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Odkrycie bozonu Higgsa 

 
 
 

9. CZĄSTKI  ELEMENTARNE 
 
9.1. Wstęp 

 
 Bardzo intensywny rozwój wiedzy o cząstkach elementarnych, czyli najmniejszych 
„cegiełkach” materii trwa nieprzerwanie od początku dwudziestego wieku. W badaniach 
uczestniczy bardzo wielu fizyków, angażuje się olbrzymie środki, buduje się największe 
aparatury badawcze, tworzy się od podstaw najnowocześniejszą aparaturę pomiarową. 
Badania owocują szybkim wzbogacaniem wiedzy, co znajduje wyraz między innymi w 
liczbie nagród Nobla [1, 2]. Do olbrzymiej koncentracji sił i środków na badania cząstek 
elementarnych przyczynia się z jednej strony naturalna ciekawość człowieka, który chce 
wiedzieć jak zbudowany jest świat, a z drugiej strony, perspektywy stworzenia nowych 
rozwiązań technicznych. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że nakłady są opłacalne; 
stanowią inspirację i wnoszą bardzo znaczący wkład w rozwój najnowszych technologii, 
które znajdują niemal natychmiastowe zastosowania w praktyce (kamery cyfrowe, Internet). 
Tłumaczy to po części hojność sponsorów i polityków. 
 Wiedza o cząstkach elementarnych jest bardzo obszerna i nie jest naszym celem 
wyczerpujące przedstawienie wszystkich jej tajemnic a szczególnie historii. O rozległości tej 
wiedzy świadczy fakt, że jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku co dwa lata ukazywał się 
obszerny tom (ok.300 str.) z wykazem aktualnego stanu wiedzy o cząstkach, które wtedy 
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uważano za elementarne [3]. Wydaje się, że obecnie z chaosu wyłonił się bardzo 
uporządkowany stosunkowo prosty obraz. Nie oznacza to, że dysponujemy już wiedzą 
kompletną i ostateczną. Niestety do zrozumienia aktualnej wiedzy nie wystarcza wyobraźnia 
ukształtowana w oparciu o doświadczenia życia codziennego i wiedzę potoczną opartą na 
kulturze i nauczaniu szkolnym. 
 
 
9.2. Metody detekcji cząstek elementarnych [4, 5] 
  
 Warunkiem koniecznym do podjęcia bezpośrednich badań cząstek elementarnych jest 
możliwość ich uwidocznienia lub wydzielenia z materii. Stąd nie przypadkowo pierwszą 
odkrytą „cegiełką” był elektron, bowiem do uwolnienia go z atomu lub powierzchni metalu 
potrzeba niewiele energii. Wystarczy podgrzać kawałek metalu na przykład włókno żarówki 
lub katodę lampy elektronicznej, by otrzymać swobodne elektrony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9.1.   Odchylenia torów cząstek promieniowania jonizującego w polu magnetycznym  B.  
 
 Badania kolejnych cząstek elementarnych rozpoczęły się wraz z odkryciem 
radioaktywności - niewidzialnych "promieni", które zaczerniały klisze fotograficzne i 
wywoływały scyntylację, czyli krótkotrwałe rozbłyski niektórych substancji. Kolejnym 
ważnym krokiem było stwierdzenie, że w polu magnetycznym promieniowanie radioaktywne 
rozdziela się na trzy rodzaje (rys. 9.1): α o ładunku elektrycznym dodatnim,  β o ładunku 
ujemnym, oraz  γ pozbawionym ładunku. Siła Lorentza działająca na cząstki obdarzone 
ładunkiem elektrycznym pozwala wyznaczać ładunek elektryczny     
  

                         
 
