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Przewodnik po pracach wchodzących w skład
rozprawy habilitacyjnej

1 Wprowadzenie
Celem prezentowanej tu serii prac jest opis teoretyczny pewnej klasy procesów zachodzą-
cych w czasie zderzeń elektron-pozytron w eksperymentach LEP2. Dokładniej, tematem
są te procesy, kóre prowadzą do powstania czterech fermionów w stanie końcowym (w
skrócie "procesy czterofermionowe"). Spośród zaś wszystkich procesów czterofermiono-
wych głównym polem zainteresowań są te z nich, w których powstaje (a następnie rozpada
się) para bozonów W.

Plan tego przeglądu jest następujący. W ramach wstępu omówię najpierw krótko prob-
lem testowania Modelu Standardowego, a następnie skoncentruję się na fizyce ekspery-
mentu LEP2 i procesach czterofermionowych oraz podam niezbędną terminologię z tym
związaną. Potem uzasadnię, dlaczego właśnie programy Monte Carlo, a nie np. rachunki
analityczne są podstawowym sposobem użycia wyników teoretycznych przez ekspery-
menty fizyki cząstek, oraz poruszę kwestię precyzji programów Monte Carlo. W kole-
jnych rozdziałach omówię główne idee i wyniki poszczególnych prac cyklu. Zakończę
podsumowaniem osiągniętych wyników i ich zastosowań w eksperymentach LEP 2 oraz
krótkim zestawieniem możliwych problemów do dalszego rowiązania.

Dla ułatwienia orientacji, odnośniki do prac wchodzących w skład rozprawy ozna-
czyłem symbolem [H ]. Ich spis znajduje się na początku pracy a pełne teksty zostały
dołączone na końcu rozprawy. Pozostałe odnośniki do literatury oznaczone są w zwykły
sposób.

Głównym rezultatem przedstawionych tutaj prac jest powstanie programu Monte
Carlo KoralW [Hl] wraz z uzupełniającym programem semianalitycznym KorWan [H2] do
procesu produkcji i rozpadu par W. KoralW został następnie stopniowo rozbudowywany
[H3] aż do osiągnięcia możliwości opisu wszystkich procesów czterofermionowych [H6].
Dokonano tego w oparciu o oryginalny i uniwersalny algorytm generacji czterociałowej
przestrzeni fazowej [H7]. Tak powstały program Monte Carlo służy eksperymentom
LEP2 do obliczeń i symulacji wszystkich obserwowanych procesów czterofermionowych.
Ponadto pokazano [H5] jak uwzględniać poprawki zawarte w KoralW przy wyliczaniu
wielkości mierzalnych oraz pokazano, że precyzja fizyczna takich przewidywań dla fizyki
par W nie jest wystaczająca. Dlatego rozszerzono formalizm resumacji osobliwości pod-
czerwonych YFS [1] i stworzono w oparciu o niego drugi program Monte Carlo - YFSWW
dedykowany do fizyki par W [H4]. Po uzupełnieniu programu YFSWW w pracy [2] o dostępne
w literaturze poprawki pierwszego rzędu do produkcji par W [3,4], tak powstałe hybry-
dowe Monte Carlo KoralW + YFSWW będzie w stanie zapewnić wymaganą doświadczeniem
precyzję obliczeń dla fizyki par W [H8]. Wszystkie cztery kolaboracje doświadczalne LEP2
zadeklarowały [5], że używają w swoich pracach programu KoralW oraz. są zainteresowane
programem YFSWW.



1.1 Poszukiwanie nowej fizyki
Chociaż Model Standardowy oddziaływań silnych i elektrosłabych zgadza się bardzo do-
brze z aktualnymi danymi doświadczalnymi, to jest on ciągle niekompletny. Jego uzu-
pełnienie jest wielkim wyzwaniem dla fizyki cząstek elementarnych, tak teoretycznej jak
i doświadczalnej. Jest to niezbędny kolejny krok ku zrozumieniu struktury fundamental-
nych sił rządzących materią i ewolucją wszechświata.

Głównym celem eksperymentów LEP2 jest poszukiwanie takiej właśnie nowej fizyki
poza Modelem Standardowym (nowych cząstek czy anomalnych stałych sprzężenia) oraz
dalsza precyzyjna weryfikacja tego Modelu [6].

Najczystszym przejawem nowej fizyki byłoby bezpośrednie odkrycie nowych cząstek.
W ramach LEP2 poszukiwania te obejmują szerokie spektrum cząstek: cząstki Hig-
gsa, całą gamę cząstek super symetrycznych, czy nowe fermiony. Jednakże, jak narazie,
poszukiwania te są niestety nieudane. Tym większą rolę mają tym samym do odegrania
testy pośrednie, por. [7-10]. Główną taką pośrednią informacją doświadczalną dotyczącą
nowej fizyki byłoby znalezienie jakiegokolwiek odchylenia w danych doświadczalnych od
przewidywań Modelu Standardowego. Stąd tak duży nacisk kładzie się na wysoką precyzję
pomiarów wszelkich wielkości: przekrojów czynnych, rozkładów, asymetrii, stałych sprzę-
żenia etc. W konsekwencji konieczne jest przeprowadzanie rachunków teoretycznych,
czyli wyliczanie poprawek radiacyjnych z precyzją co najmniej taką samą, a najlepiej dwa
razy wyższą od doświadczalnej. Zadaniem rachunków teoretycznych jest przede wszys-
tkim dokładne wyliczenie w ramach Modelu Standardowego wszystkich znanych efektów.
Są one często znacznie większe od poszukiwanych sygnałów nowej fizyki i skutecznie je
przesłaniają, lub wręcz mogą być omyłkowo za nie wzięte. Równocześnie, jeśli nowa
fizyka nie ujawnia się bezpośrednio w danym pomiarze, poprawki radiacyjne są niezbędne
do precyzyjnego wyznaczania parametrów Modelu Standardowego. Znaczenie dobrej kon-
troli poprawek radiacyjnych dla powodzenia eksperymentów jest więc w każdej sytuacji
kluczowe.

1.2 Eksperyment LEP2
LEP jest to zderzacz elektronowo-pozytronowy zbudowany w ośrodku CERN pod Genewą.
Jest on jednym z trzech największych zderzaczy cząstek na świecie. W fazie pierwszej
(LEPI) operował on przy energii 91 GeV, na szczycie rezonansu Z, dokonując pre-
cyzyjnych pomiarów właściwości bozonu Z [11,12]. W fazie drugiej (LEP2) energia
zmienia się od 161 do 200/204 GeV.

Głównym procesem obserwowanym w eksperymentach LEP2 jest produkcja par bo-
zonów W. Jest to proces trudny do teoretycznego opisu (i do pomiaru) gdyż jego mecha-
nizm jest złożony. Przyczynki do elementu macierzowego pochodzą od diagramów Feyn-
mana bardzo różnego typu a bozony W rozpadają się w bardzo krótkim czasie. Tak
krótkim, że nie można zaniedbać zależności procesu produkcji i rozpadu W. Ponadto
trzeba prawidłowo uwzględnić efekty emisji fotonów na każdym etapie; od emisji z wcho-
dzących wiązek elektron-pozytron, do wszelkich emisji z wszystkich produktów kaskad-



owego rozpadu każdego z dwóch bozonów W [13]
Bozony W są słabo znanym fragmentem modelu standardowego. W szczególności

stała sprzężenia trójbozonowego WWZ nie była wcześniej bezpośrednio obserwowana w
żadnym eksperymencie, zostawiając tym samym furtkę dla pojawienia się nowej fizyki.
Natomiast masa W znana była z dokładnością zaledwie 160MeV (dla bozonu Z jest to
kilka MeV) [14].

1.3 Procesy czterofermionowe
Podstawowe procesy obserwowane w LEP2 to procesy z czterema fermionami w stanie
końcowym. Wśród nich należy wyróżnić trzy ważne doświadczalnie grupy (w każdej grupie
znajduje się oczywiście wiele różnych możliwych stanów końcowych):1

1. Produkcja pary W+W~ (e+e~ -> W + W~ —> 4 fermiony), rys. 1.

e+ h e+ h e+

KKKK
Rys. 1. Grafy procesu produkcji i rozpadu pary W + W ~ (CC03)

Jest to podstawowy proces służący do precyzyjnych pomiarów własności bozonów
W takich jak masa, szerokość, przekrój czynny i anomalne stałe sprzężenia WWZ
iWW-y.

Pojedyncza produkcja bozonów W (e+e~ —> evef\f2), rys. 2.

Proces ten zawiera sprzężenie trójbozonowe w kanale t (pierwszy z grafów na rys.
2). Jednocześnie, dzięki temu, że elektron obecny w stanie końcowym może być
rozpraszany pod małym kątem, ma on stosunkowo duży przekrój czynny i może być
użyty do poszukiwań anomalnych sprzężeń

3. Produkcja pary Z Z (e+e~ —> Z Z —> 4 fermiony).
Po przekroczeniu progu ZZ, przy energii 182 GeV, proces ten może dostarczyć
informacji o ewentualnych anomalnych sprzężeniach ZZZ bądź ZZy, nieobecnych
w Modelu Standardowym i dotychczas poza zasięgiem pomiarów bezpośrednich.

1 Druga duża grupa procesów w LEP2 to procesy z dwoma fermionami w stanie końcowym. Wśród nich
dominuje proces "powrotu radiacyjnego". Poprzez wyemitowanie twardego fotonu w stanie początkowym,
przypadek zostaje efektywnie przesunięty w obszar rezonansu Z.

6
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Rys. 2. Przykładowe grafy dla procesu pojedynczej produkcji W (e+e

W klasyfikacji procesów czterofermionowych przyjęło się specyficzne nazewnictwo [15].
Możliwe stany końcowe podzielone zostały na dwie grupy: CC (charged current) i NC
(neutral current), w zależności od tego czy mogą być osiągnięte poprzez naładowaną parę
WW czy też neutralną parę ZZ. Stany należące do obu grup jednocześnie nazwano
MIX. Następnie, każdy stan opatrzono numerem odpowiadającym ilości grafów Feyn-
mana dających wkład do danego stanu. Dla przykładu CC10 oznacza stany typu [lv^ud
zaś CC43 (MIX43) - cćss. Zajmujące centralną pozycję trzy podwójnie rezonansowe
grafy typu WW (rys. 1) zostały nazwane CC03 i analogicznie NC02 dla pary ZZ.

