
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji 

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej 

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne 

1 Nazwisko i imię 
promotora, tytuł/stopień 
naukowy, jednostka, adres 
e-mail

Krzysztof Woźniak, dr hab., IFJ PAN,
 krzysztof.wozniak@ifj.edu.pl

2 Nazwisko i imię promotora
pomocniczego 
(opcjonalnie), jednostka, 
adres e-mail

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej 

Rozwój metod wyboru przypadków oddziaływań protonów i
ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy akceleratorze
LHC.

Ważnym  elementem  działania  eksperymentu  ATLAS  przy
akceleratorze  LHC  (ang.  Large  Hadron  Collider  -  Wielki
Zderzacz  Hadronów)  jest  efektywny  wybór  przypadków
oddziaływań,  w których  mogą  występować  interesujące  nas
zjawiska.  Dzięki  dużej  liczbie  zderzeń  dostarczanych  przez
akcelerator LHC już w początkowym okresie jego pracy zebrane
zostały  dane  pozwalające  wyznaczyć  podstawowe
charakterystyki oddziaływań. Wysoka efektywność akceleratora
powoduje,  że  niemożliwe  jest  zarejestrowanie  wszystkich
przypadków  zderzeń.  Konieczne  jest  więc  odrzucenie
przypadków  "typowych"  i  wyselekcjonowanie  takich,  w który
występują  interesujące  nas  procesy  zachodzące  z  niewielkim
prawdopodobieństwem.  Do  tego  celu  służy  skomplikowany
system wyzwalania (ang. trigger) służący do wstępnej selekcji. 

W ramach  doktoratu  przewidziany  jest  udział  w opracowaniu
i testowaniu  metod  selekcji  przypadków  w  oddziaływaniach
ciężkich jonów oraz wyznaczanie efektywności tych metod do
rejestracji wybranych klas przypadków.

4 Wymagania w stosunku do 
kandydata

Tytuł magistra w dziedzinie fizyki, informatyki, matematyki lub
podobnych. 
Znajomość  języka  angielskiego  pozwalająca  na  zrozumienie
literatury naukowej i dokumentacji.
Umiejętność  programowania,  preferowany  język  C++  oraz
znajomość systemu operacyjnego Linux

5 Wskazanie źródeł 
finansowania aktualnie brak dodatkowego źródła finansowania

ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
Tel. 12 662 8344
e-mail:kisd@ifj.edu.pl



1 Supervisor:  name/surname,
degree,  affiliation,   e-mail
address

Krzysztof Woźniak, dr hab., IFJ PAN,
krzysztof.wozniak@ifj.edu.pl

2 Auxiliary  supervisor
(optional)  affiliation, 

e-mail address

3 Research subject 

Title

Short description, up to 250
words

Development of triggering methods of proton and heavy ion
collisions in the ATLAS experiment at the LHC.

An  important  part  of  the  ATLAS  detector  at  LHC  (Large
Hadron  Collider)  is  the  trigger  system  selecting  events
representing interesting physical processes. Very large number
of collisions delivered by LHC allowed to collect data sufficient
to  study general  properties  of  the  interactions  already  at  the
beginning of measurements at LHC. This causes also that it is
impossible to store full information for all collisions, and makes
rejection  of  "typical"  events  mandatory  in  order  to  preserve
events  with  processed  occurring  with  very  small  probability.
This is the purpose of the complicated trigger system.

In the preparations of the PhD thesis new methods of selecting
interesting events of heavy ion collisions will be developed and
tested. Their efficiency in registering required event classes will
be determined.

4 Additional  requirements  to
the candidate

Master  of  Science  degree  in  physics,  computer  science,
mathematics or other similar areas.

English language proficiency.

Programming skills - preferably in C++.

Experience with Linux systems would be an advantage.

5 Sources of financing

ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
Tel. 12 662 8344
e-mail:kisd@ifj.edu.pl