Rys. 9.2. Ślady zderzenia cząstki alfa o bardzo dużej energii z jądrem atomu. a) ślady 
utrwalone na w kliszy fotograficznej, b) przykład identyfikacji [6].  
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 Trudność badania cząstek elementarnych stwarza fakt, że ich nie widzimy. Możemy 
oglądać ślady jakie zostawiają na swej drodze. Cząstki obdarzone ładunkiem elektrycznym  
(ά, β)  jonizują neutralne atomy. Wprawdzie jonizacji też nie widzimy, ale widzimy skutki:  
zaczernianie śladów promieniowania jonizującego utrwalonych w emulsji fotograficznej (rys. 
9.2). Niemal przez 50 lat były one  pracowicie przeszukiwane pod mikroskopem. 
Poszukiwano tak zwanych „gwiazdek”, to znaczy miejsc, w których łączyło się kilka śladów. 
Są to miejsca zderzeń promienia z jądrem atomu, rozpadu jądra, lub samego promienia - 
cząstki. Cząstka traci nieustannie energię kinetyczną na jonizację ośrodka. Stąd jej ślad w 
pewnym miejscu się kończy. Po utracie energii kinetycznej staje się zwykłym jonem. Z 
długości przebytej drogi można obliczyć energię jaką posiadała w chwili początkowej. 
Dokładne obserwacje śladów, i pomiary kątów pomiędzy promieniami tworzącymi gwiazdkę 
pozwalały zidentyfikować rodzaje cząstek, ich ładunek elektryczny i masy (rys. 9.2b). 
 
9.2. Aktualny stan wiedzy o cząstkach elementarnych (7, 8). 

  
Terminem „cząstki elementarne” określamy takie cząstki, które nie mają już sztukatury 

wewnętrznej. Pierwotnie do cząstek elementarnych, poza elektronem, zaliczano nukleony. W 
roku 1964  Murray Gell-Mann zaproponował hipotezę, według której hadrony zbudowane są 
z mniejszych cząstek elementarnych zwanych kwarkami. Istnienie kwarków zostało 
potwierdzone przez bombardowanie jąder atomowych wysokoenergetycznymi elektronami. 
Wynik bombardowania jądra atomowego przypomina wyniki eksperymentu Rutherforda, w 
którym bombardował on folię złota cząstkami alfa (por. § 6.1). Większość cząstek alfa 
przenikała przez folię po liniach prostych, a inne zakrzywiały swe tory, lub nawet odbijały 
się. Eksperyment ten udowodnił, że folia składa się z atomów o bardzo małym i bardzo 
masywnym jądrze i olbrzymią przestrzenią zajmowaną przez małe bardzo lekkie elektrony. 
Podobnie zachowują się elektrony przenikające jądra. Niektóre przechodzą przez jądra 
atomowe po liniach prostych, a inne uginają się lub odbijają nawet pod bardzo dużymi 
kątami. Oszacowano średnice kwarków na około 10-18m, a ich masę na znacznie mniejszych 
od 1/3 masy nukleonu. Stwierdzono, że w jądrach musza tam być obecne również cząstki 
neutralne. Te ostatnie identyfikowano z cząstkami oddziaływań silnych i nazwano gluonami.  

Eksperymentalne dowodzenie hipotezy kwarków trwało aż do roku 1995, w którym 
odkryto ostatni z nich. W tym czasie budowano całościową teorię cząstek elementarnych 
zwaną modelem standardowym. Na teorię składa się nie tylko pełen wykaz cząstek 
elementarnych, ich własności, lecz także mechanizmy oddziaływań wiążących kwarki w 
hadrony. Poznawano również mechanizmy powstawania i rozpadu cząstek ciężkich 
złożonych.  

Badania doświadczalne i teoretyczne doprowadziły ostatecznie do jednolitego modelu 
cząstek elementarnych zwanego modelem standardowym. Wszystkie cząstki uważane obecnie 
za elementarne zamieszczono w tabeli na rysunku 9.3 i w tabeli 9.1. 

 
Wyróżniamy tylko dwie kategorie cząstek elementarnych: leptony i kwarki. 

