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7.10  Špeciálna teória relativity vo fyzike elementárnych častíc 

Už v 70. rokoch boli urýchľovače protónov používané pri štúdiu vo 
fyzike elementárnych častíc schopné urýchliť protón tak, že jeho energia 
pri opustení urýchľovača bola 100 GeV. Akú mal takýto protón 
rýchlosť? V špeciálnej teórii relativity platí pre energiu častice vzťah 
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pričom m je pokojová hmotnosť častice. Ak je častica v pokoji (alebo sa 
pohybuje malou rýchlosťou) a pôsobí na ňu sila F, bude platiť F = ma, 
kde a je zrýchlenie častice. 

Položme v rovnici (1) E = 100 GeV, mc2 = 0,938 3 GeV (o hmotnosti 
protónu sme už písali). Po jednoduchých úpravách z (1) dostaneme 
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takže rýchlosť protónu je naozaj blízka rýchlosti svetla. 

Obr. 7-12a 
Bublinová komora 
Gargamelle, ktorá stojí 
dnes na námestí  
Leon Van Hove  
v CERN-e pri Ženeve 

V 70. rokoch sa výsledky interakcií elementárnych častíc zaznamená-
vali na fotografických snímkach z bublinových komôr. Boli to nádoby 
s objemom niekoľko m3, naplnené tekutým vodíkom alebo iným skva-
palneným plynom pri teplote okolo 20 K (−253 °C). Tekutý vodík sa 
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pohybom veľkého piestu dostal do prehriateho stavu a pozdĺž dráhy 
nabitej častice vznikali centrá vyparovania vodíka (ióny) a vytvárali sa 
malé bublinky. Dráhy častíc sa takto dali nafotografovať na snímky  
v niekoľkých projekciách a potom sa rekonštruovali v priestore. Bubli-
nová komora bola v magnetickom poli a častica, ktorá mala nenulový 
náboj, sa v ňom pohybovala po zakrivenej dráhe (ak častica nestrácala 
energiu, dráha bola kružnica). 

Dnes sa už bublinové komory používajú len veľmi zriedkavo, dráhy 
častíc registrujú komplikované detekčné systémy a priestorovú rekon-
štrukciu dráh urobia a obrázky nakreslia počítače. Bublinové komory sa 
stali skôr muzeálnou záležitosťou24). Jednu z najslávnejších vidíme na  
v múzeu v prírode v CERN-e na obr. 7-12a. 

Obr. 7-12b  
Bublinová komora 
Gargamelle  
v čase keď pracovala 

Trocha zjednodušený obrázok toho, čo sa získavalo z bublinovej ko-
mory je na obr. 7-13. Povedzme teraz aspoň stručne, ako sa takéto 
snímky analyzovali. Stopu číslo 1 zanechá protón, ktorý vstupuje do 
nádoby s tekutým vodíkom. V mieste A sa dopadajúci protón zráža  
s protónom v jadre atómu vodíka a v tomto mieste vznikajú nové čas-
tice. Hybnosť častice je podľa špeciálnej teórii relativity daná vzťahom 
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24) Niektorí pamätníci tvrdia, že je to trocha aj škoda. Snímky z bublinových komôr prezerali v časti-

cových laboratóriách „scanning girls“; na týchto pracoviskách bývalo viac žien ako dnes. 
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Zo zakrivenia dráhy častice v magnetickom poli možno určiť hyb-
nosť častice (samozrejme s určitou chybou) a z ionizácie, teda z počtu 
bubliniek na 1 cm, možno určiť (s väčšou nepresnosťou a nie vždy) rých-
losť častice. Ak poznáme hybnosť a rýchlosť častice, vieme zo vzťahu 
(2) určiť hmotnosť častice. Ak sú chyby v určení hybnosti a rýchlosti 
väčšie, určenie hmotnosti častice je komplikovaná vec, ale to tu nebu-
deme rozoberať. 

Obr. 7-13  
Náčrt snímky  
z bublinovej komory 

Predpokladajme, že sa nám takto podarí zistiť, že dráhu 2 vytvoril 
tiež protón. Povedzme tiež, že pri dráhach 5, 6, 7 sa nám podarí zistiť, že 
hmotnosti príslušných častíc sú 140 ± 10 MeV/c2. Pohľad do tabuliek 
elementárnych častíc (malá zelená knižka, ktorú každý časticový fyzik 
má pri sebe) hovorí, že častice π+ a π− majú hmotnosti m(π+) = m(π−) =  
= 139,57 MeV/c2, takže dráhy 5, 6, 7 pravdepodobne vytvorili mezóny π. 
Na obrázku sa zakrivili dráhy 5 a 7 smerom nahor. Smer magnetického 
poľa poznáme a vieme, že nahor sa zakrivujú častice s kladným nábo-
jom, takže vieme, že dráhy 5 a 7 vytvoril mezón π+. Podobne prídeme  
k tomu, že dráhu 6 vytvoril π−. Aká častica vytvorila dráhu číslo 8? Zo 
vzťahov (1) a (2) sa dá zistiť, že všeobecne platí 

