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Úvod

Lidé se od dávných věků zajímali o složení hmoty. Na začátku předpokládali,
že hmota se skládá z atomů, nedělitelných částic. Na přelomu devatenáctého
a dvacátého století se experimentálně dokázalo, že tomu tak není. Nejdřív
Thomson objevil záporně nabitý elektron a později Rutherford ukázal, že
veškerý kladný náboj atomu je soustředěn v malém místě, v středu atomu.
V roce 1932 Chadwick objevil novou částici, která se nachází v atomu, ne-
utron. Tím se potvrdil dnešní zjednodušený model atomu: atom se skládá
z jádra, ve kterém se nacházejí kladné protony a neutrální neutrony, kolem
jádra se nachází záporně nabitý oblak elektronů. Stavební kameny atomu
(a tedy všech věcí kolem nás) však nejsou jediné elementární částice. V první
polovině 20. století se zkoumáním kosmického záření objevilo mnoho nových
částic a později jinými metodami další částice.
Tyto částice měly různou hmotnost, velmi rozdílné délky života a další

různá kvantová čísla. Tyto jejich vlastnosti bylo třeba vysvětlit, a proto
se navrhovaly modely, ve kterých se částice uspořádaly do různých skupin.
V roce 1964 Gell-Mann a Zweig představili svůj statický kvarkový model,
podle kterého se hadrony skládají z kvarků. Tento model byl poprvé expe-
rimentálně dokázán v experimentu SLAC (1968). Pozdějšími experimenty
se dál zkoumala struktura protonu a neutronu, čímž se vytvořila současná
představa o struktuře elementárních částic, která splňuje zákony kvantové
chromodynamiky.
Objev kvark-gluonové struktury elementárních částic otevřel nové mož-

nosti pro teoretické fyziky. Znalost struktury protonu a neutronu byla ne-
zbytná k odhadu různých procesů na novém urychlovači LHC v CERN-u.
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Kapitola 1

Elementární částice

Uvedeme si základní dělení elementárních částic:

• leptony: elektron, mion, tauon, elektronové neutrino, mionové neu-
trino, tauonové neutrino a jejich antičástice. Leptony jsou částice se
spinem 1/2 a podle současných znalostí nemají vnitřní strukturu a je
jich přesně 12.

• hadrony - dělí se na:

– mezony - mají střední dobu života menší než 10−7 s, proto je
běžně v přírodě nepozorujeme. Nejznámější jsou piony a kaony.

– baryony - nejznámější jsou nukleony: proton a neutron. Ostatní
(hyperony, rezonance,. . .) mají střední dobu života menší než 10−9 s.

O hadronech si řekneme víc v následující kapitole 1.1.

• intermediální bosony: foton, W+, W−, Z0 a gluon. Tyto částice zpro-
středkují základní interakce. Pro nás je důležitý foton, který zpro-
středkuje elektromagnetickou interakci a gluon zprostředkující silnou
interakci. Obě částice mají nulovou hmotu a spin 1.

1.1 Statický kvarkový model

Kolem roku 1960 bylo objevených příliš mnoho hadronů. Hledali se záko-
nitosti, které by dokázaly tento velký počet hadronů uspořádat. Studiem
symetrií Gell-Mann a Zweig nezávisle na sobě přišli s matematickým mode-
lem, ve kterém hadrony jsou složeny z fundamentálních komponent - kvarků
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(viz [8]). Tento model vyhovoval pozorovaným rozpadům a předpověděl nové
hadrony, ale byl to jenom matematický model.
Kvarky jsou částice se spinem 1/2 a jejich náboj je zlomek z elementár-

ního náboje (2/3 nebo −1/3). Známe 6 kvarků, které mají rozličné vůně,
a ke každému existuje antikvark (Tabulka 1.1).

Náboj 1.generace 2.generace 3.generace
+2/3 up (u) charm (c) top (t)
−1/3 down (d) strange (s) bottom (b)

Tabulka 1.1: Typy kvarků.

Hadrony se rozdělují na dvě velké skupiny, které jsou tvořeny z růz-
ného počtu kvarků a antikvarků: mezony z páru kvark-antikvark, baryony
z 3 kvarků nebo z 3 antikvarků. Dva hadrony se stejnými kvarky nemusí
být stejného druhu, mohou být různé - kvarky v nich však obsazují různé
energetické hladiny.
V dalším se zabýváme jenom protony a neutrony. Podle statického kvar-

kového modelu má proton kvarkové složení uud a neutron udd. Při takovém
složení jsou správně určena kvantová čísla protonu a neutronu. Potvrzení
kvarkového složení pro proton a neutron je potvrzením celého kvarkového
modelu, ačkoliv pro krátkožijící hadrony neumíme experimentálně dokázat
kvarkové složení tak, jak se to provedlo pro protony a neutrony.
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Kapitola 2

Principy experimentů

Kvarky jsou silně vázány v hadronech. Pokusy o hledání volných kvarků se
dělají na základě jejich zlomkového elementárního náboje (např. měřením
ionizace drah částic). Zatím jsou neúspěšné. Volné kvarky by podle kvantové
chromodynamiky neměli existovat.
Kvarky vázané v hadronech byly experimentálně potvrzeny hlavně po-

mocí rozptylových experimentů. Jsou to experimenty, ve kterých se srážejí
částice o známých hybnostech a měří se výsledné hybnosti a energie pro-
duktů. Z těchto výsledků se dá velmi dobře určit strukturu původních částic.
V této kapitole si představíme základní principy těchto experimentů.

2.1 Rutherfordův rozptyl

Tímto názvem je pojmenován pružný rozptyl, pomocí kterého v roce 1911
Rutherford objevil planetární model atomu. Původně svazek jader 42He na-
létával na tenkou zlatou fólii a měřilo se úhlové rozdělení rozptýlených jader
4
2He.
Uvažujeme, že částice A o známé kinetické energii T z nekonečna nalétává

na mnohem těžší částici B (nebo jádro), přičemž náboje obou částic mají
stejnou polaritu. Při tomto procesu budeme předpokládat:

1. Bereme v úvahu jenom klasickou mechaniku (neuvažujeme relativis-
tické efekty ani kvantovou mechaniku).

2. Obě částice na sebe působí jenom Coulombickou silou.

3. Obě částice představují bodové náboje.
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4. Nalétávající částice je mnohem lehčí než terčíková částice, a tak před-
pokládáme, že terčíková částice se nehne.

Z těchto podmínek vyplývá, že částice A se pohybuje v centrálním poli
s potenciálem QAQB/4πϵ0r, přičemž ϵ0 je permitivita vakua, r je vzdálenost
obou částic a QA, resp. QB jsou náboje částice A, resp. B. Celý problém
můžeme řešit v rovině rozptylu (obr. 2.1).