Istnieją trzy pary kwarków: 
górny  (u) i dolny (d),   powabny (c)  i dziwny (s),  oraz   wierzchołkowy (t) i dolny (b) 

 
Łącznie jest więc sześć kwarków o ułamkowych ładunkach elektrycznych. Kwarki występują 
w trzech „kolorach”: czerwonym (c), niebieskim (n) i zielonym (z), oraz ich trzech 
„antykolorach” (rys. 9.4). Oczywiście „kolory”  kwarków nie mają wiele wspólnego z 
kolorami optycznymi; są rodzajem liczb kwantowych charakteryzujących własności 
kwarków. Jedną z własności wspólnych z kolorami optycznymi jest fakt, że trzy kolory 
optyczne, których nazwy przyjęte jako kolory kwarków, nałożone na siebie tworzą kolor 
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biały. Antykwarki, mają również antykolory, które zmieszane z kolorem kwarku dają też 
kolor biały. Kolory mają znaczenie przy wyjaśnianiu budowy hadronów. Hadrony są 
cząstkami złożonymi z kwarków; w ich skład mogą wchodzić  tylko takie kwarki, które dają 
wypadkowy kolor „biały” i ładunek elektryczny wyrażony liczbą całkowitą. 

 
Mezony są zbudowane z pary kwark - antykwark, 

Bariony - z trzech kwarków o różnych kolorach składających się na kolor biały. 
 

W tabelach 9d.1 oraz 9d.2 zestawiono najważniejsze dane hadronów. Na rysunku 9.5 
pokazano budowę kilku hadronów  protonu i neutronu:  p(u,u,d),  n(u,d,d),  oraz kilu 
mezonów: π-(ǖ,d),   π+(u,đ).  

 

              
Rys. 9.3. Pełna tabela cząstek elementarnych modelu  standardowego (strona lewa) oraz 
cząstki tworzące nasz wszechświat (strona prawa) (9, 10).  
   
 
 

           
Rys. 9.4. Kolory kwarków:  czerwony, niebieski, zielony, oraz anty-czerwony, anty-niebieski 
i anty-zielony  
 

       
 

     
 
Rys.9.5. Budowa hadronów: nukleonów protonu i neutronu, oraz mezonów. 
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Całkowity ładunek elektryczny dla barionów jest równy jeden; ładunek protonu: (2u 
+d) = 2 (+2/3) + (-1/3) = 1 lub ładunek neutronu: (2d + u) = 2(-1/3) + 2/3 = 0.  Wszystkie 
hadrony, z wyjątkiem protonu, są nietrwałe. W tabeli 9d.1 podano ich czasy życia oraz cząstki 
na jakie się rozpadają. Zauważmy, że znaczna ich część może rozpadać się na różne sposoby. 

 
Tabela 9.1.  Cząstki elementarne  

Nazwa Sym
-bol 

Masa  
(MeV) 

Czas 
życia 

(s) 

Ładu-
nek 

elektr. 
Nazwa Sym-

bol 

 
Masa  
(MeV) 

Ładu-
nek 

elektr. 

elektron  e 0.511 trwał
y -1 górny  

(up) u  
1,5–4,0 2/3 

neutrino 
elektronowe   νe 

<7.3 
*10-6 

oscyl
uje 0 dolny 

(down) d  
4–8[ -1/3 

mion µ  105.66 2.197 
*10-6 -1 powabny 

(charm) c 1150–1350 2/3 

neutrino 
mionowe νµ  <0.25 oscyl

uje 0 dziwny 
(strange) s 80–130 -1/3 

tau   τ 1784.1 3.1 
*10-13 -1 

wierzchoł
kowy 
(top) 

t 
170900±1800 

2/3 

neutrino 
taonowe ντ  <70 oscyl

uje 0 denny 
(bottom) b 4100–4400 -1/3 

 
 
Istnieją trzy Leptony: elektron (e), mion (μ) i talon (τ). 
 

