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WSTĘP DO WSTĘPU

W wykładzie zostały bardzo ogólnie przedstawione tylko 
niektóre zagadnienia z zakresu fizyki cząstek elementarnych.

Sugestie, pytania, uwagi: mile widziane! (pomogą mi one 
ulepszyć/rozbudować/skrócić ten wykład).



NOTACJA
W fizyce posługujemy się często BARDZO małymi, bądź BARDZO dużymi 
wielkościami:

Jednostka astronomiczna (odległość między Ziemią i Słońcem) 

1 AU = 150 000 000 000 m ⇒ 1.5 × 1011 m

Rozmiar atomu wodoru - 1Å = 10-10 m.

Dostępna energia w zderzeniu w LHC - 8 000 000 000 000 eV ⇒ 8 × 1012 eV.

Wykładnik potęgi określa rząd wielkości:

Samochód (~1 m) jest o 1 rząd wielkości mniejszy niż dom (~10 m).

Ziarnko piasku (~0.001 m) jest 10 rzędów wielkości mniejsze niż Ziemia

 (~10 000 000 m) .



NOTACJA

Dedykowane przedrostki dla dużych liczb:

Dedykowane przedrostki dla małych liczb: 

deka hekto kilo mega giga tera peta exa zetta yotta

da h k M G T P E Z Y

10 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024

decy centy mili mikro nano pico femto atto zepto yotto

d c m μ n p f a z y

10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24



JAK BADAĆ CZĄSTKI ELEMENTARNE?

Cząstki można “oglądać.
Niestety, nie można zrobić tego “nieuzbrojonym” okiem, światło widzialne 
jest zbyt “grube”.

długość fali światła widzialnego: λ ~300-600 nm.
rozmiar atomu: ~0.1 nm.



ODKRYCIE JĄDRA ATOMOWEGO

Model atomu Thomsona: 

Cała objętość atomu jest 
jednorodnie naładowana 
dodatnio, a wewnątrz 
“pływają” elektrony.

Doświadczenie Rutherforda 
udowodniło, że ładunek dodatni 
skupiony jest w centrum atomu 
(10-10m) (jądrze < 10-14 m).



JAK BADAĆ CZĄSTKI ELEMENTARNE?

Oglądamy cząstki: 
źródło “promieni” ⇒ obiekt (cząstka) ⇒ detektor.
źródło: początkowo pierwiastki radioaktywne, promieniowanie kosmiczne, 
potem: akceleratory.

Zderzamy/rozbijamy:

rejestrujemy produkty zderzenia i rozpadu nowopowstałych cząstek.



CZĄSTKI W ZDERZACZACH
W wyniku zderzenia dwóch cząstek 
może powstać jedna, lub więcej 
nowych cząstek.

To, jakie cząstki powstaną, zależy od 
energii zderzenia i rodzaju zderzanych 
cząstek.

Jeśli znamy własności cząstek, możemy 
obliczyć prawdopodobieństwo zajścia 
konkretnej reakcji.

Barn (b): jednostka powierzchni i miara 
prawdopodobieństwa zajścia 
oddziaływania pomiędzy dwiema 
cząstkami. 1b = 10-28m2



JAK BADAĆ CZĄSTKI ELEMENTARNE?

Aby badać materię na poziomie cząstek elementarnych musimy użyć fotonów, lub innych 
cząstek, o wysokich energiach.

Rozdzielczość fali próbkującej o energii E: Δx ~ λ = hc/E.

h - stała Plancka (h = 6×10-34 Js), C - prędkość światła

Energia i jednostki:

Joul (J) w świecie cząstek elementarnych jest zbyt dużą jednostką, zatem stosujemy:

1 eV (elektronowolt) - energia, jaką uzyskuje elektron w wyniku działania pola 
elektrycznego o napięciu 1V.

1 eV ~ 1 μm

1 eV ~ 104 K

1 eV = 10-36 kg



ŚWIAT CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I 
FUNDAMENTALNYCH

Cząstka elementarna: Obiekt prostszy niż jądro atomowe 
(wyjątek: wodór). Cząstki elementarne mogą być złożone 
(np. proton).

Cząstka fundamentalna: podstawowy składnik materii, bez 
struktury.

Cząstki przenoszące oddziaływania fundamentalne są też 
fundamentalne.



BUDOWA MATERII

Świat, który nas otacza:

proton/neutron = 3 kwarki (u, d),

elektron (+ neutrino),

foton.



ŚWIAT CZĄSTEK ELEMENTARNYCH I 
FUNDAMENTALNYCH



BUDOWA MATERII

Świat fizyki cząstek:



ELEKTROSTATYKA I CHROMOSTATYKA

Elektrostatyka: dwa typy ładunków: + i -.

Chromostatyka: trzy rodzaje ładunków (tzw. ładunki kolorowe), każdy 
typu “+” i “-”.

bariony

mezony



BUDOWA MATERII





MODEL KWARKOWY



ODDZIAŁYWANIA
Cztery rodzaje oddziaływań:

Silne
Wiazania pomiędzy kwarkami,
Zasięg: 10-15m,
Najsilniejsze z oddziaływań.

