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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji  

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne  

 

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Dr hab. Jacek Otwinowski 

IFJ PAN, ul Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 

jacek.otwinowski@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Badanie własności gęstej i gorącej materii jądrowej przy 

pomocy dżetów z fragmentacji kwarków pięknych w 

zderzeniach jadro-jądro przy pomocy detektora ALICE na 

LHC. 

 

Wysokoenergetyczne partony – gluony , lekkie i ciężkie kwarki 

(c, b) produkowane są we wczesnych fazach zderzenia jądro-

jadro i mogą tracić energie w wyniku oddziaływania z plazmą 

kwarkową gluonową poprzez procesy elastycznego 

(zderzeniowe straty energii) i nieelastycznego (radiacyjne straty 

energii) rozpraszania.  Mechanizm jest odpowiedzialny za 

zjawisko tłumienia produkcji wysokoenergetycznych dżetów 

oraz pojedynczych cząstek w zderzeniach ciężkich jonów.  

 

Modele teoretyczne przewidują, ze straty energii partonu mogą 

zależeć od jego własności: energii, masy i ładunku kolorowego. 

Zakładając, że straty energii wysokoenergetycznych partonów 

zdominowane są przez emisje gluonów (radiacyjne straty 

energii), dżety z fragmentacji gluonów będą bardziej tłumione w 

porównaniu do dzetów z fragmentacji lekkich i ciężkich 

kwarków, ze względu na większe prawdopodobieństwo emisji 

gluonów. Jednocześnie, dżety z fragmentacji ciężkich kwarków 

mogą być mniej tłumione w porównaniu do dżetów z lekkich 
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kwarków lub gluonów, że względu na efekt „dead-cone” [1], 

który redukuje emisje gluonów pod małymi kątami. Dla 

kwarków c i b produkowanych przy niższych energiach 

zderzeniowe straty energii mogą równie odgrywać istotna rolę. 

Pomiary przeprowadzone zostaną przy użyciu 

zmodernizowanego detektora ALICE / CERN w latach 2022-

2026. Proponujemy nowe podejście do pomiarów b-dżetów przy 

pomocy uczenia maszynowego (ML). Po pierwsze, dobre dane 

wejściowe będą wyselekcjonowane używając sieci neuronowych 

takich jak kNN, Isolation Forest i Autoencoders. Po drugie, 

zrekonstruowane parametry trajektorii i zdarzeń będą 

dopasowane do tych w danych używająć np. Boosted Decision 

Trees czy Generative Adversarial Networks. Ostatecznie metody 

ML będą wykorzystywane do identyfikacji sygnałów. 

[1] ALICE Coll., Nature volume 605, pages 440–446 (2022) 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

Mgr fizyki ze specjalizacją fizyki jądrowej lub cząstek. Podstawowa 

znajomość narzędzi do analizy dużych ilości danych i uczenia 

maszynowego. Dobra umiejętność programowania w python i C++. 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Dr hab. Jacek Otwinowski 

IFJ PAN, ul Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 

jacek.otwinowski@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

 

Study properties of dense and hot nuclear matter with beauty 

jets in heavy-ion collisions with ALICE detector at the LHC. 

 

High energetic partons - gluons, light and heavy (c, b) quarks are 

produced in the early stages of a ion-ion collision and can lose 

energy in the hot and dense nuclear matter (quark-gluon plasma) 

in elastic (collisional) and inelastic (radiation) scattering 

processes. This mechanism is responsible for the suppression of 

high energy jet production in heavy-ion collisions. 

 

Theory models predict that the energy loss of a parton depends on 

its properties: energy, mas and color charge. Assuming that the 
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energy loss of a parton is dominated by the gluon radiation, jets 

arising from gluon fragmentation will be more suppressed than 

those from light and heavy quarks, because of higher probability 

of gluon radiation. At the same time jets from the heavy-quark 

fragmentation will be less suppressed than those form the gluons 

or light quarks because of “dead-cone” effect [1] which reduces 

gluon radiation at small angles. For c- and b quarks collisional 

energy loss processed are also important.   

 

The measurements will be performed with the upgraded ALICE 

detector in 2022-2026. We propose a new approach to b-jet 

measurements based on the maching learning (ML). First of all, 

data samples good for analysis will be selected based on the 

classification with neural networks such as Isolation Forest and 

Autoencoders. Secondly, the MC reconstructed event and track 

parameters, and detector response distributions will be 

reweighted to match the corresponding distributions in data 

using Boosted Decision Trees or Generative Adversarial 

Networks. Finally, the ML methods will be applied for the signal 

extraction. 

[1] ALICE Coll., Nature volume 605, pages 440–446 (2022) 

4 Additional requirements to 

the candidate 

MSc in nuclear or particle physics. Basic knowledge of big data 

processing tools. Basic knowledge of machine learning methods. 

Good programming skills using python and C++. 

5 Sources of financing  

 

 

 

  


