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• Data urodzenia: 09.05.1968

• Miejsce urodzenia: Mi !edzyrzecze

2 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

• Dyplom magistra nauk fizycznych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
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3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w
jednostkach naukowych

od 2005 pracownik naukowy (sta!la pozycja), DESY (Hamburg, Niemcy)
2002-2005 postdoc, DESY (Zeuthen, Niemcy)
1999-2001 postdoc, DESY (Hamburg, Niemcy)
1997-2014 adiunkt, Instytut Fizyki J !adrowej, PAN Kraków
1994–1997 studia doktoranckie, Instytut Fizyki J !adrowej w Krakowie
1992–1994 staż naukowy, Instytut Fizyki J !adrowej w Krakowie

3.1 Życiorys i zarys kariery zawodowej

Urodzi!lam si !e 9 maja 1968 roku w Mi !edzyrzeczu. Ucz !eszcza!lam do szko!ly podsta-
wowej i Liceum Ogólnokszta!lc !acego im. Adama Asnyka w Bielsku-Bia!lej.

W latach 1987-1992 studiowa!lam fizyk !e na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie. W roku 1991 sp !edzi!lam dwa miesi !ace w laboratorium DESY w Hamburgu,
gdzie jako studentka letnia pracowa!lam pod opiek !a dr Janusza Martyniaka nad iden-
tyfikacj !a cz !astek powabnych w eksperymencie H1 na akceleratorze HERA. Prac !e
magistersk !a wykona!lam pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Rybickiego.
Zajmowa!lam si !e badaniem korelacji par cz !astek powabnych produkowanych w od-
dzia!lywaniach !! Cu w eksperymencie NA32 na akceleratorze SPS w CERN. Prac !e
magistersk !a obroni!lam z wyróżnieniem w czerwcu 1992. Wyniki uzyskane w ra-
mach pracy magisterskiej zosta!ly opublikowane w Phys. Lett. B302 (1993) 112-118
(“Charmed pair correlations in !! Cu interactions at 230-GeV/c” ACCMOR Col-
laboration (E. Mroczko) ).

Po studiach tj. w 1992 roku zosta!lam przyj !eta na staż w Zak!ladzie Elektronicznej
Detekcji Cz !astek w Instytucie Fizyki J !adrowej w Krakowie. W ramach tego stażu
w 1993 roku przebywa!lam w laboratorium DESY w Hamburgu, gdzie pracowa!lam
w eksperymencie H1 dzia!laj !acym na zderzaczu ep HERA. Zajmowa!lam si !e analiz !a
dżetów emitowanych w przedni (tzn. wyznaczony przez kierunek wi !azki protonowej)
obszar detektora H1. Analiz !e t !a kontynuowa!lam w latach 1993-97 jako temat mojej
pracy doktorskiej. Bada!lam sygnatury dynamiki BFKL na HERA. Temat tej analizy
wynika!l z faktu, iż nie by!lo jasne czy obszar kinematyczny dost !epny na HERA wci !aż
podlega opisowi dostarczonemu przez równania dynamiki DGLAP, czy też należy już
stosować dynamik !e BFKL. Analiza dżetów do przodu, mia!la dostarczyć odpowiedzi
na ten temat, gdyż zawiera informacje o rodzaju uporz !adkowania emisji partono-
wych. W ramach tej analizy studiowa!lam algorytmy dżetowe oraz wykona!lam kom-
pletn !a analiz !e parametrów dżetowych. Celem poprawnego uwzgl !ednienia efektów
detektorowych zastosowa!lam do mojej analizy proces odwik!lywania parametrów
rzeczywistych do poziomu hadronowego używaj !ac metody opartej na twierdzeniu
Bayesa i zaproponowanej przez G. D’Agostiniego. Wyniki mojej analizy zosta!ly
wykorzystane w publikacji “Forward Jet and Particle Production at HERA” H1
Collaboration (E. Lobodzinska),Nucl. Phys. B538 (1998) 3-22.

W 1996 roku przebywa!lam - jako stypendystka fundacji TEMPUS na Uniwersy-
tecie w Durham w grupie prof. Alana Martina, która to grupa opracowa!la podstawy
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teoretyczne analizy, któr !a si !e zajmowa!lam w ramach pracy doktorskiej. Pobyt ten
wykorzysta!lam do pog!l !ebienia mojej wiedzy teoretycznej i lepszego zrozumienia ba-
danych procesów.

Praca doktorska - wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Turnaua i dr
Alberta De Roecka - nosi tytu!l “Measurement of the forward jet cross–section in
the low–xB region at HERA as a signature of BFKL dynamics”. Obroni!lam j !a z
wyróżnieniem w listopadzie 1997 otrzymuj !ac od Rady Naukowej Instytutu Fizyki
J !adrowej tytu!l doktora nauk fizycznych.

W 1998 kontynuowa!lam prac !e na rzecz eksperymentu H1 jako stypendystka Fun-
dacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Od stycznia 1999 roku - już jako postdoc uczestniczy!lam w kolejnych pracach
w eksperymencie H1 w DESY. Moim g!lównym zadaniem by!lo napisanie programu
zarz !adzaj !acego zbieraniem danych w eksperymencie oraz wspó!lpracuj !acego z licz-
nymi aplikacjami odpowiedzialnymi za kontrol !e i monitorowanie detektora. Aplika-
cja ta - nazwana SystemSupervisor - mia!la kontaktować si !e i pobierać lub wymie-
niać informacje z wieloma podsystemami, w szczególności z centralnym sytemem
zbierania danych, z centralnym uk!ladem wyzwalania (trygerem), programem kon-
troli detektora, baz !a danych, centralnym systemem zapisu danych. Napisany przeze
mnie SystemSupervisor by!l używany w eksperymencie H1, od roku 2001 aż do końca
zbierania danych przez eksperymenty na HERA, czyli do lipca 2007 roku.