Wszystkie są nośnikami jednostkowego ładunku ujemnego. Każdemu leptonowi odpowiada 
neutrino, więc istnieją neutrina elektronowe νe, mionowe νμ i tauonowe ντ.   
 Każda z tych cząstek i każde neutrino ma swoją antycząstkę o przeciwnym ładunku 
elektrycznym i przeciwnym spinie. Zauważmy, że jedynym trwałym leptonem jest najlżejszy  
z nich – elektron. 

    

  
 
 
9.4. Oddziaływania w przyrodzie (11) 

 
 Wstęp. Od czasów Newtona przyzwyczailiśmy się do „działania na odległość. 
Typowym przykładem takiego oddziaływania jest siła grawitacyjna  F, która zgodnie z dość 
powszechnie znanym prawem powszechnego ciążenia wyraża się wzorem: 

Rys. 9.6.  Graficzne porównanie mas 6 kwarków. 
Dla porównania po lewej przedstawiono proton i 
elektron (czerwony punkt).  
Oczywiście rozmiary wszystkich kwarków są tego 
samego rzędu wielkości (7).  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwark#cite_note-masy-6


 116 

2
21

r
mmGF ⋅

= ’ 

Gdzie symbole  m1 i m2  oznaczają masy przyciągających się ciał,  r – ich odległość, a  G  - 
powszechną stała grawitacyjną. Podobnym wzorem wyraża się siła działająca pomiędzy 
ładunkami elektrycznymi (siła Coulomba).  
 W celu wyjaśnienia zjawiska, w obydwu przypadkach zakładano, że istnieją pola sił 
wytwarzane przez masę lub ładunek elektryczny, i że to pole jest nośnikiem oddziaływań 
grawitacyjnych lub elektrycznych. Oznacza to, że jeżeli jakieś ciało o określonej masie 
znajdzie się w polu grawitacyjnym innego ciała (masy) to doznaje działania siły. Podobnie 
interpretowano działanie pola elektrycznego, przy czym znak siły zależał od znaków 
ładunków ciał przyciągających się. Dla ładunków przeciwnych jest to przyciąganie, a dla 
równoimiennych – odpychanie.  
 
Przyjmuje się, że nośnikami wszystkich oddziaływań są cząstki – kwanty oddziaływań. 
 

Oddziaływania elektromagnetyczne są najlepiej poznane. Nośnikami tego 
oddziaływania są cząstki – fotony (kwanty  γ).  Wiemy już, że są one emitowane lub 
pochłaniane  przez atomy i jądra atomów i powodują przejściu do stanu wzbudzonego lub 
powrót do stanu podstawowego. Wprawdzie energia fotonów emitowanych przez atomy jest 
kwantowana, lecz promieniowane temperaturowe (ciał rozgrzanych do bardzo wysokich 
temperatur przyjmuje wszystkie wartość, czyli tworzy widmo ciągłe. Zasięg oddziaływań 
elektromagnetycznych jest nieskończenie duży a masa nośnika, fotonu – zerowa. 
 W przypadku oddziaływań elektromagnetycznych kwantem oddziaływań jest foton 
wymieniany pomiędzy oddziałującymi cząstkami obdarzonymi ładunkiem jak piłka lub 
bumerang. „Piłą” jest foton wymieniany pomiędzy ładunkami równoimiennymi (rys. 9.7a). 
Jak gracz wyrzucający piłkę nadaje jej pewien pęd i zgodnie z zasadą zachowania pędu sam 
doznaje odrzutu, tak działa emisja fotonu. Drugi z graczy chwytając piłkę, przejmuje również 
jej pęd wskutek czego doznaje odpychania. Zatem foton – piłka odpycha wymieniające go 
masy obdarzone równoimiennymi ładunkami elektrycznymi.  
 Działanie fotonu pomiędzy różnoimiennymi ładunkami można porównać do wymiany 
bumerangu. Wiemy, że wyrzucony bumerang wraca. Zatem, po to, by wyrzucić go w 
kierunku współgracza, trzeba rzucać go w przeciwnym kierunku (rys. 9.7b). Współgracz 
również chwyta bumerang nadbiegający z przeciwnego kierunku. W tym przypadku wymiana 
pędów przy rzucaniu i chwytaniu bumerangu powoduje zbliżanie graczy. 
 