Obrázek 2.1: Trajektorie částice A v centrálním poli.

Impaktní parametr b je nejmenší vzdálenost mezi oběma částicemi, kdyby
na sebe nepůsobily žádnou silou. Úhel θ se nazývá úhel rozptylu. Částice A
se nachází v centrálním poli a můžeme pro ni použít zákon zachování energie
a zákon zachování momentu hybnosti, čímž dostaneme vztah:

tan
θ

2
=

Q1Q2
8πϵ0T

· 1
b
. (2.1)

Stejný vztah dostaneme, když uvažujeme, že částice mají opačnou polaritu.
Změní se jenom trajektorie na obr. 2.1 (částice A se rozptýlí o úhel θ směřem
k částici B).
Vztah 2.1 jednoznačně určuje, do jakého úhlu θ se rozptýlí částice s im-

paktním parametrem b. Přímé experimentální ověření tohoto vztahu nelze
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provést, protože neumíme vystřelit částici s daným impaktním parametrem
vzhledem k terčíkové částici a sledovat, do jakého úhlu se rozptýlí. Expe-
rimentálně to provádíme tak, že svazek částic typu A pouštíme na tenký
terč (mnoho částic typu B) a detektorem sledujeme, kolik se jich rozptýlí do
daného úhlu (viz obr. 2.2)). Detektor detekuje částice, které se rozptylují do
určitého prostorového úhlu ∆Ω. Detektor umístňujeme tak, aby velikost to-
hoto prostorového úhlu byla vždy stejná, a co nejmenší. Zjistíme jaké úhlové
rozdělení bychom měli naměřit. Když částice A má menší impaktní parametr
než nějaké dané b (a tedy daleko před rozptylem se nachází v kruhu s plo-
chou σ = π.b2), tak se rozptýlí do úhlu většího než úhel θ daný vztahem 2.1.
Ze vztahu 2.1 odvodíme diferenciální účinný průřez

(
dσ
dΩ

)
R
:(

dσ
dΩ

)
R

=
(

Q1Q2
16πϵ0T

)2
· 1

sin4 θ
2

, (2.2)

přičemž jsme využili to, že element prostorového úhlu dΩ = dφ sin θdθ.

Obrázek 2.2: Schéma rozptylu částic na terčíku a jejich registrace v detek-
toru.

Ze vztahu 2.2 je zřejmé, jak velký má být obsah elementu plochy ∆σ,
aby se částice typu A, které vletí do plochy ∆σ, rozptýlily pod úhlem θ do
prostorového úhlu ∆Ω. Částice typu A letí úplně s náhodnými impaktními
parametry, proto čím větší je obsah plochy ∆σ, tím víc částic se rozptýlí
pod příslušným úhlem θ do prostorového úhlu ∆Ω (předpokládáme, že na-
létávající částice se rozptylují nanejvýš na jedné terčíkové částici, protože
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vzdálenost mezi terčíkovými částicemi je velmi velká a máme tenký ter-
čík). Tedy diferenciální účinný průřez

(
dσ
dΩ

)
R
je úměrný pravděpodobnosti

detekce rozptýlených částic pod úhlem θ. Změřením
(
dσ
dΩ

)
R
lze ověřit vztah

2.2, a tedy i 2.1.
Rutherfordovi se podařilo ověřit vztah 2.2, čímž dokázal to, že v atomu je

jádro soustředěno na malém místě. Při podrobnějším zkoumání jádra a jeho
konstituentů je potřebné vyšetřovat vysokoenergetické srážky, kde musíme
zapomenout na Newtonovskou mechaniku.
Dále budeme uvažovat, že částice A je elektron a částice B je proton

(tedy −Q1 = Q2 = e, přičemž e je elementární náboj). Zavedeme konstantu
jemné struktury α = e2

4πϵ0h̄c
, přičemž h̄ je redukovaná Planckova konstanta

a c je rychlost světla. Budeme používat soustavu přirozených jednotek, tedy
h̄ = c = 1. Pro kinetickou energii T elektronu platí T = p2e

2m , přičemž pe je
hybnost elektronu a m je hmotnost elektronu. Vztah 2.2 projde na:(

dσ
dΩ

)
R

= α2
(

m

2p2e

)2
1

sin4 θ
2

. (2.3)

Uděláme relativistickou limitu pro vztah 2.3, tedy zjistíme, jak se chová
výraz p2e/m při velkých rychlostech elektronu (m je hmotnost elektronu v
laboratorní soustavě). Pro celkovou energii elektronu E platí relativistický
vztah:

E2 = p2e +m2e, (2.4)

přičemž me je klidová energie elektronu. Když má elektron velkou rychlost,
jeho klidová energieme je zanedbatelná, a proto platí E2 ≈ p2e. Pro energii E
platí E = m, a tedy při velkých rychlostech elektronu se výraz p2e/m chová
jako E a ze vztahu 2.3 přibližně platí:(

dσ
dΩ

)
R

= α2
1

4E2 sin4 θ
2

. (2.5)

2.2 Vysokoenergetické pružné srážky

Při vysokoenergetické srážce může dojít k pružnému nebo nepružnému roz-
ptylu. Pro srážku elektronu e s protonem p můžeme tento proces znázornit
jako:

e+ p → e+X, (2.6)
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přičemž při pružném rozptylu označuje X proton p a při nepružném rozptylu
označuje X soubor vzniklých částic. Nejdřív se budeme zabývat pružnými
srážkami. Uvažujeme relativistické efekty.
Všechny veličiny budeme vyjadřovat v soustavě, ve které je proton v klidu.

