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Tematem proponowanej rozprawy doktorskiej jest 
pomiar polaryzacji leptonów τ w eksperymencie ATLAS.  
Dzięki krótkiemu czasowi życia oraz łamiącym 
parzystość rozpadom są one jedynymi leptonami, dla 
których informacja o ich spinie jest zachowana 
w kinematyce produktów rozpadu, a zatem może być 
zmierzona na podstawie śladów cząstek 
zarejestrowanych w detektorze. Hadronowe rozpady 
leptonów  τ na pojedynczy naładowany pion oraz  
neutrino są szczególnie czułe na kierunek spinu 
rozpadającego się leptonu, co pozwala na określenie 
polaryzacji.  
Pomiar polaryzacji leptonów τ pozwoli na sprawdzenie 
przewidywań Modelu Standardowego odnośnie stopnia 
łamania parzystości w rozpadach bozonu Z. Model 
Standardowy przewiduje także, że bozon Higgsa 
powinien mieć strukturę spinową różną od obserwowanej 
w rozpadach bozonów W oraz Z. Powoduje to różną 
polaryzację leptonów tau w tych rozpadach, a co za tym 
idzie pomiar polaryzacji pozwoli na dużo lepsze 
rozróżnienie rozpadów bozonu Higgsa na leptony τ od 
innych znanych procesów z leptonami τ w stanach 
końcowych. Dodatkowo, pomiar polaryzacji τ może być 
bardzo użyteczny także w poszukiwaniach cząstek 
supersymetrycznych.  
Pomiary polaryzacji w przypadku rozpadów bozonów Z 
nie były nigdy dotąd przeprowadzane przy tak wysokich 
energiach, jakie umożliwia akcelerator LHC. 
Dotychczasowe pomiary były przeprowadzane na 
zderzaczu elektron-pozyton LEP przy energiach 
osiągających jedynie 197 GeV. Proponowany pomiar 
będzie pierwszym pomiarem polaryzacji τ w rozpadach 
bozonu Z kiedykolwiek przeprowadzonym na zderzaczu 
hadronowym.  

 
Kwalifikacje oczekiwane          

od potencjalnego doktoranta 
 

Kandydat powinien być zainteresowany prowadzeniem 
badań ramach jednego z wiodących eksperymentów 
fizyki wysokich energii. Powinien posiadać umiejętności 
w dziedzinie oprogramowania komputerów oraz być 
zainteresowanym pracą nad rozwojem oprogramowania 



służącego do rekonstrukcji i dalszej analizy danych 
eksperymentu ATLAS.  
Analiza danych w wielkim eksperymencie fizyki 
wysokich energii jest zawsze pracą zespołową w ramach 
kolaboracji, stąd istotne są zarówno umiejętności 
komunikacji oraz pracy w zespole.  
Kandydat powinien być przygotowany na wyjazdy do 
laboratorium CERN oraz do uczestnictwa w spotkaniach 
kolaboracji oraz konferencjach.  

 


