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0. Pròleg

Estudiar el Big Bang s'havia fet tradicionalment amb telescopis, telescopis de microones còsmiques

i aparells similars que miren l'espectre electromagnètic per tot l'Univers, produït al passat i observat

en estèreo. Però hi ha un moment que resulta especialment rellevant per compendre l'Univers, les

seves lleis, el seu funcionament i cap a on es dirigeix. Estic parlant de l'instant (des del punt de vista

físic) previ al Big Bang. El temps primer de Planck on es va decidir tot, com seria la vida, l'energia,

la força, les partícules, l'ordre i també com seria el final, el Big Crunch. Ser capaços de reproduir el

precís instant ens donaria tota la informació necessària per comprendre l'Univers, no sol el conegut

(5% del total) sinó també l'energia fosca (68%) i la matèria fosca (27%), que reben aquest nom per

ser-nos totalment desconegudes. Un cop es tinguin totes les dades podrem extreure conclusions.

Però per poder fer-ho, calen dades que només es possible extreure de col·lisions. (Data, data, data;

I cannot make bricks without clay! deia Sherlock Holmes.). 

Fer col·lisions entre partícules no era l'objectiu dels acceleradors “prehistòrics”,  que estudiaven

raigs còsmics i raigs canals, amb la finalitat de trobar matèria (com Robert Millikan) i antimatèria

(arran de Paul Dirac) i altres partícules carregades elèctricament en les cambres de bombolles o

cambres de boira. Si bé ells no cercaven reproduir el Big Bang, ara, en contrast, sí que el cerquem.

Hom sap que si, posem per cas, reproduïm a petita escala un mateix escenari amb els mateixos

objectes i fem les mateixes accions que a l'escenari original, obtindrem el mateix resultat, ja que les

proporcions ho mantenen constant. Aquesta és una altra de les coses a les quals els acceleradors de

partícules haurien de donar resposta:  l'origen de l'Univers,  i  de retruc,  de la vida i  de l'espècie

humana. La resposta a totes les nostres preguntes pot estar en el resultat de la col·lisió d'un parell

d'hadrons d'àtoms de plom-208 ionitzats que xoquen a gran velocitat dins d'un detector i provoquen

un  “mini-Big  Bang”,  que  proporcionaria  moltíssima  informació,  tanta  com 40000  DVD's,  que

trigaria moltíssim temps en ser processada manualment, si bé gràcies a la computació quàntica seria

una feina relativament ràpida.

Nous descobriments permetran a la Cosmologia, l'Astrofísica i a l'Astronomia confirmar, refutar o

llicenciar per sempre el Model estàndard, o bé certificar la necessitat d'implementar les teories de

cordes, que plantegen fins a 11 dimensions. La ciència avança a base d'errors i de revisar i corregir i

tornar a revisar les seves teories, oferint la millor explicació possible amb els mitjans disponibles en

cada moment. És per això que la Física de partícules necessita desenvolupament dins de la Física

9



Moderna,  i  cal  aprofitar  el  moment  en  què  els  mitjans  hi  són:  LHC,  CMS,  ATLAS,  LHCb,

Tevatron...  i  hi ha equips de científics de moltes disciplines treballant per solucionar un mateix

problema que fa molt temps ens fa pensar.

0.1. Síntesi del treball en castellà

Este proyecto de investigación, cuyo objetivo era conocer y profundizar en la Física de partículas y

de altas energías, ha abierto la amplitud de mi campo de visión hacia la ciencia y el uso de las

partículas de Altas Energías.

El  trabajo está  enfocado en el  estudio de la  materia  a  nivel  subatómico,  centrado con especial

atención en el instrumento que permite realizar las mediciones y experimentos: Los Aceleradores,

con una visión temporal desde el primer acelerador de partículas hasta el moderno LHC  del CERN.

También hay un pequeño apartado dedicado a la antimateria, ya que la inexistencia de antimateria

tras el Big Bang deja importantes preguntas que buscan respuesta, y la podemos encontrar en la

antimateria que producimos o en la que sobrevive después del inicio de los tiempos.

Otro apartado está dedicado a las leyes, teorías, modelos, principios y otros fundamentos teóricos en

los que se sostiene la Física de partículas. Forman parte de la selección lo más destacado de los

estudios teóricos que se han hecho en el mundo dentro de este campo durante los últimos 140 años.

Una última parte se ha dedicado al análisis de gráficos de uno de los detectores (ATLAS) a través de

un programa con eventos preseleccionados por su especial interés y representatividad. En ellos he

intentado aplicar todo lo que he aprendido durante la búsqueda de información, las lecturas de

documentación y las visitas sobre el terreno, incluyendo conferencias impartidas por doctores y una

visita a un acelerador de partículas de CERN, concretamente al detector LHCb del LHC.

0.2. Abstract

The object of this research project, which was to learn and gain insight into the physics of particles

and high energies, has unlocked the door to science and the use of High Energy particles.

The project is focused on the study of matter at a subatomic level, and pays special attention to the

instruments and to the experiments: the accelerators, with a temporary view from the very first
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accelerator of particles till the ones at the modern CERN. There is also a short chapter devoted to

antimatter  as  the  nonexistence  after  the  Big  Bang  leaves  several  questions  unanswered  which

require  answers  and may be  found either  in  the  antimatter  we produce  or  in  the  one  that  has

survived since the beginning of time.

Another  chapter  is  devoted  to  the  laws,  theories,  models,  principles  and  other  theoretical

fundaments on which the physics of particles is based. They are part of the most select in theoretical

studies that have been carried out in this field in the last 140 years.

Finally, there is a part devoted to the graphic analysis of data of one of the detectors, ATLAS in

particular  through a  program with  pre-selected  events.  I  have  tried  to  apply  everything I  have

learned in my quest for information, from articles to my field trips.

0.3. Síntesi del treball en alemany

Das Ziel dieses Forschungsprojekt war etwas über die Teilchenphysik und hohe Energien zu lernen,

hat die Tür für die Wissenschaft und ihre Verwendung von Hochenergiepartikel freigeschaltet.

Das Projekt basiert sich konzentriert auf der Untersuchung der Angelegenheit bei einer subatomaren

Ebene und mit besonderem Augenmerk auf die Instrumente und Durchführung von Versuchen: die

Beschleuniger,  mit  einer  temporären  Ansicht  vom  ersten  Beschleuniger  von  Partikeln  bis  der

modernen CERN. 

Es gibt auch ein kurzes Kapitel der Antimaterie gewidmet, wie die fehlende Existenz nach dem

Urknall,  waseinige Fragen offen lässt  und die Antworten erfordern.  Wir finden entweder in der

Antimaterie, die wir produzieren oder in die Antimaterie, die es seit Beginn der Zeit überlebt hat.

Ein  weiteres  Kapitel  widmet  sich  den  Gesetzen,  Theorien,  Modellen,  Prinzipien  und  anderen

theoretischen  Grundlagen,  auf  denen  die  Physik  von  Partikeln  basiert.  Sie  sind  prima  Teil  in

theoretischen Studien, die in diesem Bereich in den letzten 140 Jahre durchgeführt wurden.

Schließlich gibt es einen Teil der grafischen Auswertung der Daten, die von einem der Detektoren

stammen  (ATLAS)  insbesondere  durch  ein  Programm mit  vorgewählten  Ereignissen.  Ich  habe

versucht, alles was ich auf meiner Suche nach Informationen gelernt habe, von Artikeln aus meinen

Besuchen.
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1. Introducció
Aquest treball de recerca té com a eixos la física de partícules i els instruments amb què s'explora:

Els Acceleradors. És un camp que últimament se n'ha parlat molt, arran de la descoberta del bosó de

Higgs, però generalment sense la precisió adient.

En aquest treball he intentat fer un repàs de la física de partícules, fins arribar a allò més petit: els

indivisibles. La Física ha anat avançant, de vegades més ràpid que altres ciències experimentals, a

través d'un procés d'assaig i error o bé amb el mètode científic com a base. I tot això és el que jo he

volgut plasmar en el meu treball: la evolució del marc teòric, que porta lligada una apassionant però

necessària tasca: experimentar i posar a prova les teories i intentar que fallin, i per tant, que quedin

falsades. Però per experimentar necessitem material, en el nostre cas, els acceleradors de partícules,

que han sofert una gran evolució ençà Crookes dissenyà el seu tub.

La investigació i la comprovació empírica de les teories  ens ha fet veure que hi havia mons que ens

eren inèdits, com l'antimatèria.

1.1. Justificació

A la ESO vaig cursar una assignatura destinada a incrementar l'interès de l'alumnat en les ciències

en general, “Experimentem”, que va despertar en mi curiositat pel mètode científic i per la Física i

la Química. També vaig tenir un primer contacte amb les teories d'Einstein, de Schrödinger, de

Rutherford, de Curie i de Röntgen, entre altres, als “Science Museum” de Londres i de Brusel·les i a

la “Cité des Sciencies et de la Industrie” de París. 

Farà més o menys un any vaig visitar Ginebra i la seu del CERN, encara que no vaig poder visitar

les instal·lacions científiques,  únicament les dedicades als turistes. A partir  d'aquí i mercès a la

voluntat  de participar en l'Olimpíada de Física i  de Química del  2014, vaig prendre part  en el

concurs CERNLAND, de la “Fundación Princípe de Astúrias” al 2013. Durant el mes de desembre,

i a proposta del professor de Física i tutor d'aquest Treball de Recerca, vaig assistir al cicle complert

de conferències que “Caixafòrum Lleida” organitzava, que van maximitzar el meu interès en el

tema de la Física de partícules i d'altes energies, i em van donar una idea sobre la qual col·locar la

pedra angular del meu Treball de Recerca, ja que era un tema que creia que no havia estat explorat

extensivament a nivell de batxillerat, que el currículum el contempla al final del segon curs, massa

proper a les Proves d'Accés a la Universitat; i a més considerava que hi ha marge de maniobra

suficient com per intentar explicar el concepte sense haver d'emprar un gran nombre de fórmules
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complexes o conceptes molt abstractes i també una varietat de temes que em permeten realitzar el

Treball  de Recerca  sense problemes  de massa  amplitud  o  massa puntualització,  encara  que  en

alguns conceptes intentaré fer l'estudi de manera més profunda que en d'altres molt abstractes que

no arribo a comprendre ara mateix.

1.2. Hipòtesis inicials

Hipòtesis i respostes (en cursiva) que inicialment vaig donar

I:  Apliquen les  mateixes  lleis  de la  Física (i  la  Natura  en general)  a  Altes  energies  (velocitats

properes a la de la llum) que a baixes energies (“velocitats newtonianes”)?

Resposta: Sí, la velocitat a la qual es mou un objecte no influeix en l'estat del mateix, ni en el pas

del temps.

II: És realment necessari fer tantíssimes col·lisions per trobar determinades partícules (fermions,

bosons)?

Rta:  No  calen  tantes  col·lisions,  sinó  col·lisions  definides  que  se  sapigui  que  produeixin  un

determinat nombre i tipus de partícules. Per exemple, si a la col·lisió X es va produir un bosó de

Higgs, a una col·lisió igual, també s'hauran de produir bosons de Higgs.

III: Podem trobar el gravitró amb els acceleradors actuals? ( Teories GUT o de cordes)

Com seran els acceleradors del futur? (si és que són necessaris)

Rta 1: No. Caldrà treballar a majors energies.

Rta 2: Crec que seran semblants als actuals, encara que tindran un diàmetre més gran i permetran

crear col·lisions entre partícules, que donaran resultat a partícules que no ens podíem ni imaginar

fins ara.

IV: Els detectors actuals de matèria (mateixa pregunta per a antimatèria) són prou efectius per el 

present, o ja estan obsolets? (Si estan obsolets, com seran els del futur?)

Rta1:Els detectors per a matèria tenen prou sistemes per trackejar les col·lisions, però un disseny 

en forma d'esfera en multiplicaria l'eficàcia, ja que cap partícula es podria escapar.

Rta2: Els detectors per a antimatèria hauran de ser modernitzats perquè els descobriments més 

recents han aportat nova informació que no es tenia quan es van dissenyar.
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V: Les mesures de seguretat que es prenen per a les potències amb què es treballa són adequades?, 

com hauran de ser en el futur (si s'augmenta la potència dels acceleradors)?

Rta: La seguretat és un tema molt important i vigilat, tret de petites incidències, que es responen 

amb rapidesa i eficàcia, inherents a l'ús dels aparells.

En un futur, les mesures hauran de ser semblants, però a més caldrà protegir els treballadors 

contra possibles ionitzacions en teixits, que podrien esdevenir en mutacions si hi ha fugues de 

radiació.

VI: Antimatèria i matèria, són realment tant diferents?

Rta:  No  són  gaire  diferents  (treient  la  càrrega),  però  presenten  diferències  que  ho  fan  molt

interessant per a alguns camps, amb possibles aplicacions mèdiques.

1.3. Objectius

Objectius generals

- Fer del TDR un treball transversal, que utilitzi coneixements i capacitat de diverses assignatures,

tot posant-los en pràctica.

- Consultar diferents fonts d'informació, contrastar-les i sintetitzar-les.

- Metodologia: triar els millors mètodes per realitzar el procés.

- Utilitzar les TIC com a eina útil i valuosa per realitzar el treball.

- Conèixer i emprar llenguatge específic del tema, així com representacions gràfiques adequades.

Objectius específics

- Arribar a conèixer el funcionament bàsic d'un accelerador de partícules i la seva evolució.

- Arribar a conèixer el funcionament bàsic d'un detector i la seva evolució.

- Entendre superficialment la Física d'altes energies i de partícules.

- Conèixer les partícules més comuns i habituals, així com les seves propietats

- Conèixer els bosons de les forces fonamentals.

- Entendre certes lleis, teories i principis de la Física que no comprenc o que no coneixia.
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1.4. Fonts utilitzades

Les fonts que he emprat en aquest treball han estat, de manera principal, adreces de pàgines web

especialitzades en la matèria. Les webs que més he consultat i que m'han aportat més informació

per  a l'apartat  segon han estat  les del  propi  CERN i  les de col·laboracions i  experiments.  Les

presentacions que el departament de Public Outreach m'han estat especialment útils per conèixer el

mode general de funcionament de cadascun dels detectors.

També he consultat un gran nombre de webs divulgatives sobre temes de l'apartat 4, que ha estat

àmpliament reforçat amb llibres especialitzats de la matèria i amb els llibres de text de Física I i II, i

també els de Química I i II, però en menor mesura. Per a aquesta última part també he llegit alguns

articles periodístics de divulgació científica, encara que es queden als temes més senzills i no entren

gaire  en  detalls.  També  val  a  dir  que  per  a  aquest  apartat  he  contrastat  la  informació  amb la

“Encyclopaedia Britannica” digitalitzada.

Una altra font molt important d'informació han estat les cinc conferències que es varen impartir a

l'hivern al Caixafòrum de Lleida, que eren una mena de “curset introductori a la física de partícules”

si es seguien de manera regular; així com aquelles que es van impartir a la Facultat de Física de la

Universitat de Barcelona en marc del campus “Physis”, en conjunció amb altres temes de física que

també m'han servit per elaborar el treball, algunes de manera directa i altres com a coneixement de

rerefons.

1.5. Recursos i metodologia utilitzada

Els recursos que he emprat han estat:

- Llibres, com a material de consulta i documentació abans de començar el treball.

- Webs, per aconseguir informació específica d'un tema en concret. 

- Suports gràfics de presentacions, que interrelacionen diversos conceptes i han estat de gran utilitat

per relacionar elements del meu treball.

- Conferències a les quals he assistit, on s'ha exposat un tema que m'era pràcticament nou.

-  Pel·lícules  i  documentals  sobre  el  CERN,  les  teories  de  la  relativitat  i  el  funcionament  dels

acceleradors.

- Visita a la col·laboració LHCb del CERN a la frontera franco-suïssa, on vaig baixar a visitar el

citat detector, rebent una classe magistral sobre el seu funcionament i les mesures de seguretat que

calia prendre per treballar-hi. També vaig visitar els primers acceleradors del CERN.
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-Visita a les exposicions “Univers of Particles” i “Microcosm”, situades al Globus de la Ciència i al

centre de visitants del CERN a Ginebra, respectivament.

Quant a la metodologia, vaig dur a terme un procés de documentació general molt important durant

el tercer trimestre de primer de batxillerat i, de manera especialment centrada en els acceleradors de

partícules durant l'estiu. He intentat explicar tot allò que he considerat indispensable per arribar a

una bona comprensió de la matèria, encara que a vegades, em refereixo especialment a teories on

intervé la relativitat i la mecànica quàntica, el nivell no és tot el planer que m'hauria agradat, ja que

els temes són força complexos. 

Les conferències i les presentacions han estat el pilar bàsic de la recerca, perquè han ordenat les

meves idees i m'han ajudat molt a desenvolupar i estructurar la recerca d'una manera coherent.

La cerca telemàtica constitueix també una part important del treball,  ja que gràcies a les TIC, es pot

consultar  un  volum  d'informació  mai  vist  fins  ara  i  de  manera  pràcticament  instantània.

L'Encyclopaedia Britannica ha estat un excel·lent element de referència i contrast.

Les visites de camp m'han servit per contrastar algunes de les meves hipòtesis, i per comprendre

aspectes del funcionament dels acceleradors que et  pot explicar un operari  de manteniment,  un

científic becat o un físic pràctic que està fent el seu doctorat allà. Aquestes opinions, experiències,

bromes entre companys i anècdotes donen valor humà a tot el treball que es fa en un laboratori com

el CERN i no estan posades ni a Internet ni als llibres.

No he realitzat  cap enquesta  ni  entrevista  perquè no ho he considerat  rellevant  per al  tema en

qüestió.

No obstant això, he treballat amb dades reals ajustades de l'experiment ATLAS de l'LHC del CERN.

Ha estat una bonica experiència i m'ha recordat que, en Física, res és el que sembla a primera vista i

que cal mirar les dades amb calma. No servia establir un procediment totalment mecànic, ja que

cada esdeveniment era diferent i s'havia d'anar amb molta cura, perquè hi havia moltes coses a

vigilar.
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1.6. Dificultats

No he trobat cap dificultat que no hagi pogut salvar amb més o menys esforç i treball.

Les principals dificultats foren:

- Complexitat dels temes i dels conceptes a tractar.

- Quantitat de coneixement de fons per comprendre quelcom.

- Idioma: molt contingut està en anglès o alemany. Traduccions al castellà o català incorrectes, amb

els traductors d'internet.

- Fer la tria de què calia incloure i què s'havia de deixar fora.

- Comprensió del tema en general i d'aspectes particulars.

- Conceptes que no existeixen ni en castellà ni en català, per tant, he hagut de formar neologismes, a

través de calcs lingüístics.

- Molta informació d'ATLAS i CMS, però informació insuficient dels altres detectors i experiments,

més petits i menys famosos.

- La teoria de la relativitat general i la mecànica quàntica m'han causat més problemes dels que em

pensava (No obstant això, m'he iniciat en ells). No així la teoria de la relativitat restringida, que la

he arribat a comprendre d'una manera prou acceptable. 

- Poca informació sobre les teories no-clàssiques, especialment a partir de la teoria electro-dèbil:

teoria de cordes, de la supersimetria, de la gran unificació, de la teoria del tot.

- El fotó no s'ha estudiat gaire com a partícula elemental, sinó com a fenomen ondulatori i clàssic.
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2. Història dels acceleradors

2.1. Antecedents

La idea sobre la composició i el comportament de la

matèria no és ni de bon tros nova. Tales de Milet digué

que l'aigua era l'element bàsic de la Terra. Una mica més

tard es pensava, i així ho va compilar Empèdocles, que

la matèria estava formada pels quatre elements

fonamentals, a saber: aire, aigua, terra i foc; i que amb la

barreja dels quatre sorgia tot. Però aquesta teoria no té

evidència empírica que la sostingui. El foc és una

transformació d'energia química en energia calorífica i

la terra està formada

per elements químics, de l'hidrogen fins a l'Urani; l'aigua és 

monòxid de dihidrogen i l'aire és una barreja de nitrogen, 

oxigen, argó i altres gasos. La filosofia, la raó i la lògica van 

entrar a jugar i es va veure que la matèria era quelcom més 

complicat que allò que deia Empèdocles. 

Com quasi tots els  descobriments en Física de partícules,  la

història comença amb un científic ( i/o físic) teòric. A l'Hellas

clàssica, hi havia discusions  sobre la  composició de la matèria,

dividint-se els filòsofs de l'època (els únics veritables científics)

entre eleates i atomistes. Aquests últims tenien com a exponent

a Demòcrit 460 a.C.-370 a.C. (Δημόκριτος, escollit pel poble);

va viatjar  per Egipte,  Pèrsia,  Mesopotàmia,  Caldea,  Etiòpia i

fins  i  tot  la  Índia,  tenint  com a  influències  els  visirs,  astròlegs  (ara  coneguts  com astrònoms),

sacerdots, savis, estudiosos i mags. Va ser el primer en defensar que la percepció per la qual pensem

que tenir una pedra o qualsevol altre objecte material a la mà, és un procés purament físic i mecànic,

mentre que les sensacions són atributs de la matèria provocades perquè la mateixa està reunida en

un esquema ordenat, fi, complexe i perfecte; mai influït pels déus de la matèria (com ara Physis).

Segons ell i en contra de la corrent filosòfica del moment, afirma que els canvis fisicoquímics es

deuen a la Física i no a la màgia o a la voluntat divina. La seva “Teoria atòmica” és allò que el fa

més conegut actualment, encara que també va desenvolupar les fórmules del volum del con i de la
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piràmide, en relació al cilindre i prisma amb idèntica base.

A més a més, va exposar la teoria de l'emissió corpuscular

de la llum, per costum atribuïda a  Isaac Newton. 

La  “Teoria  Atòmica de  l'Univers”,  que fou originalment

concebuda pel seu mentor Leucip, no està  basada en fets

empírics  sinó  que  ho  està  sobre  raonaments  lògics.

Esquemàticament:

-  Propietats  dels  àtoms:  Eterns,  homogenis,

incompressibles, invisibles i imparables.

- Les diferències entre àtoms només ho són quant a forma i

tamany, però mai per qualitats internes.

- Depenent de l'agrupament d'àtoms també varia el seu comportament.

A més, entenia que tots els àtoms es movien descrivint una espiral sobre ells mateixos.

En vista de tot això, i tenint en compte els mitjans tècnics disponibles per al moment, els àtoms (Á-

tomos significa  in-divisbles),  podem afirmar  que si  haguessin  comprovat  empíricament  aquests

postulats,  perfectament  els  haurien  donat  per  vàlids,  sòlids  i  ferms,  pràcticament  els  haurien

considerat  axiomes.  Posem  per  exemple  dos  blocs  en  forma  de  cub  amb  una  aresta  de  deu

centímetres, el primer de fusta i el segon de pedra. Els partim per la meitat. Repetim el procés.

Repetim l'operació i així durant un període de temps molt llarg. Obtindrem àtoms? Per definició sí,

encara que se'ns presenten certes dificultats. De fet  i ateses les limitacions tècniques obtindrem

indivisibles; si aquest no fos el cas, no tindríem res, és a dir zero, la matèria s'hauria esvaït sense

deixar cap rastre. 

De totes formes, no haurem obtingut àtoms com els coneixem actualment (ens hauríem quedat amb

agrupacions de moltes molècules), encara que sí haurem confirmat tots els postulats de la teoria de

Demòcrit. Cap àtom haurà desaparegut, no els haurem pogut apropar més del que ja estaven i no els

haurem pogut comprimir ni veure a simple vista. 

Tot això implica que tampoc n'haurem vist l'interior i per tant no podem afirmar ni desmentir el

segon postulat. 

El tercer, queda confirmat perquè tallar la fusta ens ha estat molt més senzill i menys laboriós que la

pedra, encara que a cops la fusta era més difícil de tallar que la pedra. Això és una prova irrefutable

de la validesa del tercer postulat. 
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John Dalton  també va  desenvolupar   una  teoria  atòmica,  que  ve a  ampliar,  matitzar  i  corregir

postulats de la teoria de Demòcrit. A més Dalton, a diferència que Demòcrit, va experimentar per tal

d'atorgar força a la seva teoria.

 Els principals postulats de la teoria atòmica de Dalton són:

- Tot element està format per àtoms.

- Àtoms del mateix element són semblants en massa i mida.

- Àtoms de diferents elements difereixen en massa i mida.

-  Un compost  químic  estarà  format  sempre  per  la  unió  de,  com a  mínim 2  àtoms  d'elements

diferents. D'aquí deriva la llei de les proporcions definides de Joseph-Louis Proust, de l'any 1799.

- Els àtoms de dos elements es poden combinar en proporcions diferents per formar compostos

diferents. Llei de les proporcions múltiples, formulada el 1808 per Dalton i demostrada per Gay-

Lussac, on dos o més elements es combinen per donar lloc a més d'un compost, la massa d'un d'ells

s'uneix a una massa fixa de l'altre, vénen sempre definides per una relació de nombres senzills, com

en els següents compostos de nitrogen i oxigen; 1:1, com

en el NO; 2:1 en N2O; 1:3 en NO3; 1:2 en NO2.

Al segle XIX, l'any 1875 el físic britànic William Crookes

va dissenyar un tub amb el buit quasi perfecte, col·locant

electrodes  (ànode  i  càtode)  i  connectant-los  a  una

diferència de potencial relativament elevada. Dins del tub

es  formà  un  feix  lumínic  visible  per  fluorescència  a  la

paret  oposada  al  càtode.  El  corrent  elèctric

viatjava  pel  buit,  rebent  el  nom  de  tubs

catòdics. 

- Tales de Milet (electricitat estàtica de l'ambre

elektron)

-  Charles  F.  C.  du  Fay  (distinció  entre

l'electricitat estàtica del vidre i la del plàstic)

-  Benjamin Franklin (electricitat  com a fluid

que es transmetia d'un cos a un altre al fregar-

se o entrar en contacte)

- Alessandro Volta (Construcció de la  primera
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pila a través d'un procés químic, discos de coure, zinc o plata i aigua amb sal com a electròlit)

- Coloumb (inventor de la balança de torsió i la llei que porta el seu nom)

- Cavendish  (Determinació de la constant de Columb en el buit i a l'aire)

- Michael Faraday (Demostració de l'existència d'ions amb càrrega positiva que es dirigien cap a

l'electrode negatiu i cations que ho feien cap al  positiu,  electròlisi,  i  mesura de la relació entre

l'electricitat i la quantitat de matèria dipositada en un càtode, Gàbia de Faraday)  

- J. Stoney (suggerència de l'estructura de naturalesa elèctrica de la matèria i determinació de la

càrrega d'una partícula amb les dades dels experiments de Faraday), confirmava l'existència d'una

partícula fonamental: l'electró.

Gràcies a totes aquestes aportacions, l'any 1897 el físic anglès John Joseph Thomson, emprant un

tub de raigs catòdics del seu compatriota W. Crookes, fou capaç d'estudiar la naturalesa d'aquests

feixos  de  partícules  carregades  elèctricament  de  manera  negativa.  En un tub  de  raigs  catòdics

connectat a una bomba de buit, va muntar una pantalla fluorescent que s'il·luminava en el punt en

què el  feix impactava.  Sense aplicar  cap mena de força electromagnètica,  el  feix descrivia una

trajectòria recta, sense desviar-se respecte el punt de sortida. 

Per  confirmar  que  el  feix  estava  compost  de partícules  carregades,  va  aplicar  primer  un camp

magnètic amb imants naturals i després un camp electromagnètic, comprovant en ambdós casos que

el feix es torçava sempre cap al pol positiu, ja fos de l'imant o de l'electroimant. Va calcular la

relació q/m (Càrrega, en Coloumbs partit per massa en kilograms) i

va obtenir com a resultat 1,758820174*1011 C/kg. Per comprovar si

aquestes  partícules  carregades  formaven  part  de  la  matèria  en

general o si eren producte dels materials amb els quals estava fet el

tub  de  raigs  catòdics,  va provar  amb diversos  tubs  de diferents

metalls formant el càtode i l'ànode, o fins i tot, plenant el tub de

diferents gasos.

Seguia obtenint la mateixa relació, i va anomenar aquestes noves
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partícules electrons, nom que Tales de Milet els havia donat al fenomen de l'ambre al segle VII a.C. 

El 1909, i confirmant les observacions de Thomson, Robert A. Millikan va determinar exactament

la massa i  la  càrrega de l'electró,  emprant  gotes d'oli  i  observant que la  càrrega d'aquestes era

múltiple de la càrrega de l'electró. Tornant a Thomson, el 1906 va modificar el model atòmic de

Dalton, afegint-li els electrons, que serien com una cookie, on la càrrega positiva estaria dipositada

a la part marró de la galeta i la càrrega elèctrica negativa estaria situada i concentrada en els punts

de xocolata. La càrrega elèctrica positiva tindria el mateix mòdul que la negativa, però canviada de

signe; cosa que faria l'àtom neutre (ara ja amb la concepció actual). 

Amb aquest model s'explicava l'electrització per fregament i l'existència de partícules positives i

partícules negatives. En paraules del mateix Thomson: “Un àtom pot perdre o bé guanyar electrons;

si en guanya, pren càrrega negativa; si en perd, pren càrrega positiva. Els cossos de diferent signe

s'atreuen, ja que la matèria sempre tendirà a recuperar la neutralitat, és a dir, l'absència de càrrega

elèctrica,  donada  pel  mateix  nombre  de  partícules  positives  que  de  negatives.  Els  cossos  amb

electricitat del mateix tipus es repelen (Positiva-Positiva o bé Negativa-Negativa).

El descobriment del electró va esperonar als científics, fent que es posessin a treballar per trobar la

partícula de càrrega positiva. 

Treballant un altre cop amb tubs de descàrrega  (a pressió més baixa que els tubs de raigs catòdics),

es van detectar uns raigs que viatjaven en direcció contrària als raigs catòdics. Per poder observar-

los, es va perforar una placa que realitzava les funcions de càtode i es va observar que travessaven

els forats. Es van anomenar raigs canals. Realitzant un estudi sistemàtic com ja havia fet sobre els

raigs catòdics, va descobrir que els raigs canals viatjaven d'ànode a càtode (mateixa direcció però
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amb sentit oposat als raigs catòdics) i que en xocar amb les molècules neutres de gas, aquestes

s'ionitzaven i eren atrets pel càtode en la forma de raigs canals, amb una acceleració molt forta. 

Els raigs canals també es desviaven per l'efecte dels camps magnètics i electromagnètics i eren

atrets per la placa de càrrega negativa. Estudiant aquesta desviació i la relació q/m abans esmentada,

es va veure que aquest cop sí que era diferent i variava en funció del gas que el tub contingués

(Argó,  neó,  nitrogen,  oxigen,  heli,  hidrogen).  La  relació  més  gran  es  va  trobar  en  l'hidrogen:

mateixa càrrega en mòdul que l'electró, però positiva; una massa unes 2000 vegades més gran i una

relació q/m petita en comparació a la mateixa dada dels electrons. Aquesta nova partícula va trigar

en  ser  acceptada  com a  unitat  de  càrrega  fonamental  positiva.  No va  ser  fins  al  1920,  que  el

neozelandès  Ernest  Rutherford va considerar-la  partícula  elemental  (erròniament,  està  un quark

down i dos quarks up), per tant omnipresent als àtoms, suggerint en nom de protó (protos en grec,

primer).

Henri Becquerl és el següent en interpretar un altre fenomen molt

important  per  als  acceleradors,  si  més  no,  al  principi:  la

radioactivitat, (que li va valdre el Premi Nobel de Física el 1903,

compartit amb el matrimoni Curie). Al 1896, mentre treballava amb

el fenòmens de la fosforescència, va adonar-se que les sals d'urani

amb les quals treballava, produïen taques negres en una placa de

fotografia, malgrat estar en una cambra fosca. Aquestes partícules

també eren capaces de travessar papers negres i altres coses opaques

per a la llum d'espectre conegut fins al moment.

El 1911, Ernest Rutherford (Premi Nobel de Química el 1908 pels seus treballs en la diferenciació

de la radiació α i β, el període de semidesintegració i la permutació cap a elements químics més

lleugers després d'emetre radiació; cosa que el convertia en el primer alquimista) enuncia el seu

model atòmic, molt semblant al proposat per Hantaro Nagaoka el 1904, basat en l'estructura de

Saturn, en referència a l'experiment dut a terme el 1909 pels col·laboradors d'Ernest Rutherford i

sota la seva supervisió, Hans Geiger (més tard inventaria el comptador Geiger) i Ernst Maden, que

no estaven contents amb el model atòmic de Thomson, van intentar refutar-lo dissenyant el molt

famós experiment de la placa d'or bombardejada amb partícules radioactives, partícules α, formades

per nuclis d'Heli; on, encara que la majoria de les partícules travessaven la làmina sense desviar-se

24

Radiografia cap al 1900



ni un àpex, una petita proporció experimentaven lleugeres desviacions (produïdes per la llei  de

Coloumb al  apropar-se  als  protons  de  l'interior  de  l'àtom)  i  que  una  de  cada  10000 partícules

rebotava cap enrere, desviant-se més de 150º (havia xocat amb l'àtom!).  D'aquest experiment va

dir, sintetitzant la pròpia teoria en quatre ratlles:”It was quite the most incredible event that has ever

happened to me in my life. It was almost as incredible as if you fired a 15-inch shell at a piece of

tissue  paper  and  it  came  back  and  hit  you.  On  consideration,  I  realized  that  this  scattering

backward must be the result of a single collision, and when I made calculations I saw that it was

impossible to get anything of that order of magnitude unless you took a system in which the greater

part of the mass of the atom was concentrated in a minute nucleus. It was then that I had the idea of

an atom with a minute massive centre, carrying a charge.”

Nagaoka li contestà, no sense ironia, en una carta el 1911: “Congratulations on the simpleness of

the apparatus you employ and the brilliant results you obtained”. 

El model atòmic de Thomson, encara que s'havia descobert utilitzant partícules accelerades, ja no

servia; havia estat derrotat per partícules produïdes per la

radioactivitat natural.

Es deia del model rutherfordià  que havia estat l'aportació

més  important  a  la  ciència  des  de  Demòcrit,  segons

l'astrònom  Arthur   Eddington.  Havia  nascut  la  física

nuclear,  que  Rutherford  investigaria  i  desenvoluparia,

capitanejant-la en els seus inicis.

Però la cosa no estava ni de bon tros solucionada. Hi havia

un  petit  problema.  La  massa  mesurada  del  nucli  d'heli

(amb dos protons) era doble a l'inicialment esperada (com

si  en  tingués  quatre),  despreciant  la  massa  dels  electrons  per  irrellevant.  De  manera  correcta,
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Rutherford va interpretar que hi havia una partícula de massa semblant a la del protó, però sense

càrrega elèctrica de cap tipus, es a dir, neutra; com la matèria tendeix a estar, amb càrrega igual a

zero. James Chadwick, Premi Nobel de Física el 1935 per descobrir el neutró (Hans Falkenhagen ho

va descobrir simultàniament, va rebutjar la proposta de Chadwick de compartit el Premi Nobel). 

El procés que va seguir va ésser relativament senzill. Emprant un comptador semblant al Geiger,

que  detectava  partícules  positives,  va  col·locar  una  font  de  partícules  (mineral  d'Urani)  d'Heli

(partícules α) i va comprovar que donava senyal. Tot seguit, va col·locar una làmina de beril·li (Be-

9)  entre  la  font  de partícules  α  i  el  detector,  i  va observar  que  la  làmina  no permetia  que  les

partícules α fóssin detectades pel comptador. Tot seguit va col·locar una placa de parafina entre la

làmina de beril·li i el detector. Aquest va començar a donar senyal un altre cop. L'explicació que va

donar Chadwick fou que les partícules α al xocar amb la làmina de Beril·li emetien partícules sense

càrrega, que com a tals no eren detectades pel comptador, però al xocar amb la placa de parafina sí

que  desprenien  protons,  i  per  tant  eren  detectats.  A  part  de  suposar-li  el  premi  Nobel,  el

descobriment  d'aquesta  nova  partícula  va  permetre-li  desenvolupar  la  fissió  de  l'Urani-235,  la

creació de la bomba atòmica (Trinity, Fat Boy, Little Man), a més dels fonaments de la bomba de

neutrons i termonuclear, i el descobriment del triti, un dels components de l'aigua pesada.

Ara ja tenim l'electró, el protó i el neutró, a més del concepte dels indivisibles (que cada cop arriba

a escales més petites) i el model atòmic de Rutherford (millorat pel model de Niehls Bohr, encara

que basat en el model rutherfordià, on un electró té 4 nombres quàntics i pot ocupar un lloc en una

òrbita  circular).  Si  més  no,  encara  no  hem arribat  als

constituents més fonamentals de la matèria en el cas del

neutró i del protó. 

L'electró  sí  que  ja  és  partícula  fonamental,  sense

constituents.  El  comportament  d'aquesta  partícula  en

elements diferents de l'hidrogen, provocaria que el model

de  Bohr  s'hagués  de  revisar  a  fi  què  inclogués  noves

observacions experimentals.

Primerament,  el  1916,  Sommerfield  va  descriure  de

manera  relativista  les  òrbites,  que  ara  podien  ser

el·líptiques. Al 1924, Erwin Schrödinger va modificar el

model per arribar a una concepció que va donar lloc a la

química quàntica. Les òrbites circulars van ser substituïdes pel concepte de l'orbital atòmic, dels
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nivells i dels subnivells en cada capa. Al 1928, Paul Dirac incloïa l'espín en l'equació, donant una

solució que l'integrava. 

2.2. Evolució

Per explicar l'evolució ho he fet per “generacions”; classificació arbitrària per la tecnologia que

s'empra en els acceleradors. Dins de la mateixa “generació”, m'he guiat per la cronologia.

Tret de sortida

Per ampliar el coneixement de la constitució de la matèria, de l'Univers i,  en aquells moments,

aconseguir un model atòmic que funcionés perfectament de manera experimental, es va començar a

gestar l'embrió que acabaria sent el LHC del CERN. La idea d'accelerar partícules per llençar-les

contra un blanc fixe i veure que succeeix té el seu origen l'any 1875 amb el tub de raigs catòdics de

William Crookes, utilitzat per Thomson per descobrir l'electró. Arran de l'èxit amb la làmina d'or,

Rutherford (com a director del laboratori Cambridge, càrrec que ocupa en substitució de Thomson

l'any 1919) fa, l'any 1927 durant la inauguració del High Tension Laboratory de la Universitat de

Cambridge,  la  següent  petició  als  enginyers  que  treballen  amb  ell: “What  we  require  is  an

apparatus to give us a potential of the order of 10 million volts which can be safely accommodated

in a reasonably sized room and operated by a few kilowatts of power. We require too an exhausted

tube capable of withstanding this voltage…I see no reason why such a requirement cannot be made

practical”amb la intenció d'obtenir partícules més energètiques que les partícules α i partícules β,

β+, β- amb les quals treballaven. Una petició difícil de realitzar amb els mitjans tècnics del moment.

Una alternativa als acceleradors haurien estat les càmeres de boira, inventades per Charles T. Rees

Wilson, físic escocès qui, mentre treballava en observacions de l'espectre de Brocken a Ben Nevis al

1894, va començar a desenvolupar cambres d'expansió per a l'estudi de núvols i fenòmens òptics en

l'aire humit. Llavors va adonar-se que els ions podien actuar com a centres on formar les gotes

d'aigua. Mentre cercava una aplicació pràctica i perfeccionava la primera cambra, va fixar-se que

les partícules ionitzants (provinents de fora, però no estava segur) travessaven el vapor d'aigua de la

cambra,  deixaven un rastre  que es podia seguir  a  través de la  finestra  d'observació.  El  1927, i

conjuntament amb Arthur Compton, va rebre el Premi Nobel de Física. Allò que en un inici pretenia

ser un instrument de predicció meteorològica va suposar-li a l'inventor un Nobel i va obrir un camp

nou de treball en la Física de Partícules.
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Primers intents 

L'any  següent,  1928,  Kurt  Urban,  Arno  Brasch  i  Fritz  Lange  van  aconseguir  15  Megavolts

aprofitant l'energia elèctrica dels llamps als Alps Italians. Va resultar fallit pel fet que no tenien un

tub  de  descàrrega  amb  capacitat  de  resistir  els  voltatges  aconseguits.  Kurt  Urban  va  morir  a

l'intentar-ho.

El 1930, Breit, Tuve i Dahl aconseguiren 3MV a 760 mmHg i 5,2 MV a alta pressió, emprant una

bobina Tesla refrigerada per oli. Presentava el problema de requerir moltíssima potència i no tenir

aïllament en el tub accelerador.

Corre 1931, i Brasch i

Lange  (supervivents

als  Alps),  dissenyen

un  tub  basat  en

descàrregues  i  un

generador  d'impulsos.

Va  funcionar,  encara

que  només  fou  capaç

de  subministrar  900

kV.
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Primera generació d'acceleradors: de tensió directa

En  vista  als  problemes  referits  a  potència,  aïllament,  voltatge,  seguretat  i  la  sempre  present

economia,  apareixen els  acceleradors  electrostàtics,  basats  en el  Tub de  Crookes  i  el  muntatge

experimental de  Moseley, on una mostra metàl·lica s'excita sota una gran diferència de potencial i

es fa xocar amb un blanc. El gas s'ionitza per efecte de l'elevat voltatge i apareix l'“efecte Corona”.

També durant 1931, Robert J. van der Graff proposa el muntatge de dos generadors de van der Graff

(amb esferes  de  6m de  diàmetre  i  torres  de  6  m,  per  aconseguir  10  MV individualment),  en
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formació  tàndem,  ja  que  requereixen  poca  potència,  aporten  seguretat,  fiabilitat,  precisió  i

eficiència. 

El seu funcionament es basa en carregar ions, que s'acceleren amb un

voltatge positiu.

Un núvol de gas (gas stripper) els arrenca els electrons, cosa que els

converteix en cations, que s'acceleren per repulsió, un altre cop amb

voltatge positiu, preparats per impactar.

El 1932, Cockford i Walton van construir una font capaç d'aconseguir

800kV, basada en multiplicadors de tensió,  condensadors i  díodes,

amb  la  qual  van  provar  les  teories  d'Einstein  de  la  equivalència

massa-energia i  la fissió del nucli  de Liti.  En la imatge es mostra

l'accelerador de Cockford-Walton

Segona Generació: acceleradors ressonants

Aquesta segona generació es basa en una acceleració de tipus “staired-slope”, com una baixada amb

escales, en què cada tram pla representa un voltatge i l'acceleració màxima és com la diferència

entre el punt més alt i el punt més baix. Acceleradors circulars, amb dos imants circulars, col·locats

com seria el pa en un sandvitx i sent el pernil una placa de fusta amb un espiral i un compartiment

per col·locar la substància que s'ionitzarà i emetrà les partícules sobre el blanc immòbil.

El  1924  el  geofísic  suec  Gustav  Ising  va  cursar  la  proposta  d'augmentar  l'energia  d'un  tub

d'electrons,  tot  reemplaçant l'únic forat  en

què  s'aplicava  un  voltatge  altern  per  una

sèrie d'electrodes buits, en l'ona d'entre els

que s'aplicava una ona portadora,  aplicant

voltage  altern  d'alta  freqüència  mitjançant

línies de retard. 

Entre 1928 i 1929, el noruec Rolf Wideröe

va  observar  que  la  proposta  d'Ising  mai

arribaria a funcionar perquè els  electrodes

reflexarien l'ona pel lloc on estan situats. Va

corregir  aquestes  deficiències  en  el  marc

d'una tesi doctoral i que va publicar en la
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revista “Archiv für Elektronik” en alemany, introduint un voltatge altern que canviava de sentit

quan la partícula accelerada es situava als anomenats “tubs de deriva”. Va aconseguir accelerar ions

Na+ fins al 50 KeV, en dos trams de 25 KeV. Utilitzat com a injector de LINAC fins fa pocs anys. 

