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 K dyž musí fyzikové jedním slovem odpo-
vědět na otázku, proč stavíme Velký 
hadronový urychlovač (LHC), odpovída-

jí obvykle „Higgs.“ Higgsova částice – poslední 
zbývající neobjevený střípek naší současné teo-
rie hmoty – je hlavní atrakcí. Ale celý příběh je 
mnohem zajímavější. Nový urychlovač předsta-
vuje obrovský skok oproti možnostem jakého-
koliv přístroje v dějinách částicové fyziky. Neví-
me ještě, co objevíme, ale je jisté, že objevy, kte-
ré učiníme a nové záhady, s kterými se setkáme, 
změní obraz částicové fyziky a jejich ozvěna 
bude slyšet i sousedních oborech.

V tomto novém světě se snad konečně dozví-
me, co rozlišuje dvě přírodní síly – elektromag-
netismus a slabou sílu, což bude mít obrovské 
dopady na naše pojetí každodenního světa. Po-
rozumíme jednoduchým a zásadním otázkám: 
Proč existují atomy? Proč chemie? Díky čemu 
jsou možné stabilní struktury?

Hledání Higgsovy částice je klíčovým kro-
kem, ale jen prvním krokem. Dále leží jevy, kte-
ré mohou objasnit, proč je gravitace o tolik slab-
ší, než další přírodní síly, a které mohou odkrýt, 
z čeho se skládá neznámá temná hmota, která 
vyplňuje vesmír. Ještě hlouběji leží vidina po-
rozumění různým formám hmoty, jednotnosti 
navenek různých kategorií částic a povaze časo-
prostoru. Zdá se, že otázky v našem hledáčku 
spolu navzájem souvisejí, stejně tak jako se sple-
tencem problémů, který byl počáteční  motiva-
cí pro předpověď Higgsovy částice. LHC nám 

pomůže vybrousit tyto otázky a navede nás na 
cestu vedoucí k jejich odpovědím.

Hmota na dosah ruky
To, čemu fyzikové říkají „Standardní model“ 
částicové fyziky, aby naznačili, že se stále jedná 
o rozpracované dílo, vysvětluje mnoho z toho, 
co víme o světě. Hlavní prvky Standardního 
modelu zapadly na své místo během opojných 
sedmdesátých a osmdesátých let minulého sto-
letí, kdy se vlna průlomových experimentálních 
objevů velmi produktivně spojila s novými rodí-
cími se teoriemi. Mnoho částicových fyziků se 
na posledních 15 let dívá jako na éru upevňo-
vání znalostí, kontrastující s rušnými desetile-
tími předtím. I když přibývají další experimen-
tální argumenty pro Standardní model, rozrůs-
tá se také seznam jevů, které leží mimo jeho 
působnost, a nové teoretické nápady rozšiřují 
naše představy o tom, jak by mohl vypadat náš 
bohatší a složitější pohled na svět. Celkově vza-
to ukazují postupující experimentální i teoretic-
ké pokroky na velice živé desetiletí ležící před 
námi. Možná, že až se ohlédneme, zjistíme, že 
k revoluci se schylovalo celou dobu.

Naše hlavní pojetí hmoty se skládá ze dvou 
hlavních kategorií částic, kvarků a leptonů, spo-
lu se třemi ze čtyř známých přírodních sil: elek-
tromagnetismu a slabé a silné interakce (viz rá-
meček na straně 46). Gravitace stojí momentálně 
stranou. Kvarky, z kterých se skládají protony 
a neutrony, generují a vnímají všechny tři síly. 

Hlavní myšlenky
n   Je jisté, že Velký hadronový 

urychlovač (LHC) objeví  
v neprobádaném teritoriu 
něco nového a provokativ-
ního.

n   Standardní model částicové 
fyziky vyžaduje na energiích 
zkoumaných LHC existenci 
částice zvané Higgsův 
boson, nebo nějakého jejího 
náhradníka. Higgs, na oplát-
ku, vyvolává své vlastní hlu-
boké otázky, na které leží 
odpovědi v tom samém 
energetickém pásmu.

n   Tyto jevy se točí kolem otáz-
ky symetrie. Symetrie leží  
v pozadí všech interakcí 
Standardního modelu, ale 
neodráží se vždy v tom, jak 
se model chová. Proč tomu 
tak je, je zásadní otázka.

—Redakce

Speciální zpráva

Současný standardní model částicové fyziky se začíná rozpadat, jakmile se podí-

váme daleko za hranice možností současných urychlovačů částic. Takže ať učiní 

Velký hadronový urychlovač LHC jakékoliv objevy, bude to pro fyziky cesta do 

neprobádaného území.      Napsal Chris Quigg

Revoluce v částicové 
fyzice
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Leptony, z nichž nejznámější je elektron, jsou 
na silnou sílu imunní. Co rozlišuje mezi těmito 
dvěma kategoriemi je vlastnost příbuzná elek-
trickému náboji zvaná barva. (Ten název je me-
taforický; nemá nic společného s běžnými bar-
vami.) Kvarky barvy mají, leptony ne.

