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Előzmények(-1973)

 Ismerték az I. és II. 
generációt(kivéve 
charm)

 Még nincs Standard 
Modell

 Foton kivételével a 
közvetítő részecskék 
még nem ismertek 



  

e-μ probléma

Miben tér el egymástól az e és a μ(a tömegükön 
kívül)? 
Miért különbözik a tömegük?

Megoldási módszerek: 
1)Találnak μ→e+γ átmenetet

e-+n
1
→γ+...; γ+n

2
 →x++x-+...

→zsákutca



  

2)Perl: Talán a μ-nak van valamilyen speciális 
kölcsönhatása a hadronokkal, ami az e-nál 
hiányzik→szórások differenciális szórási 
hatáskeresztmetszetének vizsgálata

Perl és csapata: e és μ rugalmatlan szóródása p+-
n
Más csoportok: e és μ rugalmas szóródása p+-n

Eredmény:nem találtak szignifikáns különbséget a 
kétféle részecske kétféle szóródása között
→zsákutca

e-μ probléma



  

Talán létezik egy nehezebb lepton, melynek 
vizsgálatával a fenti kérdésekre választ 
kaphatunk?

Elképzelés: szekvenciális leptonok:
e- μ- μ'- μ''- ...
ν

e
ν

μ
ν

μ'
ν

μ''
...

Hogyan találjuk meg az új lepton(oka)t?

Többfajta módszer →3) e-e+ annihiláció

e-μ probléma



  

e-e+ annihiláció
e-+e+ → l-+l+

→vagy l+→e++ν
e
+ν

l
 és l-→μ-+ν

μ
+ν

l

→vagy l+→μ++ν
μ
+ν

l
 és l-→e-+ν

e
+ν

l

Előnye:
a)Ha l pontrészecske, akkor meg lehet keresni a 

tömegét, ami kb. megegyezik a nyaláb energiájával
b)Ha feltűnnek e+μ- vagy e-μ+ események, akkor az jelent 

valamit
c)Akkori technikával nehéz volt töltött részecskék típusát 

meghatározni; legkönnyebb az e és μ volt
d)Elméleti elvárás: a fenti bomlási sort a μ hasonló 

(μ-→ν
μ
+e-+ν

e
) bomlása miatt vetették fel



  

Kísérletekhez vezető út

Szekvenciális leptonok elmélete: 

Paul Tsai (1971): bomlási módok 
és elágazási arányok elméleti 
értékei

1971: SPEAR e+e- tároló gyűrű 
építése

Indítvány MARK I detektor 
használatára:

Hadronikus keletkezési 
folyamatok tanulmányozása 

+ nehéz leptonok keresése



  

Felfedezés(1973-1976)
SPEAR

e+e- tárológyűrű

Átmérő: 80 m

Legalább 15-30 perc betöltési 
idő

2 óra mérés

(0.1×0.01×5) cm3 ütközési 
térfogat

2.6-8.0 GeV tömegközépponti 
ütközési energia



  

MARK I

Nyomkövetés:

Mágnes(0.5 T / 20 m3)

16 sokszálas proporcionális kamra 
(tracking → impulzus mérése)

Azonosítás:

48+2 szcintillátor(trigger) (TOF)

24 ólom szcintillátor (e-azonosítás)

Legkívül μ detektor (nagyon rossz 
hatásfokú)



  

MARK I



  

e-μ események

Cél olyan eseményeket találni, ahol 
van egy e, egy μ, nincsenek más 
töltött részecskék és nincs látható 
foton

Probléma a γ, e és μ azonosító 
rendszerekkel:

Lehet, hogy egy hadront tévesen 
leptonnak azonosítunk

γ és e azonosító rendszer csak a 4π 
térszög felét fedte le → lesznek nem 
detektált e-k és fotonok

MARK I kiegészítése μ detektáló 
rendszerrel (μ-tower)



  

e-μ események

1975-ös eredmények:

1.  Az e-μ események lehetséges 
forrásai:

nehéz leptonok, nehéz mezonok, 
közvetítő bozonok

2.  Akkori legerősebb bizonyíték τ 
létezésére

Az eredményt nem lehet 
kimagyarázni hadron téves 
azonosítással



  

Még vizsgálni kellett, hogy a detektált e-e és μ-μ események 
származhatnak-e az új részecskétől

e-e+ annihilációs adatok egyre növekvő ütközési energiákon

1. publikáció:”Bizonyíték rendellenes leptonkeletkezésre e- 
-e+ annihilációban”

