
Jan Kalinowski Wstęp do fizyki cząstek elementarnych - CERN 11/2009

Polish Teachers Programme  CERN, 11/2009

Jan Kalinowski
Uniwersytet Warszawski

Wstęp do fizyki 
cząstek elementarnych



Jan Kalinowski Wstęp do fizyki cząstek elementarnych - CERN 11/2009

Jakie są podstawowe cegiełki materii i ich 
oddziaływania? Skąd się wzięliśmy i dokąd zmierzamy?

– pytania fascynujące ludzkość od wieków

Interesujące jest prześledzenie ewolucji 
stawianych sobie celów badawczych i 
udzielanych odpowiedzi na powyższe pytania na 
przestrzeni dziejów 
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Ale podstawowe cele tych badań pozostają bez zmian:

ØPoznanie struktury materii na coraz mniejszych    
odległościach
ØPoznanie wszechświata na coraz większych 
odległościach i odtworzenie jego historii

40 rzędów wielkości
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Jak zdobywamy informacje o budowie materii?

Metoda znana i stosowana od wieków

zródło

obiekt
- tarcza

rejestracja
- detektor
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Ale oko ludzkie ma ograniczone możliwości ~0.1 mm

èLupa, mikroskop optyczny
granicą jest długość fali światła
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Pod koniec XIX wieku:
v Wszechświat: układ słoneczny + droga mleczna
v wielkie pytanie: jak słońce produkuje energię
v znane były dwa rodzaje oddziaływań dostępne

bezpośrednio zmysłom (długozasięgowe)
Ø grawitacyjne
Ø elektromagnetyczne 

v wszystko da się wyjaśnić za pomocą praw
mechaniki, termodynamiki i elektrodynamiki

W 1900 roku lord Kelvin powiedział, że zostały do 
wyjaśnienia niewielkie chmurki na horyzoncie nauki:

• widmo promieniowania ciała doskonale czarnego
• doświadczenie Michelsona-Morleya
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No i posypało się  odkryciami: 
dwie niewielkie chmurki dały początek dwóm wielkim
teoriom XX wieku:
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1895 Roentgen  odkrywa promienie rentgenowskie 
1896 Thomson odkrywa elektron, wyznacza e/m
1900 Planck wyjaśnia widmo promieniowania ciała czarnego

nowa fundamentalna stała natury h=6.63x10-34Js
1905 Einstein – wyjaśnia ruchy Browna: odkrycie atomu

- wyjaśnia efekt fotoelektryczny: foton E=hν
- formułuje teorię względności 

nowa fundamentalna stała natury c=3x108m/s
1909 Millikan zmierzył  e i wyznaczył masę elektronu 
1911 Rutherford odkrywa jądro atomowe,  R~10-14 m
1913 Borh wyjaśnia widma emisyjne: kwantowanie atomu
1919 Rutherford odkrywa proton
1923 Compton stwierdza, że foton niesie pęd p=E/c=h/λ
1924  de Broglie: cząstki mają naturę falową λ =h/p
1930 Pauli wprowadza neutrino dla ratowania zasad zachowania E,p,J
1931 Chadwick odkrywa neutron
1932 Anderson odkrywa pozytron – pierwsza z antycząstek 
przewidzianych przez teorię Diraca
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1 na 8000 cząstka alfa 
rozpraszała się „do tyłu” (> 90o)

Masa atomu musi być skoncentrowana w jądrze 
~10000 razy mniejszym od rozmiaru atomu.

Doświadczenie Rutherforda: 

Dla porównania promień Słońca jest „tylko” 
1000 razy mniejszy od rozmiaru układu słonecznego
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Ścisły związek między długością fali, energią
i temperaturą

E = hνννν = hc/λλλλ = kT

èWiększa zdolność rozdzielcza è krótsza fala
è wyższe energie è wyższe temperatury

Jednostki: układ SI
prędkość światła   c= 3 x 108 m/s 
stała Plancka        h=h/2π =1.055 x 10-34 Js
1 J = 1 Nm

mało praktyczny w fizyce cząstek, gdzie typowe 
prędkości są rzędu 3000000000m/s,
energie rzędu 0.00000000001 J,
momenty pędu rzędu h/2π
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Wygodną jednostką energii jest elektronowolt
1 eV = 1.602 x 10-19 J