Równocześnie zajmowa!lam si !e analiz !a fizyczn !a, a mianowicie bra!lam udzia!l w
analizie g!l !eboko wirtualnego rozpraszania comptonowskiego - DVCS. W 2001 roku
wyg!losi!lam na konferencji w Ringberg “New Trends in HERA Physics” przegl !adowy
referat na temat wyników badania procesów DVCS ze wszystkich eksperymentów
z HERA (H1, ZEUS i HERMES) opublikowany później w artykule “The DVCS
measurement at HERA”, E. Lobodzinska, J. Phys. G28 (2002) 1113-1126.

W czasie mojej pracy dla eksperymentu H1 w Hamburgu wspó!lpracowa!lam
także z grup !a zajmuj !ac !a si !e analiz !a jakości danych zbieranych w eksperymencie,
w szczególności jakości !a danych dostarczanych przez tylny kalorymetr - SpaCal.

W latach 2002-2005 pracowa!lam na pozycji postdoktorskiej w Instytucie Fizyki
w Zeuthen. Tam w!l !aczy!lam si !e w prace grupy kierowanej przez prof. Maxa Kle-
ina zajmuj !acej si !e analiz !a funkcji struktury protonu. Analiza ta dotyczy!la pomiaru
funkcji struktury F2 w obszarze kinematycznym o niskich wartościach przekazu czte-
rop !edu Q2 i zmiennej Bjorkena x tj. 0.2 GeV2 < Q2 < 25 GeV2 i 0.5· 10!6 < x <
0.02. Bra!lam udzia!l w analizie danych o nominalnym wierzcho!lku zbieranych w
dedykowanych sesjach używaj !acych uproszczonego systemu trygerowania tzw. mi-
nimum bias w 1999 roku oraz danych zbieranych w okresie, gdy punkt zderzenia
wi !azek ep by!l przesuni !ety o 70 cm wzd!luż kierunku wi !azki protonowej tzw. dane o
przesuni !etym wierzcho!lku z roku 2000. Uczestniczy!lam we wszystkich etapach ana-
lizy, jednak moim g!lównym zadaniem by!la kalibracja tylnego kalorymetru - SpaCal
w detektorze H1. Program do kalibracji zosta!l napisany w j !ezyku programowania
C++, by móg!l wej́sć w sk!lad tworzonego wówczas pakietu H1OO - zawieraj !acego
obiektowe metody i elementy analizy danych z eksperymentu H1. Zastosowana pro-
cedura kalibracyjna wykorzystywa!la fakt, że zmienne kinematyczne na zderzaczu
HERA można zrekonstruować za pomoc !a różnych metod. W szczególności pomiar
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energii elektronu może być przeprowadzony za pomoc !a bezpośredniego pomiaru w
kalorymetrze, ale także za pomoc !a pomiaru k !ata biegunowego elektronu i k !ata bie-
gunowego hadronowego stanu końcowego. Generalnie, kalibracja polega na tym,
by zminimalizować różnic !e mi !edzy energi !a referencyjn !a - w naszym wypadku tzw.
energi !a podwójnego k !ata - i energi !a odczytywan !a za pomoc !a kalorymetru SpaCal.
Do skalibrowania 1192 cel detektora SpaCal uży!lam procedury iteracyjnej. Po wpro-
wadzeniu dodatkowych poprawek zwi !azanych ze specyficznymi szczegó!lami budowy
kalorymetru SpaCal i jego funkcjonowania uda!lo si !e osiagn !ac precyzj !e rz !edu 0.2%.

Innym moim zadaniem g!lównym w procesie ca!lej analizy funkcji struktury pro-
tonu by!la determinacja pod!lużnej funkcji struktury FL ze zmierzonego przekroju
czynnego, czyni !ac pewne, niewielkie za!lożenia na temat zachowania funkcji F2 np.
za!lożenia, że F2 wzrasta jak x!" także dla najwi !ekszych dost !epnych w naszym
pomiarze wartości zmiennej y 1, a nie tylko w obszarze mniejszego y, gdzie taki
wzrost zosta!l udowodniony doświadczalnie. Przeprowadzi!lam tak !a analiz !e funkcji
FL używaj !ac tzw. metody różniczkowej. Metoda ta wykorzystuje fakt, iż w obsza-
rze najwi !ekszych wartości y wk!lad do przekroju czynnego pochodz !acy od pod!lużnej
funkcji struktury jest dominuj !acy. Dlatego też wyznaczenie różniczki przekroju
czynnego wzgl !edem ln y daje nam niemal bezpośredni dost !ep do FL. Innym spo-
sobem ekstrakcji FL jest tzw. metod !a kszta!ltu, polegaj !aca na jednoczesnym do-
pasowywaniu do przekroju czynnego wk!ladu od F2 w formie x!" oraz wk!ladu od
FL, zak!ladaj !ac iż zależność FL od y jest zdominowana cz!lonem y2/(1 + (1 ! y)2),
zaś sam !a wartość FL w niewielkim zakresie dost !epnym dla pomiaru można uznać
za niezależn !a od y. Wyniki ekstrakcji FL przedstawi!lam na konferencji QCD w
St. Petersburgu w 2003 roku “Determination of the longitudinal proton structure
function FL at low Q2 at HERA”[hep-ph/0311180]. Referat ten cieszy!l si !e sporym
zainteresowaniem o czym świadczyć może duża, jak na wyst !apienie konferencyjne,
liczba cytowań (26) w publikacjach naukowych.