1.4 Dlaczego potrzebujemy programy Monte Carlo?
Kolejne pytaniem, na które należy tu odpowiedzieć brzmi: dlaczego obecnie prawie
wyłącznie programy Monte Carlo są używane do przeprowadzania wcześniej wzmiankowa-
nych rachunków teoretycznych w eksperymentach fizyki cząstek? Istotnie, to właśnie one
stanowią zasadniczy pomost pomiędzy teorią a eksperymentem. Wynika to z dwu ich pod-
stawowych funkcji, w których nie mogą być zastąpione przez inne techniki obliczeniowe:

• Wyliczanie wielkości mierzalnych (obserwabli).
Obserwable powstają poprzez całkowanie elementu macierzowego po przestrzeni fa-
zowej. Dwa czynniki wpływają na konieczność użycia technik Monte Carlo. Po
pierwsze wysoki wymiar przestrzeni całkowania. W przypadku procesów z czterema
fermionami w stanie końcowym przestrzeń fazowa jest ośmiowymiarowa, a uwzglę-
dniając dodatkowo obecność fotonów wymiar będzie jeszcze wyraźnie wyższy. Po
drugie konieczność uwzględnienia skomplikowanych cięć eksperymentalnych. Ich
implementacja w rachunkach (semi)analitycznych jest często zupełnie niemożliwa.
Nawet jeśli uda się pewne wielkości wyliczyć (semi)analitycznie dla określonych,
zwykle bardzo uproszczonych cięć, po każdej ich zmianie cały rachunek wymagałby
powtórzenia.

• Symulacje aparaturowe.
Chodzi tu o symulacje efektywności detektorów. Prowadzi się je za pomocą spec-
jalnych' aparaturowych programów Monte Carlo. Aby móc to zrobić, niezbędne jest
wcześniejsze wygenerowanie serii przypadków zbliżonych do rzeczywistych danych.
Do tego zaś konieczne są fizyczne programy Monte Carlo, o których tutaj mówimy.



W skrajnym przypadku wyniki fizycznego Monte Carlo są nawet używane do "uzu-
pełniania" danych w obszarach niedostępnych dla detektorów.

Wreszcie ostatnich kilka uwag wprowadzenia należy poświęcić problemowi precyzji
programów Monte Carlo. To właśnie ona jest ostatecznym kryterium przydatności danego
programu. Ona też jest cytowana jako "błąd teoretyczny" wyników eksperymentalnych.
Powinna więc być co najmniej równa, a najlepiej wyższa od precyzji doświadczalnej.
Mówiąc o precyzji programu Monte Carlo należy wyodrębnić dwa jej aspekty:

• Precyzja techniczna
Są to wszelkiego rodzaju błędy programowania, niestabilności numeryczne, kan-
celacje czy błędy zaokrągleń. Poprzez dokładne testy precyzję tą można dobrze
kontrolować.

• Precyzja fizyczna
Składają się na nią wszystkie niedokładności opisu fizycznego: zaniedbane poprawki
wyższych rzędów, uproszczenia opisu (np. założenie kolinearnej emisji), przybliżenia
w rachunkach (np. zaniedbanie mas). Jest ona trudna zarówno w kontroli, jak i do
poprawy.

2 Pierwszy krok — program KoralW dla procesów CC03

Publikacja [Hl] otwiera cykl prezentowanych tu prac. Dotyczy ona centralnego dla LEP2
procesu "sygnałowego" e+e~ —> W+W~ -> 4 fermiony, czyli CC03. Dla jego symulacji
stworzyliśmy program Monte Carlo KoralW, dostępny np. na stronie www [16]. Program ten
zajmie centralne miejsce w prawie wszystkich następnych pracach, ulegając wielokrotnej
rozbudowie i modyfikacjom.

2.1 Struktura programu
W pracy [Hl] opublikowana została pierwsza wersja programu KoralW 1.02, dedykowana
wyłącznie do generacji procesu produkcji i rozpadu par W (CC03). KoralW oparty był o
klasyczny schemat konstrukcji algorytmu Monte Carlo:

1. Napisz najogólniejsze, tak kompletne jak to możliwe, podstawowe równanie na prze-
krój czynny.

2. Znajdź serię uproszczeń podstawowego równania tak, aby zachować strukturę os-
obliwości.

3. Scałkuj analitycznie uproszczone równanie.

4. Idąc "wstecz" zbuduj algorytm, który wygeneruje wszystkie zmienne potrzebne do
konstrukcji przypadku.



5. Oblicz przekrój czynny poprzez uśrednianie wag kompensujących wprowadzone up-
roszczenia.

Sztuka budowania algorytmu ukryta jest w punkcie 2 - konstrukcji uproszczonego
rozkładu. Musi on z jednej strony odzwierciedlać całą strukturę osobliwości elementu
macierzowego, z drugiej zaś strony musi być na tyle prosty, aby dało się go scałkować
analitycznie, a następnie podać sposób jego wygenerowania z płaskiego rozkładu liczb
losowych.

W przypadku KoralW pierwszym krokiem było odseparowanie fotonowych stopni swo-
body. W przybliżeniu emisji miękkich fotonów ze stanu początkowego, odseparowują
się one od stopni fermionowych prawie kompletnie, pozostawiając tylko zależność od
jednej zmiennej - zredukowanej energii. Dzięki temu, ich generacja odbywa się prawie
niezależnie. Generacja kaskady odbywa się w sposób podobny do ref. [17], jak opisano
poniżej. Natomiast część fermionowa została zaprojektowana specjalnie na potrzeby pro-
cesu e+e~ —> W+W~ —> 4 fermiony. Dokładny element macierzowy został zastąpiony
przez odpowiednią, częściowo sfaktoryzowaną, funkcję kątów i mas niezmienniczych. W
ten sposób udało się rozseparować i osobno opisać zachowanie rezonansowe typu Breit-
Wigner w zmiennych masowych, osobliwość l/t w kącie produkcji pary W oraz liniową
zależność od kątów rozpadu. Natomiast obszar całkowania został powiększony do kształtu
przypominającego literę L, tak, aby umożliwić proste całkowanie analityczne, jednocześnie
bez dużej straty na generację niefizycznych konfiguracji. Stworzyło to efektywny i szybki
algorytm generowania procesów rezonansowych.

Emisja fotonów, pomimo separacji, powoduje jednak dodatkową komplikację - wie-
lociałowa (poprzez obecność fotonów) przestrzeń fazowa musi zostać zrzutowana na cztero-
ciałową, czysto fermionowa, przestrzeń dla obliczenia elementu macierzowego. Dokonuje
tego tzw. "procedura redukcji".

Od początku mocną stroną programu była kaskada fotonowa generowana ze stanu
początkowego według schematu YFS [1,17]. W ogólności stosowane są dwa podejścia do
generacji takich kaskad w QED. Pierwsze, powszechnie stosowane, używa funkcji struk-
tury elektronu [18]. Opiera się ono na wysumowaniu osobliwości kolinearnych w przy-
bliżeniu wiodących logarytmów. W takim przybliżeniu pęd poprzeczny fotonów nie jest
dobrze zdefiniowany i często pomijany, prowadząc do zaburzeń różnych rozkładów. Z kolei
wprowadzenie poprawek niewiodących wiąże się z dużymi trudnościami rachunkowymi i
nie ma już uniwersalnego charakteru. Natomiast podejście typu YFS opiera się na pracy
[1] o sumowaniu osobliwości podczerwonych we wszystkich rzędach rachunku zaburzeń.
Polega ono na uniwersalnej i jednoznacznej reorganizacji szeregu perturbacyjnego QED.
Fotony mają w naturalny sposób pęd poprzeczny z rozkładem poprawnym w miękkiej
granicy. Tak powstała kaskada fotonowa może następnie być perturbacyjnie popraw-
iana za pomocą wag korekcyjnych, rząd po rzędzie, przez brakujący element macierzowy
twardej radiacji. W KoralW 1.02 zaimplementowaliśmy taki element macierzowy w przy-
bliżeniu wiodących logarytmów do rzędu drugiego włącznie.

Ponieważ; spośród wszystkich programów Monte Carlo dla LEP2 jedynie KoralW po-
siada radiację opartą o schemat YFS, stanowi on ważny element przy porównaniach z
innymi programami, opartymi zawsze na funkcjach struktury.
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Wewnętrzny element macierzowy CC03 został napisany w przybliżeniu bezmasowym,
jednakże cala kinematyka była w pełni masowa. Wymagało to zastosowania delikatnej
"procedury redukcji" masywnych czteropędów do bezmasowych używanych w obliczaniu
elementu macierzowego. Zaimplementowane zostały dwie takie procedury, aby umożliwić
kontrolę błędu z nimi związanego.

Ponadto program od samego początku posiadał zainstalowane biblioteki rozpadów dla
produktów rozpadu W (JETSET, PHOTOS, TAUOLA).

2.2 Manual
Warto zwrócić uwagę na specyficzną formę publikacji [HI]. Jest to manual programu.
Dokumentacja taka jest kluczowa z punktu widzenia użytkowania programu przez osoby
trzecie. Jej zadaniem jest dostarczenie użytkownikowi wyczerpującego opisu użycia pro-
gramu. W szczególności zestawienie wszystkich parametrów wejściowych, rodzaj i format
informacji wyjściowej, czy też sposób (sekwencję) wołania programu. Ta niewdzięczna
i trudna z punktu widzenia autora praca, jest często zaniedbywana lub upraszczana do
minimum, pozostawiając użytkownika na łasce komentarzy w tekście źródłowym pro-
gramu. Omawiany tu manual [HI] wydaje się dobrze wypełniać swoją rolę. Dla przykładu,
samo zestawienie parametrów wejścia/wyjścia zajmuje pięć stron, a techniczne dodatki
zawierają pełny tekst programu demonstracyjnego i generowany przez niego wydruk,
dokładnie wcześniej opisane w manuału.

Podobnie, dla sprawdzenia poprawności instalacji programu, w wersji dystrybucyjnej
kodu KoralW dostarczyliśmy dwa programy demonstracyjne, wraz z generowanym przez
nie wydrukiem. Pełniły one role "testów instalacyjnych" - każdy użytkownik powinien
być w stanie je dokładnie zreprodukować.