 
 
 
   a       b 
 
   
 
Rys. 9.7  Ilustracja oddziaływań wymienianych; odpychających (a) i przyciągających (b). 

 
W przyrodzie istnieją cztery rodzaje oddziaływań: 

grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe i silne. 
 
Ich podstawowe własności zestawiono w tabeli 9.2 [10]. Dwa pierwsze znamy z fizyki 
klasycznej, a pozostałe dwa decydują o wiązaniach cząstek subatomowych.  
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Oddziaływanie grawitacyjne dominuje w przypadku dużych mas. Jest ono 
znane od czasów Newtona. To dzięki oddziaływaniom grawitacyjnym wszystkie przedmioty 
spadają na ziemię, planety krążą po orbitach i galaktyki poruszają się w przestrzeni 
kosmicznej. Oddziaływania grawitacyjne są niezmiernie słabe względem pozostałych. Są 
niemal o 40 rzędów wielkości mniejsze do oddziaływań silnych (porównaj tab. 9d.1). Jednak 
ich zasięg jest nieograniczony. Natomiast oddziaływania silne mają zasięg rzędu rozmiarów 
jądra atomu.  
 
Tabela 9.2. Oddziaływania w przyrodzie i ich nośniki (11).  

 
Nośniki oddziaływań 

Nośnik 
oddziaływania Oddziaływanie Zasięg Względne 

natężenie 
Masa*c2 
(GeV) 

Ładunek 
elektr. 

grawiton 
(hipotetyczny) grawitacyjne nieskończony 10-38 0 0 

foton elektro- 
magnetyczne nieskończony 10-2 0 0 

bozony 
pośredniczące 

W+ 

słabe  10-18 m 10-5 

80.2 +1 

W- 80.2 -1 

Z0 91.2 0 

8 gluonów silne 10-15 m 1  0 
 

Dla bardzo dużych mas i odległości z jakimi mamy do czynienia w astronomii można 
pominąć oddziaływania silne i słabe a nawet elektromagnetyczne. Z kolei w przypadku 
oddziaływań cząstek elementarnych siły grawitacyjne są tak małe, że ich wpływ można 
pominąć. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9.8. Wyjaśnienie oscylacji odległości dwóch pulsarów (por. [12]) 
 

Każde oddziaływanie ma swój nośnik. Zatem powinien istnieć nośnik sił 
grawitacyjnych, nazwano go grawitonem. Jednak jego wykrycie stanowiło bardzo duży 
problem. Zgodnie z teorią względności Einsteina, ruch przyspieszony masy powinien 
generować falę grawitacyjną i grawitony - kwanty oddziaływania grawitacyjnego. Hipoteza 
istnienia grawitonu została częściowo potwierdzona odkryciem mechanizmu tworzenia fal 
grawitacyjnych w układzie dwóch bardzo blisko leżących pulsarów1 (12). W układzie 

                                                 
1 Pulsary są gwiazdami neutronowymi, w których masa ok. 1,5 masy słońca jest skupiona w kuli o wymiarach 
rzędu 10 km. 
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odniesienia związanym z jednym z tych pulsarów drugi porusza się wokół niego po elipsie, 
jednak dla obserwatora zewnętrznego – nieruchomego (np. z innej gwiazdy) tory ruchów 
obydwu ciał są bardzo złożone. Środek masy obydwu ciał pozostaje nieruchomy względem 
układu nieruchomego. Dla dwóch ciał o zbliżonych masach leży on w połowie linii łączącej 
obydwa pulsary. W czasie ich ruchu linia ta (oczywiście wraz z pulsarami) wiruje w 
przestrzeni, a odległości pulsarów od środka masy symetrycznie i periodycznie zwiększają się 
lub zmniejszają czyli oscylują (rys. 9.8).  Oscylujące dwie olbrzymie masy bardzo bliskie 
siebie generują falę grawitacyjną. Potwierdzeniem generacji fali jest powolny ubytek energii 
układu i związane z tym spowalnianie ruchu pulsarów rejestrowane w ciągu 10 lat 
systematycznych obserwacji. Ten fakt doświadczalny jest zgodny z przewidywaniami teorii 
Einsteina, i jest dowodem emisji fal grawitacyjnych.  

