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Uwaga!
To co usłyszycie może mieć wpływ na Wasze                
postrzeganie rzeczywistości i może zmienić             

Waszą wizję świata. 

Zapnijcie pasy, wkraczamy w świat              
cząstek elementarnych... 

Nie śpijcie! Miejcie uszy i oczy szeroko otwarte!
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Już od zarania dziejów ludzi nurtowało pytanie:
"Z czego zbudowany jest świat?" 

Empedokles (V w. pne.)
Arystoteles

Demokryt

(gr.) atomon = niepodzielny

Z czego składa się świat?
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1900 – J. J. Thomson wierzy, że atom składa się z 
dodatnio naładowanej kuli w którą powkładane są jak 
rodzynki w cieście elektrony

1869 – Mendelejew układa swoją tablicę pierwiastków. 
Wniosek: atomy składają się z mniejszych elementów!

Czy atom jest najmniejszą cząstką materii?

1912 – Rutherford pokazuje że atomy
zawierają jądro w swoim centrum.
Elektrony orbitują wokół jądra

10-10 m
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eksperyment hipoteza rezultat (dane)

analiza
konkluzja: jądro atomowe!

Eksperyment Rutherforda

To było chyba najbardziej 
niewiarygodne zdarzenie w 
moim życiu. To tak, jakby pocisk 
artyleryjski wielkiego kalibru, 
wystrzelony w kierunku 
serwetki, odbił się od niej i 
powrócił do strzelającego.

Ernest 
Rutherford
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Planetarny model atomu wg. Rutherforda

Modele atomu

Widmo takiego promieniowania musiało 
by być ciągłe – musiałoby obejmować 
wszystkie częstości.

A co mówi na ten temat eksperyment?

Niels Bohr (1885 – 1962)
Nagroda Nobla 1922

Postulaty Bohra:
• elektron krążąc zajmuje tylko 
ściśle określone orbity (brak emisji 
promieniowania)
• emisja promieniowania przy 
przejściu z orbity wyższej na 
niższą, przejście z orbity niższej 
na wyższą (wzbudzenie) wymaga 
dostarczenia określonej porcji 
energii 

Oparł się na pracach Maxa Plancka: 
promieniowanie jest emitowane w porcjach 
(kwantach)
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Jądro zawiera 
protony o ładunku 
+e i nienaładowane
neutrony.  
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Skala obrazka zła! Jeżeli protony i neutrony miałyby średnicę 10 cm, wówczas elektrony 
miałyby wielkość mniejszą niż 0.1 mm, a cały atom miałby średnicę około 10 km.

Więcej niż 99,99% atomu to pusta przestrzeń!

Jądro atomowe budują dodatnio naładowane protony (doświadczenie Rutherford) i 
odkryte później neutrony (Chadwick, 1932) - cząstki elektrycznie obojętne. 

Z czego składa się jądro atomowe?
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Docierające do nas promieniowanie kosmiczne 
(głównie protony) uderza w atmosferę i 
wywołuje kaskady cząstek w atmosferze 

Początek XXw: obserwacje         
tzw. ciemnego prądu 
(np. spontaniczne
rozładowywanie się                             
elektroskopu)

T. Wulf (1910) – ciemny prąd na szczycie 
wieży Wieży Eiffla słabszy niż na
Ziemi, ale znacznie silniejszy
niż oczekiwano)

Dygresja: promieniowanie kosmiczne

Victor Hess (1912) - lot balonem na
wysokość 5km – jonizacja atmosfery rośnie
z wysokością!  => Nobel za odkrycie 
promieniowania kosmicznego!
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1932 – mamy: e- ,p, n, ale czy to wszystko?

Naładowane cząstki zostawiają ślady na np. 
kliszach fotograficznych, komorach 
pęcherzykowych i mgłowych. Dzięki temu można 
było się dowiedzieć, że elektron i proton nie są 
jedynymi cząstkami naładowanymi w przyrodzie!

1936 – cząstka 200 razy cięższa od elektronu –
mion. I się rozpada!

1947 – długo oczekiwany pion (Yukawa, 1934)

1949 – mezony K – pierwsze cząstki dziwne 
(żyją stosunkowo długo i są produkowane wyłącznie w 
parach)

itd..

Promieniowanie kosmiczne wywołuje kaskady 
cząstek w atmosferze -> mogą powstawać nowe 
cząstki!

Þ kosmiczny akcelerator dla ubogich, 
przyspieszający do niewyobrażalnych energii
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-Dla każdej cząstki materii istnieje odpowiednia 
cząstka antymaterii (antycząstka).
-Antycząstki są jak odpowiadające im cząstki materii, ale mają 
m.in. przeciwne ładunki

e+ e-
elektron - cząstka pozyton - antycząstka

- Przewidziana (pozyton -> antyelektron) – Dirac 1928
- Odkryta – Anderson 1932 (przypadkowo!) 

Kreacja pary 
e+e- z fotonu

I jeszcze antycząstki…

Kiedy materia i antymateria się spotkają - anihilują. Ich masa 
zamienia się w energię według wzoru Eisteina:

E = mc2 duża liczba!
Masa 1kg zawiera energię 90 milionów gigadżuli  è tyle konsumuje cały 
świat przez 90 min

skąd wiemy, że to pozytron?
-> zachowuje się jak elektron, 
ale ma przeciwny ładunek 
elektryczny
-> zakrzywienie toru w polu 
magnetycznym
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Wolfgang Pauli (1900 – 1958)
Nagroda Nobla 1945

Zagadka rozpadu β

Gdyby rozpad β wyglądał tak:

W dwuciałowym rozpadzie elektron musiałby mieć zawsze taką samą energię.

