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NHẬT KÝ LƯỢNG TỬ - CUỘC THÁM 

HIỂM THẾ GIỚI VẬT LÝ HẠT - Bài 3 . QED 

+ μ : GIỚI THIỆU VỀ muon  . 

 

 
 

 

 
 

 

Lời nói đầu . 
 

 

Vật lý hạt nhân là một nhánh quan trọng trong khoa học vật lý , nó chỉ ra những quan hệ 

tương tác giữa các hạt , phản hạt cùng những cấu thành khác trong thế giới hạt vi mô . 

Nhưng để hiểu được các ý nghĩa của chúng bằng việc sử dụng các công thức , ký hiệu toán 

học và các kiến thức vật lý cao cấp khác là cả một sự khó khăn với quảng đại quần chúng . 

Loạt bài sau đây gồm 20 đề tài được các tác giả là những nhà vật lý hạt hiện đang tham gia 

nghiên cứu về lĩnh vực này thể hiện qua những bài đăng rất thú vị . Xin trân trọng giới thiệu 

đến bạn đọc . 

 

 

 

 

Trần hồng Cơ . 
Tham khảo - Trích lược . 

Ngày 18/08/2013. 

 

 

Đường dẫn : 

 

Bài 1 . Sơ đồ Feynman . 

http://1.bp.blogspot.com/-EeWx-E8YDCs/T4N6TLemfqI/AAAAAAAAAgI/FKOOJLjenKk/s1600/300px-Spin-physics-w.svg.png
http://www.quantumdiaries.org/about-quantum-diaries/
http://www.quantumdiaries.org/about-quantum-diaries/
http://cohtran.blogspot.com/2013/08/nhat-ky-luong-tu-cuoc-tham-hiem-gioi.html


NHẬT KÝ LƯỢNG TỬ - CUỘC THÁM HIỂM THẾ GIỚI VẬT LÝ HẠT 

Trần hồng Cơ .                                                                        http://cohtran.blogspot.com 

Cohtran MMPC-VN 

2 

 

Bài 2 . Nhiều sơ đồ FEYNMAN hơn nữa . 

 

Bài 3 . QED + μ  giới thiệu về muon .  

 

Bài 4 . Boson Z và sự cộng hưởng . 

 

Bài 5 . Các chàng ngự lâm Neutrinos . 

 

Bài 6 . Tí hon boson W - làm rối tung mọi thứ . 

 

Bài 7 . Các chú lính quarks - Một cuộc gặp gỡ thú vị . 

 

Bài 8 . Thế giới của keo . 

 

Bài 9 . QCD và sự giam hãm . 

 

Bài 10 . Những hiểu biết được biết đến về Mô hình Chuẩn . 

 

Bài 3 . QED + μ : GIỚI THIỆU VỀ muon  . 
 

 

3.1  Làm quen với anh bạn mới  μ  
 

Đây là lúc quay trở lại chuyến thăm dò tiếp tục của chúng ta về cấu trúc của các mô hình 

tiêu chuẩn. Công cụ chính vẫn là sơ đồ Feynman, đã được giới thiệu trong bài viết trước 

(bài 1,  2). Đến nay chúng ta đã tự  làm quen với điện động lực học lượng tử của mình 

(QED): lý thuyết về các electron, positron, và photon. Công việc bây giờ là bắt đầu thêm 

vào phần xây dựng mô hình chuẩn. Chúng ta sẽ khởi sự với các muon, được miêu tả dưới 

đây bởi nghệ sĩ Julie Peasley , Los Angeles . (Những con thú bằng vải thủ công này có thể 

được tìm thấy tại trang web , The Particle Zoo .) 
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Chúng ta đều quen thuộc với điện tử. Nhưng nào , hãy làm quen với một anh em họ ( nặng 

hơn)  của nó , tên là muon (μ). Những muon này đã đến từ đâu? Hoặc, như nhà vật lý đoạt 

giải Nobel  I.I.  Rabi đã từng thắc mắc , "Ai đã ra lệnh điều đó ?" (Đây vẫn còn là một câu 

hỏi chưa được trả lời ! ) Bên cạnh khối lượng của nó, muon có các thuộc tính cơ bản giống 

như các điện tử : nó có cùng điện tích, cảm giác giống nhau lực , và - giống như các điện tử 

- nó cũng có đối tác phản hạt . 

