No.
CA16201).

3.12 Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

1. Acta Physica Polonica B, 2018, edytor „Proceedings of XXIV Kraków Epiphany Con-
ference on Advances in Heavy Flavour Physics”.

2. Acta Physica Polonica B, 2017, edytor „Proceedings of XXIII Kraków Epiphany Con-
ference Particle theory meets the first data from LHC Run II”.

3.13 Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towa-
rzystwach naukowych

1. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Fizycznym

3.14 Staże w zagranicznych albo krajowych ośrodkach naukowych lub aka-
demickich

10/2014 – 12/2016 CERN Fellowship w grupie teoretycznej, CERN, Szwajcaria.

10/2011 – 9/2014 Staż podoktorski, The University of Manchester, UK.

10/2009 – 9/2011 Staż podoktorski, Karlsruhe Institute of Technology, Niemcy.

10/2006 – 10/2017 Marie Curie Fellow w grupie teoretycznej, CERN, Szwajcaria.

2005 – 2.5 miesiąca “The CERN Summer Student Programme”, CERN, Szwajcaria.

2004/05 – 5 miesięcy European Physical Society Scholarship, Niels Bohr Institute,
Copenhagen, Dania.

2003 – 2 miesięcy Wakacyjny staż studencki, Paul Scherrer Institute, Szwajcaria.
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3.15 Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

Ocena wniosków dla Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange
Service (DAAD) w wysoce konkurencyjnym programie stypendiów podoktorskich P.R.I.M.E.
(”Postdoctoral Researchers International Mobility Experience”).

3.16 Recenzowanie publikacji w czasopismach naukowych

Recenzowanie dla następujących czasopism naukowych:

1. Journal of High Energy Physics (JHEP), 2015 – 2016, 2 recenzje.

2. The European Physical Journal C (EPJ C), 2014, 1 recenzja.

3. Acta Physica Polonica B, 2015, 1 recenzja.

4. Physical Review D, 2018, 3 recenzji.

4 Działalność dydaktyczna i popularyzatorska

4.1 Wygłoszone referaty popularnonaukowe

1. 2016, Udział w programie popularnonaukowym TVP ”Astronarium” – odcinek nagrany w
CERN.

2. 2012, Wykład: Science at the Large Hadron Collider, Young Polish International X Annual
General Meeting, Kraków, Polska.

4.2 Udział w organizacji wydarzeń popularnonaukowych

1. Przewodnik po popularnonaukowej wystawie CERN: „When energy becomes matter”, Kra-
ków, Polska.

2. Przewodnik po popularnonaukowej wystawie: „The LHC – how it works”, Kraków, Polska.

3. „INSIDE SCIENCE” – kurs dla naukowców jak popularyzować naukę w mediach, Karls-
ruhe, Niemcy.

4. Pomoc w organizacji: „Jagiellońskiego festiwalu nauki” oraz “Dni otwartych UJ”, Uniwer-
sytet Jagielloński.

5. Praca dla magazynów: „Alma Mater” oraz “Foton”, Polska.

6. Projekt graficznych 6 posterów dla szkół: CTEQ/LPCC/MCnet.

7. Członek komitetu patronów fundacji: „Nauka i pasja” (2011–2013).

8. Wykładowca w projekcie dla uczniów z małych miejscowości: “Równe szanse 2003 i ty
zostaniesz studentem” (2003).
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4.3 Działalność dydaktyczna

1. 2018, Proszony wykład o MPI podczas szkoły dla doktorantów ISAPP School - LHC meets
Cosmic Rays, CERN, Szwajcaria.

2. 2018, Proszona seria wykładów o generatorach MC podczas szkoły dla doktorantów na
Desy Monte Carlo School, Hamburg, Niemcy.

3. 2018, Wykład o generatorach MC dla studentów podczas IFJ PAN Particle Physics Sum-
mer Student Programme, Kraków, Polska.

4. 2017, Proszona seria wykładów o generatorach MC na 2017 CTEQ School on QCD and
Electroweak Phenomenology, Pittsburgh, USA.

5. 2015, Proszona seria wykładów o MPI na MCnet School on Event Generators, ICTP-
SAIFR, Sao Paulo, Brazylia.

