
Dane osoby do kontaktu 

dr hab. Paweł Bruckman  

dr hab. Anna Kaczmarska 

Oddział / Zakład: NO1 / NZ14 

E-mail: Pawel.Bruckman.de.Renstrom@cern.ch 

Anna.Kaczmarska@ifj.edu.pl  

Temat realizowany w ramach pracy licencjackiej, 

magisterskiej lub doktorskiej 

Temat:  

Poszukiwanie produkcji pary bozonów Higgsa w eksperymencie ATLAS 

 

Streszczenie: 

Nasza wiedza na temat cząstek elementarnych i sił oddziałujących między nimi jest zawarta w teorii 

zwanej Modelem Standardowym. Pomimo tego, że jest to jak dotąd najlepszy znany nam opis świata 

cząstek elementarnych, nie jest to opis kompletny. W celu testowania Modelu Standardowego 

przy najwyższych dostępnych energiach oraz odkrycia potencjalnych odchyleń od jego przewidywań 

w ośrodku badawczym CERN pod Genewą zbudowano Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron 

Collider, LHC) zderzający głównie protony z protonami przy energii w środku masy √s = 13 TeV. Jednym 

z detektorów zainstalowanych na akceleratorze LHC i jak dotąd największym w historii detektorem 

działającym na zderzaczu, jest ATLAS. 

Najważniejszym osiągnięciem akceleratora LHC podczas Run 1 było odkrycie bozonu Higgsa przez 

eksperymenty ATLAS i CMS w roku 2012. Odkrycie to dowodzi, że Model Standardowy jest poprawnie 

skonstruowaną i wewnętrznie spójną teorią. Jednoczesna produkcja dwóch bozonów Higgsa 

na akceleratorze LHC jest przewidziana w ramach Modelu Standardowego, jednakże przekrój czynny 

na taki proces jest bardzo mały i jego zaobserwowanie w danych zebranych podczas Run 2 nie 

jest oczekiwane.  Z drugiej strony, większość rozszerzeń sektora Higgsa poza Model Standardowy 

przewiduje znaczne zwiększenie przekroju czynnego dla takiego procesu. Obserwacja takiego procesu 

może także oznaczać, że jakiś egzotyczny obiekt, np. grawiton, rozpada się na parę bozonów Higgsa 

i w ten sposób zwiększa prawdopodobieństwo produkcji takich par ponad niewielkie prawdopodobieństwo 

przewidywane przez Model Standardowy.  W takiej sytuacji zaobserwowanie anomalnej produkcji par 

bozonów Higgsa będzie możliwe na pełnej statystyce danych z Run 2.  

Włączenie się w te prace pozwala na udział w badaniach naukowych na najwyższym światowym 

poziomie. Proponowany projekt będzie prowadzony we współpracy z międzynarodową grupą fizyków, 

członków współpracy ATLAS.  

 

 

Wymagania dotyczące kandydatów: 

 zainteresowanie Fizyką Wysokich Energii i statystyczną analizą danych; 

 dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie; 

 podstawowa umiejętność programowania (C++, Python); 

 umiejętność pracy w grupie. 

 

 