Csak egy új részecske bevezetesével lehet magyarázni a 
jelenséget, melynek tömege 1.6-2.0 GeV/c2 között található

Eddigi név (U=unknown) helyett új → τ (τριτου)

e-μ események



  

Bizonytalanság(1976-1978)
Problémák

Bizonytalanság oka:

4. kvark ↔ 3. lepton

D-mezon és τ tömegben majdnem megegyeznek

Ellenérvek τ-val szemben:

e-μ események okozója lehet a charm bomlása is

nem fognak találni e-h, μ-h, π és ρ bomlási módokat

sokan nem látták az e-μ eseményeket

problémák az impulzus- és szögeloszlással



  

Bizonyítékok keresése
Rendellenes μ események

e-+e+ → τ-+τ+→ τ+→μ++νμ+ντ és τ-→ντ+hadronok

μ-toronnyal mért eredmények: 8 e-μ és 17 μ-h

Ha mindkettő ugyanabból a forrásból származik, akkor a 
hadronba bomlás leágazási aránya kétszerese az e-ba 
bomlásénak → ez a várt eredmény, ha létezik nehéz 
lepton

 Két másik kísérlet is megerősítette



  

Rendellenes e események

e-+e+ → τ-+τ+→τ+→e++νe+ντ és τ-

→ντ+hadronok

Ennek méréséhez fejleszteni kellett 
az e-azonosítókat a detektorokban 
→ MARK I-t fejlesztik 

Eredmény:B(τ→eντνe)=(22.4±5.5)%; 
B(τ→h+semlegesek)=(45±19)%

Mai (2014) értékek:

B(τ-→e-+νe+ντ)=(17.83±0.04)%

B(τ-→μ-+νμ+ντ)=(17.41±0.04)%



  

Perl megállapításai: 
e- -e+ annihilációból származó adatok 
megfelelnek egy (1.9±0.1)GeV/c2 tömegű lepton 
létezésével
az adatokat nem lehet charm-ot tartalmazó 
részecske bomlásával magyarázni
sok elmélet által elvárt bomlási módot 
megtaláltak, amely τ-tól származik

Más kísérletek is megerősítették a fentieket, de 
problémák voltak a π és ρ bomlási módokkal

1977-es eredmények



  

π és ρ bomlási módok

τ-→ντπ-  τ-→ντρ-

B(τ-→ντπ- )≈10% B(τ-→ντρ-)≈20%

ρ keresése nehézségekbe ütközik: foton detektorok gyenge 
hatásfokkal

Kísérletek eredménye:

1978: B(τ-→ντπ-)≈8%

1979: B(τ-→ντρ-)=(20.5±4.1)%

Mai értékek: B(τ-→ντπ-)=(10.83±0.06)% 

 B(τ-→ντρ-)=(25.52±0.09)%

1979 végére megerősítették, hogy a τ ismert elektromágneses 
kölcsönhatásból jön létre és a fő bomlási módjai a gyenge 
kölcsönhatásból származnak



  

Tulajdonságok
τ tömege

Alsó becslés nehéz lepton 
tömegére(1973/74): legalább 1.45 és 
1 GeV/c2

1975: mτ=(1.6-2.0) GeV/c2

1978: mτ=(1807±20) MeV/c2 és 1784+2
-

7 MeV/c2

1992: mτ=(1776.9±0.5) MeV/c2

2014: mτ=(1776.82±0.16) MeV/c2 

1980-as évek elejétől egyre több 
kísérlet kapcsolódik be és egyre 
nagyobb ütközési energiákon mérik a 
τ tulajdonságait



  

τ élettartama

Már a kezdetektől sejteni lehetett, hogy τ rövid 
élettartamú, de 7 GeV ütközési energia alatt 
nem lehetett kimérni

1. publikált mérés(1982): ττ=(4.6±1.9)10-13 s

ττ=(4.9±2.0)10-13 s

1992: ττ=(2.95-3.04)10-13 s

2014: ττ=(2.903±0.005)10-13 s



  

Jelen és Jövő

1995: Nobel-díj, Martin Perl és Frederick Reines

Eredeti kérdés: e-μ különbsége:nincs megválaszolva (→ 
megoldás: neutrínóoszcilláció ?)

e-μ tömegének különbsége: Higgs-elmélet

Találhatunk-e még nehezebb leptonokat?

Máig 100 GeV/c2 tömegig nem találtak nehéz, töltött 
leptonokat

Elismert elméletek szerint neutrínóból elég három is



  

Köszönöm a figyelmet!
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