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3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w
jednostkach naukowych

06/2010 � obecnie: Adiunkt w Zakªadzie Ultrarelatywistycznej Fizyki J¡drowej
i Oddziaªywa« Hadronów, Instytut Fizyki J¡drowej
im. Henryka Niewodnicza«skiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków

2005 � 2010: Asystent, Niemiecka Agencja Kosmiczna (German Aerospace Center),
Institute for Communications and Navigation, Neustreliz, Niemcy

W latach 2012�2015 ka»dego roku sp¦dzaªem 3 miesi¡ce w CERN jako Corre-
sponding Associate pracuj¡c w eksperymencie ALICE przy Wielkim Zderzaczu
Hadronów LHC (Large Hadron Collider).

W kolejnych latach okoªo 40% mojego czasu sp¦dzaªem w CERN, uczest-
nicz¡c w analizach oddziaªywa« ultraperyferycznych; w ostatnim roku t¡ akty-
wno±¢ ª¡czyªem z prac¡ przy detektorach dyfrakcyjnych AD (ALICE Di�ractive
detector) i rozwijaniem projektu ich modernizacji.

Funkcje peªnione w eksperymencie ALICE

2014 � obecnie: Wspóªkoordynator grupy roboczej UPC badaj¡cej procesy
ultraperyferyczne (UPC; Ultra-Peripheral Collisions)

2015 � 2017: Wspóªkoordynator grupy roboczej UD (UPC and Di�raction),
skªadaj¡cej si¦ z trzech nast¦puj¡cych grup: grupa analiz UPC,
grupa procesów dyfrakcyjnych, grupa badaj¡ca promieniowanie kosmiczne

2015 � 2017: Czªonek komitetu ALICE Physics Board
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4 Wskazanie osi¡gni¦cia1 wynikaj¡cego z art. 16
ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopni-
ach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017
r. poz. 1789)

4.1 Tytuª osi¡gni¦cia naukowego

Christoph Mayer, �Photoproduction cross section measurements in ultra-peripheral

Pb-Pb and p-Pb collisions at the LHC with ALICE� Monogra�a wydana nakªa-
dem Instytutu Fizyki J¡drowej im. Henryka Niewodnicza«skiego Polskiej Akademii
Nauk, Kraków 2019, ISBN 978�83�63542�14�6.

4.2 Publikacje b¦d¡ce podstaw¡ osi¡gni¦cia naukowego

Rozprawa habilitacyjna opiera si¦ na poni»szej li±cie publikacji, do których
wniosªem wkªad przez bezpo±redni udziaª w analizie materiaªu do±wiadczalnego
zebranego w eksperymencie ALICE lub po±rednio jako koordynator grupy UPC
kieruj¡cy dan¡ analiz¡ (tab. 1).

Table 1: Wkªad do publikacji.
Ref. Wkªad
[1] 15% � przeprowadzanie analizy jako koordynator grupy UPC
[3] 10% � przeprowadzanie analizy jako koordynator grupy UPC
[4] 20% � analiza skaningów van der Meera dla wi¡zki nie podlegaj¡cej

faktoryzacji
[5] 20% � analiza skaningów van der Meera dla wi¡zki nie podlegaj¡cej

faktoryzacji
[7] 20% � analiza skaningów van der Meera dla wi¡zki nie podlegaj¡cej

faktoryzacji
[8] 20% � opracowaª spust dla zderze« ultraperyferycznych,

przeprowadzanie analizy jako koordynator grupy UPC
[9] 50% wkªad do rozdziaªu o zderze« ultraperyferycznych
[11] 90% � wykonaª analiz¦ i napisaª wi¦kszo±¢ artykuªu
[12] 20% � opracowaª spust dla zderze« UPC, przeprowadzanie analizy

jako koordynator grupy UPC
[13] 10% � przeprowadzanie analizy jako koordynator grupy UPC
[14] 100% � napisaª proceedings
[15] 60% � pomiar przekroju γγ → e+e−, pomiar jasno±ci dla zderze«

UPC, e�×acceptance
[16] 10% � pomiar jasno±ci dla zderze« ultraperyferycznych
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Publications on which the habilitation thesis is
based on

[1] S. Acharya et al., �Coherent J/ψ photoproduction at forward rapidity in
ultra-peripheral Pb-Pb collisions at

√
sNN = 5.02 TeV�, (2019), arXiv:1904.

06272 [nucl-ex].

[3] S. Acharya et al., �Energy dependence of exclusive J/ψ photoproduction
o� protons in ultra-peripheral p-Pb collisions at

√
sNN = 5.02 TeV�, (2018),

arXiv:1809.03235 [nucl-ex].

