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W milionowych częściach sekundy po Wielkim Wybuchu, Wszechświat
wypełniony był nadzwyczaj gorącą i gęstą zupą pierwotną składającą się z
różnych rodzajów cząstek poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości
światła. Mieszanina ta składała się głównie z kwarków - podstawowych budul-
ców materii - oraz gluonów, będących nośnikami oddziaływań silnych, które
w normalnych warunkach wiążą kwarki w protonach i neutronach, jak rów-
nież innych cząstkach. Na tym początkowym etapie ewolucji Wszechświata,
kiedy panowały ekstremalne temperatury i gęstości, kwarki i gluony zacho-
wywały się jak cząstki poruszające się swobodnie tworząc stan materii zwany
plazmą kwarkowo-gluonową (z ang. Quark-Gluon Plasma, QGP).

Aby odtworzyć warunki podobne do tych panujących zaraz po narodze-
niu Wszechświata, naukowcy budują potężne akceleratory o obwodach wy-
noszących dziesiątki kilometrów, w których zderzają ze sobą jądra ciężkich
pierwiastków, takich jak złoto w Relatywistycznym Zderzaczu Ciężkich Jo-
nów (z ang. Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC działający od 2000 r.)
w Stanach Zjednoczonych oraz ołów na Wielkim Zderzaczu Hadronów (z
ang. Large Hadron Collider, LHC działający od 2010 r.) w Szwajcarii. W
zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów setki protonów i neutronów z
pojedynczych jąder zderzają się parami przy energiach rzędu tysięcy miliar-
dów elektonowoltów. W takich warunkach tworzy się “kula ognia”, w której
materia przyjmuje formę QGP.

Celem pracy naukowej będzie analiza danych ze zderzeń ołów-ołów oraz
proton-ołów zebranych przy energiach 5.02 TeV i 8.16 TeV przez eksperyment
ATLAS na LHC w latach 2015-2018. Badania zorientowane będą na obser-
wację QGP oraz pomiar własności tego stanu z użyciem cząstek o wysokich
pędach poprzecznych. Grupa z AGH ma bogate doświadczenie w takich po-
miarach, jako wiodący wykonawca analiz na danych zebranych w roku 2011
oraz 2015 przy energiach 2.76 TeV oraz 5.02 TeV. Analiza tej ostatniej próbki
danych pozwoliła nam na wykonanie i opublikowanie pierwszego bezpo-
średniego pomiaru bardzo rzadkiego procesu rozpraszania fotonów na
fotonach.



Ponadto Doktorant będzie czynnie uczestniczył w przygotowaniach i zbie-
raniu nowych danych ze zderzeń ołów-ołów jesienią b.r.

Publikacja na temat pomiaru rozpraszania fotonów na fotonach:
https://arxiv.org/abs/1702.01625
http://www.ftj.agh.edu.pl/pl/1.html?news=544


