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1 Dane Osobowe

1.1 Imię i nazwisko

Aleksander Kusina

1.2 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

06/2011 Dyplom doktora nauk fizycznych,
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Exclusive Kernels for NLO QCD Non-singlet Evolution
(Niewycałkowane niesingletowe jądra ewolucji QCD w rzędzie NLO),
promotor: prof. dr hab. Stanisław Jadach.

06/2007 Dyplom magistra fizyki (z wyróżnieniem),
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowa-
nej (kierunek Fizyka, specjalizacja Fizyka Teoretyczna).
Tytuł pracy magisterskiej: Ewolucja rozkładu partonów w QCD jako dwustopniowy
proces Markowa i jego symulacja metodami Monte Carlo,
promotor: prof. dr hab. Stanisław Jadach.

06/2007 Kwalifikacja pedagogiczna pozwalająca pracować jako nauczyciel szkolny,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

12/2007 Instruktor sportu: w dyscyplinie szachy,
Minister Sportu i Turystyki, Warszawa.

1.3 Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych

03/2017-obecnie Adiunkt, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

10/2014-09/2017 Pozycja typu Postdoc, Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmo-
logie (LPSC), Grenoble, France.

10/2011-09/2014 Pozycja typu Postdoc, Southern Methodist University (SMU), Dallas, TX,
USA.

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 13 publikacji [H1-H13] zatytułowany:

Rozkłady partonów w protonie i jądrach atomowych
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2.2 Publikacje naukowe będące podstawą osiągnięcia naukowego

[H1] K. Kovarik, A. Kusina, T. Jezo, D.B. Clark, C. Keppel, F. Lyonnet, J.G. Morfin, F.I.
Olness, J.F. Owens, I. Schienbein, J.Y. Yu,
nCTEQ15 - Global analysis of nuclear parton distributions with uncertainties in the
CTEQ framework,
Physical Review D 93 (2016) 085037,
(IF2016 = 4.557, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 80 WebOfScience, 171 inspirehep1 ).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: wyborze danych eksperymentalnych, prze-
analizowaniu i wybraniu optymalnej parametryzacji dla PDFów w skali początkowej, czę-
ściowej implementacji metody wyznaczania błędów Hessian, przeprowadzeniu fitów do
danych eksperymentalnych, uzyskaniu końcowych PDFów i innych ostatecznych wyników
analizy, jak również przegotowaniu sporej części tekstu artykułu. Mój wkład oceniam na
40%.

[H2] A. Kusina, J. P. Lansberg, I. Schienbein, H. S. Shao,
Gluon shadowing and antishadowing in heavy-flavor production at the LHC,
Physical Review Letters 121 (2018) 052004,
(IF2017 = 8.839, IF5 year = 7.888, liczba cytowań: 4 WebOfScience, 29 inspirehep).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wyborze odpowiednich nPDFów, zaprojek-
towaniu analizy metodą rewagowania (oraz jej przeprowadzeniu), napisaniu części ma-
nuskryptu, jak również pomocy w przeprowadzeniu obliczeń teoretycznych. Mój wkład
oceniam na 65%.

[H3] A. Kusina, F. Lyonnet, D.B. Clark, E. Godat, T. Jezo, K. Kovarik, F. Olness, I. Schien-
bein, J.Y. Yu,
Vector boson production in pPb and PbPb collisions at the LHC and its impact on
nCTEQ15 PDFs,
European Physical Journal C 77 (2017), 488,
(IF2017 = 5.172, IF5 year = 4.545, liczba cytowań: 6 WebOfScience, 23 inspirehep).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaprojektowaniu i implementacji (razem z
F. Lyonnet) analizy metodą rewagowania, wyborze danych eksperymentalnych, przepro-
wadzeniu wszystkich niezbędnych analiz oraz napisaniu większości artykułu. Mój wkład
oceniam na 50%.

[H4] A. Kusina, F. Lyonnet, D.B. Clark, E. Godat, T. Jezo, K. Kovarik, F.I. Olness, I.
Schienbein, J.Y. Yu,
LHC lead data and nuclear PDFs,
Acta Physica Polonica B48 (2017) 1035,
(IF2017 = 0.875, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 1 WebOfScience, 1 inspirehep).

Powyższa praca jest publikacją konferencyjną z 23rd Cracow Epiphany Conference, która
odbyła się w roku 2017 w Krakowie. W związku z tym w artykule zamieszczone są
informacje częściowo zawarte w pracy [H3], ale również nieopublikowana wcześniej analiza
wpływu neutrinowych danych dla produkcji pary mionów z eksperymentu NuTeV na
PDF kwarka s. Całość tej nowej analizy została przeprowadzona przeze mnie, napisałem
również cały artykuł. Mój wkład w pracę oceniam na 75%.

1Baza publikacji inspirehep: http://inspirehep.net jest najbardziej aktualną i najczęściej używaną przez
naukowców bazą artykułów z zakresu fizyki cząstek elementarnych. Dlatego oprócz informacji pochodzących z
bazy Web of Science podaję również odpowiadające im wskaźniki pochodzące z tej bazy.
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[H5] T. Stavreva, F.I. Olness, I. Schienbein, T. Jezo, A. Kusina, K. Kovarik, J.Y. Yu,
Heavy quark production in the Aivazis-Collins-Olness-Tung scheme at next-to-next-to-
leading and next-to-next-to-next-to-leading order
(w bazie arXiv artykuł występuje pod skróconym tytułem: Heavy Quark Production in
the ACOT Scheme at NNLO and N3LO, tytuł ten widnieje również na oświadczeniach
jego współautorów),
Physical Review D 85 (2012) 114014,
(IF2012 = 4.691, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 10 WebOfScience, 14 inspirehep).

Mój wkład w powstanie pracy polegał na przeprowadzeniu analizy znaczenia efektów ma-
sowych pochodzących od ciężkich kwarków w schemacie ACOT i odseparowaniu efektów
kinematycznych oraz dynamicznych, co pozwoliło na konkluzję że efekty kinematyczne
dominują. Wykonałem również analizę nieciągłości pojawiających się w wyższych rzę-
dach rachunku zaburzeń, wykonałem prawie wszystkie wykresy/rysunki i spisałem część
manuskryptu. Mój wkład w pracę oceniam na 30%.

[H6] A. Kusina, F. Olness, I. Schienbein, T. Jezo, K. Kovarik, T. Stavreva, J.Y. Yu,
Hybrid scheme for heavy flavors: Merging the fixed flavor number scheme and variable
flavor number scheme,
Physical Review D 88 (2013), 074032,
(IF2013 = 4.864, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 6 WebOfScience, 11 inspirehep).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na implementacji schematu „hybrid”, wy-
konaniu „dopasowania” (ang. matching) PDFów i stałej sprzężenia QCD na progach
kwarkowych, i wyznaczeniu odpowiadających tej procedurze funkcji PDF. Przeprowa-
dziłem również analizę nieciągłości występujących na progach kwarkowych, wykonałem
większość wykresów oraz napisałem część artykułu. Mój wkład w pracę oceniam na 70%.

[H7] S. Alekhin, O. Behnke, P. Belov, S. Borroni, M. Botje, D. Britzger, S. Camarda, A.M.
Cooper-Sarkar, K. Daum, C. Diaconu, J. Feltesse, A. Gizhko, A. Glazov, A. Guffanti,
M. Guzzi, F. Hautmann, A. Jung, H. Jung, V. Kolesnikov, H. Kowalski, O. Kuprash,
A. Kusina, S. Levonian, K. Lipka, B.Lobodzinski, K. Lohwasser, A. Luszczak, B. Ma-
laescu, R. McNulty, V. Myronenko, S. Naumann-Emme, K. Nowak, F. Olness, E. Perez,
H. Pirumov, R. Placakyte, K. Rabbertz, V. Radescu, R. Sadykov, G.P. Salam, A. Sapro-
nov, A. Schoning, T. Schorner-Sadenius, S. Shushkevich, W. Slominski, H. Spiesberger,
P. Starovoitov, M. Sutton, J. Tomaszewska, O. Turkot, A. Vargas, G. Watt, K. Wich-
mann,
HERAFitter,
European Physical Journal C 75 (2015), 304,
(IF2015 = 4.912, IF5 year = 4.545, liczba cytowań: 64 WebOfScience, 146 inspirehep).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na implementacji schematu masowego ACOT
(pozwalającego na obliczenie funkcji struktury DIS uwzględniając masy ciężkich kwar-
ków), rozwoju kodu pozwalającego na wykorzystywanie PDFów ołowiu w programie HE-
RAFitter/xFitter oraz sprawdzeniu manuskryptu. Mój wkład w pracę oceniam na 10%.

[H8] H. Abdolmaleki, V. Bertone, D. Britzger, S. Camarda, A. Cooper-Sarkar, F. Giuli, A.
Glazov, A. Kusina, A. Luszczak, F. Olness, A. Sapronov, P. Shvydkin, K. Wichmann,
O. Zenaiev, M. Bonvini,
Impact of low-x resummation on QCD analysis of HERA data,
European Physical Journal C 78 (2018), 621,
(IF2017 = 5.172, IF5 year = 4.545, liczba cytowań: 2 WebOfScience, 16 inspirehep).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pomocy w przygotowaniu i sprawdzeniu
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manuskryptu oraz konsultacjach podczas przeprowadzania analizy. Mój wkład w pracę
oceniam na 10%.

[H9] V. Bertone, D. Britzger, S. Camarda, A. Cooper-Sarkar, A. Geiser, F. Giuli, A. Glazov,
E. Godat, A. Kusina, A. Luszczak, F. Lyonnet, F. Olness, R. Placakyte, V. Radescu,
I. Schienbein, O. Zenaiev,
Impact of the heavy quark matching scales in PDF fits,
European Physical Journal C 77 (2017), 837,
(IF2017 = 5.172, IF5 year = 4.545, liczba cytowań: 3 WebOfScience, 7 inspirehep).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części fitów PDFów dla różnych
skal „dopasowania” (matching) rozkładów dla różnych ilości zapachów, pomocy przy
wyborze danych eksperymentalnych oraz przygotowaniu manuskryptu. Mój wkład w
pracę oceniam na 15%.

[H10] A. Kusina, T. Stavreva, S. Berge, F. Olness, I. Schienbein, K. Kovarik, T. Jezo, J.Y.
Yu, K. Park,
Strange quark parton distribution functions and implications for Drell-Yan boson produc-
tion at the LHC
(w bazie arXiv artykuł występuje pod skróconym tytułem: Strange Quark PDFs and
Implications for Drell-Yan Boson Production at the LHC, tytuł ten widnieje również na
oświadczeniach jego współautorów),
Physical Review D 85 (2012) 094028,
(IF2012 = 4.691, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 18 WebOfScience, 25 inspirehep).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu większości obliczeń i analiz
numerycznych (włączając w to fity PDFów) oraz wykonaniu odpowiednich wykresów i
napisaniu części artykułu. Mój wkład w pracę oceniam na 55%.

[H11] F. Lyonnet, A. Kusina, T. Jezo, K. Kovarik, F. Olness, I. Schienbein, J.Y. Yu,
On the intrinsic bottom content of the nucleon and its impact on heavy new physics at
the LHC,
Journal of High Energy Physics 1507 (2015) 141,
(IF2015 = 6.023, IF5 year = 4.807, liczba cytowań: 22 WebOfScience, 31 inspirehep).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na pokazaniu, że ewolucja nieperturbacyjnej
(intrinsic) części rozkładu ciężkiego kwarka w protonie może zostać odseparowana od
perturbacyjnego PDFu tego kwarka generowanego przez rozszczepienie gluonów; wyzna-
czeniu takiego niezależnego nieperturbacyjnego rozkładu korzystając z niesingletowego
równania ewolucji, które rozkład ten spełnia oraz dopasowaniu go do standardowo uży-
wanych PDFów. Wykonałem również część obliczeń numerycznych oraz napisałem część
manuskryptu. Mój wkład w pracę oceniam na 50%.

[H12] S.J. Brodsky, A. Kusina, F. Lyonnet, I. Schienbein, H. Spiesberger, R. Vogt,
A review of the intrinsic heavy quark content of the nucleon,
Advances in High Energy Physics 2015 (2015) 231547,
(IF2015 = 1.839, IF5 year = 1.769, liczba cytowań: 30 WebOfScience, 62 inspirehep.

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na dostarczeniu wyników szacujących wpływ
i dozwoloną wielkość nieperturbacyjnego (intrinsic) rozkładu kwarka b w protonie, jak
również omówieniu rozkładów ciężkich kwarków i ich nieperturbacyjnych wkładów z per-
spektywy globalnej analizy PDFów oraz sprawdzeniu innych części manuskryptu. Mój
wkład w pracę oceniam na 40%.
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[H13] H.W. Lin, E.R. Nocera, F. Olness, K. Orginos, J. Rojo, A. Accardi, C. Alexandrou,
A. Bacchetta, G. Bozzi, J.W. Chen, S. Collins, A. Cooper-Sarkar, M. Constantinou,
L. Del Debbio, M. Engelhardt, J. Green, R. Gupta, L.A. Harland-Lang, T. Ishikawa,
A. Kusina, K.F. Liu, S. Liuti, C. Monahan, P. Nadolsky, J.W. Qiu, I. Schienbein, G.
Schierholz, R.S. Thorne, W. Vogelsang, H. Wittig, C.-P. Yuan, J. Zanotti,
Parton distributions and lattice QCD calculations: a community white paper,
Progress in Particle and Nuclear Physics 100, (2018) 107-160,
(IF2017 = 11.049, IF5 year = 5.682, liczba cytowań: 19 in WebOfScience, 49 inspirehep).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu analizy numerycznej z
rozdziału 4 i napisaniu tej części manuskryptu, jak również sprawdzeniu i poprawieniu
całego artykułu. Mój wkład w pracę oceniam na 15%.

2.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników

2.3.1 Cel naukowy cyklu prac

Głównym celem prezentowanego cyklu prac była poprawa naszego zrozumienia struktury proto-
nu oraz jąder atomowych, w szczególności w jaki sposób są one uformowane przez podstawowe
składniki materii – kwarki i gluony. Jak również wykorzystanie uzyskanej wiedzy w celu badania
fizyki w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), działającym w ośrodku CERN w Genewie.

Podczas realizacji tego zadania badany był szereg zagadnień związanych z tą strukturą:

• Badania struktury ciężkich jąder w kontekście globalnej analizy jądrowych funkcji rozkładu
partonów (rozdział 2.3.4).

• Zagadnienia teoretyczne istotne dla lepszego zrozumienia rozkładów partonowych tudzież
zwiększenia dokładności ich wyznaczania (rozdział 2.3.5).

• Narzędzia do globalnej analizy funkcji rozkładu partonów (rozdział 2.3.6).

• Rozkłady partonów w protonie oraz związane z nimi analizy fenomenologiczne (rozdział 2.3.7).

• Nieperturbacyjne aspekty analizy funkcji rozkładów partonowych (rozdział 2.3.8).

W rozdziale 2.3.3 przedstawiono krótkie wprowadzenie do faktoryzacji kolinearnej oraz funk-
cji rozkładu partonów, jak również dodatkowe szczegóły na temat wyznaczania funkcji rozkładu
partonów w protonie i jądrach atomowych w procesie globalnej analizy QCD. W pozostałej części
rozdziału 2.3 artykuły [H1-H13] zostały pogrupowane zgodnie z ich bardziej wyspecjalizowaną
tematyką i opisane, dostarczając również krótki wstęp do każdego zagadnienia.