Sam kod, zorganizowany w systemie operacyjnym UNIX, rozmieszczony został dla
przejrzystości w szeregu podkartotek. Centralne zarządzanie nad kodem pełnił sam system
operacyjny, głównie poprzez komendę make. Dzięki temu możliwe było nadanie pakietowi
"przyjaznej dla użytkownika" formy.

Poza opisem strony funkcjonalnej programu, manual powinien zawierać również opis
zastosowanego algorytmu. Na tym polu zaniedbania są jeszcze częstsze. Warto więc
znowu podkreślić, że publikacja [Hl] czyni to w sposób wyczerpujący.

2.3 Środowisko
Należy w tym miejscu poświęcić jeszcze chwilę uwagi okolicznościom powstania programu.
Odbyło się to w ramach tzw. "LEP2 Workshop" - serii spotkań grup roboczych w 1995
roku w CERN. Łącznie z KoralW powstało wtedy aż 14 czterofermionowych programów
Monte Carlo dedykowanych dla potrzeb LEP2 [H3]. Widać więc było od samego początku,
że tylko kilka z nich będzie miało szansę trafić do aktualnego użycia w eksperymentach.
Wszystkie prezentowane programy były na podobnym, wczesnym, etapie swego rozwoju
i dopiero ich dalsza rozbudowa miała przesądzić o ewentualnym sukcesie.
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Główną słabością wszystkich programów (w tym KoralW) była w tamtym okresie niska
i nieokreślona precyzja, tak fizyczna jak i techniczna. Można w dużym skrócie powiedzieć,
że cały dalszy rozwój kodów był walką o jej poprawę.

Podsumowując, w pracy [Hl] stworzyliśmy strukturę programu KoralW. W później-
szych pracach program będzie ulegał istotnej rozbudowie i modyfikacjom, jednak zawsze
w oparciu o swój pierwotny kształt.

3 Program semianalityczny KorWan i precyzja tech-
niczna

Praca [H2] poświęcona jest programowi semianalitycznemu, który stworzyliśmy równolegle
z programem Monte Carlo. Głównym jego celem było przeprowadzenie testów precyzji
technicznej programu Monte Carlo. Jednakże równocześnie okazała się możliwa przy jego
użyciu dyskusja poprawek fotonowych, a w szczególności tzw. schematów eksponencjacji.

3.1 Program semianalityczny dla CC03
Rachunek semianalityczny dotyczył również procesu CC03. Oparty był na pracy [19],
gdzie podano wzór na całkowity przekrój czynny CC03, w postaci dwukrotnej całki.
Wymagał on jedynie niewielkiej modyfikacji w normalizacji tak, aby była zgodna z pro-
gramem Monte Carlo oraz uwzględnienia niezerowej szerokości bozonu Z. Rozszerzenia
rachunku o emisję fotonów dokonaliśmy w standardowy sposób, poprzez konwolucję z
funkcjami struktury. Jednakże dla zreprodukowania kaskady typu YFS, funkcje te mu-
siały zostać zmodyfikowane. Z jednej strony przegrupowane zostały człony wyższego
rzędu, a z drugiej dodane odpowiednie człony niewiodące. Tym samym, ostateczny rezul-
tat był potrójną całką, którą należało wyliczyć numerycznie. Nie wykonując wszystkich
całkowań można otrzymać rozkłady różniczkowe w jednej lub dwu zmiennych. Samo
potrójne całkowanie numeryczne dokonaliśmy w technice Gaussa. Za pomocą odpowied-
nich zamian zmiennych wymodelowaliśmy krzywe rezonansowe Breita-Wignera. Nato-
miast osobliwość podczerwoną w spektrum fotonu zregularyzowaliśmy poprzez odjęcie od
funkcji podcałkowej jej "biegunowego" przybliżenia w granicy podczerwonej i scałkowanie
analityczne tego osobliwego przyczynku.

3.2 Testy precyzji
Dysponując dwoma zupełnie różnymi narzędziami do obliczania przekroju czynnego mog-
liśmy przystąpić do pierwszej serii testów technicznych kodu Monte Carlo. Korzystając z
prawie modularnej struktury algorytmu Monte Carlo: "element macierzowy x fermionowa
przestrzeń fazowa x fotonowa przestrzeń fazowa" testy można było rozbić na trzy odpo-
wiadające tym elementom segmenty:

1. Sprawdzenie poprawności samego elementu macierzowego. Dokonaliśmy tego pop-
rzez porównanie jego wartości w kilkudziesięciu losowo wybranych punktach prze-
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strzeni fazowej z trzema niezależnymi elementami macierzowymi pochodzącymi z
innych kodów. Zgodność była na poziomie 13 cyfr znaczących zarówno dla pełnego
elementu macierzowego jak i, w niektórych wypadkach, dla poszczególnych amplitud
spinowych.

2. Sprawdzenie poprawności całkowania fermionowej przestrzeni fazowej (przy wyłą-
czonej emisji fotonów). Mogliśmy tutaj użyć wyników semianalitycznych dla cał-
kowitego przekroju czynnego. Względna zgodność, dla szerokiego zakresu energii,
była zawsze poniżej 1 X 10~4, limitowana przez błąd statystyczny.

3. Sprawdzenie poprawności pełnego całkowania z uwzględnieniem fotonów. Podob-
nie, używając wyników semianalitycznych otrzymaliśmy zgodność rzędu 3 x 10~4

dla całkowitego przekroju czynnego. Porównaliśmy też szereg innych wielkości
możliwych do wyliczenia semianalitycznego. Wśród nich inkluzywnych, jak średnia
radiacja (mass loss), czy różniczkowych jak rozkład fotonowy lub rozkład masy
niezmienniczej jednego z bozonów W.

Porównania te powtarzaliśmy jeszcze wielokrotnie na kolejnych etapach rozwoju pro-
gramu Monte Carlo. Stanowiły one zawsze jeden z najważniejszych testów precyzji tech-
nicznej.

3.3 Porównanie schematów eksponencjacji
Istotnym punktem fizycznym poruszonym w [H2] było porównanie schematów eksponenc-
jacji. Eksponencjacja polega na wysumowaniu do nieskończonego rzędu pewnej klasy
poprawek fotonowych. Analogicznie jak w przypadku kaskad istnieją dwa sposoby ek-
sponencjacji: historycznie wcześniejszy, addytywny, inspirowany przez zachowanie się
funkcji struktury [18] oraz multiplikatywny, wzorowany na resumacji YFS [17]. Jak zostało
pokazane w pracach [20-22], na przykładzie procesów dwufermionowych, schemat mul-
tiplikatywny jest efektywniejszy od addytywnego w sumowaniu wyższych rzędów. Jed-
nakże ze względów tradycyjnych schemat addytywny jest ciągle znacznie częściej używany.
Dlatego przeprowadziliśmy ponownie porównanie efektywności schematów eksponenc-
jacji w zastosowaniu do procesów czterofermionowych. Podobnie jak w pracach [20-22]
wykazaliśmy, że także w procesie produkcji par W schemat addytywny wymaga, dla
uzyskania tej samej precyzji, użycia poprawek o jeden rząd wyższych niż schemat multi-
plikatywny.

3.4 Środowisko
Warto jeszcze wspomnieć że, w odróżnieniu od kodów Monte Carlo, poza prezentowanym
tu programem KorWan, na potrzeby LEP2 powstał tylko jeden inny program semianality-
czny - GENTLE [15] (nie licząc "deterministycznego Monte Carlo" WTO [23]).

Chociaż ograniczony w swoich możliwościach, program typu semianałitycznego dostar-
cza wyników wysokiej precyzji nieosiągalnej dla programów Monte Carlo ze względu na
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ograniczoną statystykę. Równocześnie, dzięki swej szybkości nadaje się on dobrze np.
do prostych dopasowań. W związku z tym KorWan, początkowo traktowany przez nas
jako narzędzie do wewnętrznych testów, zyskał szybko zainteresowanie użytkowników. W
szczególności został użyty do porównań wysokiej precyzji (6-7 cyfr znaczących) z pro-
gramem GENTLE [24]. Na życzenie użytkowników, dokonaliśmy również, w kolejnej pracy
[H3], rozbudowy programu o możliwość obliczeń dodatkowych rozkładów różniczkowych.

4 KoralW dla procesu CCIO

Kolejną prezentowaną w cyklu pracą jest raport grupy roboczej programów Monte Carlo w
ramach "LEP2 Workshop" [H3]. Składa się on z dwóch głównych części: opisu programów
Monte Carlo dla LEP2, a wśród nich nowej wersji KoralW 1.03 oraz ze wspólnych testów
porównawczych tychże programów (wraz z KoralW).

4.1 Pierwsze grafy tła w KoralW
Następnym krokiem w rozwoju programu KoralW było uwzględnienie poprawek radia-
cyjnych. Można wyróżnić dwie klasy poprawek do produkcji i rozpadu par W: brakujące
grafy tła (na poziomie bornowskim) oraz poprawki wyższych rzędów. W pierwszej kole-
jności skupiliśmy się na grafach tła.

Na czym polega trudność uwzględnienia grafów tła? Najkrócej odpowiadając: na ich
ilości. Samych stanów końcowych typu CC jest 81 (nie uwzględniając kwarku t). Każdy
z nich opisany jest za pomocą kilkudziesięciu grafów Feynmana. Są to wszystko grafy
drzewiaste. Nie przedstawiają więc koncepcyjnych trudności rachunkowych. Jednakże
praktycznie, z uwagi na rozległość rachunków, aby dokonać ich ręcznie trzeba stosować
przybliżenia, np. bezmasowych cząstek [25]. Jest to jednak poważne ograniczenie w ob-
szarach małych kątów, czyli osobliwości kolinearnych, gdzie masa jest już istotna.

Alternatywą jest użycie zautomatyzowanych pakietów do generacji grafów Feynmana,
np. [26-30]. Wadą tego podejścia jest traktowanie elementu macierzowego jako "czarnej
skrzynki", nad którą nie ma się żadnej kontroli, np. w przypadku niestabilności nu-
merycznych, czy kancelacji natury fizycznej. Wygenerowany automatycznie kod jest
również zwykle dużych rozmiarów, co utrudnia użytkowanie. Jednakże uznaliśmy, że
potencjalne korzyści tego podejścia rekompensują trudności.

