
Czy w peªni rozumiemy podstawowe skªadniki Wszech±wiata i oddziaªywania pomi¦dzy nimi? Czy

sposób w jaki opisujemy w Modelu Standardowym te cz¡stki i siªy jest poprawny i zupeªny? Czy

istniej¡ jakie± cz¡stki spoza Modelu Standardowego? Poszukiwanie odpowiedzi na te fundamentalne

pytania byªo celem �zyki wysokich energii na przestrzeni ostatnich kilku dekad.

Precyzyjne pomiary prowadzone w �zyce zapachu pozwalaj¡ testowa¢ struktur¦ Modelu Standar-

dowego i poszukiwa¢ odchyle« spowodowanych efektami Nowej Fizyki. S¡ to poszukiwania po±rednie,

poprzez badanie procesów, w których nowe cz¡stki mogªyby mie¢ swój przyczynek. Jak pokazuje hi-

storia, po±rednie odkrycia nowych cz¡stek niejednokrotnie wyprzedzaªy obserwacje bezpo±rednie (np.

kwark powabny, trzecia generacja kwarków). Badania w rodzinie kwarka pi¦knego przyniosªy ju» kilka

intryguj¡cych wyników, trudnych do wyja±nienia w ramach Modelu Standardwego. Sektor powabu

wªa±nie wchodzi w faz¦ czuªo±ci koniecznej do wydajnych testów przewidywa« Modelu Standardowego.

Co istotne, testy dla powabu s¡ komplementarne do tych w sektorach pi¦knym i dziwnym. Rozpady

powabu z fotonem w stanie ko«cowym zachodz¡ ze znacznym udziaªem amplitudy p¦tlowej, okre±lanej

jako 'pingwin'. Wkªad od egzotycznych cz¡stek wymienianych w takiej kwantowej p¦tli mo»e istotnie

zmieni¢ przewidywane przez Model Standardowy wªasno±ci tych rozpadów, w szczególno±ci asymetri¦

przestrzenno-ªadunkow¡ CP, czy polaryzacj¦ fotonu.

�amanie symetrii CP prowadzi do ró»nic pomi¦dzy materi¡ i antymateri¡, ma wi¦c fundamentalne

znaczenie dla wyja±nienia nieobecno±ci anytmaterii we Wszech±wiecie. Polaryzacja fotonu dostarcza

informacji o podstawowych wªasno±ciach oddziaªywa« elektrosªabych. Pomimo licznych poszukiwa«

ªamanie symetrii CP w sektorze powabu nie zostaªo jeszcze zaobserwowane. Model Standardowy prze-

widuje wyj¡tkowo du»e, si¦gaj¡ce 10%, asymetrie CP dla radiacyjnych rozpadów powabu. Projekt

ten ma wi¦c szans¦ przynie±¢ dªugo oczekiwane odkrycie ªamania CP w sektorze powabu. Polary-

zacja fotonu powoduje ró»ne cz¦sto±ci rozpadów z lewoskr¦tnym fotonem i ich 'lustrzanego' odbicia

zawieraj¡cego foton prawoskr¦tny. Jej pomiar odpowiada wi¦c testowaniu symetrii przestrzennej P,

która w oddziaªywaniach elektrosªabych jest ªamana w stopniu maksymalnym. W rezultacie domino-

wa¢ b¦d¡ rozpady mezonów powabnych z lewoskr¦tnym fotonem, i rozpady antymezonów z fotonem

prawoskr¦tnym. Pomiar polaryzacji fotonu w rozpadach powabnych nie zostaª jeszcze przeprowadzony.

Radiacyjne rozpady powabu s¡ atrakcyjne z teoretycznego punktu widzenia, jednak stanowi¡ wy-

zwanie eksperymentalne. Zachodz¡ one rzadko, na poziomie 10−5, i s¡ szczególnie trudne do re-

konstrukcji w eksperymencie LHCb, ze wzgl¦du na wysokie tªo typowe dla ±rodowiska zderzaczy ha-

dronowych. Rekompensuj¡ to jednak rekordowe ilo±ci danych LHCb. Pomiary tych rozpadów s¡ w

LHCb mo»liwe, a ich najbli»sza przyszªo±¢ zale»y od LHCb. Projekt ten pozwoli tak»e wª¡czy¢ si¦

w przygotowania do kolejnej fazy eksperymentu, co w przyszªo±ci zaowocuje pomiarami równolegªymi

z eksperymentem Belle2. Dysponowanie wynikami z dwóch niezale»nych eksperymentów jest nie do

przecenienia.
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