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Opis pracy: 
ALICE (A Large Ion Collider Experiment)  jest  jednym z 4 głównych eksperymentów 

zlokalizowanych  na  Wielkim  Zderzaczu  Hadronów  (LHC)  w  ośrodku  CERN  w  Genewie. 
Głównym celem badawczym eksperymentu jest próba zrozumienia najbardziej podstawowych 
mechanizmów opisujących jedną z faz rozwoju wczesnego Wszechświata, gdy cała materia 
znajdowała się  w stanie plazmy kwarkowo-gluonowej (czyli  takim stanie materii,  w którym 
kwarki i gluony nie były związane w cięższych cząstkach – hadronach). Tego typu warunki 
odtwarzane są eksperymentalnie w LHC poprzez zderzenia przyspieszonych do ogromnych 
energii  jąder  ołowiu.  Relatywistyczne  zderzenia  ciężkich  jonów  to  skomplikowany  proces 
fizyczny, prowadzący m.in.  do produkcji  cząstek.  Zderzenia takie są modelowane poprzez 
procedury Monte Carlo, np. model THERMINATOR 2 łączący relatywistyczną hydrodynamikę 
ze statystyczną hadronizacją.

Jedną  z  technik  służących  do  analizy  rozmiaru  oraz  kształtu  powstałej  plazmy 
kwarkowo-gluonowej jest tzw. femtoskopia. Polega ona na pomiarze oraz analizie siły korelacji 
występującej między cząstkami, np. pomiędzy nieidentycznymi hadronami. W wyniku analizy 
otrzymuje się funkcje korelacyjne w przestrzeni pędów względnych dwóch cząstek i obserwuje 
się m.in. wzrost siły korelacji dla niewielkich pędów względnych wynikający z oddziaływań w 
stanie końcowym, np. silnego i kulombowskiego. 

Celem proponowanej pracy inżynierskiej jest opracowanie teoretycznych przewidywań 
dla funkcji korelacyjnych cząstek nieidentycznych, np. par pion-kaon, pion-proton. Zostanie 
wykorzystany  model  THERMINATOR  2  wraz  z  dodatkowymi  programami  służącymi  do 
symulacji oddziaływań w stanie końcowym.

Wyznaczone modelowe funkcje korelacyjne mogą zostać wykorzystane do porównania 
z analogicznymi funkcjami eksperymentalnymi otrzymanymi w zderzeniach ciężkich jonów w 
eksperymencie ALICE. W ramach pracy inżynierskiej  możliwy jest  wyjazd do laboratorium 
CERN.  Przewiduje  się  możliwość  kontynuacji  rozpoczętych  badań  w  ramach  pracy 
magisterskiej.

Wskazana jest dobra znajomość języka angielskiego oraz umiejętność programowania 
w językach C/C++.
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Problem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować 
dyplomant:

1. zapoznanie się z modelem (3+1)D hydro + THERMINATOR 2, uruchomienie 
procesu generacji zdarzeń  zarówno na lokalnym komputerze, jak i przy użyciu 
wydziałowego klastra

2.  zapoznanie się z komputerowym kodem analizy danych ROOT, 
3.  generacja dużej liczby zdarzeń reakcji Pb+Pb dla relatywistycznych energii,
4.  wykonanie histogramów rozkładów pędów i położeń dla analizowanych cząstek,
5.  zapoznanie się z funkcjonowaniem programu, który umożliwia wyznaczenie 

korelacji,
6.  wyznaczenie funkcji korelacyjnych dla wybranych układów dwucząstkowych,
7.  wyciągnięcie wniosków końcowych,
8.  napisanie tekstu pracy.
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