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De què estem fets?

De què està fet l’Univers?

Inclou el conjunt de partícules fonamentals

que formen tot l’Univers que coneixem. És una

mena de taula periòdica dels elements però

per a la física de partícules. En comptes

d'enumerar els elements químics, classifica les

partícules fonamentals (fermions) i les seves

interaccions (bosons).

Algunes partícules travessen constantment el

nostre cos que provenen del cosmos, com els

muons o els neutrins. Altres només les podem

estudiar als acceleradors de partícules com el

quark top o el bosó de Higgs.

Gràcies a les partícules del model estàndard

podem entendre com són les reaccions

nuclears que succeeixen a l’interior de les

estrelles, per què les partícules tenen massa o

què va passar el primer segon després del Big

Bang.

El món subatòmic
i els enigmes de l’Univers

Les partícules del cos humà

Cada partícula té propietats que la defineixen: la massa, la càrrega

elèctrica, l'espín. Les partícules es classifiquen en dos tipus: bosons i

fermions segons siguin de matèria (fermions) o d’interacció (bosons).

Quarks up i down i electrons: aquesta és la

composició última del cos humà.

A la natura, però, en trobem altres i les

classifiquem al model estàndard.

Els quarks es combinen formant partícules

compostes. Per exemple, els protons i neutrons

que formen els nuclis atòmics són partícules

compostes de 3 quarks, en diem barions. Els

mesons són partícules compostes de 2 quarks,

com els pions i els kaons.

La gran majoria de partícules compostes són

inestables i duren molt poc temps abans de

decaure en altres partícules. Per sort el protó n’és

una excepció.

El model estàndard de la física de partícules

Decaïment del muó

Decaïment del neutró
(decaïment beta)

Els electrons són 

fonamentals: no estan 

fets d'altres partícules.
Els neutrons estan fets de 

2 quarks down i 1 quark up.

Els protons estan fets de 2 

quarks up i 1 quark down.

Un 99% del teu cos està fet d'àtoms d'hidrogen,

oxigen, carboni i nitrogen.

Tots aquests àtoms es van crear a l'Univers fa

milers de milions d'anys. Ara són part de tu!

Els àtoms estan formats d'electrons, protons i

neutrons. Però aquestes no són les partícules

més petites que coneixem. I II III

L’antimatèria

Cada partícula té una versió d’antimatèria, que té la

càrrega i l’espín oposat. L’antimatèria pot semblar

molt exòtica, però és un component essencial del

món subatòmic. Quan la matèria i l’antimatèria

interaccionen s’aniquilen originant fotons d'alta

energia.



Aceleradors de partícules

Dels quatre experiments del LHC, ATLAS ocupa

més volum. Té forma de cilindre de 46 m de

longitud, 25 m de diàmetre, i es troba en una

caverna a 100 m de profunditat. Pesa 7.000 tones

en total.

ATLAS és un instrument de moltes capes dissenyat

per detectar algunes de les partícules més petites i

més energètiques mai creades a la terra.

Experiments com ATLAS serveixen per estudiar les

propietats de les partícules fonamentals i entendre

millor l’Univers en què vivim.

Detectors de partícules

Experiment ATLAS a l’LHC, un dels instruments científics més grans i 

complexos mai construïts

Com estudiem les partícules?

El Gran Col·lisionador d'Hadrons (LHC) del CERN

accelera protons al voltant de la seva circumferència

de 27 km gairebé a la velocitat de la llum. Després els

porta a xocar en quatre punts al llarg del seu anell.

Aquest accelerador utilitza l'equivalència entre massa i

energia per convertir l'energia continguda en

partícules ordinàries en partícules noves que són

difícils de trobar a la natura. Partícules com el bosó

d'Higgs, que és tan massiu i que es descompon

gairebé immediatament en parells de partícules més

lleugeres i més estables.
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Experiments

Característiques del LHC

El LHC és un dels llocs més freds del

planeta. La seva temperatura és de 300

graus per sota de la temperatura ambient,

més fred que l'espai exterior

A l'LHC hi ha més de 9000 imants que

serveixen per guiar els protons al llarg de

l'anell de 27 km.

A l'LHC del CERN hi ha 4 experiments

distribuïts al llarg de l'accelerador que fan

servir detectors per estudiar les partícules

que es creen a les col·lisions.

Crear partícules ens ajuda a esbrinar si el

model estàndard és complet o encara ens

falten partícules per descobrir.

La fórmula més famosa 

d’Einstein, E=mc2, ens diu que 

l’energia i la matèria són dues 

cares de la mateixa moneda.



Matèria Fosca

De les partícules al cosmos

Per què s'accelera l'expansió de

l’Univers?

L'Univers va començar a expandir-se al Big

Bang. A mesura que les galàxies s’allunyaven,

l'expansió es va desaccelerar a causa de la

gravetat. Però durant els últims sis mil milions

d'anys, l'expansió de l'univers s'ha accelerat i

ningú no sap per què.

Els científics van anomenar el fenomen

responsable d'aquesta acceleració energia

fosca, però encara ningú sap de què es tracta.

Energia Fosca

Per resoldre els enigmes de la física cal estudiar el 

més petit i el més gran: de les partícules a l'Univers 

sencer.

L’IFAE participa en diferents experiments per tal 

d’entendre l’Univers.

Com pot ser que una part en 109 de la

matèria no s'aniquilés amb l'antimatèria?

Les partícules d'antimatèria són gairebé

idèntiques a les partícules de matèria, llevat que

tenen la càrrega i l'espín canviat. Segons la

teoria, l'antimatèria hauria d'haver aniquilat tota la

matèria de l'Univers després del Big Bang. Per

tant, en principi, cap de nosaltres hauria d'existir.

Però ja veiem que això no va passar així.

Experiments com T2K al Japó tracten d'entendre

l'asimetria entre matèria i antimatèria.

Antimatèria

Experiment de neutrins T2K. A la foto veiem el detector Super-

kamiokande que serveix per estudiar unes partícules anomenades

neutrins que poden tenir la clau per entendre molts dels misteris que

encara no s’han resolt de l’Univers.

Dark Energy Survey (DES) Telescopis MAGIC Euclid ATLAS

Els mapes de galàxies llunyanes ens ajuden a entendre com ha

evolucionat l’Univers. Cartografiar l’Univers és una de les maneres que

tenim d’estudiar l’energia fosca.

La majoria de la matèria de les galàxies no fa llum

ni ombra. És el que anomenem matèria fosca. Els

físics poden mesurar els efectes de la matèria fosca

sobre els moviments de les galàxies i altres

objectes celestes, però la seva naturalesa encara

és un misteri.

Potser la matèria fosca és una nova partícula? Per

esbrinar-ho, fem servir diferents telescopis i

detectors de partícules com aquests:


