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Rozvrh prednášky 

 
• urýchľovač LHC v laboratóriu CERN 
 
• Higgsov bozón 
 
• tmavá hmota vo vesmíre 
 
• efektívne teórie a moderná časticová fyzika 

 
• spojenie výskumu vesmíru s výskumom častíc 
  



Bratislava 

Ženeva, 

Švajčiarsko 



urýchľovač LHC,  Ženeva  a  Alpy 

ATLAS 

CMS 

Nové ťažké častice sa najskôr nájdu na detektoroch ATLAS a CMS 



Príbeh urýchľovača LHC   

2011  zrážky protón-protón s ťažiskovou energiou 7 TeV  
        „evidencia“ častice s mc2~125 GeV  

moment ...  Čo je to ten  TeV    ??  
                          

2012  zrážky protón-protón s ťažiskovou energiou 8 TeV  
        počet zrážok: do júla toľko, koľko v r. 2011 
                                 4.júl: zverejnený objav častice s vlastnosťami Higgsa   
                       Physics Letters B: mc2=126±0.6 GeV  
                       za celý r.2012 až 4 x viac zrážok ako v r.2011  



jednotka pre energiu:  1 Joule  vs. 1 eV  (elektrónvolt) 

výška 

  1 m 

potenciálový 

rozdiel 

1 Volt 

+ 

- 

elektrón 

zdvihnutím závažia 0.1 kg 

 vykonáme prácu 1 Joule 

závažie získalo potenciálnu 

 energiu 1 Joule 

keď nám spadne dole na nohu, 

 bude mať kinetickú energiu 1 Joule 

prenesením elektrónu 

 vykonáme prácu 1 elektrónvolt 

elektrón získal potenciálnu 

 energiu 1 elektrónvolt 

keď nám elektrón spadne dolu 

 na nohu, tak si to nevšimneme 

1 Joule =   1019 eV 

             =   10 000 000 000 000 000 000 eV 



Ako si predstaviť energiu 1 protónu na LHC ?    TeV  (Teraelektrónvolt) 



Ako si predstaviť energiu 1 protónu na LHC ?   

potenciálový 

rozdiel 

1 Volt 

+ 

- 

elektrón 

prenesením elektrónu 

 vykonáme prácu 1 elektrónvolt 

elektrón získal potenciálnu 

 energiu 1 elektrónvolt 

1 Joule =   1019 eV 

             =   10 000 000 000 000 000 000 eV 

potenciálový 

rozdiel 

1 Volt 

+ 

protón 

kladný náboj protónu je rovnako veľký 

 ako záporný náboj elektrónu 

- 

aj prenesením protónu  

 vykonáme prácu 1 elektrónvolt 

1 TeV =   1012 eV 

          =   1 000 000 000 000 eV 

          =   0.000 000 1 Joule 

 TeV  (Teraelektrónvolt) 

komár: hmotnosť m ≈ 1 mg, rýchlosť v ≈ 30 cm/s 

            kinetická energia =   ½ mv2  ≈   0.000 000 1 Joule  ,  



Ako si predstaviť energiu 1 protónu na LHC ?    TeV  (Teraelektrónvolt) 

1 protón na LHC má približne (rádovo) 

 

            kinetickú energiu komára  

celý zväzok protónov na LHC má približne (rádovo) 

 

            kinetickú energiu rútiacej sa električky  



Príbeh urýchľovača LHC   

2011  zrážky protón-protón s ťažiskovou energiou 7 TeV  
        „evidencia“ častice s mc2~125 GeV  

2013 – jeseň 2014  odstávka, žiadne zrážky 

od jesene 2014 zrážky protón-protón s energiou  13 a neskôr 14 TeV  
                         (max energia na LHC )  
                 počet zrážok vyladený na maximum 
 
2016 alebo 2017  nová ročná odstávka 
 
...  LHC pôjde ďalších 15-20 rokov alebo aj viac 
 

2012  zrážky protón-protón s ťažiskovou energiou 8 TeV  
        počet zrážok: do júla toľko, koľko v r. 2011 
                                 4.júl: zverejnený objav častice s vlastnosťami Higgsa   
                       Physics Letters B: mc2=126±0.6 GeV  
                       za celý r.2012 až 4 x viac zrážok ako v r.2011  



Načo nám je LHC? 

