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Cząstki elementarne

1. Zakres badań

Fizyka wysokich energii zajmuje się badaniem cząstek elementarnych i podstawowych
oddziaływań występujących między nimi. W obrębie fizyki cząstek elementarnych ma-
my do czynienia ze skrajnie dużymi i skrajnie małymi wielkościami. Mamy do czynienia
z prędkościami bliskimi prędkości światła, z energiami rzędu teraelektronowoltów (tera
- 10−12). Z drugiej strony rząd wielkości rozmiarów badanych obiektów osiąga skrajnie
małe wartości. Rozmiary nukleonów szacuje się na 10−15m, rozmiary kwarków są rzędu
10−18m. Co ciekawe, dzisiaj szansy znalezienia rozwiązania największych problemów ko-
smologii opisującej ewolucję całego wszechświata, czyli największych skal, z jakimi fizyka
ma do czynienia, upatruje się właśnie w fizyce cząstek elementarnych. Mamy nadzieję,
że to właśnie na gruncie teorii cząstek elementarnych znajdziemy rozwiązanie problemu
ciemnej materii i ciemnej energii. Badania z zakresu wysokich energii dotykają najwięk-
szych tajemnic przyrody. Jaki był początek Wszechświata? W jaki sposób wyjaśnić rozkład
masy we Wszechświecie? Dlaczego we Wszechświecie wystąpiła asymetria w ilości materii
i antymaterii? Dlaczego obowiązują zasady zachowania energii?

2. Oddziaływania podstawowe

W przyrodzie występują cztery podstawowe oddziaływania, które wymienione są w
Tabeli 2. Obok nazwy oddziaływania znajdziemy cząstki, które odpowiedzialne są za prze-
noszenie tych oddziaływań (przy czym grawiton w tym zestawieniu jest cząstką hipote-
tyczną), względną siłę odniesioną do oddziaływań silnych, dla których przyjęto wartość 1
oraz zasięg oddziaływań.

rodzaj nośnik względna siła zasięg
silne gluon 1 10−15

elektromagnetyczne foton 10−2 ∞
słabe bozony W±, Z0 10−5 10−18

grawitacyjne grawiton – cząstka hipotetyczna 10−38 ∞

Oddziaływania podstawowe nie mogą być rozłożone ani zamienione na żadne inne oddzia-
ływania. Na przykład siła grawitacji nie może być traktowana jako przejaw innej siły (np.
elektrycznej), bo ich natura jest odmienna.
Oddziaływania jądrowe silne. Cząstki związane silnym przyciąganiem jądrowym są

związane tylko wtedy, gdy występują blisko siebie, a po przekroczeniu pewnej granicznej
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odległości dochodzi do rozerwania wiązania. Oddziaływanie silne charakteryzuje asympto-
tyczna swoboda cząstek, co oznacza, że cząstki znajdujące się bardzo blisko siebie zacho-
wują się jakby były prawie swobodne (niezwiązane), gdy zaczynają się od siebie oddalać
– pojawia się oddziaływanie, które przyciąga je z powrotem do siebie, a po przekroczeniu
większej odległości może dojść do rozerwania wiązania. Oddziaływanie silne odpowiada za
wiązanie protonów i neutronów w jądrach atomowych. Na przykład elektrony i neutrina
są na nie obojętne.
Oddziaływanie elektromagnetyczne. Zasięg oddziaływania elektromagnetycznego

jest nieskończony. Oddziaływaniom tym podlegają wszystkie cząstki, które są obdarzone
ładunkiem. W klasycznej teorii oddziaływań elektrycznych siła elektrostatycznego oddzia-
ływania (Coulomba) zależy od iloczynu ładunków oddziałujących cząstek i jest odwrotnie
proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. W przeciwieństwie do oddziaływania
silnego, które zawsze ma charakter przyciągający, oddziaływanie elektromagnetyczne może
być przyciągające lub odpychające (ładunki różnoimienne przyciągają się, a jednoimienne
– odpychają). Siła wynikająca z oddziaływań magnetycznych (siła Lorentza) zależy w bar-
dziej złożony sposób od ładunku elektrycznego, jakim obdarzona jest cząstka, i jej ruchu.
Siła elektromagnetyczna stanowi podstawę modeli struktury atomowej materiałów i wiązań
molekularnych. Jest oddziaływaniem dominującym, determinującym budowę organizmów
żywych.
Oddziaływanie jądrowe słabe. Oddziaływanie słabe jest odpowiedzialne za rozpady

