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D0 and D* meson reconstruction,
2002-2004 and 2006 dataPlan 

   Charakterystyczne skale i odległości 
   Rozpraszanie - badanie struktury obiektów
   Fizyka pod koniec XIX wieku
   Seria odkryć w pierwszej tercji XX wieku. Doświadczenie Rutheforda
   Atom wodoru Bohra i  kwantowo-mechaniczny Schrodingera
   Długość fali, energia, temperatura i zdolność rozdzielcza
   Cząstki i kosmologia
   “Model standardowy” pod koniec lat 30 XX wieku. 
   Nowe cząstki “elementarne”, Akceleratory i promieniowanie kosmiczne.
   Bałagan i potrzeba koncepcji “układu okresowego” cząstek elementarnych 
   Symetrie, zasady zachowania. Spin i Zakaz Pauliego.
   Izospin i dziwność. Powab, Piekność i inne przejawy fantazjii
   Kolorowy świat kwarków
   Oddziaływania słabe
   Model Standardowy na dzisiaj
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 Fundamentalne  i fascynujące ludzkość od wieków pytania:

• Jakie są podstawowe “cegiełki” materii?

• Jakie są ich oddziaływania?

• Skąd się wzięliśmy?

• Dokąd zmierzamy?

3
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Open-charm analysis Charakterystyczne skale i odległości

4

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Open-charm analysis Charakterystyczne skale i odległości
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Cel badań:
• Poznanie struktury materii na coraz mniejszych odległościach
• Poznanie wszechświata na coraz większych odległościach i 
  odtworzenie jego historii 

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Open-charm analysis Charakterystyczne skale i odległości

4

Cel badań:
• Poznanie struktury materii na coraz mniejszych odległościach
• Poznanie wszechświata na coraz większych odległościach i 
  odtworzenie jego historii 

40 rzędów wiekości!!

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



zród!o 

obiekt 

- tarcza 

rejestracja 

- detektor 
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Rozpraszanie

Informacje o budowie obiektów - poprzez rozpraszanie

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Rozpraszanie

Informacje o budowie obiektów - poprzez rozpraszanie

Artystyczna wizja - dzieki uprzejmości profesora Jana Kalinowskiego :-)

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Rozpraszanie

Informacje o budowie obiektów - poprzez rozpraszanie

Artystyczna wizja - dzieki uprzejmości profesora Jana Kalinowskiego :-)

oko ludzkie ma ograniczone możliwości: ~0.1 mm
Lupa, mikroskop optyczny - ograniczeniem jest dlugosc fali swiatła

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Stan wiedzy na początku XX wieku

Pod koniec XIX wieku sytuacja wyglądała następująco:

 Wszechświat: układ słoneczny + droga mleczna
 Jak słońce produkuje energię? - nie wiadomo?????!

  znane dwa rodzaje oddziaływań bezpośrednio dostepne zmysłom:
           1. grawitacyjne  (prawo Newtona)
           2. elektromagnetyczne (równania Maxwella)

 Ogólne przekonanie, że wszystko da się wyjasnić za pomocą praw 
    mechaniki, termodynamiki i elektrodynamiki 
   (już jest po Newtonie, mamy wiek pary)

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Stan wiedzy na początku XX wieku

Pod koniec XIX wieku sytuacja wyglądała następująco:

 Wszechświat: układ słoneczny + droga mleczna
 Jak słońce produkuje energię? - nie wiadomo?????!

  znane dwa rodzaje oddziaływań bezpośrednio dostepne zmysłom:
           1. grawitacyjne  (prawo Newtona)
           2. elektromagnetyczne (równania Maxwella)

 Ogólne przekonanie, że wszystko da się wyjasnić za pomocą praw 
    mechaniki, termodynamiki i elektrodynamiki 
   (już jest po Newtonie, mamy wiek pary)

rok 1900, Lord Kelwin:
“do wyjaśnienia zostały niewielkie chmurki na horyzoncie nauki”:
• Widmo promieniowania ciała doskonale czarnego
• Doświadczenie Michelsona-Morleya

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Stan wiedzy na początku XX wieku

Pod koniec XIX wieku sytuacja wyglądała następująco:

 Wszechświat: układ słoneczny + droga mleczna
 Jak słońce produkuje energię? - nie wiadomo?????!

  znane dwa rodzaje oddziaływań bezpośrednio dostepne zmysłom:
           1. grawitacyjne  (prawo Newtona)
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    mechaniki, termodynamiki i elektrodynamiki 
   (już jest po Newtonie, mamy wiek pary)

rok 1900, Lord Kelwin:
“do wyjaśnienia zostały niewielkie chmurki na horyzoncie nauki”:
• Widmo promieniowania ciała doskonale czarnego
• Doświadczenie Michelsona-Morleya

    Czym się skończyło?