Dlatego w ramach pracy [H3, str. 33] zaimplementowaliśmy w KoralW element ma-
cierzowy generowany przez pakiet GRACE [29]. Zostało to zrobione w formie niezależnej
biblioteki, z możliwością instalacji dowolnego zewnętrznego elementu macierzowego, np.
z anomalnymi sprzężeniami lub nowymi cząstkami. W wersji 1.03 niemożliwe było gene-
rowanie wielu kanałów rozpadu równocześnie. Co więcej, ponieważ presampłer (czyli
algorytm Monte Carlo) napisany był specjalnie dla podwójnie rezonansowych grafów
CC03, efektywnie dało się całkować jedynie grafy tła niewiele od nich odbiegające. Takim
kanałem jest iw^ud (CC10) użyty do testów w pracy [H3].
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Z innych rozszerzeń programu dokonanych w ramach [H3] warto wspomnieć o imple-
mentacji efektu Kulomba w schemacie [31-33] (pełna analiza efektu Kulomba we wszyst-
kich rzędach rachunku zaburzeń, w oparciu o nierelatywistyczne funkcje Greena, została
rozwinięta w pracach [34-36]). Natomiast w programie semianalitycznym zaimplemen-
towaliśmy dodatkowe funkcje do obliczania różniczkowych rozkładów mas niezmienniczych
W±

4.2 Testy procesów tła
Drugim dużym tematem rozwiniętym w ramach grupy roboczej Generatorów Monte Carlo
i opisanym w raporcie [H3] były porównania wszystkich kodów. Porównania te doty-
czyły kilkudziesięciu różnych wielkości opartych na przekroju czynnym, kątach produkcji,
kątach rozpadu, masach inwariantnych i rozkładach fotonowych. Wszystkie te wielkości
liczone były dla procesu fiP^ud (CC10), z uwzględnieniem grafów tła. Wszystkie parame-
try zostały uzgodnione pomiędzy generatorami. Porównania miały więc służyć osza-
cowaniu precyzji technicznej dla tego specyficznego kanału. Podsumowując wyniki tych
porównań można powiedzieć, że zgodność pomiędzy większością kodów (w tym KoralW)
była wysoka, typowo na poziomie promila.

Inaczej wyglądała sytuacja przy porównaniach "fizycznie najlepszych" ("unleashed -
best you can") wyników. Rozbieżności były tutaj rzędu procenta i więcej. W szczególności
wyniki KoralW wyraźnie odbiegały od pozostałych. Było to oczywiście wynikiem przyjęcia
różnych założeń fizycznych (szczególnie w opisie kaskady fotonowej). Ujmując to inaczej,
ujawnił się w tym miejscu kluczowy problem - fizycznej precyzji programów. Problem
ten nie znalazł zadowalającego wyjaśnienia w omawianym raporcie [H3], pomimo próby
jego zgrubnej oceny za pomocą manipulacji parametrami programów semianalitycznych.
Podejście to prowadziło do wyraźnie niższych (poniżej procenta) szacowań błędu fizy-
cznego, stojąc w opozycji do wyników Monte Carlo. Dlatego też w konkluzjach raportu
nie ma jasnego stwierdzenia na temat błędu teoretycznego. Z naszej strony ten problem
podjęliśmy w pracy [H5].

Kolejna grupa porównań w raporcie [H3] dotyczyła radiacji z produktów rozpadu
par W. Efekt ten zaimplementowany był jedynie w czterech kodach Monte Carlo (w
tym KoralW). W tym kontekście ponownie okazało się, że kaskada fotonowa (w stanie
początkowym) z pędem poprzecznym generowanym przez KoralW w schemacie YFS za-
chowuje się lepiej, niż modele kolinearne oparte o funkcje struktury.

Podsumowując, można powiedzieć, że w pracy [H3] zostały stworzone fundamenty pod
rozszerzenie kodu KoralW na wszystkie grafy tła poprzez implementację zewnętrznego el-
ementu macierzowego stworzonego przez automatyczny pakiet do generacji grafów Feyn-
mana. Z drugiej zaś strony, po raz pierwszy zarysował się w [H3] problem fizycznej precyzji
programów Monte Carlo.
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5 YFSWW i poprawki wyższych rzędów

Jak wzmiankowaliśmy w poprzednim rozdziale, są dwie główne klasy poprawek radi-
acyjnych do procesu produkcji i rozpadu par bozonów W: bornowskie grafy tła oraz
poprawki wyższych rzędów. W poprzednio omawianej pracy rozpoczęliśmy proces uzu-
pełniania kodu KoralW o grafy tła. Natomiast w omawianej teraz publikacji [H4] rozpo-
częliśmy prace nad poprawkami wyższego rzędu.

Omówienie pracy [H4] należy zacząć od uwagi, iż kompletny rachunek poprawek
elektrosłabych pierwszego rzędu do procesu e+e~ —»• 4 fermiony nie istnieje. Rozmiar
rachunkowy problemu przekracza możliwości obecnych komputerów. Nie istnieje również
prostszy rachunek, dla procesu CC03: e+e~ —> W+W~ —> 4 fermiony. Istnieje natomi-
ast jeszcze bardziej uproszczona wersja rachunku, dla procesu produkcji stabilnej pary
W+W", czyli dla dwuciałowego procesu: e+e~ —> W+W~. Rachunki zostały wykonane
niezależnie przez dwie grupy [37,38] i [3,4]. Te właśnie rachunki, a konkretnie [3,4],
wybraliśmy więc za podstawę naszych prac.

Aby móc zaimplementować bibliotekę poprawek e+e~ -> W+W~ należało przede
wszystkim skonstruować algorytm Monte Carlo zdolny do generowania fotonów nie tylko
z wchodzących elektronów (stan początkowy), ale i z bozonów W w stanie pośrednim.
Stworzeniu podstaw teoretycznych do rozwiązania tego problemu poświęcona jest praca
[H4].

5.1 Uogólnienie schematu resumacji YFS
Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy jest uogólnieniem fundamentalnej pracy YFS [1]
o resumacji osobliwości podczerwonych w QED. Posiada ono szereg nowych elementów,
które tu wymienimy:

• Oryginalny schemat YFS [1] wyprowadzony był dla emisji fotonów przez fermiony.
Został on rozszerzony przez nas na przypadek emisji przez bozony wektorowe. Zosta-
ło to osiągnięte poprzez pokazanie, że w obszarze podczerwonym amplituda emisji
miękkiego fotonu jest taka sama dla cząstek o spinie 1/2, jak i o spinie 1. Tym
samym cały formalizm YFS (a w szczególności funkcje S i Ś) mógł zostać użyty
również w tym przypadku. Intuicyjnie ta niezależność zachowania podczerwonego
od spinu oznacza, że miękkie, czyli prawie klasyczne fotony, są niewrażliwe na kwan-
towy efekt spinu.

• Przeciwieństwo w stosunku do oryginalnej pracy [1] stanowi natomiast fakt, że w
przypadku bozonów nie można zaniedbać ich masy, tak jak zawsze czyniono to
dla fermionów. Konieczne było zatem ponowne wyliczenie charakterystycznych dla
schematu YFS funkcji B i B dla dowolnych, niezerowych mas.

• Dodatkową modyfikację schematu eksponencjacji wywołał tzw. efekt Kulomba. Jest
to prawie klasyczne oddziaływanie elektromagnetyczne wolno poruszającej się pary
naładowanych cząstek (przy energii w pobliżu progu kreacji pary). Ze względu na
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jego specjalny charakter dobrze jest zachować możliwość osobnego opisu tego efektu,
np. w schemacie [31-33] czy [34-36]. Kwantowo za efekt ten odpowiedzialna jest
wymiana miękkiego wirtualnego fotonu, uprzednio już uwzględnionego w schemacie
YFS. Aby zatem uniknąć jego podwójnego wliczenia do rachunku przedefiniowaliśmy
funkcję BYFS usuwając z niej osobliwość kulombowską, oczywiście tak, aby nie
zmienić zachowania podczerwonego.

• Trzeba też wspomnieć o problemie szerokości bozonów W i łamania niezmienniczości
cechowania. Mianowicie, wprowadzenie wymaganej przez doświadczenie biegnącej
szerokości bozonu W powoduje łamanie symetrii cechowania QED w trakcie radiacji
dodatkowych miękkich fotonów. Równocześnie szerokość taka zaburza zachowanie
propagatora w miękkiej granicy niszcząc resumację YFS. Rozwiązanie tego problemu
polega na uwzględnieniu również radiacji z pętli fermionowej odpowiedzialnej za
pojawienie się szerokości [39,40].

5.2 P r o g r a m YFSWW2

Opisany powyżej schemat wcieliliśmy następnie w życie w formie programu Monte Carlo
YFSWW2 dla procesów CC03 [H4]. Program ten generuje kaskady fotonowe w stanie
początkowym oraz w przybliżeniu miękkim również z pary bozonów W (stan pośredni).
Odbywa się to według rozszerzonego przez nas schematu YFS, z zachowaniem kancelacji
osobliwości podczerwonych we wszystkich rzędach rachunku zaburzeń. Zaimplementowa-
ny czterofermionowy element macierzowy jest typu CC03. Posiada on również anomalne
trójbozonowe stałe sprzężenia.

Trzeba tu podkreślić, że program YFSWW2 (i następna jego wersja YFSWW3) jest jedynym
programem symulującym kaskady fotonowe nie tylko ze stanu początkowego ale i z pary
W. Daje mu to unikalną szansę implementacji biblioteki poprawek elektrosłabych [3,4].
W kolejnej, nie włączonej do tego cyklu pracy [2] został on faktycznie rozszerzony o
taką właśnie bibliotekę dokładnych poprawek elektrosłabych rzędu pierwszego do procesu
produkcji pary W [3,4] oraz przybliżoną formułę typu "Improved Born Approximation"
[41].

Zaprezentowane w [H4] wyniki numeryczne pokazują, między innymi, że wkład mięk-
kiej radiacji z W, czyli "pełny formfaktor YFS", jest na poziomie 0.5% przy energiach
LEP2. Wynik ten będzie użyty przez nas w kolejnej pracy [H5], przy dyskusji fizycznej
precyzji przewidywań Monte Carlo dla LEP2.