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
FCC - przyszły zderzacz kołowy (Future Circular Collider) planowany w ośrodku CERN
EIC - zderzacz elektron-jon (Electron-Ion Collider) planowany w USA
RHIC - eksperyment Relativistic Heavy Ion Collider w USA
QCD - chromodynamika kwantowa
PDF - funkcja rozkładu partonów (parton distribution function)
nPDF - jądrowa funkcja rozkładu partonów (nuclear parton distribution function)
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LO - wiodący rząd rachunku zaburzeń (leading order)
NLO - pierwszy niewiodący rząd rachunku zaburzeń (next-to-leading order)
NNLO - drugi niewiodący rząd rachunku zaburzeń
N3LO - trzeci niewiodący rząd rachunku zaburzeń
DGLAP - Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi
DIS - rozpraszanie głęboko nieelastyczne (deep inelastic scattering)
DY - proces produkcji pary leptonów Drella-Yana
FFNS - schemat o ustalonej liczbie zapachów (fixed-flavour-number scheme)
VFNS - schemat o zmiennej liczbie zapachów (variable-flavour-number scheme)
ΛQCD - charakterystyczna skala energetyczna QCD (∼ 200 MeV)
αS - stała sprzężenia oddziaływań silnych (QCD)
µ - skala faktoryzacji
x - ułamkowy pęd podłużny partonu względem hadronu

2.3.3 Wprowadzenie

Najważniejsze eksperymenty fizyki cząstek elementarnych, mające na celu sprawdzanie naszej
obecnej wiedzy oraz szukanie nowych zjawisk wykraczających poza znaną już fizykę Modelu
Standardowego, wykorzystują w tym celu zderzacze hadronowe. Jest to związane z tym, że zder-
zacze hadronowe pozwalają na uzyskanie maksymalnej energii kolizji, przez co mają najwięk-
szy potencjał aby wytworzyć nowe nieznane wcześniej cząstki o dużej masie. W konsekwencji
zderzane cząstki nie są cząstkami elementarnymi, ale obiektami złożonymi (jak np. protony),
tworzonymi przez kwarki i gluony, które są podstawowymi stopniami swobody chromodyna-
miki kwantowej (QCD). QCD opisuje oddziaływania pomiędzy cząstkami mającymi ładunek
kolorowy (jak kwarki i gluony). Na poziomie teoretycznym jest to bardzo złożona, nieabelowa
kwantowa teoria pola o dwóch bardzo charakterystycznych własnościach: (i) uwięzienia (ang.
confinement) i (ii) asymptotycznej swobody. Uwięzienie [1, 2] jest zjawiskiem polegającym na
tym, że nie obserwujemy swobodnych cząstek posiadających ładunek kolorowy (kwarków i glu-
onów), tylko ich stany związane – hadrony, które zawsze są kolorowo neutralne. Asymptotyczna
swoboda [3, 4] jest z kolei własnością polegającą na tym, że siła oddziaływania, pomiędzy koloro-
wo naładowanymi cząstkami, spada wraz ze zwiększającą się energią (zmniejszającą odległością)
i asymptotycznie, gdy energia dąży do nieskończoności cząstki przestają oddziaływać. Właściwo-
ści te są kluczowe z punktu widzenia wszystkich obliczeń przeprowadzanych w obrębie QCD. Po
pierwsze, jeśli chcemy zastosować metody perturbacyjne (które są podstawą większości obliczeń),
musimy przejść do wysokich energii, gdzie stała sprzężenia αS jest mała. Po drugie, potrzebu-
jemy obliczeń dla zderzanych hadronów, które są obiektami złożonymi. Jednym z kluczowych
osiągnięć teoretycznych, które dostarczyło nam narzędzia do przeprowadzania takich obliczeń są
twierdzenia faktoryzacyjne [5–9]. Twierdzenia te mówią, że dla pewnej klasy wystarczająco in-
kluzywnych procesów, przekrój czynny może być przybliżony przez konwolucję funkcji rozkładu
partonów (PDF) – opisujących strukturę hadronów (pod względem kwarków i gluonów zbiorczo
nazywanych partonami) oraz elementów macierzowych na poziomie partonowym – opisujących
wysokoenergetyczne rozpraszanie tychże partonów. Doskonały przykład procesów, dla których
twierdzenia faktoryzacyjne zostały dowiedzione, to głęboko-nieelastyczne rozpraszanie lepton-
hadron (DIS) i produkcja pary leptonów Drella-Yana (DY). W przypadku procesów podobnych

8



do procesu DY formuła faktoryzacyjna przyjmuje następującą postać2

σhh→X =
∑

ij=q,q̄,g

fhi (x1, µ)⊗ fhj (x2, µ)⊗ σ̂hh→Xij + człony niewiodące, (1)

gdzie fhi(j) reprezentuje funkcje rozkładu partonów w zderzanych hadronach, µ jest skalą fak-
toryzacji, x1(2) to pędy podłużne partonów w odniesieniu do ich macierzystych hadronów, ⊗
oznacza całkę konwolucyjną, σ̂hh→Xij jest twardym elementem macierzowym na poziomie par-
tonowym, a „człony niewiodące” odpowiadają za dodatkowe przyczynki które są tłumione jak
potęgi ΛQCD/µ i które definiują dokładność przybliżenia formuły faktoryzacyjnej.

Kluczową własnością tej formuły jest to, że pozwala ona na separację długo- i krótko-
dystansowych stopni swobody. Mianowicie, partonowego elementu macierzowego opisującego
wysokoenergetyczne oddziaływanie partonów występujące na krótkich dystansach, oraz PDFów
opisujących strukturę hadronów odpowiadającą za długodystansowe stopnie swobody. Co więcej
elementy macierzowe można obliczyć stosując metody perturbacyjne, natomiast PDFy są obiek-
tami nieperturbacyjnymi, których nie możemy obecnie obliczyć korzystając z zasad pierwszych.3

W dalszej części opisu skoncentruję się na części formuły faktoryzacyjnej, związanej z funkcjami
rozkładu partonów PDF i tym jak je obecnie wyznaczamy.

W przeciwieństwie do partonowych elementów macierzowych, które potrafimy obliczyć (w
teorii z dowolną dokładnością, w praktyce, w zależności od procesu w pierwszym niewiodącym
rzędzie rachunku zaburzeń (NLO) lub drugim niewiodącym rzędzie rachunku zaburzeń (NNLO)),
PDFy są obiektami nieperturbacyjnym i nie wiemy jak je obliczyć. Niemniej jednak pertur-
bacyjne QCD nadal dostarcza nam ważnych informacji na ich temat. Po pierwsze umożliwia
zdefiniowanie uniwersalnych PDFów, które są takie same dla szerokiej klasy procesów. Po dru-
gie, przewiduje ich ewolucję wraz ze zmianą skali energetycznej (skali faktoryzacji). Własności te
wynikają z twierdzeń faktoryzacyjnych i metod grupy renormalizacji. Ewolucja wraz ze skalą fak-
toryzacji µ opisana jest przez tzw. równania ewolucji Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi
(DGLAP) [12]. Równania DGLAP przyjmują formę układu równań różniczkowych-całkowo, łą-
czących ze sobą rozkłady poszczególnych partonów (kwarków o różnym zapachu i gluonów):

∂fi(x, µ2)
∂ lnµ2 =

∑
j=q,q̄,g

∫ 1

x

dz

z
Pij

(
x

z
, µ2

)
fj(z, µ2), (2)

gdzie Pij są to tzw. jądra ewolucji równań DGLAP (ang. splitting functions), które mogą być
obliczone metodami perturbacyjnymi i które są obecnie znane do rzędu NNLO [13–18]. Ponadto
równania DGLAP w naturalny sposób prowadzą do tzw. reguł sum, które mają prostą inter-
pretacja fizyczna jako zasada zachowania liczby kwarków walencyjnych (liczby barionowej) i
zachowania pędu. W przypadku protonów przyjmują one następującą formę:∫ 1

0
dx
(
fu(x, µ2)− fū(x, µ2)

)
= 2,∫ 1

0
dx
(
fd(x, µ2)− fd̄(x, µ2)

)
= 1,∫ 1

0
dx

∑
i=q,q̄,g

xfi(x, µ2) = 1.

(3)

2Omawiane tu twierdzenia faktoryzacyjne dotyczą tzw. faktoryzacji kolinearnej, która jest podstawowym i
najbardziej rozwiniętym podejściem do faktoryzacji QCD. W podejściu tym zakłada się, że partony wewnątrz
hadronów są współliniowe do ich pędu, a co za tym idzie ich pęd poprzeczny znika. Istnieją jednak inne podej-
ścia oparte na tzw. kT -faktoryzacji (nazywanej również faktoryzacją wysokoenergetyczną), które pozwalają na
uwzględnienie pędu poprzecznego partonów w hadronach [10, 11].
3Obecnie mamy do czynienia ze znaczącym postępem w wyznaczaniu PDFów korzystając z metod QCD na

sieci (ang. Lattice QCD). Wysiłki te zostaną wspomniane przy okazji opisu pracy [H13], która jest jednym z
artykułów wchodzących w skład mojego osiągnięcia naukowego w Sec. 2.
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Kluczową konsekwencją równań DGLAP jest to, że gdy znamy rozkłady partonowe PDF dla
pewnej skali faktoryzacji µ mogą on zostać obliczone dla dowolnej innej wartości tejże skali.

Powyższe dwie cechy PDFów: uniwersalność i spełnianie równań ewolucji DGLAP, pozwalają
na wyznaczanie PDFów w procesie tzw. globalnej analizy QCD poprzez dopasowywanie (fito-
wanie) do danych eksperymentalnych. Po pierwsze, uniwersalność zapewnia, że możemy użyć
jednego typu danych podczas fitowania, a następnie otrzymane PDFy mogą zostać wykorzystane
w obliczeniach dla innych obserwabli. Po drugie, równania DGLAP pozwalają na zmianę skali
µ tak, że dane zebrane przy różnych energiach (wchodzące do obliczeń teoretycznych z różnymi
skalami) mogą być używane w tym samym czasie podczas fitowania. Na poziomie praktycznym,
aby wyznaczyć PDFy w procesie fitowania, wybieramy odpowiednie dane eksperymentalne (w
tym dane dla różnych procesów fizycznych/obserwabli) i porównujemy je z przewidywaniami
teoretycznymi, które zależą od PDFów. Zależność PDFów od pędu podłużnego x jest parame-
tryzowana dla małej wartości skali faktoryzacji – tzw. skali początkowej µ0 ∼ 1 GeV. Zazwyczaj
parametryzacja ta przyjmuje następującą ogólną postać

xfi(x, µ2
0) = xc1(1− x)c2P (x, {c3, . . . , cn}), (4)

gdzie P jest wielomianem w x lub
√
x, a cj są parametrami które mają zostać wyznaczone

podczas fitu. Następnie PDFy sparametryzowane w skali początkowej są ewoluowane, wykorzy-
stując równania DGLAP, do skali µk odpowiadającej k-temu punktowi doświadczalnemu. PDFy
te są następnie wykorzystywane do obliczenia przewidywań teoretycznych i odpowiadającej im
wartości funkcji χ2

k dla tego punktu pomiarowego. Procedura ta jest powtarzana dla wszystkich
punktów eksperymentalnych i całkowita wartość funkcji χ2 =

∑
k χ

2
k jest obliczana w zależności

od fitowanych parametrów cj .4 Wreszcie funkcja χ2 jest minimalizowana, dając ostateczne warto-
ści parametrów cj wyznaczające funkcje PDF. Wizualizacja tej procedury została przedstawiono
na rysunku 1.

Oprócz tzw. centralnych PDFów, wyznaczonych w procedurze opisanej powyżej, istotne jest
również oszacowanie odpowiadających im niepewności. Istnieje kilka metod, które można wyko-
rzystać w tym celu [19–21], jednak najczęściej używaną (wykorzystaną również w serii artykułów
w rozdziale 2) jest metoda Hessian [19]. W metodzie tej przyjmuje się, że funkcję χ2 można
rozwinąć wokół jej minimum, zaniedbując człony rzędu wyższego niż kwadratowe. Następnie
definiuje się tzw. kryterium tolerancji, odpowiadające niepewności na poziomie 1σ i używa go
do wyznaczenia tzw. PDFów błędów (ang. error PDFs), pozwalających na obliczenie niepewno-
ści i korelacji dla dowolnych obserwabli zależnych od PDFów. Ostatecznym wynikiem globalnej
analizy PDFów jest więc zestaw PDFów centralnych oraz PDFów błędów (po dwa na każdy
parametr cj zmieniający się podczas fitu).

Powyższa dyskusja koncentrowała się na zderzeniach hadronów, które w praktyce są realizo-
wane przy użyciu protonów i antyprotonów. Niemniej jednak bardzo podobna sytuacja występuje
podczas wysokoenergetycznych zderzeń proton-jądro, przeprowadzanych np. w zderzaczu LHC
podczas kolizji wiązek protonów i ołowiu (pPb) lub kolizji wiązek protonów i jąder złota w
akceleratorze RHIC. W tym przypadku można również sformułować twierdzenia o faktoryza-
cji [22, 23], jednak ich status teoretyczny jest inny. Nie mamy obecnie ścisłego dowodu tych
twierdzeń, a jedynie ogólny jego szkic. Również efekty pochodzące od tzw. wyższych twistów

4W zależności od informacji dostarczonych przez eksperymenty, różne definicje funkcji χ2 mogą zostać użyte.
Począwszy od najprostszej: χ2k =

(
Dk−Tk
σk

)2
, gdzie Dk jest wartością pomiaru eksperymentalnego dla punktu k,

σk jest niepewnością z jaką został on zmierzony, a Tk jest odpowiadającym mu przewidywaniem teoretycznym.
W przypadku kiedy eksperymenty dostarczają również skorelowanych niepewności pomiarowych uwzględnia się
je przez użycie ogólniejszej funkcji χ2, patrz np. równanie (2.14) w [H1].
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Rysunek 1: Schemat przeprowadzania globalnej analizy funkcji rozkładu partonów.

(człony niewiodące w równaniu (1)) powinny być bardziej istotne niż w przypadku zderzeń ha-
dronowych. Właśnie dlatego faktoryzacja w zderzeniach proton-jądro jest traktowane raczej jako
założenie, które należy przetestować. Z drugiej jednak strony nie ma alternatywnego podejścia,
które byłoby równie ogólne jak podejście faktoryzacyjne i pozwalałoby na wykonywanie obliczeń
dla szerokiej klasy procesów dla wysokoenergetycznych zderzeń proton-jądro.5 W konsekwencji,
w tym przypadku również musimy wyznaczać rozkłady partonów, ale tym razem wewnątrz ją-
der atomowych, które nazywane są jądrowymi funkcjami rozkładu partonów (nPDF). W tym
celu można stosować różne podejścia. Jednym z nich są fenomenologiczne modele jądrowe, które
próbują opisać modyfikacje jądrowe PDFów protonowych związanych wewnątrz jąder atomo-
wych, np. [25, 26]. Innym sposobem jest przeprowadzanie fitów do danych eksperymentalnych,
podobnie jak ma to miejsce w przypadku globalnej analizy PDFów protonowych, np. [27–30].
Wreszcie, istnieje podejście próbujące łączyć powyższe dwie metody poprzez użycie informacji
pochodzących z modeli fenomenologicznych, ale wprowadzając przy tym pewną liczbę wolnych
parametrów które zostają wyznaczone przez dopasowanie do danych [31]. W dalszej części kon-
centruję się na drugim podejściu – wyznaczającym nPDFy w procesie globalnej analizy danych
doświadczalnych.

Jak już wspomniano, zakładamy tutaj, że twierdzenia faktoryzacyjne działają, pozwala to
założyć również że nPDFy są uniwersalne, a także dostarcza nam równań DGLAP pozwalają-
cych obliczyć ewolucję nPDFów wraz ze skalą faktoryzacji. Istnieją jednak pewne różnice, które
należy podkreślić. Po pierwsze, mamy do czynienia z nieco zmienioną kinematyką. Zmienna x
(reprezentująca pęd podłużny partonu w odniesieniu do hadronu) w przypadku protonów była w
naturalny sposób ograniczono do zakresu (0, 1). W przypadku jądrowym sytuacja jest nieco inna,
ponieważ w celu zdefiniowania analogicznej zmiennej musimy porównać pęd podłużny partonu
w stosunku do średniego pędu hadronu w jądrze. Jednak dany hadron może faktycznie posiadać
pęd większy od tej średniej i w konsekwencji x może być większe od 1 i jest w zakresie (0, A),
gdzie A jest liczbą protonów i neutronów w jądrze. Niemniej jednak na poziomie praktycznym
wiemy, że rejon x > 1 daje znikomy wkład do inkluzywnych przekrojów czynnych [32, 33], w

5Istnieją inne podejścia, np. [24], jednak są one mniej ogólne, a ich stosowalność jest ograniczona w porównaniu
do podejścia opartego na faktoryzacji. Typowo działają one dla pewnej ściśle określonej klasy procesów.
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związku z czym jest zaniedbywany we wszystkich obecnych analizach.6 W konsekwencji równania
ewolucji DGLAP są zasadniczo niezmienione.

Z praktycznego punktu widzenia korzystnie jest sparametryzować nPDFy jako kombinację
rozkładów dla związanych protonów (fp/Ai ) i związanych neutronów (fn/Ai ):

f
(A,Z)
i (x, µ2) ≡ fAi (x, µ2) =

Z

A
f
p/A
i (x, µ2) +

A− Z
A

f
n/A
i (x, µ), (5)

gdzie Z jest liczbą protonów, a (A − Z) liczbą neutronów w danym jądrze.7 W drugim etapie
rozkłady partonów w związanych nukleonach są parametryzowane dla pewnej skali początko-
wej µ0. Ponieważ nie ma wystarczającej ilości danych pozwalających na zbadanie rozkładu
dla neutronów f

n/A
i , w praktyce rozkład ten jest otrzymywany z rozkładu protonowego f

p/A
i

zakładając symetrię izospinową (poprzez zamianę rozkładów dla kwarków u i d między sobą:
f
n/A
u(ū) = f

p/A

d(d̄) i fn/A
d(d̄) = f

p/A
u(ū)). Istnieją dwa ogólne podejścia do przeprowadzenia parametryzacji

rozkładu partonów w związanych protonach. Jeden wywodzący się z fizyki jądrowej, gdzie roz-
kład dla związanego protonu jest parametryzowany jako iloczyn (lub w niektórych przypadkach
konwolucja [34]) rozkładu dla wolnego protonu (f) i odpowiednia poprawka jądrowa (Rp/A)

f
p/A
i (x, µ2

0) = R
p/A
i (x, µ2

0, {cj})fi(x, µ2
0), (6)

gdzie i numeruje rodzaj partonu, a {cj} jest zbiorem parametrów, które chcemy wyznaczyć i
które dodatkowo zależą od A. PDFy wolnych protonów (fi) są ustalone i nie podlegają zmianie
w czasie fitu, stanowiąc podstawę (ang. baseline) dla rozkładów jądrowych. Tego typu podejście
jest używane np. w następujących analizach EPPS16 [27], EPS [35], HKN [30] czy DSSZ [29].
Alternatywne podejście jest stosowane przez grupę nCTEQ [28, 36]. W tym przypadku rozkła-
dy dla związanych protonów są parametryzowane analogicznie do PDFów protonowych jak w
równaniu (4) z tym że parametry {cj} zależą teraz dodatkowo od A w następujący sposób

cj = cj,0 + cj,1(1−A−cj,2). (7)

Zapewnia to bardzo wygodną interpretację, w której cj,0 reprezentuje parametry odpowiadające
niezwiązanemu protonowi, które pochodzą z rozkładu bazowego (ang. baseline) i są ustalone,
a cj,1 i cj,2 są parametrami jądrowymi wyznaczanymi podczas fitowania. W przypadku A = 1
(co odpowiada wolnemu protonowi) z definicji parametryzacja sprowadza się do parametryzacji
wolnego protonu z parametrami cj,0, które są niezależne od A.