 

 

3.2  Quy luật Feynman cho QED + μ . 
 

Đây là cách làm để khi mở rộng quy tắc Feynman được thực sự dễ dàng  . Chúng ta sẽ gọi 

lý thuyết này là  " QED + μ," điện động lực học lượng tử với một hạt bổ sung muon  . Chỉ 

cần phải viết các quy tắc cho hai bản sao của QED như sau : 

 
Chúng ta hãy nhớ lại cách giải thích này. Ba dòng đó cho chúng ta biết rằng có ba loại 

( hoặc hạt ) trong lý thuyết: các điện tử (e), hạt muon (μ), và photon (γ). Với các hạt vật chất, 

là những hạt có dòng mang một mũi tên, và cũng có phản hạt của nó . Chúng ta quy định 

phản hạt bằng mũi tên quay về hướng ngược lại khi đọc các sơ đồ từ trái sang phải. Các quy 

tắc về đỉnh ( nút ) cho chúng ta biết rằng có hai loại tương tác : một photon có thể tương tác 

với hai electron hoặc hai muon . 

 

Điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta không thể có những liên kết photon mà lại kết hợp 

các electron và muon. Theo định luật bảo toàn, chúng ta nói rằng số điện tử và số muon là 

được bảo toàn  theo từng loại . Ví dụ, trong lý thuyết đã phát triển cho đến nay, bạn có thể 

không có một phân rã muon thành một electron và photon. (Chúng ta sẽ giới thiệu các loại 

tương tác trong thời gian tới khi có dịp thảo luận về lý thuyết điện yếu.) 

 

Bài tập nhỏ 1 : Sơ đồ sau đây có được cho phép trong QED + μ không ? 
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Trả lời  :  Có! Nhưng liệu điều này này không vi phạm tính bảo toàn của số điện tử và 

muon ? Bạn bắt đầu với hai e là bên trái và kết thúc với hai μ . 

 Gợi ý: Những điều gì mà các mũi tên nói với bạn ? ( hạt , phản hạt ! ) 

 

Một khi bạn đã tự thuyết phục bản thân rằng sơ đồ trên không vi phạm sự bảo toàn electron 

hoặc muon, hãy để tôi lưu ý rằng đây là một cách dễ dàng để sản xuất các muon tại các máy 

va chạm electron năng lượng thấp (LEC) . Bạn chỉ cần đập vỡ một electron với một 

positron và đôi khi bạn sẽ kết thúc với một cặp muon-antimuon mà bạn có thể phát hiện ra 

bằng thực nghiệm. 

Bài tập nhỏ 2 :  Trước đó , khi thực hiện tán xạ electron-positron thành electron-positron, 

chúng ta phải bao gồm hai sơ đồ. Tại sao chỉ có một sơ đồ cho tán xạ  eμ  thành  eμ ? 

 Gợi ý : Hãy vẽ hai biểu đồ cho tán xạ ee  thành  ee  và kiểm tra xem liệu các quy tắc 

Feynman vẫn cho phép cả hai sơ đồ nếu chúng ta chuyển đổi các trạng thái cuối cùng thành 

muon. 

 

3.3  Phát hiện các hạt muon - một số va chạm vật lý .  
 

Nếu nghĩ thêm về điều này một chút, bạn có thể tự hỏi :  nếu các điện tử và muon rất tương 

đồng nhau , thì làm thế nào thực nghiệm có thể phân biệt chúng trong một máy va chạm? 