Należy jeszcze nadmienić, że niedawno powstał również program z emisją pojedynczego
fotonu spoza stanu początkowego [42]. Działa on w przybliżeniu bezmasowych fermionów
a z uwagi na brak poprawek wirtualnych jego zastosowanie jest ograniczone jedynie do
procesów z obserwowalnym twardym fotonem.
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6 Dyskusja precyzji fizycznej KoralW wersja 1.21
W następnej pracy, [H5], podjęliśmy omijany jak dotąd temat precyzji fizycznej wyników
Monte Carlo dla fizyki par W. Użyliśmy do tego celu kolejnej wersji, 1.21, programu
KoralW. W związku z tym rozpoczęliśmy pracę od krótkiego omówienia wprowadzonych
w kodzie innowacji oraz od dyskusji precyzji technicznej. Praca odbyła się w oparciu o
porównania dwóch kodów: KoralW i grc4f [43].

6.1 KoralW wersja 1.21 dla wszystkich procesów typu CC
Prezentowana w [H5] wersja 1.21 stanowi istotną rozbudowę wersji 1.03, opisanej w pracy
[H3]. Przede wszystkim zawiera ona kompletny (z grafami tła), masywny element ma-
cierzowy dla wszystkich procesów typu CC. Zaimplementowane zostały dwie wersje tego
elementu, wygenerowane przez dwie wersje systemu programów symbolicznych GRACE [29]
i [30]. Równocześnie przebudowaliśmy algorytm Monte Carlo tak, aby nadawał się on do
generowania o wiele bogatszej od CC03 struktury osobliwości występujących w grafach
typu CC-all. Tak powstały program ciągle wprawdzie nie mógł generować procesów typu
NC, stanowił jednak istotny krok w kierunku kompletnego kodu czterofermionowego.

6.2 Precyzja techniczna
W ramach testów precyzji technicznej powtórzyliśmy testy wykonane w pracy [H2] dla
KoralW wersji 1.02. Polegały one na obliczaniu różnych wielkości dla elementu macierzo-
wego CC03 i porównywaniu z wynikami semianalitycznymi. Tym razem jednak użyliśmy
nowego algorytmu (presamplera). Oczywiście element CC03 tłumi obszary przestrzeni
fazowej poza rezonansami, które są z kolei istotne w procesach tła. Jednakże poprzez
odpowiednio wysoką precyzję porównań można doprowadzić do tego, że i te obszary stają
się widoczne. Jak i poprzednio, testy te pokazały względną zgodność na poziomie 3 x
10~4. Kolejne, bezpośrednie testy techniczne polegały na porównaniach wyników dwóch
kodów KoralW i grc4f. Tutaj całkowita zgodność dla różnych obserwabli (opisanych
poniżej) wynosiła około 2 x 10~3 i była limitowana przez błąd statystyczny bądź różnice
w implementacji opcji fizycznych. Konserwatywnie, taką też liczbę ostatecznie cytujemy
dla precyzji technicznej KoralW 1.21.

6.3 Precyzja fizyczna
Pierwsze próby ustalenia precyzji fizycznej dla przekrojów czynnych produkcji i rozpadu
par W były podjęte w ramach grupy roboczej Monte Carlo LEP2 przez kody semianal-
ityczne GENTLE [15] i WTO [23]. Opisane zostały w raporcie [H3J. Precyzja ta szacowana
była na ok. 0.5% przez WTO i 1% przez GENTLE (dla całkowitego przekroju czynnego), z
zaznaczeniem, że jest to tylko "a very partial attempt to understand the missing compo-
nents of our calculations" [H3, str. 71]. Druga dostępna informacja o precyzji pochodziła
z raportu innej grupy roboczej [13]. Dyskutowano tam poprawki pierwszego rzędu do
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procesu produkcji stabilnej pary W: e+e —>• W+VF . Dawały one wkład na poziomie
2%. Przez analogię sugerowano, że i do procesu czterofermionowego z rozpadającymi się
W powinny one być tego samego rzędu, tj. 1-2%. Jak więc widać, sytuacja była niejasna
- estymacje sięgały od 0.5% do 2%.

W pierwszej fazie LEP2 nawet maksymalny tj. 2% błąd teoretyczny był ciągle mniejszy
od błędu eksperymentalnego. Było jednak wiadome, że ta sytuacja ulegnie zmianie z
biegiem czasu. I rzeczywiście, przy energii 189GeV błąd statystyczny spadł już do ok.
1-1.5% [5,44]. Dlatego od początku jako docelową dokładność teoretyczną przyjęto 0.5%
dla całkowitego przekroju czynnego [13].

Przypomnijmy jeszcze, że, jak mówiliśmy wcześniej, nie istnieje ogólna precyzja fizy-
czna programu Monte Carlo. Wielkość ta zależy istotnie od typu obserwabli. Jedne z nich,
jak przekrój czynny, będą zależeć silnie od normalizacji. Inne, jak masa rekonstruowana
przypadek po przypadku, będą mało na nią czułe. Jeszcze inne, jak asymetrie, mogą
częściowo eliminować taką zależność.

W omawianej pracy [H5] ograniczyliśmy się do przekroju czynnego (z nietrywialnymi
cięciami). Wybraliśmy kanał rozpadu ccss (CC43) i użyliśmy dwóch wariantów cięć:
(a) wszystkie cząstki są widoczne, (b) para cc umyka detekcji lecąc pod małymi kątami
względem wiązek.

Jak przebiegała zaproponowana przez nas analiza precyzji fizycznej? Rozpoczęliśmy
od przeanalizowania poprawek pierwszego rzędu do procesu CC03 wzmocnionych przez
dodatkowe logarytmy: poprawkę Kulomba, biegnące szerokości W i Z, efektywne elek-
trosłabe stałe sprzężenia i radiację w stanie początkowym wraz z formfaktorem YFS.
Następnie należało dodać grafy tła (CC43 w naszym wypadku). Tu jednak pojawia się
problem związany z niezdefiniowaniem wcześniejszych poprawek poza procesem CC03,
a zwłaszcza z łamaniem symetrii cechowania przez biegnącą szerokość W. Formalnie
należałoby więc przeprowadzić szereg niezależnych symulacji z włączonym każdym z efek-
tów osobno, a następnie wykonać liniową interpolację wyników. Byłaby to jednak uciąż-
liwa i czasochłonna procedura. Dlatego pokazaliśmy, na przykładzie naszych obserwabli,
że zwykle można zastąpić ją pojedynczą symulacją z wszystkimi efektami włączonymi na
raz. W ten sposób interpolację wykonuje sam program Monte Carlo. Oczywiście jej wynik
będzie zależał od sposobu implementacji poszczególnych efektów w kodzie. Należy więc
bezwzględnie sprawdzić, czy wynik takiej "zdroworozsądkowej" interpolacji nie odbiega w
granicy błędu od poprawnej interpolacji liniowej. Tak właśnie postąpiliśmy w pracy [H5].

Podawszy sposób wyliczania obserwabli przeprowadziliśmy następnie dyskusję zanied-
banych poprawek pierwszego rzędu. Wymieniliśmy szereg nie uwzględnionych efektów
prowadzących do poprawek rzędu O(^) (nie wzmocnionych dodatkowymi logarytmami)
oraz sposób ich estymacji w ramach podejścia YFS użytego w naszych programach:

1. formfaktor YFS, obrazujący rozmiar członów niewiodących w radiacji stanu począt-
kowego: 0.7%

2. formfak'tory YFS radiacji z bozonów W, podobnie obrazujące rozmiar członów
niewiodących, wyliczone wg. [H4]: 0.4%
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3. nieoznaczoność poprawki Kulomba, poprzez rozbieżność dwóch istniejących w liter-
aturze opisów [31-33] i [45]: 0.4%.

Warto dodać, że wszystkie te nieoznaczoności można znaleźć również w innych kodach.
Dla przykładu, w programie semianalitycznym GENTLE [15] powyższy punkt (1) odpowiada
różnicy między opcją "Flux Function" a "Structure Function", a punkt (2) technice "split
current".

Wreszcie, na powyższej liście nie ma wymienionych "czystych" poprawek elektrosła-
bych. Można próbować je szacować np. manewrując schematami renormalizacji, jak
czyniono w [H3], z wynikiem na poziomie kilku promili.

Powyższa dyskusja doprowadziła nas do oszacowania precyzji na poziomie conajmniej
2% dla fizyki W W w LEP2. Jest to oszacowanie bardziej pesymistyczne niż wszystkie
poprzednio cytowane szacunki, nie pozostawiające wątpliwości, że niezbędne są dalsze
prace nad podwyższeniem precyzji.

Dalszą dyskusję nad poprawą precyzji do poziomu 0.5%, w oparciu o rozwinięcie pracy
[H4] oraz wersję 1.42 kodu KoralW przeprowadziliśmy w pracy konferencyjnej [H8].

7 KoralW 1.42 dla wszystkich procesów czterofermio-
nowych

W pracy [H6] opisaliśmy kolejną, w chwili obecnej najnowszą wersję 1.42 programu
KoralW. Główna jej nowość to możliwość generowania wszystkich procesów czterofermiono-
wych. Praca [H6] jest drugim z kolei manuałem do programu KoralW. Od czasu publikacji
pierwszego manuału [Hl] program uległ tak dużej przebudowie, że niezbędne stało się
ponowne dokładne jego opisanie.

Trzeba tu zaznaczyć, że nie wszystkie wersje dystrybucyjne programu zostały opisane
w manuałach ani nawet nie zawsze doczekały się wzmianki w publikacjach. Były one
bezpośrednio udostępniane do użytku za pośrednictwem strony www [16], a za opis służyły
pliki readme oraz re lease .notes. Takich wersji dystrybucyjnych powstało ponad dziesięć
w trakcie rozwoju od pierwszej wersji 1.02, do omawianej tu 1.42. Są one dostępne obecnie
w naszym archiwum www [16].

Wielkość zmian pomiędzy wersją 1.02 a 1.42 dobrze obrazuje różnica w rozmiarze kodu.
Wersja 1.02 miała wraz z bibliotekami około 15 000 linii, podczas gdy wersja 1.42 około
420 000 linii! Nawet jeśli duża część tego kodu była wygenerowana przez automatyczny
pakiet, nie zmniejsza to w niczym skali trudności związanych z jego obsługą, utrzymaniem
i rozwojem.

Omawiany tu manual [H6] zawiera, podobnie jak poprzedni, [Hl], dokładny opis
topografii kodu, spis wszystkich kluczy sterujących opcjami programu, strukturę wejś-
cia/wyjścia i przykładowy program główny.
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7.1 Główne zmiany
Najważniejszym rozszerzeniem kodu w wersji 1.42 jest uwzględnienie w nim wszystkich
procesów czterofermionowych. Na czym polegała trudność tej implementacji?