Przy założeniach przedstawionych powyżej, analiza nPDFów przebiega zasadniczo w tych
samych krokach co globalna analiza PDFów protonowych przedstawiona schematycznie na ry-
sunku. 1.

m

Podsumowując, prawie wszystkie obliczenia teoretyczne dla zderzaczy hadronowych i wy-
sokoenergetycznych zderzeń ciężkich jonów zależą od PDFów lub nPDFów. Co więcej, w wielu
przypadkach błędy związane z PDFami stanowią dominujący wkład w całkowitą niepewność
teoretyczną. Również w wielu przypadkach precyzja pomiarów eksperymentalnych (szczególnie

6Istnieje jedna starsza analiza nPDFów [34], która w zasadzie pozwalała na uwzględnienie rejonu x > 1, jednak
nPDFy dostarczone przez autorów tej analizy były w rzeczywistości ograniczone do przedziału (0, 1) i znikały
powyżej x = 1, w praktyce więc możliwość ta nie została nigdy zrealizowana.
7Powyższa parametryzacja daje naturalną fizyczną interpretację w postaci rozkładów związanych nukleonów,

jednak należy pamiętać, że jest to po prostu wygodny sposób parametryzacji rozkładu parotonowego dla całego
jądra fAi , a rozkłady związanych nukleonów nie mają bezpośredniej interpretacji fizycznej. Można to zobaczyć np.
porównując fp/Ai i fAi dla kwarków walencyjnych uzyskanych w analizach nCTEQ15 i EPS09, patrz rysunek 23
i 24 w [28].
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w LHC) jest wyższa niż precyzja odpowiadających im obliczeń teoretycznych. Sprawia to, że
w celu pełnego wykorzystania tych pomiarów, do testowania Modelu Standardowego czy wy-
znaczenia własności plazmy kwarkowo-gluonowej, konieczne jest zmniejszenie błędów PDFów i
nPDFów. Dlatego mamy wiele grup pracujących nad wyznaczeniem PDFów protonowych [37–
42], jak i nPDFów [27–30, 43], używając najnowszych pomiarów eksperymentalnych w celu
poprawy naszej aktualnej wiedzy na ich temat i jak najdokładniejszego wyznaczenia ich niepew-
ności. Pokazuje to również jak ważne jest uaktualnianie analizy PDFów za każdym razem kiedy
mamy nowe istotne dane doświadczalne.

Poniżej podsumowuję moją pracę zmierzającą do poszerzenia naszej wiedzy o protonowych
i jądrowych rozkładach partonowych PDF.

2.3.4 Badania struktury ciężkich jąder w kontekście globalnej analizy jądrowych
funkcji rozkładu partonów ([H1-H4])

Jądrowe funkcje rozkładu partonów są kluczowymi elementami potrzebnymi w celu stosowania
twardych zderzeń jako sond plazmy kwarkowo-gluonowej, wytwarzanej w ultra-relatywistycznych
zderzeniach jądro-jądro, takich jak w eksperymentach RHIC i LHC, czy w celu określenia innych
efektów jądrowych (ang. cold nuclear matter effects). Mają one również wiele innych zastoso-
wań np. przy obliczaniu strumieni neutrin atmosferycznych (które stanowią podstawowe tło
do obserwacji promieni kosmicznych o bardzo wysokiej energii, takich jak neutrina o energiach
rzędu PeV obserwowanych w eksperymencie IceCube [44]) lub podczas wyznaczania PDFów
protonowych [45] (pozwalając na użycie danych neutrinowych w celu uzyskania lepszej separacji
rozkładów kwarków o różnych zapachach). Wreszcie dostarczają nam wgląd w strukturę jąder
atomowych, co czyni je same w sobie interesującymi.

Jednak, jak wskazano w rozdziale 2.3.3, nPDFy są obiektami nieperturbacyjnymi i w chwili
obecnej nie możemy wyliczyć ich korzystając z pierwszych zasad QCD, dlatego uzyskujemy je
poprzez dopasowanie (fitowanie) danych eksperymentalnych. Aby mieć najbardziej precyzyjne
nPDFy, ważne jest regularne aktualizowanie tych fitów poprzez uwzględnianie nowych danych
eksperymentalnych, a także wprowadzenie bardziej precyzyjnych obliczeń teoretycznych oraz
ulepszanie narzędzi statystycznych wykorzystywanych w analizach. Aktualnie dwie najnowsze
analizy pochodzą z grupy EPPS [27] i nCTEQ [H1]. Są to obecnie najbardziej zaawansowane
analizy (zarówno w zakresie narzędzi teoretycznych, jak i wyboru danych eksperymentalnych), a
także najczęściej używane (wraz z analizą EPS09 [35], która jest poprzedniczką analizy EPPS16).
Obie analizy EPPS16 i nCTEQ15 zostały wykonane w rzędzie NLO w QCD i są równocześnie je-
dynymi analizami, które w obliczeniach teoretycznych uwzględniają efekty masowe, pochodzące
od ciężkich kwarków. Są to również jedyne nPDFy pozwalające na separację kwarków o różnych
zapachach (inne analizy zakładają taką samą modyfikację jądrową PDFów dla kwarków u i d)
jak również posiadające czułość potrzebną do wyznaczenia jądrowego rozkładu gluonów (pocho-
dząca z danych dla produkcji pionu z eksperymentu RHIC oraz w przypadku EPPS16 również
z danych LHC dla produkcji dijetów). Obecnie wszystkie analizy nPDFów w celu wyznaczenia
ich niepewności korzystają z metody Hessian [19].

NPDFy są regularnie aktualizowane, jednak cykl takich aktualizacji jest wolniejszy niż w
przypadku PDFów protonowych, które są również znacznie bardziej zaawansowane. Głównym
powodem tego jest fakt, że ilość dostępnych danych, które mogą być wykorzystane w fitach
nPDFów jest znacznie mniejsza niż w przypadku protonowym. To także powoduje, że nPDFy
nie są tak dobrze znane jak ich odpowiedniki protonowe. W szczególności większość dostępnych
danych pozwala na dostęp do pędu podłużnego x do wartości x ∼ 10−2 (z wyjątkiem danych
pPb z LHC dla produkcji bozonów W i Z, które dają dostęp do x ∼ 10−3), podczas gdy
w przypadku protonowym mamy dostęp do wartości x ∼ 10−5 a nawet mniejszych. Co więcej,
wiedza o rozkładach gluonu i kwarka s jest bardzo ograniczona, podobnie jak wiedza o różnicach
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pomiędzy rozkładami kwarków u i d.

[H1] nCTEQ15 - Global analysis of nuclear parton distributions with uncertainties
in the CTEQ framework
Celem tej pracy było przeprowadzenie nowej najbardziej aktualnej globalnej analizy jądrowych
funkcji rozkładu partonów. Podstawą tej nowej analizy były poprzednie fity grupy nCTEQ [36,
46, 47], jednak musiały one zostać znacznie rozszerzone pod względem danych zawartych w ana-
lizie, a także narzędzi statystycznych. W czasie przeprowadzania tej analizy dane dla zderzeń
pPb w LHC nie były jeszcze dostępne, dlatego jeden z bardzo ważnych aspektów analizy doty-
czył tego, czy można powiedzieć coś o jądrowym rozkładzie gluonów, który w tamtym czasie był
praktycznie nieznany. Typowe dane, zawarte w tym czasie w analizach nPDFów, pochodziły z
pomiarów procesów DIS i produkcji par DY w eksperymentach ze stałą tarczą, patrz tabele 1-3
w [H1]. Dane te dostarczały jedynie bardzo ograniczonych informacji o rozkładzie gluonów po-
chodzących z ewolucji skali danych NMC Sn/C [48]. W celu poprawienia tej sytuacji zostały
wykorzystane dane dla produkcji pionu z eksperymentu RHIC [49] (były one również wyko-
rzystany w analizie EPS09). Wymagało to starannej analizy nowych ograniczeń wprowadzone
przez te dane i odpowiedniego dostosowania parametryzacji nPDFów w skali początkowej. Na
poziomie technicznym, z powodu dodatkowej konwolucji z funkcją fragmentacji pionu, oblicze-
nia teoretyczne dla tego procesu są bardzo czasochłonne. Wymusiło to reorganizację istniejącego
programu do tychże obliczeń [50, 51] oraz implementację dedykowanej metody przybliżenia na
sieciach8 w celu przyspieszenia obliczeń tak, aby można było je zastosować w fitach, gdzie są one
wielokrotnie powtarzane. Pozwoliło to uzyskać przybliżoną wiedzę na temat jądrowego rozkładu
gluon w regionie x ∼ (0.02, 0.4).

W czasie, gdy przeprowadzono analizę, żadne z nPDFów nie dostarczały informacji o różni-
cach pomiędzy kwarkami o różnych zapachach, oznacza to, że zakładano iż modyfikacje nuklearne
dla kwarków u i d (jak i ū i d̄) są takie same. W analizie nCTEQ15 po raz pierwszy częściowa
separacja pomiędzy rozkładami walencyjnych kwarków u i d została wprowadzona, pozwalając
na niezależne modyfikacje jądrowe dla tych rozkładów. W tym czasie czułość dostępnych danych
doświadczalnych na różnice pomiędzy kwarkami o różnych zapachach była raczej ograniczona.
Jest to częściowo związane z faktem, że sondując ciężkie jądra zawsze sondujemy kombinację
protonów i neutronów. W szczególności, jeśli jądro jest izoskalarem (posiada taką samą liczbę
protonów i neutronów) to sondowana kombinacja to A/2 protonów i A/2 neutronów, co daje
3
2A(u + d) i w konsekwencji nie możemy rozróżnić rozkładów kwarków u i d. Ponieważ wiele
danych zostało zmierzonych wykorzystując jądra izoskalarne, lub prawie izoskalarne (np. C, Ca,
Fe), czułość na różnice pomiędzy rozkładami kwarków o różnych zapachach była ograniczona.
Dodatkowo wiele z tych danych, które wykorzystywały jądra nie-izoskalarne zostało „skorygo-
wanych” w związku z nadmiarem neutronów i jako takie stracił wrażliwość na te efekty. Dość
ograniczona czułość na te efekty, która została wykorzystana w analizie nCTEQ15, pochodziła
głównie z danych dla produkcji pary leptonów DY w eksperymentach FNAL-E886 i FNAL-E772
oraz danych dla produkcji pionu w eksperymencie RHIC. Obecnie dodatkowe informacje na
temat separacji rozkładów dla różnych zapachów zapewniają dane pPb z LHC, które zostały
wykorzystane w najnowszej analizie EPPS16.

Dużym krokiem naprzód było wprowadzenie i pełna implementacja narzędzi do wyznaczania
niepewności nPDFów, które nie były dostępne w poprzednich analizach grupy nCTEQ [36, 46,
47]. Do tego celu wybrano metodę Hessian [19], która została rozszerzona dodatkowymi udosko-
naleniami, pozwalającymi na określenie odpowiedniego kryterium tolerancji, patrz załącznik A

8W celu przeprowadzenia obliczeń wykorzystano wcześniej wyliczone i zapisane sieci, zawierające konwolucje z
funkcją fragmentacji pionu i z PDFem deuteru. W celu wyliczenia tych sieci wymagany był dostęp do wszystkich
kanałów dających wkład do procesu produkcji pionu, co pociągnęło za sobą konieczność znacznej reorganizacji
oryginalnego kodu.
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w [H1]. Był to całkowicie nowy element kodu fitującego nCTEQ, który został zaimplemento-
wany od początku. Uzyskane niepewności nPDFów zostały zakodowane w postaci tzw. PDFów
błędów (ang. error PDFs), zapewniających możliwość prostego oszacowania niepewności (i ko-
relacji) związanej z nPDFami dla dowolnej obserwabli. Wreszcie, otrzymane zestawy nPDFów,
dla ponad 20 jąder atomowych, zostały opublikowane na stronie internetowej grupy nCTEQ [52]
oraz w powszechnie używanej bazie PDFów LHAPDF [53, 54].

[H2] Gluon shadowing and antishadowing in heavy-flavor production at the LHC
W tej pracy po raz pierwszy wykorzystaliśmy dane dla produkcji ciężkich kwarków (mezonów)
w celu badania rozkładu gluonów w jądrze atomowym i pokazaliśmy pierwszy dowód na wy-
stępowanie zjawiska shadowingu (tłumienia rozkładu jądrowego w porównaniu do rozkładu w
wolnym protonie przy małych wartościach x) w gluonach. W tym celu zostały wykorzystane
dane dla zderzeń pPb w LHC dla produkcji mezonów D0 [55–57], J/ψ [58–62], B → J/ψ [59],
i Υ(1S) [63–65]. Cząstki te są wytwarzane głównie za pośrednictwem kanału gluon-gluon i jako
takie mają dużą czułość na nPDFy gluonu. Co więcej, pozwalają one na sondowanie bardzo
małych wartości x ∼ 10−5, co jest niemożliwe wykorzystując jakiekolwiek inne dane jądrowe,
które można użyc w fitach nPDFów.

Teoretyczne obliczenia dla kwarkonii są bardzo skomplikowane (i mają pewne dodatkowe
problemy), co jest jedną z przyczyn dlaczego dane tego typu nie są zwykle używane w global-
nych analizach PDFów. Jednak fakt, że byliśmy zainteresowani danymi dla zderzeń pPb stanowił
wyjątkową okazję do przezwyciężenia tych trudności. Ponieważ mamy dostęp do dużej ilości bar-
dzo precyzyjnych danych tego typu, zebranych podczas zderzeń pp w LHC, mogliśmy zastosować
metody oparte na danych (ang. data-driven methods) [66, 67]. W metodach tych zamiast wyko-
nywania obliczeń teoretycznych dla rozważanych procesów, odpowiednie elementy macierzowe
są dopasowane do istniejących danych. W tym przypadku dane pp zostały użyte do wyznacze-
nia elementów macierzowych dla rozważanych procesów, a następnie zostały one wykorzystane
do obliczenia przewidywań dla kolizji pPb. Metoda została dokładnie sprawdzona poprzez po-
równanie wyników podejścia opartego na danych z obliczeniami perturbacyjnym QCD [68] w
przypadku mezonów B i D, gdzie obliczenia perturbacyjne są wiarygodne, patrz materiał uzu-
pełniający w [H2]. Wreszcie, w celu oszacowania wpływu danych dla produkcji ciężkich kwarków
na obecne nPDFy wykorzystano metody rewagowania (ang. Bayesian reweighting lub PDF re-
weighting). Użyto w tym celu dwóch najnowszych zestawów nPDFów: nCTEQ15 i EPPS16.
W obu przypadkach analiza wykazała potencjał rozważanych danych do znacznego zmniejsze-
nia obecnych niepewności jądrowych rozkładów gluonów i pokazała, że rozkład gluonów jest
rzeczywiście tłumiony (shadowed).

[H3] Vector boson production in pPb and PbPb collisions at the LHC and its im-
pact on nCTEQ15 PDFs
W pracy tej wykonaliśmy kompleksowe badanie dostępnych danych dla produkcji bozonów W i
Z w zderzeniach pPb i PbPb w LHC. W pierwszej części artykułu porównaliśmy przewidywania
teoretyczne uzyskane przy użyciu najnowszych nPDFów (nCTEQ15 i EPS09) z danymi. Porów-
nania te wykazały że włączenie tego rodzaju danych do globalnej analizy nPDFów jest istotne.
W szczególności zaobserwowaliśmy, że rozkłady rapidity (jest to najlepiej widoczne dla najdo-
kładniejszych danych dla bozonu W z eksperymentu CMS [69]) są dobrze opisane tylko w rejonie
negatywnych i centralnych rapidity (odpowiadającym x & 10−2), w którym to obszarze dane
poprzedzające LHC dostarczały rzetelnych informacji. Z drugiej strony, obszar dużych dodatnich
wartości rapidity, odpowiadający małym wartością x, jest niedoszacowany, co (podobnie jak da-
ne DIS νFe) wskazuje na opóźnione tłumienie (shadowing) przy małych wartościach x. Ponadto
przeprowadziliśmy dokładną analizę czułości tych danych na nuklearny rozkład kwarka s, który
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wcześniej nie był dobrze znany,9 a także jego znaczenia dla fenomenologii LHC. Przeprowadzona
analiza sugeruje również asymetrię między rozkładami kwarków s i s̄ (s(x) > s̄(x)).

W drugiej części artykułu przedstawiono i zaimplementowano w dedykowanym kodzie w
języku Python metodę rewagowania (Bayesian reweighting). Następnie metoda ta została za-
stosowana w celu oszacowania wpływu rozpatrywanych danych pPb na nPDFy, pokazując, że
mogą one zmniejszyć niepewności nPDFów i że ich włączenie do globalnych fitów jest konieczne
aby uzyskać wiarygodne informacje na temat nPDFów dla małych wartości x.

[H4] LHC lead data and nuclear PDFs
Niniejszy artykuł stanowi publikację konferencyjną z 23rd Cracow Epiphany Conference i obej-
muje częściowo materiały z artykułów [H1] i [H3]. Jednak przedstawia również dedykowaną,
niepublikowaną w innym miejscu, analizę danych neutrinowych dla produkcji pary mionów z
eksperymentu NuTeV [70] oraz ich wpływu na nPDFy kwarka s. Poniżej opisuję tylko ten
aspekt artykułu.

Poprzedzając dane dla produkcji bozonów W/Z w zderzeniach pPb w LHC jedynym sposo-
bem uzyskania informacji o zawartości kwarka s w jądrach atomowych było wykorzystanie sond
elektrosłabych dostarczanych przez neutrinowe dane dla procesu DIS. Istnieje tylko kilka ekspe-
rymentów, które dostarczyły takie dane w zakresie kinematycznym właściwym dla zastosowania
ich w globalnych analizach nPDFów: CHORUS, CDHSW, CCFR i NuTeV. Jednak większość
tych danych cechuje się dużymi niepewnościami, uniemożliwiającymi uzyskanie znaczących in-
formacji na temat nPDFu kwarka s. Jedynym wyjątkiem są dane z eksperymentu NuTeV, które
są bardzo dokładne zwłaszcza gdy uwzględnione zostaną błędy skorelowane. Niestety, istnieje
wiele analiz wykazujących niekompatybilność tych danych z danymi DIS dla naładowanych lep-
tonów, a także wskazujące niespójności w obrębie samych danych z NuTeV [36, 47, 71–73]. Jest
to powód dla którego dane te, a nawet bardziej ogólnie neutrinowe dane DIS, są rzadko używane
w globalnych fitach nPDFów. Jednak niezależnie od tych problemów niektóre dane NuTeV są
nadal często używane w fitach PDFów protonowych, aby uzyskać więcej informacji na temat
rozkładu kwarka s. W szczególności najczęściej używane są dane dla produkcji pary mionów z
eksperymentu NuTev [70] w związku z czym to one zostały przeanalizowane w opisywanej pracy.

