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Kur palika neitrīno? (10 punkti)
Saduroties diviem augstas enerģijas protoniem Lielajā hadronu paātrinātājā (LHC – Large Hadron Collai-
der), var rasties dažādas daļiņas – elektroni, mioni, neitrīno, kvarki un šo daļiņu atbilstošās antidaļiņas.
Vairumu no šīm daļiņām var reģistrēt ar daļiņu detektoriem, kas ir izbūvēti apkārt sadursmes vietai. Pie-
mēram, kvarku hadronizācijas procesa rezultātā rodas elementārdaļiņu “dušas strūkla” jeb šauri virzīta
plūsma (angliski – jet). Pie tam, detektoros tiek uzturēts spēcīgs magnētiskais lauks, kas izliec pat ar lielu
enerģiju apveltītu lādēto daļiņu trajektorijas, tādējādi ļaujot noteikt šo daļiņu impulsu. ATLAS detektorā
tiek lietota supravadošu solenoīdu sistēma, kas rada pastāvīgu homogēnumagnētisko lauku ar indukciju
2.00 teslas apkārt sadursmes vietai esošo detektoru iekšienē. Ja lādētās daļiņas impulsa vērtība ir mazā-
ka par noteiktu kritisko vērtību, tās trajektorija izliecas tik stipri, ka daļiņa sāks atkārtoti cilpot detektora
iekšienē un tādēļ visticamāk tā arī netiks reģistrēta. Neitrīno daļiņas, pateicoties savām īpašībām, brīvi
izlido cauri detektoriem, ar tiem nemijiedarbojoties, un tādējādi nekad netiek tieši reģistrētas.

Dotie lielumi: elektrona miera masa 𝑚 = 9.11 × 10−31 kg, elementārlādiņš 𝑒 = 1.60 × 10−19 C,

gaismas ātrums 𝑐 = 3.00 × 108 m s−1, vakuuma dielektriskā caurlaidība 𝜖0 = 8.85 × 10−12 F m−1.

A daļa. Fizika ATLAS detektorā (4,0 punkti)

A.1 Uzraksti elektrona riņķveida trajektorijas rādiusa (t.s. ciklotrona rādiusa) 𝑟 for-
mulu, ja uz elektronu perpendikulāri tā ātruma virzienam darbojas magnētiskā
lauka spēks un izsaki šo rādiusu kā elektrona kinētiskās enerģijas 𝐾, elektriskā
lādiņa absolūtās vērtības 𝑒, masas 𝑚 unmagnētiskā lauka indukcijas 𝐵 funkciju.
Pieņem, ka elektrons ir nerelatīvistiska klasiska daļiņa.

0.5pt

ATLAS detektorā radītie elektroni ir relatīvistiski. Tomēr, ciklotrona rādiusa formula paliek spēkā arī rela-
tīvistiskā kustībā, ja ņem vērā relatīvistisko impulsu.

A.2 Aprēķini elektrona impulsa minimālo vērtību, kas ļauj elektronam aizbēgt ra-
diālā virzienā no detektora iekšējās daļas. Detektora iekšējā daļa ir cilindrs ar
rādiusu 1.1 metrs un elektrons rodas protonu sadursmes punktā tieši cilindra
centrā – uz ass. Izsaki atbildi MeV/𝑐.

0.5pt

Relatīvistiska daļiņa ar lādiņu 𝑒 un miera masu 𝑚, kas tiek paātrināta perpendikulāri tās ātruma virzie-
nam, izstaro elektromagnētisko starojumu, kuru sauc par sinhrotrono starojumu. Izstarojamā sinhrot-
ronā starojuma jauda ir aprakstāma ar formulu

𝑃 = 𝑒2𝑎2𝛾4

6𝜋𝜖0𝑐3 ,

kur 𝑎 ir paātrinājums un 𝛾 = [1 − (𝑣/𝑐)2]−1/2.

A.3 Daļiņu sauc par ultrarelatīvistisku, ja tās ātrums ir ļoti tuvs gaismas ātrumam.
Ultrarelatīvistiskas daļiņas izstaroto jaudu var izteikt kā

𝑃 = 𝜉 𝑒4

𝜖0𝑚𝑘𝑐𝑛 𝐸2𝐵2 ,

kur 𝜉 ir reāls skaitlis, 𝑛, 𝑘 ir veseli skaitļi , 𝐸 ir lādētās daļiņas enerģija un 𝐵 ir
magnētiskā lauka indukcija. Nosaki 𝜉, 𝑛 un 𝑘.
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A.4 Ultrarelatīvistiskajā robežā elektrona enerģija mainās laikā atbilstoši funkcijai

𝐸(𝑡) = 𝐸0
1 + 𝛼𝐸0𝑡 ,

kur 𝐸0 ir elektrona sākotnējā enerģija. Izsaki 𝛼 kā funkciju, kas atkarīga no 𝑒, 𝑐,
𝐵, 𝜖0 un 𝑚.

1.0pt

A.5 Apskatīsim elektronu, kas radies sadursmes punktā un kustas radiālā virzienā
ar 100 GeV lielu enerģiju.
Novērtē enerģijas daudzumu, ko elektrons zaudē sinhrotronā starojuma veidā
līdz elektrons izbēg no detektora iekšējās daļas. Izsaki atbildi MeV.

0.5pt

A.6 Uzraksti funkciju kā ciklotrona elektrona kustības frekvence mainās laikā ultra-
relatīvistiskajā robežā.