[6] Z. Citron et al., �Future physics opportunities for high-density QCD at
the LHC with heavy-ion and proton beams�, in HL/HE-LHC Workshop:
Workshop on the Physics of HL-LHC, and Perspectives at HE-LHC Geneva,
Switzerland, June 18-20, 2018 (2018), arXiv:1812.06772 [hep-ph].

[8] D. Horak, �ALICE measurements on ρ0 photoproduction in Pb-Pb ultra-
peripheral collisions�, (2017), https://indico.cern.ch/event/433345/
contributions/2373716/.

[9] K. Akiba et al., �LHC Forward Physics�, J. Phys. G43, 110201 (2016)
10.1088/0954-3899/43/11/110201, arXiv:1611.05079 [hep-ph].

[11] J. Adam et al., �Coherent ρ0 photoproduction in ultra-peripheral Pb-
Pb collisions at

√
sNN = 2.76 TeV�, JHEP 09, 095 (2015) 10.1007/

JHEP09(2015)095, arXiv:1503.09177 [nucl-ex].

[12] J. Adam et al., �Coherent ψ(2S) photo-production in ultra-peripheral Pb
Pb collisions at

√
sNN = 2.76 TeV�, Phys. Lett. B751, 358�370 (2015)

10.1016/j.physletb.2015.10.040, arXiv:1508.05076 [nucl-ex].

[13] B. B. Abelev et al., �Exclusive J/ψ photoproduction o� protons in ultra-
peripheral p-Pb collisions at

√
sNN = 5.02 TeV�, Phys. Rev. Lett. 113,

232504 (2014) 10.1103/PhysRevLett.113.232504, arXiv:1406.7819
[nucl-ex].

[14] C. Mayer, �Coherent photo-production of ρ0 mesons in ultra-peripheral
Pb-Pb collisions at the LHC measured by ALICE�, EPJ Web Conf. 81,
02011 (2014) 10.1051/epjconf/20148102011.

[15] E. Abbas et al., �Charmonium and e+e− pair photoproduction at mid-
rapidity in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at

√
sNN=2.76 TeV�, Eur.

Phys. J.C73, 2617 (2013) 10.1140/epjc/s10052-013-2617-1, arXiv:1305.
1467 [nucl-ex].

[16] B. Abelev et al., �Coherent J/ψ photoproduction in ultra-peripheral Pb-
Pb collisions at

√
sNN = 2.76 TeV�, Phys. Lett. B718, 1273�1283 (2013)

10.1016/j.physletb.2012.11.059, arXiv:1209.3715 [nucl-ex].
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4.3 Omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i osi¡gni¦-
tych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego
wykorzystania

Na zderzaczu LHC ultraperyferyczne zderzenia ultrarelatywistycznych jonów
oªowiu umo»liwiaj¡ badanie oddziaªywa« γ-j¡dro oraz γγ. Wi¡zki jonów oªowiu
dost¦pne na LHC s¡ ¹ródªem intensywnych strumieni fotonowych o bardzo
wysokiej energii, b¦d¡cych wynikiem kontrakcji Lorentza oraz faktu, »e równowa»ny
strumie« prawie rzeczywistych fotonów wokóª jonów oªowiu jest proporcjonalny
do kwadratu ich ªadunku. Eksperymentalnie przypadki zderze« ultraperyfer-
ycznych charakteryzuj¡ si¦ bardzo maª¡ krotno±ci¡ w centralnym obszarze ra-
pidity/pospieszno±ci oraz przerwami w rapidity poza nim.

Podstaw¡ rozprawy habilitacyjnej s¡ pomiary procesów ultraperyferycznych
wykonane w eksperymencie ALICE (A Large Ion Collider Experiment).

Na rysunku 1 pokazano zmierzony przekrój czynny na koherentn¡ fotopro-
dukcj¦ mezonu ρ0 w centralnym obszarze rapidity w zderzeniach Pb-Pb przy
energii