Ca!lość wyników analizy przekroju czynnego i funkcji struktury protonu dla wspo-
mnianych wyżej dwóch zbiorów danych ukaza!la si !e w - najobszerniejszym artykule
wspó!lpracy H1 - “Measurement of the Inclusive ep Scattering Cross Section at Low
Q2 and x at HERA” H1 Collaboration (E. M. Lobodzinska) Eur. Phys. J. C63
(2009) 625-678, zbieraj !acym w jedn !a wielk !a publikacj !e wysi!lek licznych adiunktów
i wielu doktorantów pracuj !acych nad t !a analiz !a przez niemal 10 lat. Pomimo tego,
iż od 2005 roku przesta!lam być cz!lonkiem wspó!lpracy H1, a w 2006 roku moje na-
zwisko przesta!lo ukazywać si !e wśród autorów prac H1, w tej szczególnej publikacji
pojawi!lam si !e ponownie na líscie autorów.

Od 2005 roku jestem cz!lonkiem wspó!lpracy ZEUS. Pocz !atkowo zajmowa!lam si !e
pracami zwi !azanymi z krzemowym detektorem wierzcho!lka MVD (Micro Vertex De-
tector) - “The design and performance of the ZEUS Micro Vertex detector” A. Po-
lini, E. Lobodzinska et.al. Nucl.Instrum.Meth. A581 (2007) 656-686 oraz analiz !a
DVCS. Później przej !e!lam odpowiedzialność za rekonstrukcj !e danych w eksperymen-
cie ZEUS, a po zakończeniu dzia!lalności akceleratora HERA także za reprocesowanie

1Zmienna y to u!lamek energii oddzia!lywuj !acego leptonu przekazany do protonu, w uk!ladzie
spoczynkowym protonu, dla rozpraszania g!l !eboko nieelastycznego leptonów na protonach.
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wszystkich danych z eksperymentu ZEUS przy użyciu jednolitego systemu z naj-
nowszymi udoskonaleniami rekonstrukcji śladów i wierzcho!lków oraz ostatecznymi
poprawkami zwi !azanymi z geometri !a detektora, świetlności !a, kalibracj !a itd.

W!l !aczy!lam si !e też w prace nad analiz !a pod!lużnej funkcji struktury protonu - FL

przy użyciu danych pochodz !acych ze zderzeń wi !azek o obniżonej energii tj. ener-
gia wi !azki protonowej zosta!la obniżona do 460 GeV (tzw. niska energia), a poźniej
do energii - 575 GeV (tzw. pośrednia energia). W szczególności przeprowadzi!lam
analiz !e maj !ac !a ustalić jaki wp!lyw na pomiar funkcji struktury maj !a zdarzenia ra-
diacyjne tzn. gdy z elektronu wi !azki emitowany jest dodatkowy foton i jak najlepiej
usuwać, ewentualnie szacować, wk!lad od takich zdarzeń. Studia te oparte by!ly na
różnych modelach Monte Carlo. Zajmowa!lam si !e także problemem t!la od fotopro-
dukcji. Ze wzgl !edu na to, iż pomiar w analizie FL dokonywany jest dla dużych
wartości y - wk!lad od t!la fotoprodukcyjnego jest dominuj !acy. Dlatego też usuwanie
go i dok!ladne szacowanie liczby pozosta!lych zdarzeń jest ogromnie ważne. W mojej
analizie przeprowadzi!lam studia używaj !ac taggera elektronowego na 6m 2 do elimi-
nacji zdarzeń fotoprodukcyjnych oraz MC do szacowania liczby zdarzeń, których nie
zdo!lalísmy usun !ać metod !a opart !a na pomiarze z taggera elektronowego. Oczywiscie
analiza ta by!la poprzedzona badaniami samego taggera na 6m tzn. pokrycia prze-
strzeni fazowej, wydajności itp.

Od 2009 roku jestem także cz!lonkiem wspó!lpracy ATLAS, gdzie - jako me-
nedżer oprogramowania do produkcji zdarzeń Monte Carlo - odpowiedzialna jestem
za przystosowanie generatorów Monte Carlo do pracy w środowisku eksperymentu
ATLAS (“Monte Carlo generators in ATLAS software” C. Ay, E. Lobodzinska et
al., J. Phys. Conf. Ser. 219 (2010) 032001).

Ponadto wraz z moj !a doktorantk !a prowadz !e prac !e nad analiz !a przekroju czyn-
nego na produkcj !e bozonów W dla danych zebranych w roku 2013 dla zderzeń pp
przy energii w uk!ladzie środka masy

"
s = 2.76 TeV w ATLAS. Podobnie jak ana-

lizy funkcji struktury protonu na HERA, analiza ta jest analiz !a wysokiej precyzji.
Otrzymany przekrój czynny pozwoli na wyznaczenie zależności przekroju czynnego
na produkcj !e bozonów W i Z na LHC od energii w uk!ladzie środka masy. Zaś stosu-
nek zmierzonego przez nas przekroju czynnego do wyników dla 7 i 8 TeV umożliwi
przeprowadzenie bardziej precyzyjnego dopasowania funkcji g !estości partonowych.
Jest to wi !ec analiza b !ed !aca niejako kontynuacj !a pomiarów rozpocz !etych na HERA
i zmierzaj !acych do precyzyjnego poznania struktury protonu.