Hipoteza Pauliego – rozpad β jest rozpadem 
trójciałowym – istnieje dodatkowa cząstka, 
neutrino, słabo oddziaływująca z materią.                               
Pauli uważał, że hipoteza istnienia neutrina
to szalony pomysł teoretyka i że nigdy nie zostanie 
ono odkryte.
Neutrino odkryto 
w 1956.

To nadal nie wszystko…
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• ~2% energii słonecznej przenoszone jest przez neutrina
• neutrina słoneczne docierają do Ziemi po ~8 minutach. 
Fotony, które powstały we wnętrzu Słońca oddziałują z 
gęstą materią słoneczną i musi minąć wiele lat zanim 
wydostaną się na zewnątrz i dotrą do naszych oczu.
• Ciało człowieka zawiera ~20 miligramów Potasu(40), 
będącego radioaktywnym pierwiastkiem. Zatem każdy z nas 
jest źródłem neutrin J

We wszechświecie elektrony, protony i neutrony są rzadkością! 
Stosunek ilości neutrin do tych cząstek jest jak miliard do jednego

Neutrina

Przez Wasze ciała w każdej chwili 
przechodzi około 30 milionów neutrin 
z Wielkiego Wybuchu i 100 bilionów 
neutrin ze Słońca

n

Typowa elektrownia jądrowa
produkuje ich ~ 1020 /s
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I wiele innych…

Liczba zaobserwowanych cząstek rośnie…

Badanie promieniowania kosmicznego oraz późniejszy rozwój techniki 
akceleratorowej zaowocował odkryciem olbrzymiej liczby cząstek

Straszny bałagan!   Za dużo tych 
cząstek, żeby były elementarne!

Zauważono też pewne prawidłowości: np. masa protonu i masa 
neutronu są niemal identyczne, podobne własności π0, π+, π- itd.
Cząstki o podobnych właściwościach grupowały się w tzw. 
multiplety
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Wszystkie hadrony (cząstki oddziaływujące silnie) można 
zbudować z trzech rodzajów cząstek, nazwanych kwarkami.

M. Gell-Mann, G. Zweig (1964)
M. Gell-Mann - Nagroda Nobla 1969

Zaskakującą cechą kwarków był ich ułamkowy ładunek elektryczny!

u	(up)	– q	=	2/3
d	(down)	– q	=	-1/3
s	(strange)	– q	=	-1/3

Z tych trzech kwarków można było złożyć wszystkie znane ówcześnie hadrony!
Mezon = stan związany kwarku i antykwarku
Barion = stan związany trzech kwarków; antybarion – trzech antykwarków.

Pracę przyjęto w Physics Letters do
druku tylko dlatego, że autorem był Gell-Mann

(artykuł Zweiga okazał się „niegodny publikacji” i do 
dziś istnieje tylko jako preprint CERN)

Szalony pomysł: kwarki
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Model kwarków przewidywał istnienie cząstki złożonej z trzech kwarków s.
Cząstkę taką odkryto w BNL w 1964 r.

0KKpK ++W®+ +--

-+X p0

00 L+p

gg +
p+-p

-+ + ee -+ + ee

Sukces modelu kwarków 
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l Szansa na bezpośrednie potwierdzenie istnienia kwarków pojawiła się dopiero w 1968 
podczas eksperymentów z głęboko nieelastycznym rozpraszaniem elektronów w SLAC

l strzelamy elektronami w proton (podobieństwo do doświadczenia Rutherforda)
l przy mniejszych energiach elektrony odbijały się od protonu jak od jednorodnej 
elastycznej kulki. Przy wzroście energii zderzeń elektrony rozpraszają się jakby 
zderzały się z punktowymi obiektami wewnątrz protonu -> kwarki!
l za potwierdzenie doświadczalne istnienia kwarków                                               
Henry Kendall, Jerome I. Friedman i Richard E. Taylor                                      
otrzymali w 1990 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. 

Sukces modelu kwarków 

l Początkowo postulowana ilość kwarków (3: u, d, s) 
urosła szybko do 6 ze względu na potrzeby symetrii 
i budulca dla znanych hadronów.

l Ostatni z kwarków – kwark t (o masie niemal atomu 
złota!) został odkryty dopiero w 1995 roku na 
Tevatronie. 
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Neutrony i protony zawierają kwarki   
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Czyli protony i neutrony nie są elementarne!
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proton neutron

Elektron

Z czego zbudowany jest wszechświat?

Czyli cały obecny wszechświat jest zbudowany tylko                                                  
z tych 2 kwarków i elektronów (i neutrin)
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Zwykła materia Promieniowanie kosmiczne Akceleratory

Pierwsza generacja Druga generacja Trzecia generacja

3 generację są we wszystkim bardzo podobne, ale nie w masie!
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Trzy Rodziny lub Generacje

Cała widzialna materia złożona jest z cząstek pierwszej generacji.             

Cząstki 2 i 3 generacji są niestabilne i rozpadają się na cząstki pierwszej generacji.

Do zbudowania wszystkich zaobserwowanych cząstek potrzeba tylko 6 kwarków i 6 leptonów

masa
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Występują cztery rodzaje fundamentalnych 
oddziaływań pomiędzy cząstkami i wszystkie 
siły oraz zjawiska fizyczne występujące         
w naszym świecie mogą być przypisane tym 
czterem oddziaływaniom. 

W fizyce klasycznej – oddziaływania między
ładunkami opisywane za pomocą
potencjałów i pól wytwarzanych przez
jedną cząstkę i działających na drugą

W mechanice kwantowej wszystkie te 
oddziaływania są wynikiem wymiany cząstek 
przenoszących oddziaływanie (kwantów 
pola), które są zupełnie innym rodzajem 
cząstek niż leptony i kwarki.