Hlavním principem Standardního modelu 
je, že jsou jeho rovnice symetrické. Stejně jako 
koule vypadá stejně ze všech úhlů pohledu, jeho 
rovnice se nemění, ani když změníte perspekti-
vu, z které jsou definovány. Navíc zůstávají ne-
měnné, i když se perspektiva posune o různou 
velikost na různých místech času  a prostoru.

Zajistit symetrii geometrického objektu zna-
mená velmi přísná omezení na jeho tvar. Kou-
le s hrbolem už nevypadá ze všech míst stej-
ně. Stejně tak symetrie rovnic na ně klade velmi 
přísná omezení. Tyto symetrie plodí síly, jejichž 
nositeli jsou speciální částice zvané bosony (viz 
„Gauge Theories of the Forces between Ele-
mentary Particles“, Gerard´t Hoft; Scientific 
American, červen 1980, a „Elementary Partic-
les and Forces“, napsal Chris Quigg, Scienti-
fic American, duben 1985). 

Tímto způsobem převrací Standardní mo-
del rčení Louise Sullivana: místo „forma se řídí 
funkcí“ platí „funkce se řídí formou.“ Jinými 
slovy, forma teorie, vyjádřená symetrií rovnic, 
pomocí nichž je definována, diktuje funkci – 
interakce mezi částicemi, které teorie popisu-
je. Silná jaderná síla například vyplývá z poža-
davku, aby rovnice popisující kvarky byly stejné 
bez ohledu na to, jak si zvolíme definovat bar-
vy kvarku (a to dokonce i když je tato konven-
ce nastavená nezávisle v každém bodu prosto-
ru a času). Silnou sílu nosí osm částic známých 
jako gluony. Další dvě síly, elektromagnetismus 
a slabá jaderná síla, se řadí do škatulky „elek-
troslabých“ sil a jsou založené na jiné syme-
trii. Elektroslabé síly jsou přenášené čtveři-
cí částic: fotonem, Z bosonem, W + bosonem  
a W - bosonem. 

Rozbitá zrcadla
Teorie elektroslabých sil formulovali Sheldon 
Glashow, Steven Weinberg a Abdus Salam, 
kteří za své snahy získali v roce 1979 Nobe-
lovu cenu za fyziku. Slabá síla, která se proje-

[AUTOR]

Chris Quigg je vědeckým pracovní-
kem ve Fermiho národní laboratoři, 
kde 10 let vede oddělení teoretické 
fyziky. Je autorem slavné učebnice  
o tak zvaných kalibračních teoriích, 
které leží v pozadí Standardního 
modelu, a také bývalým redaktorem 
Annual Review of Nuclear and Par-
ticle Science. Quiggův výzkum na 
poli porušení symetrie elektroslabé 
síly a fyziky superurychlovačů zvý-
raznil důležitost oblasti teraelek-
tronvoltových energií. Je častým 
návštěvníkem CERNu. Pokud si nera-
zí cestu k nejhlubším dílům přírody, 
zastihnete ho při toulkách na někte- 
rém z francouzských Sentiers de 
Grande Randonnée.

ČáSTiCOví FyziCi, studující svět  
s rozlišením miliardakrát jem-
nějším, než jsou velikosti atomů, 
hledají hlubší pochopení všední-
ho světa a vývoje vesmíru.
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BOSOny
Na kvantové úrovni je každá přírod-
ní síla přenášená příslušnou částicí 
nebo sadou částic.

FOTON 

Elektrický náboj: 0 
Hmotnost: 0
Nositel elektromagnetismu; kvantum světla 
působící na elektricky nabité částice. 
Působí na neomezenou vzdálenost.

Z BOSON

W+/W – BOSONy

GLUONy

Elektrický náboj: 0  
Hmotnost: 0
Osm druhů gluonů přenáší silné interakce, 
působí na kvarky a na další gluony.  
Necítí elektromagnetické nebo slabé inter-
akce.

HiGGS  
(zatím nepozorován)

lePTOny
Tyto částice jsou imunní na silnou sílu a pozorujeme je jako isolované jedince. Každé zde uvedené neutrino je 
ve skutečnosti směsí typů neutrin, z nichž každé má určitou hmotnost ne více než několik eV. 

ELEKTRONOvÉ  
NEUTRiNO

Elektrický náboj: 0
Imunní na jak elektromagnetismus, tak 
silnou sílu, téměř neintaraguje, ale je  
nezbytné pro radioaktivitu.

MiONOvÉ NEUTRiNO

Elektrický náboj: 0
Objevuje se ve slabých reakcích zahrnu-
jících miony.

TAU NEUTRiNO

Elektrický náboj: 0
Objevuje se ve slabých reakcích zahrnu-
jících tau leptony.

ELEKTRON

Elektrický náboj: –1 
Hmotnost: 0,511 Mev
Nejlehčí nabitá částice, známá jako nositel 
elektrického proudu a částice obíhající 
jádra atomů.

MiON

Elektrický náboj: –1 
Hmotnost: 106 Mev
Těžší verze elektronu, s dobou života 2,2 
mikrosekundy; objevena jako složka 
spršek vesmírného záření.