2Tagger elektronowy na 6m jest cz !eści !a detektora do pomiaru świetlności. Jest oddalony o 6 m
od punktu oddzia!lywania w kierunku biegu wi !azki elektronowej, czyli obszarze tylnym detektora
ZEUS.
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4 Wskazanie osi "agni "ecia wynikaj "acego z Art. 16
Ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr
65, poz. 595 ze zm.):

Jako os !agni !ecie naukowe zg!laszam monografi !e pt.:

“Pomiar funkcji struktury protonu w obszarze ma!lych przekazów czte-
rop !edu Q2 na akceleratorze HERA”

autor:
Ewelina Maria !Lobodzińska

Wydana przez: Instytut Fizyki J !adrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
Kraków 2015, ISBN 978-83-63542-48-1.

4.1 Omówienie celu naukowego i osi !agni !etych wyników

Fizyka wysokich energii próbuje dać odpowiedź na pytanie o budow !e materii. Nie-
jako stara si !e zweryfikować tez !e Blaise Pascala, że we Wszechświecie mamy dwie
nieskończoności, jedn !a duż !a zwi !azan !a z coraz bardziej odleg!lymi galaktykami i prze-
strzeniami i drug !a ma!l !a, zwiazan !a z coraz drobniejsz !a struktur !a materii. Podsta-
wow !a metod !a badawcz !a w poznawaniu tej ma!lej nieskończoności s !a doświadczenia
na wzór tego, które przeprowadza!l Rutherford, gdy rozprasza!l cz !astki alpha na cien-
kiej folii z!lotej i w ten sposób udowodni!l, że model budyniowy budowy materii
zaproponowany przez Thomsona jest b!l !edny, dostarczaj !ac jednocześnie ewidencji
eksperymentalnej na poparcie tezy o istnieniu wewn !atrz atomu ma!lego pozytywnie
na!ladowanego j !adra.
W ten sam sposób tzn. rozpraszaj !ac ma!le cz !astki - leptony - na nukleonach, z tak
duż !a energi !a, by mog!ly one testować wewn !etrzn !a struktur !e nukleonów poszukujemy
informacji na temat wewn !etrznych sk!ladników i ich roz!lożenia w protonie lub neu-
tronie. Jako wi !azki próbkuj !acej najcz !eściej używa si !e elektronów, lub pozytonów,
a rzadziej także mionów, a nawet neutrin. Pocz !atkowo rozpraszano leptony ela-
stycznie, później nieelastycznie, a w końcu g!leboko nieelastycznie. W g!leboko nie-
elastycznym rozpraszaniu leptonu na protonie struktura protonu jest próbkowana
wirtualnym fotonem, lub elektros!labym bozonem (Z0 lub W±) nios !acym kwadrat
czterop !edu mniejszy lub równy energii w uk!ladzie środka masy (Q2 # s). Prze-
kaz p !edu jest odwrotnie proporcjonalny do odleg!lości przestrzennej, jak !a ten foton
lub elektros!laby bozon może rozróżnić. Sprawia to, że eksperymenty wysokiej ener-
gii oparte na g!l !eboko nieelastycznym rozpraszaniu leptonów na protonach można
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traktować jak mikroskopy o nadzwyczajnej zdolności rozdzielczej. Nie dziwi wi !ec,
że przez wiele lat ludzie starali si !e opracować techniki akceleratorowe pozwalaj !ace
zderzać leptony z protonami z jak najwi !ekszym przekazem czterop !edu, czyli przy
jak najwi !ekszej energii w uk!ladzie środka masy. Zwieńczeniem niemal 50 lat takich
doświadczeń by!la konstrukcja HERA, jako zderzacza elektron-proton o energii w
uk!ladzie środka masy ok. 300 (później 320) GeV. Zderzacz HERA zosta!l wybudo-
wany w latach 80-tych. Jego świetlność - 1.5· 1031 cm!2 s!1 należa!la do najwi !ekszych
osi !agalnych w tamtych czasach. Mia!l możliwość rozpraszania także spolaryzowanych
wi !azek elektronowych. Pierwsze dane z HERA zosta!ly zebrane w lecie 1992 roku.
Akcelerator HERA dzia!la!l w dwóch fazach:
HERA I (od 1992 do 2000 roku) z energi !a elektronów (lub pozytonów) 27.6 GeV i
energi !a protonów pocz !atkowo 820 GeV, a od roku 1998 - 920 GeV. W tym okresie
każdy z eksperymentów na zderzaj !acych si !e wi !azkach pracuj !acych na HERA tj. H1
i ZEUS zebra!ly dane o sca!lkowanej świetlności równej 120 pb!1 dla zderzeń przy
użyciu wi !azki pozytonowej i 15 pb!1 dla zdarzeń z wi !azk !a elektronow !a.
HERA II (od 2003 do 2007 roku) po d!luższej przerwie na modernizacj !e akceleratora,
napraw !e oraz udoskonalenie detektorów, jak też opanowanie niespodziewanie wyso-
kiego t!la, które pojawi!lo si !e po rozpocz !eciu zderzeń. G!lównym celem modernizacji
akceleratora, by!lo zwi !ekszenie świetlności przez niego dostarczanej poprzez zmniej-
szenie przekroju zderzanych wi !azek. Uda!lo si !e osi !agn !ać niemal czterokrotnie wyższ !a
świetlność, a ponadto akcelerator by!l też w stanie dostarczać wi !azek leptonowych
pod!lużnie spolaryzowanych. Każdy z eksperymentów: H1 i ZEUS zebra!ly ok. 235
pb!1 danych dla zderzeń e!p i 150 pb!1 dla zderzeń e+p.
Ostatnie trzy miesi !ace funkcjonowania HERA, to okres kiedy energia wiazki proto-
nowej zosta!la obniżona do 460 GeV (tzw. LER - low energy run), a poźniej także
do 575 GeV (tzw. MER middle energy run), by dostarczyć danych do pomiaru
pod!lużnej funkcji struktury. Każdy z eksperymentów zebra!l ok. 13 pb!1 dla LER i
7 pb!1 dla MER.