 

Hlbšie základné poznanie štruktúry hmoty ! 

 

Nie je to o hľadaní nových a nových častíc, ale  

hlavne o porozumení základných zákonov nášho 

materiálneho sveta. 

Jednou z mnohých kľúčových otázok je  

pôvod hmotnosti 

 



POZOROVANÉ  HMOTNOSTI  elementárnych častíc  

kvarky a leptóny bozóny 



hmotnosti elementárnych častíc bez pôsobenia Higgsovej častice  

kvarky a leptóny 

kvarky a leptóny dostávajú hmotnosť len z pôsobenia Higgsovej častice  

bozóny 



Stav s najnižšou energiou (t.j. vákuum)  
je stavom, v ktorom má higgsovo pole  

Kvarky, leptóny a zvyšné bozóny „vedia“ o prítomnosti 
tohto poľa vo vákuu. Kvôli jeho nenulovej hodnote sú akoby brzdené 
(pre intuíciu: ako trenie / odpor prostredia pri pohybe vo vzduchu alebo vode),  
čo sa navonok prejavuje cez ich zotrvačné vlastnosti – hmotnosťou.   

Pôvod hmotnosti 

Vákuum nie je ničota  (nie je nulové higgsovo pole),  
ale je vyplnené takýmto konštantným poľom.   

nenulovú hodnotu. 



Ceny rektora UK absolventom teoretickej fyziky 

  

 2012 M. Kovaľ     (PhD štúdium  UK Bratislava) 

 2011 L. Tomek     (STU Bratislava) 

 2010 M. Poláček (PhD  Stony Brook, NY, USA), 

 2009 P.Maták       (PhD  UK Bratislava) 

 2008 J.Tekeľ        (PhD  Columbia, NY, USA) 

 2007 H.Hluchá     (PhD Viedeň)  a 

         L.Hošeková (PhD  ETH Zurich), 

 ...  

Zamerania: 

1) matematická fyzika 

2) relativita a gravitácia 

3) elementárne častice 

4) fyzika tuhých látok 



Pôvod hmotnosti  v analógii k premiestneniu sa cez dav ľudí 



Objav Higgsovho bozónu na LHC 



Príklad: Higgsov bozón, ktorý sa rozpadá na dva Z bozóny 

každý Z bozón sa vzápätí rozpadá na pár μ+μ-   

v detektore „vidíme“ iba dva páry μ+μ-   
 



 

 

Nevieme s určitosťou, 

či tu vznikol  

Higgsov bozón   

alebo či ide o proces, 

ktorý tvorí pozadie 

(dva fotóny síce vznikli, 

ale nepochádzajú  

z rozpadu Higgsa) 

 

Príklad 2: Higgsov bozón, ktorý sa rozpadá na dva fotóny 



4. júl 2012  

• Oficiálny oznam o objave Higgsu-podobnej častice s 

hmotnosťou125-126 GeV detektormi ATLAS a CMS.  

• Historická prednáška v CERNe vedúcimi predstaviteľmi 

týchto dvoch detektorov 

CERN 

Melbourne 



detektor ATLAS                                       detektor CMS  

oba detektory sa zhodujú,  rôzne rozpady sa zhodujú na hmotnosti   

hore: rozpad na dva fotóny   
dolu:  rozpad cez ZZ na páry μ+μ-   



Higgsov bozón - zhrnutie: 
 
   našli sme časticu s vlastnosťami Higgsovho bozónu  
   a hmotnosťou 125 GeV 
 
   v súčasnosti skúmame jej ďalšie vlastnosti  



Tmavá hmota 

v súčasnosti máme veľký počet rôznych 
nezávislých pozorovaní, ktoré svedčia 
o prítomnosti tmavej hmoty vo vesmíre 



náš svet 

pozorované stabilné častice nášho sveta:   príspevky do hustoty energie nášho sveta:   

? 



súčasná predstava:  halo z tmavej hmoty  
                                    ďaleko presahuje viditeľnú galaxiu 



Čo tvorí tmavú hmotu? 