Nazveme ji laboratorní soustava, protože většina experimentů se dělá s pev-
ným terčem (protony jsou v klidu). V této soustavě si označíme počá-
teční čtyřhybnost elektronu pµ ≡ (E, p⃗), konečnou čtyřhybnost elektronu
p′µ ≡

(
E ′, p⃗′

)
a počáteční čtyřhybnost protonu Pµ ≡

(
mp, 0⃗

)
, přičemž mp je

klidová hmota protonu.
Elektron se rozptýlí o úhel θ, přičemž protonu odevzdá část své čtyřhyb-

nosti qµ = pµ − p′µ (obr. 2.3). Z konvence definujeme −Q2 jako kvadrát
čtyřhybnosti qµ:

−Q2 ≡ qµq
µ = (E ′ − E)2 −

(
p⃗′ − p⃗

)2
. (2.7)

Kvadrát jakékoliv čtyřhybnosti je invariant, tedy v každé soustavě má stej-
nou hodnotu. Při vysokoenergetické srážce (velké E) je hmotnost elektronu
me zanedbatelná, z čehož odvodíme přibližný vztah:

Q2 = −2me
2 + 2

(
E ′E −

∣∣∣p⃗′∣∣∣∣∣∣p⃗∣∣∣ cos θ) ≈ 4EE ′ sin2
θ

2
. (2.8)

Písmenem Q budeme označovat odmocninu z veličiny Q2.
Uvedeme si význam veličiny Q2. Elektromagnetická interakce mezi elek-

tronem a protonem je zprostředkovaná virtuálním fotonem. Můžeme si to
představit tak, že elektron vyšle virtuální foton se čtyřhybností qµ, který
přijme proton (obr. 2.3). Protože čtverec čtyřhybnosti je pro reálné částice
roven čtverci klidové hmotnosti, můžeme virtuálnímu fotonu přisoudit kli-
dovou hmotu Q. Podle de Broglieho vztahu pro jeho vlnovou délku λ platí
λ = h

Qc
, přičemž h je Planckova konstanta. Čím větší je veličina Q2, tým

menší je vlnová délka fotonu. Fotony s malou vlnovou délkou vidí strukturu
protonu podrobněji, než fotony s větší vlnovou délkou. Proto, když chceme
zkoumat strukturu protonu podrobně potřebujeme vyvinout velké Q2.
Využitím vztahu 2.8 můžeme Rutherfordův rozptyl vyjádřit pomocí Q:(

dσ
dΩ

)
R

= 4α2
E2

Q4
, (2.9)

přičemž jsme předpokládali, že proton se nehne (E = E ′).
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Při vysokoenergetické pružné srážce nemůžeme zanedbat energii, kterou
převezme proton (proton se odrazí). Taky musíme brát v úvahu spin elek-
tronu. Z relativistické kvantové mechaniky se dá odvodit Mottův vztah pro
diferenciální účinní průřez (viz [2]):(

dσ
dΩ

)
Mott

= 4α2
E ′3

EQ4
· cos2 θ

2
, (2.10)

který však považuje terčíkovou částice za bodovou (bezspinovou). Energii
rozptýleného elektronu E ′ jednoduše zjistíme ze zákonu zachování čtyřhyb-
nosti:

E ′ =
E

1 + 2E
mp
sin2 θ

2

. (2.11)

Když budeme uvažovat, že proton je dirakovská částice se spinem 1/2,
dostaneme vztah (viz [9]):(

dσ
dΩ

)
bod

= 4α2
E ′3

EQ4

(
cos2

θ

2
+

Q2

2m2p
sin2

θ

2

)
. (2.12)

V tomto vztahu už máme zahrnuté všechny relativistické a kvantově-mecha-
nické vlivy, ale proton stále považujeme za bodovou částici.

Obrázek 2.3: Schéma interakce elektronu s protonem.
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2.3 Nepružný rozptyl

Při nepružným rozptylu se část energie spotřebuje na vytvoření nových čás-
tic. Tento proces je tím pravděpodobnější, čím je větší Q2.
Soustavu vzniklých částic X můžeme charakterizovat efektivní hmotou

W , pro kterou platí:

W 2 ≡ (qµ + Pµ) (q
µ + P µ) = mp

2+2Pµq
µ−Q2 = mp

2+2mpν−Q2, (2.13)

přičemž jsme zavedli novou proměnnou ν. Veličina ν je invariant, protože
všechny ostatní veličiny ve vztahu 2.13 jsou invariantní. Tedy ve všech sou-
stavách má stejnou hodnotu a jednoduše ji zjistíme v klidové soustavě nuk-
leonu:

ν ≡ Pµq
µ

mp

= E − E ′. (2.14)

Veličina ν označuje předanou energii. Při pružném rozptylu (malé Q2) ne-
vznikají nové částice a tedy W = mp. Při větší hodnotě Q2 se část energie
ν může spotřebovat na excitaci protonu do stavu s vyšší energií (stav ∆+),
čímž dochází k nepružnému rozptylu. Baryon ∆+ se téměř okamžitě roz-
padne na proton a mezon π0, a tak W > mp. Při ještě větších hodnotách Q2

vznikne víc hadronů a W je ještě větší.
Při nepružném rozptylu může W nabývat různých hodnot, a proto při

určitém úhlu rozptylu θ energie E ′ není jednoznačně určená. Proto zavádíme
dvojnásobný diferenciální účinný průřez d2σ

dΩ dE′ , který udává pravděpodob-
nost rozptylu elektronu do malého prostorového úhlu dΩ ve směru úhlu θ,
přičemž energie rozptýleného elektronu je z malého intervalu [E ′, E ′ + dE ′].
Diferenciální účinný průřez je úměrný čtverci maticového elementu grafu 2.3.
Kvantová elektrodynamika neumí popsat proces ve spodním vrcholu tohoto
grafu, a proto se tato část parametrizuje neznámými funkcemi, které závisí
na Q2 a ν. Lze ukázat, že v případě rozptylu nepolarizovaného elektronu na
nepolarizovaném protonu nám stačí dvě strukturní funkce, které označíme
jako W1 a W2. Potom pro diferenciální účinný průřez v laboratorní soustavě
platí (viz [9]):

d2σ
dΩ dE ′ = 4α

2E
′2

Q4

[
W2

(
Q2, ν

)
cos2

θ

2
+ 2W1

(
Q2, ν

)
sin2

θ

2

]
. (2.15)

Strukturní funkce W1 popisuje interakci mezi magnetickými momenty elek-
tronu a protonu, tedy závisí na hustotě proudu v protonu. Strukturní funkce
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W2 popisuje interakci mezi náboji, tedy závisí na hustotě náboje v protonu.
Ze strukturních funkcí se dá vhodnými transformacemi zjistit struktura pro-
tonu.
Zjistíme, jak vypadají strukturní funkce W1 (Q2, ν) a W2 (Q2, ν) pro bo-

dový proton v případě pružného rozptylu. V tom případě platí vztah 2.12,
který přepíšeme do tvaru:(
dσ
dΩ

)
bod

=
∞∫
0

4α2
E ′3

EQ4

[
cos2

θ

2
+

Q2

2m2p
sin2

θ

2

]
· δ

E ′ − E

1 + 2E
mp
sin2 θ

2

 dE ′,

(2.16)
přičemž δ je Diracova delta funkce a jsme využili to, že při pružném rozptylu
je energie E ′ pevně daná vztahem 2.11. Využitím vlastnosti delta funkce

a vztahů 2.8 a 2.14 platí δ

(
E ′ − E

1+ 2E
mp
sin2 θ

2

)
=
(
1 + 2E

mp
sin2 θ

2

)
·δ
(

Q2

2mp
− ν

)
,

čímž dostaneme:(
d2σ
dΩdE ′

)
bod

= 4α2
E ′2

Q4

[
cos2

θ

2
+

Q2

2m2p
sin2

θ

2

]
· δ
(

Q2

2mp

− ν

)
. (2.17)