cząstek elementarnych a przez to – jąder atomowych. Jest odpowiedzialne za występowa-
nie zjawiska naturalnej promieniotwórczości. Występuje procesach, w które zaangażowane
są neutrina. Przykładowo neutron może się rozpaść na proton, elektron i antyneutrino
elektronowe dzięki oddziaływaniu słabemu.
Oddziaływanie grawitacyjne. Podobnie jak oddziaływanie elektromagnetyczne rów-

nież oddziaływanie grawitacyjne ma nieskończony zasięg występowania. W stosunku do
innych typów oddziaływań, grawitacyjne jest zdecydowanie najsłabsze. W świetle ogól-
nej teorii względności, będąc przejawem geometrycznych własności czasoprzestrzeni, może
mieć ono całkiem inną naturę niż trzy pozostałe oddziaływania.

Badana jest hipoteza unifikacji wszystkich oddziaływań przy bardzo dużych ener-
giach (Rysunek 1). W ramach wielkiej teorii unifikacji (GUT, ang. Grand Unification The-
ory) rozważa się pojedyncze oddziaływanie łączące oddziaływania elektrosłabe i silne. Teo-
ria wszystkiego to koncepcja połączenia wszystkich czterech typów oddziaływań podstawo-
wych w jedną teorię oddziaływania. Energie, przy których ma dochodzić do unifikacji, są
tak wysokie, że wydaje się, że ich osiągnięcie w eksperymentach w warunkach ziemskich bę-
dzie niemożliwe. Rozważa się możliwość, że podczas Wielkiego Wybuchu wszystkie cztery
omawiane oddziaływania były przejawem jednej fundamentalnej siły.
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Rysunek 1: Unifikacja oddziaływań przy wysokich energiach. Źródło: Fizyka dla szkół wyż-
szych. OpenStax licensed under Creative Commons Attribution License v4.0.

3. Cząstki elementarne

Dotychczas odkryto kilkaset cząstek elementarnych. Niektóre z nich – te, które nie mają
struktury wewnętrznej, są już niepodzielne (według aktualnego stanu wiedzy) – nazywamy
cząstkami fundamentalnymi. Na przykład proton jest cząstką elementarną, bo jest częścią
jądra atomowego, ale składa się z kwarków, które z kolei są cząstkami fundamentalnymi,
bo są już niepodzielne. Cząstki można klasyfikować ze względu na różne własności fizyczne.

Ze względu na spin dzielimy cząstki na fermiony i bozony. Fermiony mają spiny o warto-
ściach połówkowych wyrażonych w jednostkach stałej Plancka, h̄ (h̄/2, 3h̄/2 ...), natomiast
bozony – o wartościach całkowitych (0h̄, 1h̄, 2h̄, ...). Przykładami fermionów są elektron,
proton i neutron. Foton to najprostszy przykład bozonu. Fermiony podlegają zakazowi Pau-
liego i dwa fermiony nie mogą znaleźć się w tym samym stanie kwantowo-mechanicznym.
Ta reguła determinuje strukturę elektronową atomów i kształt tablicy Mendelejewa. Bozo-
ny nie podlegają zakazowi Pauliego i mogą w bezpośrednim sąsiedztwie zajmować te same
stany.
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Rysunek 2: Rodziny cząstek fundamentalnych ułożone pod względem typu oddziaływania
między nimi. Źródło: modyfikacja pracy “MissMJ”/Wikimedia Commons.