Elektromagnetyczne
Wiążą jądro z elektronami, odpowiedzialne za wiązania 
między atomami i cząstkami,
Zasięg: nieskończony,
Siła: 1/137 siły oddz. silnych.

Słabe
Odpowiedzialne m.in. za rozpad beta,
Związane z radioaktywnością,
Zasięg: 10-18m,
Siłą: 10-13 siły oddz. silnych.

Grawitacyjne
Formowanie materii w skali kosmicznej,
Zasięg: nieskończony,
Siła: 10-40 siły oddz. silnych (najsłabsze z oddz.).



ODDZIAŁYWANIA



MASA I ENERGIA
W eksperymentach wysokich energii cząstki poruszają się zwykle z 
prędkościami bliskimi c.

elektrony w LEP v = 0.999 999 999 995 × c (E = 100 GeV).

protony w LHC v = 0.999 999 995 × c (E = 8 TeV).

Prędkość przestaje być wygodnym parametrem do opisu procesów.

Znacznie wygodniejsze staje się użycie energii i pędu:

Energia spoczynkowa cząstki E0 = mc2

Energia całkowita E2 = E02 + (pc)2

Energia kinetyczne Ek = E-E0

masa jest równoważna energii ⇒ dzięki tej zasadzie “łatwo” produkować 
nowe cząstki i badać ich własności.



MASY CZĄSTEK ELEMENTARNYCH

E=mc2 ⇒ jednostka masy = eV/c2 (zwykle pomijamy c2)

Neutrino: kilka eV - ~30 MeV,

Elektron: 511 keV,

Pion: 140 MeV,

Proton, neutron: ~1 GeV,

Kwarki: 3 MeV - 172 GeV,

Odpowiedzialny za masy cząstek : bozon Higgsa (osobny wykład).



CZAS ŻYCIA CZĄSTKI
Czas połowicznego zaniku: czas, po którym połowa cząstek danego typu przestaje 
istnieć.

Średni czas życia cząstki: czas, po którym średnio pozostaje 1/e początkowej liczby 
cząstek.

Czasy życia cząstek elementarnych:
elektron > 4.6 × 1026 lat,
proton > 4.6 × 1030 lat,
cząstki rozpadające się szybko (bozon Z, kwark t,...) ~10-24 s,
cząstki rozpadające się powoli (mion, pion...) ~10-6 - 10-8 s.

Rozpad cząstki to przejście do innego stanu (nie jest to 
rozpad na składniki cząstki złożonej, ale raczej na 
przeorganizowanie składu).

rozpad neutronu (rozpad β): 
neutron (ddu) → proton (uud) + elektron + neutrino.



PRODUKCJA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH

Cząstki “produkujemy” zderzając inne cząstki ze soba, bądź z “tarczą”.

w takim zderzeniu może nastąpić produkcja 1, 2, 3, ..., N cząstek.

produkcja zawsze następuje z zasadą zachowania energii i pędu.

Energia zderzenia może zamienić się na energię spoczynkową (masę) 
jednej nowej cząstki ⇒ produkcja rezonansowa.

szerokość linii 
rezonansowej Γ~ 1/τ



ZASADA ZACHOWANIA ENERGII

W każdej reakcji (zderzeniu, rozpadzie) 
Energia końcowa = energia początkowa.

Każda cząstka o masie m ma związana z nią energię E = mc2

zatem możliwy jest rozpad tylko na cząstki o mniejszej masie.

Zasada zachowania energii jest ściśle przestrzegana przez Naturę.
Bilans masy dla rozpadu neutronu: 
(939.5 - [938.3 + 0.511 + “0”] = 0.80) MeV/c2 (energia kinetyczna produktów 
rozpadu).



CZĄSTKI I ANTYCZĄSTKI: 
ZASADY ZACHOWANIA

Cząstki i antycząstki mają taką samą masę i spin; pozostałe cechy (liczby) 
kwantowe (addytywne) mają tę samą wartość z przeciwnym znakiem.
Dotychczasowe obserwacje produkcji i rozpadów cząstek pozwalają 
sklasyfikować zachowanie liczb kwantowych w poszczególnych 
oddziaływaniach:

silne elektromagnetyczne słabe

Zachowują:
- energię i pęd
- ładunek elektryczny
- parzystość CP
- izospin
- liczbę barionową, leptonową
- dziwność
- ...

Zachowują:
- energię i pęd
- ładunek elektryczny
- liczbę barionową, leptonową
- dziwność
Nie zachowują:
- izospin całkowity

Zachowują:
- energię i pęd
- ładunek elektryczny
- liczbę barionową, leptonową
Nie zachowują:
- liczby zapachu (dziwność)
- izospin I, I3
- parzystość P



PODSUMOWANIE

W czasie 45-minutowego wykładu nie da się, nawet 
najbardziej ogólnie, przedstawić całej wiedzy w zakresie 
fizyki cząstek elementarnych.

Zapraszam do dyskusji w czasie sesji Q/A.


