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Jak rejestrujemy i rozpoznajemy cząstki

Często	czytamy,	że	fizycy	badający	zderzenia	wiązek	z	wielkich	akceleratorów	
odkryli	 nową	 cząstkę.	Wiele	 Nagród	 Nobla	 w	 XX	 wieku	 przyznano	 za	 takie	
odkrycia.	A	skąd	właściwie	wiadomo,	że	w	wyniku	zderzeń	znanych	cząstek	
powstało	„coś	nowego”?	Jak	rejestrujemy	i	rozróżniamy	cząstki?	
Wiesz	 zapewne,	 że	 pojedynczych	 cząstek	 nie	 można	 dostrzec	 nie	 tylko	

„gołym	okiem”,	ale	nawet	za	pomocą	najpotężniejszych	mikroskopów.	Obiekt	
oświetlony	światłem	widzialnym	możemy	zobaczyć	tylko	wtedy,	gdy	jego	roz-
miary	są	duże	w	porównaniu	z	długością	fali	tego	światła.	Najmniejsza	długość	
fali	elektromagnetycznej	z	zakresu	światła	widzialnego	to	ponad	100	nm	(czyli	
10–7	m),	a	więc	dziesięć	milionów	razy	więcej	niż	rozmiary	jąder	atomowych,	
które	nie	przekraczają	10	fm	(femtometrów),	czyli	10–14 m.	Protony	i	neutrony	
są	jeszcze	mniejsze	od	jąder,	a	cząstki	takie	jak	elektron	uważamy	za	cząstki	
punktowe	–	nieposiadające	rozmiarów.	Rejestracja	cząstek	nie	może	więc	po-
legać	na	„oświetlaniu”	ich	światłem	widzialnym.
Nie	można	też	tego	światła	zastąpić	promieniowaniem	elektromagnetycz-

nym	o	mniejszej	długości	fali	(ani	żadnym	innym	rodzajem	promieniowania).	
Najdoskonalsze	 mikroskopy	 elektronowe	 pozwalają	 „zobaczyć”	 pojedyncze	
cząsteczki	i	atomy,	ale	to	obiekty	setki	tysięcy	razy	większe	niż	protony.	Skąd	
więc	wiemy,	co	„wylatuje”	z	miejsca	zderzenia	cząstek?	Przelatujące	cząstki	
powodują	 zmiany	w	materii.	 Takie	 zmiany	 rejestrujemy	 dzięki	detektorom	
różnego	typu.
Nie	będziemy	tu	oczywiście	omawiać	szczegółowo	procesów	zachodzących	

w	takich	detektorach	(ich	omówienie	znajdziecie	w	artykule	„Detektory	w	fizyce	
cząstek”	w	Fotonie 120).	Najczęściej	wykorzystuje	się	w	nich	jonizację,	czyli	
odrywanie	elektronów	od	atomów	materii	w	wyniku	oddziaływania	z	przelatu-
jącą	cząstką	naładowaną.	Powstałe	w	ten	sposób	swobodne	ładunki	mogą	być	
użyte	do	wytworzenia	sygnału	prądowego,	jeśli	do	elektrod	w	ich	pobliżu	przy-
łożymy	 napięcie.	 Jednak	 najwcześniejszym	 detektorem,	 za	 pomocą	 którego	
Becquerel	odkrył	radioaktywność	naturalną,	a	Röntgen	promieniowanie	nazwa-
ne	jego	imieniem,	była	po	prostu	klisza	fotograficzna.	Zjonizowanie	związków	
srebra	obecnych	w	kliszy	powoduje	uwolnienie	drobin	metalu;	to	one	po	utrwa-

leniu	 kliszy	 zaciemniają	 ją	 w	 miejscach,	
przez	 które	 przeszło	 promieniowanie.	 Do	
dziś	bloki	emulsji	fotograficznej	(podobnej	
do	tej	z	dawnych	klisz)	są	używane	do	re-
jestracji	śladów	pojedynczych	cząstek	na-
ładowanych.

Rys.	 1.	 Historyczne	 zdjęcie	 śladów	 produktów	
oddziaływania	 protonu	 o	 dużej	 energii	 kine-
tycznej	(ślad	p	u	góry	zdjęcia)	z	jądrem	bromu	
lub	srebra	w	kliszy	fotograficznej.	Ślad	h	u	dołu	
pochodzi	od	tzw.	hiperjądra,	obiektu	odkrytego	
w	ten	sposób	po	raz	pierwszy	przez	polskich	fi-
zyków	Danysza	i	Pniewskiego	w	1952	roku
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W	innych	detektorach	ślady	jonizacji	można	utrwalać	i	„wywoływać”	na	róż-
ne	sposoby,	a	potem	sfotografować.	Przykładem	takiego	„utrwalenia”	są	pę-
cherzyki	gazu	powstające	na	śladach	jonizacji	w	przegrzanej	cieczy,	wykorzy-
stane	w	tzw.	komorach	pęcherzykowych	i	przedstawione	dowcipnie	na	rys.	2.

