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MATEMATICKO FYZIKÁLNÍ MODELY BIOLOGICKÉHO ÚČINKU IONIZUJÍCÍCH

ČÁSTIC A JEJICH VÍZNAM PRO RADIOBIOLOGII A RÁDIOTERAPII

Mathematical models of the biological effect of ionizing par-

ticles and their importance for radiobiology and radiotherapy

M. Lokajíček

Fyzikální ústav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8

1. ívod

Objevem záření X a gama na sklonku minulého století se

otevřela nejen celá nová oblast fyziky, ale též nové oblasti

věd biologických a lékařských, jako je radiobiologie a rádio-

terapie. V následujícím bych chtěl věnovat pozornost přede-

vším těm fyzikálním a radiobiologickým problémům, jejichž cí-

lem je zlepšení léčebných výsledků v oblasti rádioterapeutic-

kých aplikací. Tyto otázky se aostávají do popředí v poslední

době zejména v souvislosti s vývojem nových typů ozařovacích

svazků, jako jsou urychlené protony, rychlé neutrony, záporné

me zóny pí apod.

Dopadají-li nabité nebo neutrální částice do látkového

prostředí,, předávají mu postupně svoji energii. Jedná-li se o

biologické objekty, lze celý proces rozdělit do tří postup-

ných fází:

a/ vlastní přenos energie z částice na látkové prostředí

- (fáze fyzikální),

b/ procesy probíhající uvnitř jednotlivých.buněk po dopadu

záření - (fáze fyzikálně-chemicko-biologická),

c/ reakce dané tkáně nebo organizmu - (fáze biologická).

Procesy první fáze jsou jednoznačně určeny vlastnostmi

dopadajících částic a fyzikálně-chemickým složením dané látky.

Dochází přitom k ionizaci a excitaci molekul, z nichž je buň-

ka složena. To je východisko druhé fáze. Je iniciována řada j.

procesů uvnitř bunky, jež mohou vésti k jejímu zničení; sou-

časně však probíhají též procesy, jež mohou vzniklá poškození

opravit. Třetí fáze pak zahrnuje další důsledky, jež jsou

vyvolány zničením určitého počtu buněk v dané tkáni. Dochází ;•

k proliferačním procesům, jimiž se organizmus snaži nahradit



CC - 164

zničené bunky.
Základním procesem, na němž je založen celý obor radio-

> terapie nádorových onemocněni, je letální (neboli ničivý) úči-
Í nek zářeni na buňku; cílem léčebného postupu je zničit nádo-

rové ložisko a přitom co nejvíce ušetřit okolní zdravou tkán.
Základním požadavkem je tedy volit ozařovac^ postup tak, aby
maximální absorbovaná dávka ležela v nádorovém ložisku. Proto-
že váak mezi zdravou a nádorovou tkáni neexistují zpravidla

r ostré hranice, je nutno využívat plně též jejich rozdílné
odezvy na daný druh záření.

-? Pochopení všech potřebných zákonitostí je dnes předmětem
usilovného studia jak radiobiologů, tak i fyziků. Zdá se, že

>• jedinou cestou k tomuto cíli je vytváření vhodných matematic-
ko-fyzikálních modelů příslušných fyzikálních a biologických
procesů a konfrontace jejich předpovědí a experimentálně zjis-
titelnými závislostmi. Modelové úvahy se ovšem vyvíjejí pos-
tupně, jak se rozmnožují experimentální radiobiologické poz-
natky.

V následujícím se pokusíme naznačit dosavední stav a vý-
j sledky odpovídajících modelových postupů a současně ukázat,
' jaké úkoly v tomto výzkumu připadají v současné době fyzikům.

Nejdříve se však musíme alespoň stručně zmínit o tzv. křivkách
přežití, jež jsou základním prostředkem, jimiž se charakterizu-
je účinek záření na příslušný typ buněk za daných podmínek.

2. Křivky přežití
Křivky přežití znázorňují, jak závisí počet přežívajících

> buněk na dávce, kterou byl daný buněčný soubor ozářen. Jejich
: typický tvar je na obr. 1. V oblasti malých dávek se objevuje >

zakřivené rameno, jehož velikost se může výrazně lišit pro
různé druhy tkáňových kultur a záření. Jeho existence vedla .
k vytváření tzv. vícezásahových teorií (viz napr. /!/, příp. í
/2/). V současné době se však přechází stále více k realistic- '
tějšlm matematickým modelům, o nichž se podrobněji zmíníme v
odst. 4.

Pro fenomenologický popis křivek přežití se používá formu-
lí různého typu. V dalších našich úvahách se váak významně
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uplatní formule y~
S(D) = e ~ * D , (1)

kterou v roce 1976 navrhl Huggett /3/. Ukážeme v dalším, že
právě s pomocí této formule bude možno významně přispět k pře-
nášení experimentálních a teoretických radiobiologických poz-
natků do klinické praxe*

3. hatematický model destrukčního účinku a reparačních
procesů při frakcionovaném ozařování.
Nyní již můžeme přejít k výkladu různých matematicko-fyzi-

kálních modelů, jež se mohou uplatnit v jednotlivých fázích
celého procesu. Začneme s třetí fází} budeme tak mít před oči-
ma stále cílf k němuž by mělo směřovat úsilí při řešení prob-
lémů spadajících do předcházejících fází.