TAU

Elektrický náboj: –1 
Hmotnost: 1,78 Gev
Další nestabilní a ještě těžší verze elek-
tronu s dobou života 0,3 pikosekundy.

e  t

e  t

w

g

kvarky
Z těchto částic se skládají protony, neutrony a doslova celá zoo dalších, méně známých částic. Nikdy nebyly 
pozorovány izolované.

UP 

Elektrický náboj: +2/3
Hmotnost: 2 Mev
Tvoří běžnou hmotu; dva kvarky up a 
jeden down tvoří proton.

CHARM

Elektrický náboj: +2/3
Hmotnost: 1,25 Gev
Nestabilní těžší bratranec up kvarku; 
tvoří částici J/, která fyzikům pomohla 
pochopit Standardní model.

TOP

Elektrický náboj: +2/3
Hmotnost: 171 Gev
Nejtěžší známá částice, hmot- 
ností srovnatelná s atomem osmia.  
Žije velmi krátce.

DOwN

Elektrický náboj: –1/3
Hmotnost: 5 Mev
Tvoří běžnou hmotu; dva kvarky down a 
jeden up tvoří neutron.

STRANGE

Elektrický náboj: –1/3
Hmotnost: 95 Mev
Nestabilní těžší bratranec down kvarku; 
tvoří velmi studovanou částici kaon.

BOTTOM

Elektrický náboj: –1/3
Hmotnost: 4,2 Gev
Nestabilní a ještě těžší verze  
down kvarku;tvoří velmi studovanou 
částici B-meson.
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ČáSTiCE HMOTy

[záKLADy ČáSTiCOvÉ FyziKy]  

z čeho ta hmota je 
LáTKA ATOM

Pokud se podíváte hluboko do nitra hmoty, bude tvořena jen několika typy základních částic, namíchaných  
z tuctu různých příchutí. Standardní model uvažuje částice jako geometrické body; zde uváděné velikosti  
odráží jejich hmotnosti.
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Elektrický náboj: 0 
Hmotnost: 91 Gev
Prostředník v slabých interakcích, které 
nemění identitu částic. Jeho dosah je jen 
asi 10–18 metru.

Elektrický náboj: +1 nebo –1
Hmotnost: 80,4 Gev
Prostředníci v slabých interakcích, které 
mění příchuť nebo náboj částic. Jejich 
dosah je asi 10–18 metru.

Elektrický náboj: 0
Hmotnost: Očekávaná pod 1 Tev, nej-
pravděpodobneji mezi 114 a 192 Gev.  
Pravděpodobně udílí W a Z bosonům, kvar-
kům a leptonům hmotnost.

c
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vuje při radioaktivním beta rozpadu, nepůso-
bí na všechny kvarky a leptony. Každá z těch-
to částic existuje i ve své zrcadlové variantě 
(říkáme jim levoruké a pravoruké) a beta roz-
padová síla působí jen na ty levoruké – zará-
žející fakt, který je nevysvětlený ještě 50 let od 
svého objevu. Rodinná symetrie mezi levoru-
kými částicemi pomáhá definovat elektrosla-
bou teorii.

V počátečních stádiích svého vzniku měla te-
orie dva zásadní nedostatky. Za prvé, předpoví-
dala čtyři částice sil dalekého dosahu – tak zva-
né kalibrační bosony, zatímco příroda má jen 
jednu: foton. Další tři mají krátký dosah, méně 
než 10-17 metru, neboli 1 procento poloměru 
protonu. Podle Heisenbergova principu neur-
čitosti tento omezený dosah znamená, že musí 
mít částice síly hmotnost blížící se 100 miliar-
dám elektronvoltů (GeV). Druhým nedostat-
kem je, že symetrie rodiny nedovoluje u kvar-
ků a leptonů hmotnost, ale tyto částice přitom 
hmotnost mají.

Cestou z této neuspokojivé situace je uvě-
domit si, že se symetrie zákonů přírody ne-
musí odrážet ve výsledku těchto fyzikálních 
zákonů. Fyzikové říkají, že je symetrie naru-
šena. Potřebný teoretický aparát vypracovali  
v polovině šedesátých let minulého století fy-
zikové Peter Higgs, Robert Brout, François  
Englert a další. Inspiraci nalezli ve zdánlivě ne-
souvisejícím jevu: supravodivosti, kdy některé 
materiály vedou elektrický proud při nízkých 
teplotách s nulovým odporem. I když jsou sa-
motné zákony elektromagnetismu symetrické, 
elektromagnetické chování uvnitř supravodiče 
není. Foton získá uvnitř supravodiče hmotnost, 
čímž limituje pronikání magnetických polí do 
materiálu.

Jak se ukazuje, tento jev je dokonalým pro-
totypem pro elektroslabou teorii. Pokud by byl 
prostor vyplněný typem „supravodiče“, který 
ovlivňuje místo elektromagnetické slabou sílu, 
udílel by hmotnost W a Z bosonům a omezo-
val by dosah slabých interakcí. Takový supra-
vodič se skládá z částic zvaných Higgsovy bo-
sony. Kvarky a leptony získávají své hmotnosti 
prostřednictví interakcí s Higgsovým bosonem 
(viz článek „Higgsův boson“, Martinus Velt-
man; Scientific American, listopad 1986). 
Jelikož částice získávají svou hmotnost takto a 
není jim tedy vrozená, zůstávají v souladu s po-
žadavky slabé síly na symetrii.