Els components principals d'un LINAC modern són: una font de partícules, que pot utilitzar càtodes

termoiònics, fotocàtodes excitats per làser; o de plasma extret de gas excitat amb microones; una

font d'alt voltatge  per injectar inicialment les partícules, pot ser de voltatge continu o altern, en el

cas  d'acceleradors  iònics  s'utilitzen imants  quadripol  per  focalitzar  el  feix a  baixa energia;  una

estructura que es mantingui al buit a prop del 0,05 mmHg, per evitar pèrdues d'energia i el tamany

varia del metre als quasi 4km d'espai buit de l'Standford Lineal ACcelerator (Construcció totalment

recta més llarga de la Terra), a Califòrnia. En els acceleradors tan llargs, s'ha de mantenir l'alineació

de tots el components de manera perfecta, utilitzant un làser com a guia. També es requereixen

electrodes de diverses mides i materials. Els electrodes curts estaven a prop de la font de partícules,

i els llargs, lluny de la font. Fonts de voltatge per alimentar els electrodes i krilstons, amplificadors

de senyals seran necessaris durant

tot el recorregut. 

Entre els avantatges trobem que no

hi  han  interferències  destructives,

que  és  fàcil  de  focalitzar,  que  es

pot  treballar  a  ona  continua  o  a

polsos  variables,  que  no  calen

instruments per introduir i extreure

el  feix.  El  principal  inconvenient

és l'elevat cost, perquè calen molts

elements d'acceleració, ja que les partícules

només  passen  un  cop  per  cada  punt  del

recorregut.

A l'abril de 1929, Ernest Orlando Lawrence,

professor  de  la  Universitat  de  Califòrnia,

que no sabia res d'alemany,  va mirar-se la

revista “Archiv für Elektronik”, entenent el
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funcionament de l'accelerador de Wiederöe només amb els dibuixos. Decidí de portar un enginyer

de General Electric, David Slon a la Universitat. Slon millorà l'accelerador de Wideröe amb un total

de trenta electrodes. Fou capaç d'aconseguir accelerar ions d'elements pesats, com ara mercuri, a

energies del milió de volts. Però no funcionava gens bé amb partícules lleugeres. Això va ajudar a

Lawrence a centrar-se en dirigir els feixos de partícules. Aprofitant aquesta experiència, Slon fou

capaç de dissenyar una màquina de Raigs-X, de gran interès hospitalari. A Lawrence va ocórrer-se-

li  gràcies a allò que havia aprés amb Slon, que canviant el  disseny a òrbites espirals, es podia

realitzar el procés d'acceleració en un tamany reduït. Li van assaltar els dubtes sobre la viabilitat del

projecte. Una altra visita d'un enginyer alemany, Otto Stern, l'animà a seguir, dient-li que estava

sobre el camí correcte. La pedra angular del ciclotró s'havia tallat i només li faltava polir-la per

acabar-la. 

El  mètode  era  el  següent:  L'ió  és  accelerat  pel  camp  magnètic  existent  entre  les  dues  D

magnètiques.  Com  que  cada  mitja  volta  de  l'ió  la  polaritat  s'inverteix,  l'ió  està  sent  accelerat

constantment. Com més gran era el nombre de vegades que passava la partícula pel camp entre els

dos  imants,  més  velocitat  adquiria.  En  un  camp magnètic  perpendicular  al  pla,  considerant  la

Fc.f.=m·v2/r i FB=q·v·B; llavors obtenim r=m·v/qB i ω=2πf=v/r. Això implicava que era possible

girar els tubs per aplicar un camp magnètic extern, però havia de seguir sent perpendicular. Més tard

es va descobrir que els tubs no calien i podien ésser substituïts per un imant en forma de D a cada

costat. Van construir un primer ciclotró de protons petit (dins la tesi de M. S. Livingston), de tan

sols  4  polzades  (10,24 cm de  diàmetre)  però,  amb el  qual  vàren  demostrar  que el  principi  de

ressonància es complia correctament. Uns petits afegits de metall en pols i unes peces extretes del

suport  permetern a Lawrence accelerar partícules lleugeres fins al milió de volts, com l'accelerador

de Wiederöe era capaç de fer amb ions pesats. Aquest límit fou ser superat el 3 d'agost de 1931 amb

l'accelerador  de  11  polsades,  tal  com  reflexa  el  telegrama  enviat  a  Lawrence  per  ordre  de

Livingston: “Dr Livingston has asked me to advise you that he has obtained 1100000 volt protons.

He also suggested that I add  “Whooopeee!!!!””. El tamany de l'imant era l´únic límit que tenia

Lawrence. Va construir un ciclotró de 27” i va dissenyar un de 60”, que hauria d'assolir 16 MeV. 

El físic teòric H. Bethe va calcular el límit superior d'energia fins a què els ions augmentarien de

massa (12 MeV), segons la definició de massa relativista; cosa que implicaria que la condició de

ressonància magnètica deixaria de complir-se. Quan augmentava la massa de la partícula en qüestió,

el període també augmentava, seguint l'expressió: T=2πm/B·q.
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Aquesta  variació  en  el  període,  trenca  el  sincronisme  amb  què  la  partícula  es  mou,  amb  la

possibilitat, que entri dins d'alguna de les càmeres metàl·liques del ciclotró en presència de camp

elèctric en sentit contrari, no únicament deixant de transferir energia al ió, sinó que a més a més, l'ió

es deceleraria. Aquest petit problema es corregirà en el sincro-ciclotró.

Llavors, al 1934 va entrar el concepte de l'estabilitat de fase, proposada per Szaliard. En una cavitat

acceleradora, un pols d'ona accelera la partícula síncrona (model). Les partícules més ràpides que

aquesta s'avancen i reben menor impuls atès el menor temps que passen sota l'acció d'una força que

les fa accelerar, mentre que les més lentes es retrasen i reben la força durant més temps (reben més

impuls  mecànic,  adquireixen més quantitat  de moviment).  D'aquesta  manera totes  circulen a la

mateixa velocitat.

La definició  de la  massa relativista,  on la  massa  de les  partícules  que tenen una certa  energia

cinètica, es més gran que la seva massa en repòs, m=m0/(1-(v2/c2))0,5.

McKenzie i Waithman varen superar les dificultats que el concepte proposava, demostrant amb un

accelerador de 37” amb potència de treball reduïda per simular l'augment de massa (reducció polar),

que  calia sincronitzar millor els polsos d'ona. Per tal de fer-ho, van modular la ràdio-freqüència

amb un capacitador rotant per poder desplaçar la banda de freqüència (i per tant la longitud d'ona)

de RF a la  corresponent  per  satisfer  les condiciones  de

ressonància d'una partícula amb massa creixent, seguint la

definició  de  massa  relativista.  D'aquesta  manera,  els

polsos del feix incidien al col·lector al final de cada cicle

de modulació.

Simultàniament,  al  1945,  fou  dissenyada  la  solució  per

dos científics, Edwin McMillan, de Berkeley i Vladimir

Vekseler, URSS. 

Aquest  últim  va  dissenyar  el  microtró,  que  incloïa  els

fonaments  del  ciclotró  amb  característiques

d'acceleradors lineals. No hi ha imants en forma de

D, l'energia  cinètica de  les  partícules  augmenta  de

manera  igual  cada  mitja  o  revolució  sencera.

Treballen  amb  freqüència  fixa  i  també  amb  camp

magnètic invariable al límit relativista. Els electrons

que porten diferents velocitats tenen pesos diferents i

per forces fictícies tendeixen a sortir cap a fora quan
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la força central del camp magnètic no és suficient per mantenir-los, s'han de transferir a una altra

instal·lació d'acceleració o fer-los xocar.

Una versió millorada és la que compta amb dos electroimants en lloc d'un. Ambdós aporten un

camp electromagnètic homogeni en el seu mig oval, i fan que les partícules recorrin línies rectes i

girin a les corbes gràcies a imants en forma de D, com si fos una pista d'atletisme o un velòdrom.

Quan la velocitat és massa elevada, passa com en el microtró regular. El microtró més gran es troba

a Mainz, Alemanya.

Una  altra  proposta  per  solucionar  el

problema fou el sincro-ciclotró, que com el

seu nom indica, era un sincrotró sincronitzat

de manera acurada. El primer sincro-ciclotró

fou  el  sincrotró  de  184”  al  qual  se  li  va

aplicar  la  focalització  dèbil;  un  efecte

focalitzador  sorgit  dels  conceptes  de

l'estabilitat  de  fase,  la  modulació  en

freqüència,  els  experiments de McKenzie i

Waithman,  el  decreixement  radial

intencionat en la intensitat del camp magnètic. El problema del ciclotró era solventat per un sistema

automàtic, que variava el període del camp elèctric alternant utilitzat per transferir energia a les

partícules, de manera  que sigui sempre igual al període (T) del moviment dels ions accelerats. El

ara  sincro-ciclotró  de  184” va assolir  350 MeV.   El  1948 va  inaugurar-se,  a  la  Universitat  de

Berkeley,  un  sincro-ciclotró  que  accelerava  partícules  α  a  una  energia  de  400  MeV,  que  amb

aquestes  modificacions  va  assolir  730 MeV. Es van arribar  a  aconseguir  mesons π  o  pions  de

manera artificial, bombardejant diverses substàncies amb  partícules α.

El sincrotró d'electrons, inaugurat al 1949, sorgí en resposta al fet que no era realista pensar en

imants amb milers de metres de diàmetre, i per tant amb un mecanisme d'acceleració idèntic al

ciclotró, encara que la freqüència del camp electromagnètic era variada en funció de l'energia que

adquiria  la  partícula.  Les  cavitats  de ràdio-freqüència es  succeïxen i  permeten  que el  sincrotró

canalitzi  i  produeixi  un hadró  de partícules  que viatgen a  la  mateixa  velocitat.  A major/menor

velocitat de la partícula en qüestió, menor/major és l'impuls que rep, com a l'estabilitat de fase.

D'aquesta manera, s'obté un major nombre de partícules que viatgen a la velocitat requerida, i es

podia controlar a voluntat, ajustant la intensitat del feix a la naturalesa de l'experiment que es volia
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portar a terme. Les partícules poden ser electrons, que s'obtenen de càtodes freds o fotocàtodes, o

positrons  que  s'obtenen de  fer  xocar  electrons  amb un metall.  A diferència  dels  ciclotrons,  els

sincrotrons no són capaços d'accelerar partícules a baixa energia,  precisant de sistemes auxiliars,

com ara acceleradors lineals o boosters;  o ions com es el  cas en la majoria de laboratoris, que

s'obtenen  de  metalls  pesats  com  el  Plom.  Les  cavitats  de  ràdio-freqüència  i  els  imants  i

electroimants estan perfectament controlats per tal d'aconseguir els objectius marcats.  El 1953 va

començar a funcionar el sincrotró de Brookhaven, NY, amb el nom de Cosmonauta i que permetia

accelerar protons fins a 3,3 GeV. Els sincrotrons de CERN i de Afermable (que el 1972 assolí 400

GeV) van ser dissenyats amb les especificacions d'aquest.

Per aquest motiu,  LHC necessita el  LINAC (LINeal ACcelerator),   PS i  SPS (sincrociclotrons)

interconnectats per aconseguir ions accelerats a “baixes” energies abans d'introduir-los en l'anell de

27 km  per fer els seus experiments. Recentment, i atès la millora de la tecnologia en l'electrònica,

un sincrotró cap en una habitació de 20 m2  i s'utilitza per estudiar proteïnes, àcids nucleics i altres

elements orgànics així com elements inorgànics, cristalls, metalls i peces d'alta precisió, atès al gran

espectre d'ones que pot cobrir, des de raigs Röntgen d'alta energia (raigs-X) a UVA i UVB, passant

per  l'infraroig.  A més  la  pèrdua  d'energia

originada  per  radiació  sincrotró  es

provocada  actualment,  per  l'aplicació  dels

tipus  de  radiació  d'alta  qualitat  que  es

genera, en alguns sincrotrons dissenyats per

aquest  fí,  com  ara  el  sincrotró  ALBA,  a

Cerdanyola  del  Vallès,  per  a  estudis  de  la

natura.

Uns anys abans (destacat per la simplicitat de materials i la efectivitat del procés), al 1940, Donald

Kerst, a la Universitat d'Illinois, va desenvolupar el betatró, també conegut en alemany amb el nom

“Ausserordentlichhochgeschwindigkeitelektronenentwickelndenschwerarbeitsbeigollitron”,  que  vol

dir “intensíssim treball de producció d'electrons a una velocitat extraordinàriament alta”.

El betatró, es en essència, un transformador amb un gran tub buit enlloc de la bobina secundària. La

corrent alterna que passa per la primera bobina accelera electrons, els quals passen al tub, on giren, i

s'acceleren  endiabladament  descrivint  una  trajectòria  circular.  Per  arribar  a  bon  port,  el  camp

magnètic a la òrbita ha de ser la meitat  en promig que el  camp magnètic sobre la seva secció

representativa circular, tenint en  compte el model atòmic de Erwin Schrödinger.

35

Sincrotró ALBA



Els betatrons són molt útils per proporcionar raigs d'electrons de fins a 300 MeV, que si es disparen

contra  una placa metàl·lica es poden utilitzar  com raigs-X, o depenent  del  metall,  com a raigs

gamma, amb múltiples aplicacions mèdiques i industrials. Fora d'això i per a algun experiment de

física en què es requerien electrons a gran velocitat, no té gaire aplicabilitat.

Les  cambres  de  bombolles,

successores de les cambres de boira,

van  ser  inventades  el  1952  per

Donald  Arthur  Glaser,  Premi  Nobel

de Física l'any 1960, on les partícules

que són objecte d'estudi provenen de

la  radiació  còsmica,  amb l'avantatge

que  són  gratis  però  extremadament

difícils de controlar.

Les cambres de bombolles són detectors carregats elèctricament; els components de les quals són:

un  fluid  transparent,  generalment  hidrogen  líquid,  lleugerament  per  sota  de  la  temperatura  de

liquació/ebullició, de manera que quan una partícula travessi la cambra es formaran una sèrie de

bombolles  de  vapor  pels  punts  per  on  ha  passat.  Si  una  partícula  entra  dins  el  compartiment

detector,  un  pistó  fa  que  disminueixi  de  manera  sobtada  la  pressió  interior,  baixant  el  punt

d'ebullició de l'hidrogen i fent que se sobreescalfi, estat en el qual una única partícula carregada

passi a prop d'una molècula d'hidrogen, aquesta bullirà i revelarà la seva presència, deixant un traç

característic, que depèn de la partícula en qüestió, la seva massa, la seva càrrega quant a signe, spin

i altres propietats. A més, com té una càmera fotogràfica en la part superior, es pot immortalitzar el

moment amb una instantània.

Malgrat tot, i per aplicabilitat del principi d'Incertesa de Heisenberg, com podem determinar amb

gran exactitud la trajectòria i posició de la partícula i de la seva massa, no en podem saber res de la

seva velocitat amb precisió suficient com per fer càlculs. A CERN, la última cambra de bombolles

va deixar d'estar operativa al 1984, després de un llarg període de servei. 

Com a substitutes ara existeixen les cambres de guspires, plenades amb un gas noble amb el qual les

partícules no interaccionen però on deixen traces, i a partir de la dècada de 1970, per la cambra

multicable, on tot fluid ha estat substituït per aparells de mesura electrònics. Aquesta última es va
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imposar a partir de la invenció del comptador proporcional, que efectua el mateix treball que la

càmera de bombolles en un sol detector. Fou Georges Chapack, Premi Nobel de Física l'any 1992,

qui l'inventà l'any 1968.

L'any 1956, Gerard K. O'Neill va proposar la construcció d'un tipus de sincrotró, “Storage Ring”,

que en contrast als sincrotrons clàssics, pogués mantenir les partícules a altes energies durant llargs

períodes de temps, des de minuts a hores i fins i tot, dies per tal d'aconseguir la màxima energia

possible i majoritàriament s'utilitzen per mantenir hadrons de electrons, positrons, protons o ions

circulant. Els electrons són els que més radiació sincrotró d'alta qualitat aporten.

Però un “Storage Ring” necessitarà de sincrotrons que accelerin les partícules a travès de la ràdio-

freqüència de baixa a mitjana energia, abans de ser introduïdes a l'anell gran. Dins d'aquest anell, i

per tal de compensar la pèrdua d'energia que es dóna en cada volta, s'utilitzen electroimants súper-

potents per torçar el feix; i per tal que faci la corba, cavitats de ràdio-freqüència que acceleren les

partícules,  per  compensar  la  dissipació  d'energia  a  modes  infra-microscopis  de  moviment,

(translació, rotació o vibració).

Per  als  “Storage  Rings”,  els  imants  dipols   proporcionen  focalització  dèbil,  i  els  quadripols  i

hexapols, focalització forta. Els imants dipol i quadripol deflecteixen les partícules amb diferent

energia de diferent manera (conegut amb el nom de cromaticitat, per analogia amb òptica); es per

això que els imants hexapols s'utilitzen per corregir el fenomen, encara que això provoca una font

de moviment no-lineal que trastoca la trajectòria de les partícules, tancant-ne la trajectòria, i per tant

augmentat la força fictícia necessària per corregir l'acceleració normal. 

Dins  els  tubs  pels  quals

viatgen els  hadrons,  i  tenint

en  compte  que  viatgen  al

99,999%  de  C0,  accelerats

per  cavitats  de  ràdio-

freqüència,  els  hadrons

recorreran moltes vegades el

mateix  espai  i  la  extremada

importància  d'un  buit

perfecte es justifica en el fet
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que  qualsevol  molècula  de  gas  (N2 al  80% i  O2 al  20% en  volum)  que  xoqui  en  una  de  les

nombroses voltes que donarà l'hadró,  implicarà que l'hadró es pugui desfer i  que les partícules

acabin contra les parets de l'accelerador. L'interior del LHC és el tub a menor pressió de la Terra,

per tal d'evitar també l'efecte Touschek, que pot reduir molt la vida mitjana del feix de partícules. Hi

ha partícules que donaran un bilió europeu de voltes per tal d'adquirir l'energia necessària; i és per

això que els sistemes per trackejar els hadrons i assegurar-ne l'estabilitat a llarg plaç són bàsiques,

perquè  sinó  podrien  donar  lloc  a  modes  de  moviment  no-Hamiltonians,  que  poden  causar

fluctuacions i difusió del feix.

La injecció de partícules dins de l'anell es pot fer de diferents maneres, la més simple i efectiva és

utilitzar  un  o  més  polsos  que  deflecteixin  les  partícules  que  conformen  el  feix,  amb  l'ajuda

d'electroimants dipol. Aquest el posa en el camí de l'anell i just a l'instant abans que entrin en l'anell

principal,  l'electroimant  dipol  s'apaga,  per  evitar  que  hi  hagin  interferències  amb  la  radiació

sincrotró. Durant el procés s'ha d'anar amb molta cura de no xocar amb altres hadrons que circulen

per l'anell. També s'ha de deixar un espai entre hadrons de partícules per a què no interaccionin,

encara que els  lapses de temps amb què ens movem van des dels milisegons a les dècimes de

milisegons, per la qual cosa la coordinació és vital, ja que es poden arribar a acumular molts polsos

per segon. 

Un altre mètode molt més pràctic però més difícil de realitzar és l'introducció-extracció simultània.

Les interferències són mínimes, i el nou hadró “lent, per accelerar” ocupa el lloc de l'hadró que s'ha

portat cap a l'àrea experimental.

Un dels “storage rings” més famosos és el que hi havia a CERN, el LEP (Large Electron-Positron

collider), que va començar a funcionar el 1989 i va cessar en el seu funcionament l'any 2000, i l'any

2001  va  ser  desmantellat  per  fer  lloc  en  els  túnels  pels  tubs  de  l'LHC,  els  seus  imants  i  els

grandiosos detectors. LEP encara conserva el rècord d'accelerar una partícula fins al límit de la

velocitat de la llum, encara que l'LHC el pulveritzarà en quant arribi a la màxima energia. 

LEP va ser l'accelerador de leptons amb més èxits i al final de la seva vida útil, va assolir els 209

GeV. No obstant això, LEP presentava alguns problemes d'interacció de radiació sincrotró, però tot i

això  va  permetre  estudiar  la  força  electrodèbil,  amb  el  descobriment  dels  bosons  W  i  Z,

extremadament pesats i que no s'havien aconseguit experimentalment fins al 1983, primera part de

la unificació de forces, amb els detectors DELPHI, ALPHA, L3 i OPAL. Aquest fet va marcar l'inici

del declivi de Tevatron com a referència mundial i l'inici de CERN com a tal. 
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Diagrama de Livingstone

Segons aquest  diagrama,  que  aplica el

mateix principi que les lleis de Gordon

Moore  prediuen  en  l'electrònica  dels

xips,  que  la  capacitat  d'energia  que

s'aconsegueix  amb  els  acceleradors

creix  de  manera  exponencial,

augmentant poc a poc inicialment i de

manera molt  ràpida cap al  final,  on el

salt  d'una  unitat  en  la  variable

independent provoca una variació en la

variable  dependent  en  un  nombre

bastant gran.

Cada  vegada  que  es  produeix  un

augment  significatiu  en  l'energia  a  la

qual un accelerador pot treballar, indica

que s'ha produït una millora destacable

en la tecnologia disponible fins aleshores. En els mesos o anys posteriors al descobriment de nous

aïllants,  el  procediment  per  obtenir  materials  superconductors,  trobar  nous  materials  amb  més

capacitats fa que els  acceleradors puguin treballar a més voltatge,  més potència i  en definitiva,

puguin  atorgar majors energies a una sola partícula. Cada cop que hi ha un nou descobriment i una

vegada  que  s'assoleix  el  potencial  màxim  al  qual  una  tecnologia  pot  rendir,  el  nivell  màxim

d'energia no pateix canvis i s'estanca. 

2.3. Usos actuals d'acceleradors antics

Els acceleradors de partícules acostumen a estar dissenyats amb finalitats molt específiques, i fora

d'aquestes  no acostumen a tenir  cap  ús  definit  un cop queden obsolets.  Però hi  ha excepcions

notables d'acceleradors que han continuat funcionant, com a mini-acceleradors per als seus germans

més grans, o han esdevingut punters en la recerca biomèdica, que requereix menors energies per

reduir el potencial d'ionització de la radiació sincrotró. Els sincrotrons PS i SPS de CERN s'han

utilitzat recentment amb aquesta idea, per tal de proporcionar una nova aplicació de les partícules

accelerades a mitjanes energies. 

D'altres ara serveixen per a la docència en les universitats que els van finançar i construir,  per

ensenyar els futurs científics que utilitzaran els acceleradors de veritat. (CERN va llençar el concurs
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“Win a beam line for schools” al Proton Syncrotron, en el marc del 60è aniversari (1954-2014) del

naixement de la primera empresa europea després de la Segona Guerra Mundial,  a proposta de

Louis De Broglie; en el qual vaig participar junt amb altres companys de classe. No vam guanyar

res, però em va ajudar molt a perfilar aquest treball de recerca). Els acceleradors que no estan en

cap dels anteriorment esmentats, o han estat desmantellats per motius diversos o bé es poden trobar

ara mateix exhibint-se en museus, en la secció dedicada a la Física, per a què els turistes i persones

interessades en la matèria els puguin veure, i si volen, estudiar-los darrere un cordó vermell, per

evitar que els toquin massa mans, ja que no van estar mai pensats per al contacte amb el públic.

L'accelerador de Cockfort-Walton de 1937 està exposat al Science Museum, a Londres.

Els ciclotrons de nou, onze, vint-i-set, trenta-set, seixanta polsades; que van servir per provar els

conceptes i descobrir nous isòtops d'elements, no s'utilitzen gaire actualment. Alguns estan exposats

a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley. El ciclotró de 184” s'utilitza en la separació de l'urani. El

Calutró, utilitzat per separar isòtops amb què es van fabricar les bombes en el marc del Projecte

Manhattan,  es  troba  a  Oak  Ridge  National  Laboratory,  i  té  la  peculiaritat  de  tenir  forma  de

ferradura.

El Cosmotró, sincrotró, està muntat al Brookhaven National Laboratory, podria produir mesons si

fos necessari.  El Bevalac, que ara ja no s'utilitza per estudiar la matèria sinó que es emprat per

reduir el tamany de tumors bombardejant-los amb matèria i antimatèria, i estudiant les diferències

que es poden donar entre les dues. 

SLAC, accelerador lineal de la Universitat d'Stanford a Califòrnia, encara ostenta l'honor de ser

l'objecte completament recte més llarg de la Terra, amb els seus prop de 4 km de longitud. Algunes

zones s'utilitzen per produir antimatèria en xocs amb blanc fix i altres s'utilitzen per a recerca i

docència. Els acceleradors lineals, tipus el de Wideröe, es troben exposats en un museu universitari.

Quant a col·lisionadors, la majoria encara estan operatius. LEP va ser desmantellat per tal de fer

lloc per al nou LHC; CESR de la universitat de Corneil està dedicat únicament a la ensenyança.

També  mereixen  ésser  anomenades  les  càmeres  de  boira,  càmeres  de  bombolles  i  càmeres  de

guspires, que utilitzen partícules provinents de raigs còsmics, i amb un sistema molt  senzill,  es

troben partícules molt diverses, i que gràcies a l'estudi de les citades cambres s'ha pogut afinar els

detectors dels acceleradors de partícules, perquè proporcionaven una manera de contrastar allò què

es trobava.
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2.4. Tipus/classificació acceleradors

Primer criteri: Per la manera d'accelerar les partícules

– Per camp electrostàtic

El guany d'energia és pot calcular mitjançant: WTotal=n·e- (V2-V1)

La limitació, no obstant això, és: Voltatge del generador=ΣVi

Habitualment utilitzat en el tàndem de van der Graff. Molt efectiu, gran percentatge de fiabilitat.

- Per radio freqüència (bipolar): 

Es basa en la sincronització; sent

“v”  la  velocitat  de  la  partícula  i

“T” el període de radio-freqüència,

tenim: L=v·T·1/2=β·λ0·1/2

Molt  útil  per  a  electrons  i

darrerament, també per a positrons

(antielectrons).
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- Per inducció (tipus LINAC):

El feix forma el segon circuit d'un transformador d'alta tensió.

Es treballa a molt pocs Hz, amb energies de 30 a 50 MeV.

Grans pics d'intensitat, fins a 10kA en impulsos de 1μseg.

Utilitzat fins al 1980 en tots els acceleradors lineals.

-  Per  ràdio-freqüència  quadripolar:  basat  en  un  quadripol  elèctric,  amb  un  voltatge  sinusoïdal

variable als seus electrodes, que modulen la direcció longitudinal, que dóna com a resultat un camp

electromagnètic longitudinal, que és capaç d'accelerar ions lleugers a grans velocitats, encara que a

pocs MeV, per la poca massa dels ions.

Versió millorada de la ràdio freqüència bipolar.
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Segon Criteri: Blanc fix/col·lisionador de 2 feixos

- De blanc fixe: Hi ha un blanc fixe, sobre el qual es disparen feixos de partícules i s'observen les

alteracions que sofreix el blanc objecte d'estudi, depenent de l'experiment que s'estigui realitzant.

Tamany del feix: N1,N2... ; Densitat de la diana: ρ; Punt de xoc: σ;

Nombre de partícules-projectil: N2= ρlA

Àrea efectiva d'interacció: Aeff= σN2 = σρlA

Probabilitat d'interacció: P = Aeff/A = σρl

Taxa de reacció: R = P•dN1/dt = σρl•dN1/dt

-  Col·lisionadors:  Dos  feixos  de  partícules  es  troben  en  un  punt  i  col·lideixen,  s'estudia  les

partícules  que decauen,  apareixen o es  transformen.  Com els  dos  feixos  tenen energia  cinètica

elevadíssima, permet treballar a altes energies.

ECM=2·EP

Quantitat de partícules feix 1: N1                         

Quantitat de partícules feix 2: N2

Radi del punt de col·lisió: σ

Àrea de col·lisió: 2πσ2

L  =  R/σ=  ρl•dN1/dt  =  N2/A•dN1/dtL  =

fN1N2/4πσ2
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En  aquesta  gràfica,  que  relaciona  energies  al  centre  de  gravetat  i  l'energia  de  les  partícules

implicades,  es  pot  veure  clarament  que  els  punts  vermells  (energies  al  centre  de  gravetat  en

col·lisionadors) són molt més altes que els punts en verd (energies contra blanc fix), encara que

l'energia individual de les partícules són similars. ISR, accelerador de primera generació, té una

ràtio molt baixa. SPS (predecessor de l'ISR), a Ginebra, i al seu terme, predecessor del LHC té

pitjor ràtio respecte l'accelerador Tevatron, a Batàvia (Illinois, EUA), ja que aquest és molt més nou

i està construït respecte a especificacions més modernes. 

Classificació per energies

Tipus d'accelerador Energia cinètica (W)

Electrons Protons/Ions

Electrostàtic/Tàndem van der

Graff

20-35 MeV (Vivitron)

Betatron 10-300 MeV

Microtron 25-150 MeV

Cyclotron 10-100 MeV

Sincro-ciclotró 100-750 MeV

Sincrotró 1-10 GeV 1-1000 GeV

“Storage ring” 1-7 GeV (ESRF)

Anell de col·lisions 10-100 GeV (LEP) 1-7 TeV (LHC)

LINAC 20 MeV-50 GeV (SLC) 50-800 MeV (LAMPF)

Col·lisionador lineal 50-1000 GeV (Tesla)
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Nota: L'anterior taula d'elaboració pròpia (informació extreta d'un flyer del CERN 2013) només

reflexa l'energia cinètica que se li pot donar a una partícula a través de treball (W). L'energia

intrínseca a la partícula (energia en repòs) no es té en compte i depèn del nombre i del tipus de

partícules utilitzades. A tall d'exemple, les energies en repòs del protó i de l'electró (en MeV) són

0,938  i  0,511  respectivament.  L'energia  total  de  la  partícula  ve  determinada  per  la  suma  de

l'energia cinètica i l'energia  en repòs.

2.5. Funcionament d'un accelerador

En aquest apartat, hi trobarem una explicació de com funciona un accelerador de partícules, del

tipus anell de col·lisions, com ara el

Large Hadron Collider, de 27 km de

circumferència,  amb una  profunditat

d'entre  50  metres  sota  Ginebra  i  la

zona  del  riu  Rhône  i  llac  Léman,  i

175  metres  sota  la  cadena

muntanyosa del  Jura franco-suís,   la

resta  sobre  els  100  metres  de

profunditat.  Això també  l'aïlla  de  la

radiació  còsmica,  igual  que  aïlla  els

habitants  de  la  superfície  de  la

radiació sincrotró que s'emeti durant el funcionament de l'accelerador.

En la següent taula es mostra el pressupost final, dades pertanyents a CERN a 2009. S'inclouen els

sobrecosts pel problema tècnic del 19 de setembre de 2008 on la superconductivitat es va veure

afectada i va obligar a arreglar els desperfectes, fent que no es pogués utilitzar l'accelerador fins al

24 d'octubre del 2008, a potència reduïda, per si tornava a fallar. Xifres en milions d'€.

Costos de construcció Personal/ Mà d'obra Materials Total

Màquines de LHC, R+D+i, tests. 1224 3756 4980

Detectors  (entre  14-20%  de  cada

detector i/o experiment)

869 496 1362

Sistema informàtic  LHC (Part  CERN,

50%)

85 83 168

Subtotal 2178 4332 6510
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Aprofitar el túnel del LEP va significar un estalvi de quasi un bilió d'euros (quantitat que hauria

costat un altre túnel o l'adquisició de la terra per fer-ne un). S'havia d'anar amb molt de compte;

només hi havia un grau sexagesimal o una polsada de marge a l'hora de connectar SPS amb LHC.

El nom de Large Hadron Collider sona molt bé fins que penses allò que realment significa; Gran

col·lisionador d'hadrons. Em preguntava perquè hadrons i la resposta la vaig trobar en conjunt.

Large (gran) perquè el tamany d'un accelerador està directament relacionat amb la màxima energia

que pot obtenir. En el cas d'un col·lisionador com el que estudiem, això ho determina el radi de

l'anell i la intensitat dels camps magnètics. En l'LHC, amb una circumferència de 27 km, el radi

mesura 4297,18 metres i utilitza els imants dipols i les cavitats de ràdio-freqüència més potents i

més  grans  que  existeixen.  Això li  permetrà  assolir  7  TeV,  energia  molt  elevada  pel  fet  d'estar

concentrada en un punt, de dimensió zero. (7 TeV=1,1215·10-6 Joules).

Enllaçant amb el tema energia, el fet de tenir un col·lisionador enfront d'un accelerador que ha de

xocar contra un blanc fixe, aporta major energia total disponible. En un col·lisionador on dos feixos

de partícules circulen en sentit contrari, l'energia de la col·lisió (E) que es pot utilitzar per crear

noves partícules amb la taxa de canvi de la fórmula d'Einstein (E=m·c2), serà la suma de l'energia

dels dos feixos (E=E1+E2).  En canvi, en un xoc d'un feix contra un blanc fixe, l'energia disponible

serà l'arrel quadrada de l'energia del feix E=E1
1/2. 

Sigui un feix d'un únic protó amb una energia (inabastable per part de SPS) de 7 TeV que es farà

xocar  contra  una  placa  d'acer  inoxidable  estàtica  a  SPS.  En  aquest  cas,  l'energia  que  estarà

disponible  serà  (7)1/2=2,64 TeV,  equivalents  a  4,23·10-8 Joules,  que  considerant  la  equivalència

massa-energia són 4,7·10-25 kg. 

En canvi, siguin dos feixos d'un únic protó dins de l'LHC que xocaran al detector ATLAS, a i b,

amb una energia unitària de 7 TeV, obtindríem una energia de 14 TeV en el centre de masses, que

equivaldrien a 2,243·10-6 Joules, i considerant l'equivalència massa-energia, tindríem 2,49·10-23 kg,

dos ordres de magnitud per sobre de l'altre resultat. Un feix de protons, amb molts protons o un feix

d'ions de plom, amb una energia unitària de 1150 TeV per ió, ens permetrà aconseguir bosons de

Higgs, W, Z, leptons, antimatèria...

Els  acceleradors  poden accelerar  protons,  electrons,  ions,  antiprotons i  positrons.  LHC, pel  seu

disseny  i  propòsit,  accelera  hadrons  (com  ions  de  plom  o  protons,  que  senten  la  força  forta

46



transportada pel gluons) per a què es puguin manipular amb la finalitat que adquireixin càrrega

elèctrica, perquè no es desintegren amb facilitat i també és important el fet que tenen una massa

unes 2000 vegades més gran en el cas del protó i encara més marcada en el cas dels ions de Pb+82.

Això provoca que perdin menys energia per revolució en forma de radiació sincrotró (nom arbitrari

que se li dóna a la radiació que es perd quan les partícules accelerades tracen òrbites circulars i que

tendeix a frenar-les. Vindria a ser com el fregament amb l'aire en la física clàssica). En conclusió, és

millor accelerar partícules més massives per aconseguir major energia al centre de massa.

2.5.1. Obtenir partícules i accelerar-les

El procés per a l'obtenció de partícules per accelerar-les depèn del tipus de partícula en qüestió. Si

es  tracta  de  protons  (àtoms  d'hidrogen)  llavors  s'utilitzen  fins  a  5  acceleradors  (1  lineal  i  4

sincrotrons) per aconseguir l'energia màxima que es pot assolir. Els acceleradors que s'utilitzen i per

aquest ordre són: LINAC 2; després Proton Synchrotron Booster, que va entrar en servei el 1972 i

de  157  metres  de  circumferència;  el  següent  pas  és  Proton  Synchrotron,  de  1959  i  628m de

circumferència; el darrer pas abans d'entrar a LHC és el Super Proton Synchrotron, de 1972 i 7 km

de circumferència.
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Els àtoms d'hidrogen es treuen d'un tanc d'hidrogen líquid molecular, que es separa i es converteix

en un protó amb un electró. Llavors el feix de protons passa per un gas (gas stripper), com en

l'accelerador de van der Graff, que li treu el seu únic electró. Entren a LINAC2 i aquest accelerador

lineal l'injecta al Proton Synchrotron Booster amb una energia de 50 MeV. El PS Booster l'accelera

fins a 1,4 GeV. Quan aconsegueix aquesta energia, és transferit al Proton Synchrotron, que al seu

torn l'accelera fins a 25 GeV. El darrer pas abans d'entrar al LHC, i encara circulant en el mateix

sentit totes les partícules, entren al Super Proton Synchrotron, on aconsegueix una energia de 450

GeV. Llavors la meitat de les partícules formaran un feix i sortiran per la “porta” TT60 i entraran a

l'accelerador per la porta T12; mentre que l'altra meitat  de les partícules formaran un altre feix

sortiran per la porta TT18 i entraran a l'accelerador per la porta T18, en sentit contrari a l'altre feix.

Aquest procés de plenat de feixos de protons de l'LHC dura uns 4' 20'', seran accelerats durant uns

20 minuts fins arribar a la seva energia nominal de 7 TeV.

Si utilitzem ions de plom, el procés és lleugerament diferent. També s'utilitzen 5 acceleradors, 1

lineal i 4 de circulars, però els dos primers són diferents. Es canvia LINAC2 per LINAC3, que

accelera ions de plom. Llavors, en comptes de passar per PS Booster, van a LEIR, Low Energy Ion

Ring, de 78 metres de circumferència. La resta és exactament igual, encara que les energies són

diferents. Els ions de plom, amb un radi atòmic de 1,75 A, s'obtenen escalfant una mostra de plom

neutra elèctricament, de configuració electrònica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10

6s2 6p2, amb isòtops de Pb-206; Pb-207 i Pb-208 gairebé sense impureses, a 500º C. 

Llavors aquest núvol de plom es ionitzat per un corrent d'electrons; que gràcies a un gran nombre

d'estats  de  càrrega  produeixen  ions  de  Pb+29,  arrencant  29  electrons  pertanyents  a:  la  capa  6;

subnivells s i p (incomplert a falta de 4e-), un orbital d de la capa 5 i un orbital f de la capa 4. Però

és insuficient. Encara queden 53 electrons orbitant al voltant del nucli, amb la configuració 1s2 2s2

2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5. El LINAC3 els accelera a 4,2 MeV/u (sent eV/u energia per

nucleó) i després passen per una làmina finíssima de carboni, que encara els hi treu més electrons,

deixant els nuclis a Pb+54 i amb configuració electrònica 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, amb només 3 capes.

El feix d'ions de Pb+54 s'acumulen i s'acceleren dins de LEIR fins als 72 MeV/u, abans de passar cap

a PS, on adquireixen una energia de 5,9 GeV/u i són enviats a una segona làmina de carboni que li

treu tots els electrons restants, on passa a ser Pb+82, amb un radi molt més petit que el  inicial i ara

sense cap mena de configuració electrònica, ja que en aquest moment no té un sol electró orbitant al

voltant del seu nucli.
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 A SPS els ions de plom (Pb+82) són accelerats a una energia de 177 GeV/u, per ser enviats a LHC,

un per cada porta i fent-los circular en sentits oposats fins arribar a una energia de 2,76 TeV/u. S'ha

de notar que la majoria dels àtoms utilitzats tenen 207, 206 o 208 nucleons per àtom. Això són

571,32 TeV per àtom; dos àtoms que xoquéssien tindrien 1142,64 TeV per produir partícules segons

la fórmula E=m·c2.

Hem tractat  molt  d'acceleradors  de  partícules  i  energies,  però  no  em dit  res  sobre  velocitats.

Aparentment sembla una incongruència,  però en realitat  augments enormes d'energia  impliquen

únicament petitíssims augments de velocitat, inferiors a 0,00001% de C0 (Velocitat de la llum). Per

al protó, ho il·lustra la taula següent.

Energia cinètica (protó, H+) Velocitat % C0            (m/s) Accelerador 

50  MeV o (8,010·10-12 J) 31,4                      (94.134.831) LINAC2

1,4 GeV (2,243·10-10 J) 91,6                      (274.609.891) PS BOOSTER

25 GeV (4,005·10-9 J) 99,93                   (299.582.603) PS

450 GeV (7,209·10-8 J) 99,9998               (299.791.858) SPS

7 TeV (1,125·10-6 J) 99,9999991         (299.792.455) LHC

Ho explicarem amb un exemple,  agafant  el  protó  com a  model.  L'energia  cinètica  d'un  mòbil

qualsevol ve determinada per la fórmula Ec=1/2·m·v2  (E en J, m en kg i v en m/s). Si calculéssim

l'energia  cinètica  que  un  protó  hauria  de  tenir  anant  a  la  velocitat  que  assoleix  en  l'LHC  si

apliquessin les mateixes lleis a baixes que a altes velocitats. 

EcLHC  del  protó=1/2·1,67262158·10-27·(0,999999991·299792458)2=7,516386385·10-11 J   (469,13598

GeV); quan el valor experimental són 7 TeV.

Però  EcSPS  del  protó=1/2·1,67262158·10-27·(0,999998·299792458)2=7,516356449·10-11J  (469,134120

GeV); quan el valor experimental són 450 GeV. Aquest resultat tan aproximat al valor experimental

és pura casualitat, veure el següent càlcul.

EcPS=1/2·1,67262158·10-27·(0,9993·299792458)2=7,505867263·10-11 J (468, 4794367 GeV)

EcPS BOOSTER=1/2·1,67262158·10-27·(0,916·299792458)2=2,296592·10-19 J  (1,4334 GeV)

EcLINAC2=1/2·1,67262158·10-27·(0,314·299792458)2=7,410856469·10-12 J (46,255 MeV)

A la vista dels resultats, i resseguint la tendència veiem que els valors fins a la fórmula de la física

clàssica podria ser correcta, amb un marge de tolerància alt, ens assalta el dubte sobre si hi haurà

alguna fórmula que ens doni uns resultats que siguin més coherents amb les dades experimentals.

Llavors trobem la fórmula d'Einstein de la teoria de la Relativitat Especial, primerament apareguda

49



el 1905 en la publicació  “Zur Elektrodynamik bewegter Körper ”, en què l'energia cinètica d'una

partícula  ja  no  està  definida  per  l'expressió  “Ec=1/2·m·v2”  i  tenint  en   la  definició  de  massa

relativista, on la massa augmenta amb la velocitat m=m0/(1-(v2/c2))0,5, hem de canviar d'eina ja que

la utilitzada no ens funcionava correctament, i emprem la fórmula Ec=(γ-1)m·c2, on c és la velocitat

de la llum i  “γ” és igual a 1/(1-v/c)0,5.

Ara tornem a calcular tots els valors:

EcLHC del protó=((1/(1-(299792455/299792458)2)0,5)-1)·1,67262158·10-27··(299792458)2=1,0624591·10-6

Joules (6,631351 TeV)

EcSPS=((1/(1-(299791858/299792458)2)0,5)-1)·1,67262158·10-27··(299792458)2=7,498757127·10-8 J 

(468,03 GeV)

EcPS=((1/(1-(299582603/299792458)2)0,5)-1)·1,67262158·10-27··(299792458)2=3,868050474·10-9 J 

(24,14 GeV)

EcPS BOOSTER=((1/(1-(274609891/299792458)2)0,5)-1)·1,67262158·10-27··(299792458)2= 

2,243878071·10-10 J (1,4 GeV)

EcLINAC2=((1/(1-(94134831/299792458)2)0,5)-1)·1,67262158·10-27··(299792458)2=8,008156786·10-12 J

(49,98 MeV)

Aquests valors, amb les seves corresponents barres d'error, són més propers als experimentals que

els valors obtinguts amb la fórmula de l'energia cinètica newtoniana.  Per tant la  meva hipòtesi

inicial, abans de començar a documentar-me, sobre si la velocitat a la  qual es mou un objecte afecta

o no a les equacions que l'expliquen queda completament falsada. La meva resposta, a la vista dels

resultats  aconseguits  emprant  la  fórmula  de  l'energia  cinètica  newtoniana  i  relativista;  i  amb

concordància amb la primera pista que vaig rebre mentre llegia sobre el ciclotró transformat en

sincro-ciclotró  per  la  modulació  de  les  cavitats  de  ràdio-freqüència,  es  va  començar  a  perfilar

mentre em documentava, que hi havia equacions diferents per a velocitats properes a les de la llum i

les velocitats corrents.