√
sNN = 2.76 TeV i jego ekstrapolacj¦ do caªkowitego przekroju czyn-

nego [11]. Pomiary ALICE s¡ porównane z przewidywaniami modelowymi i
z wcze±niejszymi pomiarami eksperymentu STAR dla zderze« Au-Au. Zmier-
zony przekrój czynny jest zgodny z przewidywaniami generatora Monte Carlo
STARLIGHT i obliczeniami Goncalves i Machado (GM), natomiast przewidy-
wanie GDL (Glauber-Donnachie-Landsho�) jest ok. czynnik dwa powy»ej danych.
Brak zgodno±ci z modelem GDL jest zastanawiaj¡cy poniewa» mo»e wskazywa¢
na cieniowanie j¡drowe (nuclear shadowing).
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Figure 1: Po lewej: Porównanie zmierzonego przekroju czynnego w procesie
UPC na koherentn¡ produkcj¦ ρ0 w centralnym obszarze rapidity z przewidy-
waniami modelowymi. Po prawej: Porównanie caªkowitego przekroju na ko-
herentn¡ ultraperyferyczn¡ produkcj¦ ρ0 (tzn. ekstrapolowanego do peªnego
obszary rapidity) z przewidywaniami modelowymi oraz wcze±niejszymi pomi-
arami eksperymentu STAR dla zderze« Au-Au [11].

Rysunek 2 przedstawia zmierzony przekrój czynny na koherentn¡ fotopro-
dukcj¦ ρ0 w centralnym obszarze rapidity w zderzeniach Pb-Pb przy energii
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√
sNN = 5.02 TeV wraz z przewidywaniami wielu modeli. Przewidywania wszys-

tkich modeli, poza przewidywaniem STARLIGHT, przeszacowuj¡ zmierzony
przekrój czynny [8].
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Figure 2: Porównanie zmierzonego w centralnym obszarze rapidity przekroju
czynnego dla procesu Pb+Pb→Pb+Pb+ρ0 z przewidywaniami modelowymi
STARLIGHT, GM CDM i GKZ [8].

Rysunek 3 stanowi podsumowanie dokonanych w ALICE pomiarów przekroju
czynnego na proces γγ → e+e− zmierzony w oddziaªywaniach Pb-Pb przy
energii

√
sNN = 2.76 TeV [15]. Masa niezmiennicza pary e+e− obejmuje za-

kres od 0.6 do 10 GeV/c2, z wykluczeniem obszaru rezonansów J/ψ i Ψ(2S).
Bardzo ciekawym byªoby powtórzenie tej analizy dla danych Pb-Pb przy en-
ergii

√
sNN = 5.02 TeV. Przekrój czynny dla reakcji Pb+Pb→Pb+Pb+e+e−

zale»y zarówno od strumienia fotonów, który jest dobrze znany, jak i od pro-
cesu γγ → e+e−, który jest obliczalny w ramach perturbacyjnej QED. Zgod-
no±¢ przewidywa« modelowych z pomiarami wskazuje, »e nasze dotychczasowa
wiedza teoretyczna jest wystarczaj¡ca dla osi¡gni¦cia takiego rezultatu. W
szczególno±ci, narzuca to ograniczenia w obliczeniach QED uwzgl¦dniaj¡cych
poprawki wy»szego rz¦du w elektromagnetycznej staªej sprz¦»enia αEM.

Rysunek 4 przedstawia porównanie z przewidywaniami modelowymi zmier-
zonej w ALICE, w zderzeniach p-Pb i Pb-p przy energii

√
sNN = 5.02 TeV, en-

ergetycznej zale»no±ci przekroju czynnego na fotoprodukcj¦ J/ψ na protonach
[3, 13]. Przewidywania wszystkich rozwa»anych modeli, opartych na ró»nych
zaªo»eniach �zycznych, s¡ zgodne z danymi w ramach aktualnych niepewno±ci
pomiarowych. Godnym zauwa»enia jest fakt, »e chocia» przewidywania teorety-
czne wokóª i poni»ej 1 TeV nie s¡ zbyt precyzyjne, to w tym obszarze wszystkie
wykazuj¡ tendencj¦ bycia poni»ej dopasowania opartego na formule pot¦gowej.
Ten obszar energetyczny b¦dzie dost¦pny dla precyzyjnych analiz w oparciu o
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Figure 3: Pomiar koherentnej fotoprodukcji γγ→ e+e− eksperymencie ALICE,
dla masy niezmienniczej e+e− w zakresie (0.6-10) GeV/c2, w porównaniu z
przewidywaniami STARLIGHT [15].

nowe dane zebrane dla periodu LHC � Run2, oraz przyszªego materiaªu do±wiad-
czalnego z Run 3 i Run 4.

Poza zaanga»owaniem w analizy procesów UPC przyczyniªem si¦ znacz¡co
do prac aparaturowych zwi¡zanych z detektorami dyfrakcyjnym AD (ALICE
Di�ractive detector), we wszystkich ich aspektach:
• Byªem czªonkiem zespoªu testuj¡cego moduªy detektora AD na testowej
wi¡zce PS, w którym przyczyniªem si¦ do uruchomienia elektroniki �front-
end� i nast¦pnie analizy zebranych danych.