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



1895 Roentgen  odkrywa promienie rentgenowskie  
1896 Thomson odkrywa elektron, wyznacza e/m 
1900 Planck wyja!nia widmo promieniowania cia"a czarnego 
         nowa fundamentalna sta"a natury h=6.63x10-34Js 
1905 Einstein – wyja!nia ruchy Browna: odkrycie atomu 
                     - wyja!nia efekt fotoelektryczny: foton E=h!"
                     - formu"uje teori# wzgl#dno!ci  
         nowa fundamentalna sta"a natury c=3x108m/s 
1909 Millikan zmierzy"  e i wyznaczy" mas# elektronu  
1911 Rutherford odkrywa j$dro atomowe,  R~10-14 m 
1913 Bohr wyja!nia widma emisyjne: kwantowanie atomu 
1919 Rutherford odkrywa proton 
1923 Compton stwierdza, %e foton niesie p#d p=E/c=h/# 

1924  de Broglie: cz$stki maj$ natur# falow$  # =h/p 
1930 Pauli wprowadza neutrino dla ratowania zasad zachowania E,p,J 
1931 Chadwick odkrywa neutron 
1932 Anderson odkrywa pozytron – pierwsza z antycz$stek     
        przewidzianych przez teori# Diraca 
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Historia odkryć w I połowie XX wieku                                           ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Doświadczenie Rutheforda

jedna na 8000 cząstek α rozprasza się do tyłu - <900

“To było jakbyście wystrzelili 15 calowy pocisk w kierunku
kawałka bibułki a on odbił się i w was uderzył”          
Rutherford

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Doświadczenie Rutheforda

jedna na 8000 cząstek α rozprasza się do tyłu - <900

“To było jakbyście wystrzelili 15 calowy pocisk w kierunku
kawałka bibułki a on odbił się i w was uderzył”          
Rutherford

Lekcja1.
Masa atomu jest skupiona w jądrze 
~10000 razy mniejszym niż rozmiary atomu

dla porównania - promień słońca jest 1000 razy mniejszy od
rozmiarów ukladu słonecznego

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Budowa atomu w pigułce

Atom Helu

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Budowa atomu w pigułce                                           ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



! 

E = h" =
hc

#
= kT
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Dlugość fali, energia, zdolność rozdzielcza i temperatura

Krótsza fala to wieksza zdolność rozdzielcza, 
większa energia, i większa temperatura

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Dlugość fali, energia, zdolność rozdzielcza i temperatura

Krótsza fala to wieksza zdolność rozdzielcza, 
większa energia, i większa temperatura

Lekcja 2.
Im większa energia np. akceleratora tym “głębiej” można zajrzeć do 
“wnętrza” i tym “dalej” w przeszłość można  “dotrzeć” 
(temperatura malała w czasie po wielkim wybuchu)

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



Jednostki: uk!ad SI 
    pr"dko#$ #wiat!a   c= 3 x 108 m/s  
    sta!a Plancka        h=h/2! =1.055 x 10-34 Js 
    1 J = 1 Nm 
ma!o praktyczny w fizyce cz%stek, gdzie typowe  
    pr"dko#ci s% rz"du 3000000000m/s, 
    energie rz"du 0.00000000001 J, 
    momenty p"du rz"du h/2!      

/ 

Przyk!ady 
Masa elektronu m=0.511 MeV 
Masa protonu m=0.938 GeV 
Energia LHC:  14 TeV 
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Układ jednostek

Wygodną jednostką dla fizyki cząstek jest 1 elektronowolt:

1 eV=1.602 x 10-19 J

Konwecja jednostek taka, że c=h/2π=1
wtedy długość, energia, czas, pęd można wyrazić
w jednostkach energii:

1 GeV = 10-16 m = 10-25 s = 1013 K

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Układ jednostek

Wygodną jednostką dla fizyki cząstek jest 1 elektronowolt:

1 eV=1.602 x 10-19 J

Konwecja jednostek taka, że c=h/2π=1
wtedy długość, energia, czas, pęd można wyrazić
w jednostkach energii:

1 GeV = 10-16 m = 10-25 s = 1013 K

1 GeV to 
wszechświat 10-7 s 
po Wielkim Wybuchu

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Cząstki i kosmologia                                           ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



Oddzia!ywania:  
       grawitacyjne – dzia!aj"ce na mas#, bardzo s!abe 
       elektromagnetyczne – czu!e na !adunek elektryczny 
       silne – odpowiadaj"ce za wi"zanie j"der atomowych 
       s!abe – powoduj"ce rzadkie rozpady promieniotwórcze  

1932 E. Fermi formu!uje model oddzia!ywa" s!abych 
1934 H. Yukawa postuluje istnienie cz#stki (pion !) 
przenosz#cej oddzia!ywania j#drowe (silne) 
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Stan wiedzy w latach 30 XX wieku

Cz!stki:  
        proton, neutron, elektron, neutrino, foton 

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Model standardowy od lat 30 do 50

Pod koniec 1936 roku odkryto cząstkę w 
promieniowaniu kosmicznym o oczekiwanej masie ale
zbyt słabym oddziaływaniu.

Zupełnie nieoczekiwana i “niepotrzebna”.
“Kto ją zamawiał?” I. Rabi, 1936

Podobna do elektronu, ten sam ładunek, takie same
oddziaływania, ale o masie ~200 razy wiekszej i 
nietrwała: rozpada się po około 1 mikrosekundzie

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Model standardowy od lat 30 do 50

Pod koniec 1936 roku odkryto cząstkę w 
promieniowaniu kosmicznym o oczekiwanej masie ale
zbyt słabym oddziaływaniu.

Zupełnie nieoczekiwana i “niepotrzebna”.
“Kto ją zamawiał?” I. Rabi, 1936

Podobna do elektronu, ten sam ładunek, takie same
oddziaływania, ale o masie ~200 razy wiekszej i 
nietrwała: rozpada się po około 1 mikrosekundzie

Pion został odkryty 10 lat później też w 
promieniowaniu kosmicznym. Zaraz potem odkryto 
nowe cząstki naładowane - Kaony - o bardzo dziwnych 
własnościach - cząstki dziwne.

• Produkowane były parami w zderzeniach promieni     
   kosmicznych z detektorem
• żyły zbyt długo w porównaniu do ich masy jakby coś 
  zabraniało im się rozpaść 

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Promieniowanie Kosmiczne (Hess, 1912)                                           ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Promieniowanie Kosmiczne (Hess, 1912)

Docierają do powierzchni Ziemi 
miony (~70%) elektrony (25%), 
protony, piony (~3%),
łącznie około 180/m2 s

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Nowe odkrycia cząstek “elementarnych”

Dzięki konstrukcji nowych akceleratorów o
wyższych energiach i dzięki 
rozwojowi detektorów cząstek 

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



          Mezony (spin 

ca!kowity) 

! +" ! #" ! 0"

Piony 

K+" K#" K0"

Kaony (dziwne!) 

$"

Eta 

$'"

Eta-Prim 

% +" % #" % o"

Ro 

&"

Psi 

        Bariony (spin 

po!ówkowy)  

!++, !+, !0, !"#

Delta  $0#

Lambda (dziwne!) %+, %0, %"#

Sigma (dziwne!) 

&0, &"#

Sigma(bardzo dziwne!) 
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Symetrie, prawa zachowania i liczby kwantowe

Fakt: Potrzebny jest nowy “Układ 
Mendelejewa” aby uporzadkować swiat 
cząstek elementarnych

+ proton, neutron, szereg 
rezonansów, leptony 
(elektron, muon, neutrina) 
i wiele innych

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



Ruch elektronu wokó! jadra atomowego => moment p"du i 
moment magnetyczny atomu (skwantowane) 

Elektron mo!e mie" dwa ustawienia spinu: + # lub – # lub te! 

mo!emy powiedzie", !e mamy dwa rodzaje elektronów  
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Symetrie, prawa zachowania i liczby kwantowe

      prawo zachowania ⇔         symetria względem

pędu ⇔ przesunięć w przestrzeni

energii ⇔ przesunięć w czasie

moment pędu ⇔ obrotów przestrzennych

Stern i Gerlach (1921) stwierdzili, !e równie! sam elektron ma 
moment magnetyczny ! idea spinu 

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Zakaz Pauliego - dotyczy cząstek o spinie połówkowym np. 1/2 
Dwa fermiony nie mogą wystepować w tym samym stanie kwantowym

Anty-socjalne zachowanie fermionów :-)

Eksperyment w Rice University
Ultra zimne atomy Litu.
Dwa izotopy: Lit-7 - bozon, Lit-6 
fermion. 
Widać, jak zakaz Pauliego 
przeciwdziała “zapadaniu” sie 
chmury gazu Litu dla fermionowej 
składowej.