Cílem tohoto úsilí by mělo být zlepšení výsledků klinické-
ho ozařováni, jež probíhá prakticky vždy frakcionovaně, nebot
se předpokládá, že zdravá tkáň se v intervalech mezi jednotli-
vými frakčními dávkami rychleji reparuje nežli oblast nádoro-
vého ložiska. Konečný biologický účinek u všech tkání je pak
dán výsledným účinkem dvou protichůdných procesů: letálního
účinku záření na jednotlivé buňky a proliferačních procesů,
jimiž se zničené buňky nahrazují novými*

Omezíme-li se na pravidelné frakcionační režimy, v nichž
se aplikuje N dílčích dávek d s intervalem t (viz obr. 2).
bude pro celkovou dávku D a celkovou ozařovací dobu T platit

D = N d , I = N t j
do celkové doby T započítáváme vždy též interval t , který
následuje za poslední frakční dávkou.

i-

Od samého počátku vyvstávala otázka, jak závisí výsledný
biologický účinek na veličinách D, T a N , jimiž lze každý í
pravidelný frakcionační režim jednoznačně charakterizovat. ,.
Dlouho závisela odpověoí zcela na empirické zkušenosti. První Ĵ
důležitý exaktnější krok byl učiněn v r.1944 Strandquistem
/4/ f který ukázal, že při konstantním t lze závislost D na
T pro danou biologickou reakci zobrazit v logaritmickém mě-
řítku v širokém rozmezí přímkami (obr. 3), jejichž sklon pro
daný typ tkáně a daný typ záření nezávisí na velikosti této
reakce•
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Další krok byl učiněn v r.1967 Ellisem /5/, jenž biolo-
gickou reakci charakterizuje veličinou

NSD = Ľ N~ V T" c' , (2) '

kterou nazval nominální štandartní dávkou. Když předpokládal,

že rozdíl mezi zdravou a nádorovou tkání je dán zcela faktorem

T" , odvodil z grafů na obr. 3 tyto číselné hodnoty para-

metrů V a T i

y = 0,24, f = 0,11 (pro zdravou tkáň)

T = 0 (pro tkáň nádcrovcu).

Formule (2) posunula výrazně myšlení radiote.rapeutů do

oblasti exaktnějších úvah; proti očekávání však žádný rozhod-

ný obrat v řešení rádioterapeutické problematiky neznamenala.

Hlavní důvod lze spatřovat v tom, že veličina NSD vyjadřuje

kumulativní účinek v určité speciální škále, pro niž však ne-

byl znám žádný vztah ke skutečnému biologickému účinku, který

by bylo možno vyjádřit počtem zničených buněk v ozařované

oblasti.

Takový krok se podařilo učinit až v současné době /ó,7/.

Pro podíl buněk přežívajících na konci frakcionovaného ozařo-

vání byl odvozen výraz

S N (D,T) = e~ C B E (3)

kde pro faktor CBE (kumulativní biologický účinek) platí

CBE = N x^d^ fit) , (4)

f(t) = x6 ť* ; (5)

parametry & a •/" určují letální účinek každé frakční dávky;

bezrozměrný parametr f(t)íil vyjadřuje vliv proliferačních

(reparačních) procesů.

Závislost vyjadřující účinek dané frakční dávky ve formuli

(4) má stejný tvar jako výraz (1), popisující křivky přežití.

Tím se do značné míry řeší úkol, který formuloval v r. 1976

na konferenci ve Vídni Révész /8/, když vyjádřil nutnost za-

vedení nových vhodných parametrů, které by umožňovaly snad- '\

nšjší přenášení radiobilologických poznatků do radioterapeu- \

tické praxe, a překlenout ták dosavadní značnou mezeru mezi "

těmito dvěma oblastmi. Skutečnost, že tytéž parametry «>'d a

•y se uplatňují v obou zmíněných formulích, může významně

přispět k řešení tohoto problému*
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Ozařovací režim je pak nutno stanovit tak, aby faktor CBE
byl co největší pro nádorové ložisko (číselně CBE>-10), zatím-
co pro zdravou tkáň je třeba tuto veličinu udržet na pokud
možno nejmenší hodnotě. Hodnota faktoru CBE pro daný typ bu-
něk a záření závisí rozhodujícím způsobem na parametrech v^
(reap. "a< v rovnici (1)) a y* , jež charakterizují křivky
přežití. Lze ji tedy ovlivňovat pomocí látek, jež zvyšují
anebo snižují radiosensitivitu buněk. Aby vSak bylo možno ná-
ležitě využít všech takových možností, je nutno nejprve pro-
niknout do podstaty celého mechanizmu, jímž se uskutečňuje
letální účinek po dopadu záření v každé buňce, a pochopit,
jak se případně může buňka ze všech takových poškození způso-
bených zářením zotavit.

4. Modely biologického účinku záření na buňku
Mechanizmus biologického účinku záření na buňku (tj. dru-

há fáze podle našeho dělení) je proces mnohem složitější nežli
problém kumulativního účinku při frakcionováném ozařování.
Uplatňuje se v něm mnohem větší počet faktorů & také odpověď
na některé základní otázky je mnohem obtížnější.

Z hlediska rádioterapeutických aplikací nás zajímá letál-
ní účinek a tak první otázka, kterou si musíme položit, je
tato: co je nositelem života buňky a jakým způsobem dochází k
jejímu zničení? Většina autorů předpokládá, že ke zničeni
buňky dojde tehdy, když je zářením rozrušena některá z důleži-
tých biomolekul, např. když dojde ke dvojitému zlomu, neboli :
k současnému zlomu obou větví spirály desoxyribonukleové kyse-
liny (DNK); jednoduché zlomy (zlomy pouze jedné větve) je
bunka schopna repárovat, pokud v krátké době není rozrušena [
též druhá větev tak, že by se dovršil dvojitý zlom. I když I
dvojitý zlom DNK není pravděpodobně jedinou cestou, která vede .••.
ke zničení buňky, omezíme se_v dalším na tuto představu. .

