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Cele popularyzacji

pokazanie, że fizyka cząstek elementarnych jest ciekawa
przybliżenie tej dziedziny nauki społeczeństwu
pobudzanie młodzieży do zainteresowania się naukami ścisłymi 
(i technicznymi)
przekonanie polityków do finansowania tej dziedziny badań

Popularyzacją fizyki cząstek elementarnych zajmują się:
duże ośrodki badawcze (CERN, Fermilab)
instytucje naukowe 
poszczególne eksperymenty
organizacje (IPPOG, QuarkNet, Teiltchenwelt)
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CERN - 60 lat

Wydarzenia organizowane przez CERN 
powiązane z rocznicą: 

konferencje
serie wykładów
wystawy

● festiwal filmowy
http://cern60.web.cern.ch/

Działalność stała i cykliczna
zwiedzanie CERN z przewodnikiem
stałe wystawy (Microcosm, Universe 
of Particles)
Passeport Big-Bang (rodzaj ścieżki 
edukacyjnej)
strony internetowe
tygodniowe szkolenia dla 
nauczycieli (ponad 7000 od 2006 r.)
proste eksperymenty dla uczniów 
(CERN S'cool Lab)
konkurs: Beam Line for Schools
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CERN - wystawy - Microcosm

oddziaływania elektromagnetyczne i słabe

komora pęcherzykowa 
Gargamelle

magnes LHC

generator Cocrofta-Waltona
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CERN - wystawy - Universe of Particles

Universe of Particles

Globe
Eksperyment ATLAS
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CERN - wystawy - Universe of Particles
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CERN

Dziesięć etapów
akcelerator
4 eksperymenty LHC
neutrina
wpływ na środowisko
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http://home.web.cern.ch/about
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http://www.cernland.net/
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http://www.cernland.net/



Competition: a beam 
line for schools

Konkurs na eksperyment zaproponowany przez uczniów
http://home.web.cern.ch/students-educators/spotlight/2013/competition-beam-line-schools

Uczestnicy - grupa 9-30 uczniów z jednej lub kilku szkół średnich.

Wymagania:
Projekt, napisany w języku angielskim lub francuskim, do 1000 słów  +  rysunki lub wykresy. 
Musi zawierać uzasadnienie:

- dlaczego grupa pragnie przyjechać do CERN
- jakie doświadczenia ma nadzieję uzyskać
- jakiego typu pomiary pragnie przeprowadzić

1-minutowy film  będący kreatywnym oraz zabawnym uzupełnieniem i podsumowaniem 
części pisemnej.

Nagrody
- wszyscy uczniowie z projektów zakwalifikowanych do oceny przez komitet SPSC otrzymają 
koszulki, a ich grupy dodatkową nagrodę-niespodziankę
- główną nagrodą dla zwycięskiej grupy jest zaproszenie do CERN w Genewie  na tydzień, 
podczas którego zostaną dokonane pomiary w ich eksperymencie
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Schemat eksperymentu

SCYNTYLATOR

KALORYMETR

MAGNES

KOLIMATOR

LICZNIKI 
CZERENKOWA

MAGNES MAGNES

TARCZA

BLOK ŻELAZA

SCYNTYLATORY
I KOMORY DRUTOWE

Przykładowy eksperyment badający produkcję:
mionów - gdy wstawiony jest blok żelaza
elektronów - gdy blok żelaza jest usuniety
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Zgłoszenia wstępne - 455 (10 z Polski)
Złożone projekty - 292 (9 z Polski)
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http://popul.ifj.edu.pl/edukacja.html
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Oddział I i II

PREZENTERZY: Karol Adamczyk, Paweł Bruckman de Renstrom, Olga Grzymkowska, Anna Kaczmarska, 
Anna Kowalewska, Marek Kowalski, Paweł Malecki, Adam Matyja, Bartek Rachwał, Ewa Stanecka, Rafał 
Staszewski, Maciej Trzebiński, Marcin Wolter, Krzysztof Wożniak 
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Oddział I i II

Symulator systemu 
wyzwalania (trigger)

Quiz komputerowy

PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU: Dominik Derendarz, Paweł Malecki,  Rafał Staszewski, Maciej Trzebiński
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Organizacje rozpowszechniające wiedzę o cząstkach 
elementarnych