Rys.	2.	Idea	komory	pęcherzykowej	(źródło:	Komiks	CERN)

Istnieje	też	wiele	innych	zjawisk,	wywoływanych	przez	przelot	cząstek	nała-
dowanych	i	wiele	sposobów	uzyskiwania	z	nich	sygnałów.	Zatem	nie	jest	trud-
no	zbudować	detektory	rejestrujące	przelot	cząstek.	Znacznie	trudniejsze	jest	
drugie	zadanie	wymienione	w	tytule:	rozpoznanie,	czyli	identyfikacja	cząstek.
Wielkością	fizyczną,	która	rozróżnia	cząstki,	jest	masa.	Jednak	masy	czą-

stek	nie	można	zmierzyć	tak,	jak	masy	przedmiotów	makroskopowych	–	siły	
grawitacyjne	działające	na	cząstki	są	zbyt	małe.	Można	jednak	skorzystać	ze	
związku	między	masą	m	cząstki	swobodnej,	jej	energią	E	i	szybkością	. W	fi-
zyce	Newtona	taki	związek	ma	postać	

       E = m21
2 .	 	 	 	 				(1)

Dla	 cząstek	 poruszających	 się	 z	 szybkością	 bliską	 c	 (szybkością	 światła	
w	próżni),	związek	jest	całkiem	inny,	bo	w	bilansie	energii	należy	uwzględnić	
energię	spoczynkową	cząstki	E0 = mc2. Związek	ten	ma	postać	

        E = m c2	γ,	 	 	 	 				(2)

gdzie	γ	to	tzw.	czynnik	Lorentza,	związany	z	szybkością		wzorem	

     γ c= .
c – 

22
2 2          (3)

Zatem	mierząc	niezależnie	wartość	prędkości	i	energię	można	w	obu	przypad-
kach	wyznaczyć	masę.
W	jaki	sposób	wykonać	takie	pomiary?	Okazuje	się,	że	np.	 intensywność	

jonizacji,	czyli	liczba	jonów	wytworzonych	na	jednostkę	długości	toru	cząstki,	
zależy	 od	energii.	W	 innych	 typach	detektorów	 sygnał	 też	 bywa	 zależny	od	
energii.	 Zatem	we	współczesnych	wielkich	 detektorach,	 zawierających	wiele	
elementów,	pomiar	energii	nie	sprawia	fizykom	trudności.
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Pozornie	pomiar	wartości	prędkości	powinien	być	jeszcze	łatwiejszy:	wystar-
czy	przecież	zmierzyć	czas	przelotu	między	dwoma	punktami,	znając	odległość	
między	 nimi.	Niestety	 dla	 cząstek	 o	 szybkości	 bliskiej	 c	 dokładność	 takiego	
pomiaru	bywa	zwykle	niewystarczająca	dla	wyznaczenia	masy	z	rozsądną	do-
kładnością.	Na	przykład	dla	 =	0,9999	c mamy γ2	=	5000,	ale	jeśli	niepewność	
pomiaru  wynosi	nawet	tylko	0,00005	c, czyli  jest	zawarte	między	0,99985	c	
a	0,99995	c, to	γ2	jest	zawarte	między	3300	a	10	000.	Pomiar	energii	E	da	nam	
wartość	masy	m = E/γ	z	dokładnością	niewiele	lepszą	niż	50%!
Na	szczęście	natura	dostarczyła	nam	uprzejmie	możliwości	dokładnego	po-

miaru	szybkości	bliskiej	c.	W	pierwszej	połowie	XX	wieku	odkryto	tak	zwany	
efekt	Czerenkowa,	polegający	na	emisji	światła	przez	cząstki	naładowane,	po-
ruszające	 się	 z	 szybkością	większą	 niż	 szybkość	 światła	w	 danym	 ośrodku.	
Ta	szybkość	 jest	związana	ze	współczynnikiem	załamania	światła	n	prostym	
wzorem	 = c/n	i	np.	dla	wody	wynosi	około	0,75	c,	bo	n ≈	1,33.	Natomiast	
dla	gazów	n	jest	zwykle	tylko	nieznacznie	większe	od	jedynki,	więc	promienio-
wanie	Czerenkowa	wysyłają	 tylko	 cząstki	 o	 szybkości	 nieznacznie	mniejszej	
od	c.	Różnicę	c – ,	a	zatem	i	czynnik	γ2, można	wtedy	wyznaczyć	z	analizy	
promieniowania	bardzo	dokładnie.
Prawdę	mówiąc,	jeszcze	łatwiej	można	wyznaczyć	w	detektorach	śladowych	

inną	wielkość	związaną	z	masą	i	prędkością:	pęd,	którego	wartość	jest	dana	
w	fizyce	Newtona	wzorem	p = m,	a	w	fizyce	relatywistycznej	wzorem	
       γp=m . 	 	 	 	 					(4)

Jeśli	 detektor	 jonizacyjny	 umieścimy	między	 okładkami	magnesu,	 to	 tor	
cząstki	ulega	zakrzywieniu.	Cząstka	porusza	się	nie	po	prostej,	a	po	łuku	okrę-
gu,	którego	promień	jest	proporcjonalny	do	wartości	pędu.	