2.5.2. Dirigir les partícules i mantenir la velocitat de les partícules

Un cop hem aconseguit que les partícules tinguin energia suficient, de fins a 7 TeV per protó o 2,76

TeV/u als ions de plom, les hem de dirigir i mantenir-ne l'energia. Per mantenir-la s'utilitzen cavitats

superconductives amb poques pèrdues d'energia i que emprèn com a sistema de propulsió la  ràdio-

freqüència modulada, amb l'objectiu principal de mantenir els 2808 “bunchs” de protons molt junts

(cada bunch el conformen 1,1·1011 protons) que no mantenen forma constant sinó que la seva forma

s'estira  i  es  contreuen mentre  circulen:  mesuren quatre  o cinc centímetres  de llarg i  dos  o tres

mil·límetres d'ample però quan s'apropen a un punt de col·lisió per xocar, passen a mesurar 16 μm, i
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per tal que la lluminositat (mantenir el nombre més gran de partícules en el mínim espai possible

durant el màxim de temps possible, amb l'objectiu d'assegurar que hi hagi matèria en el punt que se

suposa  ha d'estar; actualment la lluminositat màxima dins de l'LHC (segons disseny) és de 10 34 cm-

2·s-1) no és vegi afectada i es pugui maximitzar.

Per cada feix i volta, es transmeten 2 MV, amb un camp d'acceleració de 5MV/m, que treballa a una

freqüència de 400 MHz.  Això implica que hi ha una separació de 25 nseg o 7 metres entre cada

bunch. Per cada punt, els bunchs passen 40 vegades per segon a màxima velocitat. Per això cal

coordinar les  8 cavitats principals de cada tub, dels 2 que hi han, de ràdio-freqüència, que estaran a

4,5º K (-268,7 ºC).

Per  dirigir  les  partícules  i  evitar  que

xoquin  amb  el  tub  que  les  conté

(l'energia  d'un  sol  feix  podria  fondre

una tona mètrica de coure), s'usen els

9600  imants i electroimants, dels quals

1232 són dipolars, i màquines de buit,

per  extreure  la  major  quantitat  de

molècules de gas que formen la mescla

gasosa  de  l'aire.  Per  focalitzar-lo

s'empren 392 imants quadripol, encara

que  també  hi  ha  imants  hexapol,
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octopol i decapol. La particularitat de l'LHC és que compta no amb un, sinó amb tres sistemes

d'aspiració d'aire que fan el  buit;  el  primer està destinat a aïllar  els  crioimants,  que treballen a

temperatures properes a 5 ºK; el segon és per al sistema de distribució d'heli, i el tercer és per al tub

que conté els feixos de protons. 

El sistema de refrigeració de l'LHC és el més gran del món i el converteix en un dels llocs més freds

de tot l'Univers (1,9 ºK o -271,3 ºC, en comparació a l'espai exterior a 2,72 ºK). Les 4700 tones de

cadascun dels 8 sectors que formen l'anell, 37600 tones en total, estan a la temperatura de l'heli

superfluid (amb propietats especials: un cop liquat a 4,2 ºK i on es transforma en un refrigerant molt

bo, el següent canvi d'estat l'experimenta als 2,17 ºK, on augmenta la conductivitat tèrmica i refreda

tot allò amb què entra en contacte), amb una capacitat de refrigeració sense precedents ; 20 kW per

a les parts que poden estar “calentes” a 4,5 ºK i 150 kW per a les parts que han d'estar a 1,9 ºK. Hi

ha cinc illes criogèniques (cadascuna cobreixen uns 5400 metres de recorregut) que distribueixen el

refrigerant i des d'on s'introdueix i es controla. 

Però el procés requereix el seu temps. La primera fase, on tots els aparells es refrigeren a 4,5 ºK, es

durà a  terme en  dos  passos.  Al  primer  pas,  les  120 tones  d'Heli-4 seran  refrigerades  a  80 ºK,

utilitzant  100000  tones  de  nitrogen  líquid.  Després,  les  turbines  de  refrigeració  baixaran  la

temperatura de l'heli fins als 4,5 ºK. De les 120 tones, 90 seran col·locades dins dels imants i les 30

restants es mantindran als tubs de refrigeració. Una vegada es finalitzi l'operació, les unitats de

refrigeració estaran treballant durant setmanes a plena potència per aconseguir els 1,9 ºK finals.

La distribució de l'4Heli  ha  d'estar  aïllada perquè sinó d'altra  manera,  es  perdria  molt  fred per

contacte amb la temperatura del túnel i les cavernes, que estan com a mínim a 50 metres sota terra.

Si no estiguessin aïllades, no seria possible de cap manera mantenir la temperatura del gas, ja que el

consum elèctric de refrigerar-lo seria enorme. Els imants, que utilitzen una aleació de Titani i Niobi

(NbTi) als seus cables per subministrar-los electricitat, que per sota de 10 ºK (263,3 ºC) es tornen

superconductors i amb la corrent de 11850 Amperes es fondrien per efecte Joule “Edissipada en forma de

calor=I2·R·t” amb E en joules, intensitat en amperes, R en Ohms i t en segons; però com es tracta de

superconductors, la resistència és igual a 0 o al límit, la E és zero o pràcticament 0,  són capaços de

crear un camp magnètic de 8,33 Tesla si treballen a 1,9 ºK. Si ho fessin a 4,5 ºK (-268,7 ºC),

únicament serien capaços de subministrar 6,8 Tesla, que serien insuficients per doblegar el feix de

protons o ions per compensar la força centrípeta i la força fictícia que els empeny cap a fora per

l'acceleració normal. Cada imant mesura 15 metres i pesa unes 35 tones i consisteix de 36 bobines
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de 15 mm, cadascuna de les quals està composada d'entre 6000 i 9000 filaments individuals, amb

un diàmetre unitari de 7 micròmetres.

La pressió dins del tub és la més baixa registrada a la Terra, sent 10-13 atm, amb l'intenció d'evitar

possibles col·lisions amb molècules de nitrogen, oxigen, hidrogen, aigua, argó, diòxid de carboni...

2.5.3. Fer col·lisionar les partícules i analitzar-les

Quan els feixos de partícules estan a la seva màxima energia i estan viatjant a la màxima velocitat,

es  concentren  el  major  nombre  de  partícules  possibles  en  el  mínim espai  possible,  per  tal  de

maximitzar la lluminositat. En el procès, s'empren els imants quadripols, que compacten uns quants

bunchs i formen un feix compacte, alhora que al tub del costat es prepara un altre feix.

Quan estan plenament accelerades i sincronitzades, s'extreuen per unes “portes especials” que les

porten cap  a  un dels  4  detectors  (ATLAS, CMS, ALICE, LHCb).  Un cop han col·lisionat,  els

detectors fan la seva feina, s'analitzen múltiples variables i es filtren les dades. El sistema informàtic

les  destria  i  les  classifica,  guardant-les  fins  que  són  analitzades  manualment  per  algun  dels

estudiants de Física, graduats que fan doctorats o estudiants que no han acabat la carrera i cursen

assignatures optatives cobrant 90 CHF bruts per dia de treball, al canvi uns 70€ després d'impostos.

Mentre s'analitzen el procés s'haurà repetit i hi haurà unes quantes Gb d'informació rellevant que

esperen a ser analitzades. Els cicles es repetiran dia i nit,  fins que l'accelerador entri en parada

estacional per manteniment.

2.6. Mapa d'un accelerador

En el següent mapa podem veure les instal·lacions de CERN, amb tots els acceleradors, detectors,

zones experimentals, tubs i portes de transferència entre acceleradors, així com el sentit de gir de

cada accelerador, l'any en què cada accelerador va entrar en servei, el seu radi de rotació i el tipus

de partícules que poden circular per cada accelerador. Tanmateix, cada barra negra representa algun

dels punts de xoc contra blancs fixes que hi ha. A més es representen els punts de transferència

matèria/antimatèria.
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2.7. Detectors

Els detectors dels acceleradors són els aparells que donen sentit a la feina de fer xocar feixos de

protons o d'ions de plom. Són als anells de col·lisió com el que una càmera és per a un fotògraf

esportiu, i  com a tals, han d'estar correctament enfocats, amb la llum adequada, l'obturador s'ha

d'obrir el temps que toca i tots aquests tecnicismes. Al igual que un fotògraf que ha de prendre

diferents  fotografies en diferents llocs i  condicions,  porta diferents màquines,  a CERN hi ha 4

detectors  principals,  cadascun té  una  construcció  determinada i  un propòsit  definit,  encara  que

alguns com ara ATLAS i CMS, són detectors generalistes multi-propòsit, que serveixen per a un

gran nombre d'experiments i maneres d'enfocar-los. A més fomenten la competència entre els dos

equips, que col·laboraren entre ells; alhora que treballen per aconseguir objectius i trobar noves

partícules abans que l'altre equip. És molt semblant a una escuderia de Fórmula 1, on els dos pilots,

encara que s'ajuden i recolzen entre ells, competeixen pel primer lloc en cada cursa.

A part de la competitivitat que genera també serveixen per contrastar resultats obtinguts per l'altre

equip i confirmar-los o refutar-los. Són com un ull que mira al passat (fins a 1·10-12 segons després

del Big Bang) per compendre el present (entendre el funcionament de l'Univers en general i trobar

maneres  de  solucionar  els  problemes  de  la  vida  diària)  i  saber  com serà  el  futur  a  través  de

prediccions i models.

2.7.1. Tipus

Hi ha detectors de diversos tipus que serveixen per a propòsits diferents. N'hi ha de molt grans i

pesats i també n'hi ha de molt lleugers i petits. Hi ha alguns que estan especialitzats en la física d'un

quark, com ara el LHCb, que serveix per explorar el quark bottom o beauty i la violació CP (del

model estàndard). ALICE serveix per a la col·lisió d'ions pesats i l'estat plasma. LHCf serveix per

estudiar raigs còsmics aprofitant les partícules que surten després de xocar amb el detector ATLAS,

i TOTEM que serveix per completar els resultats que s'obtenen de CMS.

En referència als materials que s'empren per als detectors varien de l'estat sòlid superconductor,

com els imants que torcen les partícules resultants de les col·lisions i les dirigeixen o les compacten,

a l'estat sòlid dels detectors de silici o metall, estat vitri de certs detectors on s'empren cristalls a

l'estat gasós de detectors com ara TOTEM i detectors líquids com ara l'aigua en diferents quantitats

per simular diferents teixits del cos humà que s'empra als experiments dels acceleradors SPS i PS, a

energies reduïdes per evitar que es formi radiació ionitzant, com ara podria ser la radiació sincrotró

o els raigs X d'electrons. 
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2.7.2. Resolució

La resolució d'un detector qualsevol està limitada per la dualitat ona-corpuscle. Les partícules que

porten alta energia i/o alta velocitat necessiten de “càmeres” que tinguin una longitud d'ona molt

més petita que la associada al objecte que volem mesurar, veure o fer que interaccioni. Per exemple,

per veure un objecte subatòmic que té una energia cinètica de 1 GeV, necessitem un detector que

tingui una capacitat de llegir longituds d'ona inferiors als 0,2 fermimetres, per la qual cosa podríem

veure detalls de la matèria, en analogia a agafar un microscopi per mirar una estructura com un

microtúbul o una cèl·lula sencera.

La dualitat ona-corpuscle va iniciar-se amb Newton, que va considerar la llum com a corpuscles,

que com a tals seguien les lleis de Newton (1ra: llei de la inèrcia,  2na: ΣF=m·a i 3ra: Acció i

reacció). 

Christian Huygens va elaborar una teoria ondulatòria de la llum, demostrant que en punts de front

d'ona que avancen són resultat d'una pertorbació en el centre, d'on s'origina l'ona. Thomas Young i

Fresnel  van recuperar  aquestes  idees  i  les  van testar  experimentalment,  amb el  conegut  com a

experiment de la doble finestra. Una mica més tard van sorgir Maxwell i les seves equacions que

explicaven l'electricitat i el magnetisme, veien la llum com una ona electromagnètica sorgida de la

interacció entre un camp elèctric i un camp magnètic. 

A partir d'aquí, semblava que la teoria corpuscular estava destinada a l'“Ostrakon” per sempre més.

Però llavors aparegué Albert Einstein amb la seva explicació de l'efecte fotoelèctric, postulant la

existència de fotons, quants de llum amb propietats particulars. Si una llum d'una certa freqüència

incidia sobre una placa de metall, hi havia corrent si es connectava a un amperímetre. 

La llum blava la provocava, fos quina fos la intensitat. La llum vermella no la provocava fos quina

fos la seva intensitat lumínica. Hi havia una freqüència-base a partir de la qual l'efecte fotoelèctric

es produïa.

Aquesta teoria li va valer el Premi Nobel de Física i va tornar a donar ales a la teoria corpuscular de

Newton. L'any 1924 el físic francès Louis-Victor de Broglie formulà la hipòtesi que deia: “Tota la

matèria presenta característiques ondulatòries i corpusculars, comportant-se d'un mode o de l'altre

depenent de l'experiment que es realitzi”. 5 anys després va obtenir el Premi Nobel de Física.
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2.7.3. Raons al tamany dels detectors 

Aquesta teoria és clau pel desenvolupament dels detectors, que ens proporcionen la manera exacta

de com hauríem de procedir per “fotografiar” les col·lisions i registrar totes les partícules que es

produeixen a partir de l'energia que aporten els dos feixos de partícules que col·lisionen.  Com que

les  longituds  d'ona són tant  petites per  a  les  energies  amb les quals treballen a  CERN, cal  un

detector molt gran amb moltes maneres de trackejar les col·lisions i evitar que s'escapi cap partícula

que podria ser potencialment important a l'hora de fer càlculs. És per aquesta raó que els detectors

són molt grans, més del que ens podem arribar a imaginar. 

2.7.4. CMS

CMS, Compact Muon Solenoid,  és un detector multipropòsit  que es troba en un dels punts de

col·lisió del LHC del CERN, concretament situat a la caverna de Cessy, a França. Aquest detector té

forma de cilindre, de dimensions 21x16 metres, amb un pes de 12500 tones. Té un camp magnètic

de 4 Tesla, generat pel  imant gegant solenoide que li dona nom. Al voltant d'aquest estan situats  el

“tracker” de silici, el calorímetre electromagnètic, el calorímetre d'hadrons, l'imant superconductor

solenoide i finalment, a la capa més externa hi ha les cambres de muons, intercalades amb capes de

ferro de retorn d'ions, (tipus jou per a les mules). Aquesta última capa conté més ferro que la Torre

Effiel de París.
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En la construcció del detector van col·laborar 2600 persones de 180 institucions i empreses. Els

objectius principals de la col·laboració CMS són: estudiar la física a l'escala dels Teraelectronvolts,

aprofundir en l'estructura i les propietats del bosó de Higgs, estudiar aspectes de la col·lisió d'ions

pesats, com ara el plom i també la recerca d'evidències experimentals que a part de confirmar o

refutar el model estàndard, van més enllà i cerquen donar proves experimentals de la supersimetria,

les teories de cordes o la recerca de noves dimensions contingudes en l'espai-temps (Räumzeit

d'Albert Einstein).

Amb tots aquests objectius, està clar que CMS no pot ésser un detector específic per a una petita

part de la física, sinó que ha de ser un detector general que permeti estudiar diversos camps de la

física. Està especialitzat en l'estudi dels muons que es produeixen de les col·lisions protó-protó o ió-

ió de plom.

El CMS per capes

- Punt d'interacció (Capa 0): El punt d'interacció dels dos feixos de protons o ions que viatgen en

sentit contrari és on xoquen, amb els bunchs de protons focalitzats al màxim per tal de maximitzar

la lluminositat. El Radi de la col·lisió hauria de ser d'uns  17 μm, amb un angle entre els dos feixos

de 285 μrad. La màxima lluminositat s'aconseguirà amb l'LHC a ple rendiment, amb un total de
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2,808 bunchs de 1,15·1011 protons cadascun. Amb aquesta lluminositat hi hauran de mitjana, unes

20 col·lisions protó-protó (Energia al centre de masses: 8 TeV) i algunes més en cas de col·lisions

ió-ió (energia de 3,8 TeV per nucleó) (Càlculs sota el model Partó de Richard Feynman.) 

- Tracker (Capa 1): El moment i el quadrimoment de les partícules es fonamental per contrastar i

confirmar que les dades que obtenim són correctes i poder dibuixar un gràfic de la col·lisió, així

com de l'energia. Una de les maneres de calcular el moment d'una partícula carregada és fent-la

passar per un camp magnètic. Com més es corbi la trajectòria, menys moment tenia la partícula. El

tracker fa com un GPS: agafa punts importants de la trajectòria i després els uneix de la manera més

lògica.

El tracker és capaç de reconstruir la trajectòria seguida de muons altament energètics, hadrons i

partícules provinents de la desintegració de quarks-b (beauty o bottom), utilitzats per estudiar la

violació CP i contrastar els resultats de l'LHC-b, especialitzat en aquest tema. La tolerància amb un

GPS és d'un metre, mentre que el tracker té una tolerància de 10 μm.

A més, al ser la capa més interna del detector i la que més partícules rep, ha estat dissenyada per

resistir la radiació que es produeix i no haver de reemplaçar peces constantment per desgast. El

tracker està fet totalment de Silici, del tipus més pur que es pot fabricar amb la tecnologia existent

del moment, de qualitat superior al silici que s'utilitza per produir les plaques fotovoltaiques dels

satèl·lits més moderns. Els píxels, al nucli més intern del detector i més propers al punt de col·lisió

són  els  que  més  desgast  sofreixen,  estan  reforçats  per  una  microcinta  de  silici.  Hi  ha  6000

connexions  amb el  sistema informàtic  per  cada centímetre  quadrat  de  tracker,  i  l'àrea  total  del

tracker  és com la  d'una pista  de tennis  (205 m2).  Aquesta  superfície  està  dividida en 13 capes

internes, i 14 externes, amb un total de 66 milions de píxels. 

Les  tres  capes  més  internes  i  que  han  de  ser  més  resistents  a  la  vegada  que  més  sensibles,

consisteixen de 100 μm x 150 μm píxels cadascuna de mitjana, amb un diàmetre a la més interna de

22 cm.

Les 4 capes següents (fins als 110 cm de diàmetre) contenen 10 cm x180 μm píxels, en forma de

píxels incrustats en píxels de silici.

Les 6 darreres de la part interna (fins als 220 cm de diàmetre) del tracker tenen 25 cm x 180 μm,

col·locats en cintes de silici. Hi ha 9,6 milions de cintes entre les 4 capes intermèdies més les 6

capes externes de la part més interior.
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A lluminositat màxima el nivell d'enregistrament de col·lisions s'espera que sigui del 0,1 % de la

capacitat total de cada píxel a les capes més internes (i sensibles) i d'entre un 1% i un 2% a la resta

de  capes  que  tenen els  píxels  en  cintes  de  silici.  Amb el  Super-LHC (High Luminosity  Large

Hadron Collider), l'LHC a lluminositat màxima els percentatges s'esperen que es quadrupliquin.

-Capa 2: El calorímetre electromagnètic està dissenyat per mesurar amb precisió l'energia de fotons

i electrons, productes habituals de les desintegracions de partícules més massives però inestables. El

calorímetre  electromagnètic  està  format  per  cristalls  de  PbWO4.  És  extremadament  dens  però

òpticament clar, que permet aturar partícules molt energètiques que no han de passar cap endavant,

per tal d'evitar que danyin el detector. L'oxigen dels cristalls fa que aquests s'il·luminin breument

quan alguna partícula  molt  energètica  els  travessa.  Com més  energia  té  la  partícula,  més llum

emeten.  Els  fotons  que es  produeixen són precisos,  ben  definits  i  ràpids  (velocitat  relativa  per

diferent medi). La longitud d'ona d'aquests fotons és de 0,89 cm i la llum que s'emet en un període

de 25 nseg és absorbida en un 80%. Els cristalls de tungstat anhídrid de plom o stonzita utilitzats

tenen un tamany de  22x22x230 mm.  Estan  muntats  sobre  una  fibra  de  carboni  per  aïllar-los  i

aguantar-los, i compten amb un fotodíode d'allau per captar senyal. 

El detector, que fou muntat amb una configuració de dues peces, conforma una única capa entre el

tracker  i  el  calorímetre  d'hadrons.  Cada  peça  compta  amb  18  mòduls  (36  mòduls  en  total),

cadascun pesa sobre les 3 tones, contenint únicament 1700 cristalls. Els segells del calorímetre estan

recoberts per uns 16000 cristalls més que no donen senyal.

Per tal d'augmentar la precisió espaial, hi ha subdetectors que estan situats davant dels segells, per

distingir si hi ha un únic fotó super-energètic (indici excitant) o una parella de fotons poc energètics.

Hi ha també un altre subdetector amb dues capes de plom i dues capes de silicona amb el propòsit

de discriminar pions dels fotons.

-Capa 3: El calorímetre hadrònic mesura l'energia dels hadrons, partícules que tenen quarks i gluons

i  per  tant  són sensibles  a  la  força  forta  (protons,  neutrons,  pions  i  kaons),  i  també de manera

indirecta detecta la presència de partícules no carregades com els neutrins. 

Consisteix en capes de material dens, com llautó (provinent de projectils d'artilleria russos) i acer, i

capes interposades d'“escinilladors” de plàstic, que causen fosforescència o guspires de llum, que

són  llegides  mitjançant  fibres  òptiques  que  transmuten  la  longitud  d'ona,  a  través  de  l'ús  de

fotodíodes. Aquesta combinació permet la màxima quantitat de material absorbent dins de la capa 3.
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-Capa  4:  L'imant  solenoide  superconductor  de  Niobi-Titani  (13  metres  de  llarg  i  6  metres  de

diàmetre, amb un volum d'uns 367 m3) és el component sobre el que l'LHC està construït, que pot

proporcionar un camp magnètic de 4 Tesla, que és 100000 vegades superior al natural de la Terra.

Amb una inductància de 14 Henries, i un amperatge de 18160 Amperes (19500A per a 4 Tesla), que

proporcionen 3,8 Tesla  (per  maximitzar  la  durada),  emmagatzemen 2,66  Giga-Joules,  tant  com

mitja tona de trinitrotoluè. La resistència nominal de tot el circuit un cop està situada a temperatura

d'operació  ronda  els  0,1  mΩ.  Els  imants  permeten  determinar  la  ràtio  càrrega/massa  de  les

partícules a partir de la trajectòria corbada que deixen les partícules. A part, també serveixen per

calcular el moment (com més moment, trajectòria més recta). És la part més bàsica del detector

CMS  i  el  que  li  dóna  el  seu

funcionament característic.

-Capa 5: El detector de muons i jou

de retorn.  Com diu el  nom, una de

les  tasques  primordials  és  detectar

muons  (com  electrons  i  positrons,

però  amb  una  massa  200  vegades

superior).  Els  muons  es  produeixen
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en la descomposició de moltes partícules, entre elles el bosó de Higgs decaient en 4 muons. Els

muons poden travessar uns quants metres de metall sense interaccionar ni donar cap mostra de que

hi són. No poden ser aturats de cap manera pels calorímetres i altres aparells de mesura previs. Es

per això que les cambres detectores de muons estan situades al punt més exterior del detector per a

què interaccionin.

 

S'utilitzen els següents aparells:

-“Drift Tube” (DT), situat a la regió central. Tub de 4 cm de diàmetre ple de gas que conté un cable

estirat, que dóna senyal si un muó interacciona amb el gas (normalment una mescla d'argó, isobutà i

freó o també pot estar plenat d'un únic gas com ara xenó, tetrametilsilà o tetrakisdimetilaminaetilè

TMAE) i allibera algun electró, ionitzant una molècula. Aquests electrons van cap al cable seguint

el camp electromagnètic, bé positiu o bé negatiu, però sempre en tendència cap al inici del pol

positiu. 

Amb el  registre  de  la  posició  dels  electrons  (sense  preocupar-se  de  la  velocitat  per  no  perdre

precisió segons el Principi d'incertesa de Heisenberg) i el punt on xoquen, i junt amb la informació

de la distància original del muó al cable i coneixent el temps que tarda un electró en recórrer, es pot

saber la posició del muó.

Els DT es col·loquen en cambres de 2x2,5 metres, amb 60 capes d'alumini, agrupades en tres grups

de 4, amb fins a 60 DT. El grup central s'utilitza per mesurar les coordenades cartesianes paral·leles

(x) al tub blau de l'LHC i els altres dos grups s'utilitzen per mesurar les coordenades cartesianes

perpendiculars (y) al tub blau de l'LHC.  La distància al centre s'empra com a coordenada z.

-“Cathode Strip Chambers” (CSC), situades als extrems del detector, en els punts més allunyats del

punt de col·lisió, on el nombre de partícules acostuma a ser elevat. Consisteix en cambres amb

cables carregats positivament que fan d'ànode, i tires de coure carregades negativament que fan de

càtodes. Entre l'espai buit es situa un volum de gas. Les tires de coure i el cable tenen posició

perpendicular. 

Quan els  muons el  travessen,  arrenquen electrons dels àtoms del gas,  que es dirigeixen  cap a

l'ànode  tot  creant  una  reacció  en  cadena  que  provoca  un  allau  d'electrons.  Els  ions  positius

s'allunyen del càtode de coure, provocant un corrent d'inducció en les tires de coure, amb angles ben

definits. Com que l'espai entre ànode i càtode són coneguts i es mesura el temps de vol, fa d'aquests

detectors una arma precisa. Cada mòdul CSC compta amb sis capes per assegurar la precisió.
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-”Resistive  Plate  Chambers”  (RPC)  són detectors  gasosos  d'alta  velocitat  que  constitueixen un

sistema paral·lel de detecció de muons als proporcionats per DT i CSC. Està constituït per dues

plaques paral·leles de plàstic altament resistent al pas del corrent elèctric amb gas entre les plaques,

una  carregada  positivament  i  una  altra  carregada  negativament,  que  fan  de  càtode  i  ànode

respectivament. Quan un muó travessa l'espai entre les plaques, arrenca electrons dels àtoms del

gas,  que  es  dirigeixen   cap  a  l'ànode  tot  creant  una  reacció  en  cadena  que  provoca  un  allau

d'electrons. Els electrodes no es veuen afectats per aquesta corrent d'electrons, sinó que els electrons

són recollits per tires metàl·liques després d'un  petit però precís retard. El patró de xoc proporciona

una mesura ràpida del moment del muó. Seguidament es decideix si la informació enregistrada és

prou valuosa. Els subdetectors RPC combinen una bona resolució espaial, amb una resolució de

temporal d'un sol nanosegon.

2.7.5. ATLAS

ATLAS,  A Toroidal  LHC  ApparatuS,  és  l'altre  detector  multi-propòsit,  situat  a  la  caverna  de

Meyrin, a Suïssa. ATLAS té un diàmetre de 25 metres i 46 metres de llarg, pesant 7000 tones i amb

3000000 metres de cable de coure, amb una precisió de 0,001 cm. En  aquest experiment treballen

3000 físics de 175 institucions i 38 països. La col·laboració ATLAS es va iniciar al 1992 quan es va

enviar la carta d'intent de la idea que va sorgir a la dècada dels 80, fruit de l'esforç dels membres

dels experiments EAGLE i ASCOT. 

El  disseny d'ATLAS era  una combinació  dels  dos  experiments  previs,  encara que  també es  va

beneficiar  de  la  investigació  feta  pel  Supercolisionador  Superconductiu.  Al  desembre  de  1994

s'enviava el disseny tècnic i tres anys més tard, el 1997, comença a construir-se. El 2003 s'instal·la

l'estructura, i a partir de llavors van entrant components fins a finals del 2007-principis del 2008,

quan es duen a terme les proves de càrrega de l'LHC. EL 10 de setembre de 2008 circulen les

primeres partícules per l'LHC i les primeres col·lisions, i al novembre del 2009 es fan les primeres

col·lisions a ATLAS a 0,9 TeV i al març del 2010 succeïen les primeres col·lisions a 7 TeV. 
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Els objectius d'ATLAS són estudiar  el  bosó i  el  mecanisme de Higgs,  posar a prova el  Model

Estàndard, trobar diferències entre la força electromagnètica i la força dèbil, així com provar que els

bosons W i Z tenen massa i que el fotó no en té i que viatja a la velocitat de la llum. Un altre pilar

d'ATLAS és l'estudi de la violació CP i la diferència en la simetria teòrica matèria-antimatèria.

ATLAS també estudia el quark top, que des que fou descobert  el 1995 a Fermilab, només s'havia

mesurat de manera aproximada. També s'intentarà mesurar la massa del bosó W amb el doble de

precisió que mai abans s'havia aconseguit. 

Si s'arribés a produir algun mini-forat negre, seria força interessant per a l'equip de la col·laboració,

ja que permetria estudiar el bosó de Higgs i el quark top de manera inèdita.

Les parts d'ATLAS

Per explicar millor ATLAS no ho farem per capes com en el cas de CMS, ja que hi ha capes de la

mateixa funció i composició que no estan de manera concèntrica. Les parts d'ATLAS són: detector

interior, sistema d'imants, espectròmetre de muons i calorímetres, a més dels sistemes de selecció i

processament de la informació.
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Detector intern: El detector intern comença des del mateix tub blau de l'LHC fins a un diàmetre

d'1,2 metres al voltant, comptant amb una longitud de 6,2 metres. La funció principal d'aquest és

trackejar  partícules  carregades  a  través  de  la  detecció  en  punts  discrets,  estudiant  el  tipus  de

partícules (massa, càrrega, spin...) i el seu moment. Atès al camp magnètic que rodeja el detector

interior fa que la trajectòria de les partícules es corbi; la direcció de la corba revel·la la seva càrrega

i l'angle de la corba determina el seu moment.

El Detector Intern té al seu torn 3 sub-parts.

- La més interna de totes és el Detector de Píxels (PD), que conté tres capes concèntriques i tres

discos a cada base del cilindre, amb un total de 1744 mòduls de 6x2 cm, amb 250 μm de silici de

grossor. Al seu torn, cada mòdul conté 16 xips, que abarquen 2397 píxels. Aquest tamany tan petit

és ideal per trackejar amb un grau de precisió molt alt. 

El Detector Intern té 80 milions de cables, alguns del grossor d'un cabell, component la meitat dels

cables del detector. L'alta radiació que aquest component ha de suportar fa que s'hagi de posar un

gran èmfasi en què pugui resistir grandíssimes i altíssimes quantitats de radiació molt energètiques. 
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-  El  Trackejador  Semi-Conductor  (SCT) és  el  component  intermedi,  amb un concepte i  funció

similars al Detector Intern, però amb píxels estrets i llargs 80μm x12cm, cobrint d'una manera molt

pràctica una àrea relativament gran (61 m2), fent que sigui la part més important del Detector Intern

per al  trackeig en el  pla perpendicular al  tub blau de l'LHC, amb una precisió molt  alta  per a

mesures d'1 sola dimensió. Té 6,3 milions de cables i les capes dels píxels estan formades per quatre

dobles capes de silici, en total 1 mm de grossor (1000 μm).

La part més externa del Detector Intern és el Trackejador de Radiació de Transició (TRT), que és

una combinació d'un detector de transició de radiació i un detector per ionització de gas (straw

tracker). Aquestes cambres que contenen el gas i elements detectors (cables), mesuren 4 mm de

diàmetre i 144 mm de llarg. La incertesa de mesura és de 200 μm. Cada tubet (n'hi ha 298000) està

plenat de gas xenó, que s'ionitza quan una partícula el travessa. Això genera una corrent d'ions que

unit als 1500 Volts fan que els ions es dirigeixin cap al tub. La radiació de transició apareix quan

materials amb índexs de refracció diferents causen partícules ultra-relativistes carregades, que al seu

torn deixen senyals més fortes en els tubs de xenó. Aquestes partícules circulen a major velocitat

que la llum en el medi, i com que aquesta està definia i l'espai que es recorre també és coneix, es pot

calcular el temps de vol. Així s'identifiquen parelles de partícules com ara electró-positró.

L'imant solenoide que rodeja el DI crea un camp magnètic de 2 Tesla al voltant de tot el DI. Amb un

camp magnètic tant fort aplicat tant a prop, fins i tot les partícules més energètiques mostren el seu

moment, i la seva direcció i força quasi uniforme permet que es puguin considerar amb facilitat en

els càlculs i que no afectin les mesures de manera especial. De fet, la posició de la Lluna afecta més

els experiments que les distorsions del camp magnètic.

Calorímetres

Els  calorímetres  estan  situats  just  immediatament  després  de  l'imant  solenoide  que  encercla  el

Detector Intern. El propòsit és mesurar l'energia de les partícules que el mateix absorbeix. Hi ha dos

calorímetres un intern electromagnètic i un calorímetre hadrònic, encara que els dos absorbeixen

energia en un metall d'alta densitat i mostren el jet d'energia de les partícules que detecten.

El  calorímetre  electromagnètic  (Emc)  absorbeix  energia  de  les  partícules  que  interaccionen

electromagnèticament (com ara partícules carregades i fotons). Té molta precisió en la quantitat

d'energia que s'absorbeix i també la localització d'aquesta energia. L'angle entre la trajectòria de les

partícules i la direcció del tub de l'LHC (pseuodorapidesa) són mesurats amb tan sols 0,025 radians

de tolerància. S'utilitzen electrodes en forma d'acordió i materials d'absorció d'energia com ara plom

i acer, amb l'argó com a material de contrast.
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El calorímetre hadrònic absorbeix l'energia de les partícules que passen a través del Emc però que

només interaccionen per la força forta. Té una tolerància de 0,1 radians tant en localització com en

magnitud. El material absorbent és acer, encara que també hi ha coure i tungstè en certes parts, amb

teules escintillants que mostren l'energia que absorbeixen, situats al calorímetre de teules amb 8

metres de diàmetre i 12 metres de llarg.

Espectròmetre de Muons

Consisteix en tres parts, 3 imants toroïdals, 1200 cambres per detectar muons i altres cambres de

detecció, i destaca especialment pel seu tamany. Va des del radi 4,25 metres fins als 11 metres.

Està  dissenyat  per  mesurar  el  moment de muons de 100 GeV amb una tolerància  del  3% i  el

moment de muons d'1 TeV amb 10% de tolerància.

El  funcionament  del  detector  és  idèntic  al  del  DI,  amb  materials  similars  i  mateix  mode  de

funcionar,  deixant   de banda el  camp magnètic,  que en aquest  cas està  produït  per tres imants

toroïdals, que li resten precisió espaial. Compta amb un milió de cables i té 12000 metres quadrats

d'espai de detecció i quasi només detecta muons, ja que el 95% de les partícules que es coneix

queden aturades a les seccions anteriors.

Els  3  imants  toroïdals  tenen  8  sub-imants

superconductors amb nucli buit en forma de

dònut, amb 26 metres de llarg i 20 metres de

diàmetre,  emmagatzemant  1,6  Giga-joules

d'energia. El camp magnètic no és uniforme

(varia  entre  2  i  8  Tesla),  però  es  la  millor

solució,  ja  que un imant  solenoide tan gran

seria molt car de produir. 

2.7.6. LHCb

Large Hadron Collider beauty és un altre dels experiments principals de CERN, que estudia els

quarks b, concretament en els paràmetres de la violació CP amb els hadrons-b. El detector també

pot cercar bosons de la força electrodèbil. 840 persones de 60 institucions i 16 països treballen al

LHC-b, que té la seva seu en l'antiga caverna de DELPHI situada a la frontera franco-suïssa, a

Ferney-Voltaire. Comparteix caverna amb el petit experiment MoEDAL.

67

Imant solenoide



Els objectius principals són

- Mesurar la ràtio de la descomposició Bs→ μ+μ−

- Mesurar la asimetria frontal-darrera de la parella de muons en canvi neutral de sabor;  Bd→K*

μ+μ−que només és possible dins dels diagrames de la caixa i loop de Feynman

- Mesurar la violació CP en la descomposició Bs→J/ψ φ 

- Mesurar les descomposicions de descomposicions B.

Per tal  de fer-ho,  l'LHC-b compta amb els  següents subdetectors i  parts:  VELO, RICH, imant,

Trackejadors, Calorímetres i sistema de muons.

Les partícules passen a través de tot el detector, aïllades per un tub de beril·li, excepte en la zona del

detector VELO, que es mou fins als 35mm mentre es carrega i es descarrega l'LHC.

VErtex LOcator és un subdetector internissím del LHC-b que s'encarrega de triar els mesons B de

tota la multitud de partícules que es genera. No és una tasca fàcil, ja que la major part del temps de

vida de la partícula està molt a prop del tub. Es per això que VELO només està a 7 mm del tub. El

sub-detector consisteix en dues files en forma de C de sensors de silici, d'un gruix de 0,3 mm. Un

petit tall just al punt de col·lisió permet que els feixos xoquin en el punt exacte. VELO mesura la

distància entre el punt on van xocar els protons i on es creen els quarks-b, i el punt on aquests
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decauen. Les partícules no és mesuren directament, sinó pel rastre que deixen, amb una precisió de

10  micres.  El  xoc  de  mesons-b  amb  el  silici  produeix  partícules  amb  càrrega.  Les  partícules

carregades produeixen parelles d'electrons-positrons que es detecten pel calorímetre. Té un sistema

de refrigeració per diòxid de carboni i les dades es transporten per 22,000 cables d'una secció de 40

mm2.

Detectors  RICH,

situats  als  dos

costats  del  imant,

serveixen  per

identificar  les

partícules  a  través

del seu moment, d'1

a  50  GeV/c,  amb

una tolerància de 10

a  300  milirad.

Aquests  detectors

estudien  emissions

en  la  radiació  de

Cherenkov,  en  un

fenomen que es compara amb trencar  la  barrera del  so,  però aquí  succeeix quan una partícula

travessa un cert medi, com ara gas dens, en el qual la partícula viatja més ràpida que la llum i emet

un con de llum, que es reflectit per miralls cap a sensors i es detecta. La forma del con de llum

depèn de la  velocitat  de la  partícula,  permetent  que el  detector  determini  la  velocitat.  Aquesta

informació es combina després amb la de la trajectòria i es possible calcular la massa, càrrega i

tipus de partícula. Protons, kaons, pions són productes habituals de la descomposició de quarks-b.

L'imant té 2 bobines, cadascuna de 27 tones, amb un bastidor de 1450 tones, i 6000 metres de

cables, mesurant 7,5x4,5x2,6 metres. L'imant té una tolerància de 300 mrad horitzontalment i 250

mrad verticalment.

Proporciona un fort camp magnètic que torça les partícules carregades amb 4 Tesla de mòdul de

camp magnètic. Fora d'això, l'imant és bastant similar al que hi ha a CMS.
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Trackejadors:  Els  rastres  que  deixen  les  partícules  carregades  al  passar  per  certes  substàncies

serveixen per detectar-les i saber-ne la posició. Els trackejadors estan especialment dissenyats amb

aquesta finalitat, permeten detectar la trajectòria de cada partícula que travessa el detector i junt

amb dades d'altres sistemes, reconstruir les descomposicions B.

El trackejador consisteix en una sèrie de 4 panels, en forma de grans rectangles cobrint 160 m2 en

total, amb dues tecnologies disponibles.

El trackejador de silici, que està situat més a prop del tub de beril·li, utilitza micro xips amb silici

com a electrode (gruix 2000 μm) per  detectar  el  tràfic  de partícules.  Les partícules carregades

xoquen amb àtoms de silici, alliberant electrons i creant un corrent elèctric d'uns 100V que indica el

camí de la partícula original, que després s'amplifica i es neteja d'interferències. Té un marge d'error

de 0,05 mm i cobreix 11 m2, amb 270000 cables de connexió.

El trackejador exterior està situat més lluny del tub i està conformat per desenes de milers de tubs

(dividits en quatre grups, cobrint 6x4,9 m el més gran) de 5 mm de diàmetre plens de gas (70%

argó; 30% diòxid de carboni) que s'ionitza quan alguna partícula les travessa. Una ionització genera

un  corrent  d'electrons  que  van  cap  al  cable  anòdic  central.  Mesurant  el  temps  que  tarden  els

electrons en arribar al cable permet trobar la posició de la partícula fàcilment, encara que no se sap

res de la velocitat a la què transita. (Principi d'incertesa de W. Heisenberg) Cal unir les dades a les

de RICH per conèixer-ne la velocitat i el moment.

Cada grup està format per 72 mòduls, muntats en 4 bastidors mòbils d'alumini. Cada bastidor té 18

mòduls, i cadascun d'aquests té 256 tubs. Els tubs (fabricats amb dues capes de Kapton XC com a

càtode i agafar ions positius, i una capa externa de poliamida d'alumini, que fa de càtode i d'escut

contra l'electricitat  indesitjada i tanca el  circuit  dins del tub per permetre que es transmetin els

senyals d'alta freqüència. Les dues  capes tenen una soldadura d'or per assegurar-ne el contacte. La

tolerància en la resolució és pitjor (0,2 mm) que el detector de silici, però és un 80% més barat)

estan col·locats en dues monocapes, unides amb els panels amb una soldadura d'alta precisió. Els

panels es componen d'un nucli de Rohacell, reforçat per capes de carboni, a més, el panel intern té

una capa extra de poliamida d'alumini per fer d'escut elèctric i assegurar que el gas no s'escapi en

cas d'avaria.

Els calorímetres estan dissenyats per deturar partícules mentre travessen el detector, i mentre dura

aquest procés, mesuren la quantitat d'energia perduda. A  LHCb s'utilitzen dos tipus de calorímetres:

l'electromagnètic (responsable de mesurar l'energia de les partícules lleugeres) i l'hadrònic (mesura
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l'energia de matèria d'hadrons i altres partícules que contenen quarks). 

Ambdós  calorímetres  tenen  una  estructura  de

sandvitx,  amb  capes  alternes  de  metall  i  plàstic.

Quan  les  partícules  a  detectar  xoquen  contra  les

plaques de metall, es produeix un doll de partícules,

que al seu torn, exciten molècules de poliestirè, que

emeten  raigs  UVA i  UVB  i  son  proporcionals  a

l'energia de les partícules entrant al calorímetre. És

l'única manera d'identificar partícules no carregades,

com fotons, pions neutres o neutrons. 

El  sistema  de  calorímetres  consisteix  en  diverses

capes: 

Scintillating Pad Detector (SPD), que determina si

les  partícules  que  xoquen contra  el  detector  estan

carregades o no, mentre que el Detector Pre-Shower

(PS) indica el caràcter electromagnètic de la partícula. Consisteixen en 6000 panels escintillants

d'un gruix  de 15 mm,  espaiades  per  una làmina-conversora  de plom.  La llum que generen les

partícules  en  xocar,  es  recull  amb  fibres  de  canvi  de  longitud  d'ona.  El  senyal  s'amplia  amb

fotomultiplicadors multi-ànode. Hi ha 4 capes.  Les dades es conjunten amb les d'ECAL i es poden

identificar electrons, fotons i pions. 

El  Calorímetre  electromagnètic  (ECAL)  utilitza  tecnologia  “shashilk”  que  combina  panels

escintillants i plaques de plom. Els tamanys varien de 4x4 cm, 6x6 cm o 12x12 cm, depenent si es

tracta de parts més internes o més exteriors.  El gramatge de les cèl·lules de detecció és el mateix

que en SPD/PS, per intentar separar γ d'electrons. Les dimensions totals del detector són 7,76x 6,30

metres, amb una marge d'error d'entre 25 i 300 mrad en horitzontal (límit superior vertical: 250

mrad). Per detectar la llum s'empra un fotomultiplicador de 10 plantes Hamamatsu R7899-20, amb

alt voltatge regulat de la mateixa manera que un Cockfort-Walton. 

