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Temat realizowany w ramach pracy doktorskiej 

Temat: 

Obliczenia najwyższej precyzji w Chromodynamice Kwantowej dla procesów na Wielkim 

Zderzaczu Hadronów 

 

Streszczenie: 

Największy działający obecnie akcelerator cząstek, Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) pozwala 

na wykonywanie niezwykle dokładnych pomiarów. Wszystkie uzyskane dotychczas wyniki 

doświadczalne zgadzają się z teoretycznymi przewidywaniami Modelu Standardowego. Zgodność teorii z 

doświadczeniem może być jednak stwierdzona tylko w ramach istniejących niepewności 

eksperymentalnych i teoretycznych, a zwiększenie dokładności często prowadzi do ujawnienia 

rozbieżności między danymi a przewidywaniami. Tym samym, niezwykle istotnym jest aby kontynuować 

zwiększanie precyzji zarówno dla przewidywań teoretycznych jaki pomiarów eksperymentalnych, gdyż 

pozwoli to, z jednej strony, na pogłębienie naszego zrozumienia Modelu Standardowego, z drugiej, na 

testy jego konsystencji i poszukiwania odstępstw, które mogłyby wskazać drogę do jego rozszerzeń. 

 

Celem proponowanej pracy doktorskiej jest uzyskanie przewidywań najwyższej precyzji w ramach 

Chromodynamiki Kwantowej dla procesów kluczowych z punktu widzenia LHC takich jak produkcja 

bozonu Higgsa, bozonów elektrosłabych W i Z oraz pary kwarków top. Zwiększona precyzja 

przewidywań teoretycznych dla tych procesów przyczyni się do ustalenia czy Model Standardowy jest 

wewnętrznie spójną teorią czy może wykazuje on niespójności, które usunięte mogą być tylko przez nową 

fizykę. 

 

Rachunki przeprowadzane będą w podejściu perturbacyjnym, w którym wynik na przekrój czynny 

przybiera postać szeregu. Każdy następny człon tego szeregu jest mniejszy od poprzedniego. Tym samym, 

im więcej członów jesteśmy w stanie policzyć tym dokładniejsze przewidywanie teoretyczne uzyskujemy. 

Proponowane badania stawiają sobie za cel policzenie wkładów od trzeciego i czwartego członu 

rozwinięcia perturbacyjnego. 

 

 

Wymagania dotyczące kandydatów: 

 

Od strony rachunkowej projekt łączy wiele podejść zarówno o charakterze analitycznym i numerycznym. 

Od kandydata wymagana jest bardzo dobra znajomość Teorii Pola, sprawność matematyczna, znajomość 

narzędzi do rachunków symbolicznych (np. Mathematica) oraz biegłość w programowaniu w c++. 

Kluczowa jest także zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy gdyż przeprowadzenie rachunków 

zakładanych w proponowanej pracy wymagać będzie opanowania wielu zaawansowanych zagadnień 

fizyki teoretycznej oraz nowoczesnych metod obliczeniowych. 

 

 