QuarkNet (USA, Fermilab) 
http://quarknet.fnal.gov

The International Particle Physics Outreach Group 
Przedstawiciele krajów członkowskich oraz CERN, DESY, eksperymentów: 
ALICE, ATLAS, CMS, TOTEM
http://ippog.web.cern.ch

MASTERCLASSES
baza danych
koordynacja i współpraca

Netzwerk Teilchenwelt (Niemcy)
http://www.teilchenwelt.de
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Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

Całodniowe warsztaty dla uczniów szkół średnich pozwalające na 
zapoznanie się z fizyką cząstek elementarnych:

jednocześnie prowadzone w wielu miejscach na świecie (199 w ciągu 26 dni)
wspólne omówienie wyników w grupach po kilka instytucji z udziałem 
fizyków z CERN
przeprowadzone w 41 krajach, ok. 10 000 uczestników

Plan:
wykład ogólny
wykład opisujący eksperyment
instrukcja do ćwiczenia
samodzielne wykonanie ćwiczenia przez uczniów 
(na komputerach)
telekonferencja z CERN

omówienie wyników
quiz sprawdzający uzyskaną wiedzę
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Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych - ćwiczenia:
Poszukiwanie cząstek dziwnych
Wyznaczanie współczynnika modyfikacji jądrowej

Poszukiwanie bozonów W
Poszukiwanie bozonów Z

Pomiary mezonu J/
Poszukiwanie bozonów Z, W oraz bozonu Higgsa

Wyznaczanie czasu życia mezonu D0

TOTEM: rozpraszanie elastyczne protonów

IceCube: Wykrywanie neutrin

Auger: analiza przypadków ze zbioru 1% publicznie dostepnych

NOWE
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Poszukiwanie cząstek dziwnych w ALICE

Oprogramowanie pozwala: 
wyświetlić przypadki zarejestrowane przez eksperyment 
ALICE
wybierać przypadki Pb+Pb o odpowiedniej centralności
wyselekcjonować ślady pochodzące z rozpadów
wyliczyć masę cząstki, z której pochodzą zarejestrowany 
produkty rozpadu
zliczyć znalezione K0, 

Na podstawie zabranych danych można obliczyć względną 
wydajność produkcji cząstek dziwnych w zderzeniach Pb+Pb 
oraz p+p
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Rezultaty oficjalne

Poszukiwanie cząstek dziwnych w ALICE

Względna wydajność produkcji cząstek dziwnych w zderzeniach Pb+Pb oraz p+p

Wynik przykładowy
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Wyznaczanie współczynnika 
modyfikacji jądrowej w ALICE

Analiza przypadków w celu zliczenia wyprodukowanych cząstek
Wyznaczenie krotności w zderzeniach p+p oraz Pb+Pb
Obliczenie wartości współczynnika modyfikacji jądrowej

RAA =
Y PbPb
N coll Y  p p
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Pomiary mezonu J/  w eksperymencie CMS

Przeglądanie przypadków w poszukiwaniu 
par mionów:

sprawdzanie znaków cząstek
ustalanie "jakości"  śladów
tworzenie rozkładu masy par mionów

Poszukiwanie:
bozonów W - elektronu lub mionu i neutrina 
(jako brakującej energii)
bozonów Z - par  e+e-  lub  +- 
bozonów Higgsa

Pomiary bozonów W i Z  oraz bozonu Higgsa 
w eksperymencie CMS
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Wyznaczanie czasu życia mezonu D0

wyszukiwanie rozpadów D0

oddzielenie ich od tła
wyznaczenie rozkładu czasu życia i średniej jego 
wartości z dopasowania funkcji eksponencjalnej 
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Wykrywanie wysokoenergetycznych neutrin
http://icecube.wisc.edu/masterclass/home

neutrino 
taonowe

neutrino 
mionowe

neutrino 
elektronowe
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Wykłady - przekazanie podstawowych informacji
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BozonBozon
Higgsa?Higgsa?