Porovnáním vztahů 2.15 a 2.17 jednoduše zjistíme, jak vypadají strukturní
funkce pro bodový proton při pružném rozptylu:

W1(Q
2, ν) =

Q2

4m2p
· δ
(

Q2

2mp

− ν

)
,

W2(Q
2, ν) = δ

(
Q2

2mp

− ν

)
. (2.18)

Tyto vztahy později využijeme pro pružný rozptyl elektronu na jiné dira-
kovské částici se spinem 1/2 (ne protonu).
Definujeme další invariant x:

x ≡ Q2

2mpν
(2.19)

Ze vztahu 2.13 vidíme, že x nabývá hodnoty z intervalu [0, 1] (při pružném
rozptylu nabývá hodnotu 1). Význam takto definované veličiny se dozvíme
později.
Přejděme k novým bezrozměrným funkcím F1 a F2:

F1
(
x,Q2

)
≡ mpW1

(
Q2, ν

)
,

F2
(
x,Q2

)
≡ νW2

(
Q2, ν

)
. (2.20)
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Diferenciální účinný průřez d2σ
dΩ dE′ ze vztahu 2.15 můžeme pomocí zá-

měny proměnných vyjádřit ve tvaru d2σ
dx dQ2 . Je to výhodnější, protože x a Q

2

jsou invarianty. Pro diferenciály platí:

dΩ dE ′ = dφ d cos θ dE ′ = dφ

∣∣∣∣∣det
( ∂ cos θ

∂x
∂ cos θ
∂Q2

∂E′

∂x
∂E′

∂Q2

)∣∣∣∣∣ dx dQ2, (2.21)

přičemž funkce cos θ a E ′ závisejí na dvou proměnných x a Q2 (jednoduše
si jich vyjádríme pomocí vztahů 2.8, 2.14 a 2.19). Ve vztahu 2.15 zaměníme
proměnné a integrací přes φ dostaneme:

d2σ
dx dQ2

= 4πα2
E ′

xEQ4

[
F2
(
x,Q2

)
cos2

θ

2
+ F1

(
x,Q2

) Q2

m2px
sin2

θ

2

]
. (2.22)

Pravou stranu můžeme vyjádřit jenom pomocí proměnných x a Q2, ale pro
průhlednost ji uvádíme ve tvaru i s proměnnými z laboratorní soustavy E ′

a θ. Vztah 2.22 je pro nás hlavní výsledek, který zahrnuje všechny faktory při
elektromagnetické interakci nepolarizovaného elektronu s nepolarizovaným
protonem.
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Kapitola 3

Kvark-gluonová struktura
nukleonů

V této kapitole si představíme několik experimentů a jejich výsledky. Prvním
experimentem je SLAC experiment, z kterého vyplynula existence bodových
částic (partonů) v nukleonech. Tyto bodové částice se ztotožnili s kvarky
a ukázalo se, že kromě kvarků předpověděných kvarkovým modelem, se
v nukleonech nacházejí i kvark-antikvarkové páry (mořské kvarky) a glu-
ony. Nástup kvantové chromodynamiky (kolem roku 1973) dal hlubší základ
pro vysokoenergetické srážky částic. Dokázala se existence nových částic,
které zprostředkují silnou interakci (gluonů).

3.1 SLAC experiment

Jedná se o experiment, který byl proveden v šedesátých letech v labora-
toři SLAC (Stanford Linear Accelerator Center, USA). Svazek elektronů byl
urychlen lineárním urychlovačem (max. energie 20 GeV) a dopadal na terč:
tekutý vodík (pro studium protonu) nebo tekutý deuterium (pro studium
neutronu). Budeme se zaobírat jenom rozptylem na protonu. Elektron se na
protonu mohl rozptýlit pružně, ale i nepružně podle reakce:

e− + p → e− +X, (3.1)

přičemž X je soubor částic vzniklých rozbitím protonu p. Tyto částice byly
hadrony a v tomto experimentu se jejich parametry neměřily. Měřily se je-
nom elektrony, které bylo třeba odlišit od vzniklých hadronů (hlavně pionů).
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Počáteční energie E elektronů byly známé a mohly se různě měnit. De-
tektor se umisťoval pod určitým úhlem rozptylu θ a pomocí magnetického
spektrometru se měřilo energetické rozdělení detekovaných elektronů. Takto
se dal zjistit diferenciální účinný průřez d2σ

dΩ dE′ . V tomto experimentu se
dosáhly hodnoty Q2 z intervalu (1 GeV2, 7 GeV2). Bylo výhodné vynést
závislost poměru w = d2σ

dΩ dE′/
(
dσ
dΩ

)
Mott

na přenesené čtyřhybnosti Q2 při
konstantní efektivní hmotnosti hadronového systému W . Tato závislost je
znázorněná na obr. 3.1 pro různé hodnoty W (je znázorněna i závislost pro
pružný (elastický) rozptyl, tedy pro W ≈ 0.94 GeV (hmota protonu)).

Obrázek 3.1: První výsledky z experimentu SLAC pro účinný průřez nepruž-
ného rozptylu [6].

Z obrázku je vidět téměř konstantní závislost poměru w na Q2 pro
W > 3 GeV. Poměr w může být konstantní jenom v případě rozptylu elek-
tronů na bodové částici. V čase experimentu bylo známe, že proton má elek-
tromagnetickou strukturu, což je vidět i z obrázku - poměr w pro pružný
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rozptyl silně závisí na Q2. Tento spor se dá vysvětlit tím, že proton se skládá
z bezstrukturních částic (subčástic). Při pružném rozptylu (a malých W )
proton reaguje jako celek, protože počáteční rychlost nalétávajícího elek-
tronu je malá a subčástice v protonu stihnou reagovat na elektromagnetické
pole elektronu. Na druhé straně, když rychlost nalétávajícího elektronu je
velmi velká, tak subčástice v protonu se nestihnou pohnout a elektron, který
prochází kolem některé subčástice se rozptýlí podobně jako při Mottově roz-
ptylu (za předpokladu, že ostatní subčástice jsou příliš daleko od dráhy
elektronu). Proto se při vysokých W naměřila téměř konstantní závislost
poměru w.

3.2 Partonový model

Výsledky ze SLAC experimentu interpretoval Feynman. Bodové objekty na-
cházející se v protonu pojmenoval jako partony. Později se ukázalo, že se
jedná o kvarky. Chceme zjistit, kolik partonů se nachází v protonu a jakou
část čtyřhybnosti nesou jednotlivé partony.
Hybnosti jednotlivých partonů nemusí mít stejný směr jako hybnost

protonu. Proto budeme uvažovat rozptyl v soustavě, ve které má proton
velmi velkou hybnost v směre pohybu elektronu (soustava s nekonečnou
hybností), čímž příčné hybnosti partonů můžeme zanedbat. Tedy všechny
partony se pohybují v stejném směru jako proton (viz obr. 3.2). Označíme
z část čtyřhybnosti protonu Pµ, kterou nese určitý parton, v soustavě s ne-
konečnou hybností protonu (z ∈ [0, 1]).
Ukážeme si význam veličiny x, kterou jsme zavedli ve vztahu 2.19. Před-

pokládáme, že srážka elektronu s protonem se děje, jako pružná srážka elek-
tronu s volným partonem s čtyřhybností zPµ (impulsová aproximace). Par-
ton i přijme od elektronu čtyřhybnost qµ a jeho výsledná čtyřhybnost bude
qµ+ zPµ. Kvadrát této čtyřhybnosti je invariant a musí dát kvadrát klidové
hmotnosti partonu mi:

m2i = (qµ + zPµ) (q
µ + zP µ) = z2m2p −Q2 + 2zmpν. (3.2)

Veličinu z můžeme považovat za část klidové hmotnosti protonu, kterou nese
parton. Plyne to z jednoduché úvahy: kvadrát čtyřhybnosti partonu zPµ musí
dát kvadrát klidové hmotnosti partonu, a tedy m2i = zPµzP

µ = z2m2p. Proto
platí:

mi

mp

= z =
Q2

2mpν
= x. (3.3)
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Obrázek 3.2: Kinematika v soustavě s nekonečnou hybností protonu.

Vidíme, že veličina x je část čtyřhybnosti protonu, kterou nese nějaký parton.
Musíme však poznamenat, že po rozptylu neuvidíme parton, ale hadrony.

Nerozptýlené a rozptýlené partony rekombinují a vytvoří hadrony. To však
neovlivní naše dosavadní úvahy o rozptylu, protože srážka probíhá ve dvou
krocích (viz [3]): za velmi krátký čas proběhne rozptyl partonu a za mnohem
delší čas partony rekombinují.
Zjistíme, jak vypadá diferenciální účinný průřez d2σ

dx dQ2 pro rozptyl elek-
tronu na protonu v případě partonového modelu protonu (už víme, že má
tvar 2.22, chceme zjistit něco o strukturních funkcích). Předpokládáme, že
parton je dirakovská částice se spinem 1/2.
Nejdřív uvažujeme pružný rozptyl elektronu na určitém partonu i, který

nese část čtyřhybnosti protonu xi. Podobný proces jsme už zkoumali v pří-
padě rozptylu elektronu na bodovém protonu, a tak víme, že tento proces se
řídí vztahem 2.22 se strukturními funkcemi 2.18, jenom musíme brát v úvahu
rozličnou hmotnost a náboj partonu. Tímto pro diferenciální účinný průřez(
d2σ
dx dQ2

)
i
pružného rozptylu elektronu na partonu i dostaneme:

(
d2σ
dx dQ2

)
i

= 4πe2iα
2 E ′

xEQ4

(
cos2

θ

2
+

Q2

2m2px
2
i

sin2
θ

2

)
F2i

(
x,Q2

)
, (3.4)

přičemž ei je náboj partonu i v jednotkách elementárního náboje a pro
strukturní funkce partonu i platí:

F2i
(
x,Q2

)
= δ

(
1− x

xi

)
=
2x2i
x

F1i
(
x,Q2

)
. (3.5)
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Nyní zavedeme funkci fi(xi), která udává, jaké je rozdělení veličiny xi

pro parton i. Celkový účinný průřez d2σ
dx dQ2 pro rozptyl elektronu na protonu

můžeme zapsat jako součet:

d2σ
dx dQ2

=
∑
i

1∫
0

4πe2iα
2 E ′

xEQ4

[
cos2

θ

2
+

Q2

2m2px
2
i

sin2
θ

2

]
·δ
(
1− x

xi

)
fi (xi) dxi.

(3.6)
Po jednoduché integraci dostaneme:

d2σ
dx dQ2

=
∑
i

4πe2iα
2 E ′

EQ4

(
cos2

θ

2
+

Q2

2m2px2
sin2

θ

2

)
fi (x) . (3.7)

Po porovnaní se vztahem 2.22 zjistíme strukturní funkce F1 a F2 celého
protonu:

F2(x,Q
2) =

∑
i

e2ixfi(x),

F1(x,Q
2) =

1
2x

F2(x,Q
2). (3.8)

Vidíme, že nezáleží na tom, jestli partony mají kladný nebo záporný náboj -
strukturní funkce se nezmění. Tedy strukturní funkce jsou vzájemně závislé
a vztah 2.22 můžeme přepsat do tvaru:

d2σ
dx dQ2

= 4πα2
E ′

xEQ4

(
cos2

θ

2
+

Q2

2m2px2
sin2

θ

2

)
F2
(
x,Q2

)
. (3.9)

V experimentech změříme diferenciální účinný průřez d2σ
dx dQ2 , čímž dosta-

neme závislost strukturní funkce F2. Túto závislost využijeme k určení dis-
tribučných funkcí partonů v kapitole 3.3.
Ze vztahů 3.8 vidíme, že při předpokladu existence partonů strukturní

funkce nezávisí na Q2 při zachování konstantního x (tedy konstantního po-
měru Q2 : ν). Toto předpověděl i Bjorken (Bjorkenovo škálování, 1969).
Na obr. 3.3 jsou data z experimentu SLAC, které znázorňují závislost

F2 na Q2 při konstantním x. Je vidět, že strukturní funkce F2 nezávisí na
velikostiQ2, což bylo potvrzením, že elektron skutečně interaguje s bodovými
partony.
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Obrázek 3.3: Závislost strukturní funkce F2 na Q2 při konstantní hodnotě
x = 0.25 (výsledky ze SLAC experimentu) [7].