W celu sprawdzenia kompatybilności danych dla produkcji pary mionów z innymi danymi
użytymi w fitach nPDFów oraz w celu oszacowania wpływu tych danych na jądrowy rozkład
kwarka s, analiza nCTEQ15 [H1] została powtórzona uwzględniając te dodatkowe dane. Wyma-
gało to wprowadzenia odpowiedniej parametryzacji dla nPDFu kwarka s, jako że we wcześniej-
szych analizach rozkład ten był ustalony i proporcjonalny do rozkładu lekkich kwarków morza
ū + d̄. Analiza wykazała, że dane dla pary mionów są w rzeczywistości kompatybilne z inny-
mi danymi DIS (prawdopodobnie powodem tego jest fakt, że dane dla pary mionów są mniej
precyzyjne niż dane dla inkluzywnych przekrojów czynnych analizowane w [36, 47, 71–73]) i
pozwoliła na określenie nPDFu kwarka s. W drugiej części analizy, te nowo uzyskane nPDFy
(posiadające faktyczne informacje o rozkładzie kwarka s) zostały skonfrontowane z danymi pPb
dla produkcji bozonów W i Z z LHC. Pokazało to, że dodatkowe nowe informacje na temat
nPDFu kwarka s pomogły w lepszym opisie danych z LHC dla dużych rapidity (małej wartości
x),10 patrz rysunek 8 i 9 w [H4].

9Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się przy opisie pracy [H4], w której wykorzystano neutrinowe
dane dla produkcji pary mionów do badania rozkładu kwarka s.
10Wynikało to głównie z dodatkowej swobody rozkładu kwarka s, która pozwoliła na bardziej wiarygodne

oszacowanie niepewności dla małych wartości x.
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2.3.5 Zagadnienia teoretyczne istotne dla lepszego zrozumienia rozkładów parto-
nowych tudzież zwiększenia dokładności ich wyznaczania ([H5-H6])

Akcelerator HERA dostarczył wiele bardzo dokładnych danych dla funkcji struktury DIS, któ-
re stanowią szkielet każdej globalnej analizy PDFów protonowych. Jednym z ważnych aspektów
opisu tych danych jest podejście do ciężkich kwarków (dla małych pędów podłużnych x wkład od
ciężkich kwarków do inkluzywnych funkcji struktury w eksperymencie HERA może sięgać nawet
30-40%). Istnieją różne podejścia do tego zagadnienia, które są wyrażone przez tzw. schematy
(ciężko-)kwarkowe (ang. heavy quark schemes). Jednym z tych podejść jest traktowanie ciężkich
kwarków (c i b) jako cząstek zewnętrznych (nieobecnych w protonie i dlatego nie posiadających
odpowiadających im PDFów), które można wytworzyć tylko w stanie końcowym. Podejście to
określa się jako schemat o ustalonej liczbie zapachów (FFNS, ang. fixed-flavour-number scheme).
Jego zalety są widoczne, gdy skala energetyczna procesu (µ) jest zbliżona do progu produkcji
(odpowiadającego masie) ciężkiego kwarka, jest to związane z zapewnieniem dokładnej kinema-
tyki zachodzącego procesu. Z drugiej strony, jeśli skala energetyczna jest znacznie większa niż
masa ciężkiego kwarka (mQ) zaczynają się pojawiać duże logarytmy log(µ2/m2

Q), co psuje zbież-
ność szeregu perturbacyjnego. W takim przypadku korzystne jest wprowadzenie PDFu ciężkiego
kwarka (fQ), który pozwala na resumację tych logarytmów. Uzyskuje się to w schemacie o zmien-
nej ilości zapachów (ZM-VFNS, ang. zero-mass variable-flavour-number scheme), który jednak
traktuje ciężkie kwarki jako cząstki bezmasowe i prowadzi do złych wyników dla skal µ ∼ mQ.
Dlatego potrzebne jest bardziej ogólne podejście, które zapewniają schematy masowe o zmiennej
ilości zapachów (GM-VFNS, ang. general-mass variable-flavour-number scheme). Istnieje wie-
le realizacji takich schematów, jednym z nich jest oryginalny schemat ACOT [8, 74]. Schemat
ten zachowuje pełną zależność od masy kwarków jak w schemacie FFNS, ale jednocześnie kie-
dy skala energetyczna µ jest większa niż mQ (lub ogólniej większa niż skala dopasowania, ang.
matching scale) wprowadza PDFy ciężkich kwarków. W związku z tym interpoluje on pomiędzy
schematami FFNS i ZM-VFNS w szczególności redukując się do nich w odpowiednich granicach,
mQ/µ → 1 i mQ/µ → 0. Kluczową częścią tego typu schematów są tzw. odjęcia (ang. subtrac-
tion terms), które pozwalają uniknąć podwójnego liczenia wkładów LO i NLO pochodzących z
rejonów przestrzeni fazowej, w których wkłady te nakładają się.

Schematy GM-VFNS o zmiennej liczbie zapachów są stosowane w większości globalnych ana-
liz PDFów. W szczególności grupy CTEQ i nCTEQ wykorzystują schemat ACOT (jak również
jego modyfikacje).

[H5] Heavy Quark Production in the ACOT Scheme at NNLO and N3LO
W niniejszym artykule skoncentrowaliśmy się na podniesieniu precyzji obliczeń dla funkcji struk-
tury DIS w schemacie ACOT poprzez uwzględnienie wyższych rzędów w rachunku perturba-
cyjnym. W pierwszej części artykułu dokonano kompleksowego przeglądu różnych schematów
masowych dla ciężkich kwarków ze szczególnym naciskiem na schemat ACOT i jego pochod-
ne, takie jak S-ACOT czy ACOT-χ. W szczególności przebadano sposób w jaki zależność od
masy ciężkich kwarków wchodzi do obliczeń w tym schemacie i pokazano że można wyodręb-
nić zależność kinematyczną oraz dynamiczną. Następnie korzystając z obliczeń w rzędzie NLO
wykazano, że dla funkcji struktury DIS zależność kinematyczna odgrywa główną rolę. Zależ-
ność ta przejawia się jako przeskalowanie zmiennej x (ułamkowego pędu podłużnego); np. w
przypadku procesu γc → c mamy x → χ = x

[
1 + (mc/Q)2

]
, gdzie mc jest masą kwarka c, a

Q jest standardową zmienną DIS reprezentującą kwadrat czteropędu wirtualnego fotonu. Ta-
kie przeskalowanie uwzględnia masę kwarka c poprzez efektywne zmniejszenie dostępnej prze-
strzeni fazowej dla stanu końcowego w sposób proporcjonalny do (mc/Q)2. Po ustaleniu, że
kinematyczne efekty masowe są dominujące założono, że podobna sytuacja występuje również
w wyższych rzędach rachunku zaburzeń, a mianowicie NNLO i N3LO. Ponieważ w tamtym
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czasie nie było dostępnych pełnych obliczeń dla funkcji struktury DIS uwzględniających masy
kwarków w rzędzie wyższym niż NLO, ale dostępne były obliczenia bezmasowe aż do rzędu
N3LO, wykorzystaliśmy te bezmasowe obliczenia i uzupełniliśmy je o odpowiednie przeskalowa-
nie uwzględniające kinematyczne efekty masowe. W ten sposób uzyskaliśmy przybliżone oblicze-
nia uwzględniające efekty masowe w rzędzie N3LO w schemacie ACOT, które mają następującą
strukturę: ACOT[O(α0+1+2+3

S )] ' ACOT[O(α0+1
S )] + ZM-VFNSχ[O(α2+3

S )], gdzie ZM-VFNSχ
odpowiada obliczeniom bezmasowym w schemacie ZM-VFNS uwzględniającym kinematyczny
wkład do zależności masowej poprzez uwzględnienie odpowiedniego przeskalowania zmiennych.
W pozostałej części pracy przebadano efekty uwzględnienia powyższej zależności od masy w
obliczeniach dla funkcji struktury F2 i FL. Dodatkowe szczegóły dotyczące dekompozycji pod
względem zapachu (istotnej np. dla definicji F c2 w wyższych rzędach) oraz efektów nieciągłości
w PDFach (występujących od rzędu NNLO) zostały omówione w załącznikach. Jako wynik koń-
cowy uzyskaliśmy program dostarczający precyzyjne przewidywania dla funkcji struktury DIS,
które mogą być wykorzystywane podczas fitowania PDFów. Kod ten jest faktycznie używany w
środowisku fitującym nCTEQ, został również zaimplementowany w pakiecie xFitter, patrz [H7].

[H6] Hybrid scheme for heavy flavors: Merging the fixed flavor number scheme and
variable flavor number scheme
W niniejszym artykule wprowadziliśmy nowy, bardziej ogólny schemat masowy dla ciężkich
kwarków, określany jako schemat hybrydowy o zmiennej liczbie zapachów (H-VFNS, ang. hy-
brid variable-flavour-number scheme). Celem wprowadzenia tego schematu była chęć połączenia
zalet standardowego schematu VFNS i schematu FFNS. W artykule najpierw przedstawiamy i
omawiamy schematy FFNS i VFNS, koncentrując się na tym, jak przeprowadza się dopasowywa-
nie (ang. matching) podschematów w schemacie VFNS. Ogólnie mówiąc, schemat VFNS składa
się z zestawu schematów FFNS z różną liczbą aktywnych zapachów (NF = 3, 4, 5, 6), które są
ze sobą powiązane. Dopasowywanie/powiązanie to (ang. matching) jest procesem powiązania
PDFów i stałej sprzężenia αS dla NF + 1 i NF zapachów. Jest ono wykonywany w tzw. skali do-
pasowania (ang. matching scale) µNFM (która jest rzędu masy odpowiedniego kwarka mNF ) przy
użyciu warunków dopasowania (ang. matching conditions), które można wyliczyć perturbacyj-
nie [75]. W ten sposób, gdy skala faktoryzacji rośnie powyżej skali dopasowania pojawia się nowy
PDF dla zapachu NF + 1 (np. kiedy próg dla kwarka c zostaje przekroczony pojawia się PDF
tego kwarka) w tym samym czasie pozostałe PDFy są również dopasowywane (w przypadku αS
w pętlach uwzględniany jest dodatkowy zapach NF + 1). Z powodów historycznych standardo-
wym podejściem jest utożsamienie skal dopasowania z masą odpowiednich kwarków. Źródłem
tego wyboru jest fakt, że gdy µNF = mNF w rzędzie NLO PDFy podczas dopasowania są cią-
głe. Jeśli µNF 6= mNF dodatkowe człony logarytmiczne wprowadzają nieciągłości; począwszy
od rzędu NNLO nieciągłości pojawiają się niezależnie od tego wyboru z powodu pojawienia się
członów stałych w warunkach dopasowania. W kolejnej części artykułu przedstawiamy schemat
hybrydowy, który uogólnia schemat VFNS wprowadzając dodatkowe skale przejścia (switching
scales) µNFS . Skala przejścia określa miejsce przejścia ze schematu o NF zapachach do schematu
o NF + 1 zapachach. Poniżej skali przejścia obserwable fizyczne są obliczane w schemacie z NF

zapachami a powyżej tej skali w schemacie z NF + 1 zapachami. Jednak dopasowanie PDFów
i αS jest nadal wykonywane w skali dopasowania µNFM (jeśli ustalimy µNFS = µNFM powrócimy
do klasycznego schematu VFNS). Na poziomie technicznym schemat H-VFNS wprowadza do
PDFów i αS dodatkową zależność od liczby zapachów. Oznacza to że PDFy o różnej ilości za-
pachów współistnieją i pozwala to użytkownikowi na wybór, kiedy przełączyć się między nimi,
np. kiedy użyć schematu o czterech zapachach a kiedy o pięciu. Zestaw takich współistniejących
PDFów i αS został wygenerowany, a następnie użyty, aby pokazać korzyści które mogą wyni-
kać z tej dodatkowej funkcjonalności, np. podczas analizy danych dla funkcji struktury F c2,L z
eksperymentu HERA, unikając przejścia do schematu 5-zapachowego w środku tego precyzyj-
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nego zestawu danych. Wreszcie przeprowadziliśmy analizę numeryczną, określającą jak daleko
powyżej skali mNF podschemat o NF zapachach może być wykorzystywany.

2.3.6 Narzędzia do globalnej analizy funkcji rozkładu partonów ([H7])

[H7] HERAFitter
W tej pracy zaprezentowany został pakiet HERAFitter (obecnie nazywany xFitter), dostarcza-
jący środowiska do globalnej analizy rozkładów partonowych w protonie jak również pozwalający
na przeprowadzanie wielu innych analiz w QCD. Jest to wyjątkowa inicjatywa jako że jest to je-
dyny program, który jest dostępny publicznie (na licencji open-source), pozwalający dowolnemu
użytkownikowi na przeprowadzanie własnych globalnych fitów PDFów. Wszystkie inne grupy
pracujące nad analizą PDFów nie udostępniają swoich kodów fitujących. XFitter jest również
wyjątkowy ponieważ implementuje bardzo szerokie spektrum schematów teoretycznych i na-
rzędzi statystycznych używanych przez różne grupy pracujące nad PDFami. Pozwala to na ich
spójne porównywanie w jednolitym środowisku, koncentrując się na indywidualnych aspektach,
które chce się badać, unikając przy tym dodatkowych błędów systematycznych wynikających z
różnic między schematami czy narzędziami używanymi przez poszczególne grupy.

Doskonałym przykładem różnych schematów teoretycznych, które są dostępne w programie
xFitter i które są istotne dla analizy PDFów, są schematy masowe dla ciężkich kwarków. W
zasadzie wszystkie grupy pracujące nad analizą PDFów używają różnych schematów masowych,
począwszy od schematu o ustalonej liczbie zapachów (FFNS) do różnych wariantów schematu
o zmiennej ilości zapachów (VFNS) jak ACOT [74] lub FONLL [76]. Większość tych schema-
tów jest dostępna w pakiecie xFitter i może być łatwo porównana między sobą przez każdego
użytkownika. Co ważne implementacja poszczególnych schematów została przeprowadzona przez
członków odpowiednich grup PDFowych co sprawia, że wszystkie szczegóły i subtelności sche-
matów zostały uwzględnione.

Obliczenia teoretyczne elementów macierzowych w programie xFitter mogą być wykonywa-
ne (dla większości procesów) w rzędzie LO, NLO i NNLO. Dodatkowo, ponieważ niektóre z
tych obliczeń są bardzo czasochłonne zaimplementowane są również metody sieciowe (APPL-
grid i FASTNLO), a także metoda tzw. K-factorów, pozwalające na ich przyspieszenie. Podobnie
równania ewolucji DGLAP dla PDFów mogą również być rozwiązywane w rzędzie NNLO, a użyt-
kownik może wybrać spośród kilku dostępnych programów (np. QCDNUM, APFEL). Jest wiele
innych aspektów teoretycznych związanych z analizą PDFów, które są również dostępne w pakie-
cie xFitter, między innymi możliwość wyznaczania parametrów QCD (np. stałej sprzężenia lub
masy ciężkich kwarków), poprawki elektrosłabe, PDFy dyfrakcyjne, a nawet możliwość analiz
wychodzących poza faktoryzację kolinearną (w tym modele dipolowe czy PDF zależne od pędu
poprzecznego). Na poziomie narzędzi statystycznych xFitter również zapewnia szereg możliwości
w tym: szerokie spektrum parametryzacji PDFów, różne definicje funkcji χ2, różne możliwości
traktowania niepewności oraz różne podejścia do minimalizacji i więcej. W szczególności, du-
żą zaletą jest możliwość konsystentnego porównania standardowej metody wyznaczania błędów
PDFów metodą Hessian z podejściem Monte Carlo stosowanym przez grupę NNPDF.

Podsumowując, HERAFitter/xFitter jest cennym narzędziem pozwalającym na porównywa-
nie i ustalanie różnic między różnymi analizami PDFów, pozwala także na szacowanie wpływu
nowych danych doświadczalnych na PDFy. Oczywiście jest również dobrze przystosowany do
wykonywania niezależnych analiz PDFów czego dowodem jest fakt, że przy jego pomocy wyzna-
czane są PDFy o nazwie HERAPDF [40]. W omawianym artykule pakiet HERAFitter/xFitter
został tylko krótko opisany, jego rzeczywiste możliwości można zobaczyć, patrząc na analizy,
które zostały wykonane przy jego użyciu11 lub wypróbowując go samemu [77].

11Przykładowe analizy wykonane przy użyciu pakietu xFitter są opisane w pracach [H8] i [H9].
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2.3.7 Rozkłady partonów w protonie oraz związane z nimi analizy fenomenologicz-
ne ([H8-H10])

PDFy protonowe są kluczowymi elementami potrzebnymi do analizy wyników z LHC i innych
zderzaczy hadronowych. Są one bardzo dobrze przebadane, pierwsze globalne analizy PDFów
rozpoczęły się w latach 80-tych i od tego czasu są one systematycznie aktualizowane i ulepszane
poprzez wprowadzenie nowych danych doświadczalnych, najnowszych obliczeń teoretycznych jak
również nowych metod statystycznych. Pomimo tych ciągłych ulepszeń PDFy nadal stanowią
znaczące źródło niepewności obliczeń teoretycznych dla eksperymentów w LHC, a w niektórych
przypadkach stanowią nawet dominujący wkład do tych niepewności. Dlatego w celu zapewnienia
najbardziej precyzyjnych przewidywań teoretycznych PDFy nadal muszą być regularnie badane i
aktualizowane. Poniżej przedstawiam trzy artykuły, w których pewne szczególne aspekty PDFów
zostały przebadane.