Moderní elektroslabá teorie (s Higgsovým 
bosonem) velice přesně vyhovuje pestré škále 
experimentálních zjištění. Paradigma kvarků 

Interakce mezi několika srážejícími se částicemi může změnit jejich energii, hybnost nebo typ. 
Interakce mohou dokonce přimět samotnou izolovanou částici, aby se spontánně rozpadla.

JáDRO PROTON

SiLNá iNTERAKCE
Silná síla působí na kvarky a gluony. Váže je 
dohromady, čímž vznikají protony, neutrony 
a další. Nepřímo také váže protony a neutrony 
do atomového jádra.  

Jak Síly PůSOBí

ELEKTROMAGNETiCKá iNTERAKCE
Elektromagnetická interakce působí na nabité 
částice, ale nemění je. Způsobuje odpuzování 
stejně nabitých částic.

SLABá iNTERAKCE 
Slabá interakce působí na kvarky a leptony. 
Její nejznámější účinek je přeměna kvarku 
down na up, čímž se změní neutron na proton 
plus elektron a neutrino.

HiGGSOvA iNTERAKCE
Higgsovo pole (šedé pozadí) by mělo vyplňo-
vat prostor jako tekutina, zadržujíc bosony W 
a Z. To omezuje dosah slabých interakcí. Higgs 
také působí na kvarky a leptony a uděluje jim 
hmotnost.

Kvark

Odkloněná dráha

Původní dráha

Nabitá 
částice

Higgsovo pole

Neutron Proton
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a leptonů jako stavebních kamenů, které spolu 
interagují prostřednictvím kalibračních boso-
nů, kompletně přetvořilo naše vnímání hmoty 
a poukázalo na možnost, že silná, slabá a elek-
tromagnetická interakce splynou do jediné, po-
kud mají částice velmi vysoké energie. Elektro-
slabá teorie je ohromující intelektuální počin, 
ale je stále nekompletní. Ukazuje, jak mohou 
kvarky a leptony získat hmotnost, ale neříká, 
jaké hmotnosti to mají být. Elektroslabá teorie 
je obdobně neurčitá, co se týče hmotností sa-
motného Higgsova bosonu: existence částice je 
nezbytná, ale teorie její hmotnost nepředpoví-
dá. Mnoho význačných problémů částicové fy-
ziky a kosmologie se váže k otázce, jak přesně je 
elektroslabá symetrie porušená.

Příběhy Standardního modelu
Teoretikové, povzbuzení řetězcem slibných 
pozorování v sedmdesátých letech, začali brát 
Standardní model dost vážně na to, aby se zabý-
vali zkoumáním jeho meze. Ke konci roku 1976 
jsme – já, Benjamin W. Lee z Fermiho národní 
laboratoře v Batavii v Illinois a Harry B. Thac-
ker, nyní na Virginijské univerzitě – sestavi-
li myšlenkový experiment, který měl zkoumat, 
jak by se elektroslabé síly chovaly za velmi vyso-
kých energií. Představovali jsme si srážky mezi 
páry W, Z a Higgsových bosonů. Toto cviče-
ní se mohlo zdát trochu nereálné, protože tou 

[PUzzLE HiGGSOvy ČáSTiCE]

PROBLÉM HiERARCHiE
Všechny fyzikální částice lze položit na energetickou nebo, ekvivalentně řečeno, 
hmotnostní stupnici. Známé částice jsou natolik těžké, že na jejich vytvoření potřebují 
fyzikové obrovské stroje, ale mnohem lehčí než energie, na kterých se síly sjednocují 
nebo kde se projeví gravitace. Co zapříčiňuje tuto energetickou propast? Nikdo zatím 
neví. Záhada je obzvláště aktuální pro Higgsovu částici. Extrémně vysoce-energetické 
procesy mají snahu vytáhnout její hmotnost přes 1 TeV. Proč se drží dole?
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Centrální otázkou Standardního modelu je, proč jsou elektroslabé síly asymetrické: elek-
tromagnetismus je dalekodosahový, zatímco slabá jaderná síla má krátký dosah. Fyzikové 
si myslí, že jsou tyto síly ve skutečnosti symetrické, ale tato symetrie je skrytá, „porušená“.

[PROČ HiGGS?]

POrušení SymeTrie

Symetrie Porušená symetrie

MAGNETiCKá PROSTOROvá SyMETRiE
Jednoduchou analogií je nekonečná mříž tyčových magnetů. Symetrie znamená v tomto případě 
ekvivalenci všech směrů v prostoru. 

ELEKTROSLABá SyMETRiE
Tato symetrie je abstraktnější. Znamená svobodu rozhodnout se, které leptony jsou elektrony a které 
neutrina, nebo jak zvolit kvarky up a down.  

Porušená symetrie dává W a Z bosonům hmot-
nost, čímž omezuje jejich dosah.