 E2 = p2c2 + m2c4 (3) 

takže keby sme poznali hybnosť a energiu častice, ktorá vytvorila dráhu 
8, vedeli by sme určiť jej hmotnosť. V časticovej fyzike sa ale hybnosť 
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a energia zachovávajú. Hybnosti mezónov π, ktoré vytvorili dráhy 5, 6, 
7 poznáme. Energia každej z nich je súčet mc2 a jej kinetickej energie, 
pričom za m dosadíme hmotnosť piónu. Hybnosť častice 8 bude súčtom 
hybností častíc 5, 6, 7 a rovnako tomu bude s energiou. Energiu a hyb-
nosť častice 8 dosadíme do rovnice (3) a spočítame hmotnosť častice 8. 
Povedzme, že dostaneme 498,5 ± 25 MeV/c2. V tabuľkách častíc nájdeme, 
že hmotnosť častice K+ je 493,677 MeV/c2, a preto častica zodpovedná za 
dráhu 8 je pravdepodobne K+. Ešte nám zostávajú dráhy 3 a 4, ktoré sa 
objavili z ničoho nič v bode B na obr. 7-13 hore. Postupom ako pri ana-
lýze dráh 5, 6, 7 by sme mohli určiť, že za dráhu 4 je zodpovedný protón 
a za dráhu 3 mezón π− (negatívny pión). Vysvetlenie toho, čo sa stalo je jed-
noduché. V bode A sa narodila neutrálna častica, ktorá sa šírila po priamke 
do bodu B a tam sa rozpadla. V bublinovej komore nezanechala stopu, 
pretože je neutrálna (má nulový náboj) a na svojej dráhe nevytvára ioni-
začné centrá pre vznik bubliniek. Podobne ako sme určovali hmotnosť 
častice 8, určíme aj tu hmotnosť neutrálnej častice, pohybujúcej sa  
z bodu A do bodu B. Ak jej hmotnosť určíme ako m = 1 120 ± 20 MeV, 
potom nám tabuľky povedia, že je to asi častica Λ, ktorá sa v 63,9 % 
prípadoch rozpadá na p + π−. O tom, či sme snímku dobre analyzovali 
sa môžeme presvedčiť z toho, že v reakcii ako celku sa zachováva 
energia a hybnosť. Teda, energia vchádzajúceho protónu sa rovná súčtu 
energií všetkých častíc v koncovom stave zrážky. V danom prípade by 
to (s istými chybami meraní) približne platilo. To isté by sme urobili s 
rovnakým výsledkom pre všetky tri zložky vektora hybnosti. Potom by 
sme vedeli, že sme registrovali prípad interakcie 

 p + p → p + Λ + K+ (4) 

s nasledujúcimi rozpadmi 

 Λ → p + π−, K+ → π+ + π−+ π+ (5) 

Keby sme boli prví, kto takto našiel Λ a K+, boli by sme objavitelia, 
inak sme našli len prípad známej interakcie a mohli by sme študovať 
jej vlastnosti podrobnejšie. V skutočnosti bolo veľa vecí tohto typu 
známych už pred érou bublinových komôr, ale mnoho nových častíc  
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v bublinových komorách bolo skutočne objavených. V prípade tej istej 
reakcie, v ktorej sa Λ rozpadlo podľa schémy  

 Λ → n + π0 

by sme stopy 3 a 4 nevideli vôbec a energia a hybnosť by sa zdanlivo 
nezachovávali – pretože časť celkovej energie a hybnosti by odniesli 
neutrálne častice, ktoré bublinová komora „nevidí“. 

Niekoľko obrázkov reakcií elementárnych častíc z bublinových komôr 
i z iných detektorov nájdete na serveri FYZIKUS. 

Metodická poznámka 

Tento text treba chápať ako návod na samostatnú prácu žiakov. Ak môžete, 
pozvite si na seminár niekoho kto v časticovej fyzike pracuje. 

Môžete si tiež urobiť jednoduchý program, ktorý vám zo zadaných hodnôt 
hybností častíc 2 až 8 spočíta hmotnosti, energie a hybnosti častíc Λ a K+. Fyzici 
v takejto situácii pracujú v „jednotkách c = 1“. Hmotnosť, hybnosť i energia 
majú potom rozmer GeV. Do normálnych jednotiek sa dostanete po skončení 
výpočtu tak, že c pripíšete na správne miesto. Napríklad ak by vám vyšla hmot-
nosť 0,14 GeV, zapíšete výsledok ako 0,14 GeV/c2. 

Ak sa chcete pohrať so spomínanými vzťahmi špeciálnej teórie relativity, 
môžete si predstaviť, že častica s hmotnosťou M sa rozpadá na dve častice  
s rovnakou hmotnosťou m. Aká bude hybnosť produktov rozpadu? 

Ďalšie námety a úlohy nájdete na serveri FYZIKUS. 