Text

19

Zakaz Pauliego

“Magiczne” liczby w chemii
opisujące powłoki atomowe
(liczby odsadzeń elektronami)
to konsekwencje zakazu Pauliego

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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19

Zakaz Pauliego

“Magiczne” liczby w chemii
opisujące powłoki atomowe
(liczby odsadzeń elektronami)
to konsekwencje zakazu Pauliego

Lekcja 3.
Istniejemy - nie zapadamy się -   dzięki zakazowi Pauliego

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Izospin i dziwność

Heisenberg wprowadził pojecie izospinu - aby wyjaśnić bardzo podobne
własności protonu i neutronu. 

elektron o spinie +1/2 i -1/2 to ta sama cząstka w dwóch rożnych stanach;
ale można też powiedzieć, że to dwie cząstki o bardzo podobnych własnościach

Odwrotnie: dwie bardzo podobne cząstki (jak proton i neutron) to jedna cząstka
zwana nukleonem w dwóch różnych stanach izospinowych

Jesli “wyłączyć” oddziaływania elektromagnetyczne to proton i neutron nie
różnią sie od siebie - z punktu widzenia sił jądrowych (oddziaływań silnych)
to ta sama cząstka!

Dla Elektrodynamiki nie - proton jest naładowany i oddziaływuje a neutron nie

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Izospin i dziwność

Heisenberg wprowadził pojecie izospinu - aby wyjaśnić bardzo podobne
własności protonu i neutronu. 

elektron o spinie +1/2 i -1/2 to ta sama cząstka w dwóch rożnych stanach;
ale można też powiedzieć, że to dwie cząstki o bardzo podobnych własnościach
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zwana nukleonem w dwóch różnych stanach izospinowych

Jesli “wyłączyć” oddziaływania elektromagnetyczne to proton i neutron nie
różnią sie od siebie - z punktu widzenia sił jądrowych (oddziaływań silnych)
to ta sama cząstka!

Dla Elektrodynamiki nie - proton jest naładowany i oddziaływuje a neutron nie

Dziwne zachowanie cząstek dziwnych można wyjaśnić wprowadzając liczbę 
kwantową “dziwnosci” - zachowaną w oddziaływaniach silnych a
naruszoną w oddziaływaniach słabych. To wyjaśnia długi czas życia.

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Powab, piękność i inne przejawy fantazji fizyków 

Czastki 
powabne:
D, J/ψ, Λc ... 

Ta sama koncepcja co
“dziwność” - liczba
kwantowa “powabu”

Cząstki “Piękne”
np. ϒ            LHC-b (“beauty”)

jeden z eksperymentów 
LHC “nastawiony” na 
badanie takich cząstek

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Powab, piękność i inne przejawy fantazji fizyków 

Czastki 
powabne:
D, J/ψ, Λc ... 

Ta sama koncepcja co
“dziwność” - liczba
kwantowa “powabu”

Cząstki “Piękne”
np. ϒ            LHC-b (“beauty”)

jeden z eksperymentów 
LHC “nastawiony” na 
badanie takich cząstek

I - izospin 
s - dziwność (strange)

c - powab (charm)
b - piękność (beauty albo bottom - dolny)

t - górny (top) 

tak wprowadzone liczby kwantowe umożliwiają 
porządkowanie cząstek w tzw “multiplety”
pod względem własności i zachowanie tych
liczb pozwala na wyjaśnienie wielu własności 
cząstek elementarnych.

Uwaga: dotyczy to hadronów.
Leptony (elektron, muon) nie 

potrzebują takich liczb 

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Podział cząstek elementarnych. Model kwarków.