Jednym z najważniejszych wyników na HERA by!l pomiar funkcji struktury protonu -
F2. Pomiar ten wykonany zosta!l z niezwyk!la precyzj !a, ca!lkowity b!l !ad dla końcowego
pomiaru używaj !acego uwspólnionych danych z eksperymentów H1 i ZEUS wynosi
ok. 1.3% dla wi !ekszości przedzia!lów pomiarowych (2% w obszarze ma!lego Q2).
Funkcja F2 zosta!la wyznaczona dla znacznych obszarów przestrzeni fazowej w zmien-
nej Bjorkena x i przekazie czterop !edu Q2 - jak widac na rysunku poniżej, gdzie dla
porównania zaznaczono także wyniki z eksperymentów na sta!lej tarczy.

Już pierwszy pomiar funkcji struktury na HERA, wykonany w oparciu o dane
z 1992 roku o sca!lkowanej świetlności równej zaledwie 0.03 pb!1 przynós!l odkry-
cie wzrostu funkcji struktury protonu F2 z malej !acym x. Późniejsze, znacznie
dok!ladniejsze dzi !eki zwi !ekszonej statystyce, pomiary potwierdzi!ly t !a obserwacj !e.
Chromodynamika kwantowa w asymptotycznym przybliżeniu dla ma!lych wartości x
przewidywa!la, taki wzrost, nie by!la jednak w stanie określić skali dla której należa!lo
go oczekiwać. Różne modele dostarcza!ly rozmaitych ekstrapolacji do obszaru ma!lych
x funkcji F2 znanej z eksperymentów ze sta!l !a tarcz !a.

Drugim ciekawym odkryciem zwi !azanym z pomiarem przekroju czynnego na
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Rysunek 1: Rysunek pokazuj !acy pokrycie przestrzeni fazowej w x i Q2 poprzez
pomiary F2 w różnych eksperymentach. Pokazane s !a eksperymenty ze sta!la tarcz !a
i eksperymenty z HERA.

g!l !eboko nieelastyczne rozpraszanie ep oraz funkcji struktury na HERA by!la ob-
serwacja zależności F2 od Q2 dla ustalonego x. Pomiary z eksperymentów H1 i
ZEUS pokaza!ly, że skalowanie odkryte w SLAC sprawdza si !e wy!l !acznie w obszarze
w którym zosta!lo znalezione tj. dla x $ 0.1. Dla wi !ekszych wartości x widzimy spa-
dek przekroju czynnego i F2 w funkcji Q2, zaś dla ma!lych wartości x wzrost tychże
w funkcji Q2 - g!lównie ze wzgl !edu na produkcje par qq̄ w fuzji fotonowo-gluonowej
(patrz rys.2 oparty na końcowych danych z HERA i pokazuj !acy zachowanie prze-
kroju czynnego na g!l !eboko nieelastyczne rozpraszanie ep w funkcji Q2 dla różnych
wartości x).

Po tych pierwszych odkryciach wynikaj !acych z badania funkcji struktury pro-
tonu bardzo istotnym sta!l si !e maksymalnie precyzyjny pomiar F2. Znajomość
funkcji struktury protonu jest najważniejszym pomiarem przekazanym przez HERA
nast !epnym eksperymentom, w szczególności eksperymentom na LHC.

W za!laczonej monografii skoncentrowa!lam si !e na badaniu przekroju czynnego
na g!l !eboko nieelastyczne rozpraszanie ep i funkcji struktury protonu dla pr !adów
neutralnych w obszarze ma!lego przekazu czterop !edu Q2 (0.2 GeV2 < Q2 < 25
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Rysunek 2: Zredukowany przekrój czynny na rozpraszanie g!l !eboko nieelastyczne
e!p i e+p, z wymian !a pr !adów neutralnych, w funkcji Q2 - wyniki otrzymano na
podstawie po!l !aczonych danych H1 i ZEUS. Pokazane s !a wyniki z eksperymentów na
sta!lej tarczy i z HERA oraz dopasowanie NNLO HERAPDF2.0. Lini !a przerywan !a
zaznaczono przed!lużenie do obszaru nie uwzgl !ednionego w dopasowaniu. [H1 and
ZEUS Collaborations DESY-15-039]
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GeV2), czyli w obszarze przej́sciowym mi !edzy nieperturbacyjn !a chromodynamik !a
kwantow !a, a domen !a g!l !eboko nieelastycznego rozpraszania elektronów na protonach.

