
Eksperyment Belle II na SuperKEKB 

Belle II – kontynuacja Belle na zderzaczu SuperKEKB (fabryka B nowej generacji),  
               docelowa świetlność Lpeak≈8×1035/cm2/s.                           

Program fizyczny
Poszukiwania „nowej fizyki” w rzadkich rozpadach B, Bs, D, τ  -
komplementarne w stosunku do eksperymentów ATLAS, CMS i LHCb

Status

•  Projekt przebudowy KEKB → SuperKEKB zatwierdzony w 2010r.; 
   przebudowa rozpoczęta; pierwsze zderzenia ~2015;

•  Finansowanie: 
   Japonia - 100% kosztów przebudowy akceleratora i 50% kosztów detektora
   pozostałe kraje - 50% kosztów budowy detektora;

•  Współpraca Belle II: ~500 uczestników  (1/3 z Europy), wciąż rozpatrywane
                                      nowe zgłoszenia ;

Wkład grupy z IFJ PAN
• integracja odczytu SVD z centralnym systemem akwizycji danych (WO, ZN);
• budowa modelu SVD (mockup) do badania m.in. rozkładów temperaturowych (AB, JK);
• koordynacja grupy obliczeń numerycznych i rozwój oprogramowania dla SVD (AB, JS, KA);
• detektor mozaikowy (PXD) w technologii DEPFET:  projekt układu zabezpieczającego  przed
  przepięciami i zakłóceniami systemu zasilania  niskonapięciowego (PK, BK);  
• R&D w technologii SOI (PK);
• przygotowanie infrastruktury obliczeniowej w technologii GRID i obliczeń elastycznych (AB, RG); 
• badanie możliwości detektora Belle II  i optymalizacja wybranych analiz (KA, AB, GN, MR).
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Program fizyczny  Belle II 

Czyste środowisko eksperymentalne  ⇒
możliwość badania trudnych doświadczalnie rozpadów B (Bs):   
 bez możliwości pełnej rekonstrukcji kinematycznej (np. wieloneutrinowe stany końcowe)
 bez możliwości rekonstrukcji wierzchołka rozpadu B (np. rozpady na cząstki neutralne)
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•PXD - Regulatory napięcia zasilającego PXD (PK i BK)
•SVD - Finesse transmitter board (WO)

Wkład grupy z IFJ PAN do budowy detektora wierzchołka
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Obecnie trwają testy na wiązce w DESY.
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