Hai bạn  Seth và Mike có thể trách cứ tôi vì đã bỏ qua một số thông tin về sự tương tác của 

các hạt mang điện qua vật chất, nhưng một trong những cách đơn giản để phân biệt muon 

với electron là việc đo năng lượng và xung lượng của chúng . Chúng ta biết rằng năng 

lượng (ra khỏi thế năng) của một hạt là tổng của động năng của nó cộng với năng lượng 

khối được cộng thêm theo cầu phương  
22422 cpcmE 

  

 (đây là phiên bản "thực" của 
2mcE    ). 

 Bởi vì hạt muon nặng hơn các điện tử nên chúng ta chỉ có thể kiểm tra khối lượng của hạt 

bằng cách căn cứ vào năng lượng được đo và động lượng mà thôi . 

 

Trên thực tế, đây là một hình ảnh đơn giản . Để không làm phiền các blogger khác của 

US/LHC, tôi muốn cung cấp tốt hơn bằng một ấn bản " hoạt hình " . Các electron hơi nhẹ , 

vì vậy bạn hãy tưởng tượng rằng chúng là những quả bóng ping-pong nhỏ nhắn . Ngược lại , 

các hạt muon thì nặng, vì vậy hãy tưởng tượng chúng như các quả bóng bowling to hơn . 

Như bạn đã biết , các máy dò LHC rất lớn và đầy đủ các công cụ ... bởi đó điều chúng ta 

muốn nói đến là những cái  lần lượt được tạo thành từ hạt nhân và một đám mây điện tử. Vì 

thế chúng ta có thể tưởng tượng đến một biển cả gồm những quả bóng bàn . Khi các 

http://2.bp.blogspot.com/-QAKIzLv4VoU/Uhmo8HyVcrI/AAAAAAAAStA/ZMX6bViMDws/s1600/00-cohtran-mmpc-vn_00.jpg
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electron tông vào các hố bóng này, chúng sẽ phân phối tất cả năng lượng của mình vào các 

quả bóng khác. Điều này xảy ra trong nhiệt lượng kế điện từ ( electromagnetic calorimeter ), 

hoặc còn gọi là ECAL . "Calor" là tiếng Latin chỉ về nhiệt, nên bạn có thể đoán rằng ECAL 

thực sự chỉ là một nhiệt kế lớn thích hợp để đo năng lượng mà điện tử phân tán .  Trong khi 

đó các muon , là quả bóng  bowling rất lớn chúng chỉ cần xuyên thẳng qua các hố bóng để 

chui tọt qua phía bên kia là xong . Dưới đây là một hình ảnh minh họa vui và rất khoa học . 

 
Hy vọng rằng chúng ta sẽ không nhận được bất kỳ ý kiến nào nói rằng, " Ồ bạn ơi , muon là 

đồ ngớ ngẩn " Trong thực tế, hoàn toàn ngược lại : muon là các hạt mô hình chuẩn duy 

nhất , mà làm điều này bằng mọi cách để muon đến được ngoại vi của máy dò,  sẽ dễ dàng 

giúp chúng ta để nhận dạng chúng . Trong thực tế, nam châm hình xuyến khổng lồ trên các 

máy dò ATLAS dưới đây là để uốn cong đường đi của hạt muon , giúp thiết bị phát hiện 

ngoại vi xác định động lượng muon bằng cách đo độ cong của quỹ đạo của chúng . 

 

Bài tập nhỏ 3 : [Cho các bạn nào muốn tính toán thực tế , đòi hỏi bạn có một kiến thức vật 

lý trung học phổ thông] . Hãy thuyết phục bản thân rằng hình ảnh phỏng đoán này là chính 

xác bằng cách tính toán xung lượng cuối cùng của một quả bóng va chạm đàn hồi với 

(a) một quả bóng có cùng khối lượng và 

(b) một quả bóng có khối lượng nhẹ hơn nhiều . 

http://4.bp.blogspot.com/-E7SoDuVFs54/Uhm_gztFFxI/AAAAAAAAStQ/wtAOeDJCeOk/s1600/00-cohtran-mmpc-vn_00.jpg


NHẬT KÝ LƯỢNG TỬ - CUỘC THÁM HIỂM THẾ GIỚI VẬT LÝ HẠT 

Trần hồng Cơ .                                                                        http://cohtran.blogspot.com 

Cohtran MMPC-VN 

6 

 
ATLAS toroidal magnets. Image from the Interactions.org Image Bank . 