Ale co scala te składniki materii?
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Dygresja: próżnia i cząstki wirtualne

• Próżnia:
• próżnia klasyczna to całkowity brak materii
• mechanika kwantowa pozwala na pozorne                                                                  

złamanie zasady zachowania energii
• zgodnie z zasadą nieoznaczoności jeśli                                                            

czas trwania procesu jest niezwykle                                                                                          
krótki, to nieokreśloność energii może być bardzo duża: 

• czyli z “nicości” może wyłonić się wirtualna cząstka, jeżeli po chwili ponownie 
zniknie. Proces ten nazywany jest fluktuacją kwantową i zachodzi tak szybko, 
że nie jest dla nas zauważalny.

• zgodnie z mechaniką kwantową najdoskonalsza próżnia klasyczna wypełniona 
jest oceanem wirtualnych cząstek, które stale pojawiają się i znikają

• Cząstki:
• rzeczywiste – mogą się swobodnie propagować nawet na makroskopowych 

odległościach
• wirtualne – istnieją tylko w krótkich chwilach określonych przez zasadę 

nieoznaczoności
• cząstka rzeczywista zawsze otoczona jest przez chmurę obiektów wirtualnych 

(nie da się jej izolować)
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Jak przenoszone są oddziaływania

•Analogia: rzucenie piłki przez jedną osobę i 
pochwycenie jej przez drugą

• Zasięg oddziaływania związany jest z masą 
cząstki będącej jego nośnikiem
•
• Na tym koniec analogii: w opisie klasycznym 
piłka istnieje a nośnik oddziaływania  jest 
wirtualny (krótkożyciowy, powstały z 
„pożyczonej” energii)

• Ani nośnik (kwant pola) ani pole nie jest 
bezpośrednio obserwowane

• wielkością mierzalną jest jedynie efekt 
oddziaływania – np. zmiany pędu obiektów 
między którymi doszło do wymiany 
nośnika
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• Powoduje, że jabłko spada na ziemię,  łączy materię w 
planetach i gwiazdach, łączy gwiazdy w galaktyki.

• Model Standardowy nie opisuje tego oddziaływania (brak 
kwantowej teorii pola) !

• Na szczęście efekty grawitacji są znikome na poziomie cząstek 
elementarnych.

• Grawitacja jest b. słaba – podnosząc przedmiot z ziemi 
pokonujemy siłę grawitacji całej naszej planety !

Hipotetyczną  cząstką przenoszącą 
oddziaływania grawitacyjne byłby 

grawiton 

Oddziaływanie grawitacyjne
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Oddziaływanie pomiędzy naładowanymi 
elektrycznie ciałami.

Pozwala atomom na wiązanie i formowanie cząsteczek, 
dzięki czemu świat może być utrzymywany w całości oraz 
mogło dojść do stworzenia materii.

Nośnikiem siły elektromagnetycznej jest foton

Fotony o różnych energiach tworzą widmo fal 
elektromagnetycznych: promieni rentgenowskich, 
światła widzialnego, fal radowych, itd.

Fotony mają zerową masę, zerowy ładunek 
elektryczny i podróżują z „prędkością światła”                 
w próżni.

Oddziaływanie Elektromagnetyczne
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Cząstki przenoszące oddziaływanie słabe to: bozony W+, W- i Z. Cząstki W są 
naładowane elektrycznie, podczas gdy cząstka Z jest elektrycznie obojętna.
Cząstki te mają dużą masę ~90 GeV/c2

Oddziaływania słabe są odpowiedzialne za rozpad ciężkich kwarków i 
leptonów na lżejsze kwarki i leptony (np. promieniotwórczy rozpad beta)

Jedyna stabilna materia otaczającego nas świata 
zbudowana jest z najmniejszych kwarków i leptonów,     
które nie mogą się już dalej rozpaść. 

Oddziaływanie Słabe

Neutron (swobodny) żyje ok. 15 min

To prawie „wieczność” w świecie cząstek                         
elementarnych! Þ oddziaływania “słabe”

Procesy „słabe” = małe prawdopodobieństwo, 
więc „powoli” zachodzą.

Dlatego Słońce świeci od 5 miliardów lat i 
rozwinęło się życie!
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Jądro atomowe składa się ze stłoczonych w 
małej objętości protonów. To oddziaływania 
silne sprawiają, że jądro nie rozpada się!

Oddziaływanie silnie zespala kwarki, które tworzą hadrony (protony, 
neutrony). Cząstki nośnika siły nazwano gluonem ponieważ pełni on rolę 
bardzo mocnego kleju zespalającego kwarki 
• gluony oddziałują i z kwarkami i z innymi gluonami
• oddziaływania silne kwark-kwark są zawsze PRZYCIĄGAJĄCE

Oddziaływanie Silne

Siła oddziaływań silnych kwark-kwark rośnie z 
odległością między kwarkami
Z powodu właściwości oddziaływań silnych kwarki nie 
mogą występować pojedynczo. Dlatego też są one
uwięzione w grupach (hadronach) wraz z innymi 
kwarkami
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Oddziaływanie Silne
Wykł. K. Grebieszkow
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l Istnieje ważny podział cząstek, ze względu na wartość ich spinu
l Spin - moment pędu cząstki wynikający z jej natury kwantowej

l każdy rodzaj cząstek elementarnych ma właściwy sobie spin. Cząstki złożone 
(np. jądra atomów) mają spin będący sumą wektorową spinów wchodzących w 
skład jego cząstek elementarnych

l Spin cząstki może być całkowitą lub połówkową wielokrotnością stałej Plancka
l Cząstki o spinie połówkowym to fermiony => składniki materii

l ich funkcja falowa jest antysymetryczna względem zamiany dwóch 
identycznych cząstek

l Cząstki o spinie całkowitym to bozony => nośniki oddziaływań
l ich funkcja falowa jest symetryczna względem zamiany dwóch 
identycznych cząstek

l Fermiony nie lubią się nawzajem – tzw. Zakaz Pauliego wyklucza istnienie dwóch 
fermionów w identycznym stanie kwantowym (stąd pomysł koloru itp).
l Bozony – odwrotnie, nie podlegają zakazowi Pauliego