• Adaptowaªem oprogramowanie sprz¦towe (ang. �rmware) FPGA detek-
torów VZERO do potrzeb liczników AD, co wymagaªo m.in. sumowania
koincydencji mi¦dzy s¡siednimi blokami (pads) licznika

• Adaptowaªem i nast¦pnie rozwin¡ªem system kontroli detektora wzoruj¡c
si¦ na oprogramowaniu detektora VZERO

• Opracowaªem poprawk¦ uwzgl¦dniaj¡c¡ nasycenie (ang. saturation) de-
tektora AD, która jest stosowana w czasie kalibracji detektora i umo»liwia
jego u»ycie w oszacowaniu centralno±ci w zderzeniach pA i AA.

• Byªem odpowiedzialny za kalibracj¦ detektora AD, która dotyczyªa otrzymy-
wania krzywych wzmocnienia HV, okre±lenia okien czasowych dla kanaªów
licznika i ustanowienia okien czasowych dla zderze« wi¡zka-wi¡zka i wi¡zka-
gaz.

• Rozwin¡ªem oprogramowanie o�ine do rekonstrukcji i symulacji detektora
AD oraz wykryªem i poprawiªem jego bª¦dy.

• Byªem odpowiedzialny za poprawne codzienne dziaªanie detektora AD.
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Figure 4: Górny: Zmierzony w ALICE (czerwone symbole) przekrój czynny
na ekskluzywn¡ fotoprodukcj¦ J/ψ na protonach w funkcji energii w ukªadzie
±rodka masy systemu foton-proton Wγ p, otrzymany w zderzeniach protonów
i j¡der oªowiu przy energii

√
sNN = 5.02 TeV, wraz z wynikami z [13]. Po-

miary ALICE s¡ porównane z dopasowaniem pot¦gowym, wynikami z HERA,
pomiarami LHCb i przewidywaniami teoretycznymi. Niepewno±ci pomiarowe
s¡ oszacowane jako suma kwadratów niepewno±ci statystycznych i systematy-
cznych. Dolny: Stosunek przewidywa« modelowych pokazanych na górnym
rysunku do pot¦gowego dopasowania dla danych ALICE. Warto±ci x-Bjorkena
odpowiadaj¡ce Wγ p s¡ zaznaczone na górze rysunku 4.

• Przeprowadziªem badania dotycz¡ce mody�kacji (ang. upgrade) detektora
AD dla potrzeb Run 3 i Run 4 oraz byªem wspóªautorem projektu jego
modernizacji. Proposal: �AD Upgrade for LHC Run 3. The ALICE For-

ward Di�raction Detector�.

4.4 Plany na przyszªo±¢

Planuj¦ kontynuowa¢ badania procesów ultraperyferycznych w eksperymencie
ALICE oraz uczestniczy¢ w projekcie modernizacji detektora AD do warunków
LHC w okresie Run 3 i Run 4.

5 Omówienie pozostaªych osi¡gni¦¢ naukowo�dydaktycznych

5.1 Publikacje

W sumie jestem wspóªautorem nast¦puj¡cej liczby prac (bazy inspirehep.net):
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Liczba wszystkich publikacji: 221
Caªkowita liczba cytowa«: 15,959
Liczba cytowani bez auto-cytowa«: 7628
Index Hirscha: 46

5.2 Omówienie pozostaªych osi¡gni¦¢ naukowych

5.2.1 Analiza skaningów van der Meera dla wi¡zki nie podlegaj¡cej
faktoryzacji

W eksperymencie ALICE, poza badaniem oddziaªywa« ultraperyferycznych,
jestem zaanga»owany tak»e w analiz¦ skaningów van der Meera (vdM), które s¡
wa»nym narz¦dziem pomiaru ±wietlno±ci dostarczanej przez LHC. W metodzie
opracowanej przez van der Meera zakªada si¦, »e pro�le wi¡zki faktoryzuj¡ si¦, co
niekoniecznie jest poprawnym zaªo»eniem przy aktualnym dziaªaniu zderzacza
LHC.

Dla potrzeb eksperymenu ALICE zaadaptowaªem i przystosowaªem metod¦
pozwalaj¡c¡ na oszacowanie efektów wynikaj¡cych z nie-faktoryzowalno±ci wi¡zki
przy wyznaczaniu ±wietlno±ci [39]. W ALICE 3-wymiarowy nie-faktoryzowalny
�double-Gaussian model� jest dopasowywany równocze±nie do cz¦sto±ci i do
parametrów wi¡zki istotnych dla pomiaru ±wietlno±ci (pozycje, rozmiary, od-
chylenie poprzeczne). Metoda ta jest obecnie stosowana w eksperymencie AL-
ICE przy ka»dej analizie vdM.

