
Wyznaczenie promienia ładunkowego jądra z precyzyjnej spektroskopii atomu helu

Cel prowadzonych badań — Celem projektu jest wyznaczenie promienia ładunkowego jądra z
precyzyjnej spektroskopii atomu helu i lekkich jonów helopodobnych, a następnie porównanie
z wartościami otrzymanymi z pomiarów przesunięcia Lamba w atomach mionowych. A do-
kładniej, planujemy wyznaczyć ładunkowy promień jądra atomu helu z niedawno wykonanych
pomiarów częstotliwości przejścia 23S − 23P ze względną dokładnością około 1.5 · 10−3, która
będzie znacznie lepsza od tej z rozpraszania elektronów na jądrze i co najmniej porównywalna
z oczekiwaną dokładnością promienia jądra z przesunięcia Lamba µHe.

Zastosowana metoda badawcza — Przejście 23S − 23P w atomie He jest odpowiednie do tego
celu, ponieważ jest relatywnie czułe na promień ładunkowy jądra i może być obecnie obliczone w
ramach teorii QED to rzędu α7m. Wynika to z faktu, że w stanach trypletowych funkcja falowa
znika dla ~r1 = ~r2 i dlatego znikają najtrudniejsze do obliczenia poprawki QED. Przeprowadzimy
obliczenia korzystając ze zregularyzowanej wymiarowo, rozwijanej przez nas nierelatywistycz-
nej elektrodynamiki kwantowej (NRQED) i przewidujemy dokładność końcowych przewidywań
teoretycznych rzędu 10 kHz.

Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki — Zagadka promienia protonu, rozbieżność
w wyznaczeniu promienia protonu z widma atomu wodoru i przejścia 2S − 2P w wodorze
mionowym jest jednym nierozwiązanych problemów fizyki współczesnej. Może ona sugerować
istnienie nieznanych oddziaływań, brak uniwersalności w oddziaływaniach lepton-hadron lub
błędne wartości stałych fizycznych. Co więcej, nie ma do tej pory powszechnie akceptowalnego
rozszerzenia Modelu Standardowego (MS), który by opisywał tę rozbieżność i jednocześnie
był zgodny z pozostałymi precyzyjnymi testami MS. Dlatego też, porównanie otrzymanych
promieni jądrowych z wyznaczonymi z pomiarów przejść w atomach mionowych (µHe, µLi)
będzie krytycznie ważnym testem MS oddziaływań fundamentalnych. Jeśli ponownie zostaną
zaobserwowane rozbieżności, będzie to bardzo jasny sygnał fizyki wychodzącej poza MS. W
przeciwnym przypadku, jeśli otrzymamy zgodność, będzie to oznaczało poważne problemy w
precyzyjnej spektroskopii atomu wodoru, co ma wpływ na wyznaczanie fundamentalnych sta-
łych fizycznych, na przykład stałej Rydberga.
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