Kapitola 4
Objevy základních £ástic

Podívejme se nyní na objevy n¥kterých £ástic. Je pou£né sledovat, jak se experimentáto°i
d·mysln¥ vypo°ádali s r·znými obtíºemi, danými p°edev²ím omezenými technickými moºnostmi.
Objev elektronu J. J. Thomsonem (1897) a objev atomového jádra E. Rutherfordem v rozptylovém experimentu (1912) jsou dob°e popsané v jiné literatu°e (nap°. [5, 3]), zde se proto
soust°edíme na dal²í milníky £ásticové fyziky.

4.1

Objev neutronu

Za£átkem 30. let 20. století W. Bothe, H. Becker a také I. Curie a F. Joliot bombardovali
beryliový ter£ £ásticemi alfa. P°itom pozorovali pronikavé neutrální zá°ení (n):
4

He2 + 9 Be4 → 12 C6 + n

(4.1)

I. Curie a F. Joliot navíc prokázali, ºe toto neutrální zá°ení uvol¬uje z parafínu jádra vodíku
(protony). Pozorovaný jev tehdy chybn¥ p°isoudili odrazu γ -zá°ení na protonech.
Vysv¥tlení p°inesl J. Chadwick v roce 1932, který také studoval reakci (4.1), p°i£emº sledoval pruºný rozptyl neutrálního zá°ení v r·zných materiálech pomocí tehdy nedávno vynalezené
mlºné komory. Studovanými materiály byly mimo jiné parafín, umíst¥ný p°ed komorou, a jádra
dusíku (sou£ást nápln¥ komory), ²lo tedy o interakce:
(4.2a)

n+p→n+p
n+

14

N7 → n +

14

N7

(4.2b)

Maximální rychlost odraºených proton· v reakci (4.2a) byla ur£ena vpmax ≈ 3 × 107 m/s,
zatímco maximální kinetická energie odraºeného jádra dusíku v reakci (4.2b) £inila TNmax ≈
1,2 MeV.
Chadwick správn¥ usoudil, ºe neznámá elektricky neutrální £ástice má hmotu velmi blízkou
hmot¥ protonu. Podívejme se blíºe na jeho argumenty:
1. Neutrální £ástice nem·ºe být foton. Abychom totiº mohli pozorovat odraºené protony
v reakci (4.2a) s uvedenou maximální rychlostí, musela by energie fotonu být tém¥°
50 MeV. Uv¥domme si, ºe tehdy známé energie foton· pocházely z m¥°ení γ -p°echod·
v jádrech, nejv¥t²í známé energie foton· dosahovaly p°ibliºn¥ 4 MeV (p°echod v jád°e
90 Sr ).
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2. Kdyby se skute£n¥ jednalo o foton s energií 50 MeV, dostali bychom maximální energii
odraºeného jádra dusíku p°ibliºn¥ 360 keV, coº neodpovídá pozorování (1,2 MeV).
3. Vstupuje-li do reakce (4.2b) neutrální £ástice s hmotou stejnou jako proton, hodnota
maximální kinetické energie odraºeného jádra dusíku vyjde ve shod¥ s pozorováním.

V reakci (4.1) vzniká tedy neutrální £ástice s hmotou p°ibliºn¥ stejnou jako má proton. Tuto
£ástici (n) nazval Chadwick neutron [6].

4.2

Elektronové neutrino

Existence elektronového (anti)neutrina byla postulována v roce 1930. Wolfgang Pauli se tak
snaºil vysv¥tlit známý experimentální fakt, totiº ºe elektrony z β -rozpadu mají spojité spektrum. To znamená, ºe musí jít (alespo¬) o t°í£ásticový rozpad.
Krom¥ toho je zavedení neutrina nutné k zachování momentu hybnosti nap°. v rozpadu
neutronu
n → p + e− + (ν̄e )
(4.3)
Pokud by v koncovém stavu byly jen dva fermiony (proton a elektron), nemohl by se zachovat
celkový moment hybnosti. Bude-li vznikat i do té doby nepozorovaná neutrální £ástice se
spinem 1/2, m·ºe mít elektron spojité energetické spektrum (p·jde tedy o rozpad 1 → 3) a
zárove¬ se zachová moment hybnosti.
Dodejme zde, ºe existence neutrina, resp. antineutrina, byla p°ímo experimentáln¥ potvrzena aº v roce 1956, viz kapitolka 10.1.

4.3

Objev pozitronu

V lét¥ roku 1932 fotografoval C. D. Anderson stopy £ástic kosmického zá°ení ve Wilsonov¥
komo°e. Komora byla umíst¥na v magnetickém poli o indukci B = 1,5 T a byla v ní umíst¥na
olov¥ná desti£ka. Fotograe jednoho z pozorovaných p°ípad· je zobrazena na obr. 4.1.
Z nam¥°ených údaj· vyplynulo, ºe se jedná o kladn¥ nabitou lehkou £ástici s hmotou
odpovídající hmot¥ elektronu, viz p°íklad 4.2. Rozhodn¥ se nemohlo jednat o proton. Proton
s nam¥°enou po£áte£ní hybností by se musel zastavit v olov¥né desti£ce, navíc délka jeho
dráhy v komo°e by musela být díky velkým ioniza£ním ztrátám alespo¬ 10× krat²í, neº bylo
nam¥°eno. Stejn¥ tak se nemohlo jednat o £ástici s hmotou me < M < mp , viz p°íklad 4.3.
Jednalo se tedy o novou £ástici, která dostala jméno pozitron [7].
P°ipome¬me, ºe existence pozitronu jakoºto anti£ástice elektronu byla p°edpov¥zena teoreticky jako jedno z °e²ení Diracovy rovnice.