Przyjmujemy konwencję c=1=h/2π

wtedy długość, energię, pęd, czas, można
wyrazić w jednostkach energii  

1 GeV  ~  10-16 m  ~  10-25 s  ~ 1013 K 

Przykłady
Masa elektronu     0.511 MeV
Masa protonu       0.938 GeV
Masa bozonu W  80 GeV
Energia LHC  14000 GeV=14 TeV

1 volt

elektron

Wszechświat 10-7 s 
po wielkim wybuchu



Jan Kalinowski Wstęp do fizyki cząstek elementarnych - CERN 11/2009

związek fizyki cząstek z kosmologią
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Wróćmy do lat 30. XX wieku:  

Cząstki:
proton, neutron, elektron, neutrino, foton

Oddziaływania:
grawitacyjne – działające na masę, bardzo słabe
elektromagnetyczne – czułe na ładunek elektryczny
silne – odpowiadające za wiązanie jąder atomowych
słabe – powodujące rzadkie rozpady promieniotwórcze

1932 E. Fermi formułuje model oddziaływań słabych
1934 H. Yukawa postuluje istnienie cząstki (pion π) 
przenoszącej oddziaływania jądrowe (silne)
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Pod koniec 1936 roku odkryto cząstkę w 
promieniowaniu kosmicznym o oczekiwanej 
masie, ale zbyt słabym oddziaływaniu.  

Zupełnie nieoczekiwana i „niepotrzebna”.
(Kto ją zamawiał? – I. Rabi, 1936)

Podobna do elektronu, ten sam ładunek, takie 
same oddziaływania, ale o masie ~200 razy 
większej i nietrwała: rozpada się po około 1 
mikrosekundzie. 
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Pion został odkryty 10 lat później. Też w 
promieniowaniu kosmicznym.  Ale wkrótce 
odkryto nowe cząstki naładowane K, o bardzo 
dziwnych własnościach – stąd ich nazwa cząstki 
dziwne. 
• produkowane były parami w zderzeniach 
promieni kosmicznych z detektorem 
• żyły zbyt długo w porównaniu do ich masy, 
jakby coś im zabraniało się rozpaść.
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Mezony (spin całkowity)

π + π − π 0

Piony
K+ K− K0

Kaony (dziwne!)

η
Eta

η'

Eta-Prim

ρ + ρ − ρ o

Ro

φ

Psi

Bariony (spin połówkowy)

∆++, ∆+, ∆0, ∆−

Delta Λ0

Lambda (dziwne!)Σ+, Σ0, Σ−

Sigma (dziwne!)

Ξ0, Ξ−

Sigma(bardzo dziwne!)

Wrótce po uruchomieniu dostatecznie mocnych akceleratorów odkryto 

istne ZOO cząstek elementarnych

Potrzeba nowego „układu Mendelejewa” 
i zasad „regulujących” zachowaniem się cząstek

i wiele innych….
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Symetrie, prawa zachowania i liczby kwantowe

Prawo zachowania ó symetria względem

pędu ó przesunieć przestrzennych

energii ó przesunieć w czasie

momentu pędu ó obrotów przestrzennych

Ruch elektronu wokół jadra atomowego => moment pędu i 
moment magnetyczny atomu (skwantowane)

Stern i Gerlach (1921) stwierdzili, że również sam elektron ma 
moment magnetyczny è idea spinu

Elektron może mieć dwa ustawienia spinu: + ½ lub – ½ lub też 
możemy powiedzieć, że mamy dwa rodzaje elektronów
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Heisenberg wprowadził pojęcie izospinu, aby 
wyjaśnić bardzo podobne własności oddziaływań 
jądrowych protonu i neutronu

Dziwne zachowanie się cząstek dziwnych można było 
wyjaśnić wprowadzając nową liczbę kwantową: 

zachowaną w oddziaływaniach jądrowych, ale 
naruszoną przez oddziaływania słabe



Jan Kalinowski Wstęp do fizyki cząstek elementarnych - CERN 11/2009

1963

1) Trzy rodzaje kwarków: up, down, strange

2) ładunki elektryczne: +2/3, -1/3, -1/3

Propozycja Gell-Manna: model kwarków

3) każdy kwark ma spin         1/2

u u dd ss

5) dziwność                          0        0       -1

6) każdy kwark ma swój przeciwobraz: antykwark 

_
u 
_
u 

__
d

__
s

Gell-Mann, 1963
(G. Zweig, 1963, CERN)

4) izospin                             1/2      1/2     0
symetria SU(3)
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Dozwolone kombinacje::