Při dopadu hustě ionizujícího záření může docházet ke dvo- f
jitým zlomům již při průchodu jediné částice. U záření s nižší ; '
ionizační hustotou je pak nutno spíše předpokládat, že dvojitý í
zlom se vytváří spojením dvou zlomů jednoduchých, vzniklých j
při průchodu dvou nezávislých kvant záření. Nelze však očeká-
vat, že takové dva jednoduché zlomy mohou být způsobeny přímým
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účinkem záření, neboť takový předpoklad nevede na odpovídají-
cí dávkovou závislost /9/. Zdá se, že jedinou rozumnou cestou

'' je předpoklad, že jednoduché zlomy se vytvářejí převážně ne-
přímo, tj. reakcí molekuly DNK s radikály, jež mohou vznikat
účinkem záření v poměrně vzdáleném okolí a difúzí proniknout
k molekule DNK /10/. Přitom se ovšem uplatňuje celá řada dal-
ších faktorů. Dospět ke spolehlivější odpovědi bude však mož-
no jen na základě detailní analýzy založené na řešení odpoví-
dajících matematicko-fyzikálních modelů.

Každý takový model biologického účinku záření musí správ-
ně popsat následující základní jevy: především musí zahrnout
existenci zakřiveného ramene na křivkách přežití, dále musí
popsat vliv rozdílné dávkové rychlosti, vliv různé koncentra-
ce kyslíku a relativní biologickou účinnost různých druhů zá-
ření s rozdílnou ionizační schopností.

Vliv dávkové rychlosti např. pro záření X a buňky HeLa je
znázorněn na obr. 4; je patrno, že se biologický účinek se
zmenšující se dávkovou rychlostí rovněž snižuje. Z obr. 5 je
pak patrno, že biologický účinek záření X a gama závisí výraz-

. ně také na koncentraci kyslíku (v nepřítomnosti kyslíku se
I podstatně zmenšuje). A konečně je biologický účinek výrazně

závislý též na ionizační hustotě záření (viz např. obr. 6),
jež se zpravidla charakterizuje tzv. lineárním přenosem ener-
gie, tj. množstvím energie předaným látce na jednotku dráhy
dané ionizující částice; u elektricky neutrálního záření se
tato charakteri3tika vztahuje na nabité částice, jimž neutrál-
ní kvantum předá svoji energii.

Pokud se týká úlohy kyslíku, je nutno uvésti ještě křivky
přežití, získané na některých buňkách při ozáření s extrémně
vysokými dávkovými rychlostmi při různém obsahu kyslíku. Je-
jich typický tvar je na obr. 7; vyplývá z nich, že molekulpvý
kyslík, který v .důsledku záření se v buňce postupně vyčerpává,
se za normálních podmínek opět doplňuje z okolního prostředí.
Existuje řada pokusů vysvětlit podrobněji, jak se kyslík v ce-
lém mechanizmu uplatňuje; definitivní odpověď však zatím dána
nebyla. Zdá se, že bude podstatně svázána s modelováním celého
radiobiologického mechanizmu v buňce.
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Vraíiae se proto k základním charakteristikám, které tako-
vý model musí vysvětlit anebo alespoň správně popsat. První

; pokusy popsat kvantitativně alespoň některé z nich se objevi-
[; ly začátkem sedmdesátých let /12,13/. V obou případech se za-
l křivené rameno na křivkách přežití vysvětluje existencí tzv.
•V reparačního poolu, který opravuje vzniklá poškození, jenž se

však brzy vyčerpá. Model uvažovaný v práci / 1 2 / lze popsat
'•'- soustavou jednoduchých diferenciálních rovnic

a,'

".: Předpokládá se, že účinkem záření o dávkové rychlosti d vzni-
>l- kají poškozené biomolekuly a , které se bud* vlivem reparační-
• ho poolu p převádějí zpět do nepoškozeného stavu anebo s

pravděpodobností -Z se z nich vyvine ir.feparabilní poškození
b . Aby se popsal vliv dávkové rychlosti předpokládá se, žé se
pool rychlostí y opět z vnějšího prostředí doplňuj^-, V práci
/ 1 3 / se pak vliv dávkové rychlosti vysvětluje doplňováním mo-
lekul, jež vychytávají vzniklé radikály, dříve než mohou vyvo-
lat poškození biomolekuly.

Řešením rovnic (6) a vhodnou volbou volných-parametrů lze
i dospět ke křivkám přežití, které docela dobře popisují přísluš-

ná experimentální data* Podobný závěr lze učinit prakticky u
všech modelových pokusů, které se od té doby v literatuře obje-
vily. Jejich základním nedostatkem zůstává však skutečnost s žit
se omezují vždy pouze na vybranou skupinu experimentálních dat
a nepostihují vliv dalších faktorů, takže číselné hodnoty vol-
ných parametrů ne i z; e spojovat s kvantitativními charakteristi-
kami příslušných reakcí. Realističtější model by měl vzít sou-
časně v úvahu vliv všech předpokládaných procesů, jako je vliv

[ reparačního poolu, vliv vychytávajících molekul a dále vliv ;

kyslíku, jenž je nepochybně dvojí: kyslík působí jednak jako P k
radiosensitivní činidlo a jednak jako vychytávací molekula \'
(reagující s primárními radikály). ř

Pokus o vytvoření takového obecnějšího modelu lze nalézti
v práci / 1 4 / (viz též / 1 5 / ) . Předpokládáme-li, že se v nepří-
mém procesu uplatňují všechny reakce, jak jsou uvažovány např.
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v knize /I/, lze celý proces schematicky znázornit podle obr.
8: r jsou primárni radikály, z nepoškozená biomolekula, w
vychytávaci molekuly, c kyslík a b letálně poškozená bio-
molekula. Processlze popsat soustavou diferenciálních rovnic
podabného typu jako (6), kterou je možno za určitých aproxi-
mativnlch předpokladů numericky řešit. Model byl aplikován na
data pro buňky HeLa (viz obr. 5 a 6) a minimalizačními postu-
py se podařilo nalézti volné parametry tak, že prakticky re-
produkuji naměřené křivky; jejich číselné hodnoty jsou uvede-
ny v tab. 1.

h0 =

P
yj

<f

v = 0

4400,

= 1,1

= 40,
/

,014
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Tab. 1: Hodnoty volných parametrů v obecném modelu schema-
ticky znázorněném na obr. 8; pro buňky HeLa a
záření X.

