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9. Cel projektu (max. 1000 znaków)

Celem projektu jest opracowanie metod identyfikacji cząstek, powstałych w wyniku
zderzeń w Wielkim Zderzaczu Hadronów, opartych na nowoczesnych metodach uczenia
maszynowego. Projekt obejmuje także ich implementację w nowym oprogramowaniu
eksperymentu ALICE i wykorzystanie w analizach korelacji cząstek, których badania
prowadzone są na Politechnice Warszawskiej.

10. Streszczenie (max. 1 strona)

Algorytmy uczenia maszynowego (ang. ML - Machine Learning) zyskują coraz większą
popularność w praktycznych zastosowaniach naukowych i komercyjnych, również w
fizyce wysokich energii. Proponowany projekt dotyczy wykorzystania metod ML w
jednym z kluczowych obszarów działania eksperymentu ALICE na akceleratorze LHC, tj.
identyfikacji cząstek (ang. PID - Particle Identification). Detektor ALICE został
zoptymalizowany do badania zderzeń ciężkich jonów, w których na bardzo krótką chwilę
produkowany jest nowy stan materii zwany plazmą kwarkowo-gluonową (ang. QGP Quark-Gluon Plasma). Badania QGP bardzo często wymagają szczegółowej analizy
rozkładów różnych właściwości fizycznych cząstek produkowanych podczas zderzeń.
Mierzone wielkości opisują zarówno globalne charakterystyki zderzeń (typu gęstość
krotności cząstek czy rozkłady pędu albo pospieszności) oraz bardziej specyficzne
sygnatury plazmy (np. korelacje cząstek, pomiar cząstek dziwnych (strange), czy
pięknych (charm)). Dokładne i wydajne PID, zarówno pod względem technik detekcji
oraz algorytmów selekcji konkretnych cząstek, jest głównym wymogiem prowadzenia
tego typu badań.
Proponowany projekt obejmuje trzy zadania, które wspólnie stanowią kompletną
propozycję rozwiązania tego problemu. Planujemy opracowanie metod PID opartych na
nowoczesnych metodach uczenia maszynowego, ich implementację w nowym
oprogramowaniu eksperymentu (O2), które jest obecnie przygotowywane do wdrożenia
oraz ich walidację i wykorzystanie w analizach korelacji cząstek, których badania
prowadzone są na Politechnice Warszawskiej.
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