[H8] Impact of low-x resummation on QCD analysis of HERA data
Akcelerator HERA pozwolił na dostęp do bardzo małych wartości pędu podłużnego x aż do
x ∼ 10−5, jednocześnie dostarczając najdokładniejszych danych dla procesu DIS, które kiedy-
kolwiek zostały zebrane. Globalne analizy PDFów opierające się na niedawno opublikowanej
ostatecznej kombinacji danych z tego eksperymentu [40], wykonane używając standardowego
podejścia opartego na faktoryzacji kolinearnej, wykazują niezgodności z danymi dla małych
wartości x i Q2. W tym artykule zbadaliśmy czy niezgodności te można wytłumaczyć potrze-
bą resumacji wysokoenergetycznej członów log(1/x). Fity przeprowadzane używając obliczeń w
ustalonym rzędzie rachunku zaburzeń LO, NLO i NNLO, np. w [40], wszystkie konsekwentnie
pokazują, że rejon małych Q2 (odpowiadający również małym wartościom x) jest źle opisany. Co
więcej, jeśli cięcie kinematyczne na najniższą dozwoloną wartość Q2 danych uwzględnionych w
fitach jest zwiększane, obserwujemy systematyczną poprawę opisu danych we wszystkich rzędach
(LO, NLO, NNLO) aż do wartości Q2

min ' 10 GeV2. Jako że małe wartości x stanowią obszar w
którym resumacja wysokoenergetyczna powinna odgrywać istotną rolę, niedawna implementa-
cja tejże resumacji dla kerneli ewolucyjnych DGLAP i elementów macierzowych DIS [78] została
użyta w pakiecie xFitter do przeprowadzenia nowych fitów PDFów, uwzględniających efekty tej
resumacji. Wyniki otrzymanych fitów pokazują, że uwzględnienie efektów tejże resumacji prowa-
dzi do istotnej zmiany rozkładu gluonów dla małych wartości x (powodując jego szybszy wzrost,
patrz rysunek 3 w [H8]). Prowadzi to do znacznej poprawy opisu danych z eksperymentu HERA,
która to poprawa zgodnie z oczekiwaniami pochodzi z obszaru małego x i małego Q2. Jest to
szczególnie widoczne dla funkcja struktury FL. Wyniki te sugerują, że dla tak małych wartości
x (i skalach energetycznych dostępnych w HERA), podejście czysto kolinearne przestaje dzia-
łać i zaczynamy dostrzegać potrzebę uwzględnienia dodatkowych efektów takich jak resumacja
wysokoenergetyczna.

[H9] Impact of the heavy quark matching scales in PDF fits
Niniejszy artykuł koncentruje się na praktycznej implementacji uogólnionego schematu masowe-
go o zmiennej ilości zapachów (VFNS) (podobnego do tego, który został wprowadzony w [H6])
w pakiecie xFitter [H7] i wykorzystaniu go w globalnej analizie PDFów. W artykule [H6] ze
względów praktycznych dopasowanie (ang. matching) schematów z różną liczbą zapachów zo-
stało przeprowadzone dla skal równych masom kwarków µNFM = mNF .12 W bieżącym artykule,
aby móc dopasowywać PDFy i αS w dowolnej skali uogólnione warunki dopasowania (uwzględ-
niające człony logarytmiczne), zostały zaimplementowane w programie APFEL. Pozwoliło to
na zbadanie wpływu skali dopasowania na PDFy i obserwable fizyczne jak funkcja struktury
kwarka b – F b2 . Główna część artykułu poświęcona była badaniu wpływu zmiany skal dopaso-
12Powodem tego był fakt, że żaden z programów ewolucyjnych nie pozwalał na bardziej ogólny wybór, ponieważ

zaimplementowane były tylko stałe człony w warunkach dopasowania (ang. matching scale).
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wania dla kwarków c i b na globalne fity PDFów. W tym celu wykonano serię fitów PDFów w
rzędzie NLO i NNLO i zbadano czułość funkcji χ2 na zmianę tych skal. Zaobserwowaliśmy, że
dla kwarka c istnieje dość duża zmiana funkcji χ2 (szczególnie w rzędzie NLO). Z drugiej strony
zmiany χ2, zaobserwowane dla kwarka b, są względnie małe zarówno w rzędzie NLO i NNLO.
Ogólnie rzecz biorąc, fity w rzędzie NNLO preferują wyższe skale dopasowania rzędu kilku mas
kwarków, natomiast fity w rzędzie NLO preferują µNFM ∼ mNF . Ponieważ masa kwarka c jest
stosunkowo mała (mc ∼ 1.45 GeV) odpowiadający rejon przejściowy jest zazwyczaj wyłączony
z analiz PDFów przez cięcia kinematyczne stosowane w fitach, co za tym idzie większa zmiana
χ2 nie ma na nie wpływu; za to efekty dla kwarka b są generalnie małe. Pokazuje to, że wpływ
wyboru skali dopasowania na globalne fity PDFów jest raczej ograniczony. Należy tutaj zauwa-
żyć, że praca ta pozwoliła na pierwsze oszacowanie i skwantyfikowanie wyżej opisanych efektów
w praktyce.

[H10] Strange Quark PDFs and Implications for Drell-Yan Boson Production at
the LHC
W tym artykule zbadaliśmy ograniczenia na PDF kwarka s pochodzące z danych doświadczal-
nych i teorii, jak również wpływ niepewności tego PDFu na obserwable w LHC. W szczególności
badaliśmy produkcję bozonów W i Z, jak również stopień, w jakim ich dokładne pomiary w
LHC mogą zapewnić dodatkowe informacje o PDFie kwarka s i bardziej ogólnie o strukturze
zapachów protonu. Należy zauważyć, że artykuł ten pojawił się przed tym jak pierwsze wynikami
z LHC [79] na temat zawartości kwarka s w protonie były dostępne.

Artykuł zaczynamy od przeglądu w jaki sposób PDF kwarka s był wyznaczany w globalnych
analizach QCD. Po pierwsze zauważamy, że historycznie do roku 2008 rozkład kwarka dziwnego
nigdy nie był tak naprawdę fitowany, ale zakładano, że jest on proporcjonalny do rozkładu ū+ d̄
z określonym współczynnikiem tłumienia. Począwszy od analizy CTEQ6.6, po raz pierwszy
PDF kwarka s został wyznaczony przez fitowanie rzeczywistych danych. Było to możliwe z
powodu włączenia do analizy neutrinowych (neutrino-nukleon) danych DIS dla produkcji pary
mionów z eksperymentów NuTeV i CCFR, które mają bezpośrednią czułość na rozkład kwarka
dziwnego.13 Po przeanalizowaniu dalszych ograniczeń na PDF kwarka s wynikających z danych
z eksperymentów: HERMS, CHORUS, NOMAD, MINERνA, CDF i D0 i doszliśmy do wniosku,
że informacje na temat PDFu kwarka s są raczej ograniczone zwłaszcza w rejonie małego x. W
następnej części artykułu przedstawiliśmy implikacje niepewności związanych z PDFem kwarka
s dla produkcji bozonów W i Z w LHC. Skoncentrowaliśmy się na rozkładach rapidity, gdzie dla
centralnych wartości rapidity wkłady inicjowane przez kwark dziwny mogą sięgać około 30% w
LHC, podczas gdy w Tevatronie wynosiły one tylko około 10%. W kolejnym kroku zbadaliśmy
korelacje między przewidywaniami teoretycznymi dla bozonów W i Z i wykazaliśmy, że korelacje
te pochodzą głównie ze sposobu w jaki traktowany jest rozkład kwarka s (co może mieć znaczenie
dla pomiarów masy bozonu W ). Na koniec zwróciliśmy uwagę, że powyższe rozumowanie może
zostać odwrócone i że pomiary bozonów W i Z w LHC mogą być użyte w celu lepszego poznania
PDFu kwarka s (co jest obecnie robione w większości analiz PDFów).

2.3.8 Nieperturbacyjne aspekty analizy funkcji rozkładów partonowych ([H11-H13])

Zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 2.3.3, PDFy są nieperturbacyjnymi obiektami, których
nie można obliczyć przy użyciu metod perturbacyjnej QCD i z tego powodu są otrzymywane
przez dopasowanie (fitowanie) danych eksperymentalnych. Jednak mimo to posiadamy ważne
informacje o PDFach pochodzące z podejścia perturbacyjnego w postaci równań DGLAP prze-
widujących zależność PDFów od skali faktoryzacji. W szczególności, w standardowej globalnej

13Istnieją pewne pytania dotyczące tego, czy dane te powinny być rzeczywiście wykorzystywane; zostało to
wspomniane przy opisie artykułu [H4].

21



analizie PDFów, nasza wiedza na temat rozkładów ciężkich kwarków (c i b) pochodzi wyłącznie
z równań DGLAP i dopasowanego rozkładu gluonów. Jest to związanne z tym, że PDFy ciężkich
kwarków są generowane perturbacyjnie przez rozszczepienie gluonów bez wprowadzania żadnych
nieperturbacyjnych stopni swobody. W artykułach [H11] i [H12] koncentruję się na pochodzeniu
i modelowaniu nieperturbacyjnych (nazywanych również wewnętrznymi, ang. intrinsic) składo-
wych rozkładów ciężkich kwarków, które zazwyczaj nie są uwzględniane w analizach PDFów, ale
są przewidywane przez niektóre modele, np. [80].

W artykule [H13] opisano dodatkowo możliwość wyznaczenia PDFów z bezpośrednich obli-
czeń w ramach QCD na sieciach (ang. Lattice QCD), które nie wymagają jakiegokolwiek fito-
wania jednak są bardzo skomplikowane i są obecnie w fazie początkowej.

[H11] On the intrinsic bottom content of the nucleon and its impact on heavy new
physics at the LHC
W erze LHC PDFy ciężkich kwarków (c i b) stały się o wiele ważniejsze niż we wcześniejszych eks-
perymentach o mniejszych energiach, dlatego musimy poświęcić więcej uwagi temu w jaki sposób
się je wyznacza. Jednakże nadal standardowym podejściem w globalnych analizach PDFów jest
traktowanie PDFów ciężkich kwarków jako generowanych w pełni perturbacyjnie przez rozsz-
czepienia gluonów nie uwzględniając przy tym żadnych dodatkowych stopni swobody. Niemniej
jednak dostępne są modele [80, 81], które przewidują istnienie nieperturbacyjnych (intrinsic)
składowych rozkładów ciężkich kwarków. Mamy kilka dedykowanych analiz, które pozwalają na
taką dodatkową swobodę np. [82–84], jednak w niniejszym artykule zaproponowaliśmy podej-
ście bardziej ogólne. W oparciu o naszą obecną wiedzę, dozwolona wielkość nieperturbacyjnej
składowej rozkładu ciężkich kwarków14 jest mała (dostępne analizy przewidują, że nie jest ona
dużo większa niż 1% w przypadku kwarka c, a w przypadku kwarka b oczekuje się, że jest one
jeszcze mniejsza ze względu na dodatkowe tłumienie spowodowane wyższą masą kwarka b). Fakt
ten pozwolił nam na wprowadzenie pewnego przybliżenia do równań DGLAP, które prowadzi
do efektywnego odsprzężenia składowych perturbacyjnej i nieperturbacyjnej PDFu ciężkiego
kwarka. W konsekwencji nieperturbacyjna składowa PDFu ciężkiego kwarka spełnia odrębne
niesingletowe równanie ewolucyjne i możliwe jest niezależne określenie tejże składowej. Pozwala
to na używanie tak wyznaczonego rozkładu nieperturbacyjnego razem z dowolnym standardo-
wym zestawem PDFów, w których nieperturbacyjne składowe rozkładów ciężkich kwarków nie
zostały wyjściowo uwzględnione. Daje to możliwość uwzględnienia nieperturbujących efektów
dla ciężkich kwarków w analizach wykonywanych przy użyciu standardowych zestawów PDFów.
W artykule przeprowadziliśmy dokładne testy numeryczne wprowadzonego przybliżenia i doszli-
śmy do wniosku, że jest ono bezpieczne w użyciu. Przeanalizowaliśmy również wpływ scenariu-
szy z różnymi wielkościami nieperturbacyjnych składowych PDFów kwarków c i b na produkcję
nowych ciężkich cząstek. Wreszcie, udostępniliśmy otrzymane nieperturbacyjne PDFy ciężkich
kwarków dla zainteresowanych użytkowników.

[H12] A review of the intrinsic heavy quark content of the nucleon
Jak już wyjaśniono na początku rozdziału 2.3.8 i w opisie artykuł [H11], oprócz perturbacyjnie
generowanych PDFów ciężkich kwarków, QCD przewiduje również obecność nieperturbacyjnych
składowych tych rozkładów w nukleonach. Przewidywania te do pewnego stopnia potwierdza-
ją eksperymenty, np. [85–87], jednak nie są one w pełni konkluzywne. W niniejszym artykule
najpierw dokonaliśmy przeglądu modeli teoretycznych, prowadzących do takich przewidywań,
w tym m.in. modelu BHPS [80, 88], różnych wersji modelu chmury mezonowej [89, 90], i in-
nych [91, 92]. Zasadniczo wszystkie te modele opierają się na podejściu „light-front QCD” i
zastosowaniu przestrzeni Focka na stożku świetlnym. Funkcja falowa hadronu jest rozwijana na

14Wielkość ta jest zwykle kwantyfikowana przez wartość pierwszego momentu rozkładu ciężkiego kwarka,∫ 1
0
dxfQ(x) obliczonego dla skali równej masie ciężkiego kwarka µ = mQ.
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szereg stanów kwarkowych i gluonowych o różnej liczbie cząstek (|q1q2q3〉, |q1q2q3g〉, |q1q2q3cc̄〉,
etc.) lub przez wprowadzenie fluktuacji nukleonów w mezony lub bariony. Zazwyczaj modele
te są w stanie przewidzieć kształt rozkładu nieperturbacyjnego w zmiennej x, ale nie potra-
fią przewidzieć jego normalizacji. W szczególności, niektóre z nich potrafią wyjaśnić asymetrię
między rozkładami ciężkich kwarków Q i Q̄ (które są nieobecne w przypadku PDFów genero-
wanych perturbacyjnie). Również większość modeli przewiduje, że rozkłady nieperturbacyjne
są wypikowane dla dużych wartości x, co czyni je zupełnie innymi od PDFów kwarków morza
generowanych perturbacyjnie.

W drugiej części artykułu skoncentrowaliśmy się na normalizacji nieperturbacyjnych rozkła-
dów ciężkich kwarków, które można wyznaczyć/ograniczyć w dedykowanych globalnych anali-
zach PDFów. Dokonaliśmy przeglądu takich analiz (np. [83, 93]) i informacji przez nie dostar-
czanych. Wszystkie te analizy koncentrują się na nieperturbacyjnej składowej rozkładu kwarka
c i przewidują że dozwolona wielkość tej składowej jest na poziomie ∼ 1% całkowitego pęd
protonu. Ze względu na wyższą masę kwarka b oczekuje się, że wielkość nieperturbacyjnej skła-
dowej tego kwarka będzie mniejsza, jednak w chwili obecnej analizy te nie dostarczają żadnych
bezpośrednich informacji na ten temat. Jedyną analizą, która bada nieperturbacyjną składową
kwarka b w kontekście globalnych fitów PDFów jest [H11]. Należy podkreślić, że ze względu na
charakterystykę rozkładów nieperturbacyjnych, aby dało się je zaobserwować, niezbędna jest
próba pozwalająca na dostęp do dużych wartości x przy umiarkowanych skalach energetycznych
(jak również duża statystyka), co bardzo ogranicza dane, które mają odpowiednią czułość (np.
bardzo dokładne dane z eksperymentu HERA nie są tu adekwatne).

W ostatniej części artykułu rozważaliśmy procesy, które mogą zostać wykorzystane do od-
krycia/potwierdzenia istnienia nieperturbacyjnej składowej rozkładów kwarka c. Omówiliśmy
szczególnie procesy zachodzące w zderzaczach cząstek, które mają duże wkłady od podprocesów
inicjowanych przez ciężkie kwarki, a zatem są potencjalnie wrażliwe na zawartość tej niepertur-
bacyjnej składowej w protonie.

[H13] Parton distributions and lattice QCD calculations: a community white paper
Artykuł ten powstał jako wynik warsztatu PDFLattice2017,15 który był pierwszym wydarze-
niem zbierającym razem społeczności ludzi pracujących nad globalnymi analizami PDFów oraz
naukowców pracujących nad wyznaczeniem PDFów z obliczeń QCD na sieciach (Lattice QCD).
Ze względu na ostatni postęp, istnieją nowe możliwości obliczania pełnej zależności PDFów
od pędu podłużnego x w ramach Lattice QCD (w przeciwieństwie do wcześniejszych technik
pozwalających tylko na obliczenie kilku pierwszych momentów Mellina), patrz [94]. Głównym
celem artykułu było dostarczenie kompleksowego przeglądu najnowszych wyników i metod do-
starczanych przez oba podejścia i wprowadzenie wspólnego języka, który będzie zrozumiały dla
obu społeczności (a który w wielu przypadkach okazał się znacznie różny, nawet jeśli dotyczył
tych samych wielkości/zjawisk). Zadanie to zostało wykonane w dwóch pierwszych rozdziałach
artykułu. W kolejnej części pracy dokonano dokładnego porównania dostępnych wyników dla
spolaryzowanych i niespolaryzowanych PDFów otrzymanych z globalnych fitów oraz z obliczeń
w obrębie Lattice QCD, podkreślając przy tym niepewności związane z obliczeniami na sie-
ciach. Ostatnia część artykułu poświęcona była możliwości poprawy naszej wiedzy o PDFach
poprzez uwzględnienie dostępnych wyników obliczeń w obrębie Lattice QCD w fitach PDFów,
jak również ustaleniu celów dla społeczności Lattice QCD. Należy tu zauważyć, że nawet przy
dużym postępie jaki się ostatnio dokonał w technikach Lattice QCD, obecne wyniki wciąż nie są
konkurencyjne względem globalnych fitów. Jednak mogą dostarczyć ważnych informacji, które
można wykorzystać w fitach. Nasz artykuł pokazał, że w przypadku PDFów spolaryzowanych,
nawet przy obecnych niepewnościach, obliczenia Lattice QCD dla wybranych momentów Melina
mogą nakładać znaczące ograniczenia na ważne kombinacje spolaryzowanych PDFów kwarków.