Zhluk galaxií s názvom Bullet Cluster   (objav v r.2006)   

horúci plyn  

rtg spektrum  

galaxie  

optické spektrum  





zhluk galaxií môže pôsobiť ako gravitačná šošovka  
  
vytvára prstenec svetla alebo viacnásobné obrazy z objektu 
svietiaceho ďaleko za týmto zhlukom 
 
takouto šošovkou je aj Bullet Cluster 



Hľadanie častíc tmavej hmoty  

 

 

pozemské experimenty zatiaľ neúspešné,  

alebo  

s kontroverzným signálom,  

s malou štatistikou a  

vzájomne sa vylučujúce  



Výsledky z AMS  

experimentu  (2013) :  

Hľadanie častíc tmavej hmoty vo vesmíre: 

   počet pozitrónov z vesmíru voči počtu elektrónov  

Výsledky spred r.2013:  



Efektívne teórie a moderná časticová fyzika 



Typické rozmery objektov makrosveta (biológia, chémia)  

v metroch: 

              atóm   
     
     väzbová energia ~ 10 eV 
     
    rozmery:   atóm  10-10 m  
                

              jadro   
     
              ~ 7 MeV na nukleón 
     
              v priemere 5x10-15 m  

     nukleón   
          
     väzbová energia ~ 1 GeV 
     
     rozmery:    ≈ 10-15 m  

objekty mikrosveta (fyzika) 

102    101      1      10-1     10-2     10-3     10-4     10-5     10-6     10-7     10-8     10-9    10-10    
 

kliešť  

nalačno lopta 
futbalové 

ihrisko 
dom slimák buňka baktérie vírusy bielkoviny molekula  

vody 

atómy 



Aký je pôvod štruktúr na jednotlivých vzdialenostiach? 
   

Prečo sú typické škály (rozmery a energie) také, aké pozorujeme?  
   

moderná fyzika: toto je dobrá otázka, ktorú sa treba pýtať 

po slovensky:  
               na takejto typickej škále sa odrazu deje niečo nové, 
 
               keď naozaj porozumieme, čo je to to nové, porozumieme 
               aj tomu, prečo sa to prejavuje na danom typickom rozmere 
               a pri danej typickej energii                

               typické škály (rozmery a energie) nám hovoria 
               o prítomnosti fyzikálnej dynamiky, 
               ktorej je vlastná daná škála 
 

typické škály chémie a biológie nie sú fundamentálne, ale sú odvodené  
z rozmeru atómov a potrebného stupňa komplexity 



v metroch: 

              atóm   
     
     väzbová energia ~ 10 eV 
     
    rozmery:   atóm  10-10 m  
                

              jadro   
     
              ~ 7 MeV na nukleón 
     
              v priemere 5x10-15 m  

     nukleón   
          
     väzbová energia ~ 1 GeV 
     
     rozmery:    ≈ 10-15 m  

objekty mikrosveta (fyzika) 

102    101      1      10-1     10-2     10-3     10-4     10-5     10-6     10-7     10-8     10-9    10-10    
 

bodka  

za vetou lopta 
futbalové 

ihrisko 
dom slimák buňka baktérie vírusy bielkoviny molekula  

vody 

atómy 

Typické škály chémie a biológie nie sú fundamentálne, ale sú odvodené  
z rozmeru atómov a nevyhnutnej komplexity 

Týmto rozmerom rozumieme, majú pôvod v rozmeroch atómov: 



mikrosvet (časticová fyzika)  

Typická energia v elektrónvoltoch: 

1    101     102     103     104     105     106     107     108     109    1010  1011    ...     1028 

 

atómové  

jadro 
molekula  

vody 
atómy 

protón 

neutrón fundamentálna 

škála 

štandardného modelu 

kvantová 

gravitácia 

                                                     1 MeV                     1 GeV       100 GeV        Planck 

 

toto nie sú fundamentálne energetické škály sveta 
pôvod:  
atómová škála – elektromagnetická sila a princíp neurčitosti 
jadrová škála  -  silné jadrové sily a princíp neurčitosti 
protón, neutrón  -  QCD uväznenie kvarkov 

podľa Štandardného modelu je 100 GeV fundamentálnou škálou sveta  



10-3       ...                                                                                        1011    ...     1028 