Jak wzmiankowaliśmy wcześniej, w przybliżeniu licząc, wszystkich kanałów rozpadu
jest 202 ( 9 x 9 typu CC i 11 x 11 typu NC). Zestaw elementów macierzowych dla
wszystkich tych kanałów, wygenerowany przez pakiet GRACE, był zaimplementowany już w
wersji 1.21. Jednakże drugim nieodzownym elementem jest algorytm (presampler) Monte
Carlo zdolny do wygenerowania całej struktury osobliwości elementu macierzowego. Jeżeli
któraś z osobliwości jest pominięta, lub źle opisana, prowadzi to do pojawienia się przy-
padków z olbrzymią wagą, korygującą braki w presamplerze. Waga taka destabilizuje, lub
wręcz uniemożliwia zbieżność całkowania. Takiego algorytmu brakowało w wersji 1.21 dla
procesów typu NC. Są to najtrudniejsze, z punktu widzenia algorytmu, kanały rozpadu.
Mogą zawierać na przykład parę e+e~, dającą silnie osobliwe przyczynki w małych kątach.
W wersji 1.42 zaimplementowaliśmy aż dwa algorytmy do generacji przestrzeni fazowej dla
wszystkich procesów czterofermionowych. Oba wykorzystują technikę "wielogałęziową"
(multi-branch) i stanowią jedno z niewielu tego typu rozwiązań znanych w literaturze. Z
uwagi na jego duże znaczenie, dokładnemu opisowi tego algorytmu poświęciliśmy osobną
pracę [H7j.

Ponadto w wersji 1.42 wprowadziliśmy szereg innych rozszerzeń:

• Zewnętrzny czterofermionowy element macierzowy, napisany w przybliżeniu diag-
onalnej macierzy CKM, został uzupełniony przez niediagonalne stany końcowe z
wewnętrznego elementu macierzowego CC03.

• Element macierzowy radiacji w stanie początkowym został rozszerzony o poprawkę
trzeciego rzędu (w przybliżeniu wiodących logarytmów).

• Dodano nowe parametryzacje: macierzy CKM, anomalnych stałych sprzężenia trój-
bozonowego w elemencie macierzowym CC03 i schematów renormalizacji.

• Zainstalowany został pakiet do symulacji efektu Bose-Einsteina oparty o pracę [46].

• Zaimplementowano efekt "colour (re) connection" - dowolności w tworzeniu strun
hadronowych dla pewnych stanów czterofermionowych.

• Stworzono możliwość generacji dowolnej kombinacji stanów końcowych w ramach
jednej symulacji.

• Zmieniona została struktura wejścia/wyjścia, zbliżona do używanych w kolaborac-
jach kart sterujących. Reorganizacja ta była konieczna z uwagi na rozmiar kodu:
samych kluczy sterujących jest prawie 30, a parametrów fizycznych ponad 70.
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7.2 Trudności i problemy do rozwiązania
W manuału [H6] opisaliśmy także trudności i nierozwiązane problemy w KoralW, a poś-
rednio we wszystkich kodach czterofermionowych.

Po pierwsze, są to trudności natury technicznej związane z niestabilnościami numerycz-
nymi przy obliczaniu elementu macierzowego dla grafów tła. Występują one dla pewnych
ekstremalnych konfiguracji czteropędów, gdy niektóre niezmienniki stają się małe (np.
dla elektronów produkowanych pod małymi kątami). Kancelacje te wynikają z samej
natury teorii (unitarność, symetria cechowania), raczej niż z nieumiejętnego sposobu
konstrukcji amplitud spinowych. Problem ten może być rozwiązany przez przejście do
poczwórnej precyzji obliczeń numerycznych. Jednakże w praktyce jest to uciążliwe z
uwagi na ograniczoną dostępność tej opcji jak i na dużą stratę szybkości obliczeń. Prefer-
owanym przez nas rozwiązaniem jest eliminacja poprzez użycie cięć tych obszarów prze-
strzeni fazowej, w których pojawiają się niestabilności. Dla procesów typu CC wpływ
takich cięć jest na poziomie technicznej precyzji programu (0.2%) i można go bezpiecznie
zaniedbać. Dla procesów typu NC sytuacja jest trudniejsza. Obszarów niestabilności jest
więcej, mają znaczący wkład i do ich usunięcia konieczne są nietrywialne cięcia fizyczne.
Za użyciem cięć przemawia również inny, poważny argument natury fizycznej. Podamy
go poniżej.

Drugim problemem, natury fizycznej, jest nieadekwatność opisu radiacji fotonów ogra-
niczonej jedynie do stanu początkowego. W sytuacji, kiedy w stanie końcowym występuje
elektron (pozytron) pod małym kątem, proces dominowany jest przez grafy typu rozpra-
szania Bhabha pod małym kątem. Innemi słowy, radiacja rządzona jest przez logarytm z
małego transferu t, a nie dużego s, jak w radiacji ze stanu początkowego. Prowadzi to do
nadprodukcji fotonów z dużym pędem poprzecznym. Przez analogię z procesem Bhabha
można oczekiwać, że rozmiar tego efektu będzie oscylował pomiędzy kilkanaście a kilkaset
procent, zależnie od cięć i typu obserwabli. Jest on więc wielokrotnie wyższy niż kilka
procent - typowa skala dokładności w LEP2. Ta nieadekwatność opisu manifestuje się
również poprzez pojawienie się dodatkowej grupy niestabilności numerycznych.

Jak można poprawić tą sytuację? W chwili obecnej jedynym, tymczasowym, roz-
wiązaniem jest wyeliminowanie niebezpiecznych obszarów poprzez użycie cięć. Zestaw
takich cięć zaproponowaliśmy w [H6]. Są one oparte na pędzie poprzecznym i masie
niezmienniczej produktów rozpadu. Równocześnie, co ważne, są tak skonstruowane, że
umożliwiają produkcję jednej lub dwu cząstek pod bardzo małymi kątami (zgubionych w
"rurze"). Cięcia te nie są w pełni efektywne, ograniczają jednak możliwości złego użycia
programu. Do tej tematyki powróciliśmy w pracy konferencyjnej [H8].

8 Generacja czterofermionowej przestrzeni fazowej
Praca [H7] jest niejako uzupełnieniem manuału [H6]. Stanowi ona opis jądra programu,
tj. algorytmu generującego czterociałową przestrzeń fazową.
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8.1 Problem generacji przestrzeni fazowej
Problem wyliczania elementu macierzowego typu drzewiastego nie przedstawia w obec-
nej dobie trudności natury koncepcyjnej. Istnieją conajmniej trzy programy algebraiczne
zdolne do generacji kodu fortranowskiego dla (w zasadzie) dowolnych procesów: GRACE
[29,30], CompHEP + LanHEP [26,47], FORM + QGRAPH [27,28]. Jednakże, zaskakująco,
całkowanie Monte Carlo po wielociałowej przestrzeni fazowej wygląda znacznie gorzej.
Spośród trzech wymienionych pakietów jedynie GRACE posiada własny generator Monte
Carlo. W odróżnieniu od części wyliczającej element macierzowy, która na podstawie
zadanego zestawu reguł Feynmana potrafi skonstruować amplitudy dla dowolnego procesu,
generator Monte Carlo nie jest w pełni zautomatyzowany i potrafi obsługiwać jedynie te
procesy, których kinematyka została wcześniej opisana w bibliotekach.

Poza wspomnianym tu algorytmem GRACE istnieją dwa inne podejścia do generacji
przestrzeni wielociałowej. Pierwszy polega na użyciu samouczącego się programu VEGAS
[48]. Jako zupełnie uniwersalny (multi-purpose) generator, VEGAS wymaga jednak wspo-
magania dodatkowymi indywidualnymi rozwiązaniami przy generacji skomplikowanych
osobliwości elementów macierzowych. Wreszcie trzecie podejście to algorytm wieloga-
łęziowy. Jak to często bywa z algorytmami Monte Carlo, jego początki są trudne do
ustalenia. Jednakże wyraźnie został on rozwinięty w dwu programach: TAUOLA [49-51],
generującej wielociałowe rozpady r, oraz FERMISV [52], do opisu niektórych procesów
czterofermionowych. Obydwa te kody są raczej "robionymi na miarę" rozwiązaniami na
potrzeby danego typu procesów, niż systematycznym rozwiązaniem problemu. Algorytm
kodu FERMISV to lista możliwych topologii i osobliwości wraz z odpowiadającą listą wielu
skomplikowanych wzorów do ich opisu. Algorytm kodu TAUOLA, jako taki, nie został
dokładniej opisany. Tym niemniej, to właśnie pewne rozwiązania z kodu TAUOLA zostały
użyte, bądź rozwinięte w KoralW 1.42.

Na czym w istocie polega trudność generacji wielocialowej przestrzeni fazowej? Na
skomplikowanej strukturze osobliwości, które należy wygenerować! W przypadku czterech
fermionów w stanie końcowym mamy około dwustu możliwych procesów. Każdy z nich
opisuje się kilkudziesięcioma grafami Feynmana, z których każdy posiada kilka osobliwości
różnego typu (masowych i kątowych), w różnych obszarach przestrzeni pędów i w różnych
układach odniesienia. Osobliwości te mogą dodatkowo wzajemnie się wzmacniać lub
wygaszać. Każda modyfikacja procesu, jak nowe cząstki, czy anomalne sprzężenia do-
datkowo komplikuje sytuację. Wreszcie, użycie cięć może prowadzić do dużej straty na
efektywności algorytmu.

Podstawową zaletą algorytmu wielogałęziowego jest, jak się nam wydaje, niemal pełna
kontrola nad procesem symulacji. Poszczególne gałęzie mogą odpowiadać fizycznym kon-
figuracjom w przejrzysty sposób. Jednocześnie, ponieważ ich ilość może być dowolnie
duża, struktura algorytmu może być bardzo bogata. Nie ma potrzeby skomplikowanego
dzielenia wielowymiarowej przestrzeni fazowej na kawałki, jak w przypadku algorytmu
GRACE ani też praktycznie niekontrolowalnej automatycznej optymalizacji w sercu algo-
rytmu (VEGAS, GRACE).
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8.2 Generacaj przestrzeni fazowej w KoralW
Zanim przejdziemy do opisu algorytmu, należy tu zwrócić uwagę, że wewnętrzny rozkład
generowany przez algorytm Monte Carlo, tzw. crude, ma charakter tymczasowy - na
końcu procesu generacji zostaje, dzięki wagom korekcyjnym, zamieniony na dokładny.
Dlatego przy jego konstrukcji można stosować różnego typu przybliżenia.

