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Poszukiwanie naładowanego Higgsa w rozpadach na H+->tau nu 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. Z drugiej strony, odkrycie to otwarło pole do dalszych badań. 

Cząstka Higgsa może należeć do większej rodziny cząstek skalarnych i taki scenariusz zakłada większość 

modeli wykraczających poza Model Standardowy (ang. Beyond Standard Model, BSM). Znalezienie 

dowodu na istnienie rozszerzonego sektora Higgsa byłoby przełomowym odkryciem. Z drugiej strony, 

wielkie znaczenie ma także wykluczenie jak największych obszarów dopuszczalnych parametrów 

dla modeli BSM. W obu przypadkach rozszerzamy naszą wiedzę, dlatego systematyczne poszukiwania 

nowych zjawisk są niezwykle istotne i naukowo atrakcyjne. 

 

Niniejsza analiza przewiduje poszukiwania naładowanych bozonów Higgsa w rozpadach H± →τν, 

z leptonem τ rozpadającym się hadronowo. Z powodu spodziewanego słabego sygnału poszukiwania 

procesu H ±→τν wymagają bardzo dokładnego modelowania tła oraz użycia optymalnych metod selekcji 

sygnału. Szacowanie tła opiera się zarówno na symulacjach Monte Carlo, jak i na metodach opartych 

na danych, które umożliwiają zmniejszenie błędu systematycznego pomiaru. Optymalne oddzielenie 

sygnału od przeważającego tła może być z kolei osiągnięte dzięki użyciu metod analizy wielu zmiennych 

oraz uczenia maszynowego. 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. 

 

 