15http://www.physics.ox.ac.uk/confs/PDFlattice2017/index.asp
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Sugeruje to, że globalne analizy spolaryzowanych PDFów powinny rozważyć uwzględnienie ist-
niejących obliczeń Lattice QCD w swoich analizach, aby ograniczyć niektóre z najmniej znanych
kombinacji kwarków, np. całkowitą dziwność. Odwrotnie, w przypadku znacznie bardziej za-
awansowanych PDFów niespolaryzowanych obecne obliczenia Lattice QCD nie wprowadzają
żadnych nowych ograniczeń. Aby dostarczyć znaczących informacji, w tym przypadku niepew-
ności obliczeń Lattice QCD muszą zostać znacznie zmniejszone (o około rząd wielkości). Artykuł
dostarczył silną motywację dla społeczności pracującej nad globalnymi fitami aby rozważyć włą-
czenie niektórych wyników obliczeń Lattice QCD do ich analiz, jak również dostarczył motywacji
i wskazówek dla społeczności Lattice QCD do dalszej pracy.

2.3.9 Podsumowanie

W przedstawionej serii artykułów badałem różne aspekty funkcji rozkładu partonów w pro-
tonie i jądrach atomowych. Począwszy od globalnych analiz QCD używanych do wyznaczenia
tych funkcji, analiz fenomenologicznych pokazujących znaczenie PDFów oraz ich niepewności dla
przewidywań dla bieżących i przyszłych eksperymentów w zderzaczach hadronowych szczególnie
LHC, a także aspektów teoretycznych związanych z obliczeniami potrzebnymi do ich determi-
nacji. Na koniec zaprezentowałem również obecny status obliczeń QCD na sieciach mających na
celu obliczenie PDFów z zasad pierwszych.

Kluczowymi wynikami artykułów [H1-H13] są:

• Globalna analiza nuklearnych PDFów – nCTEQ15. Otrzymane w tej analizie rozkłady
partonowe są jednymi z najczęściej używanych nPDFów na rynku, są one wykorzystywane
zarówno przez kolaboracje eksperymentalne takie jak ATLAS czy CMS, jak również przez
teoretyków w ich analizach i obliczeniach.

• Pierwsza konkluzywna obserwacja shadowingu dla gluonów, uzyskana przy pomocy danych
dla ciężkich mezonów D0, J/ψ i B. Razem z demonstracją sposobu, w jaki w przyszłości
dane te mogą zostać włączone do globalnych analiz nPDFów.

• Podniesienie precyzji masowych obliczeń dla produkcji ciężkich kwarków w procesie DIS
do rzędu NNLO i N3LO oraz umożliwienie wykonywania fitów PDFów korzystając ze
schematu masowego ACOT w tych rzędach.

• Pakiet xFitter, który jest jedynym ogólnie dostępnym (na licencji open-source) programem
do globalnej analizy QCD. Umożliwia on wykonywanie fitów PDFów przez każdego, dając
równocześnie unikalną możliwości porównywania różnych aspektów analizy PDFów, jak
również oszacowywania wpływu nowych danych eksperymentalnych na dostępne PDFy.

• Zestaw nieperturbacyjnych (intrinsic) rozkładów kwarka b w protonie, które są jedynymi
rozkładami, które można wykorzystać do oszacowania takich efektów w niezależnej analizie
(bez konieczności wykonywania dedykowanych globalnych fitów).

3 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

Poniżej bardzo krótko podsumowuję moje najważniejsze działania naukowe, nieuwzględnione
w opisie osiągnięcia habilitacyjnego w rozdziale 2. Skupię się tu na trzech głównych tematach,
które chcę podkreślić:
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• Projekt AFTER@LHC [95] mający na celu budowę eksperymentu o stałej tarczy (fixed-
target), wykorzystującego wiązkę LHC.

• Obliczenia w ramach kT -faktoryzacji.

• Projekt KrkMC mający na celu stworzenie generatora Monte Carlo kaskad partonowych,
implementującego pełne przybliżenie NLO (NLO Parton Shower).

Projekt AFTER@LHC [95] ma na celu (w dłuższej perspektywie) albo stworzenie nowej między-
narodowej kolaboracji pracującej nad eksperymentem o stałej tarczy, wykorzystującym wiązkę
protonów o energii 7 TeV i wiązkę ołowiu o energii 2.76 TeV z Wielkiego Zderzacza Hadronów
LHC w ośrodku CERN, albo użycie jednego z już istniejących eksperymentów (LHCb lub ALI-
CE) w takim trybie. Grupa AFTER@LHC składa się z eksperymentatorów, teoretyków oraz
inżynierów, pozwoliło to na przygotowanie kompletnego projektu takiego eksperymentu, obej-
mującego szczegółowy projekt techniczny (w tym różne metody dla ekstrakcji wiązki, wymagania
dotyczące detektorów i spodziewane wydajności), jak również program fizyki ze szczegółowymi
projekcjami dla najważniejszych aspektów fizycznych (fizyka spinowa, fizyka dużego x, fizyka
ciężkich jonów). Wszystkie te informacje zostały zebrane w niedawno udostępnionym rapor-
cie [J3], nad którym pracowaliśmy przez ostatnie 3 lata. Moim głównym obszarem pracy w
projekcie są zagadnienia związane z rozkładami partonowymi PDF i bardziej ogólnie z fizyką
dużego x (byłem redaktorem odpowiedniego rozdziału w [J3]). Niedawno wsparcie społeczności
fizyki cząstek dla takiego eksperymentu zostało przedłożone grupie zajmującej się Europejską
Strategią Fizyki Cząstek Elementarnych (European Strategy for Particle Physics). Odpowiedni
dokument [J1] został przygotowany przez część autorów raportu [J3], w tym mnie, i został popar-
ty przez około 150 kolegów ze środowiska fizyki cząstek. Projekt ten był/jest również promowany
przez prezentacje na wielu tematycznych konferencjach z fizykach cząstek, niektóre publikacje
konferencyjne z tych wydarzeń są wymienione poniżej, np. [P16].

Innym tematem, nad którym pracuję jest kT -faktoryzacja (nazywana także faktoryzacją
wysokoenergetyczną). Standardowe podejście do obliczeń dla procesów wysokoenergetycznych
opiera się na faktoryzacji kolinearnej, która została opisana w rozdziale 2.3.3. W podejściu tym
pędy poprzeczne partonów w stanie początkowym są zaniedbywane (prowadząc do kolinearnych
PDFów). Istnieją jednak procesy, w których konieczne jest uwzględnienie pędów poprzecznych,
np. dla procesów obejmujących bardzo małe wartości x (bardzo dużą energię). W takim przy-
padku logarytmy log(1/x) stają się duże i wymagana jest ich resumacja do wszystkich rzędów
rachunku zaburzeń, co prowadzi do równania BFKL [96, 97] (i niewycałkowanych rozkładów
gluonów). Niestety, praktyczne zastosowanie takiego formalizmu jest ograniczone ze względu na
wymaganie małego x. Dlatego korzystne byłoby skonstruowanie formalizmu, który pozwoliłby
rozszerzyć kT -faktoryzację tak, aby działała w przypadku gdy x przyjmuje dowolne wartości
(małe, pośrednie lub duże). W artykułach [P3] i [P5] pracuję nad tym zadaniem, definiując i
obliczając kernele ewolucyjne zależne od pędu poprzecznego, które mają prawidłową granicę
wysokoenergetyczną i kolinearną. Jest to trwający projekt, który ma na celu doprowadzić do
zdefiniowania nowego zestawu równań ewolucji, których rozwiązaniem będą nowe PDFy zależ-
ne od pędu poprzecznego. Rozkłady te będzie można użyć razem z elementami macierzowymi
będącymi poza powłoką masy (off-shell) do praktycznych obliczeń dla LHC i przyszłych zder-
zaczy. Pracuję także nad fenomenologicznymi aspektami działania kT -faktoryzacji, co można
zobaczyć w artykule [P17], gdzie badaliśmy produkcję Z + jet w LHC z wykorzystaniem ele-
mentów macierzowych poza powłoką masy i obecnie dostępnych niewycałkowanych rozkładów
partonów.

Trzecia tematyka, którą chcę wspomnieć, jest związana z pracą, którą wykonałem podczas
doktoratu (i kontynuowałem później) na temat konstrukcji generatora Monte Carlo kaskad par-
tonowych implementującego pełne przybliżenie NLO (NLO Parton Shower) oraz związanych z
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tym obliczeń. Zazwyczaj kiedy mówi się o generatorach NLO Parton Shower ma się na myśli
metody takie jak POWHEG lub MC@NLO, które pozwalają na uwzględnienie poprawek NLO
tylko w twardych elementach macierzowych, ale nie w części ewolucyjnej kaskady partonowej
(odpowiadającej PDFom w obliczeniach inkluzywnych). W pracach [D3], [D8] i [P15] wprowa-
dziliśmy podstawy dla metody, która pozwoliłaby na uwzględnienie poprawek NLO zarówno w
elementach macierzowych, jak i w samej kaskadzie (ewolucji). Następnie w pracy [P13] przed-
stawiliśmy demonstrację numeryczną (proof of concept) tejże metody. Jednym z kluczowych
elementów niezbędnych do wprowadzenia poprawek NLO do kaskady partonowej są niewycał-
kowane kernele ewolucyjne DGLAP w rzędzie NLO. Niestety, dobrze znane kernele obliczone w
schemacie MS nie są odpowiednie do tego celu. Dlatego konieczne było zdefiniowanie nowego
schematu działającego bezpośrednio w 4 wymiarach i ponowne wyliczenie tych funkcji, co zo-
stało wykonane w pracach [P6], [P10], [D2] i [D4]. Należy podkreślić, że wprowadzona metoda
jest skomplikowana i trudna do implementacji w wielozadaniowych generatorach Monte Carlo
takich jak PYTHIA czy HERWIG. Aby to osiągnąć wymagana jest dodatkowa praca. Niedawno
moi koledzy byli w stanie zrobić pierwszy krok w tym kierunku, używając uproszczonej wersji
naszej metody w celu wprowadzenia poprawek NLO do elementu macierzowego na produkcję
bozonów Z i Higgsa w generatorach HERWIG i SHERPA [98, 99]. Na koniec należy wspomnieć,
że ostatnio mamy do czynienia z dużym zainteresowaniem tą tematyką objawiającym się faktem,
że obecnie pracuje nad nią kilka grup [100–102].

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] D. Kikoła, et al. (33 autorów),
A fixed-target programme at the LHC for heavy-ion, hadron, spin and astroparticle phy-
sics: AFTER@LHC,
Nuclear Physics A 982 (2019) 971-974,
(IF2017 = 1.992, IF5 year = 1.510, liczba cytowań: 0 WebOfScience, 0 inspirehep).

Artykuł ten jest publikacją konferencyjną z konferencji Quark Matter 2018, przygotowaną
na podstawie raportu [J3]. Mój wkład do tej pracy polegał na przeczytaniu i sprawdzeniu
rękopisu, swój udział szacuje na około 5%.

[P2] A. Kusina, J.P. Lansberg, I. Schienbein, H.S. Shao,
Impact of LHC Heavy-Flavour Data on Nuclear Gluon PDF,
Acta Physica Polonica B49 (2018) 1185,
(IF2017 = 0.875, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 0 WebOfScience, 2 inspirehep).

Artykuł ten jest publikacją konferencyjną z konferencji Cracow Epiphany Conference
2018, przygotowaną na podstawie artykułu [H2]. Mój wkład polegał na przygotowaniu
całości rękopisu, swój udział szacuje na około 90%.

[P3] M. Hentschinski, A. Kusina, K. Kutak, M. Serino,
TMD splitting functions in kT-factorization: the real contribution to the gluon-to-gluon
splitting,
European Physical Journal C 78 (2018) 174,
(IF2017 = 5.172, IF5 year = 4.545, liczba cytowań: 2 WebOfScience, 6 inspirehep).

Mój wkład w powstanie artykułu polegał na wykonaniu części obliczeń i sprawdzeniu
otrzymanych wyników. Jestem również autorem części rękopisu. Mój wkład oceniam na
35%.
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[P4] S. Jadach, A. Kusina, W. Płaczek, M. Skrzypek,
How QCD Evolution Kernels Depend on the Type of Evolution Variable,
Acta Physica Polonica B48 (2017) 2275,
(IF2017 = 0.875, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 0 WebOfScience, 0 inspirehep).

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji Matter to the Deepest 2017 napisana na
podstawie artykułu [P6]. Mój wkład polegał na przeczytaniu i sprawdzeniu rękopisu,
swój udział szacuje na około 5%.

[P5] M. Hentschinski, A. Kusina, K. Kutak,
Transverse momentum dependent splitting functions at work: quark-to-gluon splitting,
Physical Review D94 (2016), 114013,
(IF2016 = 4.557, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 4 WebOfScience, 9 inspirehep).

Mój wkład w powstanie artykułu polegał na wykonaniu części obliczeń potrzebnych do
uzyskania wkładu od kwarków do równania ewolucji i sprawdzeniu wyników otrzymanych
przez współautorów, a także napisaniu części rękopisu. Mój wkład szacuję na 40%.

[P6] S. Jadach, A. Kusina, W. Placzek, M. Skrzypek,
On the dependence of QCD splitting functions on the choice of the evolution variable,
Journal of High Energy Physics 1608 (2016) 092,
(IF2016 = 6.063, IF5 year = 4.807, liczba cytowań: 6 WebOfScience, 9 inspirehep).

Mój wkład do artykułu polegał na wykonaniu i sprawdzeniu większości niezbędnych
obliczeń analitycznych i napisaniu części rękopisu. Mój wkład szacuję na 30%.

[P7] A. Kusina,
Non-perturbative bottom PDF and its possible impact on new physics searches,
Acta Physica Polonica B47 (2016) 1519,
(IF2016 = 0.904, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 0 WebOfScience, 0 inspirehep).

Artykuł ten jest publikacją konferencyjną opartą na pracy [H11]. Jestem autorem całości
rękopisu, mój wkład oceniam na 100%.

[P8] A. Kusina, O. Gituliar, S. Jadach, M. Skrzypek,
Evolution kernels for parton shower Monte Carlo,
Acta Physica Polonica B46 (2015), 1343,
(IF2015 = 0.795, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 0 WebOfScience, 0 inspirehep).

Artykuł ten jest publikacją konferencyjną, podsumowującą niektóre z wyników uzyska-
nych w pracach [P10] i [D4]. Jestem samodzielnym autorem manuskryptu, szacuję swój
wkład na około 90%.

[P9] O. Gituliar, S. Jadach, A. Kusina, M. Skrzypek,
Calculation of QCD NLO Splitting Functions in the light-cone gauge: a new regularization
prescription,
Acta Physica Polonica B45 (2014), 1361,
(IF2014 = 0.850, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 0 WebOfScience, 1 inspirehep).

Artykuł ten jest publikacją konferencyjną z konferencji Cracow Epiphany Conference
2014 napisaną na podstawie referatu O. Gituliara, podsumowującą wyniki pracy [P10].
Mój wkład polegał na poprawieniu rękopisu, mój udział szacuję na około 10%.

[P10] O. Gituliar, S. Jadach, A. Kusina, M. Skrzypek,
On regularizing the infrared singularities in QCD NLO splitting functions with the new
Principal Value prescription,
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Physics Letters B732 (2014) 218-222,
(IF2014 = 6.131, IF5 year = 3.968, liczba cytowań: 9 WebOfScience, 13 inspirehep).

Mój wkład do artykułu polegał na wykonaniu części obliczeń (zwłaszcza obejmujących
diagramy realne). Napisałem również część manuskryptu. Mój wkład szacuję na 30%.

[P11] O. Gituliar, S. Jadach, A. Kusina, M. Skrzypek,
Virtual Corrections to the NLO Splitting Functions for Monte Carlo: the non-singlet case
Acta Physica Polonica B44 (2013), 2197,
(IF2013 = 0.998, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 2 WebOfScience, 6 inspirehep).

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji Matter to the Deepest 2013, przedstawiono
w niej wstępne wyniki dla poprawek wirtualnych dla funkcji splitting w rzędzie NLO.
Mój wkład polegał na sprawdzeniu wyników i poprawieniu rękopisu. Mój udział oceniam
na 20%.

[P12] S. Jadach, A. Kusina, W. Płaczek, M. Skrzypek,
NLO corrections in the initial-state parton shower Monte Carlo,
Acta Physica Polonica B44 (2013), 2179,
(IF2013 = 0.998, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 8 WebOfScience, 11 inspirehep).

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji Matter to the Deepest 2013, która przedsta-
wia wyniki dotyczące uwzględnienia poprawek NLO w generatorach Monte Carlo kaskad
partonowych. Sprawdziłem niektóre z potrzebnych obliczeń i przeczytałem manuskrypt.
Mój wkład oceniam na 10%.

[P13] S. Jadach, M. Jezabek, A. Kusina, W. Placzek, M. Skrzypek,
NLO corrections to hard process in QCD shower – proof of concept,
Acta Physica Polonica B43 (2012), 2067,
(IF2012 = 1.011, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 17 WebOfScience, 24 inspirehep).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części obliczeń analitycznych
jak i numerycznych i udziale w napisaniu rękopisu. Mój wkład szacuję na około 20%.

[P14] T. Stavreva, F.I. Olness, I. Schienbein, T. Jezo, A. Kusina, K. Kovarik, J.Y. Yu,
Heavy Quark Production in the ACOT Scheme beyond NLO,
Acta Physica Polonica B43 (2012), 1607,
(IF2012 = 1.011, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 0 WebOfScience, 0 inspirehep).

