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1. Стандартен Модел във Физиката на Елементарните Частици
2. Отворени въпроси пред Стандартния Модел и Експерименти за проверка на
модела
Как се определят масите на е.ч.?
Защо имаме 3 генерации на е.ч. и
защо ароматите на кварките и неутрината се смесват?
Защо се наблюдава СР нарушение в Стандартния Модел?
От какво е съставена “тъмната материя” и “тъмната енергия” във Вселената?
Експериментална проверка на Обединената теория на фундаменталните
взаимодействия която да включва стандартния модел и гравитацията
Обединение в рамките на Стандартния модел
Обединение на Гравитацията с останалите фундаментални взаимодействия –
Суперсиметрия
Обединение в пространство с повече от 3 измерения - Суперструни

Стандартен Модел във физиката на
елементарните частици
1. Елементарните частици съставляващи Стандартния Модел се
състоят от 2 групи – кварки и лептони.
2. Двете групи от по 6 е.ч. са разделени на 3 “генерации”.

3. Най-леките и най-стабилни е.ч. са в първата “генерация”, а потежките във 2-та и 3-та “генерация”.
4.Материята която наблюдаваме във Вселената е съставена от
е.ч. от 1-та “генерация” – по-тежките е.ч. се разпадат на пониското (по маса) и по стабилно ниво.
5. Във вселената съществуват 4 фундаментални
взаимодействия между е.ч. – Силно, Слабо,
Електромагнитно и Гравитационно.

Higgs
boson

6. Стандартния Модел включва три от Фундаменталните взаймодействия които се
осъществяват чрез обмен на пренасящите взаимодействието е.ч. принадлежащи към групата
на “бозоните”.
7. Досега не е постигнато обединение на Гравитационното взаимодействие със Стандартния
Модел в единна теория. Квантовата теория описва микросвета, а общата теория на
относителността – макросвета и тяхното обединение в единна математически теория е
сериозно предизвикателство пред физиката.

Отворени въпроси пред Стандартния
Модел:
1. Как се определят масите на е.ч.?

Експерименти:
Higgs boson от Стандартния Модел
114-180 GeV/c2
Семейство на Higgs boson от
Суперсиметричните разширения на
Стандартния Модел

2. Защо имаме 3 генерации на е.ч. и защо
ароматите на кварките и неутрината се
смесват?

Разпадна ширина на W-бозона

1. Защо се наблюдава СР нарушение в
Стандартния Модел?

Измерване на CP нарушение с K и B
мезони, търсене на ЕДМ на n и e-

4. От какво е съставена “тъмната материя”
и “тъмната енергия” във Вселената?

Разпадна ширина на Z -бозона

5. Експериментална проверка на Обединената теория на фундаменталните
взаимодействия която да включва стандартния модел и гравитацията
5.1 Обединение в рамките на
Стандартния модел

Теории на
Голямото
Обединение (GUT)
-> разпад на
протона

5.2 Обединение на Гравитацията с
останалите фундаментални
взаимодействия – Суперсиметрия

Регистриране на суперсиметрични е.ч. на
експериментите на LHC
5.3 Обединение в пространство с
повече от 3 измерения Суперструни

Как се определят масите на е.ч.?
Механизъм на полето на Higgs

Съгласно теорията на проф. Higgs след
големия взрив и преминаването на
вселената през критична температура, се
създава полето на Higgs заедно с неговите
преносители на взаимодействие - Higgs
бозоните. Елементарните частици, които
до този момент са безмасови, придобиват
маса в резултат на взаимодействието си с
полето на Higgs. (фотонът, който не
взаимодействува с полето на Higgs не
придобива маса)

Собствена маса на Higgs бозона
Поле на Higgs бозона

from David J. Miller, Physics and Astronomy, University College London (cartoons courtesy of CERN

).

Как се определят масите на е.ч.?
Експерименти за регистрация на Higgs бозона

При маса на Higgs бозона до
140 GeV, H->γγ e най-вероятния
за регистрация разпад

При енергии 140-600 GeV разпад H>ZZ->4l, lljj, е най-вероятния за
регистрация.

H → ZZ* → eeμμ разпад при високи pT (mH = 130 GeV) –
симулация ня ATLAS. 4-те лептона и съпътстващите джетове
с ET = 135 GeV са показани + 2 мюона в мюонните станции
(жълто) + реконструируни следи в тракера с pT > 0.5 GeV (син
цвят). Енергиятя отдадена в електроматнитния калориметър
(LAr) е в червен цвят.

Как се определят масите на е.ч.?
Експерименти за регистрация на Higgs бозона

Очаквана статистическа значимост при 30 fb-1 за
Higgs бозон от Стандартния модел.

Защо имаме 3 генерации на е.ч. и защо ароматите на кварките и неутрината се смесват?
Смесване на кварките и лептоните в слабото Взаимодействие – разпадни ширини на W-бозона
Матрица на Кобаяши Маскава (CKM) – описва вероятността
за преход от един в друг вид кварки

Унитарност на CKM -> |Vud|2 + |Vus|2 + |Vub|2 = |Vcd|2 + |Vcs|2 + |Vcb|2 = 1
W бозона се разпада на лептон и неутрино, или на up и down кварк, ширините на разпад са
пропорционални на:

Leptons

Up quarks

Charm quarks

e+νe

ud

3|Vud|2

cd

3|Vcd|2

μ+νμ

us

3|Vus|2

cs

3|Vcs|2

τ+ντ

ub

3|Vub|2

cb

3|Vcb|2

Лептонната разпадна ширина на W бозона:
B(e+νe) = B(μ+νμ) = B(τ+ντ) = 1⁄9 (~11.11%)
Експериментално измерена – 10.80 +/- 0.08%
Адронната разпадна ширина на W бозона: ~
Експериментално измерена – 67.60 +/- 0.27%

2⁄3

(~66.67%)
Нерегистрирана енергия

-νe

Разпад на W бозон на

e+

e+νe, UA1,1983 г.