El Calorímetre hadrònic (HCAL) està posicionat darrera del ECAL, consistent de plaques de ferro

fines amb plaquetes escintillants, tot col·locat paral·lelament del tub del LHC. Les plaques de la

part més interna tenen 13 cm2 i les de la part externa tenen 26 cm2. En els laterals hi ha 1 cm per
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permetre  que  la  radiació  amb  longitud  d'ona  X0  s'evacuï  per  allà,  mentre  que  en  la  direcció

longitudinal la llargada dels grups de cèl·lules correspon a la freqüència d'interacció dels hadrons

amb el ferro del detector. La llum es recollida per fibres que en canvien la longitud d'ona  i al

voltant del detector hi ha una fibra Kuraray Y-11 (250) MSJ d'1,2 mm de diàmetre. El pes total

d'HCAL és de 500 tones aproximadament.

Sistema de Muons: Els muons, partícules semblants a l'electró però més massius, estan presents en

moltes de les descomposicions B de la violació CP i mesures d'oscil·lació. Els muons que provenen

de descomposicions B de semileptons  proporcionen una mesura de control  precisa per a  tot  el

sistema. Aquest destria descomposicions de muons high-pT acompanyats de mesons-b neutres al

nivell més elemental (automàtic). Altres dades es poden analitzar de manera manual i en línia.

El sistema està  format  per cinc grups

de  panels  detectors  (M1  a  M5),  de

forma rectangular, amb una tolerància

de 300 mrad en el pla horitzontal i 250

mrad en vertical. M1 està davant dels

dos  calorímetres.  Els  altres  quatre

tenen un filtre de ferro entre ells, per

tal  d'evitar  dobles  deteccions.  Entre

tots cobreixen 435 m2. Cada panel té 4

regions, sent R1 la zona més centrada i

R4,  la  que  té  un  angle  més  gran

respecte al tub blau de l'LHC. No totes

les regions són iguals de grans, però totes reben el mateix tràfic de partícules, degut al tamany i la

col·locació.  El  gramatge  del  detector  està  compensat  per  mantenir  la  densitat  de  l'arribada  de

partícules. El gramatge és superior que en R1, encara que és més petit que el que li tocaria per

col·locació, però així llegeix millor el moment.

La informació s'ha de recollir  cada 20 nanosegons,  així  que els  detectors  estan optimitzats  per

incrementar la velocitat.  És per això que el sistema està equipat amb comptadors proporcionals

multicable (MWPC),  amb un espai  de  2 mm entre  cables  i  una  càpsula  de  gas  de  5 mm. Els

detectors triple-GEM estan situats a la regió R1 al panell M1. És un detector molt resistent i eficaç.

El conjunt de detectors proporcionen informació binària (sí/no o 1/0) del punt on han estat detectats
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els muons. S'utilitza un sistema basat en un cable anòdic i un cable catòdic de lectura. En total hi ha

126000 canals de lectura.

2.7.7. ALICE

A Large Ion Collider Experiment està situat a la caverna de St-Genis-Pouilly, on es fan xocar ions

de plom contra ions de plom, o bé ions de plom contra protons. L'energia màxima de la col·lisió són

2,76 TeV per cada nucleó. Les temperatures que en resulten (100000 vegades la del centre del Sol) i

la densitat d'energia són suficients per produir plasma de quarks i gluons, un estat de la matèria on

aquests estan lliures, fora de la presó que els ha contingut (protons i neutrons) des que es van formar

durant el Big Bang. Aquest estat permet estudiar molts aspectes de les teories de la cromodinàmica

quàntica, el confinament de color i la restauració de la simetria quiral. Es pensa que a la suficient

densitat d'energia hi haurà una fase de transició entre la matèria hadrònica convencional cap a a un

plasma on els quarks i els gluons (transmissors de la força forta) que abans formaven protons i

neutrons estan lliures. Aquestes són les condicions que es van donar a l'instant 1·10-6 segons de la

vida de l'Univers després de la seva creació. 

Per  tal  d'arribar  tant  lluny  s'empra  ALICE,  un  detector  de  10000  tones,  de  26x16x16  metres;

participen 1000 científics de 105 institucions de 30 països, així com moltes empreses capdavanteres
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en tecnologia informàtica, electrònica i de materials.

El detector consta de 18 sub-sistemes, que s'ocupen de diverses funcions i estan disposats en una

estructura de capes.

Capa Interna

Com que hi ha moltes partícules que només cobreixen una petita distància abans de decaure, cal que

hi  hagi  un  detector  molt  a  prop  per  enregistrar-les  i  poder  tenir-les  en  compte  per  a  càlculs

posteriors. El sistema de trackeig intern té una tolerància de 0,1 mm, i està format per 6 capes en

total, dues de cada manera. Hi ha dues capes de SPD (Silicon Pixel Detector), dues de SDD (Silicon

Drift  Detector) i dues de SSD (Silicon Strip Detector), ordenades de més interior a més exterior.

Permeten reconstruir les descomposicions de partícules amb l'ajuda de quarks charm i bottom, i

algun barió. El silici emprat és de la millor qualitat i cobreix 12 m2 d'espai entre les 6 capes, essent

el detector amb més superfície coberta per silici.

La cambra de projecció de

temps (TPC) és un cilindre

relativament  gran,  plenat

de  gas  com  a  medi  de

detecció i  com a principal

mitjà  d'identificació  de

partícules.  Les  partícules

carregades  que  creuen  el

volum  de  gas  Xenó,

majoritàriament,  n'ionitzen

els  àtoms  durant  la  seva

trajectòria,  tot  alliberant

electrons  que  es  dirigeixen  cap  a  les  dues  plaques  del  detector  per  acció  d'una  diferència  de

potencial.  La  força de l'ionització depèn de la velocitat  de la partícula,  aplicant la fórmula de

Bethe-Bloch, que descriu la pèrdua d'energia mitjana de partícules carregades a través de col·lisions

de Coloumb amb els electrons àtomics del medi. Cambres de comptador proporcional multicable,

que  proporciona  senyal  d'alçada  proporcional  a  la  força  de  la  ionització.  Es  produeix  un  allau

d'electrons cap al ànode. Hi ha 557568 canals de lectura de MWPC al final de les plaques. El gas

permet trackejar moltíssimes partícules en un petit espai. 
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Detector de Radiació en transició

Els electrons, els positrons i els pions es poden diferenciar de la resta de partícules que no emeten

raigs X. Quan un electró o positró la travessa, es creen raigs X que són detectats a través de fotons

en diferents constants dielèctriques. L'efecte és minúscul i es per això que cal estar molt atents, i

s'analitza el senyal per 250000 CPUs mentre aquest es produeix i analitza el moment i la dissipació

d'energia com més aviat millor, amb un temps mitjà de 6 microsegons.

Temps de Vol (TOF)

Per tal d'identificar partícules carregades, TOF mesura la velocitat de les partícules a través del

temps que triguen en recórrer una distància determinada en la seva trajectòria. Amb combinació

d'altres  detectors  s'identifica  la  partícula  en  qüestió,  i  com que se'n  coneix  el  moment,  es  pot

calcular la massa. L'àrea de superfície cilíndrica coberta és de 141 m2, amb un radi intern de 3,7

metres, coberts amb 160000 plaques espaiades multi-espaiades (de construcció fina, amb capes de

vidre estàndard i volums de gas petits amb intensitats de camp elevades). L'eficiència és del 100%. 

Detector-Identificador de Partícules amb un moment alt

Format  per  un  detector  de  radiació  Cherenkov (ona  de  xoc  que  resulta  de  quan les  partícules

carregades travessen un material a major velocitat que la llum per al mateix material). Els detectors

de Cherenkov utilitzen aquest efecte, la radiació de Cherenkov que es produïda per les partícules al

impactar contra el radiador, alliberen fotons, que són detectats per detectors de fotons. Els detectors

RICH completen la informació que falta, com l'angle i la velocitat de la partícula en el medi, que

permet calcular la massa i la càrrega de la partícula. 

Són altament efectius, i encara que només s'empri una capa-radiador de pocs centímetres amb un

índex de refracció gran (com ara CsI), s'emeten suficients fotons de Cherenkov com per detectar a

el con de llum característic que es forma.

 

Calorímetres

L'objectiu dels calorímetres és mesurar l'energia de les partícules i determinar si tenen interaccions

hadròniques o electromagnètiques a través de “fer miques” les partícules i deturar-les, deixant-les

únicament amb la seva massa invariant. Excepte els muons i els neutrins, totes les altres partícules

s'aturen als  calorímetres,  deixant  un doll  de trajectòries  darrere seu,  excepte si  són fotons,  que

només en deixen una. Els fotons ens diuen la temperatura del sistema, a través de la seva energia i la

seva longitud d'ona. És per això que  hi ha diferents tipus de calorímetres: EMCal, PMD, FMD,

PHOS.
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PHOS, Photon Spectometer, és un calorímetre electromagnètic d'alta resolució que informa sobre

les temperatures, energies i propietats dinàmiques dels punts inicials de la col·lisió. La tolerància és

prou bona i la velocitat de processament és excel·lent. Els cristalls de tungstat de plom emprats, són

llegits mitjançant l'ús de fotodíodes d'allau (APD). Quan un fotó altament energètic xoca amb un

cristall, queda deturat immediatament i brillen per un moment. Com que els cristalls estan a 248º K,

es maximitza la duració dels cristalls de PbWO.

El Calorímetre electromagnètic conté 13000 torres agrupades en 10 mòduls  que brillen quan alguna

partícula  amb  càrrega  elèctrica  hi  queda  deturada.  Els  fotons  que  es  produeixen  són  llegits

mitjançant fibres òptiques de canvi de longitud d'ona, en forma de fotodíode d'allau. Hi ha 185 kg

de fibra òptica i 100000 píxels de lectura. El calorímetre cobreix tota la longitud d'ALICE, i un terç

del seu azimut, i treballa molt d'aprop amb PHOS. Els mòduls estan inserits dins de l'estructura de

l'imant i les bobines d'ALICE, que pesa 20 tones i només pot tenir una deflació de 2 cm entre estar

totalment carregat i no tenir càrrega, havent de suportar 5 vegades el seu propi pes, requerint un

complicat  sistema  de  rails  per  tal

d'inserir-lo  al  seu  lloc  amb  molta

precisió.

El detector de multiplicitat de fotons

és  un  detector  (a  la  imatge)   que

trackeja  dolls  de  partícules  no-

carregades. Té un filtre que impedeix

que  les  partícules  carregades  el

travessin. Els fotons, per exemple, el

travessen  i  inicien  un  gèiser  de

partícules  electromagnètiques  que es

detecten en una segona capa més interna, deixant gran senyal del seu pas, amb moltes mesures i

senyals. 

L'espectròmetre de muons estudia l'espectre complert  de muons de quarks pesats a través de la

decaiguda en parelles de muons positius i muons negatius. Són la part que dóna sentit a la resta de

la investigació, ja que són sensitius al plasma de quarks i gluons en un medi amb suficient densitat

d'energia,  els  quarks  es  dissocien  i  el  confinament  de color  s'allibera.  Els  ritmes  de producció

s'alteren i se'n vol conèixer la causa, tant per als quarks bottom com per als charm.
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Els muons es poden identificar fàcilment, ja que són les úniques partícules carregades que poden

passar a través de qualsevol material.  Com que no sofreixen pèrdues d'energia radioactives, no

sofreixen pèrdua d'energia en forma de dolls d'energia-matèria. A més, com que són leptons, no

estan afectats per la força forta i afecten a les interaccions dels nuclis dels materials que travessen,

com calorímetres o cristalls de tungstat de plom.

És per això que, muntat sobre l'imant de l'experiment, és força potent però menys que els de CMS o

ATLAS. Hi ha una absorbidor frontal molt complex, que consisteix en un mur de 1,2 metres de

gruix de ferro que envolta tot el detector. Amb l'ajuda de lectors addicionals, es detecten les parelles

de muons que els travessen i se'n mesura l'angle i la velocitat a la qual es mouen. S'investiga la

dissociació del color com a causa probable de l'augment de la producció de muons. La tolerància

està entre 2,5% i 4%, amb un moment transversal igual a zero.

Detector de multiplicitat capdavantera estén la cobertura de l'anterior a les partícules carregades que

arriben a la capa. Consisteix de 5 grans discs de silici amb 10240 canals de detecció individuals per

mesurar les partícules emeses a angles molt petits respecte del feix (regió forward). L'orientació en

vertical i en horitzontal permet estudiar nombroses característiques de les col·lisions.

Dins d'aquest detector es troben T0 i V0.

T0 és com un ressort, que si salta, provoca una reacció en cadena. Serveix com a tret de sortida per

a les  partícules  que es  mesuren amb TOF, a  més de  donar  5 instants  inicials  més per  a  altres

sistemes. També és la localització del vèrtex inicial des d'on mesurar els angles i per mesurar la

lluminositat del feix. T0 està format per 2 detectors de Cherenkov amb 12 tubs, un irradiador i un

fotomultiplicador.

V0 consiteix en dues files de comptadors escintillants situats a banda i banda del punt de col·lisió

(V0L, col·locat a 3,5 metres i V0R, col·locat sobre un braç de l'espectròmetre de muons). El seu ús

més immediat és conèixer el centralisme de la col·lisió i recomposar l'energia inicial de la col·lisió.

S'empra com a punt de referència en l'escala de Van der Meer per mesurar la forma i tamany dels

feixos de partícules que han col·lisionat.

Els calorímetres de zero graus estan situats a zero graus de l'axis del feix i mesuren l'energia de

protons i neutrons que es formen. Es troben situats a 115 metres del punt de col·lisió, i es focalitzen

amb imants quadripol.

77



ALICE Cosmic Rays Detector (ACORDE) aprofita la simulació de la radiació còsmica que s'obté

de l'LHC per mesurar-la i calibrar altres detectors. També serveix per ajustar els càlculs al màxim de

precisió. ACORDE està format per 60 mòduls escintillants en les 3 cares superiors de l'imant. Es

pot calibrar per a què detecti esdeveniments d'un sol muó o bé de parelles de muons.

2.7.8. TOTEM

Total Cross section, elastic scattering and diffraction dissociation  mesurament at the LHC, és un

experiment  que  comparteix  caverna  amb el  CMS i  analitza  les  interaccions  entre  protons  que

s'escapen d'angles molt petits i específics, per la regió coneguda com forward.  Les 30 tones de

sofisticat  material estan distribuïdes al llarg de 440 metres a costat i costat del CMS. 
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Hi ha 4 “telescopis” i 26 “Pots Romans”. 

Un  dels  grans

potencials  de

TOTEM  és  que  pot

mesurar  la  teoria

cromodinàmica

quàntica  a  baixes

energies,  a  la

transferència  de

moment,  als

processos difractius i

elàstics,  així  com la

probabilitat  de  xocs

entre  protons  i

protons,  que  sembla

que  són

proporcionals  a

l'energia  del  feix  de

protons  originals.

Per últim, també es generen dolls de partícules com les que trobem en radiació còsmica. 

Hi ha 4 telescopis, dos a cada banda, situats a 10,5 i 13,5 metres respectivament del punt de xoc de

CMS, cobrint tota la zona axial del tub. El Telescopi 1 (T1) reconstrueix les trajectòries de les

partícules  que s'escapen de CMS en la  zona  més  propera  al  tub  de l'LHC. 5 plaques  de silici

conformen la zona interna del detector, que després transmet la informació mitjançant cables.

El  segon telescopi  (T2)  està  basat  en un multiplicador  d'electrons  gasos  (GEM),  que li  permet

combinar una bona resolució espaial amb una gran capacitat de lectures per unitat de temps i una

gran resistència a la radiació. Cada braç del T2 compta amb 20 panells semicirculars GEM, amb

zones on hi ha més d'un gruix i  cambres de buit,  per tal  de cobrir  el  màxim espai possible al

semicercle de dalt i al de baix.

Al 2015 TOTEM (100 científics de 16 institucions i 8 països) i CMS uniran les seves forces per fer

mesures amb una gran precisió i inclouran mesures de la massa invariant de la col·lisió.
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2.7.9. LHCf

L'experiment “Large Hadron Collider forward” és una petita col·laboració on tan sols treballen 30

persones de 9 institucions provinents de 5 països diferents. Els detectors estan situats 140 metres a

cada  costat  del  punt  de  col·lisió  d'ATLAS,  cosa  que  permet  estudiar  les  partícules  amb  una

desviació propera als 0º respecte als tubs blaus de l'LHC.  Els detectors són unes caixes de 30 cm de

llarg, 80 cm d'alt i 10 cm de profunditat, amb un pes de 40 kg.

Les  partícules  que  són  produïdes  al  punt  de  xoc  d'ATLAS  (concretament  pions  neutres  π0)  i

s'escapen del detector i arriben als petits detectors LHCf, simulen radiació còsmica (en forma de

raigs còsmics, amb partícules carregades provinents de l'espai exterior, on xoquen amb nuclis de

nitrogen principalment, provocant una cataracta de partícules que es precipiten cap a la Terra) en

condicions de laboratori.

Estudiar les similituds entre aquestes partícules provinents de l'LHC i aquelles provinents de l'espai

exterior en forma de raigs còsmics ajudarà als científics a entendre i interpretar les partícules, i la

cadena  de  descomposició  de  les  mateixes,  i  encara  més  important,  a  calibrar  els  detectors

d'observació a gran escala que cobreixen milers de quilòmetres, amb seu a Argentina, com en el cas

de l'Observatori Pierre Auger o el Projecte Telescopi Array, situat a Utah.

80

Detector LHCf



2.7.10. MoEDAL

MOnopole and Exotics Detector At  LHC és un experiment que vol anar més enllà dels límits del

Model estàndard i completar, a través d'altres vies, els resultats obtinguts en altres experiments de

l'LHC.  Els  seus  objectius  d'estudi  són  el  monopol  magnètic  o  Dyon,  les  partícules  altament

ionitzants  estables o pseudoestables de gran massa (SMP) i partícules amb càrrega elèctrica única i

relativament lentes. De les tres que s'han descrit teòricament, aquelles que es podrien detectar més

fàcilment són les que impliquen varies dimensions i tenen el nombre quàntic global pràcticament

inalterat,  com  ara  SUSY amb  paritat  R,  o  partícules  extradimensionals  amb  paritat  KK,  i  la

conservació d'aquest és el que ho fa estable o meta-estable. La tercera classe de partícules són les

que tenen una càrrega elèctrica múltiple a la unitat de càrrega fonamental i que es poden trobar en

els romanents de forats negres o bosons de Higgs de vida llarga carregats.

El  detector  de  MoEDAL està  situat  a  la  caverna  del  LHCb,  just  al  Vèrtex  Locator  del  LHCb

(VELO) i està conformat per dues parts principals: Nuclear Track Detectors (NTD) i Very High

Charge  Catcher  (VHCC).  El  detector  de  trajectòries  nuclears  té  com a  principi  la  detecció  de

partícules carregades a través del dany que aquestes causen en unes petites regions cilíndriques. El

dany depèn de l'energia que s'allibera dins de la regió cilíndrica en qüestió. Per exemple a la zona

REL (Zona de pèrdua d'energia  restringida),  hi  ha fórmules per calcular la  pèrdua d'energia  en

funció a la carrega i a la velocitat que portaven en entrar al REL. A partir de 0,01% C0, tota l'energia

de la partícula és absorbida. Per sobre d'aquest valor-frontera, l'energia s'emet en forma de raigs

sigma,  que  després  es  corregeix  amb dos factors:  l'eficiència  de transformació  i  la  fórmula  de

Bethe-Bloch. Cadascun dels 6 mòduls està format per deu capes de plàstic CR39 de PADC de 0,5

mm de gruix, 3 capes de Lexan al final, més una al principi i una altra a final, enganxades a la capa

d'alumini comercial puríssim per reduir la possibilitat d'inflamació. El tamany de cada mòdul és de

50x75x2 cm, amb una massa de 8 kilograms.

La següent part del detector és la capa de gravat, fet de polímers i policarbonats, com ara “polyallyl

diglycol  carbonat”  PADC,  de  fórmula  (C12H18O7)n o  bé  Lexan,  de  fórmula  (C16H14O3)n.  Per

augmentar la durabilitat s'empren resines com DOP o DAP. Quan una partícula altament ionitzant

ho travessa,  com un monopol magnètic,  queda gravat en el  detector,  deixant  una trajectòria en

forma de con de base el·líptica. Gràcies a això i mesurant els angles d'incidència, es pot saber amb

exactitud el moment, la quantitat de moviment i l'angle d'incidència de la partícula.

Segons la velocitat de la partícula, es parla de gravat en dur o gravat en tou. 
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Per al gravat en dur s'empra nitrogen (4 mols de molècules diatòmiques) i hidròxid de potassi i un

1,5% d'alcohol etílic al 75% durant 30 hores. Aquesta concentració possibilita extreure ràpidament

grans quantitats de material, permetent disposar d'una millor superfície on gravar els cons, que es

poden llegir amb facilitat en  el procès d'escaneig visual posterior. 

Per al gravat en tou s'empra nitrogen (3 mols de

molècules diatòmiques),  hidròxid de sodi i 1%

alcohol etílic al 70% durant 40 hores. 

L'addició  d'alcohol  permet  que  l'acció  de

gravatge augmenti, tot millorant la qualitat de la

superfície  de  gravatge  i  reduïnt  el  nombre  de

defectes presents i trajectòries d'altres partícules

no desitjades.

La part que s'ha afegit més recentment és el Very High Charge Catcher, que fou dissenyat arran d'un

avís dels membres que s'encarregaven de la seguretat d'LHC-b, ja que presentava certs problemes

que podien arribar a posar en risc el funcionament del VELO, i al seu lloc del LHCb i de tot l'LHC.

Una estructura  rígida molt gran podia arribar a impedir el refrigerament i/o l'accés d'emergència

fins  al  detector  VELO.  També  van  remarcar  que  les  cavitats  del  detector  VELO  no  estaven

dissenyades per contenir material i que les estructures podien cedir si es col·locava més pes del

d'una persona adulta en total (uns 75 kg). Per tots aquests motius fou dissenyat el VHCC, que es

compon de tres làmines de lexan i dues d'alumini. Cada panel mesurava 50x50 centímetres i tenia

una profunditat de 350 micròmetres, equivalent al 0,65% de la longitud d'ona de cada partícula que

s'esperava detectar.  A més a més, eren panels flexibles, lleugers i durables. Es van col·locar sota les

cobertes del pols de VELO, mesurant sense molestar ni comprometre la seguretat. A més, es van

col·locar al voltant del detector RICH.

2.7.11. n-TOF

Neutrons-Time Of Flight  és  un experiment  que  té  molt  a  veure amb els  neutrons.  Estudia les

interaccions entre els neutrons i els nuclis, a diferents energies (des d'algun MeV fins a uns quants

GeV). Amb això és pot  mesurar  amb precisió els  processos on intervenen neutrons.  Les dades

obtingudes les utilitzen astrofísics per estudiar i comparar la evolució estel·lar i les supernoves.

També col·laboren amb institucions mèdiques investigant l'“hadró-teràpia”, on un feix de neutrons
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d'alta intensitat es emprat per tractar tumors. Una altra aplicació pràctica és la de com tractar els

productes resultants de les reaccions de fissió nuclear a les centrals nuclears.

Els neutrons s'obtenen mitjançant el Proton Synchroton, on un feix de protons és accelerat i fet

xocar contra un objectiu estacionari de plom. Cada protó del feix, arrenca uns 300 neutrons de la

placa de plom. Els neutrons, que surten disparats de la placa amb velocitats diverses, són frenats per

un placa  de  plom primer  i  després  per  un  gruix  d'aigua.  Tot  i  aquestes  mesures,  encara  hi  ha

neutrons que són més ràpids que altres i això permet crear un espectre amb un rang d'energies

suficientment  ampli  en  cada  col·lisió  com per  estudiar  els  fenòmens  desitjats  des  de  diferents

perspectives. Els neutrons es guien a través d'un tub de 200 metres on es fan xocar amb la mostra de

l'element a estudiar, i es detecten els productes de la reacció amb el detector TAC (Total Absortion

Calorimetre). Està format per un total de 42 cristalls de difluorur de bari (BaF2) de dues formes:

pentagonal i hexagonal (que conformen una esfera), especials per mesurar els raigs gamma emesos

en reaccions amb neutrons. Els cristalls estan dins d'una càpsula de fibra de carboni reforçada amb
10Bor de 15 cm de gruix i un diàmetre intern de 20 cm. La eficàcia del detector és 100% detectant

cascades de partícules i presenta una resolució del 16% per a 622 KeV i del 6% per a 6,1 MeV. Les

característiques generals de TAC permeten també fer mesures precises de petites partícules o de
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partícules en poca concentració, com ara elements amb un període  de semidesintegració molt petit,

amb l'avantatge que redueix el soroll de fons intrínsec a l'operació del detector, fins a mínims mai

aconseguits. És capaç de diferenciar els raigs gamma de dues sèries diferents amb facilitat.

Per evitar desgast excessiu hi ha un escut esfèric de C12H20O2
6Li2  per tal d'absorbir l'energia dels

neutrons que podrien danyar el detector. Aquesta informació, no obstant això, no és perduda, ja que

la informació que recull l'escut més la informació que s'aplega amb les fibres de Bor-10 fa que no es

perdi ni un 1% d'esdeveniments d'interès.

Fins a data d'avui, n-TOF ha mesurat amb èxit captures de seccions perpendiculars dels següents

elements i/o isòtops: 233U, 234U, 237Np, 240Pu, 243Am, 238U, 241Am i 243Am.

2.7.12. DIRAC

DImension Relativistic Atom Complex és una petita col·laboració, formada per 87 científics de 7

països que vol anar un pas més enllà per saber-ne més sobre la força forta, una de les quatre forces

fonamentals, que uneix els quarks i els àtoms, i que està tramesa pels gluons. S'ha estudiat molt poc

com els gluons és comporten a llarga distància (baixa energia) i cal posar a prova la teoria quàntica

de la força forta. 

84

Experiment DIRAC



A DIRAC s'estudia concretament  el  temps que triga la descomposició dels àtoms inestables de

pions (des que es creen fins que es descomposen), que són àtoms en transició en els quals hi ha en

la mateixa partícula pions positius i pions negatius (π+ i π-). que són produïts al Sincrotró de Protons

del CERN (PS).

2.7.13. ISOLDE

El separador de masses d'isòtops en línia (Isotope mass Separaton On-Line) és una font única al

món de feixos  de nuclis  radioactius  a  baixa energia,  provinents  d'isòtops  d'elements  que tenen

massa neutrons per ser estables o massa pocs neutrons per ser estables. Això permet estudiar gran

quantitat de nuclis atòmics, incloent els més exòtics. Va néixer fa més de 45 anys, s'han emprat 700

isòtops de més de 70 elements, la majoria d'ells radioactius i una part important d'aquests molt rars.

Treballen 450 investigadors en uns 90 experiments, 50 d'ells són tan sols per confirmar o refutar

teories.

L'alta intensitat del feix de protons del Proton Synchrotron-Booster es dirigit  contra objectius fixos

gruixuts, especialment desenvolupats per al procés, resultant en una gran varietat de nuclis atòmics
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diferents.  Un  cop  obtinguts,  s'utilitzen  diferents  aparells  per  ionitzar,  extreure  i  separar  nuclis

d'acord  amb  la  seva  massa,  que  després  són  transportats  a  baixa  energia  cap  a  laboratoris

experimentals. Un cop en allà, el feix de partícules es pot accelerar fins a 3 MeV/nucleó. Aquesta

nova capacitat ha obert nous horitzons d'estudi, permeten estudiar radiacions químiques i reaccions

nuclears amb projectils radioactius lleugers i semi-pesats. També ajuda tenir disponible una font de

raigs γ provinents de detector d'alta puresa de Germani. 

2.7.14. COMPASS

L'aparell comú de muons i protons per a l'estructura i espectroscòpia (COmmon Muon and Proton

Apparatus for Structure and Spectroscopy) és un experiment multipropòsit que utilitza el SPS com a

accelerador. Treballen 240 físics d'11 països i 28 institucions.

El propòsit  és estudiar  les maneres  com els quarks elementals  i  els  gluons funcionen junts per

donar forma i propietats al protó i a les altres partícules. 

També  s'estudia  com  funcionan  l'espín  dels  protons  i  dels  neutrons,  en  especial  quanta

responsabilitat té la força forta en mantenir els gluons junts. Per estudiar-ho, l'equip de COMPASS

dispara muons (electrons pesats) contra un objectiu polaritzat, de manera que només passin muons

que oscil·lin en una direcció. Un tercer objectiu és estudiar l'espectre de partícules que els quarks i
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els gluons poden formar, amb l´ús dels pions i a la caça dels “glueballs” o pilotes de gluons.

2.7.15. CLOUD

El  Cosmics  Leaving  OUtodoor  Droplet  és  un  experiment  (d'un  equip  multidisciplinari  de  17

instituts i 9 països) que torna als inicis de la cambra de boira (moderna i amb molt instrumental

modern,  per  monitoritzar  i  analitzar  canvis  en la  composició)  per  tornar  a  estudiar  la  possible

connexió que hi pot haver entre els raigs còsmics de la galàxia i la formació de núvols. Cal dir que

es poden recrear les condicions de qualsevol lloc del món i  qualssevol estació de l'any dins la

cambra de boira. Amb base al PS (font de raigs “còsmics”), es pot simular les condicions naturals

que passen a qualsevol lloc del planeta entre la superfície  terrestre i l'estratosfera per fer passar el

feix de partícules a través de núvols sòlids, líquids o gasosos, fins a una concentració de 5 parts per

trilió. És la primera vegada que un accelerador de partícules de “baixa” energia (comparat amb

l'LHC) s'empra per estudiar el clima i el temps meteorològic. Els resultats haurien de contribuir

també a augmentar el nostre coneixement d'aerosol i núvols, així com l'efecte que tenen en el clima.

Els raigs còsmics podrien influir en la formació de nous aerosols, i convertir-se en núvols després

de condensar petites partícules d'aigua al seu voltant, com si les partícules que deixen els raigs

còsmics funcionéssin de llavor de núvols o els fessin créixer. Atès que els núvols juguen un paper
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important  en  l'energia  total  de  la  Terra  i  que  transporten  l'aigua  per  depositar-la  en  forma  de

precipitació en altres llocs del planeta, serà important aprendre més sobre la formació d'aerosols.

Fent mesures de la física que hi ha darrere d'això, en condicions de laboratori, podem entendre

millor la formació de l'aerosol atmosfèric i desvel·lar la connexió que tot això té amb la radiació

còsmica.

2.7.16. UA9

La col·laboració UA9 (iniciada el  2009) està  investigant  com petits  cristalls  de silici  curvilinis

podrien millorar el rendiment de col·lisionadors d'hadrons com el LHC. Hi ha sòlids cristal·lins que

poden modificar la direcció de partícules carregades que les travessen. Un cristall doblegat cap a la

dreta faria que les partícules que el traspassin es dobleguin cap a la dreta. Això permetria que les

partícules perdudes d'un feix no danyessin cap part sensible del detector ni el tub ni provoquessin

cap quench, si les poguéssim dirigir cap a zones de col·lisió controlades. Actualment s'utilitzen per

a tal  finalitat  absorbidors gegants  i  col·lisionadors situats  molt  a prop del  tub.  Si es poguessin
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utilitzar cristalls molt petits que desviessin les partícules que van perdudes o despenjades del grup

cap a aquests sistemes igualment, però disminuint el nombre de partícules que xoquen on no és vol,

al dirigir-les per un mini-cristall, significaria reduir la complexitat del disseny dels acceleradors, i

els enginyers podrien dedicar temps, espai, heli-4 i diners a altres finalitats.

L'accelerador emprat és el SPS. Però els reptes que la gran energia a què treballa l'LHC fa que un

cristall corbat hagi de ser capaç d'absorbir fins a 0,5 MW de potència en un punt molt petit en poc

temps sense danys substancials. També l'angle és molt important, ja que com més energia té una

partícula,  menys tolerància d'angle hi ha. També cal tenir  en compte que els  cristalls  tan petits

només tindran unes poques capes atòmiques i que cal endurir-les per a què facin bé la feina. Com

que aquesta és una necessitat global, hi ha moltes empreses que col·laboren en el projecte, ja que hi

veuen aplicacions pràctiques a curt termini per la seva activitat empresarial.

2.7.17. AEGIS

L'objectiu principal de l'Antihidrogen  Experiment:  Gravetat,  Interferometria i eSpectroscòpia és

mesurar l'acceleració de la gravetat terrestre que pateixen els àtoms d'antihidrogen (1 antiprotó+1
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positró).  En  la  primera  fase  de  l'experiment  l'equip  d'AEGIS  va  emprar  antiprotons  del

Deccelerador d'Antiprotons per formar un feix d'àtoms d'antihidrogen freds, per després passar-lo

per un deflectòmetre de Moire, que divideix el feix d'antihidrogen en raigs paral·lels per formar un

patró periòdic, acoblat a un detector de posició per mesurar la força de la interacció gravitacional

entre matèria i antimatèria amb un marge d'error de l'1%. Amb el patró i la caiguda dels antiàtoms i

amb l'equació dels tirs parabòlics, mesuren quan cauen els antiprotons. D'aquesta manera poden

conèixer l'efecte que té el camp de la gravitació terrestre en l'antimatèria, essent els primers a fer-ho.

2.7.18. ACE

Antiproton Cell Experiment va començar el 2003 amb la intenció d'avaluar l'efectivitat i la idoneïtat

de l'ús d'antiprotons com a teràpia contra el càncer. L'equip està format per físics, biòlegs i metges

de tot el món per estudiar en primícia els efectes en la vida dels antiprotons. Fins a data d'inici de

l'experiment, la teràpia per destruir cèl·lules cancerígenes era enviar feixos de protons amb una

quantitat  d'energia predeterminada,  per deturar-se després d'arribar a la profunditat  on estava el

tumor i no seguir destruint teixit sa. Si més no, en el procés de penetrar fins al punt del tumor, s'ha

destruït una part de teixit sa, encara que viatja a velocitat aproximadament constant. Quan el feix de

partícules surt de la zona de desacceleració, hi ha molt dany en poc espai (4-5 mm). El dany al teixit

sa que envolta el tumor, és més conseqüència de la repetició de tractaments que per cap altra cosa.
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L'equip d'ACE està investigant en la idea d'utilitzar els antiprotons com a tractament alternatiu amb

antimatèria,  concretament  antiprotons,  i  es  per  això  que  comparen  l'efectivitat  de  la  radiació

cel·lular de l'ús de protons i de l'ús d'antiprotons. Si utilitzés anitprotons, a part de la força del xoc i

la possible interacció electromagnètica, es té l'avantatge de què el tumor (fet de matèria) i l'antiprotó

s'annihilarien i només deixarien energia com a rastre. Aquest és l'efecte desitjat. Si un antiprotó

destrueix  un  protó  d'un  àtom  de  carboni  d'una  cèl·lula  pot  fer  molt  mal  al  tumor,  ja  que  li

desapareixerà un protó i farà que aquell àtom de carboni es transformi en un àtom de nitrogen i

trenqui  l'estructura  de la  molècula,  en  el  pitjor  dels  casos,  o  bé que  exploti  (alliberant  energia

d'enllaç)  i  altres  formes  d'energia,  sense  deixar  rastre  de  res  que  hagués  estat  al  voltant  de  la

“cèl·lula-bomba”.

En el  disseny experimental,  els  tubs estaven plens de gelatina que contenien cèl·lules vives  de

hàmsters per simular una secció intermèdia cap al tumor dins del cos. Es va veure, que feixos de

protons i  d'antiprotons,  disparats  a la mateixa intensitat  i  distància a la cèl·lula,  i  amb idèntica

energia, calien quatre vegades més protons que antiprotons per destruir un tumor, cosa que fa els

antiprotons més eficaços i redueix un 75% el dany cel·lular innecessari.

Les aplicacions clíniques s'esperen en uns cinc-set anys, a més han de passar per un llarg procés

d'avaluació.

2.7.19. NA61/SHINE

SPS Heavy Ion and Neutrino Experiment estudia la producció d'hadrons en col·lisions de feixos de

partícules com ara pions, protons, beril·li, argó, xenó contra una varietat d'objectius nuclears fixos.

S'estudien bàsicament tres tipus de col·lisió: 

-Nucli-nucli: D'ions pesats, normalment s'empren per investigar les propietats de transició entre el

plasma  de  quarks  i  gluons,  i  el  gas

hadrònic,  a  través  de  diferents  nuclis  i

objectius fixos.

-Protó-protó i protó-nucli : S'empren com

a dades de control i  per conèixer millor

les reaccions nucli-nucli.
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-Hadró-nucli: Aquestes interaccions s'empren per determinar les propietats dels feixos de neutrins i

confirmar dades amb el Observatori Pierre Auger i KASKADE a Alemanya. Per obtenir hadrons, es

fan xocar protons accelerats a 400 GeV des del SPS, que es fan col·lisionar contra una placa de

beril·li.   

L'aparell H2 selecciona els hadrons amb una càrrega i moment específics i els porta cap al NA61.

Allà es mesura amb precisió la posició i la massa de cada feix d'hadrons i també si interaccionarà

amb  l'objectiu  del  NA61.  Això  permet  a  l'equip  seleccionar  feixos  de  determinades  partícules

segons que estiguin buscant. Els detectors al punt de col·lisió mesuren propietats de la col·lisió,

com nombre d'hadrons produïts, el seus moments, càrrega i massa.

 

2.7.20. NA62

L'objectiu principal de l'experiment NA62 és estudiar la descomposició de kaons estranys, a fi de

comprovar  les  prediccions  del  model  estàndard  sobre  les  interaccions  a  curta  distància,

específicament NA62 vol mesurar la freqüència amb què un kaó carregat elèctricament decau en un

pió carregat  i  en una parella  de neutrí-antineutrí.  Per tal  d'aconseguir  feixos amb molts  kaons,

l'equip de la col·laboració empra protons altament energètics del SPS a fi que xoquin contra un

objectiu de beril·li quiet. Aquesta col·lisió crea 1 bilió de partícules, de les quals un 6% són kaons.
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Aquestes partícules són mesurades per un píxel de silici abans d'entrar a un gran tanc de buit, on un

detector CEDAR determina les partícules que hi ha dins a través de la radiació de Cherenkov. Un

espectròmetre magnètic cerca dins del tanc traces de descomposicions de kaons i un RICH (Ring

Imaging CHerenkov) mostra la naturalesa de cada partícula que decau. Un sistema de detectors de

fotons i muons confirma que cap d'aquestes partícules interfereixi en la cerca, descartant-ne els

resultats que provenen d'aquestes partícules.

Després de recollir informació durant dos anys, l'equip ha recollit dades de 80 descomposicions de

kaons per veure si la predicció que fa el model estàndard és correcta. També es vol mesurar la

magnitud que  defineix la probabilitat que els quarks top decaiguin en quarks down.

2.7.21. AWAKE

L'experiment  “Proton  Driven  Wakefield  Acceleration”  és  un  accelerador  fruit  de  la

Recerca+Desenvolupament  que  es  porta  a  terme  al  CERN.  Seria  el  primer  experiment  amb

acceleració Wakefield del món. Establiria un precedent en un nou mètode d'accelerar partícules, i

alhora, nous mètodes d'estudiar i emprar l'estat plasma de la matèria.

L'experiment està dissenyat per aprofundir en l'ús d'ones creades per plasma de protons. Per  crear-

les s'envia un feix de protons a través de cel·les de plasma per generar els camps Wakefield. Si es

controlen de manera precisa, els camps Wakefield poden donar gradients d'acceleració cent vegades

més alts que els que actualment proporcionen les cavitats de ràdio-freqüència. Si això funciona, és

controlable i prou barat com per aplicar-lo, permetrà als acceleradors del futur treballar a majors

energies en distàncies i temps més curts.

AWAKE empra feixos de protons de SPS dins de la

zona  experimental  de  CNGS.  Els  protons  són

injectats en una cel·la amb 10 metres de plasma per

iniciar els Wakefields. Llavors s'envia un nou feix,

en aquest cas d'electrons i se'n mesura l'energia. Els

electrons  haurien  d'adquirir  uns  quants  GeV.  Els

primers camps Wakefield s'haurien de crear el 2016,

després  que  s'aprovés  el  projecte  a  la  tardor  del

2013.  Treballen  50  físics  i  enginyers  de  14

institucions.
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2.7.22. CNGS

L'experiment Cern Neutrinos to Gran Sasso intenta desvelar  alguns dels misteris d'unes partícules

lleugeres,  neutres,  que quasi no interaccionen amb la  matèria,  els  neutrins.  Hi ha tres  tipus de

neutrins: l'electró-neutrí; el muó-neutrí i el tau-neutrí. Sofreixen un procés anomenat oscil·lació, on

els neutrins van canviant de classe; i  atesa la seva petita massa, quasi no interaccionen amb la

matèria. 

S'enviaven muons-neutrins des del CERN cap al Laboratori Nacional de Gran Sasso, situat a 732

km a Itàlia. Com que els neutrins quasi ni interaccionen, travessen la roca mare que separa Ginebra

i  Gran  Sasso.  OPERA  i  ICARUS,  investiguen  la  proporció  dels  muons-neutrins  que  s'han

transformat en neutrins-tau.

Els neutrins es produeixen amb  un feix de protons del SPS que xoca amb una diana de grafit. El

resultat són pions i kaons, que es detecten i es dirigeixen cap a Gran Sasso. Els pions i els kaons

decauen a muó-neutrí en l'espai d'un túnel d'1 kilòmetre de llargada. Al final del túnel, un bloc de 18

metres  de  gruix  absorbeix  el  protons,  els  pions  i  els  kaons.  Els  muons  que  es  produeixen  es

transformen en neutrins-muó que fan cap al Laboratori de Gran Sasso.

2.7.23. Xarxes de computació (World LHC Computing Grid)

He triat la xarxa de computació de CMS, però la dels altres detectors funcionen de manera semblant

i explicar-les totes implicaria repetir gran part dels conceptes per a cada detector.

Al detector CMS es poden arribar a produir un bilió europeu de col·lisions entre protons en un

segon.  Cada  xoc  pot  arribar  a  produir  fins  a  4  partícules  diferents,  per  tant  és  materialment

impossible llegir-ho tot, a més, encara que es pogués, hi hauria tanta informació corrent, que podria

ocultar la informació extraordinària i molt energètica entre un munt de dades ordinàries i comuns de

poca energia. És per això que hi ha un sistema de selecció, com un filtre sobre que llegir i que no.

Cal decidir en fraccions de nanosegon i amb precisió, (les partícules van molt ràpid i s'escapen

deixant una traça darrere seu). 

A més, cal donar-se pressa, ja que el següent grup arribarà en tan sols 25 ns, i les últimes partícules

seleccionades es llegeixen per la capa més externa del detector mentre la més interna ha començat a

llegir informació de l'esdeveniment següent. S'utilitzen autèntiques meravelles de l'electrònica i la

informàtica per processar i destriar tanta informació, i no confondre la d'un esdeveniment amb la

del altre. La excel·lent resolució dels detectors de CERN i el gran nombre de canals de lectura
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faciliten considerablement el procés. 

El primer nivell del garbell és totalment automàtic i tan sols cerca signes de que la col·lisió és

d'interès físic, com ara partícules amb molta energia o combinacions estranyes de partícules que no

es donen habitualment. Del bilió de col·lisions que s'ha dut a terme, tan sols es llegeixen un 10% i

passen al següent nivell 100000 col·lisions.

Al següent  nivell  uns  1000 ordinadors  ultra-ràpids  s'encarreguen de llegir  els  100000 registres,

dedicant-li  a cadascun una dècima de segon. Els apliquen tests  de Física d'Altes Energies molt

complicats, cercant marcadors específics que mostrin l'interès de l'esdeveniment, com ara parelles

de muons amb trajectòria igual,  fotons molt  energètics neutres...  Dels 100000 registres inicials,

passem a 100 que tenen informació d'interès. Els altres es perden.

Aquests  100  esdeveniments  que  passen  els  dos  filtres  s'envien  a  través  del  Worldwide  LHC

Computing Grid, on milions d'ordinadors d'universitats, governs, institucions, escoles i particulars

processen  la  informació.  Es  reconstrueixen  els  esdeveniments  i  s'analitzen  de  manera  manual.