Fermiony i bozony - pod względem spinu (połówkowe to fermiony)
Leptony - nieoddziałujące silnie (grawitacyjnie, elektromagnetycznie i słabo)
Hadrony - oddziałujące silnie ( a także grawitacyjnie, elektromagnetycznie i słabo)
Hadrony dzielą się na mezony i bariony. 
Mezony są bozonami a bariony fermionami
Leptony fundamentalne (elementarne) są fermionami

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Podział cząstek elementarnych. Model kwarków.

Fermiony i bozony - pod względem spinu (połówkowe to fermiony)
Leptony - nieoddziałujące silnie (grawitacyjnie, elektromagnetycznie i słabo)
Hadrony - oddziałujące silnie ( a także grawitacyjnie, elektromagnetycznie i słabo)
Hadrony dzielą się na mezony i bariony. 
Mezony są bozonami a bariony fermionami
Leptony fundamentalne (elementarne) są fermionami

Lekcja 4.
Hadronów jest dużo za dużo aby naprawdę były elementarne.

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



4) Dziwno!"                           0        0       -1 

5) Ka!dy kwark ma swój przeciwobraz: antykwark  
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Podział cząstek elementarnych. Model kwarków.

Fermiony i bozony - pod względem spinu (połówkowe to fermiony)
Leptony - nieoddziałujące silnie (grawitacyjnie, elektromagnetycznie i słabo)
Hadrony - oddziałujące silnie ( a także grawitacyjnie, elektromagnetycznie i słabo)
Hadrony dzielą się na mezony i bariony. 
Mezony są bozonami a bariony fermionami
Leptony fundamentalne (elementarne) są fermionami

1)! Trzy rodzaje kwarków:       up, down, strange 

u  d s 

2) !adunki elektryczne:          +2/3, -1/3, -1/3 

3) Ka!dy kwark ma spin          1/2 

Propozycja Gell-Manna: model kwarków 

         Izospin:         +1/2     -1/2        0

Lekcja 4.
Hadronów jest dużo za dużo aby naprawdę były elementarne.

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



d 

Dozwolone kombinacje:: 

           Mezony = kwark+antykwark 

           Barion = kwark(1) + kwark(2) + kwark(3) 

_ 

u  !- u  
_ 

d !+ u  
_ 

s K+ 

u  

u  
d proton 

u  

d 

neutron 

u  
d 

s 

barion  

dziwny !0 
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Model kwarków

d 

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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!-p -> K0"0 

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



d 
_ 

s 

                                                                                                   Introduction to Particle Physics  Polish Teachers Programm                                                                                                                                
                                                                      Krzysztof  Kurek

Model kwarków

u  
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!0 

!-p -> K0"0 
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Rozpraszanie elektronów na protonach 

1956 Hofstadter: pomiar promienia protonu 
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Model kwarków

Model kwarkowy dobrze tłumaczył istnienie wielu cząstek i ich własności

Przewidywał istnienie nowej cząstki Ω- = sss którą faktycznie odkryto w 
1964 roku z przewidywaną masa !!

Ale wszelkie próby znalezienia pojedynczych kwarków spełzły na niczym. 

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



Rozpraszanie elektronów na protonach 
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Model kwarków

1967 Friedmann, Kendall, Taylor (SLAC):   przeprowadzili eksperyment 

            Rutherforda  na protonie 
--> trzy „twarde”  (punktowe) centra rozpraszania w protonie  

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



Rozpraszanie elektronów na protonach 

pomiary !wietnie zgadza"y si# z przewidywaniem,  
$e proton sk"ada si# z dwóch kwarków u i jednego d  
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Model kwarków

1967 Friedmann, Kendall, Taylor (SLAC):   przeprowadzili eksperyment 

            Rutherforda  na protonie 
--> trzy „twarde”  (punktowe) centra rozpraszania w protonie  

łyżka dziegdziu  - brakowało pędu - z 
pomiarów wynikało, że tylko około połowa 
pędu protonu niesiona jest przez 
obserwowane kwarki. Poza tym dlaczego
 nie można “wyjąć” kwarków z protonu??

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Skąd wiadomo o kolorze? 
Δ++ - cząstka która musi być zbudowana z 3 kwarków 
“up” w tym samym stanie spinowym +1/2 - naruszałoby 
to zakaz Pauliego         Ω- - podobnie (sss)

Kolorowe kwarki oddziałują poprzez wymianę
gluonu - odpowiednika fotonu w elektrodynamice

Koncept “koloru” rozwiązuje problemy i wprowadza 
oddziaływania pomiedzy kwarkami - teoria oddziaływań 
silnych jako teoria oddziaływań kwarków i gluonów

Są teź inne potwierdzenia “koloru” mimo, źe koloru nie 
da się zobaczyć tak jak i kwarków i gluonów.