Защо имаме 3 генерации на е.ч. и защо ароматите на кварките и неутрината се смесват?
3 генерации на е.ч в Стандартния Модел – разпадна ширина на Z бозона
Particles

Weak charge

Decay width of Z
Boson

Branching ratios BR(particle, antiparticle)

(proportional to)

Predicted for
x = 0.23

Experimental measurements

1⁄ 2
2

20.5%

20.00±0.06%

x

(−1⁄2 + x)2 + x2

3.4%

3.3658±0.0023%

−2⁄3x

3(1⁄2 − 2⁄3x)2 + 3(−2⁄3x)2

11.8%

11.6±0.6%

1⁄

3(−1⁄2 + 1⁄3x)2 + 3(1⁄3x)2

15.2%

15.6±0.4%

Name

Symbols

L

Neutrinos

νe, νμ, ντ

1⁄

Leptons

e−, μ−, τ−

−1⁄2 +
x

Up-type
Quarks

u, c

Down-type
quarks

d, s, b

Hadrons

Регистрация на
Z бозон, UA1, 1983 г.
Z -> e+e-
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R

2

−
3x
2
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3

3x

69.2%

Защо се наблюдава CP нарушение в Стандартния Модел?
Фундаментална симетрия във физиката на е.ч. -> CPT - симетрия (заряд, пространство, време) -> Лоренц
инвариантност. Нарушени симетрии в рамките на CPT – CP и T нарушения.

Нарушение на CP симетрията - Едни и същи ли са законите на природата за материята и антиматерията?
Ако “CP” (зарядово пространствена симетрия) не е нарушена, създадените след Големия Взрив еднакви
количества материя-антиматерия биха съставлявали нашата Вселена сега – това не се наблюдава –
съотношението бариони/антибариони е 10-9. CP нарушение се наблюдава в слабите взаимодействия.
Измерените досега параметри на CP нарушение не са достатъчни за обяснение на асиметрията
материя/антиматерия във Вселената. Търсенето на нови източници на CP нарушение извън Стандартния
Модел е необходимо за обяснение на нашата Вселена.

е-

е-

ее+

Защо се наблюдава CP нарушение в стандартния Модел?
Andrei Sakharov 1967:
CP-Violation is one of three conditions to enable a universe containing initially equal amounts of matter and antimatter to evolve into a
matter-dominated universe, which we see today….

При нарушение на P и T симетрията от съхранение на CPT симетрия  CP нарушение
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Електрическия Дилолен Момент на е.ч. (неутрон) dn

CP & T нарушена симетрия е наблюдавана при
разпада на K и B мезоните  dn  0
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Суперсиметрия - Регистриране на суперсиметрични е.ч. на експериментите на LHC

Двойка (µ+ and µ-) при
разпад на скварк

Двойките Суперсиметрични частици (SUSY) се разпадат през няколко
етапа, като включнат и други SUSY частици и в резултатите са 3
главни “сигнатури” които могат да бъдат проследени в детектора.
1.

Крайният разпаден продукт е двойки от лептони с противоположин
заряд – напр. мюон и антимюон + лека SUSY частица (мюонен
детектор и ECAL)

2.

Двойки глуино и скварк – разпадат се на много кварк – антикварк
двойки + много леки SUSY частици (много джетове и липсваща
енергия).

3.

Двойки лептони с еднакъв заряд.

SUSY увеличава не само числото на е.ч., но и броя на Higgs бозоните – лек
скалар, тежък скалар, псевдоскалар и +/- заредени Higgs бозони. Тези
SUSY Higgs бозони могат се разпадат на фотони, лептони (вкл. тежките
тау лептони) и мезони. Показан е разпад на 2 тау лептона и като краен
резултат електрон, джетове (от пи мезоните) и неутрино (детектирено като
липсваща маса).При наличие на SUSY Higgs, броя на такива разпади расте
с енергиятя.

И ако Гравитацията се изравнява със Силното взаимодействие
при енергии по-голями от 1 TeV е възможна появата на “Черни
дупки” на LHC.

Отворени въпроси пред Стандартния
Модел:
1.

Как се определят масите на е.ч.?

Регистриране на Higgs бозон – в рамките на
Стандартния модел или SUSY

2.

Защо имаме 3 генерации на е.ч. и защо
ароматите на кварките и неутрината се
смесват?

Разпадна ширина на Z и W бозона

3. Защо се наблюдава СР нарушение в
Стандартния Модел?

4.

5.

От какво е съставена “тъмната материя” и
“тъмната енергия” във Вселената?

Експериментална проверка на Обединената теория
на фундаменталните взаимодействия която да
включва стандартния модел и гравитацията

5.1 Обединение в рамките на Стандартния
модел
5.2 Обединение на Гравитацията с
останалите фундаментални
взаимодействия
5.3 Обединение в пространство с повече от
3 измерения

Измерване на CP нарушение с K и B
мезони, търсене на ЕДМ на n и e-
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