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Temat realizowany w ramach prac doktorskich 

Temat: 

Precyzyjne rachunki w zderzeniach hadronów przy wysokich energiach 

 

Streszczenie: 

Zderzenia przy wysokich energiach są najdoskonalszym narzędziem do studiowania struktury materii na 

najbardziej fundamentalnym poziomie. Obecnie, nasz najlepszy opis tej struktury opiera się na teorii pól 

kwantowych. Zderzenia hadronów w LHC doprowadziły do jednego z największych odkryć tego stulecia:  

odkrycia bozonu Higgsa. Na drodze od zderzających się hadronów do faktycznego odkrycia stoi 

skomplikowana analiza danych oraz często bardzo trudne rachunki teoretyczne.  Te ostatnie są konieczne 

do porównania danych z teorią. To porównanie jest realizowane poprzez obliczenie różniczkowych 

przekrojów czynnych, które są pomostem między wiedzą teoretyczną na temat cząstek elementarnych, 

a doświadczeniami w których je obserwujemy. Obecnie obserwuje się rozbieżności pomiędzy poziomem 

precyzji osiąganym przez eksperymenty a precyzją rachunków teoretycznych: teoria zostaje w tyle. 

Różnica w precyzji jest trudna do zniwelowania ze względu na naturę teorii pól kwantowych: jedną z 

metod osiągnięcia wyższej precyzji jest systematyczne stosowanie teorii rachunku zaburzeń, kosztem 

dramatycznie rosnącego skomplikowania rachunków. Obecnie złożoność rachunków osiągnęła poziom, 

który wymusza zastosowanie wysoce zaawansowanych metod matematycznych, zarówno analitycznych 

jak i numerycznych. 

 

Celem projektu jest posunięcie precyzji rachunków w schematach tak zwanej faktoryzacji, 

z uwzględnieniem  pędu poprzecznego partonów inicjujących twarde zderzenie. Podczas zderzenia, 

większość interesujących oddziaływań  hadronów odbywa się poprzez zderzenia ich składników, zwanych 

partonami. Większość rachunków zakłada, że partony poruszają się dokładnie równolegle do hadronów. 

Omawiany schemat faktoryzacji wychodzi poza to przybliżenie. Celem projektu będzie znalezienie 

efektywnych metod obliczania wyższych członów w rozwinięciu perturbacyjnym. Metody te zostaną 

zastosowane najpierw do prostych obserwabli, a następnie zaimplementowane w postaci 

zautomatyzowanego programu komputerowego, który będzie mógł być zastosowany do bardziej 

skomplikowanych obserwabli. 

 

 

Wymagania dotyczące kandydatów: 

 podstawowa znajomość języka: C++ oraz/lub Fortran; 

Pomocne również będzie: 

 podstawowa znajomość języka: Python; 

 znajomość języka angielskiego. 

 

 

 