Aquells que resulten particularment interessants es  marquen i s'estudien. 

En aquest gràfic podem veure el trànsit de dades que ha passat per tota la xarxa de computació de

l'LHC, on es pot observar que l'experiment CMS ha transmès gran quantitat de dades durant tot el

dia i que a partir del migdia, ATLAS ha començat a transmetre dades.
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3.   Antimatèria
Els primers precedents de l'antimatèria els trobem en Heràclit d'Efes i Parmènides d'Elea.

Heràclit va crear el lema “panta rei”, tot flueix, és a dir, natura en canvi constant, a través del foc

com a motor de canvi. El foc representa l'intercanvi i la degradació de l'energia. 

Una mica més tard, Parmènides va enunciar les seves idees sobre el Ser: Tot podia ésser No-ser, Ser

i No-ser o Ser. Parmènides arribà a la conclusió de que tot era Ser a través de les apòries. 

Això fou fins que el 1905 Bohr millorà el model de Rutherford, al 1916 Sommerfield relativitzà el

model  de  Bohr  i  el  1924 Erwin  Schrödinger  va  quantititzar  el  model  de  Bohr  de  manera  no-

relativista a partir de Werner Heisenberg, desplaçant el concepte d'orbital per zona de probabilitat

màxima on trobar un electró, amb diferents orbitals (s, p, d, f ...) en cada capa. 

Aquest model s'aproximava bastant, però poc després el model de Pauli-Schrödinger de 1926, ja

tenia  en   compte  l'espín  dels  electrons.  L'equació  de  Paul  Dirac  de  1928  incloïa  els  efectes

relativistes dels electrons ràpids i l'espín electromagnètic perfectament descrit.

L'aportació de Dirac al model de Schrödinger va comportar que els hi fos atorgat el Premi Nobel de

Física el  1933 (un any abans se li  havia atorgat a Heisenberg per  a la creació de la mecànica

quàntica) als dos científics (a Pauli no li van donar encara que també hi havia col·laborat fins al

1945 pel Principi d'exclusió de Pauli) “pel descobriment de noves formes d'aplicació de la teoria

atòmica”.

Gràcies al Premi Nobel, Paul Dirac es va inspirar i en la redacció del discurs d'acceptació del Premi

Nobel digué: “L'electró té un company amb la càrrega elèctrica oposada però amb la mateixa; i que

es  cancel·len  mútuament.  Això  implica  l'existència  del  positró,  o  antipartícula  de  l'electró.  Si

acceptem el  punt  de vista  de  completa  simetria  entre  càrrega

positiva i càrrega negativa respecte a les lleis fonamentals de la

Natura, hem de mirar com una cosa accidental que a la Terra (i

pel

que sembla a tot el sistema solar) hi hagi una preponderància de

electrons negatius i protons positius. També és possible que en

algunes estrelles sigui just a l’inrevés. De fet, hi podria haver la

meitat de les estrelles de cada tipus.”
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El 1932 Carl David Anderson, mentre estudiava cambres de boira i sota la supervisió de Robert A.

Millikan, descobrí experimentalment el positró, ja que va detectar una parella de partícules, en què

cadascuna es girava cap a un costat però  que tenien el mateix radi; per tant idèntica massa. Va rebre

el 1936 el Premi Nobel de Física pel descobriment del positró, compartint-lo amb Victor Francis

Hess pel descobriment de la radiació còsmica. El 1955 Emilio Gino Segrè i Owen Chamberlain

descobriren a la Universitat de Berkeley l'antiprotó i l'antineutró. Ambdós reberen el Premi Nobel

de Física el 1959.

A partir  de 1955 ja teníem antipartícules però no teníem antimatèria, en tant un protó, un neutró o

un electró no es consideren matèria pròpiament sinó que són considerats constituents de la matèria;

llavors el positró, l'antiprotó o antineutró tampoc ho són. A partir del 1965 es va produir antimatèria

en els acceleradors de partícules, a les dues bandes de l'Atlàntic. Els equips que lideraven Antonino

Zichichi  a  Proton  Synchrothon  al  CERN  a  Ginebra,  i  Leon  Lederman  a  Alterating  Gradient

Synchrothon, al Brookhaven National Laboratory a Nova York, van aconseguir de manera paral·lela

una antipartícula, el antideuteró, formada per un antiprotó i un antineutró, constituint el primer nucli

d'antihidrogen.

El  1995 l'experiment  PS210 fou capaç de crear  9 antiàtoms d'antihidrogen sota  el  lideratge de

Walter  Oelertt  i  Mario  Macri.  Poc  després  Fermilab  va  afirmar  haver  creat  100  àtoms

d'antihidrogen.  Més tard,  F.  J.  Hartmann de la  Universitat  Tècnica  de München amb un equip

d'investigadors  japonesos  va  crear  un  àtom composat  de matèria  i  antimatèria  a  la  vegada,  en

concret Heli-3 antiprotònic. Constava de dos protons, dos neutrons, un electró i un antiprotó en

substitució del segon electró que faria neutre l'àtom. El seu temps de vida és de 15 milionèsimes de

segon. 

El 14 de desembre de 2009, científics de la NASA van detectar raigs d'antimatèria formats per

damunt de les tempestes elèctriques, que eren deguts a raigs gamma emesos per la Terra o els

llampecs.

El 17 de novembre de 2010, dins del projecte ALPHA van crear 38 antiàtoms d'antihidrogen freds i

els van decelerar, allargant-ne el temps de vida durant 0,172 segons, un rècord mundial.  Per tal de

fer-ho, van necessitar 10 milions d'antiprotons i 700 milions de positrons.

A principis de 2011, el projecte ALPHA aconseguia la creació i manteniment de 300 antiàtoms

d'antihidrogen durant 1000 segons (16'40'') amb la combinació d'un camp elèctric i un de magnètic,

formant una Trampa de Penning o Iònica per a partícules amb càrrega, o la Trampa atòmica on els
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àtoms es refreden mitjançant un làser amb una lleugera interferència, tot formant una trampa òptica

que reté els antiàtoms amb un làser altament enfocat.

Actualment hi ha diversos experiments a CERN que treballen amb l'antimatèria, les similituds i

diferències entre matèria i antimatèria, la gravetat que pateixen les antipartícules (possibilitat de

gravetat repulsiva), el moment angular i el moment magnètic. També s'estudien els axions, possibles

candidats a partícules d'antimatèria al centre del Sol.

L'experiment LHCb està especialitzat en la violació CP i en la descomposició de mesons-b, per tal

d'estudiar els primers moments de vida de l'Univers i l'aferrissada guerra entre matèria i antimatèria

que va provocar que el 15% de la composició de l'energia de l'Univers fóssin fotons.

3.1. Creació d'antimatèria a través de matèria o energia

Per crear antimatèria cal fer-ho a través de la famosa equació d'Einstein E=mc2, o expressada d'una

altra  manera  m=E/c2.  Un  feix  de  protons,  electrons  o  neutrons  es  fa  xocar  contra  una  pared

metàl·lica i es creen parelles de partícules i antipartícules. A CERN, el recorregut de les partícules

és el següent: LINAC 2, BOOSTER, o bé LINAC 3 ION, LEIR; i després conversió a antipartícula i

cap al Decelerador d'antiprotons. 

Una altra  manera  es  bombardejar  una  làmina  de  coure  amb protons  o  bé  disparar  un  làser  de

freqüència determinada a una làmina d'or blanc. En aquest cas, i per l'efecte fotoelèctric d'Einstein,

el material s'ionitzen i s'emeten electrons que decauen ràpidament. Al decaure emeten energia en

forma de quants. La massa-energia produïda segueix l'equació E=hf, per tant la massa que es pot

crear es defineix com a m=hf/c2.

Cal dir que no es disposa de fins a 14 TeV per protó per crear només antipartícules, sinó que per

cada  positró  que  es  crea,  hi  ha  un  electró;  per  cada  protó,  un  antiprotó;  per  cada  neutró,  un

antineutró.

També hi ha estudis de la NASA per emmagatzemar l'antimatèria que es produeix de manera natural

als cinturons de Van Allen i utilitzar-la, per descendir el cost de producció.

Per a què això passi cal posar els ingredients de la “Recepta de Sakharov”:

- Desequilibri entre matèria i antimatèria.

- Canvi sobtat en la composició de l'Univers en la seva “joventut”.

- Protó inestable (s'ha de desintegrar) amb una vida mitjana de 1031 anys.
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3.2. Annihilació de matèria i antimatèria

Quan una partícula i la seva antipartícula es troben, s'annihilen. Tota la massa de les dues partícules

es transforma en fotons, amb l'energia segons E=m·c2. 

No hi ha pèrdues, excepte per l'emissió esporàdica de neutrins que representa un 10-15%. La resta

de la massa es transforma en fotons, que són emesos cap a totes direccions.

En  teoria  s'emeten  9·1016  J/kg  de  matèria  i  antimatèria.  La  bomba  atòmica  d'Hiroshima  fou

l'equivalent a 0,5 mg d'antimatèria que s'annihilés amb 0,5 mg de matèria, amb l'avantatge que no hi

hauria hagut residus nuclears ni radiació, a part de llum en forma de fotons.

El principal problema hauria estat el transport i efectuar la detonació en el moment precís.  A més el

cost hauria estat incalculable: 32000 milions d'US$. El temps també hauria estat un factor a tenir en

compte: a SLAC, l'experiment BaBar en 10 anys es van produir 3500 milions de parelles positró-

electró,  i  que  en  20  anys  a  SLAC  es  van  produir  1·10-6 grams.  Si  haguéssim  estat  capaços

d'emmagatzemar-la tota, fer-la annihilar-se i suposant que no hi hagués pèrdua d'energia hauríem

obtingut  una  energia  de  E=1·10-9 (kg)·c2  (m2  /s2  ) =9·107  Joules.  Cal  recordar  que  l'eficiència

energètica és paupèrrima, inferior al 1%, ja que hi ha pèrdues per tot arreu. A la tarifa descompte de

l'electricitat per al CERN (0,1€/kWh); ens costaria 1·1015 € i trigaríem 1000000000 anys per tal de

produir-la.

3.3. Aplicació pràctica antimatèria

L'antimatèria té moltes aplicacions mèdiques, principalment basades en el tractament de tumors i la

diagnosi amb la tomografia per emissió de positrons (PET).

En el cas del tractament de tumors un sol antiprotó es tant efectiu com 4 protons. Els antiprotons

reben  l'energia  justa  per  decelerar-se  just  abans  d'arribar  al  teixit  que  cal  eliminar,  per  tal  de

minimitzar el dany al teixit sa. Un cop es descelerés i arribés a la zona-objectiu, s'annihilaria amb el

protó d'un àtom, segurament d'oxigen, carboni, hidrogen o nitrogen; i a part de que l'àtom passaria a

ser nitrogen, bor, un neutró o carboni  i deixaria de complir la funció  amb què estava destinat, es

descompondria per l'acció dels fotons energètics. A més a més, la ona expansiva destruiria els àtoms

que l'envolten. Amb aquesta tècnica es salva gran part del teixit sa.

La tomografia per emissió de positrons és una tècnica no invasiva de diagnosi i investigació en viu

que es capaç de mesurar l'activitat metabòlica del cos i en especial del cervell mentre es realitzen
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diverses tasques pròpies de la Medicina Nuclear. Es dona una injecció intravenosa de glucosa al

pacient que conté Fluorodesoxiglucosa amb àtoms de Fluor-18 (vida mitjana=10 hores) units a la 2-

O-trifluorometilsulfonil.

Aquestes  molècules  es  dirigeixen  cap  a  zones  on  s'està  donant  un  creixement  cel·lular

extraordinàriament ràpid, com pot ser un tumor en el cas de persones adultes en qualsevol part del

cos. En allà, i passat un cert temps, els nuclis de Fluor-18 es comencen a descomposar, emetent

positrons que s'annihilen amb electrons de la zona tumoral. Es produeixen 2 fotons gamma amb 511

KeV d'energia, que han d'ésser detectats amb diferències de nanosegons, que provinguin amb la

mateixa direcció i sentits oposats. El cercle de lectura llegeix els fotons i els transforma en senyal

elèctric, que l'ordinador reconstrueix i ofereix una bona imatge. La prova té una durada de dues a

tres hores. Cal seguir unes imposicions estrictes (no fer exercici, beure molta aigua) i mesures de

seguretat, com no estar amb nens o dones embarassades fins que no han passat 12 hores de la prova.

També hi ha altres contrastos, però aquest és el que més s'empra. 

Per a aplicacions energètiques, el rendiment el fa inviable (1 J produït per cada 110 J consumits).

El mateix succeeix per a aplicacions militars com bombes antiatòmiques de nuclis pesats.

3.4. Estudi de l'antimatèria i les seves propietats en acceleradors

L'antimatèria ens és molt desconeguda, i considerant el poc temps que fa que en tenim constància

que existeix i en contrast a la matèria, que ja la coneixíem des de temps immemorials, en sabem

algunes coses. Hi ha qui parla (físics teòrics) de l'antigravetat (gravetat repulsiva entre matèria i

antimatèria), de bosons diferents per a matèria i antimatèria, de fer microscopis amb antimatèria,

altres qui afirmen que tenen una resolució molt millor que els de matèria normal i corrent. També hi

ha persones que creuen que pot ser la font energètica del futur (amb els  rendiments actuals és

impossible), que amb l'antimatèria podem viatjar a través de l'Univers de manera ràpida... Cadascú

diu la seva opinió, amb o sense coneixement, donant arguments aparentment vàlids o fent ús de les

més  variades  fal·làcies,  encara  que  predomina  la  de  “ad  verecundiam”.  Hi  ha  molts  llibres  i

pel·lícules, no tan sols de ciència-ficció, (com al best-seller destaca “Àngels i Dimonis”, de Dan

Brown, publicada al  2000 i  que tracta el  tema d'una manera frívola i  poc profunda, amb poca

ciència verdadera a dins).

És  per  aquestes  raons  que  la  ciència  ha  decidit  explorar  una  mica  més  l'antimatèria.  Com tot

coneixement empíric, ho està fent a través d'experiments, seguint el mètode científic; equivocant-se,

treient conclusions, aprenent i tornant a començar.
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Al CERN s'estan desenvolupant 8 experiments relacionats directament amb l'antimatèria, més la

col·laboració LHCb, que estudia la violació de la simetria CP i els mesons b, possibles responsables

o productes de les reaccions que van definir el nostre Univers.

3.4.1. ALPHA

L'experiment ALPHA, que va començar a funcionar el 2005, com a substitució de l'experiment

ATHENA, encara que amb objectius generals molt  semblants a partir del punt on ATHENA va

deturar-se. Principalment  captura antiàtoms d'antihidrogen i els compara amb àtoms d'hidrogen.

Amb  aquest  objectiu,  es  creen  antiàtoms  d'antihidrogen  per  mitjà  d'unir  els  seus  components

(antiprotons i positrons o antielectrons) i atrapar-los per un dels procediments anteriorment descrits.

Un cop l'antiàtom està format, el sistema de captura per repulsió de càrregues elèctriques ja no

funciona. Els antiàtoms són neutres elèctricament i el procediment que servia per a antiprotons i

positrons ja no és vàlid. Si els mantinguéssim, per  a la difusió i el moviment de les partícules i fer

pressió contra les parets, s'annihilarien. ALPHA utilitza una trampa diferent, basada en pulsacions

de làser i n'evitarà l'annihilació durant un període de temps més llarg (1000 segons) en comptes de

fer-ho en períodes de dècima de segon.

3.4.2. AMS

Però la  cerca de l'antimatèria no només implica produir-la  i  estudiar-la,  sinó que també es pot

estudiar antimatèria natural, que s'origina en descomposicions radioactives o que prové de l'espai

exterior. Per aquesta raó, el CERN no només té experiments a Ginebra, sinó que també en té a

l'espai exterior, concretament a l'Estació Espacial Internacional, encara que sí que es va muntar al

CERN. Va fer el seu darrer vol el

16  maig  del  2011,  i  el  seu

successor  AMS-02  (8,5  tones  i

64  metres  cúbics)  ja  enviava

dades a la Terra sobre deteccions

d'antimatèria  i  radiació  còsmica

el dia 19, concretament al centre

de  la  NASA  a  Houston.   En

aquest experiment col·laboren 56

institucions de tot el món.
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3.4.3. ASACUSA

Atomic Spectroscopy And Collisions Using Slow Antiprotons  estudia les  simetries  fonamentals

entre  matèria  i  antimatèria  a  través  de  fer  espectrometries  d'àtoms  que  contenen  un  antiprotó

(antihidrogen i heli híbrid) amb el decelerador per ràdio-freqüència, per fer que l'energia per nucleó

passi de 5,3 MeV a 100 KeV; i estudia també les interaccions que succeeixen en les col·lisions

matèria-antimatèria fent  xocar feixos  d'antihidrogens i  altres tipus de partícules,  i  observant els

fenòmens que es succeeixen. Un dels més espectaculars és la ionització, on els antiprotons ràpids

s'enduen electrons  que orbitaven àtoms materials.  Un altre procés es dona quan els  antiprotons

s'annihilen dins d'un nucli atòmic.

Un altre dels objectius d'ASACUSA, i

per  al  que  ha  estat  dissenyat

específicament, és estudiar l'estructura

o  estat  hiperfí,  i  comparar-lo  amb

valors  experimentals  definits  amb

molta  precisió  per  al  seu  homòleg

material. Per tal de fer-ho, i atenent a

la  sensibilitat  extrema  de  l'estructura

als camps electromagnètics, no s'intenta atrapar els antiàtoms per mitjà de camps elèctrics sinó que

es  crea  un  feix  d'antipartícules  que  pot  ser  transportat  cap  a  una  regió  on  no  hi  hagi  camps

electromagnètics  que  interaccionin  amb les  antipartícules.  S'empra  una  configuració  magnètica

especial i després s'estudia el feix polaritzat amb radiació de microones.

Per obtenir  heli  híbrid injecten antiprotons a àtoms d'heli.  D'aquesta manera i  d'una petitíssima

proporció  d'àtoms  s'obtenen  àtoms  mixtes  formats  per  matèria  i  antimatèria  al  mateix  temps.

Llavors, amb l'ús d'un làser per excitar els àtoms, ASACUSA és capaç de determinar amb una

precisió mai vista fins a data d'avui la massa de l'antiprotó en relació a la del protó. 

3.4.4. ATRAP

La trampa d'antihidrogen cerca poder comparar àtoms d'hidrogen amb antiàtoms d'antihidrogen. La

veda es va obrir el 2002 i ara ja han estudiant antiàtoms estacionaris durant més de 1000 segons.

El procés de frenada dels antiprotons i positrons es duu a terme mitjançant el procés de refredament.

Per tal de refredar-ho s'empren positrons freds i els positrons freds extreuen energia al sistema, fent

que el sistema estigui en equilibri. La tècnica es desenvolupà íntegrament a l'experiment ATRAP.
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L'experiment ATRAP fa més de 40 anys que funciona, i encara que va començar al mateix temps

que ATHENA, aquest ja no està operatiu des del 2004.

3.4.5. BASE

Baryon-Antibaryon  Simetry  és  un  projecte  que  cerca  les  diferències  entre  barions  i  les  seves

antipartícules  a  fi  de  conèixer-ne  millor  les  propietats  i  testar  teories  conformants  del  Model

estàndard. La Simetria CPT és una simetria fonamental en la teoria de la relativitat quàntica de

camp  que  participa  en  el  Model  Estàndard.  Implica  la  igualtat  exacta  entre  les  propietats

fonamentals  de  les  partícules  i  les  seves  corresponents  antipartícules.  Qualsevol  diferència  de

mesura entre les masses, càrregues, temps de vida o moments magnètics d'un sistema de matèria /

antimatèria exactament conjugat, podria ser un indici de física més enllà del Model Estàndard, i

potencialment contribuir a la solució d'un dels temes més candents en la física moderna, l'asimetria i

la diferència observada  entre la matèria/antimatèria en la composició de l'univers. 

Es  tracta  dels  experiments  que  més  fascinació  i  motivació  desperten,  de  totes  les  petites

col·laboracions que es fan a CERN.

Comparen les propietats de la matèria i els seus equivalents d'antimatèria a energies més baixes i

major precisió. Els moments magnètics de positrons/electrons es van comparar amb una precisió

fraccionària de 3 parts en un bilió, es van mesurar les proporcions de protons/antiprotons de càrrega

amb massa amb una precisió de 10 ppt i es planifiquen experiments per comparar les propietats

d'hidrogen  i  anti-hidrogen  com  al  desdoblament  de  l'estat  fonamental  hiperfina  (ASACUSA /

ALPHA) o la transició 1S-2S en hidrogen (ALPHA / ATRAP). 

L'experiment BASE se centra en la comparació precisa dels moments  magnètics dels protons i

antiprotons p = μg/2qh/2m en un parany de Penning, on g és l'anomenat factor g, i q/m la relació de

càrrega respecte la massa. El moment magnètic en unitats del magnetisme nuclear pot determinar

mitjançant  el  mesurament  de  la  freqüència  de  ciclotró  lliure  2πνc=q/m·B0 i  la  freqüència  de

centrifugat 2πνL=g/2·q/m·B0 (freqüència de Larmor) d'un sol feix de partícules emmagatzemat en

un parany de Penning criogènic, on B0 és el camp magnètic de la trampa. La freqüència de ciclotró

lliure es determina per detecció de corrent  de la  imatge,  mentre  que per  al  mesurament  de νL

s'aplica l'efecte de Stern-Gerlach continu. 

Una  comparació  dels  dos  valors  proporcionarà  una  OIF  de  les  proves  més  sensibles  de  la

invariància CPT. La trajectòria d'una partícula en un parany de Penning es pot descriure com una
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superposició de tres oscil·ladors harmònics independents en el ciclotró modificat: freqüència, la

freqüència de νz axial, i la freqüència de νL-magnetró. Aquestes freqüències es mesuren a través de

la detecció actual per imatge. Els sistemes de detecció de ressonància que consisteixen en inductors

superconductors i amplificadors de soroll ultrabaix estan connectats als electrodes de la trampa. Un

cop  sintonitzats  a  la  freqüència  d'oscil·lació  respectiva  de  la  partícula  dels  corrents  d'imatge

disminuts, els corrents induïts pel moviment de la partícula poden ser recollits. Amb el temps, la

freqüència del ciclotró (νc) es determina a través de la invariància teorema de Brown Gabrielse  (νc
2

= ν + 2 + νz
2 + ν-2). 

A BASE  s'han  desenvolupat  sistemes  de  detecció  amb  ultra-alta  sensibilitat.  Són  capaços  de

mesurar freqüències d'oscil·lació de la partícula amb exactitud ppb en temps d'integració curt. En

l'anomenada freqüència s'utilitza la detecció d'immersió, on la partícula està en equilibri tèrmic amb

els detectors (4K). A aquestes temperatures baixes, la freqüència és sistemàtica.

Per al mesurament de la freqüència de Larmor (νL) s'aplica l'efecte de Stern-Gerlach continu. En

aquest esquema una forta ampolla magnètica B(z)=B0+B2z2, on z és la direcció del camp magnètic, i

es superposa al parany de Penning. Aquest s'acobla el moment magnètic d'espín de la partícula al

seu νz freqüència d'oscil·lació axial, i per tant, redueix la indeterminació de la direcció de gir per a

una mesura de freqüència no destructiva. Un camp magnètic de ràdio-freqüència a νrf s'aplica per

induir  transicions  d'espín,  i  a  partir  d'una  mesura  de  la  PSF,  probabilitat  spin-flip,  s'obté  la

freqüència de Larmor. 

Això s'ha aplicat amb gran èxit en els mesuraments del moment magnètic de l'electró. No obstant

això, el moment magnètic del protó és 660 vegades més petit que el de l'electró, cosa que significa

que és considerablement més difícil de detectar.  S'han d'utilitzar per resoldre les transicions d'espín

de protons, que constitueixen un repte experimental significatiu. El 2011 BASE va reportar que els

canvis dels moments magnètics mesurats són insignificants. 

Mitjançant l'ús d'aquest mètode, el moment magnètic d'un sol protó atrapat es va mesurar per BASE

i per un altre grup independent, amb precisions fraccionaris en el nivell de les ppm. Les precisions

experimentals obtingudes estan limitades per fortes ampolles magnètiques (B2 ≈ 300 000 T/m2) que

amplien  la  línia  de  ressonància  de  Larmor  significativament.  Per  superar  aquest  problema,  la

Universitat de Mainz va desenvolupar el mètode de la doble trampa de Penning, on l'anàlisi de

l'estat de gir i les mesures de precisió de νc i νL se separen a dues trampes: un parany d'anàlisi (AT)

amb el superposat B2, i un parany de precisió (PT), on el camp magnètic és un factor 75 000 més
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homogeni.  Això  redueix  l'amplada  de  la  línia  de  la  ressonància  d'espín  en  diversos  ordres  de

magnitud i augmenta la precisió experimental. 

Aquest mètode s'ha aplicat amb gran èxit en els mesuraments del moment magnètic de l'electró

lligat  als  ions  altament  carregats  (enllaç  extern),  on  es  va  aconseguir  una  precisió  sub-ppb.

L'aplicació  d'aquest  mètode  per  mesurar  el  moment  magnètic  dels  protons  i  antiprotons  és

extremadament difícil. 

El  sistema  de  trampa  Penning  BASE  es  mostra  a

continuació. Es compon de la configuració del parany

de  la  trampa  de  precisió/anàlisi  que  s'utilitza  per

aplicar  la  tècnica  de  doble  trampa.  S'utilitzen  dues

trampes addicionals, un parany per atrapar antiprotons

dipòsit i proporcionar antiprotons durant el tancament

de  l'accelerador,  i  un  parany  de  refredament,  que

s'utilitzarà  per  a  una  refrigeració  eficaç  dels

moviments de partícules.

3.4.6. CAST

El  Telescopi  Solar  Axiònic  (Cern

Axion Solar Telescope, en la foto)

és  un  experiment  que  cerca  unes

partícules hipotètiques,  els  axions,

que s'han descrit com els possibles

responsables  de  les  subtils

diferències  entre  matèria  i

antimatèria en processos on intervé

la  força  dèbil  o  electrodèbil,  però

no la força forta. Els axions es creu

que  estan  dins  del  Sol  i  que

conformen gran part de la matèria

fosca. Les seves interaccions també podrien explicar, si més no, parcialment, la configuració dels

axions. 

Per tal de trobar-los, el telescopi apunta cap al Sol i cerca per els senyals de la presència dels axions.

Utilitza equipament especial, híbrid, barreja d'astronomia, astrofísica i física d'altes energies. Un
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imant dipol magnètic utilitzat com a prototip proporciona el magnetisme necessari. Reaprofita el

sistema  criogènic  de  DELPHI  del  LEP,  i  miralls  i  detectors  de  raigs-X del  programa  espaial

alemany. Amb això s'espera poder detectar els productes del procés  catalitzat pel magnetisme, que

transformarà ràpidament els axions en radiació tipus raigs-X, fent que es detectin fàcilment.

3.4.7. OSQAR

Optical  Search  for  Quantum  Electrodynamics  Vacuum  Bifringence,  Axions  and  Photon

Regenertion, (Cerca Òptica de la birefringència en el buit per l'electrodinàmica quàntica, axions i

fotons.)

Des de la seva predicció el 1936 per Euler, Heisenberg i Weisskopf, durant el desenvolupament

primerenc de la teoria electrodinàmica quàntica (QED), la birefringència magnètica del buit (VMB,

Vacuum Magnetic Birefringence) continua sent un repte per a les tècniques de metrologia òptica.

Segons la teoria QED, el buit es comporta com un mitjà òpticament actiu en presència d'un camp

magnètic  extern. Experimentalment  es  va  comprovar  sondejant  el  buit  amb  un  feix  de  làser

polaritzat linealment.

Després de la comprovació de la propagació de la llum a través del buit sotmès a un camp magnètic

transversal, la polarització del feix de làser canvià a el·líptica i els paràmetres de la polarització, que

estan directament relacionats amb constants fonamentals com ara la constant d'estructura fina i la

longitud  d'ona  del  electró  de  Compton.  Les  contribucions  al  VMB  també  podrien  sorgir  de

l'existència de partícules escalars lleugeres o  pseudo-escalars com axions que van aparellades a dos

fotons, que es manifestarien com una desviació considerable de la predicció inicial de la QED. 

D'una banda,  l'interès en la recerca d'axions,  proporcionant una resposta al  problema interacció

forta-CP, que està més enllà de la física de partícules, ja que aquestes partícules hipotètiques haurien

de ser lleugeres, neutres i d'espín zero, és considerat com un dels bons candidats de matèria fosca, i

l'únic que no  és supersimètric. Els problemes cosmològics relatius a la matèria fosca i l'energia

fosca podrien llavors beneficiar-se dels resultats obtinguts de l'experiment purament de laboratori,

com OSQAR. 
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D'altra  banda,  el  domini  de  la  física  que  es  va  investigar  amb  OSQAR  està  garantit  per  la

polarització del buit QED, com a mètode de control. La prova de QED mesura l'el·lipticitat prevista

en l'ordre de 2x10-11 rad per un feix de llum que es propaga a més de 25 quilòmetres en un camp de

9,5 T i que constitueix la millor i més ferma prova d'una teoria mai aconseguida fins ara, és a dir, en

el nivell de 10-22 que correspon a la variació relativa absoluta de l'índex de refracció de buit.

Per  mesurar  tant  la  birefringència  magnètica  com  el  dicroisme  lineal  del  buit,  l'enfocament

experimental s'ha de centrar en dos requisits principals, un fort camp magnètic transversal i una eina

eficaç en la metrologia òptica.

Aquest projecte se centra en el desenvolupament de la tècnica de mesurament òptica requerida per a

les quals s'espera un gran avenç. 

Avui en dia,  les tècniques òptiques permeten arribar a una sensibilitat  per al  mesurament de la

el·lipticitat de l'ordre de 10-8 rad·Hz-1. Amb aquest projecte seria útil un valor límit per sota del 10-10

rad·Hz-1, objectiu principal a assolir per part del projecte. 

Una de les idees claus a l'esquema de detecció proposat es basa en una modulació d'alta freqüència

de la polarització del feix de làser que sondeja el buit sota alts camps magnètics transversals i dona

lloc  a  la  creació  de  dues  bandes  laterals

prou lluny de la portadora òptica.  Després,

amb un filtre òptic selectiu hipercentrat en

una de les dues bandes laterals, la portadora

òptica  pot  ser  fortament  rebutjada  i  en

conseqüència, la profunditat  de modulació

del  senyal  a  mesurar  s'incrementarà  en

igual  proporció. El  desenvolupament

d'aquest filtre de rebuig farà que no afecti la

banda  lateral  que  conté  la  informació

rellevant;  serà,  si  s'aconsegueix  que

funcioni,  un  dels  èxits  més  innovadors

d'aquest projecte. 

En  relació  amb  el  fort  camp  magnètic

transversal  necessari  per  obtenir  efectes

mesurables  des del buit  polaritzat,  una de
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les implementacions ideals per a l'experiment serien imants dipolars superconductors  com ara els

desenvolupats i fabricats per al Gran Col·lisionador d'Hadrons (LHC) al CERN. 

Aquesta  possibilitat  ja  es  va abordar  a  l'estudi  de viabilitat  publicat  en  dues  parts  i  una Carta

d'Intenció presentada al  comitè CERN-SPSC per proposar una reutilització de llargs imants del

prototipus de l'LHC a fi de proporcionar un camp magnètic de fins a 9,5 T durant  14,3 m. 

A més dels  interessos científics  fonamentals,  les tècniques  de mesura làser  desenvolupades per

aquest projecte tindran un impacte en les tècniques de metrologia òptica i una patent està destinada

a  ser  registrada.  Diversos  dominis  científics  podrien  beneficiar-se  d'aquesta  eina,  com  ara  la

caracterització precisa de la intensitat  de camp, angle de camp i la funció de transferència dels

imants en general, i en particular les dedicades als futurs projectes d'acceleradors. La caracterització

de plasmes que es produiran per l'ITER o el W7-X Stellator també podria beneficiar-se de les noves

tècniques de metrologia òptica desenvolupats per al projecte, a part d'un ampli camp d'aplicacions a

considerar.

109

Feix de làser d'altíssima energia

Fenòmen de la birefringència



110



4.  Forces, partícules, principis, lleis, teories i models en la 
Física de partícules

4.1. Definicions i propietats

Les  propietats  de  les  partícules  s'han  estudiat  a  través  de  moltíssimes  col·lisions,  en  diferents

laboratoris,  acceleradors  i  experiments,  i  són conegudes  amb precisió.  Des que es  va trobar  la

primera partícula fonamental, es van començar a estudiar per definir-les de la manera més exacta

possible.

4.1.1. Massa

La massa que té una partícula és allò que la defineix. La massa per a la física de partícules és com el

nombre atòmic és a la Química. Partícules amb massa idèntica són partícules iguals, i espècies amb

mateix nombres de protons són iguals.

Normalment  en  Física  de  partícules  la  massa  s'expressa  com un quocient  entre  l'energia  de  la

partícula  (expressada  en  múltiples  dels  electronvolts,  equivalents  a  1,6022176462·10-19  J)  i  la

velocitat de la llum al quadrat. Hi ha partícules que no tenen massa, com alguns bosons. Això no

implica que aquestes partícules siguin idèntiques. Tan sols marca que tenen abast infinit, que és una

partícula portadora d'alguna força fonamental i que es mouen a la velocitat de la llum.

4.1.2. Càrrega

Hi ha algunes  partícules que tenen càrrega elèctrica,  propietat  intrínseca que Tales de Milet  va

descobrir observant els diferents tipus d'electricitat (elektron=ambre, en grec). Pot ser positiva o

negativa. Prenent com a referència la càrrega de l'electró (descobert per Thomson), les partícules

només poden tenir càrrega entera (+1, +2, -1, -2, 0), a partir de les experiències de Stephen Gray i

Benjamin Franklin i la consideració de variables discretes per Robert Milikan (qui també en mesurà

la càrrega). 

Als quarks sí que se'ls assigna càrrega elèctrica fraccionaria, per fer quadrar la càrrega del protó i la

del neutró. Es manifesta a través d'atraccions o repulsions entre altres partícules amb càrrega, per

interacció electrostàtica. I seguint les lleis de Maxwell de l'electromagnetisme, i les lleis de Lorentz,

també es pot aplicar a fenòmens electromagnètics o càrregues en moviment.

4.1.2.1. Hipercàrrega

La hipercàrrega forta i feble, són dues magnituds que estan associades a la força forta i a la força

feble respectivament.
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La hipercàrrega forta ve determinada per: YStrong=B+S+C+B+T; on

- B: nombre bariònic, el nombre de barions menys el nombre d'antibarions.

- S: strangeness, estranyesa; el nombre de quarks strange menys el nombre d'antiquarks strange.

- C: charmness, encant; nombre de quarks charm menys el nombre d'antiquarks charm.

-  B:  bottomness  o  beauty,  inferioritat  o  bellesa;  nombre  de  quarks  bottom  menys  el  nombre

d'antiquarks bottom.

- T: topness, superioritat; nombre de quarks top menys nombre d'antiquarks top.

La hipercàrrega feble ve determinada per YWeak: 2(Q-Tz); on

- Q: la càrrega elèctrica de la partícula dividida per la càrrega elèctrica del protó.

- Tz: Isospín feble

4.1.3. Espín

L'espín o moment angular  intrínsec de valor  fix.  Va ser  introduït  per  Ralph Kronig el  1925,  i

simultàniament per George Uhlenbeck i Samuel Goudsmit. Aquests van descobrir que si s'afegia un

quart nombre quàntic, l'espectre atòmic s'expressava de manera

més exacta. Com que és més propi de la mecànica quàntica que

de la mecànica clàssica, el valor de l'espín ha d'estar quantititzat.

El seu valor només pot ésser múltiple de la constant de Planck

reduïda  partida per  dos.  Això ve donat  per  les  representacions

irreductibles del grup SO(3). 

Els fermions (espín semi-enter) segueixen la estadística de Fermi-

Dirac i estan descrits per funcions d'ona asimètriques; i els bosons

(espín enter) segueixen la estadística de Bose-Einstein i descriuen

funcions d'ona totalment simètriques.

4.1.3.1. Isospín

L'isospín  (o  més  precisament,  espín  isobàric)  és  un  nombre  quàntic  que  es  relaciona  amb  les

interaccions forta i feble. El concepte el va introduir Heisenberg per explicar la (quasi) simetria

entre la massa dels protons i neutrons anomenat-los nucleons; la igualtat de la magnitud de la força

forta, independentment de si la interacció es donava entre protons o neutrons; o la massa del pió.
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L'isospín fort (I3) es calcula mitjançant la fórmula: 

I3: 1/2[(nu-nu)-(nd-nd)], éssent 

- (nu-nu) el nombre de quarks up menys el nombre d'antiquarks up.

- (nd-nd) el nombre de quarks down menys el nombre d'antiquarks down.

L'isospín feble (TZ) es calcula mitjançant: 

TZ=Q-(YW/2)

on Q és la càrrega elèctrica de la partícula dividida per la càrrega elèctrica del protó

i Yw és la hipercàrrega feble. 

Com la magnitud d'un depèn de l'altre (Yw i Tz), una de les dues magnituds s'ha de trobar a partir

de la teoria de grups SU(3) o de manera experimental.

4.1.4. Color

La càrrega de color és el nom que se li dóna a una propietat que tenen els quarks, que es manifesta a

dins del nucli atòmic i genera el confinament de color; i per analogia amb el sistema de colors

lumínics RGB (vermell/verd/blau), que combinats donen color blanc. Hi ha tres colors perquè hi ha

tres aspectes a descriure (la càrrega elèctrica seria un aspecte, l'espín un altre i la massa el tercer).

El problema per a què sorgís el color era el Principi de Pauli, que afirmava que no era possible que

hi hagués dues partícules idèntiques d'espín un mig (1/2) en el mateix estat. Es per això que es va

“inventar” el concepte de color: els quarks ara ja compleixen el principi de Pauli i ho fan a través

d'un camp de gauge o camp de Yang-Mills que canvia el color d'una partícula. Un protó o un neutró

són incolors,  ja  que els  tres colors  se  sumen i  donen blanc com a resultat.  Òbviament,  si  mai

aconseguíssim obrir un protó i veure que hi ha dins, no es trobarien tres parts, una de cada color, ja

que es tracta d'una representació.

Els anticolors són cian, magenta i groc o antiblau, antivermell i antiverd.  

4.1.5. Sabor

El sabor és l'atribut que distingueix cadascun dels 6 quarks (up i down; strange i charm; beauty i

top), que unit als 3 colors que pot agafar cada quark crea un total de 18 quarks “diferents”. Està

definit  per  un  nombre  quàntic  i  està  íntimament  relacionat  amb  la  interacció  feble  i  presenta

simetria. La teoria de la cromodinàmica quàntica uneix sabor i color.
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4.2. Les 4 forces fonamentals

Hi ha quatre forces fonamentals a l'Univers, de les quals només ens fixem en la força de la gravetat

i ocasionalment, en la força electromagnètica. De manera esporàdica apareix la força nuclear feble

en un article sobre les centrals nuclears. Però no es diu mai res sobre  la força nuclear forta, que es

la més important, ja que és capaç de mantenir la matèria unida, vencent qualsevol altra força que

intenta vèncer-la. Si aquesta no existís, res tindria sentit, només hi hauria un element a tot l'Univers:

l'hidrogen (el protó). Les forces són la manera que tenen les partícules per relacionar-se entre elles, i

es transmeten mitjançant els bosons. n'hi ha que tenen molta massa i n'hi ha que no en tenen gens. A

les  4  forces  fonamentals  se-ls'hi  afegeix  el  bosó  de  Higgs,  que  sembla  que  si  apliquem  el

mecanisme de Higgs dóna massa a les partícules, i que sense ell, el nostre model tremolaria, per

això era tan important trobar-lo.

4.2.1. La força gravitatòria

La interacció gravitatòria (acciona la equivalència massa-energia) és la força, sempre atractiva, que

es dóna entre dos cossos que tenen massa.  És sempre atractiva en el  cas de la matèria i s'està

estudiant els efectes de la gravetat de l'antimatèria. Segons la llei de Newton, la força gravitatòria té

definit el seu mòdul com el producte de les dues masses dividit pel quadrat de la distància que

separa  ambdós  cossos,  amb  la  constant  de  la  gravitació  universal  de  Cavendish  (determinada

experimentalment). Per definició, veiem que és proporcional a la massa de les dues partícules i

inversament proporcional a la distància que les separa. A més, ens indica que té un valor molt feble

(la constant G val 6,67·10-11 N·m2/kg2) i que té abast infinit; per molt gran que sigui la distància que

separa els cossos, sempre hi haurà atracció gravitatòria. És per això que el bosó portador d'aquesta

força (gravitró, encara no descobert) no ha de tenir massa, ja que si no tindria abast finit. Atès que

és molt més petita que la força electromagnètica i la força nuclear forta, no és considera en el món

subatòmic, encara quan les distàncies a les quals es treballa són del domini dels Amgstroms.

4.2.2. La força electromagnètica

La  interacció  electromagnètica  és  la  força,  atractiva  o

repulsiva segons la càrrega dels cossos que intervenen, que es

dóna  quan  dos  cossos,  del  mateix  signe  (positiu-positiu  o

negatiu-negatiu) o diferent (positiu-negatiu) interaccionen l'un

amb l'altre i viceversa (3ra llei de Newton). En el primer cas

serà  força  repulsiva  i  en  el  segon  serà  força  atractiva.  Els

protons i els electrons pateixen la força electromagnètica, igual que els positrons i antiprotons (es
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mantenen  sense  annihilar-se  gràcies  a  la  repulsió  electromagnètica).  Els  neutrons,  però,  no  la

pateixen mai, almenys no fins que es desintegren. El seu mòdul depèn proporcionalment del valor

de les  dues  càrregues,  inversament  proporcional  del  quadrat  de la  distància  que les  separa.  La

constant K (valor aproximat 9·109 N·m2/C2) està definida com 1/(4πε). Té un valor 20 ordres de

magnitud més gran que la força gravitatòria, es transportada pel fotó i té abast infinit. És important

en el món atòmic (enllaç iònic, estereoquímica) i subatòmic (repulsió entre protons dins del nucli).

4.2.3. La força nuclear feble

La força  nuclear  dèbil  (acciona  el  sabor)  no  es  produeix  entre  totes  les  partícules:  tan  sols  la

pateixen els leptons (insensibles a la força forta: electrons, muons, taus, neutrins; veure apartat 4.10)

o els quarks. És la única força que té més d'un bosó, concretament en té 3: W+, W- i Z0. Explica

processos com la transformació entre leptons o la desintegració nuclear β (transformació d'un neutró

en protó, un electró i un antineutrí-electrònic). Atesa la massivitat

dels bosons, té un abast molt curt (0,01% diàmetre atòmic; 1·10 -18

metres). Aparentment és més dèbil que la força electromagnètica,

però això és aparent, ja que els bosons són tan pesats com 85 i 92

protons, i té l'abast tant curt. Intrínsecament és semblant a la força

electromagnètica.

4.2.4. La força nuclear forta

La força nuclear forta és la més desconeguda i la que acciona el color. De fet només afecta als

hadrons (veure apartat 4.9) i manté units els protons (veure apartat 4.9.1) i neutrons (veure apartat

4.9.2) dintre del nucli, i també confina els quarks (veure apartat 4.8) dins del protons i els neutrons.

El bosó que transmet la força és el gluó (traducció de gluon;

glue=cola, en anglès), no té massa i un abast aparentment curt

(actua tan sols al nucli, a distàncies de 1·10-15 m), encara que a

la pràctica és d'abast infinit. És 1000 vegades més forta que la

força electromagnètica.
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Per comparar la intensitat de totes les forces, assigno el valor-referència=1 a la força gravitatòria.