 

tmavá  

vesmírna 

energia 

 

(kozmologická  

   konštanta) 

fundamentálna 

škála 

štandardného modelu 

kvantová 

gravitácia 

                                                                                                    100 GeV        Planck 

 

Fundamentálne škály sveta v elektrónvoltoch  

Teoretici:    škály Planckova a Higgsova by mali byť prirodzene 
                        ROVNAKÉ 
 
Pozorovaný veľký rozdiel medzi nimi by nemal byť ! 
 



Sú známe dve možné vysvetlenia, zatiaľ nevylúčené:  

1)  kvantové korekcie k Higgsovej hmotnosti  
 

(ich divergencie) sa vzájomne odčítajú dynamicky,  
 na základe novej symetrie sveta 

 
....  SUPERSYMETRIA  

 

2) Planckova škála sa nám iba zdá byť o 17 rádov ďaleko v troch rozmeroch. 
 

     V dodatočných priestorových rozmeroch ju vieme znížiť až k 100 GeV 
 
     .... na 100 GeV sa otvárajú NOVÉ DODATOČNÉ PRIESTOROVÉ ROZMERY  

 



Prečo LHC?   
               
          Preto, lebo v Štandardnom modeli je zavedená 
          fundamentálne nová energetická škála prírody 
          
                    100 GeV – 1 TeV  
 
 
Hlavným cieľom je preskúmať pôvod tejto škály 
 
to znamená rozumieť pôvodu hmotnosti  
Higgsovho bozónu v symetrickej teórii  
a stabilite tejto hmotnosti 

Nájdeme na LHC stopy SUPERSYMETRIE ? 
Zistíme prítomnosť štvrtého priestorového rozmeru ? 
Alebo ako Krištof Kolumbus objavíme časticovú Ameriku ? 



Felcini, 2008 



Supersymetria (SUSY) :   
 
každá zo známych „častíc“ Štandardného modelu  

... by mala mať svojho SUSY – partnera.  
 
... z nich najľahšia SUSY častica by mohla byť stabilná   
a  je horúcim kandidátom na tmavú hmotu  
 



Zhrnutie 
Podľa štandardného modelu elementárnych častíc máme v prírode ad hoc energetickú škálu 100 GeV 
LHC je prístroj na preskúmanie tejto fundamentálnej škály prírody,    
            v r.2012 objavil časticu s vlastnosťami Higgsovho bozónu a hmotnosťou 125 GeV 
 
Môže sa ukázať, že škála 100 GeV nie je v skutočnosti fundamentálnou, 
    a možno ju odvodiť - 
    ak je v prírode SUPERSYMETRIA (SUSY), tak škála 100 GeV  
               v Štandardnom modeli je odvodená od škály narušenia SUSY 
 
SUSY poskytuje prirodzeného kandidáta na časticu tmavej hmoty 
     
Ak sú v prírode extra priestorové rozmery, škála 100 GeV 
    môže byť v skutočnosti fundamentálnou škálou. V tomto prípade 
    je v skutočnosti Planckova škála 1019GeV iba „fatamorgánou“  
    nášho súčasného poznania trojrozmerného sveta. 
 
    Je možné, že nás príroda na LHC prekvapí nečakaným objavom,  
        niečím, čo nám ešte nenapadlo. 
 
    Usilovne pátrame,  zatiaľ vidíme z nových častíc iba Higgsa, a to je nám málo. 
 
    Po časticiach tmavej hmoty pátrame aj vo vesmíre – veľmi sľubný je AMS experiment 
 
• V súčasnosti najviac veríme na SUSY. Žiaľ nebude sa dať  rýchlo jednoznačne rozoznať,  
   že sme objavili SUSY, bude na to treba viac rokov LHC.  Podobne bude zrejme treba viac 
   rokov na výskum AMS signálu 