V táto tabulce stojí za povšimnutí poměrně vysoká hodnota pa-
rametru JI , jež naznačuje oprávněnost hypotézy Alperové /16/,
že na rozdíl od běžného přesvědčeni (totiž že se reparují pou-
ze irreveršibilni poškození ve formě jednoduchých zlomů) se
mohou reparovat též taková buněčná poškozeni, jež při nedo-
statku reparačního poolu končí letálně bez další radiační in-
tervence.

Všechny parametry v právě zmíněném modelu mají jednoznač-
nou fyzikálně-chemickou interpretaci; rovnice však byly řešeny
za předpokladu izotropního rozdělení jak vznikajících radikálů
tak i dalších zúčastněných molekulí; číselné hodnoty v tab. 1
představují tady jakési efektivní hodnoty.

Ve všech zmíněných modelech se pak nebrala v úvahu další
skutečnost, totiž ž* buňky vykazuji rozdílnou radiační citli-
vost v různých fázích buněčného cyklu, takže všechny uvedené
výsledky se týkuji vlastně těch fází buněCného cyklu, v nichž
je buňka nejvíce rodiosensitivní. Rozděleni radiesensitivity
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a některých dalších vlastností podél cyklu u nesynchronizova-

ných populací je možno zkoumat prostřednictvím dvou dávek apli-

kovaných v různých časových intervalech. Také v tomto případě

může být studium podstatně usnadněno, využije-li se vhodných

matematicko-fyzikálních modelů; viz napr. /17/.

Snad se alespoň částečně podařilo ukázat složitost problé-

mů, vyskytujících se v druhé fázi mechanizmu biologického

účinku záření a též některé cesty, které by mohly vést k je-

jich řešení; současně naznačit i podíl, který přitom připadne

fyzikálním metodám a fyzikům samotným. Některé předpokládané

reakc* v biologických objektech nelze totiž ověřovat jiným

způsobem, nežli konfrontací důsledků plynoucích z matematicko-

fyzikálních modelových předpokladů s pozorovatelnou skutečností.

Z předcházejícího je rovněž patrno, že výsledný efekt té-

to druhé fáze může být podstatně ovlivněn počátečním stavem,

tj. především prostorovým rozdělením radikálů, jež je zase

závislé na tom, jak záření předává svoji energii látce. Tím

se tedy dostáváme k poslední části neboli k problémům, týka-

jící se prvé již čistě fyzikální fáze.

5, Mikrodozimetrické problémy

Jak z experimentálních dat, tak i z předcházejících úvah

týkajících se druhé fáze vyplývá, že celý proces vedoucí k

biologickému účinku nezávisí jen na střední hodnotě energie

absorbované v jednotkovém množství dané látky (tj. na dávce),

ale také na tom, jak je energie předávaná látce prostorově

rozdělena.

Člástice, která dopadne do látkového prostředí, ztrácí svo-

ji energii ionizacemi a excitacemi; rozdělení jednotlivých

aktů je schematicky naznačeno na obr. 9. Je-li při ionizaci :

předána elektronu větší energie, může sám dále ionizovat a

podél dráhy vznikají menší nebo větší kláštery. Občas je \

elektronu předána tak velká energie, že vytvoří sám novou *

dráhu se všemi znaky dráhy primární ( í' -částice). Důležitou

otázkou z našeho hlediska pak je, jak velké energie je pře-

dávána v každém jednotlivém aktu. Výsledky měření provedeného

pro elektrony o energii 20 kéV jsou uvedeny na obr. 10 (pře-

vzato z /18/); měření bylo provedeno s plastickou folií
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tlouštky 13 rm; střední energie předávaná v jednom aktu byla

-^60 eV.

Protože velikost citlivých míst v molekule DNK je srovna-

telná se vzdáleností jednotlivých aktů předávání energie, je

ihned patrno, že ani druhá používaná veličina, tj. lineární

přenos energie, nebude dostatečnou charakteristikou pro určení

biologického účinku. Rossi /19/ navrhl proto dvě nové veličiny,

a to lineální energii y a specifickou energii z . Obě tyto

veličiny respektují stochastický charakter interakcí záření

s látkou; lineální energie je mikrodozimetrickým analogem line-

árního přenosu energie a specifická energie pak analogem dáv-

ky. Vlastnosti záření jsou pak charakterizovány rozdělením

těchto veličin v kouli o daném rozměru (např. o průměru l/um).

Na základě těchto veličin byla již navržena a rozpracována řa-

da mikrodozimetriokých modelů biologického účinku záření.

Fodrobně je o všech těchto otázkách pojednáno napřo v knize

/20/.

Zdá se však, že ani právě zmíněné mikroskopické veličiny '

nepředstavují charakteristiky, které by zcela odpovídaly radio-

biologiekému mechanizmu; a tak Kellerer a Rossi /21/ modifiku-

jí modely a snaží se vyjádřit příslušné zákonitosti biologickér

ho účinku na buňku za pomoci určitých strukturálních funkcí,

jež mají charakterizovat jednak prostorové rozdělení jednotli-

vých předání energie a jednak detailní strukturu citlivého

objemu.

Všechny dosavadní mikrodozimetrické modely mají však jeden

společný znak: pravděpodobnost letálního účinku na buňku je

vyjádřena přímo jako funkce zmíněných mikroskopických veličin.