La força electromagnètica és 1036 vegades més gran, la força nuclear dèbil és 1025 vegades més

gran, i la força nuclear forta és 1038. Això il·lustra les grans magnituds amb què es treballa a la física

de partícules, posant de relleu la poca rellevància de la interacció gravitatòria en l'equació total; fet

pel qual se sol despreciar en els càlculs, encara que sigui molt important en el món macroscòpic on

les masses jugen un paper principal.

4.2.5. La Taula Periòdica de la Física

Taula periòdica de la Física

Aquesta  taula  conté  totes  les  partícules  que  s'han  descobert  experimentalment.  Al  igual  que  la

química té la seva taula periòdica de tots  els  elements que conformen la matèria al  nivell  més

elemental d'estudi (actualment 118), la Física també recull en una taula les partícules fonamentals

que conformen la seva matèria d'estudi. 

116



La primera columna de la taula recull les partícules més comuns, que conformen la matèria de la

qual estem fets (quarks up i down, electrons i neutrins-electrons), amb una massa, càrrega i espín

determinats. 

La segona columna recull partícules (menys habituals) que tenen el mateix espín i càrrega, però

amb més massa que les seves “cosines”.

La tercer columna recull partícules (bastant estranyes) que tenen encara més massa que les de la

segona columna i moltíssima més que les de la primera, però mantenen l'espín i càrrega.

En la  taula  dels  bosons estan recollits  els  bosons de tres  interaccions,  falta  el  bosó gravitatori

(gravitró) que encara no ha estat descobert i és improbable que es descobreixi amb la tecnologia

actual, atès que les característiques descrites teòricament li donen un bon camuflatge: no té massa,

no té càrrega i hauria de tenir espín 2. Tots els altres bosons de la resta de forces fonamentals tenen

espín 1 i són el gluó, el fotó (ambdós sense massa ni càrrega) i els bosons massius W (té càrrega) i

Z (neutre).

Un cinquè (o potser sisè, si es troba el gravitró) seria el bosó de Higgs, que no té ni  càrrega ni espín

però sí que té massa, essent de fet el bosó més massiu.

4.3. Teoria de la Relativitat Especial i Teoria de la Relativitat General

La teoria de la relativitat especial va ser enunciada el 1905 per Albert Einstein mentre vivia a Berna,

Suïssa. 

La  influència  de  la  teoria  la  trobem,  en  primer  lloc  en  les  observacions  de  Hendrik  Lorentz

(Transformacions de Lorentz: conjunt de relacions en les mesures de magnituds físiques mesurades

per  2  observadors  diferents)  i  les  investigacions  de  Woldemar  Voigt  sobre  les  equacions  de

Maxwell,  que  són  el  fonament

teòric de l'electromagnetisme i que

contradiuen  el  principi  de  la

relativitat de Galileu i la mecànica

clàssica de Newton. (L'experiment

de  Michelson-Morley  va

confirmar  que  la  velocitat  de  la

llum  roman  constant  amb

independència  del  sistema  de
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referència en què és mesurada, en contra d'allò que diu la física clàssica). Una altra influència de

gran importància fou l'obra d'Ernst Mach (Die Mechanik in ihrer Entwicklung  i Die Analyse der

Empfindungen  und das  Verhältnis  des  Physischen zum Physischen),  ja  que  Einstein  creia  “que

l'empirista Mach havia estat en el camí correcte per trobar la teoria de la relativitat correcta però

estava en una època inadequada per a tals descobriments”.

El  1905, Albert Einstein publica “Zur Elektrodynamik bewegter Körper”, on va revolucionar la

ciència en general i la física en particular. Es basa en dos postulats: el principi de la relativitat

(Inexistència d'un sistema de referència inercial absolut i mateixes lleis de la Física per a sistemes

de referència inercials) i en la constància de la velocitat de la llum en qualsevol sistema inercial,

independent del moviment de la font de llum. Es van deduir les equacions de Lorentz i es van

modificar les definicions de moment i energia cinètica.

A partir  d'elles  es  va  definir  el  concepte  d'espai-temps  i  la  equivalència  massa-energia  i  la

impossibilitat que un mateix observés 2 esdeveniments simultanis que passessin en llocs diferents.

Les paradoxes com la dels bessons, la contracció de la longitud (com més ràpid es va, més es

contreu la longitud fins arribar a ser zero), el pas del temps a velocitats altes (com més ràpid es va,

més lent passa el temps fins arribar a deturar-se a la velocitat de la llum) o l'increment de massa

d'objectes en moviment (creix fins que es fa infinita quan s'assoleix la velocitat de la llum).

La teoria de la relativitat general és necessària des del punt mateix en què la teoria de la relativitat

restringida va ser un èxit explicatiu i fou acceptada per la totalitat dels físics contemporanis.

Llavors va ésser necessària alguna teoria que, d'algún mode, combinés les teories de la gravitació de

Newton (no-covariant, forces a distància) i la teoria especial de la relativitat (covariant en el sentit

de Lorentz, integració correcta de l'electromagnetisme i que no permet les forces a distància). Era

llavors necessari integrar casos particulars molt extrems i que no anés en contra de la teoria de la

relativitat especial. A més d'introduir una formulació covariant, havia de ser aplicable a sistemes

accelerats (encara que Einstein només ho va concebre per a sistemes de referència inercials). 

El problema de la transmissió de forces a distància

(en principi no pot existir cap relació de causalitat

entre dos esdeveniments que succeeixen alhora en

diferents  indrets,  però  la  interacció  d'un

esdeveniment  amb l'altre  es fa  palesa de manera

evident i no només dins del seu con de llum, sinó

que  es  faria  evident  de  manera  instantània  en
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qualsevol punt de l'Univers) va ser resolt fent una interpretació dels fenòmens gravitatoris com una

simple alteració de l'espai-temps en forma de corba produïda per l'acció de masses amb la seva

presència (Un MCU no és més que un MRU en l'espai-temps corbat), que al seu torn implica que

els camps gravitatori i  electromagnètic tenen entitat  física independent i les seves variacions es

transmeten a una velocitat finita (la de la llum, si es tracta de bosons no màssics; com són el fotó i el

gravitró) i en forma d'ones gravitacionals.

La teoria de la relativitat general és una teoria del camp gravitatori i dels sistemes de referència

generals que Albert Einstein  va publicar el novembre de 1915, en una presentació del seu article a

l'Acadèmia  Prussiana  de  les  Ciències  amb  el  qual  avui  coneixem  com  a  equacions  de  camp

d'Einstein, que són un conjunt de 10 equacions tensorials (no-lineals) que descriuen la interacció

fonamental de la gravetat com un resultat de l'espai-temps corbat per la presència de la matèria-

energia.

Els principis generals de la teoria són:

-  Principi  general  de

covariància: Les lleis físiques

han  de  prendre  la  mateixa

forma matemàtica en tots els

sistemes de coordenades.

-  Principi  d'invariància  local

de  Lorentz  o  d'equivalència:

Les  lleis  de  la  relativitat

restringida  (espai  pla  de

Minkowski)  són  aplicables

localment  per  a  tots  els

observadors inercials.

-  La  curvatura  de  l'espai-

temps  és  allò  que  observem

com  un  camp  gravitatori  en

presència  de  la  geometria

espai-temporal  corba  (encara

que aparentment sembli plana) com una partícula en moviment lliure inercial en el interior i que

segueix una trajectòria geodèsica.
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Einstein  intentava  donar  la  resposta  a  les  seves  equacions  mitjançant  aproximacions.  El  1916,

Schwarzschild  trobà  la  primera  solució  exacta  no  trivial,  amb  la  coneguda  com  a  mètrica

d'Schwarzschild,  que  posteriorment  va  definir  com  descriure  les  etapes  finals  d'un  col·lapse

gravitacional dels forats negres.

A partir de 1917, Einstein va aplicar la teoria a l'Univers com a teatre d'operacions, iniciant el camp

de la cosmologia  relativista, fins al punt d'afegir una constant cosmològica per fer de l'Univers

quelcom estàtic  tal i com la comunitat científica del moment suposava (més tard declarà que aquest

fou l'error més gran de la seva vida), encara que Hubble el 1929 va demostrar experimentalment

que  l'Univers  està  en  expansió  accelerada  constant.  7  anys  abans  Friedmann  ho  demostrà

teòricament. Lemaître va elaborar un primer model de Big Bang amb tota aquesta informació.

L'astronomia va confirmar la predicció de la desviació de la llum de les estrelles per causa del Sol

durant un eclipsi total de Sol del 29 de maig de 1919 per un equip liderat per Arthur Eddington.

També la relativitat general va permetre a Einstein explicar l'avenç del periheli anòmal de Mercuri

sense cap constant o paràmetre arbitrari.

4.3.1. Definició de massa, energia i quantitat de moviment relativista

Massa relativista

Hi ha tres conceptes màssics que no ha d'ésser confosos, com són:

- Massa invariant o en repòs, que és una magnitud independent de l'observador i que no varia. Està

definida per l'expressió (mc2)2=E2-[p]2c2=E2-(px
2+py

2+pz
2)c2,  on c=velocitat de la llum en el buit;

E=mc2 i p=mv.

-  Massa  (relativista)  aparent,  que  és  una  magnitud  depenent  del  sistema  de  referència  que

incrementa de manera directa amb la velocitat, encara que no de manera proporcional.

E/c2=M=m/(1-v2/c2)0,5 i  que dividint  l'expressió  per  “v”····> m=m0/(1-v2/c2)0,5.  Com major  és  la

velocitat, més augmenta la massa de la partícula que mesurem.

-  Massa  inercial  aparent:  Quocient  entre  la  força  que  s'aplica  a  una  partícula  i  el  mòdul  de

l'acceleració patida, a través del càlcul de la segona llei de Newton. Expressió: m=F/a.

Energia cinètica

L'energia cinètica és l'energia que emmagatzema una partícula pel sol fet d'estar en moviment. A la

física clàssica es definia com Ec=1/2*m*v2. Aquesta relació es correcta per a velocitats baixes, però

per  a  velocitats  altes  l'energia  cinètica  creix  (l'energia  total,  que  permet  que  es  formin  noves

120



partícules  només  es  pot  trobar,  considerant  que  l'energia  cinètica  és  més  elevada  que  la  que

l'equació de la física clàssica marca, i que s'ha de mantenir per conservació d'energia i equivalència

massa-energia.

Per a velocitats altes cal emprar la nova expressió del moment lineal (inclusió del quadrimoment,

mitjançant  quadrivectors)  que  marca  la  relativitat  especial:  Ec=γmc2- mc2=(mc2/(1-v2/c2)0,5)-mc2,

essent el factor de Lorentz γ=(1-v2/c2)0,5.

Quantitat de moviment

La velocitat constant de la llum en tots els sistemes inercials té com a conseqüència que la força

aplicada i l'acceleració que adquireix un cos que no segueix una colinealitat general fa que la segona

llei de Newton (F=ma) no sigui adequada i que l'expressió pclàssic=mv no es correspongui del tot bé

amb la realitat; la llei fonamental de la mecànica relativista que s'accepta actualment, F=dp/dt,  és

igualment correcta dimensionalment però té en el quadrivector el quadrimoment lineal, la variació

de la massa amb la velocitat, la dilatació del temps i la longitud.

Expressió: prel=mv/(1-v2/c2)0,5=γmv

4.3.2. Principi d'indeterminació de
Heisenberg

El  principi  (o  relació)  d'indeterminació  (o  incertesa)  de

Werner Karl Heisenberg, que va enunciar el 1925, estableix

una característica diferencial de la mecànica quàntica que no

té homòleg en la física clàssica. De manera senzilla, i  en

certa  manera,  semblant  a  la  paradoxa  del  gat  d'Erwin

Schrödinger,  podríem  dir  que  la  mesura  és  afectada  per

l'aparell de mesura o l'operador. 

Un observador pot determinar o bé la posició exacta d'una partícula a l'espai o bé pot mesurar el seu

impuls mecànic (quantitat de moviment=massa·velocitat) de manera exacta. (Exacta vol dir amb el

marge de tolerància de l'aparell de mesura). Però no es poden mesurar les dues coses al mateix

temps, perquè això comporta greus imprecisions en ambdues mesures.

Per exemple, si per detectar la posició d'un electró li hem de proporcionar llum, en aquest cas un

fotó,  que en col·lisionar  amb ell  li  farà  variar  la  velocitat  que portava.  Si  intentem mesurar  la

velocitat, veurem que no és possible fer-ho de manera exacta. Com menor sigui la longitud d'ona,
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més precisió tindrà per detectar la posició de la partícula; com major sigui més precisió tindrà per

mesurar-ne la quantitat de moviment.

La precisió màxima la limita la expressió: Δx·Δp ≥ h/4π, on “h” és la constant de Planck.

També es pot indicar amb  ΔE·Δt ≥ h/4π, que relaciona l'energia d'una partícula i el temps que cal

emprar per mesurar-lo.

Exemple d'aplicació extret de la web http://www.eis.uva.es/~qgintro/atom/tutorial-10.html:

“El Angstrom (Å) es una unidad de longitud típica de los sistemas atómicos que equivale a 10-10m.

La determinación de la posición de un electrón con una precisión de 0,01 Å es más que razonable.

En estas  condiciones,  calcular  la  indeterminación de  la  medida  simultánea  de  la  velocidad del

electrón. (Dato: la masa del electrón es 9,1096 · 10-31 Kg).

Solución

Según  el  principio  de  indeterminación  de

Heisenberg, se tiene: 

Si se supone que la masa del electrón está bien

definida y es m = 0,91096 · 10-30 Kg

 Puede observarse, a partir de este resultado, como conocer la posición del electrón con una buena

precisión (0,01  Å) supone una indeterminación en la medida simultánea de su velocidad de 2,1 ·

108  Km·h-1, es decir, la indeterminación en la medida de la velocidad del electrón es del mismo

orden, o mayor, que las propias velocidades típicas de estas partículas.”

4.3.3. Principi d'exclusió de Wolfgang Pauli

El principi  d'exclusió de Pauli  és un principi  que es  deriva de la  mecànica quàntica i  que fou

enunciat el 1925 pel físic austríac Wolfgang Pauli,  qui obtingué el Premi Nobel de Física l'any

1945. 

Aquest principi establia originalment que “no podien haver dos electrons (amb espín=1/2) en el

mateix estat físic que tinguessin els quatre nombres quàntics iguals”. Posteriorment, i d'acord amb
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els anàlisis de sistemes de partícules idèntiques, s'arribà a la conclusió que qualsevol estat energètic

havia de tenir alguna simetria a través d'un intercanvi de partícules específiques, cosa que implicà el

naixement dels fermions (amb estat quàntic antisimètric i espín fraccionari, que satisfan el principi,

veure apartat 4.7) i dels bosons (que no el satisfaran perquè tenen espín enter, veure apartat 4.5). 

Per exemple, pot haver-hi un gran nombre de fotons en el mateix

estat dins d'un feix de làser però no poden haver dos electrons

amb els mateixos 4 nombres quàntics dins d'un orbital atòmic; o

que dos electrons no poden tenir estats energètics idèntics (Nivell

de E. Fermi; Teoria de banda).

A més a més, permet explicar el ferromagnetisme a través de la

implicació  que  hi  haurà  energia  d'intercanvi  que  induirà

l'alineament paral·lel d'electrons contigus, que de manera clàssica

s'alinearien  de  manera  antiparal·lela;  i  també  la  impenetrabilitat  de  la  matèria  ordinària

macroscòpica i el major tamany dels àtoms amb major nombre d'electrons.

Després d'operar amb el principi per mitjà del teorema d'estadística de l'espín obtenim quelcom més

precís per a la física de partícules:

“No pot haver-hi dos fermions amb tots els seus nombres quàntics idèntics en el mateix sistema

quàntic”.

Per fer que els quarks (que són fermions, veure 4.7) complissin el Principi de Pauli es va incloure

una  nova  magnitud:  el  color  (veure

4.1.4).

4.3.4. Dualitat Ona-Partícula

La  primera  teoria  ondulatòria  de  la

llum  la  va  proposar  Christiaan

Huygens,  demostrant  que  cada  nou

punt d'un front d'ona que avança és al

seu temps una nova pertorbació i font

de noves ones.

De  manera  quasi  paral·lela,  Isaac

Newton  va  enunciar  la  Teoria
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Corpuscular de la llum, després de tenir contacte amb les idees de Pierre Fermat i Karl Kounichi

(enuncià el principi de primalitat i màxima seqüencialitat). Recolzat en aquestes premises, Newton

proposa la llum com un corrent format per petites partícules, cosa que explica de manera perfecta la

reflexió de la llum. Amb l'ajut de lents òptiques i un prisma (a partir de llavors, prisma de Newton)

va explicar la refracció de la llum i la seva separació en colors.

La teoria de Newton fou la que va dominar el panorama científic durant més de 100 anys, quedant

la teoria de Huygens totalment oblidada, fins a començaments del segle XIX, quan es descobrí la

refracció, a través de l'experiment de doble obertura, de Thomas Young i Agustin-Jean Fresnel i es

va comprovar de manera exacta la teoria de Christiaan Huygens. La llum, en travessar una obertura,

mostra  un  patró  característic  d'interferències,  semblants  a  les  ones  bidimensionals  que  es

produeixen en l'aigua. Els patrons que formaven  va permetre calcular-ne la longitud d'ona.  James

Maxwell va demostrar que la llum és una ona electromagnètica i segueix les lleis de Maxwell.

En aquest moment, es desprestigià la teoria de Newton, i s'acceptà la teoria de Huygens com a

correcta.

A les acaballes del segle XIX, i mercès a la teoria atòmica, es coneixia que les partícules estaven

formades per àtoms, i al seu torn per electrons, protons i neutrons. El descobriment de l'electró per

part de Joseph John Thomson, va fer que es refutés la idea d'electricitat com un fluid del tipus aigua,

i es considerés com una successió de partícules; a més això es generalitzà i es considerà que tot en

la Natura estava composat de partícules.

Max Planck va introduir la mecànica quàntica i la constant de Planck (h=6,626·10-34 J·seg), que

ocupa un lloc central en tota la mecànica quàntica. A més, també introduí la idea de la quantificació

de  la  radiació:  la  radiació  no  s'emet  o absorbeix  de  manera  contínua  sinó que  ho  fa  en  petits

moments i petites quantitats anomenades quants, o fotons per a la llum.

L'energia d'un fotó, amb freqüència “f” ve donada per l'expressió E=hf.

Gràcies a aquesta equació, Albert Einstein va obtenir una notable explicació de l'efecte fotoelèctric,

que la teoria ondulatòria era totalment incapaç d'explicar. A l'efecte fotoelèctric s'observa que si un

feix de llum incideix sobre una placa metàl·lica, l'amperímetre detecta corrent.

Se suposa que la llum allibera els electrons del metall, provocant-hi corrent. Però llavors va canviar

el tipus de llum. Mentre que la llum blava de baixa intensitat era suficient per provocar l'efecte, la
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intensa llum vermella no ho feia, encara que d'acord amb la teoria ondulatòria la brillantor de la

llum era proporcional a la seva “força” i amplitud d'ona, la llum vermella s'hauria de valer per

produir-lo.

La conclusió d'Einstein fou que els electrons eren

emesos fora del metall per la incidència de fotons.

Cada fotó transporta una energia E i es relacionava

amb l'equació abans esmentada E=hf.

Tan sols  els  fotons  amb una  alta  freqüència  (per

sobre d'un valor específic per a cada metall) podien

provocar la corrent electrònica.

Matemàticament:

Efotó incident=Energia llindar ó Wextracció de l'electró+ Ecinètica electró arrencat

hf=hf0+1/2+me+ve
2

El treball d'extracció (W) és diferent de cada metall:

Això  explicava  perquè  la  dèbil  llum  blava  era  capaç  d'arrencar  electrons  (si  s'augmentava  la

freqüència  per  sobre  del  llindar  mínim  i  la  intensitat,  s'arrencaven  més  electrons).  Una  llum

vermella,  per molts  fotons que dispari  contra el  metall  i  molta intensitat  que tingui,  mai podrà

arrencar un sol electró a la placa metàl·lica.

Albert Einstein va rebre el Premi Nobel de Física l'any 1921 per l'explicació de l'efecte fotoelèctric,

quedant-se  les  seves  teories  de  la  relativitat  sense  premi  per  l'Acadèmia  Sueca,  ja  que  no  es

concedia el Premi Nobel a teories pures, tan sols a aplicacions experimentals i pràctiques.

El 1924, el físic i filòsof francès Louis-Victor de Broglie va formular una hipòtesi afirmant que

“Tota la matèria presenta característiques tant ondulatòries com corpusculars, comportant-se d'una o

altra manera depenent de l'experiment específic que es realitzi”. De Broglie es basà en l'explicació

de l'efecte fotoelèctric d'Einstein i la naturalesa quàntica de la llum; on l'energia estava distribuïda
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en paquets energètics o quants d'energia que depenien de la freqüència de la llum a través de E=hf.

Einstein  proposava  amb  això  que,  en  determinats  processos,  les  ones  electromagnètiques  de

Maxwell (la llum) es comportessin com a corpuscle.

Louis-Victor de Broglie es va preguntar

el  perquè  això  no  podia  ésser  a  la

inversa,  es  a  dir,  que  un  corpuscle  es

pogués  comportar  com  una  ona  per

acabar de tancar el cercle. Va relacionar

la longitud d'ona amb el moment lineal

de la partícula, mitjançant λ=h/mv, on λ

és la longitud d'ona de la partícula, h és

la constant de Planck i mv és la quantitat

de  moviment  de  la  partícula.  Com

majors siguin la massa o la velocitat de la partícula, menor serà la seva longitud d'ona.

Demostració matemàtica:

- Energia d'un oscil·lador segons Planck: E=hf

- Energia segons Einstein d'una partícula: E=mc2

- Definim freqüència com a quaocient entre velocitat i amplitud d'ona: f=c0/λ

Igualem expressions hf=mc2

Substituïm f: h·(c0/  λ  )=mc2

Ens queda l'expressió: λ=h/m·c=h/p

De Broglie va rebre el Premi Nobel de Física l'any 1929, i va començar a gestar l'embrió del que

seria el Centre Europeu per a la Recerca Nuclear  després de la Segona Guerra Mundial.

La  constatació  de  la  hipòtesi  pels  electrons,  amb les  observacions  de  l'experiment  de  la  doble

escletxa de Young per a la refracció d'electrons.

També es van observar els efectes fent passar un feix d'electrons a través d'una fina placa de metall,

obtenint resultats semblants.

A partir  de  1929,  s'ha  estudiat  els  neutrons,  protons,  àtoms,  molècules,  fotons,  i  fins  i  tot,  el

fullereno-ball (C60).
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4.3.5. Teories quàntiques

Les següents teories requereixen els sis postulats de la mecànica quàntica.

4.3.5.1 Teoria de la força electromagnètica quàntica

La teoria quàntica del camp electromagnètic descriu els  fenòmens que impliquen les partícules

carregades elèctricament que es donen de manera recíproca per mitjà de la força electromagnètica.

Atesa la gran precisió de la teoria respecte les dades experimentals (fins a 20 decimals de precisió),

se l'anomena com la “joia de la corona” de la Física. És una descripció detallada de les interaccions

entre fotons i fermions (veure 4.7) amb càrrega. 

La primera formulació d'una teoria quàntica que descrivia la radiació i la  interacció de la matèria

s'atribueix al científic britànic Paul Dirac, que, durant la dècada de 1920, va ser el primer capaç de

calcular el coeficient d'emissió espontània d'un àtom.

Dirac descriu la quantificació del camp electromagnètic com un conjunt d'oscil·ladors harmònics,

amb la introducció del concepte dels operadors de creació i annhilació de partícules. En els anys

següents,  amb  contribucions  de  Wolfgang  Pauli,  Eugene  Wigner,  Pascual  Jordan,  Werner

Heisenberg i una formulació elegant de l'electrodinàmica quàntica per Enrico Fermi, els físics van

arribar a creure que, en principi, seria possible no fer cap càlcul per a qualsevol procés físic que

impliqués fotons i partícules carregades. No obstant això, altres estudis de Felix Bloch amb Arnold

Nordsieck, i Victor Weisskopf, en 1937 i 1939, van revelar que aquests càlculs són fiables només en

un primer ordre de la teoria de pertorbacions, un problema ja assenyalat per Robert Oppenheimer.

En nivells de pertorbacions majors, es llancen seriosos dubtes sobre la consistència interna de la

pròpia teoria, i  també com que no existia cap solució coneguda per a aquest problema, semblava

que existia una incompatibilitat fonamental entre la relativitat especial i la mecànica quàntica.

Les dificultats amb la teoria van anar augmentant fins a finals de 1940. Les millores en la tecnologia

de microones fan possible prendre mesures més precises del canvi dels nivells d'un àtom d'hidrogen,

(ara conegut com el desplaçament de Lamb) i el moment magnètic de l'electró. Aquests experiments

inequívocament exposaven discrepàncies que la teoria era incapaç d'explicar. La teoria es trobava en

un carreró sense sortida.
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Un primer indici d'una possible sortida va ser donat per Hans Bethe. En 1947, mentre viatjava en

tren per arribar a Schenectady de Nova York, després d'impartir una xerrada en la conferència a

Shelter Island sobre el tema, Bethe va completar el primer càlcul no relativista del desplaçament de

les  línies  de  l'hidrogen  àtom  mesurat  per  Lamb  i  Rutherford.  Malgrat  les  limitacions  de  la

computació, la solució va ser excel·lent. La idea era simplement unir experiments fins a l'infinit per

a la correcció de massa i càrrega que en realitat es fixen a un valor finit per un nombre elevat

d'experiments. D'aquesta manera, els límits que donen infinits són absorbits en aquestes constants i

produeixen un resultat finit en bon acord amb els experiments. Aquest procediment va ser anomenat

renormalització.

D'acord amb la intuïció de Bethe i documents fonamentals sobre el tema per Shin'ichirō Tomonaga,

Julian  Schwinger,  Richard  Feynman  i  Freeman  Dyson,  finalment  va  ser  possible  obtenir

formulacions  completament  covariants  que  eren  finites  en  qualsevol  ordre  en  una  sèrie  de

pertorbacions  de  l'electrodinàmica  quàntica.  Sin-Itiro  Tomonaga,  Julian  Schwinger  i  Richard

Feynman van ser guardonats conjuntament amb el Premi Nobel de Física el 1965 pel seu treball en

aquesta àrea. Les seves contribucions, i també les de Freeman Dyson, estaven preparades per fer

formulacions invariants covariants i   de calibrar l'electrodinàmica quàntica per permetre càlculs

observables en qualsevol ordre de la teoria de pertorbacions. La tècnica matemàtica de Feynman,

basada en els seus diagrames, inicialment no s'assemblava en res a l'enfocament basat en l'operador

de camp teòric de Schwinger i Tomonaga, però Freeman Dyson més tard va mostrar que els dos

enfocaments eren equivalents. La renormalització, la necessitat d'adjuntar un significat físic a certes

divergències que apareixen a la teoria a través de les integrals, posteriorment s'ha convertit en un

dels aspectes fonamentals de la teoria quàntica de camps i ha arribat a ser considerada com un

criteri per a l'acceptació general d'una teoria. Tot i que la renormalització funciona molt bé en la

pràctica, Feynman mai va estar del tot còmode amb la seva validesa matemàtica, fins i tot referint-

se a renormalització com un "joc de mans" i "abracadabra".

Vista de Feynman de l'electrodinàmica quàntica

Prop del final de la seva vida, Richard P. Feynman va donar una sèrie de conferències sobre QED

destinats al públic en general. Aquestes conferències van ser transcrites i publicades per ell mateix

el 1985,  “ L'estranya teoria de la llum i la matèria, un clàssic de l'exposició no matemàtica de

QED”.

Els components clau de la presentació de Feynman de QED són tres accions bàsiques:

a) Un fotó va d'un lloc i un temps a un altre lloc i temps.
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b) Un electró passa d'un lloc i un temps a un altre lloc i temps.

c) Un electró emet o absorbeix un fotó en un determinat lloc i temps.

Construccions bàsiques

Suposem que comencem amb un electró en un determinat

lloc  i  temps  (aquest  lloc  i  el  temps  està  donat  per

l'etiqueta arbitrària A) i un fotó a un altre lloc i  temps

(etiqueta B). Una pregunta típica des d'un punt de vista

físic és: 'Quina és la probabilitat de trobar un electró en C

(un altre lloc i un temps posteriors) i un fotó en D (un

altre lloc i temps)?'. El procés més simple per aconseguir

aquest  fi  és que l'electró es  mogui  d'A a C (una acció

primària) i per al fotó moure's de B a D (una altra acció

elemental). A partir del coneixement de les amplituds de

probabilitat  de cadascun d'aquests  subprocessos {E(A a

C)  i  P(B  a  D)},  podríem  esperar  per  calcular  l'amplitud  a  través  de  la  combinació  de  les

probabilitats. Això dóna una senzilla amplitud de probabilitat global estimada, que s'eleva al quadrat

per donar una probabilitat aproximada.

Efecte Compton

Però també hi ha altres formes en què el resultat final podria ésser perfectament correcte. L'electró

es pot moure a un lloc A i temps T1 on absorbeix el fotó; després passa a B, no abans d'emetre un

altre  fotó  en  F;  després  de  passar  a  C  on  es  detecta,  mentre  que  el  nou  fotó  passa  a  D.  La
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probabilitat d'aquest complex procés de nou es pot calcular coneixent les amplituds de probabilitat

de  cadascuna de  les  accions  individuals:  tres  accions  d'electrons,  dues  accions  de  fotons  i  dos

vèrtexs –un d'emissió i un d'absorció. Nosaltres hauríem de trobar l'amplitud de probabilitat total

multiplicant les amplituds de probabilitat de cadascuna de les accions, de les posicions triades d'E i

F. A continuació, hem de sumar totes aquestes amplituds de probabilitat de totes les alternatives per

a E i F. (Això no és elemental en la pràctica, i consisteix en la integració.) Però hi ha una altra

possibilitat: que els electrons es desplacin cap a G on s'emet un fotó que passa a D, mentre que

l'electró es mou cap a H, on absorbeix el primer dels fotons, abans de passar a C. Una vegada més,

podem calcular l'amplitud de probabilitat d'aquestes possibilitats (per a tots els punts G i H). Tenim,

doncs, una millor estimació de l'amplitud de probabilitat total sumant les amplituds de probabilitat

d'aquestes dues possibilitats per a la nostra estimació original simple. Inicialment el nom donat a

aquest procés, on un fotó que interactua amb un electró, és el d'Efecte Compton, que consisteix en

l'augment de la longitud d'ona d'un fotó quan xoca amb un electró lliure i perd part de la seva

energia. La longitud d'ona de la radiació dispersada depèn de manera única de l'angle de dispersió.

Matemàticament:

Conservació de l'energia:  h·f=h·f'+1/2·me·v2

Conservació de la quantitat de moviment:

-hf/c=hf'/c·cos(θ)+m·v·cos(Φ)

-hf'/c·sin(θ)=m·v·sin(Φ)

h=constant de Planck

f= freqüència inicial del fotó

f'=freqüència final del fotó

me= massa electró

v= velocitat a la qual es mourà l'electró

c=velocitat de la llum en el buit

θ=angle que forma el fotó amb l'eix X

Φ=angle que forma l'electró X

Aquest és el plantejament bàsic de QED. Hi ha un nombre infinit d'altres processos intermedis en

què més i més fotons són absorbits i / o emesos. Per a cadascuna d'aquestes possibilitats no hi ha un

diagrama de Feynman per descriure-ho. Això implica un càlcul complex per a les amplituds de

probabilitat resultant, si més no, de vegades els diagrames de Feymann no ho simplifiquen. 

130

Simplificació de l'Efecte Compton



És només una qüestió  de temps i  esforç el  trobar una resposta  tan precisa com un vulgui a  la

pregunta original. Per calcular la probabilitat de qualsevol procés interactiu entre electrons i fotons

és una qüestió de primera assenyalar, amb diagrames de Feynman, totes les possibles formes en les

quals el  procés pot construir-se a partir dels  tres elements bàsics. Cada diagrama implica algun

càlcul que requereix unes regles clares per trobar l'amplitud de probabilitat associada.

Aquesta bastida bàsica queda quan un es mou a una descripció quàntica, però calen alguns canvis

conceptuals.  Un d'ells,  mentre  que podríem esperar  que en la nostra vida quotidiana hi hagués

algunes  restriccions  sobre  els  punts  als  quals  es  pot  moure  una  partícula,  això  no  és  cert  en

l'electrodinàmica quàntica completa.  Hi ha una possibilitat,  que un electró a A, o un fotó a  B,

movent-se com una acció bàsica a qualsevol altre lloc i temps en l'univers. Això inclou llocs als

quals només es podria arribar a velocitats superiors a la de la llum i els temps també anteriors. (Des

d'aquesta visió, un electró que es mou cap enrere en el temps pot ser vist com un positró avançant

en el temps).

4.3.5.2. Teoria de la cromodinàmica quàntica

La teoria de la cromodinàmica quàntica (QCD) és la teoria de les interaccions fortes, que descriu les

interaccions entre quarks i gluons que componen els hadrons com el protó, el neutró i els pions.

QCD és un tipus de teoria quàntica de camps anomenada teoria de gauge no abelià amb grup de

simetria SU(3). Els gluons són els portadors de la força de la teoria. La teoria és una part molt

important  del  Model  Estàndard  de  la  física  de  partícules.  Una  enorme  quantitat  d'evidència

experimental per a QCD s'ha reunit amb  anys d'experiments i investigacions.

La QCD gaudeix de dues propietats peculiars:

- El confinament  significa que la força entre quarks no disminueix a mesura que se separen. A

causa d'això, quan intentes separar un quark d'altres quarks, l'energia en el camp gluó és suficient

per crear un altre parell de quarks; així que queden per sempre units en hadrons com el protó i el

neutró o pió i kaó. Encara que analíticament no ha estat provat, el confinament es creu extensament

cert, ja que explicaria el fracàs constant de recerques de quarks lliures, i és fàcil de demostrar en

xarxa de la QCD.

- La llibertat asimptòtica significa que en reaccions de molt alta energia, els quarks i els gluons

interaccionen molt dèbilment creant un plasma de quarks i gluons. Aquesta predicció de QCD va ser

descoberta per primera vegada en la dècada de 1970 per David Politzer i Frank Wilczek i per David
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Gross. Per aquest treball van ser guardonats amb el Premi Nobel de Física el 2004.

No  hi  ha  una  línia  de  transició  de  fase  coneguda  de  separació  d'aquestes  dues  propietats;  el

confinament és dominant en les escales de baixa energia, però, a mesura que augmenta l'energia, la

llibertat asimptòtica es torna dominant.

Història

Amb la invenció de càmeres de bombolles i càmeres de centelleig en la dècada de 1950, la física de

partícules experimental va descobrir un gran i creixent nombre de partícules anomenades hadrons.

Semblava que d'aquest gran nombre de partícules, no podien ésser totes fonamentals. Inicialment,

les partícules es classificaren per la  càrrega i  isospín per Eugene Wigner i  Werner Heisenberg;

després, el 1953, d'acord amb l'estranyesa per Murray Gell-Mann i Kazuhiko Nishijima. Per obtenir

un major coneixement, els hadrons es van classificar en grups que tenen propietats i les masses

similars utilitzant el camí òctuple, inventat en 1961 per Gell-Mann i Yuval Neeman. Gell-Mann i

George  Zweig,  corregint  un  enfocament  anterior  de  Shoichi  Sakata,  va  proposar  el  1963  que

l'estructura dels grups podria explicar-se per l'existència de tres sabors de partícules més petites dins

dels hadrons: els quarks.

Potser  la  primera  observació que  els  quarks  han de tenir  un nombre  quàntic  addicional  va ser

realitzada com una breu nota a la pre-impressió de Boris Struminsky en relació amb l'hiperó [Ω -],

compost per tres quarks strange amb espins paral·lels (aquesta situació era peculiar, perquè éssent

els  quarks  fermions,  aquesta  combinació  està  prohibida  pel  principi  d'exclusió  de  Pauli).  Tres
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quarks  idèntics  no poden formar  un estat  S antisimètric.  Per  tal  de realitzar  un estat  S orbital

antisimètric, cal que el quark tingui un nombre quàntic addicional.

Boris Struminsky era un estudiant de doctorat de Nikolai Bogolyubov. El problema considerat en

aquesta pre-impressió va ser suggerit per Nikolai Bogolyubov, que va assessorar a Boris Struminsky

en  aquesta  investigació.  A principis  de  1965,  Nikolai  Bogolyubov,  Boris  Struminsky  i  Albert

Tavkhelidze van escriure una pre-impressió amb una discussió més detallada de la quàntica del

quark que li  concedia un grau addicional de llibertat.  Aquest treball  també va ser presentat  per

Albert  Tavchelidze,  sense  obtenir  el  consentiment  dels  seus  col·laboradors  per  fer-ho,  en  una

conferència internacional a Trieste el 1965. 

Una situació similar i misteriosa es dona amb el barió Δ ++; en el model de quarks, que es compon de

tres  quarks  up  amb  espins  paral·lels.  El  1965,  Moo-Young  amb  Yoichiro  Nambu  i  Oscar  W.

Greenberg van resoldre, de forma independent, el problema proposant que els quarks tenien un grau

de calibre addicional de llibertat,  més tard anomenat càrrega de color, seguint la teoria de grup

SU(3). Nambu va assenyalar que els quarks podien interactuar a través d'un octet de bosons gauge-

vector: els gluons.

Les  recerques  de  quarks  lliures  van  fallar  constantment,  sense  aportar  cap  prova  de  les  noves

partícules, i llavors es va definir partícula elemental com una partícula que podia ser separada i

aïllada,  Gell-Mann  diu  sovint  que  els  quarks  eren  construccions  matemàtiques  merament

convenients, no partícules reals. El significat d'aquesta declaració era generalment clara en context:

Es referia a que els quarks estan confinats per sempre, però ell també estava convençut que les

interaccions  fortes  probablement  no  es  podrien  descriure  completament  mitjançant  la  teoria

quàntica de camps.

Richard Feynman va argumentar que els experiments d'alta energia van mostrar que els quarks són

partícules reals: els va cridar partrons (ja que eren parts d'hadrons). Per partícules, Feynman entenia

que els objectes que es desplacen al llarg dels camins, com les partícules elementals en una teoria de

camp.

La diferència entre Feynman i els enfocaments de Gell-Mann reflecteix una profunda divisió en la

comunitat de la física teòrica. Feynman pensava que els quarks tenen una distribució de la posició o

l'impuls, igual que qualsevol altra partícula, i, correctament també creu que la difusió d'impuls ha

d'explicar la dispersió difractiva. Encara que Gell-Mann creia que certs quarks poden ser localitzats;
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també  pensava  que  els  quarks  no  van  poder  ser  localitzats  perquè  l'espai  i  el  temps  es

descomposaven. Aquest fou l'enfocament més radical de la teoria de la matriu S.

James  Bjorken  va  proposar  que  els  patrons  puntuals  implicarien  que  certes  relacions  s'han  de

mantenir en una profunda dispersió inelàstica d'electrons i protons. Aquests patrons foren verificats

de forma espectacular en els experiments en el SLAC en 1969. Això va portar als físics a abandonar

per sempre l'estudi de la matriu S per les interaccions fortes.

El descobriment de la llibertat asimptòtica en la interacció forta per David Gross, David Politzer i

Frank Wilczek va permetre als físics fer prediccions precises dels resultats de molts experiments

d'alta  energia,  utilitzant  la  tècnica  de  la  teoria  quàntica  de  camps  de  la  llei  de  pertorbacions.

L'evidència de què els gluons existien, es va obtenir en esdeveniments de tres raigs en PETRA en

1979. Aquests experiments es van fer cada vegada més precisos i van culminar en la verificació de

la QCD pertorbativa a nivell d'un petit percentatge al LEP del CERN.

L'altra cara de la llibertat asimptòtica és el confinament. Ja que la força entre càrregues de color no

disminueix amb la distància, es creu que els quarks i els gluons mai poden alliberar-se dels hadrons.

Aquest aspecte de la teoria es verifica dins dels càlculs de gelosia de QCD, però no està demostrat

matemàticament.  Altres aspectes de la QCD no pertorbativa són l'exploració de les fases de la

matèria de quarks, incloent el plasma de quarks i gluons.

La relació entre el límit de partícules de curta distància i el límit de llarga distància de confinament

és un dels temes recentment explorats utilitzant la teoria de cordes, la forma moderna de la teoria de

la matriu-S. 

Llista dels problemes sense resoldre en la física de la QCD en el règim no pertorbatiu:

- Confinament: les equacions de la QCD segueixen sense resoldre, a escales d'energia pertinents, la

descripció dels nuclis atòmics. Com QCD dóna lloc a la física dels nuclis i components nuclears?

- Matèria de quarks: les equacions de la QCD prediuen que un plasma (o sopa) de quarks i gluons

s'han de formar a alta temperatura i densitat. Quines són les propietats d'aquesta fase de la matèria?

Algunes definicions 

Cada teoria del camp de la física de partícules es basa en certes simetries de la natura, l'existència

de les quals es dedueix de les observacions.

Aquestes  poden ser simetries locals,  que actuen de forma independent en cada punt  de l'espai-
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temps. Cada una d'aquestes simetries és la base d'una teoria gauge i requereix la introducció dels

seus propis bosons gauge.

Les simetries globals, que són simetries de les operacions, s'han d'aplicar simultàniament a tots els

punts de l'espai-temps.

QCD és una teoria del calibrador del Grup de calibre SEU obtingut prenent la càrrega de color per

definir una simetria local.

Atès que la interacció forta no discrimina entre els diferents sabors de quark, QCD té simetria de

gust aproximada, que es trenca per les diferents masses dels quarks.

Hi  ha  simetries  globals  addicionals  on  les  definicions  poden requerir  la  noció  de  quiralitat,  la

discriminació entre, com analogia, la mà esquerra i la mà dreta. Si l'espín d'una partícula té una

projecció  positiva  en  la  seva  direcció  de  moviment  llavors  la  partícula  és  esquerrana;  en  cas

contrari,  és  dretana.  La  quiralitat  i  l'ús  de  les  “mans”  no  són  equivalents,  però  es  tornen

aproximadament equivalents a altes energies.

Les simetries quirals impliquen transformacions independents d'aquests dos tipus de partícules.

Les  simetries  vectorials  (també  anomenades  simetries  en  diagonal)  signifiquen  la  mateixa

transformació que s'aplica en les dues quiralitats.

Les simetries axials són aquelles en les quals s'aplica una transformació en partícules esquerranes i

la inversa de les partícules dretanes.

Dualitat 

Com s'ha esmentat, la llibertat asimptòtica vol dir que en general, l'energia és una variant depenent

de la relació amb què se la estudiï -això correspon també a distàncies curtes- on pràcticament no hi

ha interacció entre les partícules. Això està en contrast  al costum que, en general, es connecta amb

l'absència d'interaccions amb grans distàncies. 

No obstant això, com ja es va esmentar en el document original de Franz Wegner, un estat teòric

sòlid que ell va introduir el 1971, calibra de manera senzilla la gelosia dels models invariants, el

comportament  a  altes  temperatures  del  model  original,  per  exemple,  la  forta  descomposició  de
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correlacions a grans distàncies, es correspon amb el comportament a baixa temperatura (de la teoria

general ordenada), creant un model dual, és a dir, la descomposició asimptòtica de correlacions no

trivials, per exemple, desviacions de curt abast des arranjaments gairebé perfectes, per a distàncies

curtes. 

Grups de simetria 

El grup de color SU(3) correspon a la simetria local,  l'aforament del qual dóna lloc a la QCD. La

càrrega elèctrica etiqueta una representació del grup de simetria local d'U(1), que es mesura per

donar QED: és un grup abelià. Si es considera una versió de QCD amb sabors Nf de quarks sense

massa, llavors hi ha un grup de simetria de gust universal SUL(Nf) ×SUD(Nf)×UB(1)× UA(1). La

simetria quiral es trenca espontàniament pel buit QCD al vector (L+R) SUV (Nf) amb la formació

d'un condensat quiral. El vector de la simetria, la UB(1) correspon al nombre de barions de quarks i

és una simetria exacta. 