Mezony = kwark+antykwark

Barion = kwark(1) + kwark(2) + kwark(3)

u u dd

ss

Model kwarków

u u 
__
d

u u 
__
s

π+

K+

u u 
dd

u u 

u u dd
dd

proton

neutron
barion 
dziwny Λ0

dd
_
u 
_
u π-
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dd

ss

_
u 
_
u 

__
s

π-

u u 
dd

u u 
p Λ0

K0

π-p -> K0Λ0
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Model kwarkowy dobrze tłumaczył istnienie wielu 
cząstek i ich własności  

Przewidywał istnienie nowej cząstki Ω– =(sss) 

odkryta w 1964 r. z przewidywaną masą 

ale wszelkie próby znalezienia pojedynczych kwarków
spełzły na niczym
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Rozpraszanie elektronów na protonach

„Odkrycie” kwarków

Stanford Linear Accelerator Centre
1956 Hofstadter: pomiar promienia protonu

1967 Friedmann, Kendall, Taylor (SLAC):   przeprowadzili eksperyment
Rutherforda  na protonie

--> trzy „twarde” (punktowe) centra rozpraszania w protonie 

pomiary świetnie zgadzały się z przewidywaniem, 
że proton składa się z dwóch kwarków u i jednego d 
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ale brakowało pędu – wyglądało, jakby w protonie było 
coś więcej, co nie oddziaływało z elektronem

klej, który wiązałby kwarki w proton  

poza tym problem ze zrozumieniem struktury barionów
∆++=(uuu)         ∆–=(ddd)            Ω– =(sss)

Aby rozwiązać powyższe problemy pojawiła się  koncepcja 
nowej liczby kwantowej nazwanej kolorem. 
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Każdy kwark występuje w trzech odmianach „kolorach”
Fizyczne cząstki są „bezbarwne”

bariony: trzy kwarki o różnych kolorach
mezony: kwark i antykwark o 

przeciwnych kolorach

oddziaływanie między kwarkami zachodzi
przez wymianę kolorowych gluonów

narodziła się chromodynamika kwantowa QCD

(3x3-1=8 
bezmasowych
gluonów) 
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„obserwacja” koloru i gluonu

QCD

bez koloru
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oddziaływanie między kwarkami

efektywna siła oddziaływania

QCD
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wróćmy do początku lat 70. XX wieku

kwarki

leptony
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Enrico Fermi
(1934)

Oddziaływania słabe: rozpad beta neutronu

n àààà p + e  + νν

p

n

e

νν

Siła oddziaływania ~10-5 razy słabsza niż
dla oddziaływań elektromagnetycznych

Okazało się, że doskonale opisuje również 
rozpad mionu

µ à e + νe + νµ

νµ

µ

e

ννee
_

zachowany „zapach” leptonowy: elektronowy i mionowy
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Kłopoty (teoretyczne) pojawiły się z zastosowaniem teorii Fermiego 
do rozpraszania, np. 

e + νµ à νe + µ

v przy energiach ~ 300 GeV prawdopodobieństwo większe niż 1
v poprawki wyższego rzędu  bezsensowne

Glashow (1958) postawił hipotezę, że oddziaływanie punktowe 
Fermiego  należy zastąpić wymianą 

„ciężkiego, naładowanego fotonu”  W

duża masa W
èkrótki zasięg
oddziaływania
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1968: Glashow, Salam, Wienberg: teoria oddziaływań elektrosłabych
oprócz naładowanych bozonów W powinny istnieć 
neutralne bozony Z  -- tzw prądy neutralne

Istnienie prądów neutralnych zostało potwierdzone w CERN w 1973

Rok później odkryto czwarty kwark „powabny” (charm)
konieczny, aby teoria GSW była poprawna matematycznie.

1983: odkrycie W i Z w CERN

Kolejne lata przyniosły odkrycie jeszcze jednego leptonu tau wraz 
z jego neutrinem i dwoch ciężkich kwarków: top i bottom
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q

gq

q

q

ν

Wp

n

e

e

γe

e

e

elektromagnetyczne

silne

słabe

Podstawową ideą jest symetria cechowania

fermiony                         bozony
spin:         ½                    0                       1                 

determinuje typy oddziaływań
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Pozostał jeszcze jeden istotny „drobiazg”. Symetria modelu GSW
wymaga, aby wszystkie cząstki: W,Z, kwarki i leptony były
bezmasowe.
Z doswiadczenia wiemy, że te cząstki mają masę, ale dopisanie
„ręką” masy tym cząstkom prowadzi do niekonsystentnej teorii 