Model Standardowy

Podstawowe, najbardziej elementarne cząstki:

oddziaływania silne

oddziaływania 
elektromagnetyczne

oddziaływania słabe

    grawitacja: 
   nie została jeszcze
   zunifikowana z 
   Modelem Standardowymnadawanie 

cząstkom masy
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cząstka ładunek masa czas życia

kwark u, d 2/3, -1/3 0,002 - 0,015 GeV uwięziony

kwark s, c, b, t -1/3, 2/3, ... 0,1 - 173 GeV krótki

neutrina 0 ~0 ∞

elektron 1 0,0005 GeV ∞

mion 1 0,1 GeV długi (2∙10-6 s)

taon 1 1,78 GeV bardzo krótki

foton 0 0 ∞

gluon 1 ~0 uwięziony

bozon W 1 80 GeV bardzo krótki

bozon Z 0 91 GeV bardzo krótki

bozon Higgsa 0 odkryty w 2012 r. bardzo krótki

Model Standardowy - cząstki i antycząstki
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Kwarki występują jedynie w stanie związanym:
bariony - 3 kwarki
(np. proton: uud, neutron: udd)
mezony - kwark + antykwark

Dla ułatwienia przypisuje się kwarkom kolory
czerwony, zielony, niebieski,  a antykwarkom kolory 
dopełniające. Bariony i mezony są wtedy "białebiałe".

Próba rozdzielenia kwarków poprzez dostarczenie 
im energii prowadzi do powstania pary kwark + 
antykwark kompensującej kolor:

mezon
kwarki + antykwark

Model Standardowy

barion
3 kwarki
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W znanym nam Wszechświecie antymateria 
(czyli antycząstki) występuje w niewielkiej 
ilości 
Przy spotkaniu materii z antymaterią 
dochodzi do anihilacji

Model Standardowy - cząstki  i antycząstki
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Własności Wszechświata nie da się opisać zakładając, że 
składa się wyłącznie z obserwowanej materii świecącej oraz 
pochłaniających światło pyłów i gazów. 
Postulowana jest obecność ciemnej materii i ciemnej energii.

Ciemna materia może składać się z nieznanych dotąd cząstek, 
 bardzo słabo oddziałujących ze zwykłą materią.

Wszechświat - ciemna materia i ciemna energia
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Bozon ZBozon Z
i cząstka Higgsai cząstka Higgsa
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Rozpady bozonu Z:
na leptony naładowane:   (3 możliwości)

na neutrina:  
  

(3 możliwości)

na kwarki: (15 możliwości) 
5 par kwark/antykwark * trzy kolory

rozpad na parę         jest niemożliwy, bo kwark  t  ma zbyt 
dużą masę

e+ e- , 
+


- , 
+


- 

 e  e ,   ,  

u u , d d , ss , cc , b b

t t

Z0

e+
e-

µ+
µ-

τ+
τ- q
q

νν

Prawdopodobieństwa rozpadów nie są identyczne, 
dlatego obserwujemy różne liczby rozpadów 
na różne pary cząstek.
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Obserwowanie rozpadów bozonu Z:

Neutrina są cząstkami bardzo słabo oddziałującymi z 
materią - praktycznie nie ma szans na ich bezpośrednie 
zaobserwowanie. 

Kwarki z rozpadu bozonu Z przekształcają się w hadrony 
(dżety hadronowe), co utrudnia stwierdzenie, czy 
pochodziły z rozpadu Z.

Cząstki   prawie natychmiast rozpadają się, dlatego 
rozpady Z  z ich udziałem są trudne do badania. 

Tylko rozpady na lekkie leptony  (2 na 21 możliwości) są 
stosunkowo łatwe do wyszukania i badania. 
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Bozon Z może się rozpadać na kilka sposobów, nas 
będą interesowały rozpady na leptony:

Podobnie rozpadają się także inne cząstki, ale jak zobaczymy, można je 
odróżnić przy analizie masy niezmienniczej. 
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Czasem może być trudno odróżnić rozpady Z od 
innych procesów dających parę + - (lub e+e-):

Przypadki bez bozonu Z, w których jednak znajdujemy takie same cząstki, 
jak z rozpadu Z, nazywamy przypadkami tła.