Podíváme-li se na ně z hlediska našich úvah, zejména z hle-

diska našeho dělení celého mechanizmu do tří postupných fází,

je patrno, že tyto modely vlastně neberou v úvahu celou druhou

fázi, tj. celý složitý proces probíhající v buňce po dopadu

záření a na výsledný biologický účinek ae usuzuje přímo ze

základních mikrodosimetrických charakteristik*

V otázce přechodu od prvé fáze ke druhé" stojíme tedy prav-

děpodobně před podobným problémem, jako byla návaznost mezi

druhou a třetí fázi, jež se zdá být v podstatě řešena zavede*
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ním výše uvedených parametrů £\'d a -y. Není ovšem pochyby o

tom, že prechod od prvé čistě fyzikální fáze ke druhé fázi !

(spíše chemicko-biologické) predstavuje mnohem složitější ^

problém, nežli byl přechod mezi druhou a třetí fází.

6. Závěr

Posledni desetiletí- výrazně rozmnožilo naše technické mož-

nosti a přivedlo ke klinickému využití neutrony a protony; a

stojíme na prahu využívání záporných pionů a těžších iontů.

Skutečný pokrok a léčebné výsledky budou však podstatně zá-

vislé na tom, jak pochopíme celý mechanizmus biologického účin-

ku-* Pokusil jsem se podat přehled o stavu tohoto výzkumu; při-

tom jsem se snažil ukázat, že celá tato oblast se v poslední

době dostala do situace, kdy řešení nejdůležitějších otázek

nelze získat bez podstatné účasti fyzikálních postupů a metod

a bez účasti fyziků samotných.

Úmyslem bylo také poukázat na naše Osilí, jímž se snažíme

přispět k řešení celého problému. Zavedení zmíněných styčných

parametrů "-v a v" mezi druhou a třetí fází je příspěvkem

československých fyziků k radiobiologickému výzkumu; mělo by

pomoci především při hledání nových cest, jak přenášet jeho

výsledky do rádioterapeutické praxe a při zavádění exaktněj-

ších postupů pro hodnocení léčebných výsledků různých ozařo-

vacích postupů.
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záření X při vysokých dávkových rychlostech.
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ELEKTRONOVÉ SONDOVÉ SYSTÉMY KE STUDIU PEVNÝCH LÄTEK

Electron microbeam systems for material investigation

A. DELONG
Ústav přístrojové techniky ČSAV, Královopolská 147, 612 64 Brno

1. Úvod •

Mikrostruktura pevných látek je stále ve středu zájmu fy-
ziků, chemiků, biologů i techniků. Tento zájem je zcela pocho-
pitelný, nebot poznání mikrostruktury umožňuje objasnit děje,
které jsou mikrostrukturou podmíněny, a£ jde o objekty živé či
neživé.

Jednou z nejúspěšnějších možností studia pevných látek je
využití interakce rychlých elektronů s atomy pevné látky zejmé-
na proto, že je tato interakce mimořádně výrazná. Cílem tohoto
příspěvku je ukázat, jaké problémy přináší využití zfokusova-
ných elektronových svazků pro zobrazení struktury pevných lá-
tek, případně jejich analýzy, a to až na úrovni zobrazení jed-
notlivých atomů, a naznačit cesty dalšího zdokonalování této
metody."

2. Principiální omezení

Představíme-li si jednoduchý pokus, při kterém dopadá na
pevnou látku elektron, můžeme očekávat, že dojde k interakci
elektronu s elektricky nabitými částicemi - jádry atomů a elek-
trony, která se projeví jako rozptyl. Pružný (bez ztráty ener-
gie) v případě interakce s jádrem, nepružný (se ztrátou ener-
gie) v případě interakce s elektrony. Je-li objekt, jehož struk-
turu chceme zobrazit, dostatečně tenký tak, aby v něm nedochá-
zelo k vícenásobnému rozptylu, můžeme zkoumat jak úhlovou zá-
vislost rozptylu, tak i změnu energie elektronů svazku. Rozší-
říme- li poněkud experiment tak, že necháme elektrony dopadat
postupně na všechna místa objektu, získáme informace o celém
objektu, jeho obraz. Vznikne tak rastrovací prozařovací mikro-
skop, jehož princip je znám již více než čtyřicet let [lj, je-.
hož možnosti však nejsou dodnes využity a budou vyžadovat in-
tenzivní výzkum a vývoj v mnoha směrech. Není podstatné, jaké-
ho záznamového systému se použije, s výhodou se však používá
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zobrazení pomocí televizní obrazovky, kdy kontrast vznikne t lín,
že měříme proud rozptýlených elektronů a transformujeme ho na
napětí modulující intenzitu elektronového svazku obrazovky.

V takto pojatém experimentu je zdánlivě málo problémů. Do-
vedeme- li dostatečně přesně "umístit" elektron, který k inter-
akci s pevnou látkou potřebujeme, můžeme získat obraz, jehož
rozlišení je omezeno jen principem neurčitosti, vyjádřeném ku
příkladu pomocí vady difrakce vztahem

0,8A,
d
t e o r sin 6 + 0,3 sin 6 d

-3 . ' • .

V tomto vztahu je 9 úhel, pod kterým dopadají elektrony na
.., objekt, a © d úhel, pod kterým jsou detekovány.
\ Uvážíme-li však, že k získání obrazu objektu potřebujeme

určitý kontrast, dojdeme k druhému omezení vyplývajícímu ze
statistických vlastností emise elektronů. Je-li n střední po-
čet elektronů dopadajících na jednotku plochy objektu, pak cel-
kový, počet elektronů dopadajících na plochu A je N = nA.
V důsledku statistického chování emitovaných elektronů je vý-
sledek správný pro + \fW . Dopadá-li na detektor z vedlejšího

; elementu rozdílný počet elektronů N . může být jako rozdílný
5

rozeznán jen tehdy, převyšuje-li počet elektronů z tohoto ele-
mentu statistickou neurčitost násobkem k . Bude platit

— (2) ( N s - N ) = k / Ň .