Dla analizy funkcji struktury protonu kluczowy jest pomiar rozproszonego elek-
tronu tzn. jego energii i k !ata biegunowego. Dla niskiego Q2 wspomnianego powyżej,
elektron rozpraszany jest w obszar tylny (kierunek wi !azki elektronowej). Dlatego też
kalibracja tylnego kalorymetru, a także pozycjonowanie wszystkich tylnych detek-
torów używanych do pomiaru elektronu (w przypadku H1 s !a to: SpaCal - tylny ka-
lorymetr, BST- tylny detektor krzemowy i BDC - tylna komora dryfowa), jest zada-
niem priorytetowym. Musz !a one być wykonane z ogromn !a precyzj !a, uwzgl !edniaj !ac
wszystkie możliwe źród!la b!l !edów, zak!lóceń i niedok!ladności. Kalibracja cel kalo-
rymetrycznych używaj !aca jako referencji energii zmierzonej metod !a podwójnego
k !ata oraz uwzgl !edniaj !aca poprawki na miejsce uderzenia elektronu w cel !e kalory-
metryczn !a, na przerwy mi !edzy blokami cel kalorymetrycznych oraz różnice w pracy
detektora SpaCal w zależności od promienia da!la dok!ladność 0.2%.
Pozycjonowanie zosta!lo przeprowadzone na par !e sposobów m.in. używaj !ac próbki
danych QED Compton (QEDC), gdyż charakteryzuje si !e wyraźn !a sygnatur !a eks-
perymentaln !a tj. elektronem i fotonem poruszajacymi si !e w przeciwne strony w
k !acie azymutalnym. Procedura pozycjonowania w p!laszczyźnie prostopad!lej do osi
wi !azki oparta jest na algorytmie polegaj !acym na po!l !aczeniu po!lożeń klastra elek-
tronowego i fotonowego. Najwi !eksza g !estość po!l !aczeń osi !agni !eta jest w punkcie
(x,y), w którym wi !azka przecina p!laszczyzn !e kalorymetru SpaCal, czyli po wzi !eciu
pod uwag !e ewentualnego przesuni !ecia wi !azki - w punkcie (0,0). Zaś pozycjonowa-
nie we wspó!lrz !ednej wyznaczonej przez oś wi !azki wykonane zosta!lo np. poprzez
porównanie k !ata biegunowego wysokoenergetycznego elektronu (np. z próbki zda-
rzeń QEDC) zmierzonego w detektorze SpaCal (lub tylnej komorze dryfowej - BDC)
z k !atem biegunowym zmierzonym w centralnym detektorze śladowym. Tylny detek-
tor krzemowy pozycjonowany jest używaj !ac przypadków z dobrze zrekonstruowanym
wierzcho!lkiem i posiadaj !acych elektron o energii wi !ekszej od 20 GeV znaleziony w
tylnym kalorymetrze. W zwi !azku z konieczności !a dok!ladnego liniowania wszystkich
128 segmentów detektora stosuje si !e program do globalnej minimalizacji - Millipede.
Dominuj !ace t!lo w tej analizie pochodzi z procesów fotoprodukcji tzn. zdarzeń roz-
praszania ep dla bardzo ma!lego Q2, w których rozproszony elektron ucieka detekcji,
gdyż emitowany jest pod zbyt ma!lym k !atem, zaś klaster hadronowy jest czasem
mylnie rozpoznany, jako elektron. Celem usuni !ecia tego t!la używa si !e informacji
o hadronowym stanie końcowym, tak wi !ec ważna jest także kalibracja kalorymetru
hadronowego. Wykonuje si !e j !a wykorzystuj !ac fakt, iż zdarzenia ep s !a zrównoważone
w p!laszczyźnie poprzecznej, wi !ec stosunek p !edu poprzecznego hadronów do p !edu
poprzecznego rozproszonego elektronu powinien być bliski jedności.

Przed wyznaczeniem przekroju czynnego próbka badanych danych oczyszczana
jest z t!la. Jedynym rodzajem t!la pochodzenia ep jest wspomniane t!lo od fotopro-
dukcji. Usuwa si !e go najpierw na poziomie identyfikacji elektronu, nast !epnie zaś
wykorzystuj !ac tagger elektronowy z systemu pomiaru świetlności. Dzi !eki taggerowi
elektronowemu możliwe jest zarówno bezpośrednie usuni !ecie zdarzeń t!la, jak też
normalizacja zdarzeń MC, które później używane s !a do statystycznego odj !ecia po-
zosta!lych zdarzeń fotoprodukcyjnych w poszczególnych przedzia!lach pomiarowych.
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Funkcje struktury F2 i FL zdefiniowane s !a wzgl !edem przekroju czynnego Borna
tzn. bior !ac pod uwag !e wymian !e pojedynczego fotonu. W rzeczywistości jednak
mamy do czynienia z wyższego rz !edu poprawkami QED tzn. z emisj !a rzeczywi-
stego lub wymian !a dodatkowego wirtualnego fotonu. Poprawki te s !a t!lumione sta!l !a
sprz !eżenia elektromagnetycznego, jednak mimo tego w niektórych obszarach prze-
strzeni fazowej mog !a być znaczne. W przybliżeniu wiod !acych logarytmów możemy
rozróżnić: radiacj !e z elektronu przed oddzia!lywaniem - ISR, radiacj !e z elektronu po
oddzia!lywaniu - FSR i zdarzenia QED Compton (QEDC). Dla ISR i QED Compton
energia oddzia!lywuj !acego elektronu jest mniejsza niż energia wi !azki, wi !ec zrekon-
struowane Q2 jest wi !eksze niż prawdziwe. Zdarzenia FSR, w zwi !azku z tym, że
foton emitowany jest z wspó!lliniowo z rozproszonym elektronem najcz !eściej nie za-
burzaj !a obliczeń zmiennych kinematyczych, gdyż foton rekonstruowany jest w tym
samym klastrze, co elektron. Dlatego też należy przede wszystkim zminimalizować
zawartość przypadków ISR i QEDC w badanej próbce danych. Zdarzenia QEDC
usuwa si !e dość wydajnie ze wzgl !edu na ich charakterystyczn !a sygnatur !e (klaster
elektronowy i fotonowy znalezione na przeciw siebie w k !acie azymutalnym). Zda-
rzenie ISR i QEDC redukuje si !e także wymaganiem zachowania p !edu pod!lużnego
w zdarzeniu. Liczb !e zdarzeń radiacyjnych, których nie uda!lo si !e usun !ać szacuje si !e
przy użyciu Monte Carlo.