Elektroslabá symetrie říká, že všechny částice 
nesoucí elektroslabou sílu jsou nehmotné.

Jakmile teplota poklesne, mag-
nety se vzájemně zmrazí na 
místě. I když jejich uspořádání 
může vypadat pravidelnější, je 
méně symetrické, protože v 
něm převládne jeden náhodně 
vybraný směr nad ostatními.

Symetrie je evidentní 
při vysokých teplotách. 
Teplem se magnety 
přetočí do všech mož-
ných směrů. 

V porušené symetrii je konvence všude zafixova-
ná. Co je elektron pro jednu osobu, je elektron 
pro všechny. Toto porušení symetrie je zapříči-
něné Higgsovým bosonem.

V symetrickém případě je nastavena konvence 
pojmenování leptonů (reprezentovaná šipkami) 
nezávisle v každém bodě prostoru. Čemu jedna 
osoba říká elektron, může jiný člověk říkat směs 
elektronu a neutrina a pro jejich předpovědi to 
nebude mít žádný vliv.

W+ ZW–g
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dobou  nebyly žádné z těchto částic pozorová-
ny. Fyzikové ale mají povinnost testovat každou 
teorii zkoumáním jejích důsledků, jako kdyby 
byly všechny její části pravdivé.

Všimli jsme si jemné souhry mezi silami ge-
nerovanými těmito částicemi. Naše výpočty 
však dávaly smysl jen tehdy, pokud by hmotnost 
Higgsových bosonů nebyla příliš velká – ekvi-
valent méně než jednoho bilionu elektronvoltů, 
1 TeV. Pokud je Higgs lehčí než 1 TeV, slabé in-
terakce  zůstávají chabé a teorie spolehlivě platí 
pro všechny energie. Pokud je Higgs těžší, než 
1 TeV, slabé interakce se poblíž těchto energií 
zesílí a následují všechny možné exotické pro-
cesy s částicemi. Najít takovouto podmínku je 
zajímavé, protože elektroslabá teorie přímo ne-
předpovídá hmotnost Higgse. Tato hmotností 
mez znamená, kromě jiného, že se musí ukázat 
něco nového – ať už Higgsova částice, nebo jiné 
nové jevy – jen co se díky LHC změní myšlen-
kový experiment na skutečný.

Experimenty již ale možná  nepřímý vliv 
Higgse pozorovaly. Zmiňovaný vliv je dalším 
z důsledků principu neurčitosti, podle které-
ho mohou částice jako Higgs existovat po oka-
mžiky příliš pomíjivé, než abychom je stihli 
přímo pozorovat, ale dostatečně dlouhé, aby 
v částicových dějích po sobě zanechaly drob-
né stopy. Velký elektron-positronový srážko-
vý urychlovač v CERNu, dříve umístěný v tu-

nelu, který dnes využívá LHC, působnost ta-
kové neviditelné ruky detegoval. Porovnání 
přesných měření s teorií silně naznačuje, že 
Higgs existuje a že má hmotnost menší, než 
192 GeV.

Požadavek, aby Higgs vážil méně, než ne-
zbytných 1 TeV, představuje zajímavou hádan-
ku. V kvantové teorii nejsou veličiny jako hmot-
nost pevně dané jednou provždy, ale modifikují 
je kvantové efekty. Stejně jako Higgs skrytě pů-
sobí na ostatní částice, mohou působit jiné čás-
tice na Higgse. Tyto částice mají různou ener-
gii a jejich čistý vliv se odvíjí od toho, kde přesně 
ustupuje Standardní model hlubší teorii. Pokud 
se model drží až k 1015 GeV, kde, jak se zdá sil-
né a elektroslabé interakce splývají v jedno, pů-
sobí částice o skutečně titánských energiích na 
Higgse a udělují mu relativně velkou hmotnost. 
Proč se pak ale zdá, že Higgs nemá hmotnost 
vyšší, než 1 TeV?

Toto napětí je známé jako problém hierar-
chie. Jedním řešením by bylo nejisté vybalan-
cování přičítání a odečítání velkých čísel repre-
zentujících konkurenční příspěvky od různých 
částic. Fyzikové se naučili být podezřívaví vůči 
obrovsky přesným vzájemným vyrušením, kte-
ré nejsou vynucené hlubšími principy. Proto se 
spolu s mnoha dalšími kolegy domníváme, že 
je velmi pravděpodobné, že LHC Higgsův bo-
son a další jevy nalezne.

Supertechnikřehkodočasnotvárný
Teoretikové zkoumají mnoho způsobů, jak by 
mohly nové jevy vyřešit  problém hierarchie. 
Vedoucí kandidát, tak zvaná supersymetrie, 
předpokládá, že každá částice má zatím nepo-
zorovaného superpartnera, který se liší spi-
nem (viz článek „Is Nature Supersymmetric?“, 
napsal H. E. Haber a G. L. Kane; Scientific 
American, červen 1986). Pokud by byla pří-
roda přesně supersymetrická, hmotnosti  čás-
tic a superpartnerů by byly identické, a jejich 
vliv na Higgsovy bosony by se přesně vyrušil.  
V tom případě by ale již nyní fyzikové super-
partnery pozorovali. Jelikož tomu tak není, 
takže pokud supersymetrie existuje, musí jít 
o porušenou symetrii. Čistý vliv na Higgse by 
stále ještě mohl být přijatelně malý, pokud by 
byly hmotnosti superpartnerů menší, než 1 TeV, 
čímž by se dostaly do zorného pole LHC.