Artykuł ten jest publikacją konferencyjną z konferencji Cracow Epiphany Conference
2011, napisaną na podstawie pracy [H5]. Przedstawiłem wyniki i przygotowałem manu-
skrypt artykułu. Mój wkład szacuję na 90%.

[P15] M. Skrzypek, S. Jadach, A. Kusina, W. Placzek, M. Slawinska, O. Gituliar,
Fully NLO Parton Shower in QCD,
Acta Physica Polonica B42 (2011), 2433,
(IF2011 = 0.901, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 11 WebOfScience, 16 inspirehep).

Artykuł ten jest publikacją konferencyjną z konferencji Matter to the Deepest 2011. Mój
udział sprowadził się do sprawdzenia rękopisu, mój wkład szacuję na około 5%.

3.1.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[D1] M. Slawinska, A. Kusina, S. Jadach, M. Skrzypek,
Colour coherence of soft gluons in the fully unintegrated NLO singlet kernels,
Acta Physica Polonica B42 (2011), 1597,
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(IF2011 = 0.901, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 0 WebOfScience, 1 inspirehep).

Mój wkład polegał na wykonaniu części obliczeń analitycznych dla rozważanych kerneli
ewolucyjnych oraz przeprowadzeniu analiz numerycznych i napisaniu części manuskryptu.
Mój wkład szacuję na 30%.

[D2] A. Kusina, S. Jadach, M. Skrzypek, M. Slawinska,
NLO evolution kernels: Monte Carlo versus MS,
Acta Physica Polonica B42 (2011), 1475,
(IF2011 = 0.901, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 3 WebOfScience, 4 inspirehep).

Przeprowadziłem większość wymaganych na potrzeby artykułu obliczeń i analiz, a także
napisałem rękopis. Mój wkład szacuję na około 80%.

[D3] S. Jadach, A. Kusina, W. Placzek, M. Skrzypek, M. Slawinska,
Inclusion of the QCD next-to-leading order corrections in the quark-gluon Monte Carlo
shower,
Physical Review D87 (2013), 034029,
(IF2013 = 4.864, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 22 WebOfScience, 37 inspirehep).

Moja rola w powstaniu tej publikacji polegała na przeprowadzeniu wybranych obliczeń,
zebraniu niektórych z wyników i ich sprawdzeniu, napisałem także część rękopisu i go
poprawiłem. Mój udział szacuję na 20%.

[D4] S. Jadach, A. Kusina, M. Skrzypek, M. Slawinska,
Two real parton contributions to non-singlet kernels for exclusive QCD DGLAP evolu-
tion,
Journal of High Energy Physics 08 (2011), 012,
(IF2011 = 5.831, IF5 year = 4.807, liczba cytowań: 7 WebOfScience, 19 inspirehep).

Mój wkład w artykuł polegał na wykonaniu znacznej części wymaganych obliczeń (szcze-
gólnie dotyczących diagramów z potrójnym wierzchołkiem gluonowym), napisałem rów-
nież część manuskryptu. Mój wkład szacuję na 35%.

[D5] A. Kusina, S. Jadach, M. Skrzypek, M. Slawinska,
Properties of Inclusive Versus Exclusive QCD Evolution Kernels,
Acta Physica Polonica B41 (2010), 1683,
(IF2010 = 0.671, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 4 WebOfScience, 9 inspirehep).

Artykuł ten jest publikacją konferencyjną z Cracow Epiphany Conference 2010. Wyko-
nałem przedstawioną analizę i napisał manuskrypt. Mój wkład szacuję na 80%.

[D6] M. Slawinska, A. Kusina,
Non-abelian infra-red cancellations in the unintegrated NLO kernel,
Acta Physica Polonica B40 (2009), 2097,
(IF2009 = 0.648, IF5 year = 0.685, liczba cytowań: 10 WebOfScience, 14 inspirehep).

Mój wkład polegał na wykonaniu części obliczeń i analiz numerycznych, a także spraw-
dzeniu wyników i udziale w napisaniu manuskryptu. Mój wkład szacuję na 40%.

3.2 Wykaz innych prac spoza bazy JCR

3.2.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

[P16] A. Kusina, et al. (33 autorów),
Probing the high-x content of the nuclei in the fixed-target mode at the LHC,
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Proceedings of Science HardProbes2018 (2018) 110,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji Hard Probes 2018, zrobiona na podstawie
raportu [J3]. Napisałem cały rękopis. Mój wkład szacuję na 90%.

[P17] M. Deak, A. van Hameren, H. Jung, A. Kusina, K. Kutak, M. Serino,
Calculation of the Z+jet cross section including transverse momenta of initial partons,
arXiv:1809.03854 (submitted to European Physical Journal C),

Mój wkład w powstanie artykułu polegał na wykonaniu wszystkich niezbędnych obliczeń,
wykonaniu większości wykresów i napisaniu części rękopisu. Mój wkład oceniam na 35%.

[P18] A. Kusina, M. Hentschinski, K. Kutak, M. Serino,
Pgg TMD splitting function in kT factorization,
Proceedings of Science DIS2018 (2018) 052,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2018, zrobiona na podstawie artyku-
łu [P3]. Jestem autorem całości rękopisu. Mój wkład szacuję na 90%.

[P19] E. Godat, D.B. Clark, T.J. Hobbs, T. Jezo, J. Kent, C. Keppel, K. Kovarik, A. Kusina,
F. Lyonnet, J.G. Morfin, F.I. Olness, J.F. Owens, I. Schienbein, J.Y. Yu,
PDF Flavor Determination and the nCTEQ PDFs: W±/Z vector boson production in
heavy ion collisions,
Proceedings of Science DIS2018 (2018) 009,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2018. Mój wkład polegał na przeczy-
taniu i sprawdzaniu manuskryptu a także nadzorowaniu przebiegu części analizy. Mój
wkład szacuję na około 15%.

[P20] V. Bertone, D. Britzger, S. Camarda, A. Cooper-Sarkar, A. Geiser, F. Giuli, A. Glazov,
E. Godat, A. Kusina, A. Luszczak, F. Lyonnet, F. Olness, R. Placakyte, V. Radescu,
I. Schienbein and O. Zenaiev,
xFitter 2.0.0: Heavy quark matching scales: Unifying the FFNS and VFNS,
Proceedings of Science DIS2018 (2018) 015,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2018, częściowo oparta na artyku-
le [H9]. Mój wkład polegał na przeczytaniu i sprawdzaniu manuskryptu, szacuję go na
około 5%.

[P21] C. Hadjidakis, et al. (41 autorów),
Physics opportunities with a fixed target experiment at the LHC (AFTER@LHC),
Proceedings of Science PSTP2017 (2018) 035,

Jest to publikacja konferencyjna z XVII International Workshop on Polarized Sources,
Targets & Polarimetry, która jest oparta na raporcie [J3]. Mój wkład polegał na prze-
czytaniu i poprawieniu rękopisu, szacuję go na około 5%.

[P22] D.B. Clark , E. Godat, T. Jezo, C. Keppel, K. Kovarik, A. Kusina, F. Lyonnet, J.G.
Morfin, F.I. Olness, J.F. Owens, I. Schienbein, J.Y. Yu,
LHC Data and its Impact on nCTEQ15 PDFs,
Proceedings of Science DIS2017 (2018) 204,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2017, zrobiona na podstawie artyku-
łu [H3]. Mój wkład polegał na przeczytaniu i poprawieniu manuskryptu, szacuję go na
około 5%.
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[P23] L. Massacrier et al. (41 autorów),
Physics perspectives with AFTER@LHC (A Fixed Target ExpeRiment at LHC),
EPJ Web of Conferences 171 (2018) 10001,

Jest to publikacja konferencyjna z 17th International Conference on Strangeness in Quark
Matter 2017, zrobiona na podstawie raportu [H3]. Mój wkład polegał na przeczytaniu i
poprawieniu manuskryptu, szacuję go na około 5%.

[P24] A. Kusina,
TMD splitting functions and the corresponding evolution equation,
Proceedings of Science DIS2017 (2018) 049,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2017, częściowo oparta o artykuł [P5].
Napisałem całość manuskryptu, mój udział oceniam na 100%.

[P25] D.B. Clark , E. Godat, T. Jezo, K. Kovarik, A. Kusina, F. Lyonnet, F.I. Olness, I.
Schienbein, J.Y. Yu,
Impact of Heavy Flavor PDFs at the LHC,
Proceedings of Science DIS2016 (2016) 141,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2016. Mój wkład polegał na przeczy-
taniu i poprawieniu manuskryptu, szacuję go na około 5%.

[P26] A. Kusina,
Nuclear parton distributions from the nCTEQ group,
Proceedings of Science DIS2016 (2016) 026,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2017, częściowo oparta o artykuł [H1].
Napisałem całość manuskryptu, mój udział wynosił 100%.

[P27] J.P. Lansberg et al. (37 autorów),
Single-Transverse-Spin-Asymmetry studies with a fixed-target experiment using the LHC
beams (AFTER@LHC),
Proceedings of Science DIS2016 (2016) 241,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2016. Mój wkład polegał na przeczy-
taniu i poprawieniu manuskryptu, szacuję go na około 5%.

[P28] A. Kusina,
nCTEQ15 nuclear parton distributions with uncertainties,
arXiv:1606.07624,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji 51st Rencontres de Moriond on QCD and
High Energy Interactions 2016. Zaprezentowałem tam najnowsze wyniki z grupy nCTEQ.
Napisałem całość manuskryptu, mój wkład wynosił 100%.

[P29] A. Kusina, F. Lyonnet, F.I. Olness, I. Schienbein,
Frontiers of QCD with Precision nPDFs,
EPJ Web of Conferences 112 (2016) 03006,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji POETIC6. Mój wkład polegał na dostar-
czeniu części wykresów i sprawdzeniu manuskryptu, oceniam go na 10%.

[P30] A. Kusina, K. Kovarik, T. Jezo, D.B. Clark, C. Keppel, F. Lyonnet, J.G. Morfin, F.I.
Olness, J.F. Owens, I. Schienbein, J.Y. Yu,
nCTEQ15 – Global analysis of nuclear parton distributions with uncertainties,
Proceedings of Science DIS2015 (2015) 041,
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Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2015, gdzie zaprezentowałem wyniki
z artykułu [H1]. Napisałem całość manuskryptu, mój wkład oceniam na około 90%.

[P31] F. Lyonnet, A. Kusina, K. Kovarik, T. Jezo, F. Olness, I. Schienbein, J.Y. Yu,
On the intrinsic bottom content of the nucleon,
Proceedings of Science DIS2015 (2015) 174,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2015, oparta na artykule [H11]. Po-
mogłem w przygotowaniu manuskryptu, mój wkład oceniam na około 15%.

[P32] M. Skrzypek, O. Gituliar, S. Jadach, A. Kusina,
The new PV prescription for IR singularities of NLO splitting functions,
Proceedings of Science LL2014 (2014) 059,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji Loops and Legs in Quantum Field Theory
2014, oparta na artykule [P10] i innych niepublikowanych materiałach. Mój wkład polegał
na poprawieniu rękopisu, oceniam go na około 10%.

[P33] A. Kusina, K. Kovarik, T. Jezo, D.B. Clark, F.I. Olness, I. Schienbein, J.Y. Yu,
Update on nCTEQ PDFs: nuclear PDF uncertainties and LHC applications,
Proceedings of Science DIS2014 (2014) 047,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2014, prezentująca wstępne wyniki
odnośnie nPDFów z grupy nCTEQ. Zaprezentowałem wyniki i napisałem manuskrypt,
mój wkład oceniam na 90%.

[P34] A. Kusina, F.I. Olness, I. Schienbein, T. Jezo, K. Kovarik, T. Stavreva, J.Y. Yu,
A NF -Dependent VFNS for Heavy Flavors: Merging the FFNS and VFNS,
Proceedings of Science DIS2013 (2013) 298,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2013, napisana na podstawie artyku-
łu [H6]. Jestem autorem manuskryptu, zaprezentowałem również wyniki podczas konfe-
rencji. Mój wkład oceniam na 90%.

[P35] K. Kovarik, T. Jezo, A. Kusina, F.I. Olness, I. Schienbein, T. Stavreva , J.Y. Yu,
CTEQ nuclear parton distribution functions,
Proceedings of Science DIS2013 (2013) 274,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2013, oparta na wstępnych wynikach
grupy nCTEQ. Uzyskałem część z zaprezentowanych wyników i poprawiłem rękopis, mój
wkład oceniam na 20%.

[P36] A. Kusina, T. Stavreva, S. Berge, F.I. Olness, I. Schienbein, K. Kovarik, T. Jezo, J.Y.
Yu, K. Park,
Strange Quark PDF Uncertainty and its Implications for W/Z Production at the LHC,
Acta Physica Polonica Proceedings Supplement 6 (2013) 219,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji Light Cone 2012, oparta na artykule [H10].
Zaprezentowałem wyniki i napisałem manuskrypt, mój wkład oceniam na 90%.

[P37] S. Jadach, A. Kusina, M. Skrzypek, M. Slawinska,
NLO parton shower for LHC physics - hard processes and beyond,
Proceedings of Science LL2012 (2012) 019,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji Loops and Legs in Quantum Field Theory
2012. Jest ona głównie oparta na artykułach [P13] i [D3]. Sprawdziłem manuskrypt, mój
wkład oceniam na 15%.
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[P38] T. Stavreva, F.I. Olness, I. Schienbein, T. Jezo, A. Kusina, K. Kovarik, J.Y. Yu,
Heavy Quark Production in the ACOT Scheme Beyond NLO,
arXiv:1206.2325,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji DIS 2012, oparta na artykule [H5]. Poma-
gałem w przygotowywaniu manuskryptu, mój wkład oceniam na 20%.

[P39] K. Kovarik, T. Stavreva, A. Kusina, T. Jezo, F.I. Olness, I. Schienbein, J.Y. Yu,
A Survey of Heavy Quark Theory for PDF Analyses,
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 222-224 (2012) 52,

Jest to publikacja konferencyjna z Ringberg Workshop: New Trends in HERA Physics
2011. Mój wkład polegał na wykonaniu części wykresów i napisaniu części manuskryptu,
wkład ten oceniam na około 20%.

3.2.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[D7] A. Kusina, S. Jadach, M. Skrzypek, M. Slawinska,
Monte Carlo modelling of NLO DGLAP QCD Evolution in the fully unintegrated form,
Proceedings of Science ICHEP2010 (2010) 113,

Jest to publikacja konferencyjna z 35th International Conference on High Energy Physics
2010. Zaprezentowałem tam wyniki i napisałem część manuskryptu. Moj wkład oceniam
na około 50%.

[D8] S. Jadach, A. Kusina, M. Skrzypek, M. Slawinska,
Monte Carlo modelling of NLO DGLAP QCD evolution in the fully unintegrated form,
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 205-206 (2010) 295,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji Loops and Legs in Quantum Field Theory
2010. Moj wkład polegał na poprawieniu rękopisu, oceniam go na około 10%.

[D9] S. Jadach, M. Skrzypek, A. Kusina, M. Slawinska,
Exclusive Monte Carlo Modelling of NLO DGLAP Evolution,
Proceedings of Science RADCOR2009 (2010) 069,

Jest to publikacja konferencyjna z RADCOR 2009 Symposium. Moj wkład polegał na
poprawieniu rękopisu, oceniam go na około 10%.

[D10] A. Kusina,
Hierarchical Markovian algorithm in QCD evolution,
arXiv:0804.3731,

Jest to publikacja konferencyjna z konferencji 43rd Rencontres de Moriond QCD and
High Energy Interactions 2008. Przedstawiłem tam wyniki uzyskane w mojej pracy ma-
gisterskiej, napisałem także rękopis. Mój wkład oceniam na 100%.

3.3 Autorstwo opracowań zbiorowych lub ekspertyz

[J1] J.D. Bjorken, N. Brambilla, S.J. Brodsky, J. Cleymans, F. Donato, M.G. Echevarria,
F. Halzen, P. Hoyer, A. Kusina, J.P. Lansberg, P.J. Mulders, C. Pajares, H. Satz, J.
Seixas, A. Signori, D. Sivers, M. Strikman, L. Szymanowski (poparty przez 148 osób ze
środowiska fizyki cząstek),
Community Support for A Fixed-Target Programme for the LHC,
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https://indico.cern.ch/event/777124/

Niniejszy dokument został przedłożony grupie zajmującej się Europejską Strategią Fizyki
Cząstek Elementarnych (European Strategy for Particle Physics), po dyskusjach, które
odbywały się w ramach grupy roboczej Physics Beyond Colliders od 2 lat. Został on
przygotowany na podstawie raportu [J3], jego celem jest promowanie przełomowego pro-
gramu fizyki dostępnego przy użyciu wysokoenergetycznych wiązek protonów i ciężkich
jonów z Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC w trybie eksperymentu ze stałą tarczą.

[J2] Z. Citron et al. (185 autorów),
Future physics opportunities for high-density QCD at the LHC with heavy-ion and proton
beams,
arXiv:1812.06772, CERN-LPCC-2018-07,
(liczba cytowań inspirehep: 12).

Jest to raport Grupy Roboczej numer 5 z warsztatu Workshop on the Physics of the
CERN HL-LHC, and Perspectives at the HE-LHC, 18-20 czerwca 2018, CERN.

[J3] C. Hadjidakis et al. (33 autorów),
A Fixed-Target Programme at the LHC: Physics Case and Projected Performances for
Heavy-Ion, Hadron, Spin and Astroparticle Studies,
arXiv:1807.00603 (w procesie recenzji w Physics Reports),
(liczba cytowań inspirehep: 20).

Raport ten stanowi przegląd motywacji, oczekiwanych wyników i możliwych technicz-
nych implementacji eksperymentu ze stałą tarczą z wykorzystaniem wysokoenergetycz-
nych wiązek protonów i ciężkich jonów z akceleratora LHC. Jestem jednym z redaktorów
dokumentu odpowiedzialnym za rozdział poświęcony fizyce dużego-x oraz PDFom.

