
 

 

Eksperyment LHCb sprawdza czy proces przejścia B0→anty-B0  zachodzi 
w ten sam sposób co proces przejścia anty-B0→B0. 
 
 
 
 
 
 
 
 Jest  to  jeden z możliwych sposobów naruszania symetrii materia – 
antymateria (CP). 
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Każdej cząstce zwykłej materii odpowiada podobna antycząstka o takiej samej masie lecz  
o przeciwnym ładunku elektrycznym. Na przykład, odpowiednikiem elektronu jest antyelektron, 
protonu - antyproton itd..    
 
Otaczający nas świat zbudowany jest z materii i nie ma w nim stabilnej antymaterii jednak można ją 
wyprodukować (w bardzo małych ilościach) poprzez zderzanie rozpędzonych cząstek materii  
w akceleratorach. 
 
W momencie kontaktu materii z antymaterią dochodzi do anihilacji. Cząstka i  antycząstka są 
całkowicie niszczone czemu towarzyszy uwolnienie porcji energii, zgodnie ze wzorem Einsteina E=mc2.   

Jedna z największych zagadek współczesnej fizyki: 

Gdzie się podziała antymateria we Wszechświecie? 

Co to jest antymateria?  

Zagadkowa ewolucja wszechświata  

Łamanie symetrii CP 

Eksperyment LHCb 

anty-B0                                                                               B0 

Prawie 14 miliardów lat temu w Wielkim Wybuchu powstał nasz Wszechświat.  
W nieskończenie małym obszarze przestrzeni energia zamieniła się w równe ilości 
materii i antymaterii. 
 
W miarę jak Wszechświat rozszerzał się i oziębiał zmieniały się jego składniki. W ułamku 
sekundy cała antymateria znikła, zamieniając się w energię promieniowania (fotony). 
Pozostała tylko niewielka nadwyżka materii (kilka protonów na 10 miliardów 
anihilacji). 
 
Z tej małej resztki powstał cały nasz Wszechświat z miliardami galaktyk, gwiazdami, 
Słońcem, Ziemią i życiem na Ziemi.  
 
Nie wiemy jak powstała ta mała nadwyżka materii, z której jesteśmy zbudowani. Wiemy 
jednak, że do jej uzyskania potrzebne były oddziaływania łamiące symetrię między 
materią i antymaterią. 
Eksperyment LHCb pomaga rozwikłać tę zagadkę. 
 

Symetria CP oznacza, że prawa fizyki nie zmieniają się jeśli zastąpimy 
cząstkę jej antycząstką (C) oraz zmienimy kierunki wszystkich 
współrzędnych (x,y,z) → (-x,-y,-z) (P), co oznacza, że obserwowany 
proces jest zwierciadlanym odbiciem początkowej reakcji. 

 

 

 

 

 

 

 

Np. elektron (e-) ze spinem (wewnętrznym 
momentem pędu) skierowanym do góry 
przechodzi w antyelektron (e+) ze spinem 
skierowanym do dołu. 

Eksperyment został zbudowany dla badania łamania symetrii CP  
w rozpadach cząstek zawierających kwark piękny (ang. beauty). 

W zderzeniach proton–proton przy energiach 7 TeV w akceleratorze LHC 
produkowane są olbrzymie ilości cząstek pięknych – rzędu biliona ( 1012 ) 
rocznie. 

Pozwola to na badanie wielu bardzo rzadkich rozpadów cząstek pięknych 
i precyzyjny pomiar łamania symetrii CP w tych rozpadach. 

 

4 500 ton aparatury pomiarowej ustawionej na długości 20 m wzdłuż rury 
akceleratora służy do pomiarów produktów rozpadów cząstek pięknych..  


