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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. 

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 i może być stosowana dla par nieidentycznych hadronów. W 
wyniku  analizy  otrzymuje  się  trójwymiarowe  funkcje  korelacyjne  w  przestrzeni  pędów 
względnych dwóch cząstek.

Celem proponowanej pracy inżynierskiej jest opracowanie numerycznych metod analizy 
dwucząstkowych  korelacji  femtoskopowych.  Należy  zaproponować  i  przetestować  kryteria 
wyboru cząstek (zarówno dla pojedynczych śladów, jak również wziąć pod uwagę dodatkowe 
efekty wynikające ze skorelowanej wydajności przy wyborze par cząstek). Wynikiem powinno 
być  uzyskanie  niezniekształconej  funkcji  korelacyjnej  dla  par  nieidentycznych  hadronów 
rejestrowanych  przez  eksperyment  ALICE. Wyznaczone  funkcje  korelacyjne  mogą  być 
podstawą do dalszych analiz, które z kolei pozwolą na lepsze zrozumienie fizycznych efektów 
leżących u podstaw zderzeń protonów oraz jąder ołowiu.

Badania  korelacji  femtoskopowych  są  integralną  częścią  programu  naukowego 
eksperymentu  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:

Zadaniem  dyplomanta  jest  zaproponowanie  i  przetestowanie  kryteriów  wyboru  cząstek 
wchodzących w skład analizy femtoskopowej. Realizacja pracy wiąże się z zapoznaniem 
się  z  komputerowym  kodem  analizy  danych  eksperymentu  ALICE.  Wynikiem  pracy 
dyplomanta  powinna  być,  otrzymana  w  wyniku  zastosowania  ustalonych  kryteriów, 
niezniekształcona  femtoskopowa  funkcja  korelacyjna  dla   wybranych  układów 
dwucząstkowych. 

Realizacja tematu jest wstępnie uzgodniona ze studentem: Roman Lipiec.
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