27

Kolorowy świat kwarków                                           ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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da się zobaczyć tak jak i kwarków i gluonów.

27

Kolorowy świat kwarków

E=mc2

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Kolorowy świat kwarków

Dla kwarków
ładunki kwarków i 
ich ilość

Tu widać kolor

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Kolorowy świat kwarków

Lekcja nr 5.
Kwarki oddziałują silnie wymieniając gluony. Mają 3 ładunki “kolorowe”. 
Kwarki i gluony pozostają uwięzione w obserwowanych stanach 
związanych - w hadronach (np w nukleonach) . Niemożność wydzielenia 
kwarków i gluonów i obserwacji cząstek “kolorowych” jest związana z 
oddziaływaniem gluonów ze sobą  Gdyby zapachów kwarków było 
kilkanaście a nie 6 to teoria znowu zmieniła by wlasności i uwięzienia by 
nie było :-)

bariony - mezony

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



p 

n 

e 

Si!a oddzia!ywania ~10-5 razy s!absza ni" 
dla oddzia!ywa# elektromagnetycznych 

Okaza!o si", #e doskonale opisuje równie#  
rozpad mionu 

µ ! e + !e + !µ"

!µ"

µ"

e 

_ 

zachowany „zapach” leptonowy: elektronowy i mionowy 
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Oddziaływania słabe

Enrico Fermi (1934)
Rozpad β neutronu

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo



e + !µ    
! 

 
!e + µ"

!! przy energiach ~ 300 GeV prawdopodobie!stwo wi"ksze ni# 1 
!! poprawki wy#szego rz"du  bezsensowne 
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Oddziaływania słabe

Kłopot teoretyczny - przy opisie rozpraszania

p 

n 

e 

Idea: Glashow (1958)
oddziaływania punktowe fermiego
należy zastapić wymianą “ciężkiego fotonu”
bozonu W (naładowane)

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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Oddziaływania słabe

1968: Glashow, Salam, Weinberg sformułowali teorię oddziaływań 
elektrosłabych: oprócz naładowanych W powinny istnieć jeszcze neutralne 
bozony Z - tzw oddziaływania przez prądy neutralne

Istnienie prądów neutralnych zostało odkryte w CERN w 1973.
Rok później odkryto czwarty kwark “powabny” (charm) konieczny
aby teoria GSW była poprawna matematycznie

Kolejne lata przyniosły odkrycie jeszcze jednego 
leptonu tau wraz z jego neutrinem i dwóch ciężkich 
kwarków: top i bottom (beauty)

                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo
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                                          ooooooooooooooo
                                          ooooooooooooooo

Model Standardowy

Nośniki oddziaływań: foton, bozony W+/- i Z0, oraz 8 kolorowych gluonów

Najlepiej sprawdzona teoria fizyczna - ponad 20 lat trwają próby obalenia
modelu - bez skutku. Model doskonale zgadza się do ~200 GeV (10-18 m)

Istnienie masywnych bozonów W i Z (masa około 100 GeV) wymaga
istnienia bozonu Higgsa którego jeszcze nie odkryto !
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Model Standardowy

Nośniki oddziaływań: foton, bozony W+/- i Z0, oraz 8 kolorowych gluonów

Najlepiej sprawdzona teoria fizyczna - ponad 20 lat trwają próby obalenia
modelu - bez skutku. Model doskonale zgadza się do ~200 GeV (10-18 m)

Istnienie masywnych bozonów W i Z (masa około 100 GeV) wymaga
istnienia bozonu Higgsa którego jeszcze nie odkryto !

A mimo to nie jest prawdziwy - wymaga rozszerzenia,
tylko nikt nie wie jak to zrobić :-)



  Teoria fundamentalna powinna być trudna
  Jej podstawowa koncepcja musi być na tyle
   elegancka, by dało się ją wydrukować na 
   koszulce, a jednocześnie na tyle głęboka,
     by nikt nie mógł stwierdzić że pojmuje
           wszystkie jej konsekwencje
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George Musser 
(istnieje jako kwantowa superpozycja publicysty 
i redaktora Scientific American)
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Zapraszam na następny wykład