Bezpośrednie odkrycie gal grawitacyjnych jest bardzo trudne, ponieważ nawet 
największe przewidywane zaburzenia czasoprzestrzeni mogą zmienić długość ramion 
detektora o mniej niż jedną tysięczną część średnicy protonu, czyli są rzędu 10-19m. W celu 
ich wykrycia zbudowano dwa zestawy interferometrów (projekt LIGO) odległe o 3000 km 
Każdy z nich składa się z dwóch prostopadle ustawionych interferometrów optycznych o 
długości ramion  około 4 km (Rys. 9.9) 

 

              
 
Rys. 9.9. Budowa interferometrów LIGO (13).  

 
Wiązka lasera zostaje rozdzielona i skierowana do obu ramion interferometru. Aby 

osiągnąć maksymalną dokładność pomiaru promienie są odbijane, przebiegają tam i z 
powrotem około 100 razy, po czym zostają skierowane do fotodetektora . Następnie 
korzystając ze  zjawiska interferencji  oblicza się różnicę dróg przebytych przez obydwie 
wiązki. Drogi te są identyczne, ale jeżeli w czasie pomiaru przez Ziemię przejdzie fala 
grawitacyjna w kierunku równoległym do jednego z ramion interferometru, wtedy to ramie 
zmienia nieco swoją długość, co powoduje, że jedna z wiązek dociera do fotodetektora z 
niewielkim opóźnieniem. Istotnie 11 lutego 2016 roku udało się w ten sposób wykryć falę 
grawitacyjną powstałą na skutek zderzenia dwóch czarnych dziur o masach około 29 i 36 mas 
Słońca. Do połączenia doszło 1,3±0,6 miliarda lat temu, a w jego wyniku masa około 3 mas 
Słońca została zamieniona na fale grawitacyjne https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_grawitacyjne . Wynik 
potwierdzono drugim odkryciem 15 czerwca 2016 roku 

Dodatkowym potwierdzeniem istnienia fal grawitacyjnych jest zbadana w 2014 roku 
polaryzacja promieniowania mikrofalowego tła odkryta, która dowodzi istnienia potężnych 
fal grawitacyjnych w bardzo wczesnej fazie dziejów wszechświata zwanej inflacją (rozdz..). 
 

Odkrycie oddziaływania słabego (14) wiąże się z rozpadem promieniotwórczym 
beta. Rysunek 9.10 przedstawia mechanizm rozpadu beta. Rozpad tłumaczy się udziałem 
cząstki - bozonu pośredniczącego oznaczonym symbolem W-. Neutron jest złożony z trzech 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Proton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_grawitacyjne
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kwarków jednego u i dwóch d. Jeden z kwarków d nieustannie oscyluje zmieniając się na parę 
kwark u i bozon W-. Jest to bozon wirtualny o bardzo dużej masie i powstaje tylko dzięki 
pożyczce energii, która zgodnie z zasadą Heisenberga musi być bardzo szybko oddana. 
Wymiana zachodzi w czasie tak krótkim, że nie narusza to zasady nieoznaczoności 
Heisenberga. Po jednej z oscylacji  oddawany przez neutron, który w tym czasie zamienia się 
na proton, a sam bozon ten zamienia się na parę elektron i antyneutrino elektronowe. 
Ostatecznie jeden z kwarków d zamienia się w kwark u zamieniając tym samym neutron w 
proton. W tym mechanizmie  zamiany pośredniczy bardzo ciężki bozon, co powoduje, że 
rozpad neutronu zachodzi bardzo wolno. jest to wspólną cechą wszystkich przemian 
zachodzących pod wpływem oddziaływań słabych. 