4.4

Objev mionu

Mion byl poprvé pozorován v roce 1937 C. D. Andersonem a S. H. Neddermayerem, kte°í
m¥°ili stopy £ástic kosmického zá°ení v mlºné komo°e umíst¥né v magnetickém poli. V této
komo°e m¥li navíc umíst¥n absorbátor v podob¥ platinové desti£ky. Byly pozorovány dva typy
£ástic:
1. £ástice, jejichº ztráty byly úm¥rné jejich energii, a které navíc byly doprovázené spr²kami
£ástic. Tyto £ástice byly identikovány jako elektrony a pozitrony.

4.5. Mezony π (piony)
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Obrázek 4.1: Fotograe jedné pozorované stopy v experimentu [7]. Zak°ivení dráhy £ástice
bylo zm¥°eno p°ed i po pr·chodu olov¥nou desti£kou tlou²´ky 6 mm.
2. pronikavé £ástice, které v platinové desti£ce ztratily jen malou £ást své energie a nebyly doprovázeny ºádnými spr²kami. Muselo se tedy jednat o £ástice mnohem t¥º²í neº
elektron, av²ak leh£í neº proton.1 ástice proto dostaly název mezony, nyní jim °íkáme
miony (µ).2
P°esn¥j²í m¥°ení provedli v témºe roce Street a Stevenson [8], kte°í m¥°ili sou£asn¥ ioniza£ní ztráty a hybnost £ástic v kosmickém zá°ení. Schéma experimentálního uspo°ádání je
na obr. 4.2. Aparatura sestávala z Geigerových-Müllerových (GM) £íta£· 1, 2, 3 zapojených
v koincidenci a GM £íta£e 4 zapojeného v anti-koincidenci. Detekované £ástice tedy projdou
olov¥ným absorbátorem aº do mlºné komory, kde se zastaví nebo rozpadnou. Mlºná komora
je umíst¥na v magnetickém poli o indukci B = 0,35 T kv·li m¥°ení hybnosti.
Z Betheho-Blochovy formule (3.1) vyplývá, ºe ioniza£ní ztráty jsou jen velmi málo závislé
na rychlosti £ástice, s výjimkou malých energií, kde platí

−

dE
1
∝ 2
ρdx
β

(4.4)

Ve zmín¥ném experimentu se proto snaºili ur£it ionizaci a hybnost £ástice t¥sn¥ p°ed jejím
zastavením. Street a Stevenson pozorovali dva rozdílné druhy p°ípad·, viz p°íklad 4.4. Po
zpracování svých m¥°ení odhadli hmotu mionu mµ ≈ 130 MeV s chybou m¥°ení p°ibliºn¥
25 %.

4.5

Mezony π (piony)

V roce 1934 navrhl japonský teoretik H. Yukawa zp·sob, jak popsat jaderné síly mezi nukleony (protony, neutrony). Protoºe v atomovém jád°e jsou vázány i kladn¥ nabité protony, musí
1

Energetické ztráty proton· by p°i zm¥°ených hodnotách hybnosti siln¥ závisely na hybnosti, pokud by

v·bec takové protony pro²ly platinovou desti£kou.

2

Jako mezony dnes ozna£ujeme hadrony s nulovým baryonovým £íslem, nap°.

π , K,. . .
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Obrázek 4.2: Schéma experimentu, kde byl pozorován mion [8]. Geigerovy-Müllerovy £íta£e 1
4 slouºily k výb¥ru p°ípad·. Vlastní m¥°ení ionizace a hybnosti nabitých £ástic byla provád¥na
ve Wilsonov¥ mlºná komo°e C, jeº byla umíst¥na v magnetickém poli.
jaderné síly p°eváºit odpudivou coulombickou interakci mezi nimi. Na velkých vzdálenostech
v²ak tyto síly musí být zanedbatelné v·£i elektromagnetickým silám, nebo´ nap°. vazby mezi
atomy v molekulách jsou pln¥ vysv¥tlitelné pomocí elektromagnetické interakce. Tyto podmínky lze splnit zavedením vým¥ny t¥ºkých £ástic, tj. tvarem potenciální energie mezi dv¥ma
nukleony:
~c − mr
~c − rr
V (r) = −αj
e ~c = −αj
e 0,
(4.5)
r
r
kde m je hmota vým¥nné £ástice, r0 = ~c/m pak ozna£ujeme jako dosah £ástice a αj  α =
1/137. Z poºadavku na velikost dosahu jaderných sil r0 ≈ 1 fm plyne pro hmotu vým¥nné
Yukawovy £ástice
~c
m=
≈ 200 MeV
(4.6)
1 fm
Dále bylo ukázáno, jak by se tyto Yukawovy £ástice m¥ly chovat p°i pr·chodu prost°edím:
 Záporn¥ nabité £ástice (nyní ozna£ované π − ) se zpomalí a zachytí se v atomu na K-orbit¥.
Protoºe mají mnohem vy²²í hmotu neº elektron, je polom¥r jejich K-orbity mnohem
men²í, neº odpovídá elektronu (²káluje se jako 1/m  viz p°íklad 4.5). Záporná Yukawova £ástice tedy s ur£itou pravd¥podobností prochází jádrem atomu, a proto spolu
interagují silnou (jadernou) silou d°íve, neº by se Yukawova £ástice mohla rozpadnout.
Díky t¥mto silným interakcím se záporn¥ nabité Yukawovy £ástice v látce absorbují.