Dygresja: Fermiony i bozony
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wrzesień 
2010

29

• Problem: kwarki mają spin +-½, są fermionami. Ale:

• Np. Δ++ = uuu czy Ω- = sss ma s=3/2 => 3 kwarki w takim samym stanie => 
naruszenie zakazu Pauliego

• Rozwiązanie: kwarki mają dodatkową własność, ładunek kolorowy

Każdy kwark może 
występować w 
jednym z trzech 
kolorów.

u
u
u

Antykwark niesie 
antykolor.

u
u
u

‾
‾
‾

Oddziaływania 
przenoszą gluony. 
Niosą antykolor i 
kolor.

Cząstki swobodne są
„białe”. 

Problemy z fermionami i kolor

proton

u u
pion

p

Bariony (trzy 
kwarki: czerwony+ 
zielony + niebieski = 
biały)

Mezony (para  
kwark-antykwark)
np. czerwony + 

antyczerwony
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Czyli budowa nukleonów jest tak naprawdę  
bardziej skomplikowana…

Wykł. K. Grebieszkow
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Oddziaływanie Kwant	(bozon	
pośredniczący) Zasięg Działa	na: Względna	siła

Silne Gluon Krótki,	10-15 m
Obiekty	
kolorowe:	kwarki	
i	gluony

100

Elektromagnety-
czne Foton Nieskończoność Obiekty	

naładowane 1

Słabe W+,	W-,	Z0 Krótki,	10-18m Wszystkie	znane	
cząstki 10-4

Grawitacyjne Grawiton	??? Nieskończoność Wszystkie	cząstki	
masywne 10-41

Oddziaływania - podsumowanie
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Jednostki używane w fizyce wysokich energii

• Układ SI jest użyteczny dla obiektów „codziennych”: kg, m, s
• Skalami naturalnymi dla fizyki cząstek są: 

n z mechaniki kwantowej – jednostka działania ℏ [Js]
n z relatywistyki – prędkość światła c [m/s]
n z mikroświata – jednostka energii eV

Jednostka energii [E] = 1 eV (elektronowolt)
energia jaką elektron zyskuje będąc przyspieszany 
przez różnicę potentciału 1 Wolta (w próżni)

1 eV to około 1.602 x 10-19 J 

1 Wolt

e-

Typowe energie w procesach atomowych (reakcje chemiczne lub emisja światła) są rzędu kilku eV
Energie w procesach jądrowych (jak rozpady radioaktywne) są rzędu 1 miliona electronowoltów

(1 MeV)
Wielki Zderzacz Hadronow LHC przyspiesza protony do energii 6.5 trylionów electronowoltów -

6.5 TeV (1 TeV =1012eV) 
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• Masę cząstek mierzymy w mega- lub gigaelektronowoltach (MeV/c² GeV/c² == MeV, 
GeV). 

• 1 GeV(/c²) (masa protonu) ≈ 1,8 × 10-27 kg

Jednostki używane w fizyce wysokich energii

• Wszystkie wielkości mają wymiar energii, ale w różnych potęgach

• Dodatkowo w fizyce wysokich energii przyjmujemy, że ℏ == C == 1 i jest 
bezwymiarowe (czyli c ==1 a nie 1 m/s) 

energia eV czas (eV)-1

pęd eV długość (eV)-1

masa eV powierzchnia (eV)-2
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Kinematyka Relatywistyczna

Relatywistyczność i niezmienniczość lorentzowska jest podstawą wszystkich teorii 
w fizyce cząstek

Niezmiennik transformacji Lorenza – wielkości, które są takie same we wszystkich 
inercjalnych układach odniesienia =>  nie zależą od wyboru układu odniesienia

Dla dowolnego izolowanego układu fizycznego masa niezmiennicza jest zachowana (nie
zmienia się w czasie). Wynika to z zasady zachowania energii i pędu.

CZTEROWEKTORY:
Położenia: Energii i pędu:

transformujące się wg transformacji Lorentza:

Kwadrat czterowektora energii i pędu- niezmiennik lorenzowski, określany jako: 
masa (niezmiennicza).

xµ= (t , x , y , z) pµ= (E, px , py , pz)

x '= γ (x− β t)
t '= γ (t− β x)

c =1

px '= γ (px− β E)
E'= γ (E− β px)
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Wybieramy teraz pewien układ – środka masy, w którym całkowity pęd cząstek wynosi zero:  
Jeżeli policzymy w nim niezmiennik s, to otrzymamy:   

Kwadrat czteropędu układu jest kwadratem energii w układzie środka masy (CMS):

√s jest maksymalną energią w oddziaływaniu, która może być wykorzystana do produkcji nowych 
stanów.
MASA niezmiennicza układu jest jego energią (w kwadracie) w CMS.

Kinematyka Relatywistyczna

Energia
relatywistyczna

Pęd relatywistyczny
Niezmienniki relatywistyczne (zmienne 
Mandelstama) do opisu zderzeń a+b->c+d
s = (pa + pb)2 s ≥ 0;
t = (pc – pa)2 t ≤ 0;
u = (pd – pa)2 u ≤ 0;
s + t + u = ma

2 + mb
2 + mc

2 + md
2
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Przekrój czynny

Przekrój czynny jest miarą 
prawdopodobieństwa danej reakcji (określa 
intensywność oddziaływań określonego typu 
między dwoma cząstkami)
Jest zdefiniowany jako pole powierzchni, 
mierzone na płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku ruchu pocisku, w które musi on 
trafiać, by doszło do zderzenia.