Další možností, zvaná „technicolor“, před-
pokládá, že Higgsův boson není skutečně fun-
damentální částicí, ale že se skládá ze zatím ne-
pozorovaných složek. (Termín „technicolor“ je 
narážkou na zevšeobecnění barevného náboje, 

[ŘEšENí PUzzLE JMÉNEM 
HiGGS]

Hledá se:  
Nová fyzika
Cokoliv drží hmotnost Higgse 
poblíž 1 Tev oblasti, musí pochá-
zet mimo Standarní model.  
Teoretikové rozpracovali mnoho 
možných řešení. velký hadronový 
urychlovač mezi nimi rozhodne.  
Toto jsou tři slibné linie:

SUPERSyMETRiE
Higgsovu hmotnost mají snahu zvy-
šovat interakce s takzvanými virtuál-
ními částicemi – kopiemi kvarků, 
leptonů a dalších čás-
tic, které se dočasně 
zhmotňují kolem 
Higgse. Pokud má 
ale každá částice svůj párový protěj-
šek, superpartnera, vzájemně se 
vyruší a hmotnost Higgse se udrží 
dole.

TECHNiCOLOR
Možná Higgs není pravou elemen-
tární částicí, ale shlukem několika 
fundamentálních složek, stejně jako 
je proton minigalaxií kvar-
ků a gluonů. Hmotnost 
Higgse by se pak pře-
devším odvíjela od 
energie jeho složek a 
nebyla by tak citlivá na 
vysokoenergetické procesy, 
které zvyšují jeho hmotnost.

DODATEČNÉ DiMENzE
Pokud má prostor další dimenze kro-
mě známých tří, mohou částice při 
vysokých energiích interagovat jinak 
a domnělá energie sjednocení nemu-
sí být tak vysoká, jak se fyzikové 
domnívají. Problém hierarchie by se 
přeformuloval, nebo dokonce zanikl. 

Oblas
t s

jed
nocen

í si
lné 

a e
lek

tro
sla

bé s
íly

?

Str
un

y?

10
18

Pla
nc

ko
va

 šk
ála

Kv
an

tov
á g

rav
ita

ce?

H

sl
im

 f
il

m
s



50 S C I E N T I F I C A M E R I C A N Č E S K É V Y DÁ N Í  ú n o r 2 010

který definuje silnou sílu.) Pokud tomu tak je, 
Higgs není základní částicí. Srážky při ener-
giích kolem 1 TeV (energie související se silou 
držící Higgse pohromadě) by nám umožnily 
podívat se do jeho vnitřku a odhalit tak jeho 
stavební kameny. Podobně jako supersymetrie 
naznačuje technicolor, že LHC uvolní v pravdě 
zvěřinec exotických částic.

Třetí, vysoce provokativní myšlenkou je, že 
problém hierarchie při bližším prozkoumá-
ní pomine, protože prostor má další dimenze 
kromě těch tří, v kterých se pohybujeme. Dal-
ší dimenze mohou modifikovat, jak se velikost 
sil mění s energií a jak nakonec splynou. Pak se 
splynutí – a nástup nové fyziky – nemusí ode-
hrát na 1012 TeV, ale při mnohem nižší ener-
gii související s velikostí dodatečných dimenzí, 
snad jen několika málo TeV. Pokud tomu tak je, 
LHC by nám mohlo umožnit nahlédnout do 
těchto dodatečných dimenzí (viz článek „The 
Universe´s Unseen Dimensions,“ Nima Arka-
ni Hamed, Savas Dimopoulos a Georgi Dvali; 
Scientific American, srpen 2000).

Ještě jeden důkaz ukazuje na nové jevy na 
škále TeV. Temná hmota, která tvoří většinu 
látky ve vesmíru, se zdá být novým druhem čás-

 kdyby neexistoval žádný higgsův mechanismus, o kolik jiný by svět 
byl! elementární částice hmoty jako kvarky a elektrony by neměly 

žádnou hmotnost. To ale neznamená, že by v našem vesmíru žádná 
hmotnost neexistovala. nepříliš oceňovaným důsledkem standardního 
modelu je, že částice jako proton a neutron představují nový typ hmo-
ty. hmotnost protonu, na rozdíl od hmotnosti makroskopické, je jen 
několik procent hmotnosti všech jeho složek. (Ve skutečnosti tvoří 
kvarky jen méně než 2 procenta hmotnosti protonu). Většina hmotnos-
ti plyne z původní formy einsteinovy slavné rovnice m = E/c2, z energie 
uvězněné a využité pro udržení kvarků v malém objemu. Tím, že jsme 
identifikovali energii zachycení kvarků jako původ hmotnosti 
protonu a neutronu, jsme vysvětlili téměř všechnu vidi-
telnou hmotnost vesmíru, protože zářící hmota se 
převážně skládá z protonů a neutronů ve hvěz-
dách.