Přitom (N_ - N) / N nazýváme obvykle kontrast K.
> r Jestliže uvažovaná oblast odpovídá nejmenšímu rozlišenému

obrazovému elementu R , určuje vztah (2) pozoruhodnou závis-
lost mezi rozlišením a kontrastem, totiž

b (3) K R = k /

2 2

Ku příkladu bude-li n = 10 elektronů na 1 mm a k = 5 , pak
~ 5% kontrast nám dovolí dosáhnout rozlišení oblastí o velikosti

10 nm, 50% kontrast lnm. Ve skutečnosti je situace méně přízni-
vá s ohledem na to, že se kontrast dále snižuje zpracováním

r-
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signálu. Znamená to, že musíme zvětšit kontrast zvětšením poč-
tu elektronů dopadajících na objekt. S rostoucím počtem elek-
tronů však, jak uvidíme dále, roste radiační poškození objektu.
Graficky jsou předchozí úvahy vyznačeny v obr.l.
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Obr.l.
Závislost rozlišení
na hustotě elektronů
pro různý kontrast.

3. Fokusace elektronových svazků -
dalšího zlepšení

meze a možnosti

Předpokladem pro realizaci našeho pokusu je nyní zfokuso-
ván í elektronů emitovaných z katody, která má určité konečné
rozměry, do stopy ne větší než je požadované rozlišení pomocí
elektronových čoček. U vícečočkových systémů hraje přitom nej-
důležitější roli poslední čočka, která vytváří svazek se sto-
pou žádaného průměru. Protože elektronové čočky mají optické
vady podobné vadám světelných čoček, z nichž nejzávaznější je
otvorová vada, je třeba potlačit vliv této vady snížením aper-
turního tíhlu na hodnotu, kdy se stejnou měrou začne uplatňovat
difrakční vada. Pro průměr zfokusované stopy pak platí vztah

(4) d = 0,6 X3/4 -1/4s

ze kterého je zřejmé, že vliv na nejmenší dosažitelný průměr
svazku má kromě otvorové vady i vlnová délka elektronů svazku.
Prozkoumejme nyní oba tyto vlivy.

Koeficient otvorové vady nemůže být principiálně zmenšen

"VY?
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na libovolně malou hodnotu konstrukcí elektronové čočky. Mini-
mální dosažitelné hodnoty leží okolo Cg = 0,6 mm při ohniskové
dálce okolo 1,25 mm (obr.2) [2]. Přitom musí být zachována mož-
nost umístit přibližně do ohniskové roviny vlastní objekt a za-
bezpečit možnost jeho orientace vůči elektronovému svazku při
dostatečné mechanické stabilitě, což je náročný technický pro-
blém. Myšlenku, která našla tak skvělé uplatnění ve světelné
optice, tj. použít pro potlačení otvorové vady rozptylku,nelze
však v elektronové optice realizovat, nebot použitelná elektro-
nová rozptylka neexistuje. Ukázalo se však, že systémy elektro-
nových kvadrupólových a oktopólových čoček mohou zcela korigo-
vat otvorovou i chromatickou vadu [3]. Skromné výsledky v tom-
to směru po třicetiletém iSsilí jsou způsobeny mimořádně vyso-
kými nároky na symetrii a stabilitu potřebných kvadrupólových
a oktopólových polí. Pólové nástavce vytvářející tato pole mu-
sí mít mikrometrové přesnosti.

WOKV

Obr.2.

Závislost ohniskové dálky,

otvorové a chromatické
vady na parametru buzení
NI/>/lf pro vyznačenou
čočku.

Druhá cesta zmenšování vlnové délky zvyšováním urychlova-
cího napětí představuje zisk, který není zanedbatelný. Ku pří-
kladu mezi běžně používanou energií 100 keV s odpovídající vlno-
vou délkou 3,7-pm a energií 10 eV s odpovídající vlnovou dél-
kou 0,87 pm je rozdíl v dosažitelném průměru stopy 0,2 nm (obr.
3); Technické nároky a náklady na urychlovací systém zdroje
elektronů a zdroje urychlovacího napětí však prudce rostou.

Zatímco první cesta korekce otvorové vady vede ke zvětšo-
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Obr.3.

Závislost parametru roz-
lišení (Cs X

3 ) 1 / 4 na
energii elektronu.
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vání aperturního úhlu a tím k zmenšování hloubky ostrosti, má
druhá cesta za následek zmenšování aperturního iShlu a zvětšová-
ní hloubky ostrosti. Při předpokládaném zobrazení atomové struk-
tury objektu je však možnost zmenšit hloubku ostrosti vítaná,
nebofc bude možné zobrazit postupně objekt v různé hloubce, při-
čemž současně vznikne nekoherentní zobrazení, které má určité
výhody.

Až doposud jsme se nezabývali'vlastnostmi zdroje elektro-
nů, které nejsou bez vlivu na dosažení požadovaných vlastností
zfokusovaných elektronových svazků. Použitelná se jeví jen ter-
moemise a autoemise. Důležité je zejména, kolik elektronů může
vystoupit z jednotkové plochy do určitého prostorového úhlu,
jaké je rozdělení energií elektronů svazku a z jak velké plo-
chy elektrony vystupují, čili jak velké jsou rozměry zdroje.
Z těchto hledisek se jeví jako podstatně výhodnější autoemise
z hrotových katod. V tabulce 1 jsou srovnány vlastnosti těchto
dvou druhů katod. I když je fyzikálně autoemise jev, který byl

Tab.l.

Srovnání vlastností termo-

emisní a autoemisní katody.

SMÉRO£ wjpuoert

VELIKOST FKTIVNÍHO

ZDROJE

PRŮMĚRNÁ ŽIVOTNOST (hl

POTREBNÉ VAKUUM (Pol

PROUDOVÁ HUSTOTA
EMBE lA/cufl

POLOHŮ* SÍRM ENCT-
O0VÍH0 ROZDÍLEM (»VI

TERMOEMSE

510»

30|>n

%9

Kŕ1

3

3-4

!