Opis algorytmu KoralW w [H7] składa się z dwóch części.

1. Pierwsza część jest odpowiedzialna za sam proces rozgałęziania na wiele kanałów.
Ten fragment algorytmu jest, przynajmniej w pewnej części, wspólny dla wszystkich
programów typu wielogałęziowego. Został on niedawno zanalizowany w pracy [53].
Prezentowany w [H7] opis stanowi w tej części właśnie konkretną realizację general-
nego podejścia pracy [53]. Polega ono na koordynacji szeregu operacji dokonanych
jednocześnie dla każdej gałęzi w inny sposób:
(1) zamian zmiennych, różnych w poszczególnych gałęziach,
(2) uwzględnienia odpowiadających temu jakobianów,
(3) uproszczenia (rozszerzenia) obszarów generacji inaczej dla każdej gałęzi,
(4) ustalenia ogólnej normalizacji,
(5) globalnej kompensacji lokalnych uproszczeń w poszczególnych gałęziach oraz
(6) określenia prawdopodobieństw wyboru poszczególnych gałęzi.

2. Druga część algorytmu, to konstrukcja poszczególnych gałęzi. W odróżnieniu od
poprzedniego, uniwersalnego etapu, kształt gałęzi musi być dostosowany do danego
typu procesu. W tej właśnie części algorytm KoralW wydaje się wnosić pewną ory-
ginalność rozwiązań (choć oczywiście, czasami trudno jest rozgraniczyć dokładnie
pochodzenie poszczególnych pomysłów). Naszą ideą było stworzenie uniwersalnego a
jednocześnie prostego algorytmu. Prostota jest ważna z kilku powodów: możliwości
modyfikacji i rozbudowy algorytmu w przyszłości, łatwiejszego w testowaniu i usuwa-
niu błędów programowania kodu i wreszcie czytelniejszej dokumentacji. Aby to
osiągnąć zastosowaliśmy podejście typu "klocków LEGO". Wyodrębniliśmy miano-
wicie najbardziej elementarne rozkłady - jeden opisujący pojedynczą osobliwość
typu masowego a drugi typu kątowego. Pokazaliśmy następnie, że dla procesu
z czterema ciałami w stanie końcowym istnieją tylko dwa istotnie różne sposoby
budowania gałęzi z takich elementarnych "klocków". Wszystkie pozostałe gałęzie
(naliczyliśmy ich ponad 50) można już otrzymać poprzez operacje symetrii.

Tak prosta konstrukcja gałęzi była możliwa dzięki przyjęciu silnego założenia o
częściowej (ale nie całkowitej) faktoryzacji osobliwości. Aby, pomimo takiego up-
roszczenia, algorytm był wystarczająco uniwersalny, elementarne "klocki"-rozkłady
zostały wybrane w bardzo ogólny sposób. Użyliśmy do tego ponownie struktury
wielogałęziowej, dodając każdą elementarną osobliwość (np. l/t, log s/s, Breit-Wig-
ner) jako osobną pod-gałązkę. W ten sposób można bez żadnego problemu, również
w przyszłości, w miarę potrzeb dodawać nowe struktury osobliwości.

Algorytm posiada cały szereg dowolnych współczynników, ustalających proporcje u-
działu poszczególnych gałęzi. To właśnie te współczynniki zapewniają w praktyczny
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sposób uniwersalność algorytmu, który można dostosować do różnego kształtu procesów.
Procedura wyszukiwania optymalnych zestawów tych współczynników była jak dotąd

prowadzona ręcznie, poprzez analizę generowanych przypadków. Można jednak wyobrazić
sobie inne, bardziej wyszukane procedury optymalizacji, na przykład poprzez założenie
zależności funkcjonalnej od rodzaju stanu końcowego, czy też od użytych cięć. Jest to,
jak widać, miejsce możliwego ulepszenia algorytmu w przyszłości.

Podsumowując, stworzyliśmy dla potrzeb programu KoralW, algorytm Monte Carlo do
całkowania czterociałowej przestrzeni fazowej. Główne jego cechy to prostota (używa je-
dynie dwóch rozkładów - masowego i kątowego oraz dwóch topologii budowy gałęzi) i uni-
wersalność (potrafi generować wszystkie procesy czterofermionowe w efektywny sposób).
Dzięki modularnej strukturze wydaje się, że możliwe będzie w przyszłości rozszerzenie go
na generację procesów z większą liczbą cząstek w stanie końcowym. Tym samym mamy
nadzieję, że być może wypełni on istniejącą w tym miejscu lukę w pakietach do obliczeń
symbolicznych.

9 Dalsza poprawa precyzji fizycznej
Ostatnią z omawianych tu prac jest prezentacja konferencyjna [H8]. Porusza ona kwestię
dalszej poprawy precyzji obliczeń dla fizyki par W, aż do zakładanego poziomu 0.5%.
Będzie to możliwe poprzez jednoczesne użycie KoralW i YFSWW, oraz zaniedbanie tzw
"poprawek niefaktoryzowalnych" w oparciu o wyniki teoretyczne [54-58].

Praca [H8] stanowi swego rodzaju podsumowanie omawianego tu cyklu prac, uwz-
ględniając również prace weń nie włączone. Przedstawia ona obecny status wszystkich
czterofermionowych programów Monte Carlo rozwiniętych przez naszą grupę na potrzeby
fizyki zderzaczy e+e~. Określa również strategię dalszego rozwoju tych kodów. Strate-
gia ta dotyczy przede wszystkim możliwości dalszego obniżenia nieoznaczoności fizycznej
wyników Monte Carlo.

9.1 Precyzja 0.5% dla fizyki par W w LEP2
Stworzone zostały łącznie trzy dedykowane programy czterofermionowe: KoralW (refer-
encje [H1-H3], [H5-H7]), YFSWW (ref. [H4] i następnie [2]) oraz YFSZZ (ref. [59]). Przede
wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że programy te są komplementarne względem
siebie. KoralW jest głównym programem do analizy procesów czterofermionowych dzięki
temu, że uwzględnienia wszystkie grafy tła oraz wiodące poprawki pierwszego rzędu. W
obszarze fizyki par W jego precyzja jest jednak ograniczona do 2%. Jest to za mało
już w chwili obecnej w zestawieniu z osiągniętym błędem statystycznym 1-1.5% [5,44].
Dlatego pilne staje się obniżenie błędu teoretycznego do zakładanego już wcześniej [13] do-
celowego poziomu 0.5%. Aby to osiągnąć, niezbędne jest użycie dedykowanego do fizyki
par W programu YFSWW. Zawiera on kompletne poprawki pierwszego rzędu do procesu
produkcji pary W. Jak zostało pokazane w pracy [2], wkład tych poprawek wynosi 2% w
obrębie energii LEP2, zgodnie z estymacjami z pracy [H5]. Pozostałe brakujące poprawki
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do rozpadu W oraz interferencje były po raz pierwszy jakościowo przedyskutowane w pra-
cach [31,32,60]. Następnie zostały przeanalizowane w szczegółach przez trzy grupy [54-58]
Wyniki tych prac wskazują, że dla semi-inkluzywnych obserwabli wkład brakujących po-
prawek jest poniżej 0.5%. Co więcej, jak pokazano w [61] w większości wypadków można je
efektywnie opisać trywialną modyfikacją efektu Kulomba. Spodziewamy się, że podobną
precyzję można przypisać wynikom Monte Carlo. Wartość tą traktujemy jednak ciągle
jako wstępną. Wymaga ona dodatkowej dyskusji związanej tym, że podejście Monte Carlo
jest z natury ekskluzywne.

Trzeci z programów YFSZZ jest dedykowany do studiów procesu produkcji par Z, z
uwzględnieniem anomalnych stałych sprzężenia.

9.2 Problemy i plany
Problemy

(1) Głównym problemem omawianych tu programów czterofermionowych wydaje się
być w tej chwili zły opis kaskad fotonowych w procesach z elektronami pod małymi kątami
w stanie końcowym, o czym pisaliśmy także w pracy [H6]. Ich poprawa wymaga:

1. Użycia schematu YFS dla wszystkich sześciu cząstek procesu e+e~ -> 4 fermiony.
Zapewni to kancelację osobliwości podczerwonych i poprawny opis rozkładów dla
miękkich fotonów. Taki algorytm został już zrealizowany dla procesu e+e~ —> 2
fermiony w kodzie BHWIDE [62].

2. Uwzględnienia, przynajmniej w pewnym przybliżeniu, elementu macierzowego dla
twardej radiacji. Obecnie wyliczenie dokładnego twardego elementu macierzowego
wydaje się bardzo trudnym zadaniem, z uwagi na ilość grafów Feynmana wymaga-
jących uwzględnienia.

(2) Drugim, mniejszym problemem natury technicznej jest opanowanie niestabilności
numerycznych występujących w obliczeniach czterofermionowego elementu macierzowego.
Podobnie jak w przypadku kaskad fotonowych, są one szczególnie bolesne w procesach z
elektronami pod małymi kątami w stanie końcowym.
Plany na przyszłość

(1) Plany na najbliższą przyszłość dotyczą przede wszystkim ostatecznego potwierdze-
nia precyzji zestawu KoralW+YFSWW na poziomie 0.5% (dla przekroju czynnego). Wymaga
to po pierwsze dyskusji teoretycznej brakujących "poprawek niefaktoryzowalnych" w kon-
tekście podejścia Monte Carlo. Po drugie, wymaga też zunifikowania obu kodów, przyna-
jmniej na poziomie wejścia/wyjścia, aby umożliwić ich wzajemną współpracę. Odpowied-
nia reorganizacja została już wykonana po stronie KoralW [H6]. Teraz należy powtórzyć
ją w YFSWW. Ważne jest również przeprowadzenie analizy precyzji dla innych obserwabli
(przede wszystkim dla masy W). Jest to zadanie pilne z punktu widzenia toczącego się
eksperymentu, który obecnie wszedł w fazę dużego wzrostu zbieranej statystyki, a co za
tym idzie zmniejszającego się błędu eksperymentalnego.
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(2) W dalszej perspektywie należałoby zaimplementować kompletną generację kaskad
fotonowych ze wszystkich cząstek naładowanych poprzez, na przykład, uogólnienie algo-
rytmu BHWIDE [62]. Równolegle potrzebny byłby odpowiedni twardy element macierzowy,
zgodnie z dyskusją powyżej.