hmotnosti kvarků ale zapříčiňují důležitý 
detail reálného světa: neutron je o kousek těžší, 
než proton. mohli bychom čekat, že proton bude 
hmotnější, protože jeho elektrický náboj přispívá 
k jeho vnitřní energii – zdroj vnitřní energie, který 
neutron postrádá. Ale hmotnosti kvarků převáží 
rovnováhu opačným směrem. V zóně bez higgse by 
byl proton těžší než neutron. radioaktivní beta 
rozpad by se otočil naruby. V našem světě neutro-
ny vyskakují z jádra a rozpadají se na proton, elek-

tron a antineutrino průměrně každých 15 minut. kdyby hmotnosti  
kvarků zmizely, volné protony by se rozpadaly na neutron, positron a 
neutrino. Proto by nemohl existovat atom vodíku. nejlehčí „jádro“ by 
byl jeden neutron a ne jeden proton.

Ve standardním modelu odlišuje higgsův mechanismus elektro-
magnetismus od slabé síly. V nepřítomnosti higgse by tento rozdíl pra-
menil ze silné jaderné síly mezi kvarky a gluony. silná interakce drží 
barevné kvarky v bezbarvých objektech jako je proton a rozlišovala by 
také slabou a elektromagnetickou interakci a dávala malé hmotnosti W 
a Z bosonům, přičemž foton by zůstal nadále bez hmotnosti. Tento pro-

jev silné jaderné síly by neuděloval žádnou pozorovatelnou hmot-
nost elektronům nebo kvarkům. Pokud by působil místo 

higgse, beta-rozpad by probíhal milionkrát rychleji než 
v našem světě.

některá lehká jádra by mohla v raném vesmíru 
bez higgse vzniknout a přežít, ale netvořila by ato-
my, které bychom poznávali. Poloměr atomu je 
nepřímo úměrný hmotnosti elektronu, takže 
pokud má elektron nulovou hmotnost, atomy,  
v našem světě menší než nanometr, by byly neko-

nečně veliké. i kdyby další efekty udělily elektronu 
maličkou hmotnost, atomy by byly makroskopické. 

svět bez kompaktních atomů by byl svět bez che-
mie a bez stabilních složených struktur, jako jsou 
pevné látky a kapaliny.  —C.Q.

Skrytá symetrie formuje náš svět
[SvěT BEz HiGGSE]

DESETiLETí OBJEvů
Mnoho lidí o uplynulém desetiletí ve fyzice částic přemýšlí jako o době upevňování zna-
lostí, ale ve skutečnosti to byl živý čas, ve kterém se připravovala nadcházející revoluce.

NOvý záKON PŘíRODy
Experimenty testují elektroslabou teorii, klíčové prvek Standardního modelu,  
na ohromné škále vzdáleností, od subnukleárních po galaktické.

HMOTNOST NEUTRiNA
Detektory částic stanovily, že se neutrina mohou měnit z jednoho typu na druhý. Tyto 
nepolapitelné částice musejí mít hmotnost, kterou Standardní model neumí přirozeně 
vysvětlit.

TOP KvARK
Experimenty ve Fermilabu odhalily při srážkách protonů a jejich antihmotných protějšků, 
antiprotonů, top kvark. Top kvark je výrazně jiný, protože jeho hmotnost je asi 40-krát 
vyšší, než jeho partnera, bottom kvarku.

NEDOKONALÉ zRCADLO
KEK (japonská laboratoř fyziky vysokých energií) a Stanfordský lineární urychlovač 
objevily rozdíly mezi rozpadem B mesonů a jejich antičástic. Takové jemné asymetrie 
odkrývají, proč je ve vesmíru tak málo antihmoty.

NOvÉ FORMy HMOTy A ENERGiE
Pozoruhodný soulad astronomických pozorování ukazuje, že žijeme v přibližně jednot-
ném vesmíru, kterému dominuje temná hmota a neidentifikovaná forma temné energie, 
která pohání rozpínání vesmíru.

BEz HiGGSOvýCH ČáSTiC by měly 
atomy průměr několik centimetrů.
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tic (viz článek „The Search for Dark Matter“, 
napsal David B. Cline; Scientific American, 
březen 2003). Pokud tyto částice interagují se 
silou slabé síly, pak by jich velký třesk vyprodu-
koval dostatečné množství, jen pokud leží je-
jich hmotnost v rozmezí přibližně 100 Gev až  
1 TeV.  Cokoliv vzejde jako řešení problému hi-
erarchie, bude pravděpodobně navrhovat kan-
didáta na částici temné hmoty. 

Revoluce na obzoru
Otevření TeV škály experimentálnímu zkou-
mání je zároveň otevřením nové kapitoly expe-
rimentální fyziky. Je hlavní prioritou pro expe-
rimenty v urychlovačích probádat tento nový 
svět, ve kterém se střetneme s porušením elek-
troslabé symetrie, problémem hierarchie a tem-
né hmoty. Pro tyto cíle existuje velká motiva-
ce a odpovídají tomu i naše experimentální 
nástroje, přičemž LHC nahradí současného 
tahouna, srážkový urychlovač Tevatron ve Fer-
milabu. Odpovědi nejen že uspokojí částicové 
fyziky, ale prohloubí naše pochopení každo-
denního světa.