3.3 Distribuční funkce partonů

Součet čtyřhybností všech partonů musí dát čtyřhybnost celého protonu,
tedy platí: ∑

i

1∫
0

xifi(xi)dxi = 1. (3.10)

Teď ztotožníme partony s kvarky. Budeme předpokládat, že v protonu se
nachází 6 typů partonů: kvarky s vůní u, d a s a jejich antikvarky (přítomnost
kvarků ostatních vůní zanedbáme). Pro kvarky s vůní u, d a s zavedeme
distribuční funkce u(x), d(x), s(x) (a podobně pro antikvarky). Tyto funkce
představují součet rozdělení fi(x) pro partony stejného typu.
Chceme zjistit 12 funkcí: distribuční funkce pro kvarky s vůní u, d, s

a jejich antikvarky - a to pro protony a neutrony. Distribuční funkce pro
protony a neutrony budeme rozlišovat dolním indexem p a n. Díky tomu, že
proton a neutron tvoří izotopický dublet, existují vztahy mezi distribučními
funkcemi protonu a neutronu, čímž dostaneme jenom 6 neznámých funkcí:

up(x) = dn(x) ≡ u(x),

dp(x) = un(x) ≡ d(x),
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d̄p(x) = ūn(x) ≡ d̄(x),

ūp(x) = d̄n(x) ≡ ū(x), (3.11)

sp(x) = sn(x) ≡ s(x),

s̄p(x) = s̄n(x) ≡ s̄(x).

Využitím těchto vztahů a vztahu 3.8 dostaneme tvar strukturní funkce F2
při rozptylu elektronu na protonu a na neutronu:

F ep
2 (x)
x

=
4
9
(u(x) + ū(x)) +

1
9

(
d(x) + d̄(x) + 2s(x)

)
,

F en
2 (x)
x

=
4
9

(
d(x) + d̄(x)

)
+
1
9
(u(x) + ū(x) + 2s(x)) . (3.12)

Budeme předpokládat, že nukleony se skládají z třech valenčních kvarků,
které určují kvantové čísla nukleonů, a z kvark-antikvarkových párů (moř-
ské kvarky), které nemohou měnit kvantové čísla nukleonů. Valenční kvarky
nukleonů jsou dány kvarkovým modelem: proton má kvarky uud a neutron
má kvarky udd. Mořských kvarků musí být stejný počet jako mořských an-
tikvarků, proto jich distribuční funkce jsou stejné. Distribuční funkce u(x)
a d(x) obsahují distribuční funkce valenčních i mořských kvarků, proto do-
staneme:

sm(x) = s(x) = s̄(x) = s̄m(x),

um(x) = ū(x),

dm(x) = d̄(x), (3.13)

um(x) + uv(x) = u(x),

dm(x) + dv(x) = d(x).

přičemž dolními indexy v a m rozlišujeme valenční a mořské kvarky.
Z kvarkového složení protonu vyplývá:

1∫
0

u(x)− ū(x)dx =
1∫
0

uv(x)dx = 2,

1∫
0

d(x)− d̄(x)dx =
1∫
0

dv(x)dx = 1. (3.14)

Když dáme vztahy 3.12 do poměru, dostaneme:

F en
2 (x)

F ep
2 (x)

=
uv(x) + 4dv(x) + 2um(x) + 8dm(x) + 2s(x)
4uv(x) + dv(x) + 8um(x) + 2dm(x) + 2s(x)

(3.15)
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Podle [9] pro x blízké 0 převládají mořské kvarky a pro x blízké 1 převlá-
dají valenční kvarky, přičemž uv >> dv. Ze vztahu 3.15 při zanedbaní části
čtyřhybnosti valenčních kvarků pro malé x dostaneme:

lim
x→0

F en
2 (x)

F ep
2 (x)

= 1 (3.16)

Podobně při zanedbaní části hybnosti mořských kvarků a valenčního kvarku d
dostaneme:

lim
x→1

F en
2 (x)

F ep
2 (x)

= lim
x→1

uv(x) + 4dv(x)
4uv(x) + dv(x)

=
1
4

(3.17)

Takovéto chování poměru F en
2 (x)

F ep
2 (x)

se opravdu pozorovalo v experimentu SLAC

(obr. 3.4). Vidíme, že tento poměr je lineární v závislosti na x a extrapolací
tento poměr nabývá pro x = 0 hodnotu 1 a pro x = 1 hodnotu přibližně 0.2.

Obrázek 3.4: Data z experimentu SLAC: poměr F en
2 (x)

F ep
2 (x)

v závislosti na x [4].
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3.4 Další experimenty

Podobné vztahy jako jsou 3.9 a 3.12 se dají odvodit i pro rozptyl mionů
nebo neutrin na nukleonech (při rozptylu mionů se uplatňuje elektromag-
netická interakce a při rozptylu neutrin se uplatňuje slabá interakce). Tyto
vztahy nebudeme uvádět. Tedy změřením několika diferenciálních účinných
průřezů z různých experimentů dostaneme strukturní funkce, pomocí kte-
rých vhodným fitováním určíme distribuční funkce partonů. Takovéto experi-
menty se prováděly v laboratoři FNAL na urychlovači Tevatron a v CERN-u
na urychlovači SPS. Byly to experimenty BCDMS, E665, NMC, ve kterých
se dosahovala hodnota Q2 do 300 GeV2.
Popíšeme si experiment BCDMS. Tímto názvem je pojmenován experi-

ment, kterého se zúčastnili vědci z pět institucí: Bologna, CERN, Dubna,
Mníchov a Saclay. Byl prováděn v rocích 1976-1992. Zkoumal se vysoko-
energetický rozptyl mionů na nukleonech. Urychlené miony se pouštěli na
uhlíkový terčík:

µ+ C → µ+X (3.18)

a detekovali se jenom rozptýlené miony. Později se používali terče z tekutého
vodíku a deuteria.
Aparatura měla délku kolem 55 m a byla složená z magnetizovaných

železných disků proložených detektory (obr. 3.5). Jako detektory se pou-
žívali proporcionální komory, které umožnili stanovit souřadnice průchodu
rozptýleného mionu s přesností ±2 mm.

Obrázek 3.5: Schéma aparatury experimentu BCDMS [5].