Rys.	3.	Zdjęcie	torów	cząstek	z	detektora	umieszczonego	w	polu	magnetycznym

Zatem	masę	można	też	wyznaczyć	np.	mierząc	pęd	i	prędkość.	Zwykle	jest	
to	najdokładniejsza	metoda.
Wszystko,	co	napisano	powyżej,	odnosi	się	do	cząstek,	które	żyją	dość	dłu-

go,	aby	zostawić	widoczne	ślady.	Co	to	oznacza?	Cząstka	o	czasie	życia	τ po-
ruszająca	 się	 z	 szybkością	 bliską	 c	 przebywa	w	 tym	czasie	 odległość	 l =cτ.	
W	fizyce	relatywistycznej	czas	życia	w	układzie	odniesienia,	w	którym	cząstka	
porusza	się,	jest	dłuższy	o	czynnik	γ	od	czasu	życia	w	układzie,	w	którym	cząst-
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ka	spoczywa.	Zgodnie	z	wzorami	wspomnianymi	wyżej	γ = E/mc2, co	dla	czą-
stek	o	wielkich	energiach	może	być	dość	dużą	liczbą.	Niemniej	odległość	prze-
byta	przed	rozpadem	rzadko	przekracza	100	cτ.	Aby	ślad	można	było	zmierzyć	
w	detektorze,	nie	powinien	być	krótszy	niż	10	µm,	czyli	10–5	m.	Zatem	czas	
życia	τ nie	może	być	krótszy	niż	10–16 s.
Co	zrobić	 z	 cząstkami,	które	 żyją	krócej?	Może	nam	pomóc	podstawowe	

prawo	przyrody:	prawo	zachowania	energii	i	pędu.	Jeśli	cząstka	rozpada	się	na	
dwie	inne	cząstki,	zwane	produktami	rozpadu,	to	suma	energii	produktów	musi	
być	równa	energii	rozpadającej	się	cząstki:	E = E1 + E2,	a	suma	wektorów	pędu	
produktów	–	pędowi	cząstki: p p p= +1 2| | .	Z	podanych	wyżej	relatywistycz-
nych	wzorów	(2)	i	(4)	na	energię	i	pęd	wynika,	że	

     − pEm =
c c

222
4 2 ,	 	 	 	 					(5)

więc	

   ( ) .
2 2

1 22
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| |E + E
m = –

c c
1  2+p p         (6)

Zatem	zgodnie	 z	 zasadami	fizyki	 klasycznej	 odkrycie,	 że	dwie	 cząstki	 są	
produktami	rozpadu	innej,	powinno	być	dziecinnie	proste:	dla	takich	par	czą-
stek	prawa	strona	powyższego	wzoru	obliczona	ze	zmierzonych	wartości	ener-
gii	 i	pędów	powinna	zawsze	mieć	tę	samą	wartość	m2.	W	fizyce	kwantowej,	
która	obowiązuje	w	świecie	cząstek,	sytuacja	 jest	nieco	bardziej	 skompliko-
wana.	Jeśli	czas	życia	cząstki	τ	jest	skończony,	to	jej	masa	m	nie	jest	ściśle	
określona,	ale	„rozmyta”	z	niepewnością	Δm = h/(4 π	τ c2),	gdzie	h	jest	stałą	
Plancka	(h =	6,63∙10–34	Js).	Dla	par	cząstek	pochodzących	z	rozpadu	tej	cząstki	
wartość	prawej	strony	wzoru	nie	będzie	ściśle	ustalona.	Wykres	liczby	przypad-
ków	w	zależności	od	tej	wartości	powinien	mieć	jednak	w	pobliżu	wartości	m2 
maksimum	o	szerokości	Δm.	
Takie	maksimum	można	 zaobserwować	w	danych,	 jeśli	 rozmycie	Δm	 nie	

jest	 zbyt	duże	 (w	praktyce	powinno	być	 znacznie	mniejsze	od	m).	Dla	naj-
cięższych	 znanych	 obecnie	 cząstek	 (o	masach	 rzędu	 stu	mas	 protonu),	 bo-
zonów	Z	 i	W,	kwarku	 t	oraz	odkrytego	w	2012	roku	bozonu	Higgsa	H	moż-
na	 było	 z	 pomiaru	 rozmycia	 maksimum	 wyznaczyć	 czasy	 życia	 krótsze	 niż		
10–26	s!
Jak	 widać,	 obecne	 możliwości	 doświadczalne	 pozwalają	 na	 identyfikację	

cząstek	w	ogromnym	zakresie	mas	i	czasów	życia.	Choć	nie	możemy	ich	zo-
baczyć,	jesteśmy	pewni	ich	istnienia	tak	samo,	jak	istnienia	obiektów	makro-
skopowych.	

Krzysztof	Fiałkowski