0.5pt

B daļa. Atrodi neitrīno (6.0 punkti)
Divu protonu sadursmē (skat. 1. attēlu) rodas virsotnes (angl. top) kvarks (𝑡) un tam atbilstošais anti-
virsotnes kvarks ( ̄𝑡) – smagākās jebkad reģistrētās fundamentālās elementārdaļiņas. Virsotnes kvarka
sabrukšanas rezultātā rodas 𝑊 + bozons un pamata (angl. bottom) kvarks (𝑏), anti-virsotnes kvarka sa-
brukšanas rezultātā rodas 𝑊 − bozons un antipamata kvarks (�̄�). 1. attēlā apskatītajā gadījumā, 𝑊 + bo-
zona sabrukšanas rezultātā rodas anti-mions (𝜇+) un neutrīno (𝜈), un 𝑊 − bozona sabrukšanas rezultātā
rodas kvarks un anti-kvarks. Šī uzdevuma mērķis ir atrast neitrīno pilno impulsu, izmantojot dažu re-
ģistrēto daļiņu impulsus. Uzdevuma vienkāršošanai uzskatīsim, ka visas daļiņas un daļiņu strūklas
(jets) ir bez [miera] masas, atskaitot virsotnes kvarku, 𝑊 + un 𝑊 − bozonus.

Virsotnes jeb top kvarku sabrukšanas produktu impulsu var noteikt no eksperimenta (skat. tabulu), iz-
ņemot neitrīno impulsa komponenti 𝑧-ass virzienā. Detektora reģistrēto daļiņu un neitrīno kopējais im-
pulss ir nulle tikai šķērsplaknē (𝑥𝑦 plaknē) bet nav nulle šķērsplaknei perpendikulārajā (𝑧-ass) sadursmi
izraisījušo protonu kustības virzienā. No trūkstošās impulsa daļas šķērsplaknē tiek aprēķinātas neitrīno
impulsa komponentes šajā plaknē (šķērseniskās, angl. transverse, impulsa komponentes).

2015. gada 4. jūnijā ATLAS eksperimentā LHC paātrinātāja detektori reģistrēja protona - protona sa-
dursmi plkst. 00:21:24 GMT+1 līdzīgu tai, kāda ir parādīta 1. attēlā.
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1. attēls. ATLAS detektora koordinātu sistēmas (pa kreisi) un protona-protona sadursmes (pa labi) she-
matisks attēlojums.

Zemāk tabulā ir dotas impulsu komponenšu vērtības trim daļiņām, kas rodās virsotnes kvarka (𝑡) sabruk-
šanas rezultātā, ieskaitot neitrīno.

Daļiņa 𝑝𝑥 (GeV/𝑐) 𝑝𝑦 (GeV/𝑐) 𝑝𝑧 (GeV/𝑐)
anti-mions (𝜇+) −24.7 −24.9 −12.4
strūkla (jet) 1 (𝑗1) −14.2 +50.1 +94.1
neitrīno (𝜈) −104.1 +5.3 —

B.1 Uzraksti vienādojumu, kas saista 𝑊 + bozonamasas kvadrātu 𝑚2
W ar neitrīno un

anti-miona impulsu komponentēm, kas ir dotas tabulā augstāk. Izsaki atbildi,
izmantojot neitrīno un anti-miona impulsu šķērseniskās komponentes

⃗𝑝 (𝜈)
T = 𝑝 (𝜈)

𝑥 ̂𝚤 + 𝑝 (𝜈)
𝑦 ̂𝚥 un ⃗𝑝 (𝜇)

T = 𝑝 (𝜇)
𝑥 ̂𝚤 + 𝑝 (𝜇)

𝑦 ̂𝚥,
un impulsa komponentes gar 𝑧 asi 𝑝 (𝜇)

𝑧 un 𝑝 (𝜈)
𝑧 .

1.5pt

B.2 𝑊 + bozona masa ir 𝑚W = 80.4 GeV/𝑐2. Aprēķini divas iespējamās vērtības neit-
rīno impulsu komponentēm 𝑧 ass virzienā, 𝑝 (𝜈)

𝑧 . Izsaki atbildi GeV/c vienībās.
1.5pt

B.3 Aprēķini virsotnes kvarka masu katram no abām iepriekšējā punkta atbildēm.
Izsaki rezultātu GeV/𝑐2 vienībās.
[Ja neieguvi divus risinājumus B.2. punktā, tad izmanto sekojošas vērtības:

𝑝 (𝜈)
𝑧 = 70 GeV/𝑐 un 𝑝 (𝜈)

𝑧 = −180 GeV/𝑐.]

1.0pt

Veicot vairākārtīgus virsotnes kvarka mērījumus, sadursmes gadījumu skaita sadalījumam atkarībā no
arpēķinātās masas ir divas komponentes: tā sauktais ”signāls” (atbilst kvarku sabrukšanai) un ”fons”
(atbilst fizikāli atšķirīgajiem notikumiem, kuros nenotiek virsotnes kvarku sabrukšana). Eksperimentāli
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noteikts notikumu sadalījums ietver gan signāla, gan fona ieguldījumus, skaties 2. attēlu.

2. attēls. Eksperimentāli noteiktās virsotnes kvarka masas sadalījums – normēts novēroto
gadījumu skaits attēlots kā funkcija no virsotnes kvarkamasas. Atsevišķi punkti uz līknes atbilst
mērījumu datiem. Raustītā līnija atbilst ”signālam”, bet ieēnotais apgabals – ”fonam”.

B.4 Kura no divām iepriekš iegūtajām virsotnes kvarka vērtībām ir pareiza ar lielāku
varbūtību, atbilstoši dotajam virsotnes kvarka masu sadalījumam? Novērtē šīs
ticamākās atbildes varbūtību.

1.0pt

B.5 Lietojot varbūtīgāko atrisinājumu, aprēķini, cik lielu attālumu veic virsotnes
kvarks pirms sabrukšanas, pieņemot, ka virsotnes kvarka vidējais dzīves laiks
miera stāvoklī ir 5 × 10−25 s.
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