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Temat realizowany w ramach pracy doktorskiej 

Temat: 

Pomiar oscylacji powabu i poszukiwanie asymetrii CP w hadronowych rozpadach powabu 

w eksperymencie LHCb 

 

Streszczenie: 

Pomiary dotyczące antymaterii są jednymi z najciekawszych i najbardziej fundamentalnych; wciąż nie 

znamy przyczyny nieobecności antymaterii we Wszechświecie. Neutralne mezony powabne, tzw. cząstki 

D
0
, są szczególnie interesujące dla tych badań, ponieważ oscylują one periodycznie zmieniając się 

w swoje antycząstki (anty-D
0
). Oscylacje cząstkaantycząstka i antycząstkacząstka mogą się różnić, 

łamiąc tzw. symetrię przestrzenno-ładunkową CP. Oscylacje mezonów powabnych zostały odkryte 

dopiero w 2013 roku w eksperymencie LHCb. Łamanie symetrii CP w rodzinie powabu pozostaje ciągle 

nieodkryte i stanowi jeden z ostatnich brakujących elementów Modelu Standardowego. Model ten wciąż 

całkiem dobrze opisuje fundamentalne cząstki i ich oddziaływania, ale poszukujemy efektów poza niego 

wykraczających, tzw. Nowej Fizyki. Niniejsza praca będzie stanowić takie właśnie poszukiwanie.  
 

Proponuję badania, w których pomiar częstości oscylacji powabu oraz asymetrii CP zostanie 

przeprowadzony metodą zapewniającą największą czułość i z użyciem procesu określanego jako złoty, 

ze względu na jego dużą statystykę i bogatą dynamikę. Będą to rozpady D
0
->K

0


+


- 
oraz anty-D

0
->K

0


+


-
. 

Będziemy badać jak cząstki pośredniczące w tym procesie (czyli rezonanse rozpadające się do układów  

K
0
 czy 

+


-
) ewoluują w czasie, a zegar będzie stanowić czas rozpadu D

0
 lub anty-D

0
. Opis rezonansów 

pośredniczących to jedno z głównych wyzwań tej analizy, pozwala jednak zrozumieć niuanse efektów 

oddziaływań silnych. W analizie wykorzystamy ogromne próbki danych z eksperymentu LHCb. 

Eksperyment LHCb jest przeprowadzany na wielkim zderzaczu protonów LHC, w ośrodku CERN 

w Genewie. LHCb działa doskonale (dysponujemy rekordową liczbą zarejestrowanych cząstek 

powabnych) i planowane są jego kolejne etapy (LHCb-Upgrade).  
 

Zapraszam do wspólnych badań, w których po pierwsze postaramy się lepiej zrozumieć rekonstrukcję   

dyskutowanych procesów w detektorze LHCb oraz jej wydajność. To dobra droga, aby poznać sam 

detektor, charakterystykę zbieranych przez niego danych, oraz narzędzia pracy używane współcześnie 

w eksperymentalnej fizyce cząstek. Po drugie poznamy fizykę sektora powabnego, jego unikalność 

i komplementarność w stosunku do pozostałych rodzin, w szczególności kwarka dziwnego i pięknego. 

Włączymy się także w przygotowania do kolejnych faz eksperymentu. Analiza wielu milionów 

przypadków stanowi wyzwanie, dlatego najbardziej zaawansowane obliczenia będziemy wykonywać 

na procesorach GPU (ang. Graphics Processing Unit). Zapraszam miłośników programowania 

do testowania i rozwijania istniejących już kodów potrzebnych do analizy.  
 

Tematyka stanowi idealny materiał na dobrą i satysfakcjonującą pracę doktorską. 

Wymagania dotyczące kandydatów: 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego 

 umiejętność programowania (C++, Python, mile widziany także CUDA i ROOT) 

 zainteresowanie fizyką zapachu i statystyczną analizą danych  

 gotowość na wyjazdy zagraniczne, zebrania w CERNie, konferencje itp. 

 