 

3.4  Những điều gọn gàng mà muon có thể làm được . 
 

Bạn hãy lưu ý một vài nhận xét sau  :  mô hình QED + μ  của chúng ta chỉ mới là một món 

đồ chơi lý thuyết . Theo lịch sử, các nhà khoa học nhận biết ngay rằng có một cái gì đó là lạ 

về muon : không giống như các điện tử, nó phân rã thành các hạt khác và dường như tương 

tác với các meson một cách bất thường . Trong thực tế , có thời kỳ người ta cho rằng muon 

là một loại meson. Những khác biệt này kết thúc như là một dấu hiệu của một cái gì đó thú 

vị hơn  :  lực yếu . 

 

Bài tập nhỏ 4 :  Hãy tự thuyết phục chính mình rằng những quy tắc Feynman của chúng ta 

cho QED + μ không cho phép phân rã muon, tức là μ trở thành một thứ không-μ . 

 

Muon được tạo ra trên bầu trời khi các tia vũ trụ chạm vào những nguyên tử của thượng 

tầng khí quyển . Những cơn mưa đổ xuống Trái đất và buộc chúng ta phải đặt thí nghiệm 

vật chất tối của chúng ta sâu dưới lòng đất để tránh  'tiếng ồn " của chúng . Tuy nhiên điều 

thực sự gọn gàng , đó là một thực tế muon đã làm công việc của nó đối với bề mặt trái đất là 

một kiểm tra thực nghiệm rất đáng phấn khích của thuyết tương đối . Chúng ta biết rằng 

muon phân rã phần còn lại trong khoảng vài micro giây . Trong thời gian này, có vẻ như 

không có cách nào để chúng vượt qua những cây số (khoảng 4 km) giữa Trái đất và bầu khí 

quyển , ngay cả khi chúng đang đi với tốc độ của ánh sáng! ( smc /103~ 8  ) . Hiện tượng 

giãn nở thời gian chính là những gì đang xảy ra  ! 

3.5 Giới thiệu về tau  . 

 

Tau đã được phát hiện trong một loạt các thí nghiệm từ năm 1974 đến năm 1977 bởi Martin 

Lewis Perl với các đồng nghiệp của mình tại nhóm SLAC-LBL 

(  Trích  : M. L. Perl et al.; Abrams, G.; Boyarski, A.; Breidenbach, M.; Briggs, D.; Bulos, 

F.; Chinowsky, W.; Dakin, J. et al. (1975). "Evidence for Anomalous Lepton Production in 
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e+e− Annihilation". Physical Review Letters 35 (22): 1489. 

Bibcode:1975PhRvL..35.1489P. doi:10.1103/PhysRevLett.35.1489 ) . 

 

 
Martin Lewis Perl  

 

Tau (τ), cũng được gọi là lepton tau, hạt tau hoặc tauon, là một hạt cơ bản tương tự như 

điện tử ( electron ), với điện tích âm và một spin 1/2. Cùng với các electron, muon, và ba 

neutrino, nó được xếp loại như một lepton. Giống như tất cả các hạt cơ bản, tau có một 

phản hạt đối điện tích tương ứng nhưng bằng nhau về khối lượng và spin , mà trong trường 

hợp của tau là antitau (cũng được gọi là tau dương ). Hạt Tau được biểu thị bằng τ- và 

antitau bởi   . 

Lepton tau có thời gian sống s13109.2    và một khối lượng khoảng 
2/8.777,1 cMeV

     

(so với  
2/7.105 cMeV  của muon và 

2/511.0 cMeV của electron). Vì tương tác của 

chúng rất giống như điện tử , tau có thể được coi như một phiên bản nặng hơn của electron. 