Rozk!lady zmierzonego przekroju czynnego pokrywaj !a szeroki zakres przestrzeni
fazowej. Funkcja struktury F2 demonstruje silny wzrost z malej !acym x. Ciekaw !a
rzecz !a jest też obserwowane zaginanie si !e przekroju czynnego w obszarze najmniej-
szego x rozpoznawane jako sygnatura obecności pod!lużnej funkcji struktury protonu
FL - patrz rysunek 3.

Pomiarowi funkcji FL towarzyszy!lo od dawna spore zainteresowanie, jako że
pod!lużna funkcja struktury jest miar !a rozk!ladu gluonów. Jest ona niezależna i
uzupe!lniaj !aca w stosunku do informacji otrzymanych z !lamania skalowania, czyli z
pochodnej #F2/#lnQ2. Ponadto pomiar FL stanowi ważny test QCD. Bespośredni
pomiar FL wymaga co najmniej dwóch zestawów przekrojów czynnych na DIS przy
ustalonym x i Q2, ale dla różnej wartości energii w uk!ladzie środka masy, czyli
dla różnego y. Wówczas dopasowuj !ac lini !e prost !a do punktów przedstawiaj !acych
zależność zredukowanego przekroju czynnego od y można z k !ata nachylenia tej pro-
stej odczytać wartość FL.
Jeszcze zanim pojawi!la si !e możliwość pomiaru FL przy użyciu wi !azek o obniżonej
energii eksperymenty na HERA stara!ly si !e na różne sposoby określić wielkość i za-
chowanie tejże funkcji. Eksperyment ZEUS przeprowadzi!l pomiar używaj !ac zdarzeń
ISR tzn. wykorzystuj !ac naturalne obniżenie energii elektronu na skutek emisji fo-
tonu jeszcze przed oddzia!lywaniem. Zaś H1 dokona!lo ekstrakcji FL z przekroju
czynnego czyni !ac jedynie minimalne za!lożenia dotycz !ace zachowania F2 (tzn. że
w obszarze dużych wartości zmienniej y, F2 w dalszym ci !agu kontynuuje wzrost z
malej !acym x jak x!").

W końcowym okresie dzia!laności HERA energia wi !azek zosta!la obniżona, co
ostatecznie umożliwi!lo uzyskanie FL bez jakichkolwiek za!lożeń - patrz rysunek 4.

Zmierzone rozk!lady przekroju czynnego oraz funkcji struktury F2 i FL porównano
z przewidywaniami modeli teoretycznych i dopasowaniami QCD. W obszarze naj-
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J. C 63 (2009) 625]
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Rysunek 4: Zależność pod!lużnej funkcji struktury FL (uśrednionej w x) od Q2.
Średnia wartość x dla każdego Q2 jest podana u góry rysunku nad każdym punktem.
Dane H1 zaznaczono czarnymi punktami, pomiary z eksperymentu ZEUS otwar-
tymi punktami. Niepewność ca!lkowita, to niepewność statystyczna i systematyczna
dodate w kwadracie. Wyniki porównano z NNLO przewidywaniami używaj !acymi
różnych rozk!ladów partonowych. [H1 Collaboration, JHEP 1209 (2012) 061]

13



mniejszego Q2 % 1 GeV2 tj. w obszarze przej́sciowym od g!l !eboko nieelastycznego
rozpraszania do obszaru nieperturbacyjnego nie można stosować przewidywań per-
turbacyjnej chromodynamiki kwantowej, wi !ec dane porównano z przewidywaniami
modeli fenomenologicznych. Model fraktalny daje najlepsze przewidywania. Jest on
oparty na obserwacji samopodobieństwa struktury protonu dla ma!lych x. Mianowi-
cie bior !ac pod uwag !e, że w obszarze ma!lych wartości x funkcja struktury protonu
F2 jest praktycznie w zupe!lności określona przez kwarki morza, natomiast QCD
opisuje ich zachowanie poprzez emisj !e gluonów i podzia!ly. Im wyższe Q2 tym inten-
sywniejsze emisje i liczniejsze podzia!ly mog !a być obserwowane. Dlatego też można
si !e pokusić o opisanie struktury protonu w obszarze ma!lych x za pomoc !a fraktala.
Dla porównania użyto także modeli kolorowego dipola. W tych modelach, w uk!ladzie
spoczynkowym protonu wirtualny foton $" ulega kwantowej fluktuacji na par !e kwark-
anykwark, czyli dipol kolorowy, na d!lugo przed oddzia!lywaniem z protonem . Nas-
t !epnie para qq̄ rozprasza si !e na protonie. Dysocjacja fotonu na pare qq̄ jest opi-
sana przez QCD, a silne oddzia!lywanie jest zawarte w przekroju czynnym na od-
dzia!lywanie dipola z protonem. Zak!lada si !e, że odleg!lość przestrzenna mi !edzy kwar-
kiem i antykwarkiem pozostaje sta!la podczas oddzia!lywania. Modele dipolowe także
opisuj !a dane poprawnie.