Měřil se diferenciální účinný průřez d2σ
dx dQ2 proQ

2 ∈
(
10 GeV2, 280 GeV2

)
(tedyQ2 bylo podstatně větší jako v experimentu SLAC). Určili se strukturní
funkce F2 v závislosti na Q2, které uvádím v kapitole 3.7 spolu s výsledky
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jiných experimentů. Hlavním výsledkem bylo narušení Bjorkenovo škálování
a objev gluonů. Zjistilo se, že strukturní funkce F2 závisí na Q2 jako lnQ2

při konstantním x. Tento výsledek byl v souladu s kvantovou chromodyna-
mikou.
Střední strukturní funkce F2 na nukleon N pro terč, který má stejný

počet protonů jako neutronů (např. deuteron, uhlík), má tvar:

F eN
2 =

F ep
2 + F en

2

2
. (3.19)

Využitím vztahů 3.12 dostaneme:

F eN
2 =

5
18

x
[
u(x) + d(x) + ū(x) + d̄(x) +

4
5
s(x)

]
(3.20)

Protože počet kvarků vůně s je malý, podle vztahu 3.10 bychom měli dostat:

18
5

1∫
0

F eN
2 dx ≈ 1. (3.21)

V experimentu BCDMS se změřením diferenciálního účinného průřezu při
rozptylu mionů na uhlíkovém terči určil průběh F eN

2 , čímž se jednoduše zjis-
tila experimentální hodnota levé strany 3.21. Naměřila se přibližně hodnota
0.5, což neodpovídá teoretické hodnotě. Podobný výsledek se dostal i ji-
nými typy experimentů. Tedy kvarky nejsou jediné partony nacházející se
v nukleonech. Rozptylové experimenty viděly jenom partony, které intera-
gují elektromagnetickou a slabou interakcí. Tedy z experimentů se zjistilo, že
přibližně polovinu čtyřhybnosti nesou jiné partony. Ty jsou gluony. Gluony
interagují jenom silně a víc se o nich dozvíme v následující kapitole.

3.5 Kvantová chromodynamika

Kvantová chromodynamika (QCD) je model kvantové teorie pole popisu-
jící silné interakce kvarků. Přijetím partonové hypotézy nebylo jasné jaký je
vztah mezi partony a kvarky. V nukleonech měli být 3 kvarky a tedy veličina
x pro každý parton by měla být 1/3 (kdyby všechny kvarky měli stejnou
hmotnost). Ale experimentální výsledky vysokoenergetických srážek elek-
tronů a neutrin s nukleony ukázali, že v nukleonech je spoustu partonů, a že
veličina x nenabývá diskrétní hodnoty, ale má spojitý rozdělení. Kvantová
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chromodynamika podala objasnění, proč tomu tak je. Podle ní kvarky vzá-
jemně interagují prostřednictvím výměny gluonů. V důsledku toho dochází
k změně veličiny x pro jednotlivé kvarky nacházející se v nukleonu. Gluony
vyzářené kvarky se mohou materializovat na kvark-antikvarkové páry, které
se mohou opět anihilovat. Takovéto procesy se neustále dějí v nukleonech.
Proto v nukleonu najdeme:

• 3 valenční kvarky odpovídající kvarkovému modelu

• gluony

• mořské kvarky a antikvarky – kvark-antikvarkové páry. Podle kvantové
chromodynamiky je nejvíc uū a dd̄ párů, méně ss̄ párů a ještě méně
ostatních párů. Jich počet se neustále mění spolu s počtem gluonů.

Gluony jsou částice s nulovou hmotností a spinem 1. Zprostředkují silnou
interakci. Neinteragují elektromagnetickou ani slabou interakcí, proto se na
nich elektrony ani neutrina nerozptylují.
Z QCD taky vyplývá, že kvarky a gluony jsou permanentně uvězněny

v hadronech, a tedy volné kvarky a gluony neexistují. Další vlastnost QCD
je ”asymptotická volnost”, podle které na velmi malých vzdálenostech síla
mezi kvarky a gluony vymizí. Díky tomu se kvarky v nukleonech chovají
jako volné částice.

3.6 Produkce hadronů v srážkách e− a e+

Ukážeme si další typ experimentu, ve kterém se dokázala existence gluonů.
Při vysokoenergetické srážce elektronu s pozitronem mohou vznikat hadrony.
Srážka probíhá ve dvou krocích. Nejdřív vznikne kvark-antikvarkový pár:

e+ + e− → q + q̄, (3.22)

a pak dojde k tvorbě hadronů (hadronizaci). Když mq je hmota kvarku q
a s je kvadrát součtu čtyřhybností elektronu a pozitronu, tak může vzniknout
jenom takový pár qq̄, pro který platí 2mq <

√
s. V těžišťové soustavě kvark

a antikvark vylétávají oproti sebe.
Ihned po vzniku kvark-antikvarkového páru kvark (i antikvark) vyzáří

gluon. Gluony vytvoří kvark-antikvarkové páry, které opět vyzáří víc glu-
onů, atd. Během tohoto procesu kvarky a antikvarky vytvoří hadrony. Tyto
hadrony nemusí mít stejný směr hybnosti jako směr hybnosti původního
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kvarku (nebo antikvarku). Mohou mít malou složku hybnosti kolmou na vek-
tor hybnosti původního kvarku. Úhel odklonu hadronů od původního směru
kvarku závisí na s. Čím větší je s, tím je tento úhel menší (a tedy hadrony
se pohybují víc ve směru původního kvarku). Skupinu hadronů vzniklých
z původního kvarku (nebo antikvarku) nazýváme ”jet”. Při reakci 3.22 tedy
očekáváme dvě jety. Při malých s se mohou jednotlivé jety překrývat, při
velkých s vznikají úzké jety a dají se lehko rozlišit.

Obrázek 3.6: Detekce třech jetů na detektoru JADE [10].

Po vzniku kvark-antikvarkového páru v reakci 3.22 může kvark vyzářit
vysokoenergetický gluon, který pak vytvoří další jet. Takto mohou vznikat
případy, ve kterých se vytvoří tři jety. To se sleduje v desetině případů. Mo-
hou vzniknout případy se čtyřmi jety, ale ty jsou ještě méně pravděpodobné
a jsou potřebné velké hodnoty s.
Případ vzniků třech jetů se pozoroval v experimentu JADE (obr. 3.6).