Przypadek tła 
z dżetami
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Wyliczona masa bozonu Z dla wielu przypadków:

Charakteryzuje się ona pewną wartością średnią:
91.1876 ± 0.0021 GeV

oraz szerokością rozkładu:
2.4952 ± 0.0023 GeV   (bez uwzględnienia błędów pomiarowych)



38

Nas będą interesowały rozpady na dwa bozony Z  lub na  dwa fotony  - 
dość rzadkie, ale za to stosunkowo łatwe do odróżnienia od przypadków, 
w których bozonu Higgsa w ogóle nie było.

Powstanie i rozpady cząstki Higgsa:
Możliwych jest bardzo wiele różnych typów rozpadu cząstki Higgsa:
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Bozon WBozon W
i cząstka Higgsai cząstka Higgsa
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Nas będą interesowały rozpady cząstki Higgsa na dwa bozony W 

Powstanie i rozpady cząstki Higgsa:
Możliwych jest bardzo wiele różnych typów rozpadu cząstki Higgsa:
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zderzenia kwark-gluon

Produkcja bozonów W

zderzenia gluon-gluon

W+

W-

W+

W-
g+d

g+u
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Rozpady bozonu W+:
na pary leptonów:            (3 możliwości)

na kwarki: (18 możliwości) 
6 par kwark/antykwark * trzy kolory

rozpad na parę zawierającą kwark  t  jest niemożliwy, bo 
ma on zbyt dużą masę

e+
 e , 

+
 , 

+


u d , c b , us , c s , ub , c b

Prawdopodobieństwa rozpadów nie są identyczne, 
dlatego obserwujemy różne liczby rozpadów 
na różne pary cząstek.
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Obserwowanie rozpadów bozonu W:

Kwarki z rozpadu bozonu W przekształcają się w hadrony 
(dżety hadronowe), co utrudnia stwierdzenie, czy 
pochodziły z rozpadu W.

Cząstki   prawie natychmiast rozpadają się, dlatego 
rozpady W  z ich udziałem są trudne do badania. 

Tylko rozpady na lekkie leptony (2 na 21 możliwości)  są 
stosunkowo łatwe do wyszukania i badania. 
Uczestniczące w takim rozpadzie neutrina są cząstkami 
bardzo słabo oddziałującymi z materią - praktycznie nie ma 
szans na ich bezpośrednie zaobserwowanie. Jedynie 
występowanie brakującej energii (missing E

T
) pozwala na 

"domyślenie się", że były obecne.
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Elementy detektora 
w eksperymentach fizyki cząstek elementarnych

Detektor mionów

Magnes

Kalorymetr hadronowy

Kalorymetr 
elektromagnetyczny 

Detektor śladów
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Ślady w detektorze 
pozostawiane przez różne typy cząstek

Detektor 
śladów

Kalorymetr 
elektro- 
magnetyczny

Detektor 
mionów

Kalorymetr 
hadronowy

elektron

foton

proton, pion

mion

neutron

neutrino ??     wykrywane na 
podstawie brakującego pędu
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Analiza danych - poszukiwanie bozonów W
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Wyniki poszukiwania bozonów W

Krakow (4) Date: 13.03.2014 Bielsko-Biała (2) Date: 17.03.2014
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Wyniki poszukiwania bozonów W

 Date: 13.03.2014 Date: 17.03.2014
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Analiza danych - poszukiwanie bozonów Z
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hipotetyczny
bozon Z'
(z symulacji)

Analiza danych - poszukiwanie bozonów Z
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Telekonferencja z CERN
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Certyfikat uczestnictwa 
w Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych
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Eksperymenty kosmiczne z udziałem szkół

Rejestracja promieniowania kosmicznego 
za pomocą detektorów zainstalowanych na 
dachach szkół:

Czechy (CZELTA), Słowacja (SKALTA), 
Rumunia (ROLTA), Francja

Holandia (HiSPARC)
Polska (Łódż) Projekt im Rolanda Maze
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COSMIX - przenośny detektor promieniowania kosmicznego
http://www.cenbg.in2p3.fr/COSMIX-presentation-du-Detecteur

Częstotliwość rejestracji cząstek 
(w samolocie) w zależności od 
wysokości

Produkowany w Centre Etudes Nucléaires 
de Bordeaux Gradignan

mieści się w niewielkiej walizeczce
zawiera dwa scyntylatory
rejestruje sygnały i ich koincydencji
zasilanie napięciem USB
dane w postaci pliku tekstowego
wyjście do oscyloskopu