 

 
Rys 9.10. Mechanizm rozpadu neutronu. Jeden z kwarków dolnych emituje bozon W, który 
rozpada się na elektron i antyneutrino elektronowe. Z uwagi na olbrzymią masę bozonu, 
zachodzi konieczność "pożyczenia" dużej energii, ale na bardzo krótki czas (14)   

 
Oddziaływania silne występują wewnątrz hadronów i polegają na nieustannej 

wymianie glonów pomiędzy kwarkami [15]. Na przykład w mezonie  π  (rys. 9.11) z 
czerwonego (=antyniebieskiego) kwarka jest emitowany czerwony (= antyniebieski) gluon. Z 
emisją związana jest zmiana koloru kwarka na niebieski, który jest kolorem anty-czerwonym 
(rys. 7.11). Niebieski kwark pochłania czerwony (=antyczerwony) gluon i staje się kwarkiem 
niebieskim. W podobny sposób wiązane są kwarki w nukleonach. Nieustanny przepływ 
(emisja i absorpcja) glonów od jednego kwarka do drugiego nieustannie cyklicznie zmienia  
kolory kwarków.  

           
 

Rys. 9.11. Mechanizm działania oddziaływań silnych w hadronach.  
 

Na rysunku 9.3 pokazano wszystkie znane obecnie cząstki elementarne i bozony 
przenoszące oddziaływania. Wykrycie ostatniej cząstki modelu standardowego  - bozonu 
Higgsa  Ho dokonano w roku 2013 za pomocą wielkiego zderzacza protonów LHC w Cernie2.  

                                                 
2 Dodać należy, że trwają intensywne badania naukowe, których ostatecznym celem jest doprowadzenie do 
unifikacji wszystkich oddziaływań. Istotę unifikacji ilustruje historia odkrycia równań Maxwella i fal 
elektromagnetycznych, które z dwóch niezależnych działów fizyki: elektryczności i magnetyzmu utworzyła 
jeden: elektromagnetyzm, a naszą wiedzę poszerzyło o znajomość fal elektromagnetycznych. Kolejnym krokiem 

Masy 
W – 80 GeV = 80 000MeV 
n  - 940 MeV 
e  -     0,5 MeV 
u -     4,8 MeV 

ΔE Δt = h 
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Dotąd nie udaje się dołączyć do jedności oddziaływań grawitacyjnych. Interesujące jest i to, 
że  

 
w skład naszego świata materialnego wchodzą nie wszystkie cząstki elementarne, 

lecz jedynie kwarki górny i dolny, elektron i neutrino elektronowe, 
oraz wszystkie oddziaływania. 

Inne cząstki pojawiają się w śladowych ilościach i są nietrwałe. 
 

   
 
9.12. Bilans materii wszechświata. Znana nam materia stanowi zaledwie 4% całkowitej masy 
wszechświata. 
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na drodze do unifikacji była unifikacja oddziaływań elektromagnetycznych i słabych. Dalszy krok polegający na 
dołączeniu oddziaływań silnych doprowadził do stworzenia standardowego modelu cząstek elementarnych i 
został potwierdzony odkryciem ostatniej z nich – bozonu Higgsa. 
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Przypis 9.1. 
 
 Niektóre wielkości stosowane w fizyce cząstek  elementarnych. 
 