La simetria axial  UA(1) és exacta en la teoria clàssica,  però trencada en la teoria quàntica,  fet

conegut  com  anomalia.  Les  configuracions  de  camp  de  gluons  anomenats  instantons  estan

estretament relacionats amb aquesta anomalia.

Hi ha dos tipus diferents de simetria  mediada per SU(3): existeix la simetria que actua sobre els

diferents colors dels quarks, això és, una simetria exacta  intervinguda pels gluons, i també hi ha

una simetria de gust que gira dels diferents sabors de quarks l'un a l'altre, o sabor SO(3). El sabor

SO(3)  és  una  simetria

aproximada del buit de QCD, i

no  és  una  simetria  fonamental

en absolut. És una conseqüència

accidental  de  la  petita  massa

dels tres quarks més lleugers.

En el buit hi ha uns condensats

de  buit  de  tots  els  quarks  la

massa dels quals és menor que

l'escala  QCD.  Això  inclou  el

quarks  up  i  down,  i  en  menor

mesura el quark strange, però no els altres quarks. El buit és simètric sota SU(2), de rotacions

d'isospín de up i down, i en menor mesura, sota rotacions de up, down i strange, o grup de sabor
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SU(3), i les partícules observades fan isospín i SU(3) múltiples.

Les simetries de gust aproximades no s'han associat als bosons gauge, observats en partícules com

la Rho i l'omega, però aquestes partícules són d'abast infinit, com els gluons i no tenen massa. Són

bosons gauge emergents en una corda de descripció aproximada de QCD.

Camps

El patró de fortes càrregues per als tres colors de quark, els 3 antiquarks, i els vuit gluons (amb dos

de càrrega zero superposada).

Els quarks són massius, tenen espín un mig i porten una càrrega de color, l'aforament és el contingut

de la QCD. Els quarks estan representats pels camps de Dirac en la representació fonamental 3 del

grup de simetria gauge SU(3). També porten càrrega elèctrica (ja sigui -1/3 o 2/3) i participen en les

interaccions febles com a part de doblets d'isospín feble. Porten nombres quàntics globals, incloent

el nombre de barions, que és un terç per a cada quark, hipercàrrega i un dels nombres quàntics

sabor.

Els  gluons són bosons d'espín 1,  transporten càrregues  de color,  no tenen càrrega elèctrica,  no

participen en les interaccions febles, i no tenen sabor. Cada quark té el seu propi antiquark. El càrrec

de cada antiquark és exactament el contrari del quark corresponent.

Dinàmica

D'acord amb les regles de la teoria quàntica de camps, i els diagrames de Feynman associats, la

teoria anterior dóna lloc a tres interaccions bàsiques: un quark pot emetre (o absorbir) un gluó, un

gluó pot emetre (o absorbir) un gluó, i dos gluons pot interactuar directament. Això contrasta amb la

QED, on només el primer tipus d'interacció es produeix, ja que els fotons no tenen càrrega. 

Llei d'Àrea i confinament

Els càlculs detallats amb l'espectre de Lagrange demostren que el potencial efectiu entre un quark i

el seu antiquark en una ona, conté un terme r, que representa una mena de "rigidesa" de la interacció

entre la partícula i la seva antipartícula a grans distàncies, semblant a l'elasticitat entròpica d'una

banda de cautxú. Això condueix al  confinament  dels  quarks a l'interior dels hadrons, és a dir,

fondes i nucleons, amb radis típics Rc, que corresponen als antics "models-Bossa" dels hadrons.
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L'ordre de magnitud de la "ràdio bossa" és 1 fm (10-15 m). Per altra part,  la rigidesa esmentada

anteriorment està quantitativament relacionada amb l'anomenat comportament "llei d'àrea" del valor

esperat del producte de bucle de Wilson PW de les constants d'acoblament ordenats al voltant d'un

bucle tancat W; és a dir,  és proporcional a la zona delimitada pel bucle. 

El comportament no-abelià del grup de calibre és essencial.

4.3.5.3. Teoria de la força electro-dèbil

La teoria de la força electrodèbil és una teoria que unifica la interacció dèbil i l'electromagnetisme.

Al seu lloc, forma part de la teoria de la gran unificació (veure 4.11).

En la dècada de 1960, Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam i Steven Weinberg van constatar que les

interaccions  febles  es  feien  a  través  de  partícules  carregades  (W+ i  W-)  els  portà  a  postular

l'existència de les corrents neutres, descobertes de manera experimental el 1973 per la col·laboració

Gargamelle del CERN.

El  model  electro-dèbil  convencional  consisteix  en  una

teoria de camps gauge en què el  camp electro-dèbil  es

tractat com un camp de Yang-Mills. En aquesta teoria, els

fermions són descrits  mitjançant un lagrangià de Dirac

generalitzat adequadament per a què sigui invariant sota

un cert grup gauge de simetria interna. En la formulació

del  Model  Estàndard no existeix una elecció única del

sistema del  lagrangià.  S'ha  de  deduir,  doncs,  de  dades

experimentals.
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D'aquestes es dedueix que el grup de simetria gauge mínim capaç d'acomodar els corrents carregats

és SU(2). La observació empírica ha permès constatar que les interaccions electrofebles actuen de

diferent manera sobre els fermions dextrogirs (Helicitat amb espín negatiu) i els fermions levogirs

(Helicitat amb espín positius), que constitueix una de les característiques d'aquest model. L'aparició

d'aquesta simetria a partir d'un lagrangià originalment simètric s'explica a través del mecanisme de

ruptura espontània de simetria (veure apartat següent).

Així,  les  corrents  carregades  Yang-Mills  inclouen  únicament  els  fermions  levogirs,  essent  els

neutrins dextrogirs desconeguts (encara que teòricament haurien d'existir). D'aquesta manera, els

camps fermiònics levogirs s'agrupen en doblets, mentre que els camps dextrogirs són únics en el

grup  SU(2)L amb  simetria  d'isospín,  sobre  els  quals  actuen  les  forces  nuclear-feble  i

electromagnètica, cosa que implica que no poden ésser descrites de manera separada. El grup de

simetria gauge que descriu la integració d'ambdues forces és SU(2)LxU(1)Y. La simetria gauge local

del grup SU(2)L està associada a la conservació de d'isospín feble, T, mentre que la quantitat que

conserva el grup U(1)Y és la hipercàrrega, Y, i que es relaciona amb la càrrega elèctrica i la tercera

component de l'isospín T3 per mitjà de Q=T3+(Y/2)I.

Els tres investigadors (Glashow, Salam i Weimberg) van rebre el Premi Nobel de Física el 1979 per

aquesta teoria.

4.3.5.3.1. Trencament espontani de simetria

Les teories de la electrodinàmica quàntica i de la cromodinàmica quàntica tenen simetria gauge i

són renormalitzables, i els fotons i els gluons han de tenir massa nul·la, a més de conservar-se la

càrrega elèctrica i el color. Aquesta capacitat dóna caràcter predictiu a les teories i presenta una

propietat irrenunciable de manera matemàtica. 

Però se'ns presenta un dilema fruit de les dades empíriques:

- Cal trencar la simetria gauge per permetre que els quarks, els leptons i els transmissors de força W

i Z tinguin massa.

- No podem trencar la simetria si volem mantenir la teoria renormalitzable.

La solució la va donar Yoichiro Nambu la dècada de 1960: Calia trencar la simetria de manera

espontània. D'aquesta manera trenquem i no trenquem la simetria al mateix temps. (En cert mode és

com el  gat  de  Schrödinger:  està  viu  i  mort  alhora)  Aquest  trencament  té  lloc  quan tenim una
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simetria i l'estat fonamental (el de mínima energia) no és únic.

El conjunt de situacions possibles és el que té la simetria, no cada esdeveniment per separat, sinó

que són tots en el seu conjunt.

Aclariment

Una  simetria  trencada  espontàniament  seria  com

tenir  un llapis  col·locat  de  manera vertical  sobre

una taula, només amb el contacte del grafit. Un cop

col·locat en la posició, i en tant només actuessin les

forces  pes  i  normal,  el  llapis  es  mantindria

dempeus. En el moment en què una petita força li

apliqués una mínima torsió o força cap a un lateral,

el  llapis  cauria.  La  simetria  que  teníem quedaria

trencada, sí, però tan sols de manera espontània.

La ruptura espontània de la simetria succeeix quan un sistema que està definit per una lagrangiana

simètrica,  respecte  a un grup de simetria,  cau en un estat  buit  no simètric.  Si això succeeix el

sistema no es comporta més de forma simètrica. El grup de simetria pot ser discret o bé pot ésser

continu. Cas que només hi hagi una dimensió espaial, llavors les simetries només es poden trencar

en un estat buit de la teoria quàntica. La ruptura de simetria comporta l'aparició de noves partícules,

que queden associades de manera automàtica a nous termes de massa en el nou lagrangià com el

bosó de Higgs o el bosó de Nambu-Goldstone. El Mecanisme de Higgs atorga massa als bosons W i

Z, trencant la simetria de manera local

4.3.5.3.2. Renormalització i conseqüència: Existència del Bosó de Higgs. Mecanisme
de Higgs

Al trencar-se espontàniament la simetria “gauge”, l’estat de mínima energia (el buit) perd una part

de la simetria i ja no és neutre respecte algunes “càrregues”. Les partícules transmissores sensibles a

aquestes  “càrregues”  es  mouen amb més dificultat,  com si  el  buit  fos  “viscós”,  i  la  força  que

transmeten es torna de curt abast. Això fa massives aquestes partícules transmissores. Tècnicament,

per trencar espontàniament una simetria “gauge” cal que hi hagi partícules de spin 0: els “bosons

de Higgs”. I aquest és el preu que cal pagar.
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Llavors és renormatizable encara la teoria? Sí que ho és.  Gerardus 't Hooft i Martinus J.G. Veltman

ho van demostrar l'any 1972, obtenint el Premi Nobel de Física l'any 1999.

Rerefons històric del Mecanisme de Higgs

La ruptura espontània de simetria oferia un marc per presentar els bosons en les teories de camp

quàntica relativista. No obstant això, d'acord amb el teorema de Goldstone, aquests bosons havien

de ser sense massa. Les úniques partícules observades que podrien interpretar-se aproximadament

com bosons de Goldstone van ser els pions, que Yoichiro Nambu relacionà amb la ruptura quiral de

simetria.

Un problema similar es planteja amb la teoria de Yang-Mills (o teoria de gauge no abelià), que

prediu que els bosons gauge no-màssics d'espín 1, d'interacció feble condueixen les forces de llarg

abast, que només s'observen a l'electromagnetisme i en el fotó sense massa. No obstant això, les

teories gauge de la força feble necessitaven una manera de descriure bosons massius per tal de ser

coherents i no acabaven de ser estables sota casos extrems.

Invenció/descobriment teòric

El  mecanisme fou proposat  en 1962 per Philip  Warren Anderson,  qui es  va referir  a  les seves

conseqüències per a la física de partícules, però no li va funcionar en un model relativista explícit.

El  model  relativista  es  va  desenvolupar  el  1964  per  tres  grups  independents  -Robert  Brout  i

François Englert, Peter Higgs; i Gerald Guralnik, Carl Richard Hagen i Tom Kibble. El mecanisme

és molt anàleg als fenòmens descoberts prèviament per Yoichiro Nambu en la superconductivitat en

el buit. Un efecte similar però lleugerament diferent (que implica la realització afí del que ara es

reconeix com el camp de Higgs), conegut com el mecanisme Stueckelberg, prèviament havia estat

estudiat per Ernst Stueckelberg.

Aquests físics van descobrir que quan una teoria gauge es combina amb un camp addicional que

trenca espontàniament el grup de simetria, els bosons gauge poden adquirir llavors i de manera

constant, una massa diferent de zero. Malgrat els grans valors involucrats,  és factible descriure la

teoria de calibratge de la força feble. L'article original de Higgs que presentava el model va ser

rebutjat per Physics Letters. Abans de revisar l'article per reenviar-lo a Physical Review Letters, va

afegir una frase al final, esmentant que implica l'existència d'un o més nous, els bosons escalars

massius, que no formen representacions completes del grup de simetria; aquests són els bosons de

Higgs. Llavors sí que li acceptaren la publicació de l'article.

141



Els tres treballs per Brout i Englert; Higgs; i Guralnik, Hagen, i Kibble van ésser  reconeguts per

Physical Review Letters el 2008. Si bé cadascun d'aquests treballs va prendre enfocaments similars,

les contribucions i les diferències entre els papers que trenquen la simetria són dignes de menció.

Els sis físics van rebre conjuntament el Premi Sakurai 2010 de Física de Partícules teòriques per

aquest treball.

Benjamin W. Lee s'auto-acredita sovint amb ser la primera persona en donar nom al mecanisme de

"Higgs", encara que hi ha un debat entorn de si això és cert. Una de les primeres vegades que el

nom de Higgs va aparèixer  va ser el  1972 quan Gerardus  't  Hooft  i  Martinus J.G.  Veltman es

refereixen al concepte com el "mecanisme de Higgs-Kibble" en el seu treball premiat amb el Premi

Nobel de Física.

Estructura del camp de Higgs

En el model estàndard, el camp de Higgs és un grup SU(2) doble, un escalar complex amb quatre

components reals (o equivalentment amb dos components complexes). La seva hipercàrrega dèbil a

càrrec del grup U(1)  és 1. Això vol dir que es transforma com un espín baix del grup SU(2). 

Sota el grup U(1), les rotacions es multipliquen per una fase, que d'aquesta manera es barreja les

parts real i imaginària de la complexa de l'espín, l'una amb l'altra, de manera que això no és el

mateix que dos espins complexos de mescla baixa del  grup U(1) (que tindria  vuit  components

reals), però en canvi, és la representació d'espín del grup T(2).

El  camp  de  Higgs,  a  través  de  les  interaccions

específiques  representat  pel  seu  potencial,  indueix  al

trencament  espontani  de  tres  dels  quatre  generadors

("direccions") del grup de gauge SU(2)×U(1): tres dels

seus quatre components serien normalment equivalents a

bosons de Goldstone, si més no, es van acoblar a altres

partícules per mesurar-los amb camps electromagnètics.

No  obstant  això,  després  de  la  ruptura  de  la  simetria,

aquests tres dels quatre graus de llibertat en la barreja de

camp de Higgs amb els tres bosons W i Z (W+, W- i Z),  són només observables com a components

de rotació d'aquests bosons febles, que són ara massius; mentre que el restant grau de llibertat es

converteix en la nova partícula: un bosó de Higgs escalar.
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4.4.  El Model Estàndard

El Model Estàndard és una teoria quàntica de camps que descriu les interaccions fonamentals que es

coneixen i les partícules elementals que componen tota la matèria. El model és consistent respecte

els  postulats  de  la  mecànica  quàntica  i  les  consideracions  de  la  relativitat  especial.  Va  ser

desenvolupada  entre  1970  i  1973,  i  fins  a  data  d'avui,  gran  part  de  les  proves  experimentals

confirmen les seves prediccions. 

Les  teories  que  el  conformen són:  la  teoria  de  la  relativitat  especial,  la  teoria  de  la  relativitat

general,  el  principi  d'incertesa  de  Heisenberg,  el  principi  d'exclusió  de  Pauli,  la  dualitat  ona-

corpuscle  de  De  Broglie,  els  6  postulats  de  la  Mecànica  Quàntica,  la  teoria  de  la  força

electromagnètica quàntica, l'efecte Compton, la teoria de la cromodinàmica quàntica, els grups de

simetria matemàtica, els tensors lagrangians, teoria de la força electrodèbil, trencament espontani de

simetria i renormalització, el mecanisme i bosó de Higgs i la teoria de la gran unificació.

El Model Estàndard és un pas important en la consecució d'una

teoria que expliqui l'Univers amb totes les seves peculiaritats i

amb un nombre reduït de lleis i teories. A data d'avui això s'ha

aconseguit  integrar  sota  el  mateix paraigüa:  la  cinemàtica,  les

interaccions fonamentals i l'energia, especialment a través d'unir

el model electrodèbil i la teoria de la cromodinàmica quàntica.

És un primer pas per la teoria del Tot (Theory of Everything) que

unificaria tot en una única teoria elegant i exacta.

 

No obstant tot això la teoria presenta alguns punts bastant febles:

- S'han d'introduir “manualment” 29 paràmetres o constants físiques fonamentals experimentals: 19

per quadrar la massa de les partícules i 10 constants més per a les masses dels neutrins. Aquests

paràmetres no es poden deduir dels axiomes del model, sinó que ha d'ésser determinats de manera

experimental.

- La  gravetat quàntica: El Model Estàndard no descriu la força gravitatòria, i la teoria quàntica de la

gravitació (veure 4.12) no hi té cap similitud.

- Dins del ME, antimatèria i matèria són totalment simètriques; cosa que no és verosímil, ja que

mentre que ara mateix hi ha molta més matèria que antimatèria a l'Univers conegut, en un principi

no hauria d'haver estat així; o la Violació CP, que s'investiga dins la col·laboració LHCb del CERN.
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Les partícules dins del Model Estàndard

Les partícules dins del Model Estàndard  es poden classificar segons dos criteris principals:

- Segons el valor de l'espín: Bosons (espín enter) i Fermion (espín fraccionari)

- Segons estructura interna:

- Leptons

- Hadrons: - Barions: n0, p+

- Mesons: π

D'una conjunció d'ambdues classificacions tenim: 

4.5. Bosons Gauge

Un bosó (nom en honor del físic indi Satyendra Nath Bose) és una partícula elemental que té les

següents característiques:

I) Té un espín enter (0, 1, 2 ...).

II) No compleix el principi d'exclusió de Pauli i segueix l'estadística de Bose-Einstein.

III) La funció d'ona quàntica que descriu els sistemes bosònics és simètrica respecte l'intercanvi de

partícules.

En el Model Estàndar hi ha 6 bosons.
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4.5.1. Fotó

El fotó és el bosó que transmet la força electromagnètica; té abast infinit i per tant, no té massa.

Tampoc té càrrega però té espín 1 i la seva antipartícula és el mateix fotó. És estable.

El fotó també és la partícula que conforma la llum visible, infrarroja, raigs X, ones de ràdio... en

definitiva totes les ones electromagnètiques de les equacions de Maxwell estan mediades pel fotó.

El  fet  de  ser  un  bosó  possibilita  fenòmens  com  el  làser,  amb  moltes  aplicacions  mèdiques,

científiques, civils, militars... ja que permet que hi hagi un gran nombre de partícules idèntiques en

el mateix estat  en un espai  relativament petit  i  el  feix sigui  molt  concentrat,  amb un índex de

desviació pràcticament nul atesa la massa zero dels fotons.

L'energia d'un fotó ve determinada per la equació de Planck E=hf. La massa relativista del fotó és

m=E/c2 encara que la seva massa invariant o en repòs és igual a zero. El principi d'incertesa de

Heisenberg  no  permet  mesurar  alhora  la  posició  i  la  quantitat  de  moviment  d'una  partícula

(massa·velocitat).

El fotó, com a bosó transmissor de la força electromagnètica, actua entre dos electrons seguint el

següent diagrama de Feymann: 

 

4.5.2. Gluó

El gluó és el bosó portador de la força nuclear forta. Aparentment

només actua en distàncies de l'ordre de l'àtom, però en veritat té

abast  infinit,  ja  que  el  gluó  no  té  massa.  Tampoc  té  càrrega  i

l'espín val 1. Hi ha 8 tipus de gluons, amb càrrega de color. És

estable.
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El gluó sofreix la  càrrega de color  i  també la  transmet,  seguint  la  teoria  de la  cromodinàmica

quàntica, als quarks. El color dels quarks canvia quan s'intercanvien gluons, amb la condició de que

la càrrega total del sistema formada pels quarks i el gluó ha de ser idèntica.

4.5.3. W i Z

Els bosons W i Z són els transmissors de la força feble i s'encarreguen de canviar el sabor dels

leptons i dels quarks. Tenen una vida mitjana de 10-25 segons. La seva massa els és otorgada pel

Mecanisme de Higgs.

El bosó W té una massa de 80,4 GeV i pot tenir càrrega positiva o negativa, sempre amb espín 1.

L'antipartícula del bosó W és la mateixa partícula, amb càrrega inversa.

El bosó Z té una massa de 91,2 GeV i no pot tenir cap càrrega i espín 1. La seva antipartícula es el

mateix bosó Z.

Els bosons W i Z s'encarreguen de les desintegracions radioactives, es mostra la desintegració beta i

de la càrrega de sabor.

El neutró allibera un protó (un quark up es transforma en down) i el bosó W- allibera un electró i un

antineutrí electrònic. Es conserven totes les propietats de la partícula inicial, però recombinades.

En el segon cas, on un quark top que està unit a un quark qualsevol, dóna com a resultat una parella

de muons,  que sorgeixen del  bosó Z,  i  del  antiquark top,  i  mediat  per  un bosó W negatiu,  un

antiquark beauty i el quark qualsevol inicial.
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parella de quarks en els seus 
antiquarks i dos bosons feble, Z i W-



4.5.4. Gravitró

El gravitró és una partícula elemental teòrica que seria la transmissora de la interacció gravitatòria.

D'acord amb les propietats del camp gravitatori, el gravitró hauria de ser un bosó d'espín parell, en

aquest cas 2, que és el cas més simple. No té càrrega elèctrica ni massa, ja que la força gravitatòria

és d'abast infinit, encara que s'atenua amb la distància.

La seva antipartícula és el gravitró mateix.

Totes aquestes característiques fan que sigui bastant difícil de detectar. Hi ha molts físics teòrics que

consideren que un cop és trobés una partícula d'espín 2 sense cap tipus de massa, el gravitró s'hauria

de considerar per trobat. Per tot això, el gravitró és física que va més enllà del Model Estàndar.

Potser una teoria quàntica de la gravitació donés pistes de com trobar-lo. 

4.6. El Bosó de Higgs

El bosó de Higgs és un tipus de partícula elemental amb un paper fonamental en el mecanisme de

Higgs, que origina la massa de les partícules elementals. Té una massa de 125 GeV (provinent de la

pròpia interacció del bosó de Higgs amb el camp de Higgs), no té càrrega elèctrica ni de color,

tampoc té espín. La seva paritat és  +1 i la seva vida mitjana són 1,566·10-22 segons (això és molt

difícil de mesurar, ja que la incertesa és molt elevada i a més, intervenen consideracions mecànico-

quàntiques). Cal matitzar que és el mecanisme de Higgs el que dona massa a les partícules, i no el

bosó; ja que aquest només és el portador de la força.

El  bosó  de  Higgs  s'estén  pel  que  s'anomena com camp de  Higgs,  que  vindria  a  ser  com una

distribució contínua d'incomptables  bosons de

Higgs, que al fer fricció entre ells causarien la

massivitat de les partícules. Les partícules que

causen major fricció en el camp de Higgs són

més  massives.  El  valor  d'aquest  camp  és

constant en tot l'espai, i no és nul ni a l'infinit.

Aquest bosó és el que dona solidesa al model

estàndard, ja que explica l'origen de la massa.

Va  ser  teoritzat  el  1964  per  Peter  Higgs,

François Englert (Premi Nobel de Física 2013,

Premi  Príncipe  de  Astúrias),  R.  Brout,  C.

Guralnik, C. R. Hagen i T. Kibble.
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El trencament espontani de la simetria gauge fa necessari que el bosó de Higgs existeixi si és vol

renormalitzar la teoria un altre cop. 

Les partícules transmissores de les forces fonamentals es fan massives de nou, al perdre el buit la

mínima energia de manera estable i deixant d'ésser neutre. Llavors el buit es torna viscós i les forces

es fan molt intenses a curt abast.

Però el bosó de Higgs no es va poder donar per descobert fins al 4 de juliol de 2012. Com que es

desintegra tant ràpid, s'ha de produir i reconstruir a través dels productes de la seva descomposició,

amb la conservació de la massa-energia, el moment, la càrrega, l'espín... Aquest dia es va anunciar

que s'havia trobat una nova partícula, éssent el bosó més pesat. De cada bilió de col·lisions, es

forma un bosó de Higgs. No segueix intervals regulars i hi ha variables que s'escapen al control dels

investigadors. Cal acumular informació de moltes colisions per confirmar el descobriment.

El bosó pot decaure seguint els següents processos: 

Per buscar un Higgs, hem de trobar el possible producte de la seva descomposició. 

Si no trobem aquests indicis, llavors no tindrem un bosó de Higgs. 

Si trobem els indicis, hem d'estar atents per si hem trobat el bosó de Higgs. El procés més comú es

que el Higgs es descomposi en un quark beauty i l'antiquark beauty. Altres vegades es descomposa

en tau i antitau. En aquests casos, la suma de les càrregues es zero, i totes les altres magnituds es

conserven.

Per conseqüència de la mecànica quàntica, els fotons interaccionen amb el camp de Higgs, mentre

que seguint les lleis de la Física clàssica no ho haurien de fer. Un 5% de les vegades és dóna aquesta

descomposició, encara que la interacció parella de fotons-Higgs és molt petita.
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Les descomposicions en partícules virtuals, com la parella de bosons Z neutres, o la parella bosó W+

i W- són menys freqüènts, però també es donen. Segurament quan s'augmenti l'energia de l'LHC,

augmentarà el ritme de producció de descomposicions en bosons de la força feble.

4.7. Fermions

Els fermions, anomenats en honor del cèlebre físic italià Enrico Fermi, es caracteritzen per tenir

espín semi-enter o fraccionari.

Les funcions d'ona dels fermions són asimètriques, per la qual cosa obeeixen l'estadística de Fermi-

Dirac i el principi d'exclusió de Pauli.

Cal destacar que si les partícules composades per un nombre parell de fermions, es comporten com

a bosons; mentre que si és un nombre senar, es comporten com a fermions.

Els fermions al seu torn es classifiquen segons dos criteris diferents:

- Segons la força que pateixen.

- Segons quina sigui la seva antipartícula.

D'acord  amb  el  primer  criteri  trobem els  quarks  (conformen  els  nuclis  atòmics  i  sofreixen  la

interacció forta) i els leptons (que pateixen la interacció feble).

Segons el segon criteri, trobem els fermions de Majorana (on la antipartícula és la mateixa partícula

i són estats propis de conjunció de càrrega) i els fermions de Dirac (que no són estats propis de

l'operador de conjunció de càrrega i tenen una antipartícula de diferent càrrega).

4.8. Quarks

Els quarks són les úniques partícules que interaccionen amb les quatre forces fonamentals, ja sigui

de manera directa o indirecta.  Tenen espín 1/2 i  es divideixen en 3 generacions,  cadacuna més

pesada que l'anterior. El mecanisme de Higgs otorga massa als quarks com a entitats independents.

4.8.1. Up i Down

La primera generació de quarks, els quarks up i down, és la que estructura quasi tota la matèria que

coneixem, conformant els protons i els neutrons. Són estables.
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El quark up té les següents característiques:

Representat pel símbol “u”, té la seva antipartícula en l'antiquark u. La seva massa (del camp de

color) varia entre 1,7 i 3 MeV, però s'accepta 2,3 MeV com a valor estàndard. La seva càrrega

elèctrica és de +2/3 i l´espín d'1/2. Poseeix càrrega de color, mediada pels gluons. 

El quark down té les següents característiques:

Representat per la lletra “d” i té la seva antipartícula en l'antiquark d. La seva massa varia entre 4 i 8

MeV, però s'accepta com a estàndard 4,8 MeV. La seva càrrega elèctrica és de -1/3 i l'espín 1/2.

Poseeix tanmateix càrrega de color, que està mediada pels gluons.

4.8.2. Charm i Strange

La segona generació dels quarks, els quarks charm i strange, cosins dels quarks up i down; però

bastant més pesats que ells: tenen molta més massa. Són molt inestables, i duren períodes de temps

molt curts, de l'ordre dels picosegons. 

Les característiques del quark charm són: 

Representat per la lletra “c”, amb antipartícula en l'antiquark “c”. Té una massa de 1,3 GeV, la

mateixa càrrega elèctrica que els quark up (+2/3) i espín 1/2. També pateix la càrrega de color.

Les característiques del quark strange són: 

Símbol “s”, amb antipartícula “s”. Té una massa de 95 MeV, la mateixa càrrega elèctrica que el

quark down (-1/3) i espín 1/2. També pateix la càrrega de color, mediada pels gluons.

4.8.3. Top i Bottom

Els quarks top i bottom són cosins dels quarks charm i strange, i una mica més llunyans dels quarks

up i down, amb la petita diferència de tenir moltíssima més massa. Conformen la tercera generació

dels  quarks.  Són extremadament inestables,  menys  estables  que  els  quarks  charm i  strange,  de

l'ordre dels yeptosegons.

Les característiques del quark top són:

Representat per la lletra “t”, amb antipartícula l'antiquark “t”. Té una massa de 173 GeV.

Té la mateixa càrrega elèctrica que els quarks up i charm (+2/3) i espín 1/2. Pateix la càrrega de

color.

150



Les característiques del quark bottom (o beauty) són: 

Símbol “b”, amb antipartícula “b”. La seva massa és de 4,2 GeV. Té la mateixa càrrega que els

quarks down i strange (-1/3). També pateix la càrrega de color, que la transmeten els gluons.

4.9. Els hadrons

Els hadrons són unes partícules compostes formades per quarks, que estan units per la càrrega forta,

amb el seu color confinat. Aquest nom el va introduir Lev B. Okun en una conferència plenària al

1962: “Not withstanding the fact that this report deals with weak interactions, we shall frequently

have to speak of strongly interacting particles. These particles pose not only numerous scientific

problems, but also a terminological problem. The point is that "strongly interacting particles" is a

very clumsy term which does not yield itself to the formation of an adjective. For this reason, to

take  but  one  instance,  decays  into  strongly  interacting  particles  are  called  non-leptonic.  This

definition is not exact because "non-leptonic" may also signify "photonic". In this report I shall call

strongly interacting particles "hadrons", and the corresponding decays "hadronic". I hope that this

terminology will prove to be convenient.”

Les propietats dels hadrons les determinen els quarks de valència, que sumats han de fer que el

color  total  de  l'hadró  sigui  blanc  (carrega  de  color  igual  a  zero),  per  a  què  es  compleixi  el

confinament de color. Els nombres quàntics dels quarks depenen del grup de Poincaré, i amb la

consideració que E>mc2, per l'excés de quarks dins d'un hadró, que estan en forma d'energia. Per

evacuar aquest excés d'energia, com a ressonància; aquests es descomponen a través dels gluons en

una petita fracció de segon. 

A altes pressions i altes temperatures, pot ser que hi hagi suficients colors de quarks per mantenir el

confinament. En la cromodinàmica quàntica, això es coneix com a llibertat asimptòtica, confirmada

de manera experimental.

Dins  dels  hadrons,  trobem els  barions  i  els

mesons.

Els barions estan conformats per tres quarks

de  valència,  que  poseeixen  un  nombre

bariònic  de  1/3,  llavors  la  suma  dels  tres

nombre bariònics és 1, mentre que l'espín és fraccionari.(1/3+1/3+1/3=3/3=1; 1/2+1/2=2/2=1)

Hi ha uns 70 barions. Els barions més coneguts són els protons i els neutrons.
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Els mesons són hadrons formats per una parella quark-antiquark. Es comporten com a bosons i

tenen espín enter, amb nombre bariònic igual a zero.

Els mesons més coneguts són els pions i els kaons, que decauen cap a electrons i neutrins, o fotons

si  són neutres.  Una partícula  exòtica proposada són els  mesons exòtics,  anomentas tetraquarks,

composats per dos quarks i antiquarks, descoberts per l'experiment Belle el 2007 i confirmats el

2014 pel LHCb.

4.9.1. Protó

El  protó  és  la  partícula  que  defineix  les  propietats  físico-

químiques, a nivell atòmic d'un element.

Té la mateixa càrrega que l'electró (-1/3+2/3+2/3=1), però positiva

(1,602176487·10-19  C) i té una massa de 1,672621·10-27 kg. Està

conformat  per  un  quark  down  i  dos  quarks  up,  cosa  que  li

confereix un espín 1/2, éssent un fermió. La suma de la massa dels

quarks suposa un 5% de la massa total del protó, éssent la resta de

la  massa  creada  pels  gluons  i  les  parelles  quark-antiquark.   El

protó hauria de ser inestable segons els models actuals de la física,

amb una vida mitjana de 1035 anys.

La seva antipartícula és l'antiprotó, que ha estat observada en les molècules d'antihidrogen.

4.9.2. Neutró

El neutró és la partícula que està present en tots els nuclis atòmics, a excepció del 1H. No té càrrega

elèctrica però té una mica més de massa que el protó, concretament

1,677927·10-27  kg. El neutró està conformat per dos quarks down i un

quark up, amb càrrega total zero -1/3+2/3+(-1/3)=0, assolint un espín

1/2, sent un fermió. El neutró és estable dins del nucli atòmic, però fora

d'ell  té una vida mitjana de 885 segons.  Quan es descomposa en la

desintegració beta, dona un protó, un electró i un antineutrí electrònic.

La seva partícula és l'antineutró, que també ha estat observada dins de

les molècules d'antihidrogen.
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4.10. Leptons

Els leptons són partícules amb espín +1/2 o -1/2, o en el cas dels neutrins -1/2. També es destaquen

per no patir la interacció forta ni tenir càrrega de color. Hi ha leptons amb càrrega i leptons sense

càrrega, els neutrins. Els leptons es subdivideixen en tres generacions, que conjuntament amb la

distinció de la càrrega, formen els sis sabors dels leptons. Cada leptó té una antipartícula.

La massa dels leptons la provoca el mecanisme de Higgs, creant un camp al voltant immediat del

leptó on la partícula fa notar la seva influència.

4.10.1. Electró

L'electró és la partícula fonamental dels àtoms que aporta la càrrega elèctrica i neutralitza la càrrega

positiva del nucli atòmic i permet que els àtoms siguin neutres, a més de permetre l'enllaç entre

nuclis atòmics, iguals o diferents per variar el comportament d'una substància. És estable.

Les seves característiques són:

Una massa invariant de 9,109382·10-31 kg o 0,511 MeV; una càrrega elèctrica de -1,602176·10-19C i

un espín de +1/2.

L'electró té la seva antipartícula en el positró. Si un electró i un positró xoquéssin, s'annihilarien

donat com a resultat fotons de radiació gamma. 

Els electrons pateixen la força electromagnètica i la nuclear feble, per la qual cosa estan sotmesos

als bosons Z, W i als fotons.

La dualitat ona-corpuscle, la mecànica quàntica, l'efecte Compton, l'equació de Dirac, el Principi de

Pauli i el de Heisenberg expliquen les peculiaritats que tenen els electrons.

4.10.2. Muó i Tau

El muó i el tau formen part, respectivament, de la segona i tercera famílies dels leptons. Tenen

càrrega elèctrica com l'electró, de mateix signe i mòdul, -1,602176·10-19C . També tenen espín +1/2.

La seva antipartícula és l'antimuó.

El muons pertanyen a la segona generació de leptons, tenen una massa de 106 MeV i tenen una vida

mitjana de 2,2 microsegons. Quan es descomponen es crea un electró, un antineutrí electrònic i un

neutrí muònic. 

Els muons provenen principalment dels raigs còsmics, i arriben fins a la terra, atès que viatgen a
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una velocitat  propera  a  la  de  la  llum i  llavors  els  efectes  relativistes  els  permeten  arribar  a  la

superfície terrestre.

Hi ha un àtom exòtic, anomenat muoni, que està format per un antimuó i el electró. S'han observat

casos en què forma clorur de muoni o muonur de sodi. 

El tau forma part de la tercera família de leptons, té la mateixa càrrega que l'electró i espín +1/2.

La seva massa és de 1,777 GeV, amb una vida mitjana de 3·10 -13 segons.  La seva partícula és

l'antitau.

El tau decau en:

– El 26% de les vegades en un pió carregat, un pió neutre i un tau-neutrí. 

– L'11% ho fa en forma d'un pió carregat i un tau-neutrí.

– Un 10% en un pió carregat, un tau-neutrí i dos pions neutres.

– Un 10% en forma de tres pions carregats un pió neutre i un tau-neutrí.

De  vegades també forma àtoms de tauoni, de similar manera al muoni.

4.10.3. Neutrí-electró

El neutrí electrònic és un leptó que no té càrrega elèctrica. Forma part de la primera generació de

leptons i té una massa de 2,2 eV. No pateix la càrrega de color, ni la força electromagnètica. Té

espín +1/2 i la seva antipartícula és l'antineutrí-electrònic. Sol ser producte de les descomposicions

on intervenen els electrons.

4.10.4. Neutrí-muó i neutrí-tau

El neutrí muònic és un leptó sense càrrega elèctrica que forma part de la segona família,

Té una massa de 0,17 MeV i només pateix la força feble i la gravitatòria. És un producte habitual de

les descomposicions de partícules on intervenen els muons.

El neutrí tauònic és un leptó sense càrrega elèctrica que forma part de la tercera família. Té una

massa de 15,5 MeV, no pateix ni la força electromagnètica ni la càrrega de color. És un producte de

les reaccions on intervenen els taus, per evacuar l'energia sobrant.

4.11. Teoria de la Gran Unificació

La Teoria de la Gran Unificació (GUT, Great  Unification Theory)  és un model de la  física de

partícules per a altes energies, on les tres interaccions gauge del model estàndard que defineixen les

interaccions o forces electromagnètiques, febles i fortes, es combinen en una sola força. Aquesta

interacció unificada es caracteritza per una major simetria gauge, i per tant, diversos portadors de

força, però una constant d'acoblament unificada. Si la GUT es dóna en la natura, hi ha la possibilitat
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d'una gran època de la unificació, en els inicis de l'univers, en el qual les forces fonamentals  encara

no eren diferents. Aquesta teoria explica perquè el  protó i  l'electró tenen la mateixa càrrega en

mòdul. També prediu que el protó no és absolutament estable i que té una vida mitjana de 1031 anys,

quan la edat actual de l'Univers tendeix cap a 1010 anys. Atès a aquests intervals de temps, no s'han

pogut dissenyar experiments per confirmar o refutar aquest conjunt de teories.

Els models que no unifiquen totes les interaccions utilitzant un grup de Lie simple com a simetria

gauge, sinó que ho fan a través de grups semi-simples, també poden exhibir propietats similars.

A causa de les masses de les  noves  partícules,  que es preveu que siguin només uns ordres de

magnitud per sota de l'escala de Planck, en l'escala de GUT, estan molt més enllà de l'abast dels

previstos  col·lisionadors  de  partícules  experimentals.  Aquestes  noves  partícules  predites  pels

models  GUT no poden  ser  detectades  directament.  En  canvi,  els  efectes  de  la  gran  unificació

podrien  ser  detectats  a  través  d'observacions  indirectes  com  ara  la  desintegració  de  protons,

moments  dipolars  elèctrics  de  les  partícules  elementals,  o  les  propietats  dels  neutrins.  Algunes

teories de gran  unificació prediuen l'existència de monopols magnètics.

A partir  del  2012,  tots  els  models  GUT que  pretenen  ser  completament  realistes  són  bastant

complicats, fins i tot en comparació amb el model estàndard, pel fet que necessiten introduir els

camps i  les interaccions addicionals, o fins i  tot  altres dimensions de l'espai,  fins a 11.  La raó

principal d'aquesta complexitat resideix en la dificultat de reproduir les masses observades fermions

i barrejant els angles a que surten disparats. A causa d'aquesta dificultat, i també atesa la manca de

qualsevol efecte observat de la gran unificació fins al moment, no hi ha un model GUT generalment

acceptat.

Història

Històricament, la primera GUT que es basava en el grup de Lie simple SU(5), fou proposada per

Howard Georgi i Sheldon Glashow el 1974. El model Georgi-Glashow va ser precedit pel model

semi-simple d'àlgebra de Lie Pati-Salam, d'Abdus Salam i Jogesh Pati, que va ser el pioner en la

idea d'unificar les interaccions gauge.

L'acrònim GUT l'encunyaren per primera vegada el 1978 pels investigadors del CERN John Ellis,

Andrzej Buras, Mary K. Gaillard, i Dimitri Nanopoulos, però, en la versió final del seu article van

optar per GUM. Nanopoulos més tard va ser el primer a emprar la sigla GUT en un document.

Motivació
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El fet que les càrregues elèctriques dels electrons i protons semblin anul·lar-se entre si exactament

amb extrema precisió és essencial per a l'existència del món macroscòpic com el coneixem, encara

que aquesta important propietat de les partícules elementals no s'explica en el Model Estàndard de

la física de partícules. 

Tot  i  que  la  descripció  de  les  interaccions  fortes  i  febles  en  el  model  estàndard  està  basat  en

simetries gauge que es regeixen pels grups senzill simetria SU(3) i SU(2), que permeten només

càrregues discretes, el component restant, la hipercàrrega de la interacció feble, és descrita per un

Abelià  amb  simetria  U(1),  que  permet  en  principi  les  assignacions  de  càrrega  arbitràries.  La

quantificació de càrrega observada, és a dir, el fet que totes les partícules elementals conegudes

portin càrregues elèctriques que semblen ser múltiples exactes de 1/3 de la càrrega elemental, ha

portat a la idea que la hipercàrrega i  les interaccions i, possiblement, les interaccions fortes i febles

podrien ser integrades en una interacció de la Gran Unificació descrites per un sol grup de simetria,

més gran i simple, que conté el Model Estàndard. 

Això podria predir automàticament la naturalesa quantificada i els valors de tots els aspectes de les

partícules elementals. Atès que aquest també es tradueix en una predicció per la força relativa de les

interaccions  fonamentals  que  observem,  en particular,  l'angle  de  interacció  feble,  GUT redueix

idealment  el  nombre de paràmetres  d'entrada independents,  però també es  veu limitada per  les

observacions.

GUT és una reminiscència de la unificació de les forces elèctriques i magnètiques per la teoria de

l'electromagnetisme al  segle  XIX de Maxwell,  però les  seves  implicacions físiques i  estructura

matemàtica són qualitativament diferents.

SU(5) és la GUT més senzilla. El grup

de Lie simple més petit que conté el

model estàndard, i en què es va basar

la primera Gran Teoria Unificada, és

SU(5)=SU(3)xSU(2)xU(1)

Aquestes simetries grup permeten la reinterpretació de diverses partícules conegudes com diferents
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estats  de camp d'una  sola  partícula.  No obstant  això,  no és  obvi  que  les  opcions  més simples

possibles per la simetria han de cedir l'inventari correcte de les partícules elementals. El fet que

totes  les  partícules  de  matèria  conegudes  actualment  encaixen  molt  bé  en  tres  còpies  de  les

representacions de grups més petits de S(5), és una de les primeres i més importants raons per

aquelles que la comunitat científica creu que una GUT podria ser realitzada a la natura.

Les dues representacions irreductibles més petites de SU(5) són 5 i 10. En l'assignació estàndard, el

5 conté els conjugats de càrrega del triplet  de color dels quarks bottom dretà, i  un doblet amb

isoespín leptònic esquerrà, mentre que el 10 conté els sis components fins de tipus quark, el triplet

esquerrà  de  color  del  quark  down,  i  l'electró  destre.  Aquest  esquema ha  de  ser  replicat  per  a

cadascuna  de  les  tres  generacions  conegudes  de  la  matèria.  Cal  destacar  que  la  teoria  és  una

anomalia lliure amb aquest contingut de matèria.

Els neutrins hipotètics destres no es troben en cap d'aquestes representacions, que no poden explicar

la seva pesadesa relativa.

Unificació de les forces i el paper de la supersimetria 

La unificació de les forces és possible a causa de la dependència d'escala d'energia dels paràmetres

d'acoblament vigents en la teoria del camp quàntic anomenat grup de renormalització en marxa, el

que permet que els paràmetres amb valors molt diferents a energies habituals puguin convergir a un

sol valor en una escala d'energia molt més gran. 

