
Ostatnie uzupełnienia

• ’00 DONUT: oddziaływanie neutrina 
taonowego (nikt nie wątpił, ale…)

• Osiągnięta skala odległości: 
100GeV↔1am; ew. struktura kwarków i 
leptonów musi być mniejsza! 

• Listy elementarnych składników materii:



Tabela leptonów

trwałe<18 (~10-7?)Neutrino t.ντ

~3·10-13~1800Taon τ−

trwałe<0,17 (~10-7?)Neutrino m.νμ

~2·10-6~100Mion μ−

trwałe<10-5 (~10-7?)Neutrino el. νe

trwały~0,5Elektron e-

Czas życia [s]Masa [MeV/c2]Lepton



Tabela kwarków

+2/3~175000Szczytowy t

-1/3~4300Piękny b

+2/3~1300Powabny c

-1/3~130Dziwny s

-1/3~6Dolny d

+2/3~4Górny u

Ładunek [e]Masa [MeV/c2]Kwark



Tabela bozonów

10-26~91Bozon Z

10-26~82Bozon W

∞0Gluon G

∞0Foton γ

Czas zycia [s]Masa [GeV/c2]Bozon



Nagrody Nobla z fizyki cząstek
1935 J Chadwick: odkrycie neutronu
1936 V Hess: promieniowanie kosmiczne, C Anderson: pozyton
1948 P Blackett: odkrycia w komorze Wilsona
1949 H Yukawa: teoria mezonu π
1950 C Powell: emulsja jądrowa, odkrycie π...
1957 TD Lee, CN Yang: łamanie P
1958 PA Cherenkov, IM Frank, IY Tamm: efekt Czerenkowa
1959 EG Segre, O Chamberlain: odkrycie antyprotonu 
1960 DA Glaser: komora pęcherzykowa
1961 R Hofstadter: struktura nukleonów
1963 EP Wigner: symetrie w fizyce
1965 SI Tomonaga, JS Schwinger, RP Feynman: QED
1967 HA Bethe: energia gwiazd
1968 LW Alvarez: rezonanse (krótkożyjące hadrony)



Nagrody Nobla cd
1969 M Gell-Mann: klasyfikacja hadronów (model kwarków)
1976 B Richter, S Ting: odkrycie j/ψ
1979 SL Glashow, A Salam, S Weinberg: unifikacja teorii oddziaływań

EM i słabych
1980 JW. Cronin, VL Fitch: łamanie CP
1984 C Rubbia, S Van Der Meer: odkrycie W i Z
1988 LM Lederman, M Schwartz, J Steinberger: νμ
1990 JI Friedman, HW Kendall, RE Taylor: odkrycie struktury 

kwarkowej nukleonów
1992 G Charpak: komora drutowa
1995 ML Perl: lepton τ, F Reines: neutrino
1999 G ‘t Hooft, MJG Veltman: renormalizacja teorii GSW
2002 R Davis Jr., M Koshiba: neutrina kosmiczne
2005 DJ Gross, HD Politzer, F Wilczek: asymptotyczna swoboda QCD



Brakujące ogniwa

• Cząstka Higgsa –źródło mas bozonów 
(także kwarków i leptonów). 

• Hierarchia mas? Dla t, W, Z 100mp, dla e 
0.0005mp, dla ν <10-10mp. Skąd?

• Nieskończoności? Supersymetria?
• Hierarchia oddziaływań? Unifikacja?
• Liczba wymiarów? Superstruny?
• Ciemna materia? Ciemna energia?



Cząstka Higgsa
•Według teorii GSW (opisującej wiernie wszystkie 

dane o o. elektrosłabych) masy bozonów W i Z, 
a także leptonów i kwarków pochodzą z 
oddziaływania z tzw. polem Higgsa, które 
wypełnia „próżnię”, czyli stan o najniższej 
możliwej energii.

•Obrazek: bezwładność jak opór ośrodka.
•Polu Higgsa powinna odpowiadać cząstka H0 

(dotąd nieodkryta, może o wielkiej masie?).
•Zderzacz protonów LHC powinien umożliwić w 

latach ’07-’10 sprawdzenie, czy H0 istnieje.



Źródła hierarchii mas

• Model standardowy nie wyjaśnia hierarchii mas. 
Szczególnie trudno zrozumieć, dlaczego 
neutrina są tak lekkie. Jeśli to cząstka Majorany, 
możliwe tłumaczenie przez „mechanizm 
huśtawki” – związek z bardzo ciężkimi cząstkami 
„do odkrycia”.

• Generalnie, dla wyjaśnienia mas należy przyjąć, 
że MS to tylko przybliżenie „prawdziwej” teorii z 
wieloma nowymi cząstkami. 



Usuwanie nieskończoności 

• Już w teorii elektrodynamiki występują
nieskończoności usuwane „trickami”
matematycznymi. W teorii GSW i QCD 
podobnie. 

• Nieskończoności można uniknąć, 
zakładając „supersymetrię” – istnienie dla 
wszystkich znanych dziś cząstek 
cięższych „partnerów”.

• Poszukiwania od 30 lat bezowocne, ale…



Unifikacja?
• Model standardowy to „mechaniczne złożenie”

teorii GSW i QCD. 
• Skoro GSW to wspólna teoria pozornie bardzo 

różnych o. elektromagnetycznych i słabych, 
może i silne można z nimi zunifikować?

• W takiej teorii proton może nie być absolutnie 
stabilny (choć „żyje” kwintyliony lat), co pozwala 
wyjaśnić niezrozumiały fakt: dlaczego we 
Wszechświecie jest tak mało antymaterii?

• Niestety takie teorie dotąd niezadowalające.



Ile wymiarów? Struny?
• Kolejne „dziwne” pytanie: dlaczego żyjemy 

akurat w 3 wymiarach + czas?
• Teoria mówi, że liczba wymiarów nie może być

dowolna, jeśli podstawowe obiekty to nie punkty, 
ale struny. Niestety wtedy minimum to 10 
wymiarów!

• Co z nadmiarowymi? „Zwinięte”? Czy da się to 
wykryć? Tak, jeśli „promień koła” dość duży. 
Projekty doświadczeń!

• Uwaga: teoria musi wyjaśnić sukcesy modelu 
standardowego jako pewnego przybliżenia.



A to jeszcze nie wszystko…
• Od dziesięcioleci wiadomo, że oprócz 

widocznych gwiazd i galaktyk istnieje „ciemna 
materia” oddziałująca grawitacją z „tym, co 
widać”.

• Obecne oszacowania sugerują, że tylko mała 
część „ciemnej materii” może być zbudowana ze 
znanych cząstek.

• Co gorsza, oprócz „innych cząstek” o nieznanej 
naturze Wszechświat wypełnia także „ciemna 
energia”. Nie wiemy, co to jest!



Wnioski

• Z pewnością jeszcze naszym wnukom nie 
braknie tematów do badania.

• Ale już do nas pasuje chińska klątwa:

Obyś żył w ciekawych czasach!