[J4] D. d’Enterria et al. (56 autorów),
Parton Radiation and Fragmentation from LHC to FCC-ee,
arXiv:1702.01329, CoEPP-MN-17-1,
(liczba cytowań inspirehep: 10).

Jest to publikacja konferencyjna z warsztatu Parton radiation and fragmentation from
LHC to FCC-ee (eeJets2016), 21-22 listopada 2016, CERN, Genewa.

[J5] J. Alcaraz Maestre et al. (82 autorów),
The SM and NLO Multileg and SM MC Working Groups: Summary Report,
arXiv:1203.6803, FERMILAB-PUB-12-885-CD,
(liczba cytowań inspirehep: 118).

Jest to publikacja konferencyjna z warsztatu 7th Les Houches Workshop on Physics at
TeV Colliders, 30 maja - 17 czerwca 2011, Les Houches, Francja.

3.4 Podstawowe informacje bibliometryczne

(z dnia 4 marca 2019)

3.4.1 Liczba publikacji i sumaryczny impact factor według bazy JCR

Sumaryczny Impact Factor (z roku publikacji): 114.805
Liczba publikacji w czasopismach indeksowanych w JCR: 34
Liczba publikacji spoza bazy JCR: 33
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3.4.2 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science

Całkowita liczba cytowań: 382 (inspirehep: 1005)
Liczba cytowań bez autocytowań: 307 (inspirehep: 601)
Liczba cytowań na publikację: 9.55 (inspirehep: 15.5)

3.4.3 Indeks Hirscha według bazy Web of Science

Indeks Hirscha: 10 (inspirehep: 16)

3.5 Referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych

3.5.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

1. REF 2018: Workshop on Resummation, Evolution, Factorization,
19-23 listopada 2018, Kraków, Polska.
State of the art calculation for Z+jet production at LHC within kT -factorization.

2. NuSTEC: Workshop on Shallow- and Deep-Inelastic Scattering,
11-13 października 2018, Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Włochy.
nPDFs from `±A and νA scattering.

3. Hard Probes 2018: International Conference on Hard & Electromagnetic Pro-
bes of High-Energy Nuclear Collisions,
30 września - 5 października 2018, Aix-Les-Bains, Francja.
Probing the high-x content of the nuclei in the fixed-target mode at the LHC.

4. Parton Showers, Event Generators and Resummation 2018 (PSR18),
4-6 czerwca 2018, Uniwersytet w Lund, Szwecja,
TMD splitting functions in kT factorization and TMD parton showers.

5. XXVI International Workshop on Deep Inelastic Scattering and Related Sub-
jects (DIS 2018), 16-20 kwietnia 2018, Kobe, Japonia,
Gluon shadowing and LHC heavy-flavour data.

6. XXVI International Workshop on Deep Inelastic Scattering and Related Sub-
jects (DIS 2018), 16-20 kwietnia 2018, Kobe, Japonia,
TMD splitting functions in kT factorization.

7. XXIV Cracow EPIPHANY Conference on Advances in Heavy Flavour Physics,
9-12 stycznia 2018, Kraków, Polska,
Impact of LHC heavy flavour data on nuclear gluon PDF.

8. 25th International Workshop on Deep Inelastic Scattering and Related Topics
(DIS 2017), 3-7 kwietnia 2017, Birmingham, Wielka Brytania,
TMD splitting functions and the corresponding evolution equation.

9. xFitter External Meeting, 19-22 marca 2017, Oxford, Wielka Brytania,
Nuclear PDFs.

10. XXIII Cracow EPIPHANY Conference on Particle Theory Meets the First Data
from LHC Run2, 9-12 stycznia 2017, Kraków, Polska,
LHC lead data and nuclear PDFs.
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11. 4th Heavy-Ion Jet Workshop,
25-27 czerwca 2016, Ecole Polytechnique, Paryż, Francja,
nPDFs and the LHC.

12. XXIV International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Sub-
jects (DIS 2016), 11-15 kwietnia 2016, DESY Hamburg, Niemcy,
Nuclear parton distributions from the nCTEQ group.

13. Rencontres de Moriond 2016 QCD and High Energy Interactions,
19-26 marca 2016, La Thuile, Włochy,
nCTEQ15 nuclear parton distributions with uncertainties.

14. XXII Cracow Epiphany Conference on the Physics in LHC Run2,
7-9 stycznia 2016, Kraków, Polska,
Non-perturbative bottom PDF and its possible impact on new physics searches.

15. GDR Terascale@Grenoble, 23-25 listopada 2015, LPSC Grenoble, Francja,
Non-perturbative bottom PDF and its possible impact on new physics searches.

16. POETIC 6 International Conference on the Physics Opportunities at an Electron-Ion
Collider, 7-11 września 2015, Ecole Polytechnique in Palaiseau, Francja,
nCTEQ15 nuclear parton distributions with uncertainties.

17. XXIII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Sub-
jects (DIS 2015), 27 kwietnia - 1 maja 2015, Dallas, TX, USA,
nCTEQ15 – Global analysis of nuclear parton distributions with uncertainties.

18. Cracow Epiphany Conference, 8-10 stycznia 2015, Kraków, Polska,
Evolution kernels for parton shower Monte Carlo.

19. GDR PH-QCD, 15-17 grudnia 2014, Ecole Polytechnique, Paryż, Francja,
Nuclear PDFs.

20. QCD dans les collisions pA et AA: GDR-PH-QCD,
5-7 listopada 2014, Grenoble, Francja,
Update on nCTEQ nuclear PDFs.

21. XXII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Sub-
jects (DIS 2014), 28 kwietnia - 2 maja 2014, Warszawa, Polska,
Update on nCTEQ PDFs: nuclear PDF uncertainties and LHC applications.

22. CTEQ Collaboration Meeting, 16 listopada 2013, Fermilab, USA,
First nCTEQ PDFs with errors.

23. LoopFest XII, 13-15 maja 2013, Tallahassee, Florida State University, USA,
Merging the Fixed and Variable Flavor Number PDF schemes.

24. Phenomenology 2013 Symposium, 6-8 maja 2013, Uniwersytet w Pittsburghu, USA,
nCTEQ nuclear PDFs for the LHC.

25. XXI International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Related Sub-
jects (DIS 2013), 22-26 kwietnia 2013, Marsylia, Francja,
A NF -Dependent VFNS for Heavy Flavors: Merging the FFNS and VFNS.

36



26. CTEQ Collaboration Meeting,
15-17 listopada 2012, Jefferson Lab, Newport News, VA, USA,
Towards fully NLO MC shower.

27. International Workshop on Future Linear Colliders (LCWS12),
22-26 października 2012, University of Texas Arlington, USA,
New method of including QCD NLO corrections to hard process in Monte Carlo shower.

28. Light Cone 2012, 8-13 lipca 2012, Kraków, Polska,
Strange Quark PDF Uncertainty and its Implications for W/Z Production at the LHC.

29. LoopFest XI, 10-12 maja 2012, Uniwersytet w Pittsburghu, USA,
NNLO and N3LO DIS structure functions in ACOT scheme.

30. Phenomenology 2012 Symposium, 7-9 maja 2012, Uniwersytet w Pittsburghu, USA,
Strange Quark PDFs and Implications for W/Z Boson Production at the LHC.

31. Cracow Epiphany Conference on Present and Future of B-Physics,
9-11 stycznia 2012, Kraków, Polska,
Heavy Quark Production in the ACOT Scheme beyond NLO.

32. CTEQ Collaboration Meeting, 18 listopada 2011, Fermilab, USA,
NLO Parton Shower Monte Carlo.

3.5.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

1. Cracow Epiphany Conference on the First Year of the LHC,
10-12 stycznia 2011, Kraków, Polska,
NLO evolution kernels: Monte Carlo vs. MS.

2. 35th International Conference on High Energy Physics (ICHEP 2010),
22-28 lipca 2010, Paryż, Francja,
Monte Carlo modeling of NLO DGLAP QCD evolution in the fully unintegrated form.

3. Cracow Epiphany Conference on Physics in Underground Laboratories and its Con-
nection with LHC, 5-8 stycznia 2010, Kraków, Polska,
Properties of inclusive vs. exclusive QCD evolution kernels.

4. XLIIIth Rencontres de Moriond QCD and High Energy Interactions,
8-15 marca 2008, La Thuile, Włochy,
Hierarchical Markovian algorithm in QCD evolution.

5. Cracow Epiphany Conference on Precision Physics and Monte Carlos for LHC,
4-6 stycznia 2007, Kraków, Polska,
Fitting Monte Carlo for H1 measurements of D* meson production.

6. Cracow Epiphany Conference on Neutrinos and Dark Matter,
5-8 stycznia 2006, Kraków, Polska,
Two methods of solving QCD evolution equations.
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3.6 Seminaria w międzynarodowych i krajowych ośrodkach naukowych

1. What do we know and how do we determine the structure of protons and heavy nuclei?
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, seminarium ogólnoinstytutowe,
6 grudnia 2018, Kraków, Polska.

2. Nuclear Parton Distributions,
Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University,
23 kwietnia 2018, Kyoto, Japonia.

3. Nuclear Parton Distributions,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, seminarium Oddziału Fizyki Teoretycznej,
1 marca 2018, Kraków, Polska.

4. PDF reweighting,
Southern Methodist University, SMU HEP seminar,
5 października 2016, Dallas, TX, USA.

5. Nuclear Parton Distributions and LHC data,
Institut de Physique Nucleaire Orsay, IPNO Theory Group Seminar,
29 czerwca 2016, Orsay, Francja.

6. Nuclear Parton Distribution Functions concentrating on nCTEQ15 results,
Southern Methodist University, SMU HEP seminar,
22 lutego 2016, Dallas, TX, USA.

7. nCTEQ15 Nuclear Parton Distributions with uncertainties,
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, seminarium Zakładu Teorii Cząstek,
21 października 2015, Kraków, Polska.

8. Nuclear Parton Distributions (concentrating on nCTEQ),
Laboratoire de Physique Subatomique & Cosmologie, seminarium grupy Fizyki
Teoretycznej, 10 grudnia 2014, Grenoble, Francja.

9. Nuclear Parton Distributions,
Baylor University, HEP seminar,
3 lutego 2014, Waco, TX, USA.

10. NLO QCD evolution kernels for Monte Carlo Parton Shower,
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, seminarium Zakładu Fizyki Teoretycznej
15 marca 2011, Katowice, Polska.

3.7 Kierowanie lub udział w grantach badawczych

2019 Nowe metody wyznaczania niepewności funkcji rozkładów partonów w jądrach ato-
mowych, Narodowe Centrum Nauki grant MINIATURA 2,
2018/02/X/ST2/01962, kierownik projektu.

2016-2018 High-precision QCD studies for the Large Hadron Collider, wspólny projekt ba-
dawczy PAN-FWO (Państwowa Akademia Nauk - The Research Foundation Flan-
ders), FWO-PAS-VS.070.16N, wykonawca projektu.

2017-2018 PDFs and Hard Processes, Theory Projects, IN2P3, wykonawca projektu.
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2014-2017 Defi Inphyniti – Interfaces des Physiques Numerique et Theorique,
COMFIN/Theory-LHC-France, CNRS (INP/IN2P3), wykonawca projektu.

2013-2016 Theoretical Research in Particle Physics at Southern Methodist University, U.S.
Department of Energy grant no DE-FG02-13ER41996, 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.

2012-2015 Rozwój narzędzi do symulacji stochastycznych dla potrzeb fizyki wysokich energii
w zderzaczu LHC, Narodowe Centrum Nauki grant HARMONIA 2,
2012/04/M/ST2/00240, wykonawca projektu.

2011-2013 Theoretical Research in Particle Physics at Southern Methodist University, U.S.
Department of Energy grant no DOE DE-FG02-04ER41299, wykonawca pro-
jektu.

2011-2013 Projet international de cooperation scientifique PICS05854 between France and
the U.S., IN2P3, wykonawca projektu.

2006-2010 Tools and Precision Calculations for Physics Discoveries at Colliders, European
Union Marie Curie Action: Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, grant
no MRTN-CT-2006-35505, wykonawca projektu.

2004-2008 Calculational Tools and Methods for Physics at Large Hadron Collider, European
Union Marie Curie Research Training Network, grant no MTKD-CT-2004-510126,
wykonawca projektu.

3.8 Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach między-
narodowych lub krajowych

1. Uczestnik programu współpracy Polsko-Francuskiej COPIN-IN2P3 (COnsortium Polo-
naise des Institutions Nucleaires) w obrębie kolaboracji: kT -factorisation and quarkonium
production in the LHC era, collaboration No 12-147, rzecznik COPIN: L. Szymanowski,
rzecznik IN2P3: J.P. Lansberg.

2. Od roku 2016 członek grupy AFTER@LHC („A Fixed-Target ExperRiment”, http:
//after.in2p3.fr/after/index.php/Main_Page) mającej na celu konstrukcję ekspery-
mentu ze stałą tarczą (fixed-target) wykorzystującego wiązkę z akceleratora LHC.

3. Od roku 2012 członek kolaboracji nCTEQ będącej jedną z niewielu grup na świecie pra-
cujących nad wyznaczaniem jądrowych rozkładów partonowych. Projekt został rozpoczęty
w USA, ale obecnie zaangażowani w niego są naukowcy z różnych krajów między innymi:
USA, Polska, Francja, Niemcy i Szwajcaria.

3.9 Nagrody za działalność naukową

2018 Trzymiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NA-
WA) w ramach programu Bekkera na realizację projektu Determination of Quark
and Gluon Parton Distributions Beyond Collinear Factorization w laboratorium
Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) w Hamburgu. (przyznane w grudniu
2018, do realizacji w roku 2019)
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2018 Stypendium Flandryjskiej Fundacji Nauki (Research Foundation Flanders), na
uniwersytecie w Antwerpii w Belgii.

2010 Trzymiesięczne stypendium z międzynarodowej sieci MCnet na uniwersytecie w
Manchesterze w Wielkiej Brytanii.

2009 Małopolskie Stypendium Doktoranckie przyznane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego.

2007-2011 Stypendium doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.

3.10 Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych
konferencji naukowych

1. Organizacja konferencji xFitter workshop (3rd international workshop devoted to parton
distribution functions and applications of the xFitter framework in their analysis, https:
//indico.desy.de/indico/event/19213/), 4-7 marca 2018, Kraków, Polska.

3.11 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

1. Członkostwo w sieci naukowej COST - European Cooperation in Science & Technology,
w ramach projektu „Unraveling new physics at the LHC through the precision frontier”
(no CA16201).

2. Członkostwo w sieci Theory-LHC-France promującej badania teoretyczne związane z
fizyką badaną w czterech eksperymentach działających przy akceleratorze LHC w ośrodku
CERN (ALICE, ATLAS, CMS, LHC-B).

3. Były członek sieci MCnet dedykowanej rozwojowi generatorów Monte Carlo na potrzeby
eksperymentów w LHC, oraz sieci HEPTools dedykowanej rozwojowi narzędzi do precy-
zyjnych obliczeń na potrzeby fizyki cząstek elementarnych.

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

1. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Fizycznym

3.13 Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akade-
mickich

10/2014-09/2017 Staż podoktorski na pozycji typu postdoc w Laboratoire de Physique
Subatomique et de Cosmologie (LPSC), Grenoble, France.

10/2011-09/2014 Staż podoktorski na pozycji typu postdoc w Southern Methodist Univer-
sity (SMU), Dallas, TX, USA.

07-08/2013 Fermilab Theoretical Physics 2013 Summer Visitor Program,
Fermilab, Batavia, IL, USA.
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03-06/2010 Staż (Studentship) w ramach sieci MCnet na Uniwersytecie w Manchesterze
w Anglii.

05-06/2008 Wizyta naukowa, CERN, Genewa, Szwajcaria.

09-10/2007 Wizyta naukowa, DESY, Hamburg, Niemcy.

07-09/2006 DESY Summer Student Programme 2006, DESY, Hamburg, Germany.

08-10/2005 Staż studencki w Instytucie Fizyki Jądrowej, Kraków, Polska.

3.14 Recenzowanie publikacji w czasopismach naukowych

Recenzowanie dla następujących czasopism naukowych:

1. Acta Physica Polonica B, 2019, 1 recenzja.

2. Advances in High Energy Physics, 2017, 1 recenzja.

3. EPL (Europhysics Letters), 2017, 2 recenzje.

4. Physical Review D, 2017-2019, 7 recenzji.

4 Działalność dydaktyczna i popularyzatorska

4.1 Wygłoszone kursy specjalistyczne

1. Gościnny wykład dla studentów na temat jądrowych funkcji rozkładu partonów: Nuclear
PDFs, podczas dnia studenckiego na konferencji Hard Probes 2018, CERN, Genewa, 30
września 2018.

4.2 Opieka naukowa nad studentami i doktorantami

1. Opieka naukowa w roli promotora pomocniczego nad doktorantem Oleksandrem Gi-
tuliarem w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Higher-Order Corrections in QCD Evolution Equations and
Tools for Their Calculation.
Promotor: Prof. Maciej Skrzypek.
Data obrony: 3 czerwca 2014.

2. Nieformalna opieka naukowa nad doktorantem Eric Godat na uniwersytecie Southern Me-
thodist University w Dallas, TX, USA.
Tytuł rozprawy doktorskiej: The Impact of pPb W/Z LHC Data on nCTEQ15 Parton
Distribution Functions with an Emphasis on Refitting the nCTEQ15 nPDF Set.
Promotor: Prof. Fredrick Olness.
Data obrony: 19 maja 2018.
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4.3 Udział w organizacji wydarzeń popularnonaukowych

1. Udział w organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie w roku 2018.

2. Zasiadanie w jury konkursów Texas Regional Science Fair w Dallas, TX, USA w latach
2012, 2013 i 2016.

3. Pomoc w koordynowaniu dni otwartych Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie podczas
Małopolskiej Nocy Naukowców w latach 2009-2011.
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