El grup de renormalització funciona bé amb els tres enllaços normals en el Model Estàndard que

s'ha  trobat,  que  gairebé  (però no del  tot)  es  reuneixen en  el  mateix  punt  si  la  hipercàrrega  es

normalitza de manera que sigui consistent amb SU(5), ja que són precisament els grups GUT els

que condueixen a una simple unificació de fermions. Aquest és un resultat significatiu, ja que altres

grups de Lie condueixen a diferents normalitzacions. No obstant això, si l'extensió supersimètrica

MSSM s'utilitza en lloc del model estàndard, llavors la teoria GUT es torna molt més precisa. En

aquest cas,  les constants d'acoblament  de les interaccions fortes i  electrofebles es reuneixen en

l'energia de gran unificació, també coneguda com l'escala GUT: ΛGUT/GRAND=1·1016 GeV

Comunment es creu que aquest joc és poc probable que sigui una coincidència, i sovint és citat com

una de les principals motivacions per investigar més a fons les teories supersimètriques, tot i que no

hi ha partícules companyes supersimètriques observades experimentalment. A més, la majoria dels

creadors de models simplement assumeixen la  supersimetria  perquè resol el  problema, és a dir

jerarquitza i estabilitza la massa electrodèbil del bosó de Higgs en 125 GeV contra qualssevol tipus
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de correccions de radiació.

4.12. Teoria quàntica de la gravitació

Introducció

Una  teoria  quàntica  de  la  gravetat  ha  de  generalitzar  dues  teories  de  supòsits  i  formulació

radicalment diferents:

- La teoria quàntica de camps, una teoria no determinista (sobre camps de partícules assentats en

l'espai-temps pla de la relativitat especial (mètrica de Minkowski) i que no és afectada en la seva

geometria pel moment lineal de les partícules.

-  La  teoria  de  la  relativitat  general,  una  teoria  determinista  que  modela  la  gravetat  com  una

curvatura dins d'un espai-temps que canvia amb el moviment de la matèria i la densitat energètica.

Sense teories amb simetria gauge

Les  maneres  més  òbvies  de

combinar la mecànica quàntica i

la  relativitat  general,  sense  usar

teories de gauge, com ara tractar

la  gravetat  com  simplement  un

altre  camp  de  partícules,

condueixen ràpidament a allò que

es coneix com el problema de la

renormalització.  Això  contrasta

amb l'electrodinàmica quàntica i

les altres teories de gauge que són en general renormalitzables, i on el càlcul pertorbatiu mitjançant

diagrames de Feynman pot  ser acomodat  per  donar lloc a  resultats  finits,  eliminant  els  infinits

divergents associats a certs diagrames, via la renormalització.

Pel que fa als detalls formals, cal assenyalar que les teories quàntiques de camps reeixides com la

teoria electrodèbil (que uneix la interacció electromagnètica i la feble) i la cromodinàmica quàntica

(que descriu la interacció forta) en forma de teories de gauge usen un grup de gauge finit, però que

el tractament del camp gravitatori com camp de gauge requeriria un grup de gauge infinit, ja que el

conjunt de diferomorfismes de l'espai-temps no és un grup finit.
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Àmbits disjunts de la Mecànica Quàntica i la Teoria General de la Relativitat

Una altra dificultat es presenta per l'èxit de la mecànica quàntica i la relativitat general. Totes dues

han estat altament reeixides i no hi ha fenomen conegut que contradigui les dues. Actualment, el

problema més profund de la física teòrica és harmonitzar la teoria de la relativitat general , amb la

qual es descriu la gravitació i s'aplica a les estructures grans (estrelles, planetes, galàxies), amb la

Mecànica quàntica, que descriu les altres tres forces fonamentals, que actuen en l'escala quàntica.

Les energies i les condicions en les quals la gravetat quàntica és probable que sigui important són

ara  per  ara  inaccessibles  als  experiments  de  laboratori.  El  resultat  d'això  és  que  no  hi  ha

observacions experimentals que proporcionen qualsevol indicació de com combinar les dues.

La lliçó fonamental de la relativitat general és que no hi ha un substrat fix de l'espai-temps, segons

allò admès en la mecànica newtoniana i la relativitat especial. Encara fàcil d'assimilar en principi,

aquesta és la idea més difícil d'entendre sobre la relativitat general, i les seves conseqüències són

profundes i no completament explorades encara en el nivell clàssic. Fins a cert punt, la relativitat

general  es  pot  considerar  com  una  teoria  totalment  relacional,  en  la  qual  l'única  informació

físicament rellevant és la relació entre diversos esdeveniments en l'espai-temps.

Espai-temps quàntic

Els físics quàntics han estat depenent, des del principi d'una estructura fixa com a substrat. En el cas

de la mecànica quàntica, el temps no és exactament com en la mecànica clàssica newtoniana. En la

teoria relativista de camps quàntics, com en la teoria clàssica de camps, l'espai-temps de Minkowski

és el substrat fix de la teoria. Finalment, la teoria de les cordes, començada com una generalització

de la teoria de camps quàntics on les partícules puntuals es propaguen en un fons fix de l'espai-

temps, com uns objectes semblants a cordes.

La teoria quàntica de camps en un espai (no minkowskià) corb, encara que no és una teoria quàntica

de la gravetat, ha mostrat que algunes de les assumpcions de la base de la teoria de camps quàntics

no poden transportar a l'espai-temps corbat, encara menys, llavors, a la veritable gravetat quàntica.

En particular,  el  buit,  quan existeix,  es demostra dependent  de la trajectòria  de l'observador en

l'espai-temps.  Així  mateix,  el  concepte  de  camp es  veu  com fonamental  sobre  el  concepte  de

partícula (que es presenta com una manera convenient de descriure interaccions localitzades).

Històricament, hi ha hagut dues reaccions a la inconsistència evident de les teories quàntiques amb
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dependència obligatòria de la relativitat general. 

El primer és que la interpretació geomètrica de la relativitat general no és fonamental, sinó tot just

una qualitat emergent d'una certa teoria dependent del substrat. Això es remarca explícitament, per

exemple, en el text clàssic “Gravitation and Cosmology” d'Steven Weinberg. 

La visió oposada és que la independència del substrat és fonamental, i la mecànica quàntica precisa

generalitzar a contextos on no hi ha un temps definit a-priori. El punt de vista geomètric és exposat

en el text clàssic “Gravitation”, per Misner, Thorne i Wheeler. 

És interessant que els dos llibres escrits per eminències de la física teòrica expressant punts de vista

totalment  oposats  del  significat  de  la  gravitació  fossin  publicats  gairebé  simultàniament  al

començament dels anys 1970. Simplement, s'havia arribat a un carreró sense sortida. Al cap i a la fi,

des de llavors, el progrés ha estat ràpid en tots dos fronts, conduint en última instància a ST (String

Theory o teoria de cordes).

Requeriments d'una teoria quàntica de la gravetat

L'enfocament general que s'ha pres en derivar una teoria de la gravetat quàntica és assumir que la

teoria subjacent serà simple i elegant, i llavors mirar les teories actuals buscant les simetries i les

indicacions sobre com combinar elegantment en una teoria que fós atractiva. Un problema amb

aquesta òptica és que no se sap si la gravetat quàntica serà una teoria simple i elegant.

Tal  teoria  es  requereix  per  entendre  els  problemes  que  impliquen  la  combinació  de  masses  o

d'energies molt grans i de dimensions molt petites de l'espai, com ara el comportament dels forats

negres, i l'origen de l'univers.

Una teoria quàntica de la gravitació hauria de poder ajudar-nos a resoldre diversos problemes físics

no resolts fins ara com:

- El problema de les singularitats, que ens expliqui quin és el fi últim d'una partícula que cau en un

forat  negre  seguint  una  geodèsica  que  acaba  en  una  "singularitat"  espai-temps  i  quina  és  la

naturalesa física de les singularitats.

- El problema de l'origen de l'univers, que expliqui el procés conegut com inflació quàntica que pel

que sembla podria resoldre també el problema cosmològic de l'horitzó.

- El problema del col·lapse de la funció d'ona quàntica: com és sabut, la mecànica quàntica postula
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dues classes d'evolució temporal. D'una banda tenim una evolució temporal suau, determinista i

lineal donada per una equació “tipus equació de Schrödinger “(quan el sistema es deixa evolucionar

sense afectar mitjançant cap mesura), tal com es recull en el postulat V. D'altra banda tenim una

evolució abrupta, aleatòria i no lineal recollida en el postulat IV i que passa quan fem una mesura

d'una magnitud física del sistema. 

D'acord amb George Penrose, autoritat en la matèria, aquests dos tipus d'evolució podrien ser casos

límits d'un mateix tipus d'evolució no lineal que en certes ocasions es presenta com lineal o quasi-

lineal, explicant així l'ambigüitat de la teoria quàntica sobre quan realment passa o no una mesura.

- La asimetria temporal relacionada amb la segona llei de la termodinàmica que Penrose argumenta

raonadament es remunta a que la singularitat inicial del Big Bang va ser d'un tipus especial amb

tensor de curvatura de Weyl nul. Penrose explica que totes les singularitats finals, com les dels

forats negres, per contra, comporten un tensor de Weyl  que tendeix a infinit.

Penrose apunta que una teoria quàntica de la gravitació hauria de ser no-lineal, i si bé podria ser

realment determinista,  seria clarament no computable i explicaria que els fenòmens quàntics de

mesura de longituds ens semblessin impredictibles tal com realment observem.

També una teoria quàntica de la gravetat hauria d'ampliar el nostre coneixement d'efectes quàntics

predits  per  enfocaments  temptatius  d'altres  teories  quàntiques,  com  l'existència  de  radiació  de

Hawking.

4.13. Teories de Cordes

D'acord amb la teoria d'Einstein, una equació relativista ha

d'utilitzar coordenades que tenen les propietats adequades

de  transformació  de  Lorentz.  Però  llavors  tenim  un

problema, perquè una corda oscil·la en l'espai i el temps, i

com  que  oscil·la,  escombra  una  superfície  de  dues

dimensions  en  l'espai-temps  que  anomenem  un  full

universal  (en  comparació  amb  la  línia  d'univers  d'una

partícula).

A la corda no relativista, hi ha una diferència clara entre l'espai de coordenades al llarg de la corda, i

el temps de coordenades. Però en una teoria de cordes relativista, es considera el full universal de la

corda com un espai-temps de dues dimensions de la seva pròpia corda, on la divisió entre l'espai i el
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temps depèn de l'observador.

L'equació clàssica es pot escriure com:

ϧ2Χμ(σ,τ)/ϧτ2=ϧ2Χμ(σ,τ)/ϧ σ2

on σ i τ són coordenades en el full universal de la  corda que representa l'espai i el temps al llarg de

la corda, i el paràmetre c2 és la relació de la tensió de les cordes a la massa per unitat de longitud de

corda.

Aquestes equacions de moviment es poden derivar de les equacions d'Euler-Lagrange d'una acció

basada en el full universal de la corda: 

S=-1/4άπ ∫dσ dτ h1/2 hmn  ϧm Χμ ϧn  Χm

L'espai-temps que coordina Xm en la corda són també camps Xm en una teoria de camp de dues

dimensions definides a la superfície que escombra una corda a mesura que viatja per l'espai. Les

derivades parcials són σ i τ en el full universal, i h·hmn és la mètrica bidimensional definit al full de

la corda.

La solució general de les equacions de corda relativistes de moviment es molt similar al cas no

relativista clàssic de l'harmònic de la corda de Pitàgores. Les coordenades de l'espai transversal es

poden expandir en les maneres normals com

Xi(σ,τ)=xi+xj τ+i√(2ά) ·Σ+-∞
n≠0(1/n)·άj

n(cos[nπcτ/L]-i·sin[nπcτ/L])·cos[nπσ/L]

La solució de la corda anterior és que, a diferència d'una corda de guitarra, aquella no està lligada a

cap extrem i així viatja lliurement a través de l'espai-temps, ja que oscil·la. 

Per a una corda tancada, les condicions de contorn són periòdiques,  i la solució que en resulta

sembla que estigui patint 2 oscil·lacions de cordes obertes, que es mouen en la direcció oposada al

voltant de la corda, al mateix temps. Aquests dos tipus de maneres de cordes tancades es diuen

dretanes que mouen els motors-esquerrans, i aquesta diferència serà important més endavant en la

teoria de cordes supersimètrica heteròtica.

Aquesta és la teoria de cordes clàssica. Quan afegim la mecànica quàntica, fent que l'impuls de les

cordes i la posició puguin obeir a relacions de commutació quàntica, els coeficients d'oscil·lador

mantenen les relacions de commutació.

Els modes d'oscil·lar de la corda  quantificats acaben donant representacions del grup de Poincaré, a
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través del qual els estats quàntics de la massa i espín es classifiquen en una teoria del camp quàntic

relativista.

Així que és aquí  on sorgeix la partícula elemental de la teoria de cordes. Les partícules en una

teoria de cordes són com les notes harmòniques tocades en una corda amb una tensió fixa:

Tcorda=1/2άπ

El paràmetre α'   és el paràmetre de la corda, i l'arrel quadrada d'aquest número representa l'escala

aproximada de distància en què els efectes de corda haurien de ser observables.

En la teoria de cordes quàntica genèrica, hi ha estats quàntics amb norma negativa, també coneguts

com fantasmes. Això succeeix a causa del signe menys a la mètrica de l'espai-temps. 

En general:

[α0
m,α0

n] =-mδm+n

D'aquesta manera acaben sent estats no físics addicionals en l'espectre de la corda.

Apareixen  fins  a  26  dimensions  apart  de  l'espai-temps,  encara  que  aquests  estats  no-físics

addicionals acaben desapareixent de l'espectre un cop s'opera amb la teoria per arreglar-la. Per tant,

la corda bosònica de la mecànica quàntica és només consistent si la dimensió de l'espai-temps queda

reduïda després d'operar, de les 26 dimensions  originals a les 4 (relativitat clàssica) o 11 (teories de

cordes clàssiques) .

En observar la mecànica quàntica dels modes normals de corda relativista, es pot deduir que les

maneres quàntiques de la corda s'assemblen a les partícules que veiem en l'espai-temps, amb la

massa que depèn del gir d'acord amb la fórmula

J=α'Mj2

Val la pena recordar que les condicions del contorn són importants per al comportament de la corda.

Les cordes  poden ser obertes, amb extrems que viatgen a la velocitat de la llum, o tancades, amb

els seus extrems units en un anell.

Un dels estats de les partícules d'una corda tancada té massa zero i espín 2, la mateixa massa i espín

que el gravitó, la partícula que se suposa que és la portadora de la força gravitatòria.
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4.14. Teoria de la Supersimetria

La teoria  de  la  Supersimetria  és  una  proposta  d'ampliació  de  la  simetria  de  l'espai-temps  que

relaciona dues classes bàsiques de partícules elementals: els bosons, que tenen un espin de valor

enter,  i  fermions,  que  tenen  un  espín  semi-enter.  Cada  partícula  d'un  grup  s'associa  amb  una

partícula  de  l'altra,  anomenada  la  seva  supercompanya,  on  l'espín  es  diferencia  per  una  unitat

sencera.  En  una  teoria  de  la  supersimetria  perfectament  ininterrompuda,  cada  parella  de

supercompanyes comparteix els mateixos números de massa i  quàntic intern a més d'espín -per

exemple, un "selectró" (electró supercompany) seria una versió de Higgs de l'electró, i tindria la

mateixa energia de masses i per tant hauria de ser igual de fàcil de trobar en el laboratori que un

electró, que és altament probable-. 

No  obstant  això,  no  s'han  observat  mai  supercompanys,  però  això  tan  sols  indicaria  que   la

supersimetria hauria de ser una simetria espontàniament trencada si n'hi ha.  Si la supersimetria és

una veritable simetria de la natura, això explicaria moltes característiques misterioses de la física de

partícules  i  ajudaria  a  resoldre paradoxes  com ara el  problema de la  constant  cosmològica.  La

Supersimetria Mínima del Model Estàndard és una de les millors candidates estudiades per la física

més enllà del Model Estàndard.

El fracàs del Gran Col·lisionador d'Hadrons a l'hora de trobar proves de la supersimetria ha portat a

alguns físics  a  suggerir  que la  teoria  ha de ser  abandonada com una solució a aquest  tipus de

problemes, ja que qualsevol supercompany que hi hagués ara hauria de ser massa gran per resoldre

les  paradoxes  de  totes  formes.  Els  experiments  amb  l'LHC també  van  produir  esdeveniments

extremadament rars de desintegració de partícules, la qual cosa permet dubtar de moltes de les

diferents versions de la supersimetria.

La supersimetria es diferencia notablement de simetries conegudes en l'actualitat ja que estableix

una simetria entre la física clàssica i la mecànica quàntica, que fins ara no s'ha observat en cap altre

domini.  Mentre que un nombre qualsevol de bosons poden ocupar el  mateix estat quàntic,  pels

fermions això no és possible a causa del principi d'exclusió de Pauli, la qual cosa permet que només

pugui haver-hi un fermió en un estat determinat. Però quan els nombres d'ocupació es fan grans, la

física  quàntica  s'acosta  al  límit  clàssic.  No és  només  una  prova  indirecta  de  l'existència  de  la

supersimetria,  principalment en forma de proves per a  la  unificació.  Tanmateix,  això només es

refereix  a  les  interaccions  electrodèbil  i  forta,  i  no proporciona  la  unificació  final  de totes  les

interaccions, ja que deixa la gravitació intacta. La Supersimetria podria no unir  totes les forces

fonamentals en una de sola, vistos els resultats aconseguits fins ara.
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5. Part pràctica

5.1. Visita al CERN

En la meva visita al CERN, feta en dues etapes durant l'estiu

del  2014,  es  distingueixen  dues  parts  fonamentals:  les

exposicions  permanents  i  la  visita  als  detectors  i  al

laboratori.  Les  visites  es  troben  organitzades  per  ordre

cronològic segons les vaig fer.

Les  exposicions  permanents  estan  dedicades  al  públic  en

general i no cal tenir cap mena de coneixements previs, tan

sols  ganes  d'aprendre.  La  visita  és  lliure  i  gratuïta.  La

primera està situada al Centre de Visitants i la segona, en un

edifici  annex,  anomenat  “The  Globe”,  que  estava  en

remodelació  i,  no  vaig  poder  visitar.  Per  sort,  ho  havia  fet  l'any  2013  i  contenia  una  sèrie

d'audiovisuals  sobre  el  funcionament  dels  acceleradors,  documents  originals,  maquetes  i

demostracions matemàtiques sobre la Física, força interessants.
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La  exposició  del  Centre  de  Visitants  comença  amb  una

explicació de les forces fonamentals, amb demostracions sobre

les diferències d'ordres de magnituds que hi ha entre elles (força

forta, electromagnètica, gravitatòria)  i unes mostres de material

radioactiu,  on  es  pot  contrastar  com  es  produeixen

desintegracions  radioactives  beta  a  través  d'un  comptador

Geiger.  Després  hi  ha  uns  exemples  dels  experiments  de

Thomson,  Rutherford  i  una  antiga  televisió  de  TRC,  on  es

veuen  els  fonaments  dels  acceleradors  de  partícules

(focalització, acceleració mitjançant camps elèctrics i un model

antic d'accelerador lineal de ràdio-freqüència). Unes maquetes

dels  detectors,  cables  superconductors  i  una  explicació  amb

vídeo inclòs sobre la evolució de la xarxa de computació del

LHC.

Una última part feia referència a les aplicacions pràctiques

de la física de partícules, concretament a la tomografia per

emissió de positrons (PET) i a una maqueta a escala 1:1 del

tub  blau  de  l'LHC,  fent  un  efecte  com  si  s'estigués  a

l'interior  de  l'anell  de  27  km.  Un  detector  retirat  d'ús

completava  l'exposició  rodejat  de  models  de  segells

commemoratius dels diferents aniversaris i fites del CERN.

Les visites als detectors i als laboratoris

s'han de demanar amb força antelació i

cal  fer-ho  a  través  d'una  col·laboració

en particular si es vol baixar a alguna de

les cavernes a veure els detectors.

En  aquests  casos,  la  visita  també  és

guiada i gratuïta.
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5.2. Visita al detector LHCb

La  visita  al  detector  LHCb  em va  resultar  de  gran  utilitat  per  realitzar  el  treball  de  recerca,

especialment quant al tema de la hipòtesi referida a la seguretat dins del LHC.

La visita,  realitzada  en

anglès  íntegrament,  va

començar  amb  la

exposició dels elements

de  l'accelerador  i  del

detector  LHCb,  així

com  de  les  seves

utilitats.  Un  cop

finalitzada  la  exposició

introductòria,  ens  van

traslladar  en  autocar

fins al  punt de col·lisió de l'LHC, situat al  poble francès de Ferney-Voltaire.  Un cop en allà,  i

després de llegir els panells informatius sobre la matèria que s'estudia en l'experiment i veure una

maqueta a escala del detector,  ens van col·locar un casc de protecció rígid.  Tot seguit  ens van

entregar una fitxa que ens servia per evitar que el reconeixement ocular s'activés i poguéssim passar
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sense  problemes  per  la  doble  porta  d'accés,  que  té  la  finalitat  de  saber  qui  està  exactament  a

l'interior del túnel.

Per accedir al recinte experimental cal una tarja d'identificació o una fitxa. La tarja es passa per un

lector destinat a tal efecte, i la primera porta s'obre. Es passa la primera porta i es tanca. Llavors
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s'està entre dues portes i cal passar un reconeixement dels dibuixos dels iris per comprovar que està

entrant realment el propietari de la tarja i no una altra persona. Per assegurar-se'n que només pugui

passar una única persona hi ha uns optoacobladors a tres alçades diferents que només es poden tallar

un cop. Si es tallen més d'un cop, el sistema no permet seguir amb el procediment i cal tornar

enrere, sortir de la porta, esperar que es tanqui i tornar a començar. De fet, jo com portava motxilla,

vaig haver de repetir el procés tres vegades fins que el sistema va donar per bo el meu ingrés.

Un cop es passa el control de seguretat, s'accedeix a -100

metres sota terra a través d'un ascensor que els recorre en 38

segons.  A cent  metres  sota  terra,  davant  de  l'ascensor  es

troba una zona de pressió positiva respecte l'accelerador, i

seria  una  zona  segura  en  cas  d'accident  i  vessament  de

radiació. 

Just després de sortir de la zona de seguretat,  ens trobem

amb l'antic detector que hi havia a la caverna: DELPHI, de

l'accelerador  LEP.  Està  parcialment  desmuntat  però  se'n

aprecien les parts perfectament. El guia va fer l'explicació de com funcionava DELPHI i ho va
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comparar amb el funcionament del detector que hi ha actualment, explicant-lo i comentant les coses

que pretenien aconseguir un cop es tornés a encendre l'LHC, al 2015. 

Un cop l'explicació va finalitzar, vam entrar per una porta molt pesada a un passadís estret i fosc, on

feia una mica de fred (7ºC, en comparació als 26ºC exteriors). Després de passar una nova porta,

encara més pesada i gruixuda que l'anterior, vam arribar a situar-nos davant del detector, que és

grandiós. Jo, en el procés de documentació, m'havia fet una idea aproximada del seu tamany. Doncs

bé,  em sorprengueren  les  seves  dimensions.  Les  parts  del  detector,  que  semblen petites  en les

representacions, van resultar enormes. Havia imaginat que seria gran, però no tant.

Una vegada superada la sensació inicial, vaig establir una conversació fructífera amb el nostre guia,

que  em  va  explicar  de  primera  mà  com  funcionava  la  col·laboració.  A més,  va  explicar-me

anècdotes  i  bromes  que  es  fan  entre  companys  al  laboratori,  amb un sentit  de  l'humor  un pèl

peculiar. Després la conversació va derivar cap a un tema més complex, la violació CP, on jo vaig

escoltar-lo en tot allò que deia i vaig entendre-la de manera acceptable. 

Una vegada la visita va acabar, vam pujar a la superfície, repetint el mateix procés de seguretat,

retornat el casc i la fitxa al guia, que ens va desvelar algunes curiositats de l'LHCb que m'eren

desconegudes mentre esperàvem l'autocar per tornar cap al Centre de Visitants.
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5.3. Visita a la sala de control d'ATLAS

La visita a la sala de control del detector ATLAS, va resultat interessant des del punt de vista de la

gestió de la informació. Hi havia uns 25 ordinadors on es mostraven els resultats de les col·lisions

preseleccionades pel sistema automàtic i que encara no havien estat analitzades. No n'hi havia de

noves perquè l'LHC estava en manteniment i es mostraven aquelles que estaven sent analitzades en
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la xarxa de computació internacional. Només hi havia dos científics controlant els esdeveniments,

però quan l'accelerador està encès i es succeeixen les col·lisions dins el detector, la sala de control

està completament plena, inclús amb investigadors mirant les pantalles que es projecten a l'espai de

visitants, on hi ha una petita exposició dedicada a la col·laboració. Sempre hi ha algú dins la sala,

controlant els esdeveniments, per torns, les 24 hores del dia, set dies a la setmana i amb un telèfon

directe  als  responsables  de seguretat,  als  coordinadors  i  als  caps d'experiment  per  si  hi  hagués

qualsevol problema. Si alguna part del detector s'escalfa massa, deixa de transmetre informació o

falla el sistema primari de control del detector, cal avisar els caps i seguir les seves instruccions per

solucionar el problema.

Els científics becats i els estudiants pre-doctorals són els que habitualment realitzen aquesta tasca,

que és imprescindible pel bé del detector i la precisió dels resultats.  

5.4. Visita al primer detector del CERN

El primer detector que tingué el CERN va ser el sincro-ciclotró de 600 MeV, construït l'any 1957,

tan sols tres anys després de la constitució del CERN. La seva missió era l'estudi de la física nuclear

(d'aquí el nom de Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) a través de xocs entre nuclis
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d'elements pesants. Compta amb un parell de grans electroimants que, per mitjà de la focalització

dèbil i el canvi de polaritat del corrent, eren capaços d'accelerar partícules a 600 MeV, una quantitat

gens despreciable però que era àmpliament superada per les instal·lacions americanes, que havien

estat millorades durant la Segona Guerra Mundial per aconseguir la fabricació de la bomba atòmica.

De fet, l'avantatge americà es mantingué fins a la inaguració de l'LHC, que era molt més potent que

el Tevatron de Fermilab. 

L'any 1967, va començar a proporcionar feixos de partícules d'alta energia per a l'estudi de les

descomposicions radioactives, astrofísica i l'ús de partícules accelerades per a la medicina.

L'any 1990, aquesta operació es va transferir al Sincrotró de Protons Booster, cessant en la seva

operació després de 33 anys de servei, i que van servir per formar l'embrió de l'institució que avui

en dia és el CERN.
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5.5. Anàlisi de gràfics de col·lisions

El simulador  d'ATLAS és un programa semblant al  que utilitzen els  científics per  analitzar les

col·lisions, però més simple.

El detector intern es mostra de color gris clar per la part més propera al punt de xoc, i el color gris

fosc representa una part una mica més allunyada.

Els calorímetres es representen amb els colors verd i vermell,  pel calorímetre Electromagnètic i

Hadrònic respectivament.

En blau trobem la cambra de muons, éssent el color negre de contrast (ferro o formigó).

El color de la trajectòria de les partícules ens informa del seu moment transvers o pseudovelocitat.

Es calcula mitjançant η=-1·ln[tan(θ/2)].

Les partícules amb alt moment transvers (les

que formen un angle proper als 0º) són molt

interessants  i  es  mostren  amb  trajectòries

vermelles: mentre que les partícules amb baix

moment transvers, que no són interessants en

absolut, es mostren amb trajectòries de color

blau clar.

L'energia mínima de moment transvers pot ser

ajustada manualment per tenir una visió més

nítida de la col·lisió.

Cal també assenyalar que els neutrins no es detecten directament, sinó que es dedueixen de la massa

que  falta  i  que  la  trajectòria  dels  muons  es  reconstrueix  a  partir  del  rastre  que  deixen  en  els

calorímetres i la informació que recull l'espectòmetre.

A continuació, es mostren els senyals que deixen certes partícules en passar pel detector:
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- Fotó:

-Antiprotó:

(en el cas d'un

protó  la

trajectòria

seria idèntica,

però  girada

cap a baix)
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- Electró: 

- Muó:

177



-Jet de partícules diverses:

5.5.1. Primera col·lisió

La col·lisió presenta un gran nombre de partícules de moment transvers baix (a partir de 1 MeV).

Trobo  moltes  parelles

electró-positró  i  parelles

de  quark-antiquark,

especialment  de  charm  i

strange.
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Llavors pujo el valor del filtratge del moment transvers a  1 GeV.

Es  distingeixen  els

taus  i  antitaus  per

parelles,  que  es

descomponen  en  el

calorímetre

electromagnètic.

Tot  seguit,  pujo  el

valor  de  filtratge  a

10 GeV.

Tenim  5  partícules

en  el  detector

interessants. Tenim 2

muons i  un antimuó

(trajectòries

taronges),  un  neutrí  muó  (línia

puntejada)  i  un  bosó  W+.  (Cal

recordar que una de les maneres

que  té  el  bosó  de  Higgs  per

descomposar-se és en una parella

de bosons W; i que el bosó W- és

pot  descomposar  en  forma  de

muó i neutrí muònic.)

Considerem  que  el  muó  i

l'antimuó  s'anul·len  entre  ells;

això implica que ens queda  una

parella  de  bosons  W,  un

descomposat i l'altre sencer. Les

evidències diuen que acabem de

trobar el bosó de Higgs.
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5.5.2. Segona col·lisió

La col·lisió presenta un gran nombre de partícules de moment transvers baix (a partir de 1 MeV).

Trobo moltes parelles electró-positró. No hi ha cap altra partícula destacable amb trajectòria blava.

Elevo el flitre energètic a 5 GeV.

Es detecten 2 parelles de muons i antimuons i 2 parelles de quark-antiquark charm, a més d' un

neutrí-muònic.

En aquesta col·lisió hem trobat una

altra  manera  de  descomposició  del

Higgs,  en  una parella  de  bosons Z

neutres.

Aquesta  descomposcició  és  menys

comú que l'anterior, però igualment

possible.

Les  parelles  de  quark-antiquark

charm després decauran en un quark

strange,  un  positró  i  un  neutrí

electrònic.
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5.5.3. Tercera col·lisió

Aquesta tercera col·lisió és extraordinàriament nítida a 1 MeV (en comparació amb les altres).

En aquesta col·lisió es detecten 6 partícules, éssent 4 d'elles de moment transvers baix, i per tant, de

poc interès. Són dues parelles de positró electró.

L' altra partícula és força interessant, es tracta d' un tau amb el seu corresponent neutrí que viatja en

la mateixa direcció però diferent sentit.

La  conclusió  que  s'extreu  d'aquesta  col·lisió  es  que  no  hi  han  hagut  pràcticament  xocs  entre

partícules. Dels  1,15·1011  protons que hi havia en cadascun dels dos feixos que han col·lisionat,

només han xocat de manera plena unes 3 parelles de protons. Un esdeveniment com aquest té molt

poca probabilitat que succeeixi, però com que es fan tantíssimes col·lisions, és possible que de

vegades passi això. 

Aquesta és una col·lisió desaprofitada i on no s'ha creat cap partícula extraordinària, fora d' un tau.

És  per  aquesta  raó  que  l'LHC  pujarà  de  lluminositat  el  2015,  per  aconseguir  més  col·lisions

efectives.
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5.5.4. Quarta col·lisió

Aquest event sí que mostra que la ràtio de col·lisions ha estat satisfactòria. Es detecten moltes 

parelles de positró-electró amb baix moment transvers. És un bon indici.  

Pujo l'energia del filtre a 5

GeV.

Trobo una parella de muó-

antimuó i un neutrí muònic.

Això  implica  que  la

col·lisió  no  és  interessant

des del punt de vista de la

Física de Partícules.
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5.5.5 Cinquena col·lisió

En aquesta col·lisió només hi ha dues trajectòries d' interès, la del muó i el neutrí muònic, éssent la 

resta de les partícules parelles de positró-electró.

Aquest és un muó extremadament ràpid, i l' inexistènica de l'antimuó ens dóna un indici d'interès en

la col·lisió. 

Es tracta de la transformació d' un tau en un muó, una parella electró-positró i antimeutrí tau. Es 

tracta d' una col·lisió interessant per estudiar les propietats de l'antimatèria
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5.5.6. Sisena col·lisió

En la sisena col·lisió trobem una densitat adequada de partícules, especialment parelles electró-
positró. 

En aquesta  col·lisió resulta especialment evident que mentre que els positrons es corben cap a la 

dreta, els electrons ho fan cap a l'esquerra. Això és déu al intens camp magnètic que hi ha dins del 

detector.
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Ara pujo el valor del filtre fins a  5 GeV.

Només hi ha una parella de partícules, una de positiva i una altra de negativa, que pesen entre 70 i 

90 GeV. L'espín d'ambdues partícules és 1.

Aquestes partícules només poden ser bosons W+ i W-. Ens trobem de nou davant d'un bosó de 

Higgs.

185

Col·lisió a 5 GeV



5.5.7 Setena col·lisió 

La següent col·lisió presenta una densitat de partícules mitjana, amb algunes parelles positró-

electró, dos jets en la mateixa direcció però sentit oposat. 

Aquesta col·lisió presenta la característica de tenir 4 mesons al voltant dels jets.
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Si augmentem l'energia fins a 5 GeV, ens quedem tan sols amb els jets.

Si observem de més a prop els jets, observem que estan formats per un antitau i un quark top en

sentit cap a la part inferior del detector, mentre que cap a la part superior del detector trobem una

parella de tau-antitau, una parella de muó-antimuó. La setena partícula seria un antineutrí tauònic.

La col·lisió es interessant per estudiar les propietats del leptons de la tercera família, el tau i el

neutrí-tau.
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Relació de la col·lisió amb el principi de Heisenberg

Aquesta imatge és una ampliació del centre del detector en el moment en què es va produir la

col·lisió i ens mostra un nou cas on s'aplica el principi d'incertesa de Heisenberg.

En aquests punts coneixem molt bé l' energia de la partícula. La partícula és extremadament ràpida

en aquest moment, i per tant, no és possible determinar de manera exacta la velocitat a la qual es

movia (calculem la velocitat a través de la poscició i el temps que triga la partícula en arribar-hi).

També mostra que les partícules més massives s'originen més a prop  del centre de masses del xoc,

punts on la interacció entre camps de Higgs és elevada.
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5.5.8. Vuitena col·lisió

Aquesta col·lisió no pertany al programa HYPATHIA, sinó que està reconstruïda per científics de 

l'LHCb sobre una fotografia el mateix detector.

Es tracta d'un esdeveniment (col·lisió protó-protó) interessant on podem veure una descomposició 

del quark beauty en una antipartícula D0, μ+ i νμ. D0,  al seu torn, decau en una parella de pions π+ i 

π-. 

Aquesta parella de pions és absorbida pels calorímetres del detector.

Esdeveniments com aquest serviran per avançar en la comprensió de la simetria CP, especialment a 

través de la mesura del temps de vida de les partículs D0.
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6. Conclusions
Un cop realitzada la investigació i un cop recollida tota la informació, puc tornar cap a les hipòtesis

que vaig plantejar-me a l'inici de la investigació.

I:  Apliquen les  mateixes  lleis  de la  Física (i  la  Natura  en general)  a  Altes  energies  (velocitats

properes a la de la llum) que a baixes energies (“velocitats newtonianes”)?

Resposta: Sí, la velocitat a la qual es mou un objecte no influeix en l'estat del mateix, ni en el pas

del temps.

Aquesta hipòtesi s'ha demostrat com a falsa, ja que a velocitats properes a la de la llum cal

modificar la definició de massa, la definició d'energia cinètica, la duració del temps.

Els primers indicis  ferms de la  falsedat d'aquesta hipòtesi  els  vaig trobar mentre cercava

informació  per redactar l'apartat 2.5.1 “Obtenir partícules i accelerar-les”, encara que el

primer  indici  el  vaig  tenir  mentre  cercava  informació  sobre  el  problema  que  intentava

solventar el sincro-ciclotró (els efectes relativistes de velocitats elevades).

En la part 4, he pogut comprovar com el marc teòric de la Física dóna arguments de pes per

diferenciar la física clàssica de la d'altes energies.

II: És realment necessari fer tantíssimes col·lisions per trobar determinades partícules (fermions,

bosons)?

Rta:  No  calen  tantes  col·lisions,  sinó  col·lisions  definides  que  se  sapigui  que  produeixin  un

determinat nombre de partícules. Per exemple, si a la col·lisió X es va produir un bosó de Higgs, a

una col·lisió igual, també s'hauran de produir bosons de Higgs.

La resposta a aquesta pregunta és un sí rotund. Hi ha partícules que només es detecten en una

sola  col·lisió  en  un  bilió,  com el  bosó  de  Higgs;  mentre  n'hi  ha  d'altres  que  es  detecten

constantment: parelles de muons, parelles quark-antiquark, parelles de fotons...

Però hi ha variables que no acabem de controlar totalment i fan que haguem de provocar

moltíssimes col·lisions per destriar allò que ens interessa de allò que ja coneixem o només és

soroll de fons, que no ens deixa veure allò realment interessant. També cal acumular dades per

eliminar factors d'error. Per donar una nova partícula com a nou descobriment cal haver-la

trobat amb un interval de confiança de 5 sigmes, on s'assegura que no és soroll de fons de

partícules  conegudes,  amb  probabilitat  1  contra  1,7  milions,  per  reduir  les  fluctuacions
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d'afectació  dels  aparells  a  les  mesures.  Potser  en  el  futur,  les  innovacions  tecnològiques

permetran reduir el nombre de col·lisions necessàries per trobar una determinada partícula,

restant protagonisme a l'atzar.

III: Podem trobar el gravitró amb els acceleradors actuals? ( Teories GUT o de cordes)

Com seran els acceleradors del futur? (si és que són necessaris)

Rta 1: No. Caldrà treballar a majors energies.

Rta 2: Crec que seran semblants als actuals, encara que tindran un diàmetre més gran i permetran

crear  col·lisions  entre partícules,  que ens  donaran resultat  a  partícules  que no ens  podíem ni

imaginar fins ara.

El gravitró no podrà ésser trobat a aquestes energies ni amb aquests detectors. No han estat

dissenyats amb aquest propòsit i és força improbable que trobem un gravitró, que a més té

unes característiques que el fan passar desapercebut a la majoria dels sistemes de detecció

actuals. Per tant, la hipòtesi és parcialment correcta quant al tema energètic (velocitats encara

més properes a les de la llum en el buit), però no ho és quant al tema de construcció dels

acceleradors; ja que l'únic que es farà és augmentar la lluminositat de l'LHC en un factor 10 a

través de millores en la tècnica a partir del 2015, especialment de la focalització mitjançant els

imants multipolars, i deixant el projecte del Very Large Hadron Collider sine die. La segona

part de la hipòtesis és incorrecta.

IV: Els detectors actuals de matèria (mateixa pregunta per a antimatèria) són prou efectius per al

present, o ja estan obsolets? (Si estan obsolets, com seran els del futur?)

Rta1:Els detectors per a matèria tenen prou sistemes per trackejar les col·lisions, però un disseny

en forma d'esfera en multiplicaria l'eficàcia, ja que cap partícula es podria escapar.

Rta2: Els detectors per a antimatèria hauran de ser modernitzats perquè els descobriments més

recents han aportat nova informació que no es tenia quan es van dissenyar.

Els detectors actuals de matèria no han acabat de donar tot el seu potencial i estaran durant

uns quants anys en servei i a ple rendiment abans de “jubilar-se”. Quan l'LHC comenci a

treballar a majors energies, la seva efectivitat augmentarà al haver-hi més energia disponible
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per crear noves partícules. La hipòtesi és correcta, ja que els enginyers que treballen a CERN

somien amb un disseny esfèric amb total cobertura de l'àrea immediata de la col·lisió.

Els detectors d'antimatèria sofreixen un procés de R+D+i constant, amb la nova informació

que es recopila dels experiments.  Van ésser dissenyats amb aquesta intenció,  malgrat  que

alguns detectors ja estan al final de la seva vida útil i se'n fabriquen de nous per substituir-los.

Prova d'això és l'experiment ATRAP, que ha aconseguit mantenir antihidrogen durant un

període llarg de temps, per a nuclis amb vida mitjana extremadament curta.

V: Les mesures de seguretat que es prenen per a les potències amb què es treballa són adequades?,

com hauran de ser en el futur (si s'augmenta la potència dels acceleradors)?

Rta: La seguretat és un tema molt important, i tret de petites incidències (que es responen amb

rapidesa i eficàcia).

En un futur,  les mesures hauran de ser semblants,  però a més caldrà protegir els  treballadors

contra possibles ionitzacions en teixits,  que podrien esdevenir en mutacions si hi ha fugues de

radiació.

Les mesures de seguretat són excel·lents, comprenen un casc de protecció personal, un aparell

de mesura que marca la radiació sincrotró a la qual s'està exposat, una tarjeta d'identificació

personal  i  intransferible  per accedir a  zones  restringides,  amb el  suport  d'un  sistema de

reconeixement ocular. Les mesures de seguretat són suficients.

En cas d'emergència, tothom sap que ha de fer i hi ha grups especials de rescat per  recollir

quasevol persona que es trobi dins de l'accelerador. A més, hi ha itineraris d'evacuació i punts

segurs amb pressió positiva cap a on refugiar-se en cas de vessament accidental de radiació o

pèrdua de superconductivitat.

VI: Antimatèria i matèria, són realment tant diferents?

Rta:  No  són  gaire  diferents  (treient  la  càrrega),  però  presenten  diferències  que  ho  fan  molt

interessant per a alguns camps, amb possibles aplicacions mèdiques.

No tinc prou informació per confirmar o desmentir la hipòtesi. 

La  matèria  i  l'antimatèria  presenten  certes  diferències,  a  part  de  tenir  totes  les  seves

propietats  invertides,  que  hauran  de  ser explorades  en  un  futur per part  de  la  física  de

partícules, en col·laboració i a la vegada que la cosmologia. La violació CP pot ser un dels
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principals camps d'estudi.

Les aplicacions mèdiques semblen força interessants i aplicables en un futur a mig plaç. 

El  trasllat  de la  tecnologia dels  laboratoris  i  centres  d'investigació a la vida diària de les

persones per facilitar-la, ha de ser com més ràpida millor; per a què tots els éssers humans

puguem beneficiar-nos-en.

Conclusió general

La conclusió general que extrec del treball de recerca és que cal donar major energia total a

les partícules, per tal d'ampliar l'energia disponible per poder-ne crear de més massives, a

més  d'augmentar  la  lluminositat  dels  acceleradors  i  cercar  el  bosó  gauge  de  la  força

gravitatòria, el gravitró.

Assoliment dels objectius

El  TDR  ha  estat  un  projecte  interdisciplinari,  amb  continguts  de  física,  química,  biologia,

matemàtiques, llengües (català, castellà, anglès, alemany), filosofia, tecnologia, electrotècnia...

Quant a les fonts d'informació, les que més he emprat han estat: la consulta de webs especialitzades,

l'ús d'enciclopèdies, lectura de llibres sobre ciència com a coneixement de base, articles en revistes

científiques, presentacions de conferències,  explicacions orals de personal del CERN. Sense les

TIC això no hauria estat possible, ja que tan sols hauria tingut accés a una petitíssima part de tota la

informació que he contrastat.

He adquirit molt vocabulari específic del tema, com els noms de les partícules, o lèxic més exacte

per anomenar els conceptes de manera més precisa.

Quant als objectius específics, la majoria els he assolit plenament:

- Funcionament bàsic d'un accelerador i un detector; i les seves evolucions.

- Coneixement de les propietats de les partícules més habituals.

- Coneixement dels bosons de les forces fonamentals, així com del bosó de Higgs.

- I parcialment, he entès lleis, teories i principis de la Física que abans m'eren desconeguts, encara

que durant  el  procés m'he adonat  que com més lluny es  va,  més necessària  es  fa  la  mecànica

quàntica i les matemàtiques complicades per donar respostes matemàtiques transcendentals.
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