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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 materii jądrowej przy pomocy czarmonia 

produkowanych w zderzenich photon-proton(ołów) przy 

pomocy detektora ALICE na LHC. 

Fotoprodukacja mezonów wektorowych może być wykorzystana 

do badania struktury materii jądrowej na LHC. Najbardziej 

interesujące wydają się dwa procesy ekskluzywnej i dysocjacyjnej 

fotoprodukcji czarmonim na protonach. Procesy te są od dawna 

rozważane jako kluczowe w poszukiwaniu zjawiska saturacji 

gluonów. Dysocjacyjne procesy mogą być czułe na rozkład 

gluonów w płaszczyźnie parametru zderzenia. Ponadto, 

przewiduje się, że zależność od energii dysocjacyjnej 

fotoprodukcji mezonu J/ψ na LHC może stanowić spektakularną 

sygnaturę saturacji gluonów.  

Pomiary przeprowadzone zostaną przy użyciu 

zmodernizowanego detektora ALICE / CERN w latach 2022-

2026. Proponujemy nowe podejście do pomiarów czarmonium 

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 
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Trees czy Generative Adversarial Networks. Ostatecznie metody 

ML będą wykorzystywane do identyfikacji sygnałów. 

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 nuclear matter with charmonia 

producted in photon-proton (lead) collisions with the ALICE 

detector at the LHC. 

At the LHC, photoproduction of vector mesons can be used to 

study nuclear structure. The most interesting are two processes of 

exclusive and dissociative charmonium production off protons. 

These exclusive production processes have been advocated since 

a long time as a key component in the search for saturation. As 

dissociative processes are sensitive to fluctuations in the target 

structure, it has been realized recently that it allows the study of 

the gluonic configuration in the impact parameter plane. 

Furthermore, it was also predicted that the energy dependence of 

dissociative J/ψ photoproduction at the LHC presents a 

spectacular signature of gluon saturation.  

The measurements will be performed with the upgraded ALICE 

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

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. 
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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  

 

 

 

  