AUTOEMSE

10*

20 nm

WOO

1Ô'-«7

tf-10*

0.5-1
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jednoznačně pochopen, v praktických podmínkách není záležito-
stí jednoduchou. Katoda není umístěna v ideálním vakuu a tak

—6 —8i při tlaku 1 0 - 1 0 Pa dochází k živé interakci povrchu
katody s atomy a molekulami zbytkových plynů v okolí, která se
projevuje stálou změnou výstupní práce. Pro zlepšení vlastnos-
ti katody se používá některých "triků". V silném elektrickém
poli a při určité teplotě je možné přestěhovat atomy na povr-
chu tak, že vznikne geometrie hrotu zvyšující dále gradient po-
le ve směru osy hrotu. Zvýšení teploty katody za provozu sníží
adsorbci na zanedbatelnou míru, přičemž pevně adsorbovaná vrst-
va kyslíku na povrchu wolframu s orientací ( 1 0 0 ) snižuje
výstupní práci této plochy a výstupní práci ostatních ploch
zvyšuje. Katoda pak eiuituje elektrony do relativně malého úhlu
(obr.4).

Obr.4.
Is Formování T-F auto-

emisní katody
| W ( 1 0 0 ) .

Rozdělení energií elektronů není dáno jen Fowlerovým-Nord-
héimovým vztahem, ale i Boerschovým efektem, kdy dochází účin-
kem Coulombových sil v místech vysoké koncentrace elektronů k
rozšíření energetického rozdělení. Protože velikost zdroje a
jeho energetické rozdělení určují i velikost koherence takové-
ho zdroje, jehož využití se předpokládá i v elektronové holo-
grafii, je další rozvoj prací v oblasti intenzivních zdrojů
elektronů s vysokou koherencí velmi důležitý. V současné době
neumožňuje využití holografické metody, navržené původně Gabo-
rem pro zobrazení atomové struktury pomocí elektronů, právě
dostatečná koherence zdroje elektronů, i když bylo již dosaže-
no relativně slibných výsledků. Na obr.5 je příklad hologramu
a rekonstruovaného obrazu pomocí Fresnelova dvojhranolu a zdro-
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je elektronů s autoemisní tryskou metodou "off axis" hologra-

fie [4].

Obr.5.

"Off axis" hologram a je-

ho rekonstrukce [4],

Průměr fokusovaného svazku elektronů podle vztahu (4) ne-

ní však optimální, uvážíme-li, že otvorová vada způsobuje po-

suv fáze elektronů, které procházejí vnějšími oblastmi čočky,

přičemž fázový posuv rychle vzrůstá se vzrostajícím průměrem.

Ze světelné optiky je známo, že vliv tohoto efektu lze potla-

čit částečně tím, že se zvolí určitý stupeň rozostření. Scher-

zer ukázal, že lze najít takové rozostření, že vznikne fázový

posuv 7r/2 ve velkém rozmezí aperturního úhlu [5]. Výsledkem

je, že fázový posuv elektronů procházejících vnější oblastí

čočky oproti těm, jejichž trajektorie mají směr optické osy,

je T/2, Této skutečnosti lze využít, jak v dalším uvidíme,

k zobrazení pomocí tzv. fázového kontrastu.

4. Interakce elektronů s pevnou látkou

Abychom mohli pomocí zfokusovaného svazku elektronů pozo-

rovat atomy, musí samozřejmě elektrony s atomy interagovat. • :

Charakteristickým pro tuto interakci je význačný nepoměr mezi

poměrem hmotnosti atomového jádra a elektronu (asi 4000 z) a

poměrem jejich elektrických nábojů, který je jen Z. To známe- ». ,

I !
ná, Se elektrony mnoho s jádrem nepohnou a předaná energie je j

jen nepatrná. Dojde především ke změně původního směru trajek- '

torie elektronu v Coulombově poli. Proto říkáme tomuto rozpty-

lu pružný.

Pravděpodobnost, že elektron dopadne na atom objektu, je

dána poměrem efektivní plochy k celkové ploše. Ku příkladu
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— 2 2
v 10 nm 10 nm tlustého objektu se nalézá přibližně 1 atom.
Je-li jeho průřez 10 nm, je efektivní pokrytí 10% , a to je
tak<5 střední počet srážek. Objekty, které obvykle zobrazujeme,
jsou tak tenké, že je elektron rozptýlen maximálně jednou.

Obr. 6*.
Různé způsoby detekce

:$Z rozptýlených elektronů.
-Kj'frtd

SWťTtí POU tiZOn MNTIUST'

©

Informaci o rozptylu, nebo-li kontrast obrazu, získáme
trojím způsobem (obr.6)s :
a) Detektor zvolíme takového tvaru a velikosti, aby detekoval ;

jen nerozptýlené elektrony* vznikne zobrazení v tzv. svět-
lém poli.

b) Detektor ve tvaru mezikruží zachytí jen pružně rozptýlené
elektrony; vznikne zobrazení v tzv. temném poli.

c) Destruktivní interferencí rozptýlené elektronové vlny s ko-
herentně nerozptýlenou vlnou pozadí vznikne fázový kontrast.
Rozdělení intenzity v rovině detektoru může být přitom in-
terpretováno jako časově proměnný Gaborův hologram.

Pro velikost kontrastu je samozřejmě důležitá závislost
počtu rozptýlených elektronů na úhlu rozptylu. Protože nepřed-
pokládáme, že by některý elektron neprošel objektem, je kon- j
trast závislý zcela na tvaru detektoru, který "sbírá" elektro- '
ny prošlé objektem.

Jak se dá snadno ukázat, závisí kontrast v případě světlé- í\,
ho pole na velikosti detektoru, přičemž se zmenšujícím se prů- [
měrem detektoru vzrůstá kontrast, ale i šum. V podstatě je kon-
trast vytvořen rozptýlenými "chybějícími" elektrony na pozadí
nerozptýlených elektronů.