Energia. 
 W fizyce cząstek elementarnych stosuje się jednostki energii o nazwie elektronowolt 
oznaczane symbolem eV. Jest to energia jaką zyskuje elektron przyspieszany polem 
elektrycznym odpowiadającym różnicy potencjałów 1V. W przeliczeniu na dżule (J) 
zachodzi: 

  1eV = 1, 602 10-19 J = 0,0 000 000 000 000 000 001 602 J 
 
Stosuje się jednostki wielokrotne: 

    keV = 103 eV = 1000eV 
    MeV = 1012eV = 1 000 000eV 
     GeV = 1012eV =  1 000 000 000eV 
     TeV = 1012eV = 1 000 000 000 000eV 

Przykłady:     
    13,6 eV – energia jonizacji H,     
    900 keV – energia jonizacji z głębokiej powłoki elektronowej,  

      2 GeV – pełna jonizacja uranu,                    
                            TeV –  energia uzyskiwana w akceleratorach,    

    jeszcze większe w promieniowaniu kosmicznym. 
 

Masa.  
W chemii stosuje się jednostka masy atomowej (j. m. a.) jma – 

  kgmjma C
27

12 107,1
12
1 −⋅≅=  

  )1(931931 2 ==≡ cdlaMeV
c

MeVjma  

 
Moment pędu w tym spin   h/2π = 1,054 10-34Js = 6,58 10-22MeV s 
 

Długość fali De Broglie’a. (1µm = 10-6m,       1fm = 10-15m) 
Foton  0,4 – 0,8 µm = 0,000 004 – 0,000 008m 
Elektron     887 fm  = 1000 000 000 887m 
Proton   28  fm  
Rozmiary jąder     kilka fm 
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Przypis 9.2 
 
Jednostki wielokrotne i podwielokrotne 
 

Przedrostek Oznaczenie Wartość Liczba 
eksa E 1018  = 1 000 000 000 000 000 000 trylion 
peta P 1015  = 1 000 000 000 000 000 biliard 
tera T 1012  = 1 000 000 000 000 bilion 
giga G 10 9   = 1 000 000 000 miliard 
mega M 10 6   = 1 000 000 milion 
kilo K 10 3  = 1 000 tysiąc 
hekto h 10 2  = 100 sto 
deka da 10 1  = 10 dziesięć 
jednostka   10 0   = 1 jeden 
decy d 10-1   = 0,1 dziesiąta 
centy c 10-2   = 0,01 setna 
mili m 10-3   = 0,001 tysięczna 
mikro µ 10-6   = 0,000 001 milionowa 
nano n 10-9   = 0,000 000 001 miliardowa 
piko p 10-12  = 0,000 000 000 001 bilionowa 
femto f 10-15  = 0,000 000 000 000 001 biliardowa 
atto a 10-18  = 0,000 000 000 000 000 001 trylionowa 
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Przypis 9.3 

Tabela  9d.2.  Właściwości składników atomu: protonu, neutronu i elektronu  

Cząstka 
Masa              

(w gramach) 

Masa (w 

jedn masy 

atom),  

Ładunek            

(w kulombach) 
Symbol 

Trwałość      

(poza jądrem) 

proton 1,6726*10-24 1,00728 +1,602*10-19 p duża 

neutron 1,6749*10-24 1,00867 0 n mała 

elektron 0,91096*10-27 1/1836 -1,602*10-19 e duża 
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Niektóre stałe przyrody 
 
Prędkość światła      c = 299 792 458 m/s (dokładnie) 
Stała powszechnego ciążenia   G = 6,672 59x 10-11 m3kg-1s-2 
Stała Plancka    h = 6, 626 075 5 x10-34 Js 
Stała Rydberga   R = 10 973 731,534 m-1 
Ładunek elementarny  e = 1,602 177 33 x10-19 C 
Masa elektronu   me = 9,109 389 7 x10-31 kg 
Masa protonu   mp = 1,672 623 1 x1027 kg 
Masa neutronu   mn = 1,674 928 6 x1027 kg 
Promień orbity Bohra  a0 = 0,529 177 249 x10-10 m 
 
Masa Słońca   mS = 1,99 x1030 kg 
Masa Ziemi    mZ = 5,98 x1024 kg 
Średni promień orbity Ziemi rZ = 1,5 x1011 m 
Masa naszej galaktyki  mG    1042 kg 
 
                
 
      