Jednostka w SI [σ] = m2

Ale w fizyce wysokich energii:
[σ] = 1 barn = 10-24 cm2 

• liczbowo – szybkość danej reakcji na cząstkę tarczy i na jednostkę strumienia cząstek 
padających 
• zależy od struktury tarczy i cech cząstki – pocisku

• Różniczkowy przekrój czynny (differential) – prawdopodobieństwo reakcji względem 
jakiejś zmiennej kinematycznej np. kąta rozpraszania

• Całkowity przekrój czynny (total) – wycałkowany po                                           
wszystkich zmiennych kinematycznych
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Diagramy Feynmana

• Diagramy Feynmana (wprowadzone przez R. Feynmana) graficzne przedstawienie 
oddziaływań między cząstkami 
• pokazują jak dana cząstka oddziałuje z innymi, nie wdają się w szczegóły np. 

wartości czteropędów
• Każdy diagram można wyrazić poprzez „odpowiednie równania” opisujące w sposób              

ilościowy wyznaczenia amplitudy prawdopodobieństwa dla danego diagramu 
• Każdemu z symboli graficznych na diagramie odpowiada czynnik (na ogół 

macierzowy) umożliwiający skonstruowanie wyrażenia analitycznego
• Przedstawienie skomplikowanych procesów w prosty sposób, co ułatwia obliczenie 

prawdopodobieństwa ich występowania – przekroju czynnego na oddziaływanie
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• Strzałki na liniach wskazują kierunek ewolucji w czasie
• Linie fermionowe i bozonowe spotykają się w wierzchołkach w których energia, 

ładunek, pęd, liczby leptonowe, barionowe są zachowane
• Linie wybiegające poza diagram lub wchodzące z zewnątrz – cząstki rzeczywiste, 

swobodne
• Linie łączące wierzchołki – odpowiadają cząstkom wirtualnym (kwadrat czteropędu
• cząstek wirtualnych jest różny od masy spoczynkowej rzeczywistej, swobodnej 

cząstki)
• Stałe sprzężenia pojawiają się w wierzchołkach (siłę oddziaływania określa wartość 

stałej sprzężenia)
• Cząstka wchodząca do wierzchołka może być zastąpiona antycząstką wychodzącą 

(przekrój czynny pozostanie bez zmian)

Diagramy Feynmana
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Diagramy Feynmana: przykłady
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Materia
• 6 kwarków
• 6 leptonów
Zgrupowanych w 3 generacje

Oddziaływania
• Elektromagnetyczne:

- g (photon) 
• Słabe:

- Z0, W±

• Silne
- g (gluon)          

Nie ma grawitacji! 

Model Standardowy

Jak dotąd nie stwierdzono odstępstw przewidywań 
teoretycznych tej teorii od obserwacji doświadczalnych!
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Model Standardowy – precyzyjne pomiary LEP
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X
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Pomimo, że mamy w tej chwili zadawalająca teorię opisującą najdrobniejsze 
składniki materii nie uważamy ja za satysfakcjonującą. Wiele szczegółowych pytań
pozostaje bez odpowiedzi. Np.

• Nie obejmuje oddziaływań grawitacyjnych
• Przyjmuje bezmasowość neutrin (a są dowody na oscylacje!)
• Mało elegancki – co najmniej 19 parametrów dowolnych

• np.3 stałe sprzężenia, masy (6 dla kwarków + 3 dla leptonów)
• te parametry brane są z danych eksperymentalnych

• Nie tłumaczy dlaczego jest akurat 6 zapachów kwarków i leptonów (3 rodziny 
kwarków i leptonów)

• Nie wyjaśnia “ciemnej materii” i dużej asymetrii między materią i antymaterią
• Nie wyjaśnia dlaczego ładunek jest skwantowany i dlaczego Qp = Qe
• itd.

Ograniczenia Modelu Standardowego

Musi istnieć tzw. Nowa Fizyka
Þwiele teorii próbuje odpowiedzieć na powyższe pytania
ÞAle potrzebujemy EKSPERYMENTÓW, żeby je zweryfikować

Do niedawna mieliśmy jeszcze jeden problem. 
Nie wiedzieliśmy czy Model Standardowy dobrze wyjaśnia 

pochodzenie mas cząstek…
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Dygresja: symetrie

Symetria materii-materia symetrii
M. Krawczyk; DELTA 5 (312) 2000 

• Cały otaczający nas świat pełen jest rozmaitych symetrii, na przykład:
• względem odbicia (motyl), względem obrotu o pewien kąt (kwiaty, płatek śniegu 

itd.)
• Hermann Weyl (matematyk i fizyk, XXw):

• ”Symetria – rozumiana czy to w szerokim, czy w wąskim sensie, w zależności jak 
zdefiniujemy to pojęcie – jest tą ideą, za pomocą której człowiek w ciągu wieków starał 
się zrozumieć i ustanowić porządek, piękno i doskonałość”

• Symetria oznacza niezależność/niezmienniczość struktury geometrycznej układu 
czy wielkości fizycznej poddanych działaniu pewnych przekształceń
• Symetria globalna – przekształcenia dotyczą układu jako całości
• Symetria lokalna – przekształcenia realizują się niezależnie w różnych 

punktach (czaso)przestrzeni 
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Dygresja: symetrie