Na rysunku 5 pokazano dopasowanie modelu �double-Gaussian� do skaningu
vdM otrzymanego w zderzeniach pp przy energii

√
s = 8 TeV [7], gdzie poprawka

wynikaj¡ca z niefaktoryzowalno±ci wi¡zki wyniosªa 1.046±0.005(stat.). Analog-
icznie, na rysunku 6 pokazano dopasowanie zaadaptowanego modelu do parametrów
wi¡zki wyznaczonych w obszarze pomiaru ±wietlno±ci dla zderze« p-Pb przy
energii

√
sNN = 8.16 TeV [7]. W tym przypadku poprawka do widocznego

przekroju czynnego (ang. visible cross section) wynikaj¡ca z niefaktoryzowal-
no±ci wi¡zki okazaªa si¦ by¢ zaniedbywalna.

Poni»sza lista publikaciji, oprócz pozycji [39], podsumowuje mój dodatkowy
wkªad do eksperymentu ALICE, poza dokonaniami opisanymi w habilitacyjnej
rozprawie.

Other publications in ALICE

[2] P. Azzi et al., �Standard Model Physics at the HL-LHC and HE-LHC�,
(2019), arXiv:1902.04070 [hep-ph].

[4] �ALICE 2017 luminosity determination for pp collisions at
√
s = 5 TeV�,

(2018), https://cds.cern.ch/record/2648933.

[5] �ALICE luminosity determination for p-Pb collisions at
√
sNN = 8.16

TeV�, (2018), https://cds.cern.ch/record/2314660.

[7] �ALICE luminosity determination for pp collisions at
√
s = 8 TeV�, (2017),

https://cds.cern.ch/record/2255216.
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Figure 5: Parametry wi¡zki z obszaru pomiaru ±wietlno±ci (ang. luminous
region parameters) oraz cz¦sto±¢ T0 dla zderze« pp przy energii

√
s = 8 TeV

w funkcji separacji w czasie horyzontalnego skaningu, wynikaj¡ce z dopasowa-
nia przy u»yciu modelu [39] (czerwona przerywana linia). W górnym rz¦dzie
pokazano warto±ci ±rednie parametrów, w ±rodkowym ich warto±ci RMS, w dol-
nym przesuni¦cie poprzeczne (ang. transverse tilt) oraz cz¦sto±¢ T0 [7].

[39] S. N. Webb, �Factorisation of beams in van der Meer scans and measure-
ments of the φ∗η distribution of Z → e+e− events in pp collisions at

√
s = 8

TeV with the ATLAS detector�, PhD thesis (Manchester U., 2015-06-01).

5.2.2 Badania w dziedzinie �zyki teoretycznej

Zarówno moja praca dyplomowa jak i doktorska byªy z zakresu bada« �zyki
teoretycznej. Moja rozprawa dyplomowa byªa po±wi¦cona problemowi anomalii
CPT w uproszczonej kwantowej teorii pola w dwóch wymiarach [38].

W czasie pracy nad doktoratem zajmowaªem si¦ teoriami supergrawitacji,
w szczególno±ci badaªem ich stany podstawowe, czyli rozwi¡zania pró»niowe,
które s¡ zwi¡zane z teorio-strunow¡ kompakty�kacj¡ dodatkowej liczby wymi-
arów wyst¦puj¡cych w supergrawitacji [33].

Pod koniec pracy nad doktoratem zainteresowaªem si¦ tak»e uogólnionymi
teoriami pola Yanga-Millsa z cechowaniem(ang. Lie-algebroid Yang-Mills gauge
�eld theories), w których zamiast grup i algebr Liego, u»ywa si¦ grupoidów i
algebroidów Liego [28].
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Figure 6: Parametry wi¡zki z obszaru pomiaru ±wietlno±ci (ang. luminous
region parameters) oraz cz¦sto±¢ T0 dla zderze« p-Pb przy energii

√
sNN =

8.16 TeV w funkcji separacji w czasie horyzontalnego skaningu, wynikaj¡ce z
dopasowania przy u»yciu modelu [39] (czerwona przerywana linia). W górnym
rz¦dzie pokazano warto±ci ±rednie parametrów, w ±rodkowym ich warto±ci RMS,
w dolnym przesuni¦cie poprzeczne (ang. transverse tilt) oraz cz¦sto±¢ T0 [5].
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