Uskutečnil se v DESY na urychlovači PETRA v letech 1979-1984. V tomto
experimentu se dokázala existence gluonů a určil se spin gluonů (1).
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3.7 e–p experimenty na urychlovači HERA

Urychlovač HERA (Hadron Electron Ring Accelerator) byl uveden do pro-
vozu v roce 1991 v laboratoři DESY (Hamburk). Je to kruhový urychlovač
vstřícných svazků elektronů (nebo pozitronů) a protonů. Jeho obvod má
délku 6,2 km. Elektrony se urychlovaly v prstenci z klasických magnetů na
maximální energii 27,6 GeV a protony se urychlovaly v supravodivém prs-
tenci na maximální energii 920 GeV. Prstence se protínají ve dvou místech,
kde se srážejí každých 95 ns elektrony (nebo pozitrony) s protony. Při těchto
srážkách mohou kromě pružného rozptylu probíhat reakce:

e+ p → e+ hadrony,

e+ p → νe + hadrony,

přičemž e označuje elektron nebo pozitron a νe je elektronové neutrino.
Na urychlovači HERA se prováděly dvě experimenty (H1 a ZEUS), ve

kterých se dala zjistit závislost strukturních funkcí protonu. V těchto ex-
perimentech se detekovaly případy interakcí s dosud největšími hodnotami
Q2 ∈

(
1 GeV2, 30000 GeV2

)
. Bylo to způsobené tím, že se srážely vstřícné

svazky, které měly velké energie (předešlé experimenty se dělaly většinou
s pevným terčem). Rozdíl mezi experimentem H1 a ZEUS byl ten, že se
používaly jiné typy detektorů, pomocí kterých se určovaly strukturní funkce
v různých rozsazích x a Q2.
Aparatury obou experimentů se skládaly z mnoha detektorů a subdetek-

torů. Snahou bylo detekovat co nejvíce částic. Složitým trigrovacím systé-
mem se eliminovalo pozadí od silných interakcí protonů se zbytkovým ply-
nem (jejich četnost byla 2000 krát větší než četnost e-p interakcí)
Na obr. 3.7 je znázorněn jeden z výsledků experimentů H1 a ZEUS: zá-

vislost strukturní funkce F2(x,Q2) na Q2 při konstantním x pro proton. Jsou
tam vynesené i výsledky z jiných experimentů (experiment E665 z Fermi-
labu a experiment NMC z CERN-u, oba s mionovými svazky). Vidíme, že
pro příliš malé x a příliš velké x dochází k narušení Bjorkenova škálování.
Podobně na obr. 3.8 vidíme, že pro x > 0.1 strukturní funkce F2(x,Q2) ne-
závisí na Q2, ale pro menší x už závisí. Toto chování vysvětluje kvantová
chromodynamika a všechny výsledky jsou v souladu s experimentálními vý-
sledky. Na obr. 3.8 jsou znázorněné předpovědi QCD na základě výsledků
H1 a ZEUS. Dále vidíme, že hodnoty strukturních funkcí se při pevném Q2

zmenšují se zvětšujícím se x.
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Ze změřených strukturních funkcí lze zjistit distribuční funkce partonů.
Nejdřív se pro každou vůni f a gluony parametrizuje závislost xf(x) v zá-
vislosti na x při nějaké nízké hodnotě Q2. Pak se ze změřených strukturních
funkcí určí volné parametry. Distribuční funkce partonů pro jiné Q2 dosta-
neme z QCD. Pokud výsledky pro jiné Q2 nesouhlasí z měřením, musíme
použít jinou parametrizaci. Zjišťováním distribučních funkcí partonů z na-
měřených dat se zaobírají různé skupiny fyziků (používají data z mnoha
experimentů). Na obr. 3.9 je znázorněn výsledek skupiny MSTW (Martin-
Stirling-Thorne-Watt) z roku 2008 pro Q2 = 10 GeV2.
Tloušťka křivek odpovídá chybám. Je znázorněn i příspěvek kvarků s vůní

c. Funkce xf(x) pro kvarky s vůní u a d zahrnují funkce pro valenční a moř-
ské kvarky. Po odečtení mořských kvarků (ū a d̄) bychom dostali funkce
jenom pro valenční kvarky. Z grafu je vidět, že funkce xuv(x) a xdv(x) mají
maximum kolem x = 0.1 a pro x → 0 jdou do 0, jak se očekávalo. Funkce
xf(x) pro mořské kvarky při x → 0+ rostou do určité hodnoty. To zna-
mená, že funkce mořských kvarků um(x), dm(x),. . . se při x → 0+ chovají
jako ∼ 1/x, a tedy počet mořských kvarků se logaritmicky zvyšuje, když
x → 0+. Tedy je mnoho mořských kvarků, které nesou malou část čtyřhyb-
nosti protonu (bylo to ukázané i na obr. 3.4). Distribuční funkce pro gluony
je označená písmenem g. Vidíme, že funkce xg(x) má podobný průběh, jako
mají mořské kvarky, ale dosahuje víc než 10-krát větší hodnoty.
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Obrázek 3.7: Strukturní funkce F2 pro proton [1].
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Obrázek 3.8: Strukturní funkce F2 pro proton pro malé x [1].
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Obrázek 3.9: Distribuční funkce partonů [1].
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Závěr

Ukázali jsme si, že pomocí rozptylových experimentů můžeme zkoumat vni-
tro nukleonů. Výsledky experimentů jasně ukazují, že nukleony se skládají
z bodových částic - partonů. Strukturu protonu si můžeme představit jako
moře kvark-antikvarkových párů a gluonů, ve kterém jsou tři valenční kvarky
určující vlastnosti protonu (obr. 3.10). Kvarky a gluony nesou přibližně stej-
nou část hmoty nukleonu. Interakce kvarků a gluonů je popsána složitou
teorií (QCD), kterou prozatím všechny experimenty potvrzují.
Kvark-gluonová struktura se dokázala jenom pro nukleony, ale platí pro

všechny hadrony. Vidíme tedy, že existují elementárnější částice než hadrony,
a to jsou kvarky. Tedy za elementární částice by jsme měli považovat 12 lep-
tonů, 12 kvarků a intermediální bosony.
Pro budoucnost zůstává otázkou, jestli kvarky a leptony mají vlastní

vnitřní strukturu. Existují teorie, podle kterých mají, ale podle současných
experimentů považujeme kvarky a leptony za bodové částice.

Obrázek 3.10: Struktura protonu.

34



Literatura

[1] Amsler C. a kol., Phys. Lett. B667 (2008), 1.

[2] Bettini A.: Introduction to Elementary Particle Physics, Cambridge
University Press, New York, 2008.

[3] Bjorken J. D. a Paschos E. A., Phys. Rev. 185 (1969), 1975.

[4] Bodek K. a kol., Phys. Lett. B51 (1974), 417.

[5] Bollini D. a kol., Nucl. Instr. and Meth. 204 (1983), 333.

[6] Breidenbach M. a kol., Phys. Rev. Lett. 23 (1969), 935.

[7] Friedman J. I. a Kendall H. W., Ann. Rev. Nucl. Sci. 22 (1972), 203.

[8] Gell-Mann M., Phys. Lett. 8 (1964), 214-215.

Zweig G., CERN Report 8419/Th. 412 (1964).

[9] Halzen F. a Martin A. D.: Quarks and Leptons: An Intrudoctury Course
in Modern Particle Physics, John Wiley & Sons, Inc., 1984.

[10] http://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/news/epsprize-e.html

35


