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Temat realizowany w ramach pracy doktorskiej 

Temat: 
Poszukiwanie przypadków dyfrakcyjnej produkcji fotonu i dżetu w danych zebranych 
przez eksperyment ATLAS na LHC 
 
Streszczenie: 
Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) jest największym zbudowanym do tej pory akceleratorem cząstek 
elementarnych. Zebrane dane można analizować zarówno pod kątem poszukiwania nowych cząstek, 
jak i testowania istniejących teorii oraz modeli przy wysokiej energii zderzeń. Jedną z gałęzi fizyki 
cząstek elementarnych badanych na LHC, jest fizyka dyfrakcyjna. Oddziaływania dyfrakcyjne wiążą się z 
wymianą singletu kolorowego (np. fotonu w przypadku oddziaływań elektromagnetycznych lub Pomeronu 
w oddziaływaniach silnych). Wymiana takiego obiektu nie zmienia liczb kwantowych emitującej go 
cząstki. W szczególności, jeżeli singlet kolorowy emitowany jest ze zderzanego protonu, to ten ostatni w 
wyniku oddziaływania nie zostanie zniszczony i może zostać zmierzony. Dyfrakcyjne protony 
rozpraszane są zwykle pod bardzo małymi kątami (rzędu setek mikroradianów), dlatego detektory do ich 
pomiaru muszą zostać zainstalowane daleko (setki metrów) od punktu oddziaływania i detektora 
głównego. Z tego powodu fizykę dyfrakcyjną określa się mianem „fizyka do przodu”, a aparaturę 
pomiarową „detektorami do przodu”. 
 

Detektor ATLAS jest jednym z czterech dużych eksperymentów działających na LHC. Umiejscowiony 
jest miejscu przecięcia wiązek nr 1 (ang. Interaction Point 1). Obecnie ATLAS wyposażony jest w dwa 
zestawy detektorów służących do pomiaru dyfrakcyjnych protonów: ALFA (Absolute Luminosity For 
ATLAS) oraz AFP (ATLAS Forward Proton). Dane zebrane przez te detektory czekają na 
przeanalizowanie. 
 

Tematem pracy będzie poszukiwanie przypadków dyfrakcyjnej produkcji pary foton + dżet. Pomiar 
właściwości tego procesu pozwoli na rzucenie światła na strukturę Pomeronu. W szczególności, na 
zbadanie jego kwarkowej funkcji struktury. Dokładny pomiar tej funkcji struktury jest od dawna 
oczekiwany przez znaczną grupę teoretyków zajmujących się fizyką dyfrakcyjną. Doktorant będzie miał 
za zadanie wyselekcjonować przypadki sygnału od tła oraz zmierzyć przekrój czynny i podstawowe 
właściwości wspomnianego procesu. 
 

Realizacja tematu polegać będzie na analizie danych doświadczalnych za pomocą pakietu dedykowanego 
oprogramowania (ROOT), studiach zachowania protonów dyfrakcyjnych, analizie statystycznej 
i systematycznej pozwalającej na wyznaczenie przekroju czynnego (włącznie z oszacowaniem 
niepewności pomiarowej). Gotowa praca zostanie opublikowana jako oficjalna publikacja Współpracy 
ATLAS. Wykonanie niektórych zadań może wymagać konieczności spędzenia kilku-kilkudziesięciu 
tygodni w ośrodku CERN. 
 

 

Wymagania dotyczące kandydatów: 
 zainteresowanie Fizyką Wysokich Energii i statystyczną analizą danych; 
 dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie; 
 podstawowa umiejętność programowania w języku C++; 

 umiejętność pracy w grupie; 

 gotowość do spędzenia kilku(dziesięciu) tygodni w CERNie. 
 

 


