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Физическа мотивацияФизическа мотивация

Основната цел на физиката на 
елементарните частици е да отговори на два 

фундаментални въпроса:

Кои са елементарните съставни части на 
материята?

Какви са силите, които контролират тяхното 
поведение на най-ниско ниво?



Какво прави една частица елементарна?Какво прави една частица елементарна?

Една частица е 
елементарна, ако 
няма вътрешна 

структура



История на елементарните съставни История на елементарните съставни 
части на материятачасти на материята

Древните Гърци 

Земя, , , , Въздух, , , , Огън и Вода



• 18 18 18 18 век –––– Лавоазие и Далтон ––––
атомна структура

• 1868 1868 1868 1868 ––––Менделеев –––– 63 63 63 63 атома (1896 (1896 (1896 (1896 
допълнена до 77 77 77 77 атома))))

• 1877 – електрон (Thompson)
• 1911 – протон (Rutherford)
• 1932 – неутрон (Chadwick)
• 1932 – позитрон (Anderson)

Кои частици са се считали елементарни?Кои частици са се считали елементарни?



Фамилии частици Фамилии частици В момента над 200 частици са обединени В момента над 200 частици са обединени В момента над 200 частици са обединени В момента над 200 частици са обединени във фамилии по някои свойства във фамилии по някои свойства във фамилии по някои свойства във фамилии по някои свойства 
• Неутрина - ν
• Лептони (leptos = леки) – е, µ
• Мезони (mesos = средни) – π, K
• Бариони (baryos = тежки) – p, n
• Хиперони – Λ, Σ, Ω• Фермиони (спин = 1/2, 2/3, 5/2, ...)Фермиони (спин = 1/2, 2/3, 5/2, ...)Фермиони (спин = 1/2, 2/3, 5/2, ...)Фермиони (спин = 1/2, 2/3, 5/2, ...)• Бозони (спин = 0, 1, 2, ...)Бозони (спин = 0, 1, 2, ...)Бозони (спин = 0, 1, 2, ...)Бозони (спин = 0, 1, 2, ...)
• Странни (s – кварк)
• Очаровани (с – кварк)



Структура на атомитеСтруктура на атомите

Всички атоми на елементитеВсички атоми на елементитеВсички атоми на елементитеВсички атоми на елементитеот нашата Вселена са от нашата Вселена са от нашата Вселена са от нашата Вселена са съставени съставени съставени съставени от три типа частициот три типа частициот три типа частициот три типа частици::::протон, неутрон и електронпротон, неутрон и електронпротон, неутрон и електронпротон, неутрон и електрон



Структура на ядротоСтруктура на ядрото



Кварков моделКварков модел

1964 г. 1964 г. 1964 г. 1964 г. Gell MannGell MannGell MannGell Mann
Мезон: кварк + антикварк

Барион: 3 кварка

протон – uud 
(+2/3+2/3-1/3=+1)
неутрон – udd 
(+2/3-1/3-1/3=0)

ud

¯u ¯d

s

¯s

S = 0

S = -1

S = 1

Q = 2/3Q = -1/3

Q = -2/3 Q = 1/3



Структура на елементарните частициСтруктура на елементарните частици

Съществуването на кварките Съществуването на кварките Съществуването на кварките Съществуването на кварките подтвърдено подтвърдено подтвърдено подтвърдено експериментално 1968 г. експериментално 1968 г. експериментално 1968 г. експериментално 1968 г. SLACSLACSLACSLAC
• 1974 - “charm” кварк
• 1983 - “bottom” кварк
• 1995 - “top” кварк



Шест кваркаШест кварка



Фундаментални силиФундаментални сили

Силни Електромагнитни

Гравитационни Слаби



Единно описание на взаимодействиятаЕдинно описание на взаимодействията

1979 Нобелова награда - GLASHOW, SALAM иWEINBERG

Обединение на слабото и електромагнитното взаимодействие

1984 Нобелова награда – Rubbia и Van DerМeer

Откриване на W и Z бозоните

1991 – експериментите на LEP – има само три леки неутрина

1873 – Maxwell – електрически и магнитни сили



10-43 sec             10-32 sec             10-10 sec              10-4 sec              100 sec                300000 years

10-35 m             10-32 m                10-18 m                 10-16 m                    10-15 m                   10-10 m
1019 GeV 1016 GeV 102 GeV 1 GeV 1 Mev 10 eV

Единно описание на взаимодействиятаЕдинно описание на взаимодействията

Теории:Теории:

струниструни релативистки/квантовирелативистки/квантови класическикласически



Стандартен моделСтандартен модел

x8

gauge

x8



УскорителиУскорители на частицина частици

напрежението в TV е ~ 20 kV
т.е. eнергията на електроните е 20 KeV

LEP e+e- 200 GeV 
LHC pp 14 TeV 



CERN: CERN: Ускорителен комплексУскорителен комплекс



LHCLHC



LHCLHC
7 TeV + 7 TeV

Светимост
L=N2kfγ/4πεβ=1034cm-2s-1

P(TeV) = 0.3 B(T) R(km)



ДетекториДетектори на частицина частици



CMSCMS –– Компактен Мюонен СоленоидКомпактен Мюонен Соленоид

Тегло: 12500 t

Диаметър: 15 м

Дължина: 21.5 м

Маг. Поле: 4 tesla

39 страни, 181 Института, 2500 учени



ЗаключениеЗаключение

Няма никаква причина броят Няма никаква причина броят 
на кварките да бъде 6на кварките да бъде 6

и те да бъдат безструктурнии те да бъдат безструктурни

Все още се провеждат експерименти Все още се провеждат експерименти 
за търсене вътрешна за търсене вътрешна 
структура на електрона структура на електрона 

Новият ускорител Новият ускорител LHCLHC ще ни ще ни 
позволи да открием новипозволи да открием нови
““елементарниелементарни”” частицичастици