Symetria materii-materia symetrii
M. Krawczyk; DELTA 5 (312) 2000 

• Symetria cechowania (gauge) wiąże się się z niezależnością układu fizycznego od 
zmiany „skali” (wycechowania) przyrządu pomiarowego
• globalnie: np. zmiana kalendarza czy skali temperatury nie zmieni odstępu czasu 

czy ciepła potrzebnego do podgrzania cieczy do wrzenia
• lokalnie: trudno sobie wyobrazić! Taka niezmienniczość możliwa tylko z 

dodatkowym czynnikiem, którego zmienność lokalna będzie kompensować lokalne 
zmiany innego elementu
• w sposób naturalny pojawiają się oddziaływania między elementami układu 

i ścisłe związki między formą oddziaływania a istnieniem symetrii lokalnej

Globalna symetria 
cechowania – obrót serwetki 
na gładkim stole

Lokalna symetria 
cechowania – gdyby nie 
fałdy! . 

Fałdy można usunąć, ale 
musimy przyłożyć siłę 
czyli trzeba dodać 
odpowiednie 
oddziaływanie (w każdym 
punkcie) – potrzebne 
bezmasowe nośniki sił 
(bozony cechowania) 

Żądanie lokalnej symetrii 
cechowania ma daleko idące 
konsekwencje!
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Model Standardowy a problem masy

• Model Standardowy opiera się na lokalnej symetrii cechowania
• wiąże ona niezmienniczość względem lokalnej zmiany fazy funkcji falowych 

fermionów z istnieniem odpowiedniego typu sił i odpowiednim charakterem 
kompensujących transformacji dla cząstek przenoszących te oddziaływania –
bozonów cechowania 

• Wynikające z zachowania tej symetrii bozony cechowania/pośredniczące muszą 
być bezmasowe, żeby kompensować wszędzie efekt zmiany fazy (nieskończony 
zasięg) – podobnie uczestniczące w oddziaływaniu fermiony!

• Ale my obserwujemy coś innego
• np. masa cząstek W i Z jest 100 razy większa niż protonu i 100 000 razy 

większa niż masa elektronu 
• nie moglibyśmy istnieć gdyby cząstki elementarne były bezmasowe
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• Aby ratować Model Standardowy kilku fizyków, w  tym 
Peter Higgs,  w roku 1964 zaproponowali mechanizm, który 
pozwalał cząstkom zyskać masę
• Mechanizm ten wykorzystywał tzw. Spontaniczne Łamanie 
Symetrii

• układ fizyczny ma jakąś symetrię a jego stany 
fizyczne (w szczególności podstawowy) jej nie mają

Mechanizm Higgsa

Po spontanicznym 
złamaniu symetrii 
cząstki przenoszące 
oddziaływania mogą 
uzyskać masę a 
jednocześnie teoria ma 
wymaganą symetrię
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•Spontaniczne łamanie symetrii: tak jakby zakładać, że 
bozony w rzeczywistości są bezmasowe a ich masa jest 
wynikiem oddziaływania z polem łamiącym symetrię
• Tym wprowadzonym skalarnym polem przenikającym cała 
przestrzeń jest  pole Higgsa
• Oddziaływania cząstek z polem Higgsa nie są związane z 
obecnością żadnej siły, lecz efektywnie nadają one 
cząstkom masę

• bozony W i Z oddziałują z polem Higgsa i uzyskują 
masę; fotony nie oddziałują z tym polem i pozostają 
bezmasowe (im silniejsze oddziaływanie tym wieksza
masa)

• Pole Higgsa oddziałuje samo ze sobą i samo nadaje masę 
skojarzonej z nim cząstce Higgsa.

Cząstka Higgsa

• Czy nadawanie mas rzeczywiście realizuje się poprzez pole Higgsa?                                  
Dowód =>  obserwacja cząstki Higgsa

• ale model nie przewiduje masy tej cząstki!
• fizycy spędzili wiele lat na poszukiwaniu śladów istnienia tej hipotetycznej cząstki 
–Świętego Graala fizyki wysokich energii
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Jak działa pole Higgsa

Aby zrozumieć działanie pola Higgsa, wyobraźcie 
sobie, że pokój pełen spokojnie gawędzących fizyków 
jest jak przestrzeń wypełniona polem Higgsa ...
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Jak działa pole Higgsa

Znany naukowiec wchodzi do pokoju zakłócając
panujący w nim spokój. Z każdym krokiem 
przyciąga grupkę swoich wielbicieli.
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Jak działa pole Higgsa

Zwiększa to opór jego ruchu. Innymi słowy 
nabywa on masy, podobnie jak cząstki
przemierzające pole Higgsa ...
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• Kiedy zderzamy cząstki w akceleratorze,  przy odpowiednio 
wysokiej energii zderzenia może powstać cząstka Higgsa

• Wyprodukowana cząstka Higgsa rozpadnie się natychmiast 
na inne cząstki, które zarejestrujemy w detektorze 

• znając właściwości zarejestrowanych cząstek z rozpadu 
cząstki Higgsa możemy obliczyć jego masę

Gdzie szukać cząstki Higgsa?

Higgs ZZ

Anty 
mion

Mion
Mion

Anty
mion
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Jak szukać cząstki Higgsa? 

• To nie takie łatwe bo:
• jej produkcja to rzadki proces: 1 cząstka Higgsa na 10 mld zderzeń proton-proton
• inne procesy zachodzą dużo częściej i łatwo je pomylić w detektorze z rozpadami 
cząstki Higgsa

• Rozróżnienie pomiędzy cząstkami pochodzącymi z rozpadu cząstki Higgsa , a tymi z 
innych procesów to duże wyzwanie dla fizyków!     