Do khối lượng lớn hơn e của chúng , các hạt tau không phát ra bức xạ hãm ( bremsstrahlung 

radiation ) nhiều như electron, chúng có khả năng thâm nhập cao, nhiều hơn so với các điện 

tử. Tuy nhiên, vì thời gian sống ngắn ngủi của mình , phạm vi của tau chủ yếu được tạo nên 

do chiều dài phân rã của chúng , đó là quá nhỏ so với bức xạ hãm để có thể chú ý : Sức 

thâm nhập của chúng chỉ xuất hiện ở năng lượng cực cao ( trên năng lượng PEV ) 

 

Giống như trường hợp của các lepton tích điện khác, tau có một hạt tau neutrino liên hợp. 

Neutrino tau được biểu thị bằng ντ. 
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Tau là lepton duy nhất có thể phân rã thành các hadron - các lepton khác không có khối 

lượng cần thiết . Như các phương thức phân rã khác của tau, sự phân rã hadronic là thông 

qua sự tương tác yếu. 

Vì số lepton tauonic được bảo toàn trong các phân rã yếu, nên một tau neutrino được tạo ra 

khi một tau phân rã thành một muon hoặc một electron . 

Tỷ lệ phân nhánh của các phân rã hoàn toàn lepton tau thông thường là : 

17,82% cho phân rã thành một neutrino tau, electron và  phản neutrino electron ; 

17,39% cho phân rã thành một neutrino tau, muon và phản neutrino muon. 

 

Bài tập nhỏ 5 :  Mô hình Chuẩn thực ra còn có một người anh em họ của electron, tên 

là  tau (τ), dẫn đến ba lepton tích điện nếu tính tổng số . Hãy viết ra những quy 

luật  Feynman cho lý thuyết QED + μ + τ, nghĩa là lý thuyết về các electron, muon, và Tau 

tương tác thông qua các photon . Hãy chắc chắn rằng electron, muon, và số tau đều được 

bảo toàn . Vẽ sơ đồ để sản xuất tau trong một máy gia tốc electron-positron . 

 

 

 

Bài tập nhỏ 6 :  Trên đây chúng ta cho rằng muon là đặc biệt bởi vì chúng chạm vào các 

máy dò như quả bóng bowling thông qua một loạt các quả bóng ping-pong . Tau thậm chí 

còn nặng hơn, nên chúng cũng sẽ chạm vào ngoại vi của máy dò? 

 

Trả lời :  Đây là một câu hỏi lừa . Chính xác mà nói thì Tau đủ năng lượng làm cho nó đến 

với ngoại vi của máy dò trong  lý thuyết QED + μ + τ. Tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ 

câu chuyện cho các electron, muon, và Tau (gọi chung là lepton) trong Mô hình Chuẩn . 

Giống như muon, Tau không ổn định và sẽ phân rã . Trong thực tế, chúng phân rã nhanh 

hơn nhiều so với muon bởi vì có khối lượng nặng hơn và có thể phân rã thành các hạt khác . 

Thường rất khó khăn để tái tạo Tau  từ dữ liệu thu được . 
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Bây giờ chúng ta rất quen thuộc với việc cùng đưa ra nhiều bản sao của QED. Hiện tại, chỉ 

có ba bản sao chúng ta phải quan tâm QED , QED + μ  , QED + μ + τ . Đó là một câu hỏi 

mở chỉ ra lý do tại sao đây là trường hợp cần lưu ý . Sự tồn tại của ít nhất ba bản, tuy nhiên, 

hóa ra là quan trọng đối với sự mất cân bằng của vật chất và phản vật chất trong vũ trụ. Nội 

dung bài tiếp theo sẽ giới thiệu về lực yếu và những gì chúng ta có thể thực sự nhìn thấy 

làm được với các lepton . 

 

 

Theo FLIP TANEDO | USLHC | USA 
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