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CZ-SK BSM teorie
aneb

“co z toho, co děláte a plánujete, nejvíce zajímá (BSM) teoretiky a proč?”

Michal Malinský

ÚČJF MFF UK

“Strategické” setkání CZ-SK HEP komunity

eventuelně

“co bychom rádi, abyste dělali...” :-)
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Collidery

2

LHC
 
- fyzika Higgsova bosonu: LFV, nHDM (CPV) / silná dynamika, kvartická vazba

- hledání SUSY - MSSM@1TeV je nejspíš mrtvý (gluino > 2TeV) X unikátnost SUSY

- hledání DM - neutralino-like large-missing-pT eventy

- hledání LNV (type-II seesaw) - same-sign di-leptons, velmi malé SM pozadí

- hledání leptokvarků (B-fyzika, viz. níže)

- MoEDAL - kvantování elektrického náboje

- ...
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Bylo by prima mít HE collider

Bylo by dobré, kdyby se neprodával jako “SUSY-machine”
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- MoEDAL - kvantování elektrického náboje

- ...

Těšíme se na HL LHC upgrade

Bylo by prima mít HE collider

Bylo by dobré, kdyby se neprodával jako “SUSY-machine”

LHC, RHIC
- těžké ionty - testování dualit typu AdS-CFT (transportní koeficienty), ...
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B-fyzika
 
- Anomálie na PEP-II / Babar (SLAC), na KEKB / Belle a na LHC / LHCb

R(⇤)
K =

�(B̄ ! K̄(⇤)µ+µ�)
�(B̄ ! K̄(⇤)e+e�)

Rexp

D = 0.388± 0.047 Rexp

D⇤ = 0.321± 0.021
RSM

D = 0.300± 0.010 RSM

D⇤ = 0.252± 0.005
(miony)

Rexp

K = 0.745+0.090
�0.074 ± 0.036,

Rexp

K⇤ = 0.69+0.11
�0.07

RSM
K(⇤) ⇠ 1

RD(⇤) =
�(B̄ ! D(⇤)⌧ ⌫̄)
�(B̄ ! D(⇤)l⌫̄)

(l = e, µ)
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- Anomálie na PEP-II / Babar (SLAC), na KEKB / Belle a na LHC / LHCb

Těšíme se na: 

                  Belle II @ SuperKEKB (~ 50 inv.ab do 2025)

                    LHCb (4x více dat do 2020 než do 2012)
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Další urychlovačové aktivity
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Fermilab
  
- NOvA: CPV (Dirac) v appearance módu / hierarchie

        LCPV ~ leptogeneze

        hierarchie ~ silný “modelocidní” účinek, souvislost s 0vββ rozpadem 

- DUNE: ještě mnohem lepší vyhlídky, 40kt LArTPC ale nemusí být jen tak 
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Kamioka / JPARC
 
- T2K (JPARC to Super-K): totéž ve vodě (250-500 kW → 50 kt)

- v plánu T2Hyper-K: lepší svazek (750 kW) do většího objemu (~ 300 kt)

- možnost 2 různých baselines (Japonsko, J. Korea) 
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Hyper-K by bylo príma mít i z jiných důvodů, možná i víc než DUNE...

Kamioka / JPARC
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⌫

⌫Z

W

ts d

K ⇡ + ...
NA62
 
-

- jeden z nejvzácnějších “čistých” rozpadů

- SM příspěvek “2 x potlačený”, BR ~ 10-10

- může cítit Z’, leptokvarky, ...

- pár eventů, brzy snad bude odhad parciální šířky 

K ! ⇡⌫⌫̄
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Těšíme se na větší statistiku!
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DUBNA
 
- jaderná fyzika, z hlediska BSM potenciálně relevantí pro kosmologii(?), neutrina(?)

Těšíme se na větší statistiku!
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Těšíme se na větší statistiku!

⌫
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W

ts d

K ⇡ + ...
NA62
 
-

- jeden z nejvzácnějších “čistých” rozpadů

- SM příspěvek “2 x potlačený”, BR ~ 10-10

- může cítit Z’, leptokvarky, ...

- pár eventů, brzy snad bude odhad parciální šířky 

K ! ⇡⌫⌫̄

LSND → MiniBooNe → MicroBooNe...
- anomálie v neutrino-like eventech, interpretována jako signál sterilních neutrin; kdo ví...
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Neurychlovačové aktivity
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DAYA-BAY → JUNO
 
-  hierarchie, nezávislá měření oscilačních parametrů
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DAYA-BAY → JUNO
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KATRIN 
- absolutní hmotnostní škála (0.2 - 0.3 eV) - souvislost s 0vββ rozpadem, kosmologie
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DAYA-BAY → JUNO
 
-  hierarchie, nezávislá měření oscilačních parametrů

LNV (d=5)
 

Běžící CUORE (Te), GERDA (Ge), KamLAND-Zen (Xe),... , citlivost řádu 100-500 meV
Plánované SuperNEMO (Mo,Se,...), nEXO,... , citlivost řádu 20-100 meV
 
- 0vββ rozpad - test Majoranovy hypotézy

- důležité pro další problémy - baryogeneze, nukleosyntéza

- dobře motivované (seesaw je min. “rozumná” BSM hypotéza)

- možný růst

KATRIN 
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Možnosti širšího CZ/SK exp. zapojení?

KATRIN 
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Těšíme se na data!
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BNV (d=6) na Hyper-K, DUNE, ...
 
- rozpad protonu - GUTs (monopóly, ale jiného typu než na MoEDAL)

- DUNE je fajn, ale Hyper-K by bylo lepší (p → π0 e+ vs. p → K+ v)

- možnost růstu diskutabilní, naráží na technologické limity

-             oscilace na ESS (?)n� n̄
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Astročástice
 
- HESS, Pierre Auger, CTA, ...

- zajímavé pro fyziku DM, neutrin, v extrémním případě i pro reliktní (pp ∃ Zevatronů)

- superzajímavá jsou orbitální měření pozitronového toku - WIMP-like DM

- zmiňuje se LSST - dalekohledy poskytují informace o temné energii (supernovy) 
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Gravitační vlny
 
- LIGO otevřelo nové okno do vesmíru

- Einsteinův teleskop - evropská odpověď
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- superzajímavá jsou orbitální měření pozitronového toku - WIMP-like DM

- zmiňuje se LSST - dalekohledy poskytují informace o temné energii (supernovy) 

Gravitační vlny
 
- LIGO otevřelo nové okno do vesmíru

- Einsteinův teleskop - evropská odpověď
mergery}

- LISA (2.5 Gm, od 2011 bez NASA) 
      
    líbila by se kosmologům (inflace, kosmické struny, doménové stěny) i strunařům

    jedna z hlavních výzkumných misí ESA, plánovaný start 2030
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ÚJF Řež

ÚTFA PF MU

ÚF FPF SU
FJFI ČVUT

FZÚ AV

ÚČJF MFF UK

ÚTEF UP Olomouc
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FZU SAV

UPJŠ Košice

UMB Banská Bystrica
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