59/42
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Wyniki 30 letnich poszukiwań

masa cząstki Higgsa

Status z 2009 – przed LHC

LEP (e+e-, 1989-2000)
[energia wiązki 100 GeV]

bezpośrednia 
obserwacja

masaHiggs >114.1 GeV

Żaden eksperyment przed LHC nie znalazł cząstki Higgsa.  Wykluczono natomiast  
możliwość jej zaobserwowania w pewnych obszarach masy 

Tevatron (p, anty-p, 
1983-2011)

[energia wiązki 1TeV]
bezpośrednia 
obserwacja

masaHiggs <156 GeV
lub masaHiggs >177 GeV

LEP +Tevatron
pośrednia obserwacja
masaHiggs <186 GeV
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4 lipca 2012 roku na konferencji prasowej zorganizowanej w  
CERNie ogłoszono, że dwa eksperymenty, ATLAS i CMS 

zaobserwowały nową cząstkę o masie około 125 GeV.
Cząstka ta okazała się długo poszukiwaną cząstka Higgsa!

Nowa cząstka!

61/42
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Przekrój czynny – „prawdopodobieństwo” wystąpienia danego procesu.

Produkcja Higgsa na LHC
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Dobra precyzja pomiaru masy
H → γγ : rzadki, S/B < 1
H → ZZ* → 4l  : b. rzadki, S/B >> 1

Na co zwracamy uwagę w analizie danego 
„kanału”:
+ jak precyzyjny pomiar masy 
+ jaka czystość próbki:

sygnał / tło  (S/B)
+ jak częsty proces

Średnia precyzja pomiaru masy
H → bb : częsty, S/B << 1
H → ττ : częsty, S/B < 1

Mała precyzja pomiaru masy
H → WW* → 2l 2νν  : b. częsty, S/B < 1

Rozpady Higgsa
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Ewidencja na istnienie bozonu 
Higgsa: H → ZZ* → 4l

Ewidencje na istnienie 
bozonu Higgsa: H → γγ

sygnał tłasygnał tła
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l Memo: odkrycie bozonu Higgsa domyka Model Standardowy jako dobrą, efektywną 
teorię opisującą świat cząstek. Znamy mechanizm generowania masy, ale nie potrafimy 
obliczyć mas kwarkow i leptonow

Ale czy to TEN bozon Higgsa?

2017r. – widać także rozpady: H ->W+W-, H->bb-bar, H->τ+τ-
Trwają intensywne badania własności nowej cząstki
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Gdzie podziała się antymateria?

Istniejemy ponieważ wokół nas nie ma antymaterii
Ale nie zawsze tak było! 

14 miliardów lat temu, gdy 
powstał nasz Wszechświat 
materia i antymateria została 
wyprodukowana w równych 
ilościach
Więc wszystko powinno 
zanihilować!
Zamiast tego…
Jakieś procesy rozróżniają 
pomiędzy cząstkami i 
antycząstkami! 

10,000,000,000 10,000,000,000
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Asymetria materia-antymateria: łamanie CP

• Za symetrię pomiędzy materią a antymaterią 
odpowiedzialna jest symetria CP
• C => sprzężenie ładunkowe, q → -q 

cząstka↔antycząstka
• P => odbicie przestrzenne, r→-r zmiana 

skrętności układu współrzędnych
• W przypadku zachowania symetrii CP nie można 

ustalić „zdalnie” czy obiekt jest zbudowany z 
materii czy antymaterii. 
• nie da się zadać pytania kosmitom aby ustalić 

czy są zbudowani z materii czy z 
antymaterii? 

• Eksperymenty nad mezonami K i B wykazały łamanie symetrii CP w sektorze kwarków
• Obserwowane łamanie CP może być opisane w ramach Modelu Standardowego, ale nie 

wystarcza ono do opisu obserwowanej nadwyżki materii L

Musi więc istnieć tzw. Nowa Fizyka – teoria opisująca 
zjawiska spoza Modelu Standardowego, żeby to wytłumaczyć
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Astronomia mówi nam, że:
Normalna, widzialna materia  (gaz 
intergalaktyczny, gwiazdy, 
mgławice, planety, my...) to tylko 
5% wszechświata!
Reszta to ciemna materia (25%) –
jej obecność stwierdzamy poprzez 
jej wpływ na ruchy gwiazd i 
galaktyk; 
I ciemna energia (70%) – z 
przyspieszającej ekspansji 
Wszechświata; związaną jest z 
„tajemniczą siłą odpychania“ 
działającą przeciwnie jak 
grawitacja

Ciemna materia?

Czyli po ponad 100 latach badania 
naszego Wszechświata rozumiemy 
tylko jego 5%!
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Ciemna materia – hipotetyczna materia nieemitująca i 
nieodbijająca promieniowania elektromagnetycznego, a której 
istnienie zdradzają jedynie wywierane przez nią efekty 
grawitacyjne. 
To mogą być jakieś nie odkryte jeszcze cząstki

Czym jest ciemna materia?