(3) Wreszcie, na koniec, chcielibyśmy zmierzyć się z rozszerzeniem algorytmu KoralW
na generację przestrzeni fazowej dla więcej niż czterech cząstek w stanie końcowym. Jak
wzmiankowaliśmy wcześniej, wydaje się to możliwe do przeprowadzenia. Program taki
znalazłby zastosowanie, na przykład, w zderzaczach liniowych nowej generacji, gdzie pro-
cesy sześciofermionowe będą stanowić istotną klasę obserwabli. Mógłby też stać się on
uzupełnieniem pakietów do obliczeń symbolicznych.

10 Podsumowanie
W niniejszym przewodniku przedstawiłem cykl prac poświęconych stworzeniu i wytestowa-
niu oprogramowania Monte Carlo do opisu fizyki par W oraz, szerzej, wszystkich procesów
czterofermionowych, w zderzeniach e+e~ w eksperymentach LEP2. Celem tych prac było
skonstruowanie narzędzi do wykonywania symulacji fizycznych i obliczeń teoretycznych
dla różnych obserwabli mierzonych w eksperymentach LEP2, oraz dyskusja precyzji tech-
nicznej i fizycznej wykonanych w ten sposób rachunków teoretycznych. Użycie programów
Monte Carlo było niezbędne z uwagi na duży stopień komplikacji eksperymentalnej.

Głównym rezultatem zaprezentowanego tu cyklu prac było zbudowanie i wytestowa-
nie programu Monte Carlo KoralW [Hl] oraz pomocniczego programu semianalitycznego
KorWan [H2] do symulacji procesu "sygnałowego" LEP2 - produkcji i rozpadu par W.
KoralW został następnie rozbudowany o możliwość generacji wszystkich procesów cztero-
fermionowych [H3, H6]. Program ten posiada specjalnie stworzony algorytm do generacji
czterociałowej przestrzeni fazowej, będący próbą systematycznego i ogólnego rozwiązania
tego zagadnienia [H7]. Podano następnie praktyczny przepis uwzględniania różnych po-
prawek w symulacjach fizyki par W w KoralW i oszacowano, że precyzja fizyczna KoralW
jest ograniczona do 2% (dla przekrojów czynnych typu W W) [H5]. Taka precyzja była
wystarczająca w pierwszych fazach LEP2, jednakże docelowo wymagany będzie poziom
0.5%. Aby go osiągnąć stworzono również dedykowany do produkcji par W program
YFSWW, oparty o rozszerzenie schematu resumacji osobliwości podczerwonych YFS [1] na
przypadek ciężkich bozonów [H4]. Po uzupełnieniu programu YFSWW przeprowadzonym
w [2] o dostępne w literaturze poprawki pierwszego rzędu do produkcji par W [3,4],
tak powstałe hybrydowe rozwiązanie (KoralW + YFSWW) będzie w stanie osiągnąć 0.5%
precyzji fizycznej [H8].

Główne wyniki prac można ująć następująco:

[Hl]. Stworzono program Monte Carlo KoralW 1.02 do symulacji centralnego w LEP2
procesu "sygnałowego": produkcji i rozpadu par W (e+e~ —»• W+W~ —>• 4 fermiony)
z kaskadą fotonową w stanie początkowym opartą o schemat resumacji osobliwości
podczerwonych YFS.
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[H2]. Równolegle skonstruowano program semianalityczny KorWan dla tego samego pro-
cesu CC03. Dzięki niemu można było oszacować precyzję techniczną kodu KoralW
na poziomie 3 x 10~4 oraz przedyskutować schematy eksponencjacji kaskad fotono-
wych, wykazując, że schemat typu YFS jest najefektywniejszy.

[H3]. Następnie rozpoczęto uzupełnianie brakujących w KoralW poprawek do procesu
CC03 w celu poprawienia precyzji fizycznej. W wersji 1.03 dodano grafy tła dla
procesu CC 10 wygenerowane przez automatyczny pakiet GRACE [29] i sprawdzono
precyzję techniczną (na poziomie promila) instalacji poprzez porównania z innymi
programami Monte Carlo w ramach grupy roboczej "LEP2 Workshop".

[H4]. Dla uwzględnienia poprawek pętlowych pierwszego rzędu stworzono osobny pro-
gram Monte Carlo YFSWW emitujący kaskady miękkich fotonów również z pary W.
W tym celu rozszerzono schemat resumacji osobliwości podczerwonych YFS [1] na
przypadek emisji z masywnych bozonów o spinie 1 i niezerowej szerokości.2

[H5]. W kolejnym kroku pokazano jak w praktyczny sposób wyliczać obserwable w opar-
ciu o amplitudy bornowskie i wiodące efekty rzędu pierwszego, oraz, że ich precyzja
fizyczna (dla procesów typu WW) bez uwzględnienia pełnej poprawki rzędu pier-
wszego nie może być lepsza niż 2% (dla przekrojów czynnych). Należy to zestawić
z oczekiwaną docelową precyzją teoretyczną 0.5%.

[H6]. Z kolei dla uwzlędnienia poprawek od grafów tła program KoralW został poddany
gruntownej modernizacji, tak, aby uwzględniał kompletne grafy tła dla wszystkich
procesów czterofermionowych. Dwa zestawy elementów macierzowych pochodziły
z automatycznych pakietów symbolicznych GRACE wersja 1 [29] i wersja 2 [30] a
algorytm Monte Carlo ich generacji (też w dwóch wersjach) został specjalnie zapro-
jektowany.

[H7]. W tej pracy opisany został algorytm generacji czterofermionowej przestrzeni fazowej.
Jest on oparty na schemacie wielogałęziowym. Łącząc w sobie stare [49-51] i nowe
idee, dzięki modularnej strukturze, jest on próbą stworzenia uniwersalnego systemu
generacji wielociałowej przestrzeni fazowej, problemu do dziś w satysfakcjonujący
sposób nie rozwiązanego.

[H8]. W ostatniej z prac przedyskutowano możliwość dalszej redukcji precyzji fizycznej
do wymaganego przez eksperyment poziomu 0.5% (dla całkowitego przekroju czyn-
nego par W), poprzez jednoczesne użycie dwóch kodów KoralW i YFSWW oraz użycie
wyników prac [31, 32, 60] i [54-58] dla uzasadnienia zaniedbania tzw. poprawek
niefaktoryzowalnych.

Mimo dużego zaawansowania, w kilku punktach cykl prezentowanych tu prac może (i
powinien) być dalej rozwijany. Jest to zadanie pilne o tyle, że wszystkie cztery ekspery-
menty LEP2 wkraczają w tym roku w fazę największej intensywności zbierania danych.

2 W kolejnej pracy [2], nie włączonej do tego przewodnika, w programie YFSWW zainstalowano bibliotekę
dokładnych poprawek elektrosłabych rzędu pierwszego [3,4].
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W perspektywie zaś planowane jest wspólne opracowanie wyników wszystkich czterech
eksperymentów. Doprowadzi to do istotnej redukcji błędu eksperymentalnego [44]. Pre-
cyzyjne rachunki dla różnych aspektów procesów czterofermionowych będą więc coraz
istotniejsze, a miejscami wręcz niezbędne dla pełnego wykorzystania precyzji pomiarów.
Dla przykładu, dla całkowitego przekroju czynnego wymagana dokładność teoretyczna to
0.5% a dla masy W - 25MeV [13,14]. Reasumując, główne punkty możliwe do dalszego
rozwinięcia to:

• Ostateczne potwierdzenie precyzji fizycznej hybrydowego Monte Carlo (KoralW +
YFSWW) na poziomie 0.5% dla całkowitego przekroju czynnego.

• Powtórzenie analizy precyzji fizycznej KoralW + YFSWW dla innych obserwabli, szcze-
gólnie dla masy bozonu W.

• Wprowadzenie do programu KoralW kaskad fotonowych dla procesów dominowanych
przez grafy z osobliwościami w kanale t (procesy typu single W) i uzupełnienie
odpowiedniego radiacyjnego elementu macierzowego.

• W dalszej perspektywie, rozszerzenie algorytmu KoralW na procesy z więcej niż
czterema cząstkami w stanie końcowym, z myślą o zderzaczach liniowych przyszłej
generacji i pakietach oprogramowania symbolicznego.

Na zakończenie można spróbować ocenić faktyczną użyteczność opisanego w tym prze-
wodniku podstawowego programu KoralW. Jest on dedykowany dla eksperymentów LEP2.
Wszystkie cztery kolaboracje doświadczalne zadeklarowały (luty 1999), że używają, choć w
różnym stopniu, starych wersji omawianego programu (1.02 - 1.21) i aktywnie testują jego
nową wersję (1-42) [5]. W szczególności ALEPH używa programu KoralW jako głównego
kodu czterofermionowego, OPAL jako głównego kodu CC03 a L3 jako jednego z trzech
kodów CC03.

Trzeba tu podkreślić, że w pierwszej fazie, w czasie prac grup roboczych LEP2 w 1995
roku, zaprezentowano aż 14 programów Monte Carlo dedykowanych procesom cztero-
fermionowym w LEP2 [H3]. Spośród nich tylko trzy (czwarty jedynie w DELPHI) prze-
trwały próbę czasu i są faktycznie używane przez kolaboracje doświadczalne. Są to
(nie licząc uniwersalnej PYTHIA [63]): EXCALIBUR [25], grc4f [43] oraz będący przed-
miotem prezentowanego tu cyklu prac KoralW (w DELPHI dodatkowo WPHACT [64]).
Oświadczenia kolaboracji o stosowanym przez nie oprogramowaniu, z uwzględnieniem
KoralW, są dołączone do niniejszego opracowania [5].

Inną miarą popularności programu KoralW jest liczba cytowań w bazie danych SLAC.
Dla podstawowej pracy [Hl] wynosi ona 55, natomiast dla pracy [H2] wynosi 36.

Drugi z programów - YFSWW, jako stosunkowo nowszy, jest w tej chwili dopiero w
trakcie wstępnych testów w kolaboracjach LEP2.
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