Na Rysunku 2 mamy trzy rodziny cząstek elementarnych podzielonych ze względu
na oddziaływania jakim podlegają: kwarki (kolor fioletowy) – oddziałują silnie, leptony
(kolor zielony) – doznają oddziaływań słabych, elektromagnetycznych i grawitacyjnych
i bozony (kolor pomarańczowy) – są nośnikami oddziaływań między fermionami. Kwarki
dzielimy dodatkowo na dwie rodziny: górne, powabne i wysokie (zwane też prawdziwymi)
– oznaczone kolejno przez (u, c, t) od angielskich nazw up, charm, top/true, oraz dolne,
dziwne i niskie (zwane też pięknymi) – oznaczone przez (d, s, b) od angielskich nazw down,
strange, bottom/beauty. Kwarki przynależące do jednej rodziny mają te same właściwości,
różnią się jedynie masą (wyrażoną w MeV/c2).

Leptony ułożone są w dwie grupy: elektron (e), mion (µ) i taon (τ) oraz neutrino
elektronowe (νe), neutrino mionowe (νµ) i neutrino taonowe (ντ ).

Leptony i kwarki oddziałują ze sobą, wysyłając i pochłaniając bozon pośredniczący.
Przykładowo oddziaływanie kulombowskie występuje wtedy, gdy dwie naładowane cząstki
wyślą i pochłoną (wymienią) fotony. Mówimy, że fotony przenoszą oddziaływanie między
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ładunkami, są pośrednikami tego oddziaływania. Podobnie przyciąganie między dwoma
kwarkami odbywa się przez wymianę gluonów. Pozostałe bozony to bozony W i Z, które
są nośnikami oddziaływania słabego oraz grawiton (nośnik oddziaływania grawitacyjnego
– cząstka hipotetyczna).

4. Antymateria

Każdej cząstce materialnej w przyrodzie towarzyszy antycząstka. Ma ona tę samą ma-
sę i ten sam czas życia co towarzysząca jej cząstka, ale znak jej ładunku elektrycznego
jest przeciwny. Takie cząstki powstają w reakcjach wysokoenergetycznych, np. zachodzą-
cych w reaktorach, ale też w wyniku rozpadów jądrowych czy syntezy jądrowej. Niektóre
z obojętnych elektrycznie cząstek, jak foton i mezon π0, są same dla siebie antycząstkami.

Te same oddziaływania fundamentalne, którym podlegają cząstki, oddziałują także mie-
dzy cząstkami antymaterii. W pewnych szczególnych warunkach jest możliwe wytworzenie
na Ziemi antymaterii, np. antyatomów, takich jak antywodór, antytlen, czy nawet molekuł
antywody. Na Rysunku 3 przedstawiona jest budowa wodoru i odpowiadającego mu anty-
wodoru oraz hel i antyhel. Antymateria nie może występować w naturze przez długi czas,
ponieważ cząstki i antycząstki natychmiast ulegają anihilacji, wytwarzając promieniowa-
nie o wysokiej energii. Najprostszym przykładem takiego procesu jest anihilacja elektronu
i pozytonu: e+ + e− → 2γ. W wyniku anihilacji pozyton i elektron znikają, a w ich miej-
sce powstają dwa fotony γ o energii równej masie spoczynkowej elektronu (0, 511MeV/c2)
każdy. W takim procesie muszą powstać dwa fotony rozbiegające się w przeciwnych kie-
runkach, aby spełnione zostały zasady zachowania energii i pędu.
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Rysunek 3: Porównanie najprostszych atomów materii i antymaterii. a) W prostym modelu
Bohra atom antywodoru składa się z pozytonu orbitującego wokół antyprotonu. b) Atom
antyhelu zawiera dwa pozytony, które poruszają się wokół jądra złożonego z dwóch anty-
protonów i dwóch antyneutronów. Źródło: Fizyka dla szkół wyższych. OpenStax licensed
under Creative Commons Attribution License v4.0.
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