
Fizika jedra in osnovnih delcev

Uvod in nekaj osnovnih informacij

Kaj so osnovni delci: nekaj zgodovine

Pojem osnovnih delcev se je spreminjal v toku zgodovine, 
skladno s človeškim dojemanjem, kasneje opazovanjem, sveta.

Stari Grki so verjeli, da je svet sestavljen
iz 4 osnovnih elementov: zraka, ognja, 
vode in zemlje.

Demokrit, 4. stol. p.n.š.: svet je sestavljen
iz najmanjših nedeljivih delov - atomov



Nekaj zgodovine:

D. Mendeljejev, 1869: periodni sistem elementov

JJ. Thompson, 1897: odkritje elektrona
(e-)

Ernest Rutherford, 1911:
Pojasni sestavo atoma z jedrom:

študent

Geiger, Marsden: opravita
eksperimentalno delo

študenta

E. Rutherford: “Znanost je fizika, vse
ostalo je navadno zbiranje znamk.”

V tem laboratoriju 1932 J. Chadwich
odkrije nevtrone (n)

Ernest Rutherford, 1911: ugotovi, da 
različna jedra vsebujejo jedra vodika, 
kar smatramo za odkritje protonov (p)
proton: grška beseda za “prvi”, πρῶτον.



Nekaj zgodovine:

M. Gell-Mann, G. Zweig l. 1964 predlagata, 
da so n in p sestavljeni iz kvarkov
kvark: J. Joyce, Finneganovo prebujenje

J.I. Friedman, H.W. Kendall in R. Taylor 
v letih 1967-73
“ponovijo” Rutherfordov poskus

eksperimentalno potrdijo obstoj kvarkov
(in živijo še 20 let, da dobijo
Nobelovo nagrado 1990)

Gell-Mann prejme Nobelovo
nagrado l. 1969, za klasifikacijo
osnovnih delcev; Zweig pa nič...



Svet, kot ga vidimo dandanes:



Program dela:
Fizika jedra in osn. delcev je vmesni kurz,
med Moderno fiziko 2 in Jedri, kvarki,
leptoni (2. stopnja Fizika). Delno prekrivanje
snovi, pri višjih kurzih bolj poglobljena
obravnava

Fizika jedra in osn. delcev: 

I Fizika jedra
a)Uvod
b) Lastnosti jeder

masa
velikost, porazdelitev naboja
vrtilna količina, dipolni magnetni moment

c) Jedrski razpadi
a,b,g

II Fizika osnovnih delcev
a) Uvod, interakcije, sklopitvene

konst.
b) Kvarkovski model barijonov in

mezonov
c) Relativistični kv. mehanski opis

delcev s spinom 0
(Klein-Gordonova enačba)

d) Relativistični kv. mehanski
opis delcev s spinom 1/2
(Diracova enačba)

e) Šibka interakcija
f) kršitev simetrije CP, 

matrika CKM



Obveznosti: 

dva kolokvija (pisni izpit), ustni izpit
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Fizika osnovnih delcev
- nekaj iz zgornjih knjig
- F. Halzen, A.D. Martin, Quarks & Leptons
- nedokončana (!) skripta jedro, delci 1 in 2
‐ zapiski!
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