Wyjście z tego impasu zaproponowali

Idea została zapożyczona z teorii nadprzewodnictwa, gdzie 
para elektronów (Coopera) powoduje, że foton zyskuje masę.

symetria musi być złamana spontanicznie
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problem okrągłego stołu

spontaniczne łamanie symetrii

osiołkowi w żłoby dano

• kwarki, leptony i bozony oddziaływań słabych W i Z uzyskują masę
• śladem tego mechanizmu jest istnienie nowej cząstki 

bozonu Higgsa o nieznanej masie 
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q

gq

q

q

ν

Wp

n

e

e

γe

e

e

elektromagnetyczne

silne

słabe

fermiony                         bozony
spin:         ½                    0                       1                 

Jedyna brakująca cząstka – bozon Higgsa
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Ø moc przewidywania
Ø 18 parametrów (+ parametry neutrin):

• stałe sprzężenia
• masy kwarków i leptonów 
• kąty mieszania kwarków  (+ neutrin)
• masa bozonu Z
• masa cząstki Higgsa

Ø ponad 20 lat trwają dośw. próby obalenia
tego modelu 

Ø model doskonale zgadza się z danymi dośw. 
do skali  elektrosłabej  ~ 200 GeV  (10–18 m)

Ø najdoskonalsza teoria fizyczna
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Pomimo swoich sukcesów nie może być ostateczną teorią

• nie uwzględnia grawitacji 

• masa elementarnej cząstki Higgsa nie jest stabilna ze względu 
na poprawki kwantowe

• cząstki modelu standardowego stanowią jedynie niecałe 5% energii 
wszechświata 

promieniowanie reliktowe pokazuje obraz 
wszechświata 380 tys. lat po wielkim wybuchu 

WMAP

promieniowanie ciała doskonale czarnego 
o T~ 2.7 K,  z fluktuacjami  ∆T ~ 100 µK

• oscylacje neutrin
• asymetria materia-antymateria
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Model Standardowy tego nie wyjaśnia !
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• Co jest źródłem mas cząstek ?    Czy mechanizm Higgsa?
Co jest źródłem skali elektrosłabej, dlaczego  MW<<MPl ?

• Jaka jest przyczyna asymetrii materii i antymaterii  we  Wszechświecie?

• Czy jest unifikacja wszystkich oddziaływań włącznie 

z grawitacją?

• Jaka jest natura ciemnej materii?  Ciemnej energii? 

?

MPl

Silna motywacja teoretyczna i doświadczalna za bardziej 
fundamentalną teorią niż Model Standardowy wiążącą teorię 
cząstek z astrofizyką i kosmologią 
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Coraz silniej fizyka cząstek splata się z astrofizyką i kosmologią

Konieczna będzie analiza danych ze wszystkich źródel
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Ø Model Standardowy: trzy „rodziny” kwarków i leptonów
siły oddz.: foton, W,Z, gluony

Ø Najdoskonalsza teoria fizyczna oddz. fundamentalnych
Ø Wiele przesłanek na nową fizykę powyżej ~ 200 GeV 
Ø Już w tym roku ma zacząć działać LHC 
Ø Teoria powyżej skali elektrosłabej? SUSY, ED?
Ø A może coś zupełnie nowego?
Ø Prawdziwe wyzwanie dla nowych eksperymentów !
Ø LHC powinno udzielić odpowiedzi

wraz z ILC => teleskop do skali Wielkiej Unifikacji

v wiek XIX – unifikacja elektryczności i magnetyzmu
v wiek XX – unifikacja oddz. elektromagnetycznych i słabych
v wiek XXI – ???  
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zapasowe
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mikroświat w jednostkach energii i długości

1 GeV  ~  10-16 m  ~  10-25 s  ~ 1013 K

Wszechświat 10-7 s 
po wielkim wybuchu



Jan Kalinowski Wstęp do fizyki cząstek elementarnych - CERN 11/2009

1931 - 1955
Akceleratory

Laboratoryjna „wytwórnia” promieni kosmicznych

Cyklotron
Pole magnetyczne zakrzywia tor cząstek;
Cząstki są przyspieszane przez pole 
elektryczne

Cząstki przyspieszane przez 
sekwencję przyspieszających 
pól elektrycznych

Rolf Wideroe, 1928

1931: 80 keV
1932: 1000 keV
1939: 19 MeV
1946: 195 MeV ("synchrocyklotron")

1948 – pion „wyprodukowany” 

Akcelerator liniowy

Ernest Lawrence, 1931
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Promieniowanie kosmiczne       (Hess, 1912)  