6. 2014, Tutor w zakresie QFT, SM and BSM, SUSY, Neutrino and Dark Matter, Lattice
FT, LHC Physics, Cosmology, String theory podczas the 44rd British Universities Sum-
mer School in Theoretical Elementary Particle Physics (BUSSTEPP 2014), University of
Southampton, UK.

7. 2013, Tutor w zakresie generatorów MC na MCnet and Terascale Alliance Monte Carlo
School 2013.

8. 2013, Tutor w zakresie QFT, SM and BSM, SUSY, Neutrino and Dark Matter, Lattice
FT, LHC Physics, Cosmology, String theory na 43rd British Universities Summer School
in Theoretical Elementary Particle Physics (BUSSTEPP 2013),University of Sussex, UK.

9. 2012, Proszony wykład ”Series of lectures on Event Generators”, (odwołany z powodu
problemu z wizą), School on High-Energy Physics LPTO, Oran, Algieria.

10. 2010, Tutor w zakresie generatorów MC na CTEQ-MCnet School Lauterbad (Black Fo-
rest), Niemcy.

11. 2005 – 2006, Prowadzenie ćwiczeń do kursu: ”Algebra“ – Instytut Fizyki, Uniwersytet
Jagielloński.

12. 2005 – 2006, Prowadzenie ćwiczeń do kursu: ”Systemy operacyjne“ – Instytut Fizyki,
Uniwersytet Jagielloński.

4.4 Opieka naukowa nad doktorantami

1. 2018 – obecnie: opiekun pomocniczy doktoranta Petera Barona, IFJ PAN (Polska).

2. 2018 – obecnie: opiekun pomocniczy doktoranta Sergieja Antropova, IFJ PAN (Polska).
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[22] S. Höche, F. Krauss, and S. Prestel, Implementing NLO DGLAP evolution in Parton
Showers, JHEP 10 (2017) 093, [arXiv:1705.00982].

[23] W. A. Bardeen, A. J. Buras, D. W. Duke, and T. Muta, Deep-inelastic scattering beyond
the leading order in asymptotically free gauge theories, Phys. Rev. D 18 (Dec, 1978)
3998–4017.

[24] S. Platzer and S. Gieseke, Dipole Showers and Automated NLO Matching in Herwig++,
Eur. Phys. J. C72 (2012) 2187, [arXiv:1109.6256].

[25] J. M. Campbell and R. K. Ellis, An Update on vector boson pair production at hadron
colliders, Phys.Rev. D60 (1999) 113006, [hep-ph/9905386]. http://mcfm.fnal.gov.

[26] S. Frixione and B. R. Webber, The MC@NLO 3.2 event generator, hep-ph/0601192.

[27] S. Frixione, P. Nason, and C. Oleari, Matching NLO QCD computations with Parton
Shower simulations: the POWHEG method, JHEP 0711 (2007) 070, [arXiv:0709.2092].

[28] S. Catani, L. Cieri, G. Ferrera, D. de Florian, and M. Grazzini, Vector boson production at
hadron colliders: a fully exclusive QCD calculation at NNLO, Phys. Rev. Lett. 103 (2009)
082001, [arXiv:0903.2120].

[29] ATLAS Collaboration, G. Aad et al., Measurements of the Total and Differential Higgs
Boson Production Cross Sections Combining the H and HZZ*4 Decay Channels at

√
s=8

TeV with the ATLAS Detector, Phys. Rev. Lett. 115 (2015), no. 9 091801,
[arXiv:1504.05833].

48

http://arxiv.org/abs/hep-ph/0109231
http://arxiv.org/abs/hep-ph/0311208
http://arxiv.org/abs/hep-ph/0204244
http://arxiv.org/abs/hep-ph/0409146
http://arxiv.org/abs/1405.3607
http://arxiv.org/abs/1804.08141
http://arxiv.org/abs/1103.5015
http://arxiv.org/abs/1611.00013
http://arxiv.org/abs/1805.03757
http://arxiv.org/abs/1705.00982
http://arxiv.org/abs/1109.6256
http://arxiv.org/abs/hep-ph/9905386
http://arxiv.org/abs/hep-ph/0601192
http://arxiv.org/abs/0709.2092
http://arxiv.org/abs/0903.2120
http://arxiv.org/abs/1504.05833
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