Tato očekávání ale, přestože jsou značná, 
stále nepředstavují konec příběhu. LHC by 

stejně tak mohlo najít klíč k plnému sjedno-
cenní sil nebo signály, že se hmotnosti částic 
řídí nějakým racionálním vzorcem (viz článek 
„A Unified Physics by 2050?“, Steven Wein-
berg, Scientific American, prosinec 1999). 
Jakákoliv navrhovaná interpretace  nových čás-
tic bude mít důsledky týkající se vzácných roz-
padů částic známých. Je velmi pravděpodob-
né, že poodhalení elektroslabého závoje postaví 
tyto problémy do nového světla, změní způsob, 
jakým o nich uvažujeme, a bude inspirovat bu-
doucí experimentální snahy.

Cecil Powel získal v roce 1950 Nobelovu 
cenu za fyziku za objev částic zvaných pio-
ny – předpovězené v roce 1935 fyzikem Hi-
dekim Yukawou jako zodpovědné za jaderné 
síly – tak, že vystavil vysoce citlivé fotogra-
fické emulze kosmickému záření vysoko v ho-
rách. Později vzpomínal: „Když (emulze) do-
stali zpět do Bristolu a vyvolali je, bylo oka-
mžitě jasné, že jsme odhalili celý nový svět... 
Bylo to, jako bychom náhle vpadli do sadu, 
kde se daří vzácným stromům a kde hojně zra-
jí všechny možné druhy vzácného ovoce.“ Tak 
přesně si představujeme náš první pohled na 
škálu TeV.  n

zNOvUOBJEvENí STANDARDNíHO MODELU 
Prvním cílem srážkového urychlovače nebude zkoumat nové, ale potvrdit to staré. Stroj 
bude vytvářet známé částice v nesmírných kvantech (několik top kvarků za sekundu, 
například) a zkoumat je s rostoucím rozlišením. Nejen, že se tím otestuje zařízení a  jeho 
přístroje, ale nastaví se přesné srovnávací parametry pro stanovaní, že nové jevy jsou 
skutečně nové.

URČiT, CO PORUšUJE ELEKTROSLABOU SyMETRii 
Urychlovač bude hledat Higgsův boson (nebo něco na jeho místě) a určí 
jeho vlastnosti. Uděluje Higgs hmotnost jen W a Z částicím, nebo  
i kvarkům a leptonům?

HLEDáNí NOvýCH PŘíRODNíCH SiL 
Nové částice by se mohly rozpadat na známé částice, jako jsou elektrony a jejich antihmotné 
protějšky, positrony. Takové síly by pak naznačovaly existenci nových přírodních symetrií 
a mohly by fyziky dovést k sjednocenému pochopení všech interakcí.

vyROBiT KANDiDáTy NA TEMNOU HMOTU
Sledováním neutrálních, stabilních částic vzniklých při vysokoenergetických srážkách by mohl urychlo-
vač pomoci vyřešit jednu z největších záhad astronomie a otestovat porozumění vědců historii  
vesmíru.

A PŘEDEvšíM, PROzKOUMávAT! 
Urychlovač bude zkoumat obrovskou novou oblast s možnými důkazy skrytých pro-
storočasových dimenzí, nových silných interakcí, supersymetrie a totálně nečekaných 
dějů. Fyzikové budou muset dávat pozor na souvislosti s dnešními velkými otázkami 
a být připraveni vznášet nové podle dat z urychlovače.

PěT cílů lHc
[CO ČEKAT]

W Z

? ➥  CHCete-li 
vědět víCe:

LHC Physics: The First One–Two 
year(s).  
F. Gianotti a M. Mangano, 
Proceedings of the 2nd Italian Work-
shop on the Physics of Atlas and CMS, 
strany 3–26. Editovali G. Carlino a  
P. Paolucci. Frascati Physics Series, 
svazek 38; 2005. Přetisk dostupný 
na www.arxiv.org/abs/hep-ph/ 
0504221

Particles and the Standard Model.  
Chris Quigg, The New Physics for the 
Twenty-First Century. Editoval Gor-
don Fraser. Cambridge University 
Press, 2006.

 Webová stránka Chrise Quigga  
(s odkazy na prezentace a videa jeho 
přednášek): http://lutece.fnal.gov

 Projekt LHC:  
http://lhc.web.cern.ch/lhc

Experiment ATLAS v LHC:  
www.atlasexperiment.org

Experiment Compact Muon Solenoid 
v LHC: http://cms.cern.ch

Srážkový detektor ve Fermilabu:  
www-cdf.fnal.gov

 Experiment DØ: www-d0.fnal.govsl
im

 f
il

m
s 

(il
us

tr
ac

e)
; A

n
d

re
y 

kr
AV

Ts
o

V 
(te

m
ná

 h
m

ot
a)

Simulace temné 
hmoty


