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Krótka charkterystyka W ramach modelu standardowego, liczba leptonowa jest zachowywana
rozprawy doktorskiej w ramach każdej generacji. Mieszanie neutrin może doprowadzić

do niezachowania zapachu leptonowego(LFV), analogicznie do zmiany
zapachu leptonów. Fabryki B stwarzają natomiast dogodniejsze warunki
do poszukiwania tego typu procesów w rozpadach mezonu B na stany
końcowe z leptonem τ . Wśród szczególnie interesujących kanałów
wymienia się B0 → τ±`∓, B → Xsτ

±`∓ (Xs oznacza dziwny mezon),
oraz B+ → D(∗)−τ+`−. Podstawową techniką w badaniach tych procesów
jest rekonstrukcja drugiego B (tzw. znakującego) oraz ograniczenia
kinematyczne. Występowanie w rozpadzie tylko jednego leptonu τ
(bez towarzyszącego mu neutrina lub τ̄) sprawia, że charakterystyki
kinematyczne stanów końcowych są tu lepiej określone niż w innych
taonowych rozpadach B (np. w rozpadach B0 → τ±`∓ pęd lekkiego
leptonu jest ściśle określony w układzie spoczynkowym B).

Czysto leptonowe rozpady neutralnych mezonów Bq → l+l−(l = e, µ, τ),
należą do najrzadszych procesów w sektorze mezonów pięknych i często w
literaturze określane są mianem ”bardzo rzadkich”. Model standardowy
przewiduje z dużą dokładnością związki pomiędzy poszczególnymi
kanałami, wynikające z mas leptonów i wartości odpowiednich elementów
macierzy CKM, przy czym efekty nowej fizyki mogą w znacznym stopniu
zmodyfikować te relacje. Najczęstsze w tej kategorii rozpady na pary
τ+τ− są znacznie trudniejsze doświadczalnie. Obecność przynajmniej
dwóch neutrin w stanie końcowym (pochodzących z rozpadów τ±)
powoduje, że poszukiwanie tych kanałów wymaga czystego środowiska
fabryk B, gdzie można wykorzystać zarówno znakowanie rozpadów
poprzez rekonstrukcję Btag, jak i ograniczenia kinematyczne wynikające
ze znajomości energii B.

Oczekiwane kwalifikacje 1) podstawowa wiedza z dziedziny cząstek elementarnych,
od potencjalnego doktoranta 2) znajomość metod analizy statystycznej przy interpretacji wyników

doświadczalnych,
3) podstawowa znajomość języka programowania C++ oraz ochota
zrozumienia metod programowania obiektowego,
4) znajomość angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie
literatury naukowej z dziedziny oraz podstawowe umiejętności
komunikacyjne w tym języku,
5) predyspozycje i ochota do pracy zespołowej,
6) Systematyczność i zaangażowanie w pracę naukową.


