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1) Proponowana tematyka (hasłowo):

 dipolowy moment elektryczny protonu i deuteronu

 monitorowanie terapii protonowej (hadronowej)

2) Jak będzie wyglądała współpraca w ramach tutorialu ?

 spotkania (1 raz w tygodni)

 udział w seminariach

 praca indywidualna

 udział w eksperymentach w Forschungszentrum Juelich

 udział w eksperymentach w Centrum Cyklotronowym Bronowice PAN Kraków

3) Jakiego typu praca roczna może być wykonywana ? 

 oprogramowywanie

 pomoc przy eksperymentach

 analiza danych eksperymentalnych

 obliczenia modelowe

4) Jaka jest proponowana przez tutora tematyka prac rocznych?

 Oddziaływanie  magnetycznego  momentu  dipolowego  i  elektrycznego  momentu
kwadrupolowego  z  gradientami  pól  elektromagnetycznych.  Temat  związany  jest  z
badaniami EDM opisanymi w punkcie 5.

 Analiza  pomiarów  testowych  różnego  typu  materiałów  scyntylacyjnych  i  różnych
metod ich odczytu. Temat związany jest z badaniami EDM opisanymi w punkcie 5.

 Analiza  danych  eksperymentalnych  korelacji  promieniowania  gamma  i  X
emitowanego  w  czasie  naświetlania  wiązką  protonów.  Temat  związany  jest  z
badaniami terapii protonowej opisanymi w punkcie 5.

 Wpływ efektu Dopplera na kształt linii widmowych promieniowania gamma – analiza
danych  eksperymentalnych.  Temat  związany  jest  z  badaniami  terapii  protonowej
opisanymi w punkcie 5.

5) Jaka jest aktualna tematyka badań naukowych/współpracy międzygrupowej tutora?

 Symetrie są bardzo ważną i stosowaną z sukcesem koncepcją współczesnej fizyki. W
szczególności  łamanie  dyskretnych  symetrii  (P  -  parzystości  i  C  -  parzystości
ładunkowej)  pozwoliło  na  fundamentalne  zrozumienie  składników  materii  i  ich
oddziaływań.  Ciągle  istnieją  jednak  nierozwiązane  problemy,  które  mogą  zostać



wytłumaczone przez nieznane dotąd źródła łamania kombinowanej symetrii CP. Np.
pozostaje tajemnicą, w jaki sposób materia przeważyła nad antymaterią we wczesnej
fazie ewolucji Wszechświata co sprowadza się do zagadki naszej własnej egzystencji.
Nowych  efektów  pozwalających  na  wyjaśnienie  tego  typu  pytań  poszukujemy  w
ramach  kolaboracji  JEDI,  która  docelowo  będzie  mierzyć  elektryczny  moment
dipolowy (EDM) protonu i deuteronu. Ponieważ mierzona będzie wielkość wynosząca
mniej niż 10-50 C·m konieczne jest zbadanie różnych efektów które mogą zaburzyć
pomiar  oraz  wykonanie  pomiarów  różnych  wielkości  koniecznych  do  określenia
wielkości  EDM. Nasza grupa zajmuje się tymi  zagadnieniami  wykonując zarówno
obliczenia jak i eksperymenty w Forschungszentrum Juelich.

 Terapia  protonowa (hadronowa)  jest  obecnie  uznawana  za  najbardziej  skuteczną  i
najmniej  szkodliwą metodę leczenia nowotworów. Terapia protonowa wykorzystuje
fakt,  iż  w miejscu  w którym protony się  zatrzymują  deponowana  jest  największa
energia,  tzw.  pik  Bragga.  Aby  w  pełni  wykorzystać  potencjał  terapii  protonowej
konieczne  jest  opracowanie  metod pozwalających  na określenie  miejsca  w którym
zlokalizowany jest pik Bragga. Obecnie nie ma metody pozwalającej na wyznaczenie
położenia piku Bragga. Wydaje się iż najlepszą metodą może być pomiar wtórnego
promieniowania  gamma i  X emitowanego z naświetlanej  tkanki.  Poszukiwana jest
korelacja  emitowanego  wtórnego  promieniowania  z  położeniem  piku  Bragga.
Docelowo  zbudowany  zostanie  system  detekcyjny  pozwalający  na  monitorowanie
terapii protonowej z precyzją lokalizacji piku Bragga lepszą niż 1 mm. Nasza grupa
prowadzi związane z tą tematyką pomiary w Centrum Cyklotronowym Bronowice w
IFJ PAN Kraków  oraz Heidelberg Ion-Beam Therapy Center, a także współpracuje
nad interpretacją wyników z RWTH Aachen.

6) Jaka wiedza byłaby przydatna przed rozpoczęciem współpracy z tutorem? Czy tutor wymaga/zaleca
odbycie konkretnych kursów, lub zdobycie konkretnych umiejętności przed/na samym początku 
współpracy?

• Wymagana jest znajomość podstaw programowania w dowolnym języku (z preferencją C++) 
oraz pożądana jest znajomość Wolfram Mathematica.

7) Jakie jest podejście tutora do ewentualnej współpracy ze studentem: nastawione na specjalizację w 
danej dziedzinie czy bardziej interdyscyplinarne? Czy tutor może podać przykłady swoich publikacji 
popularnonaukowych (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji interdyscyplinarnych)?

• Pierwsza prezentowana tematyka (EDM) wymaga połączenia ze sobą wielu różnych dziedzin 
fizyki. Druga tematyka (terapia protonowa) jest bardziej interdyscyplinarna i wymaga 
znajomości zagadnień z fizyki, chemii, biologii, biotechnologii.

8) Informacje  dodatkowe