Wspó!lpraca H1 opracowa!la metod !e !l !aczenia wyników pomiaru przekroju czyn-
nego uzyskanego z różnych zbiorów danych. Metoda ta oparta jest na minimalizacji
funkcji %2, która bierze pod uwag !e, że systematyczne niepewności z różnych po-
miarów s !a skorelowane oraz że cytowane systematyczne niepewności s !a zwi !azane
z wartości !a mierzonego przekroju czynnego, który podlega statystycznym fluktu-
acjom. Przeprowadzona zosta!la procedura uśredniania wyników pomiarów prze-
kroju czynnego, pochodzacych z różnych okresów pomiarowych, po uprzedniej eks-
trapolacji oryginalnych wartości do wspólnej siatki w x i Q2. Dzi !eki tej metodzie
uda!lo si !e zmniejszyć b!l !edy w wielu przedzia!lach pomiarowych. Na przyk!lad pomiar
przekroju czynnego na rozpraszanie ep przy użyciu po!l !aczonych danych z roku 1999
i 2000 ma ca!lkowit !a niepewność rz !edu 2%, choć rośnie ona dla obszarów bliskich
granicy pokrytej przestrzeni fazowej.

Podobnej procedury uśredniania wyników użyto także dla po!l !aczenia rezultatów
inkluzywnego pomiaru przekroju czynnego z eksperymentów H1 i ZEUS, a po-
chodz !acych z okresów HERA I i HERA II. Także w tym przypadku procedura
uśredniania zaowocowa!la zmniejszeniem b!l !edów we wielu przedzia!lach pomiarowych.
Co z kolei umożliwi!lo bardziej precyzyjne wyznaczenie rozk!ladów g !estości kwarków
i gluonów w protonie.

Badanie funkcji struktury protonu dla danych z HERA jest zakończone. Pomiary
wysokiej precyzji z HERA stanowi !a nie tylko źród!lo wiedzy o rozk!ladach partonów
w protonie używanej w obliczeniach teoretycznych i symulacjach Monte Carlo w
obecnych eksperymentach. Stanowi !a one także baz !e w oparciu o któr !a przewidywa-
nia z tych eksperymentów np. LHC s !a weryfikowane, by później wspólnie z danymi
z HERA być użyte do jeszcze dok!ladniejszego wyznaczenia g !estości partonowych w
protonie.
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Subjects), 2004, Strbske Pleso, S!lowacja.
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• E. M. !Lobodzińska [H1 Collaboration], The DVCS measurement at HERA,
New Trends in HERA Physics, 2001, Ringberg, Niemcy.

4.5 Indeksy/liczby prac opublikowanych wg. bazy Web of
Science

(z dnia 29.01.2016) !L !aczna liczba publikacji - 691
Liczba cytowań - 21848
Liczba cytowań bez autocytowań - 19378
Indeks Hirscha - 65

4.6 Nagrody i stypendia

W roku 1996 by!lam stypendystk !a fundacji Tempus - pobyt na uniwersytecie Durham
w Anglii.
W roku 1998 by!lam stypendystk !a Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

4.7 Kierowanie mi !edzynarodowymi i krajowymi projektami
badawczymi oraz udzia!l w takich projektach

1. Grant m!lodego badacza - rok 1995/1996

2. Grant promotorski - rok 1997

16



5 Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz
informacja o wspó!lpracy mi "edzynarodowej ha-
bilitanta

5.1 Praca dydaktyczna i popularyzatorska

W roku akademickim 2004/2005 by!lam promotorem pracy magisterskiej Sebastiana
Pieca “Analiza (C++) tylnych detektorow w eksperymencie H1 na HERA, jako
przygotowanie do analizy funkcji struktury protonu”. Praca ta zosta!la obroniona z
wyróżnieniem na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.
Od roku 2014 jestem wspó!lpromotorem pracy doktorskiej Kseni Gasnikovej “Me-
asurement of W and Z cross section ratios at energies between 2.76 TeV and 8 TeV
with the ATLAS experiment and deriving constraints on PDFs”.

W latach 2006-2008 prowadzi!lam - z ramienia Uniwersytetu Hamburskiego - Se-
minarium Studenckie w DESY dla studentów studiów doktoranckich o specjalizacji
fizyki cz !astek elementarnych.

Niemal corocznie sprawuj !e opiek !e nad letnimi studentami w ramach organizo-
wanego przez DESY programu studiów letnich. Celem pog!l !ebiania wspó!lpracy z
krakowskimi uczelniami s !a to bardzo cz !esto studenci z Krakowa.
Nazwiska studentów wraz z tematem ich pracy w czasie studiów letnich:
Sebastian Piec 2003 Pozycjonowanie detektora SpaCal w eksperymencie H1
Ryszard Maculewicz 2004 Studia detektora SpaCal w eksperymencie H1
Rafa!l Staszewski 2007 Studia detektora ALPHA dla eksperymentu ATLAS
Maciej Trzebiński 2008 Dalsze studia przednich detektorów w ATLAS
Przemys!law Bańka 2009 Dyfrakcyjna produkcja W w eksperymencie ATLAS
Tomasz Salwa 2010 Dyfrakcyjna produkcja W w eksperymencie ATLAS -

przygotowanie do pomiaru asymetrii
Piotr Janus i 2013 Korelacje w binach w pseudorapidity dla danych
Jakub Kremer ze zderzeń ci !eżkich jonów w eksperymencie ATLAS
Fernando Gomez 2014 Uaktualnienie środowiska do produkcji MC

w eksperymencie ATLAS do nowego formatu LHE v3.
Alvaro Escuedo 2014 Napisanie oprogramowania do szybkich testów

dla analiz opartych na ZeeD TTrees, jako przygotowanie
do analizy przekroju czynnego na produkcj !e W i Z.

Od roku 2013 zajmuj !e si !e także praktykantami z liceów hamburskich prowadz !ac
dla nich tygodniowy kurs, w czasie którego poznaj !a podstawy programowania w
C++, kluczowe wiadomości na temat fizyki cz !astek elementarnych i pisz !a swoje
pierwsze analizy danych używaj !ac pakietu ROOT.
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