“scząstki”

Kandydat: cząstki supersymetryczne
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SuperSymetria (SUSY) 

• SuperSymetria jest symetrią pomiędzy bozonami a fermionami
• Każdy bozon ma superpartnera o spinie połówkowym

• W->Wino, gluon->gluino, Z->Zino, foton->fotino
• Każdy fermion partnera o spinie całkowitym

• Kwarki-> Skwarki, leptony ->sleptony
• Symetria zakłada te same masy, ładunki i te same sprzężenia dla supersymetrycznych

partnerów
• Fakt, że dotychczas nie znaleziono żadnego supersymetrycznego partnera zwykłych 
cząstek świadczy o tym, że symetria jest łamana przy niedostatecznie dużych energiach.
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Dlaczego Supersymetria jest super? – ciemna 
materia 

• Nowa liczba kwantowa => R-parzystość
• wszystkie „stare” cząstki mają R=+1
• Cząstki SUSY mają R=-1
• Iloczyn R jest zachowany => tzn. cząstki SUSY muszą być produkowane tylko 

parami
• Jeśli R-parzystość zachowana to  najlżejsza cząstka SUSY (LSP) powinna być stabilna

• LSP jest kandydatem na cząstkę Ciemnej Materii!
• Jeśli LSP jest cząstką Ciemnej Materii to:

• LSP pozostały z Wielkiego Wybuchu i wypełniają Wszechświat
• Oddziałują tylko grawitacyjnie, bo inaczej już by zostały zaobserwowane. Są więc 

neutralne
• Kandydaci: grawitino oraz neutralino (mieszanka fotina, zina i higgsina)
• Bardzo trudne do wykrycia!
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Dlaczego Supersymetria jest super? – unifikacja 
oddziaływań

Pytanie: 
Czy da się zunifikować wszystkie 3 typy oddziaływań (elektromagnetyczne, słabe i 
silne)?
Skąd taki pomysł? 
• Obserwacja że tzw. “stałe” sprzężenia wcale nie są takie stałe tylko zależą od 

energii!
• Powód: obecność kwantowej próżni - możliwość ́produkcji cząstek 

wirtualnych) 
• przy zmieniającej się energii zmieniamy odległość ́z jakiej “patrzymy” na 

ładunek a więc zmieniamy ilość wirtualnych cząstek jakie obserwujemy 
razem z rzeczywistym ładunkiem. 

• Zależność 1/(stała sprzężenia) dla każdego oddziaływania od energii zmierzone przy 
niskich energiach 
• Ekstrapolacja przez wiele rzędów wielkości 

• ZGROZA!!! tyle rzeczy może dziać się po drodze!
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Wykł. K. Grebieszkow
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Wykł. K. Grebieszkow
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LHC a SUSY? 

Całe spektrum sygnatur: 

Ważna i trudna zmienna eksperymentalna:                                             
- Σ (wszystko) => Brakująca energia
W eksperymencie trzeba dobrze zrozumieć “wszystko”
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Wykł. F. Żarnecki
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LHC a SUSY? Jak dotąd NIC…
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Poza Supersymetrią – tzw. Egzotyki

• Model supersymmetrii bardzo faworyzowany, ale równolegle szukamy tez 
sygnatur pochodzących z innych modeli

• Złożone kwarki
• Szukamy stanów wzbudzonych kwarków („excited states”), q*, które mogłyby 

się rozpaść na kwark i neutralny bozon (gluon, foton lub Z)
• q*→qg; q*→qγ, q*→qZ

• Leptokwarki
• Cząstki niosące i liczbę barionową i leptonową. Obecne w teoriach wielkiej 

unifikacji, odpowiedzialne np. Za rozpad protonu:

• Nowe rezonanse (jak Z’, W’)
• Więcej generacji
• Dodatkowe wymiary
• itd.
• Coś czego się NIKT nie spodziewa J
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electromagnetismgrawitacja

A co z grawitacja?

• Dlaczego grawitacja jest tak słaba w porównaniu z innymi oddziaływaniami?
• Bo nasza czasoprzestrzeń ma więcej niż 4-wymiary? I grawitacja działa w dodatkowych 
wymiarach, szczątkowo dając o  sobie  znać w dobrze nam znanej czasoprzestrzeni. 
• We  wszystkich tego rodzaju teoriach pojawiają się dodatkowe cząstki, a także inne 
egzotyczne obiekty jak np.  mini czarne dziury, które w powinny dać o sobie znać gdy 
hipoteza dodatkowych wymiarów jest prawdziwa
• W taki, trochę pośredni sposób, dowiedzielibyśmy się czemu grawitacja jest słaba, a 
tak że jaka teoria  z dodatkowymi wymiarami opisuje zaobserwowane efekty 
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Wykł. P. Traczyk
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Najbardziej znany kandydat na Teorię Wszystkiego to Teoria 
Strun

pogodzenie mechaniki kwantowej z grawitacją! 
Podstawowe cegiełki to nie punktowe cząstki lecz 1-wymiarowe 
struny oraz wyżej wymiarowe obiekty (p-brany)
Emisja lub absorpcja jednej cząstki przez drugą odpowiada 
rozdzieleniu lub połączeniu końców strun.
 Każdemu drganiu struny odpowiada cząstka i z odległości 
obserwujemy taka ̨strunę jako punktowa cząstka

Teorie strun można konstruować jedynie dla 9(10) wymiarów 
przestrzennych i jednego czasowego 
W wyniku przejścia fazowego ze spontanicznym łamaniem 
symetrii, nasze trzy wymiary przestrzenne uległy rozdęciu, a 
pozostałe wymiary pozostały mikroskopowe i silnie zakrzywione. 
Teoria ta jest "absolutnie bezpieczna", jako że nie ma żadnego 
sposobu, by ją zweryfikować i ewentualnie obalić

Teoria Strun
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Wykł. M. Witek
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Zamiast podsumowania

Czy Run2 LHC przyniesie
nam jakąkolwiek Nową
Fizyke?
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Dodatkowe slajdy              
dla ciekawskich
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The Accelerating Universe

• Recent experiments which 
look at Type Ia
SuperNovae, showed that 
the Universe is still 
expanding, and that the 
expansion rate is increasing 

• This acceleration must be 
guided by a new mechanism 
which has been called 
DARK ENERGY
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Rozwiązanie? Próba odtworzenia Wielkiego Wybuchu! 

Jak? Akceleratory!
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