Podstatně lepší vlastnosti má metoda temného pole zejména
proto, že je kontrast dán rozptýlenými elektrony, přičemž teo-
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reticky žádné pozadí nevzniká (nevezmeme-li ovšem v Úvahu, že
objekt nemusí být samonosný, nýbrž uložený na podlpžce byt se~
betenfií). Protože můžeme detekovat elektrony rozptýlené i do
velmi velkého úhlu, dosáhneme až 80% účinnosti. Tato možnost
významně snižuje potřebnou dávku elektronů pro zobrazení de-
tailu' určité velikosti. Navíc nevznikají u tohoto zobrazení
interfereční jevy, nebot zobrazení je zcela nekoherentní.

Objekty, které rozptylují elektrony relativně málo vzhle-
dem k tomu, že jsou složeny převážně z atomů s malým Z, mohou
být zobrazeny využitím metody fázového kontrastu. Na obr.7 je
příklad zobrazení pomocí fázového kontrastu a metody temného
pole. Na obr.8, 9 a 10 je několik příkladů zobrazení z různých
oblastí použití.

Obr.7.

Grafitované saze zobraze-
né a) metodou fázového
kontrastu, b) metodou
temného pole [6].

Obr.8.

Atomy uranu na uhlíkové
podložce (strana obrázku
35 nm) [ľ].

Obr.9.

Glutamin různě negativně
barvený [8].
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Obr.10.

Phthalocyanin mědi (znač-

ka zvětšení 1 nm) [9].

Nevyhnutelným důsledkem interakce elektronu s pevnou lát-

kou je radiační poškození, které ve větší či menší míře mění

původní strukturu zkoumaného objektu. Radiační poškození je

důsledkem nepružného rozptylu, který je doprovodným jevem pruž-

ného rozptylu, který potřebujeme k tomu, abychom mohli objekt

zobrazit. Myšlenka, že bychom mohli využít pro zobrazení i ne-

pružného rozptylu je málo použitelná, nebofc nepružný rozptyl

je podstatně méně lokalizován. Může ho však být použito pro

prvkovou a chemickou mikroanalýzu.

V principu existují tři způsoby přenosu energie elektronů

na atomy a molekuly:

a) Uvnitř pevné látky jsou atomy na svých místech vázány ener-

gií několik eV. Přenese-li slektron dostatečné množství

energie na atom, může se takový atom přemístit do jiné po-

lohy. Ukazuje se, že tento jev je nevýznamný.

b) Elektron předá energii stacionárnímu atomu, který přejde z

původního do excitovaného stavu. Primární elektrony přitom

interagují s elektrony atomů. Dá se ukázat, že za podmínek

obvyklých v prozařovací elektronové mil .oskopii je poměr

mezi účinným průřezem nepružného a pjružného rozptylu

fl"/<5~ = 6 Z .To znamená, že pro uhlík např. (Z = 6) je ^
np c r x ' •* n

stejné jako 0" . Musíme si však uvědomit, že pro zobrazení

použijeme podle účinnosti detekce jen část elektronů. Tak

ku příkladu pro zobrazení atomu uhlíku budeme potřebovat

při metodě temného pole okolo 40 elektronů, což způsobí 35

násobnou ionizaci. Při jiných druzích detekce je situace

podstatně nepříznivější.
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c) Třetím druhem nepružné interakce je ionizace vnitřních hla-

din. Rozptylový průřez této interakce je zhruba dán vztahem
-46T / (T = s Z , kde s je 1 až 4 podle energie primárního

K. p

elektronu.

Tak jako je pružný rozptyl nepostradatelný proto, abychom

získali informaci o studovaném objektu v podobě obrazu, je ne-

pružný rozptyl nutným zlem, které doprovází interakci elektro-

nu s pevnou látkou. Musíme proto hledat cesty, jak udržet dů-

sledky nepružné interakce, projevující se radiačním poškozen lni,

v přijatelných mezích. Účinné průřezy jsou v použitelných ex-

perimentálních podmínkách pro pružný a nepružný rozptyl stejné.

Přitom kolektivní excitace jsou méně nebezpečné než excitace

jednotlivých atomů. To je apriorní nevýhoda při pozorování bio-

logických struktur, zatímco uspořádané struktury - krystaly -

jsou podstatně odolnější. Struktura je v biologii mimořádně

důležitá, nebot podmiňuje funkci biomolekul a jejich reakci s

okolními. Bude zapotřebí hledat cesty, jak bučí "udělat" objek-

ty proti záření odolnějšími, nebo najít možnost definovat stu-

peň radiačního poškození. Samozřejmě je třeba volit takové me-

tody zobrazení, které se vyznačují vysokou detekční účinností

(obr.11).

Obr.11.

Vliv radiačního poškození

při metodě temného pole

(vlevo) a při metodě svět-

lého pole (vpravo) [io].

Na druhé straně však můžeme posledních dvou druhů nepruž-

ného rozptylu použít k získání dalších informací o studovaném

objektu. Excitace valenčních elektronů, které tvoří více jak

90% nepružných interakcí, způsobují ztrátu energie v rozmezí

10 - 30 eV. Bohužel však výrazná maxima plasmonových interakcí

dostáváme jen u mizivého počtu objektů.

Po vyčerpání všech možných přechodů valenčních elektronů

začne mít při asi 50 eV spektrum charakteristické hrany a maxi-

ma na postupně se zmenšujícím pozadí. Jsou způsobena excitací
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elektronů na vnitřních hladinách. Ukazuje se, že pro každý
prvek je možné najít nejméně jednu až dvě hrany mezi 50 - •
1000 -eV. Je třeba zdůraznit, že rozptylový průřez pro tuto in-
terakci je o 1 až 3 řády menší než u excitace valenčních elek-
tronů. Nicméně se dají pomocí dobře zfokusovaných svazků do-
sáhnout dostatečné signály od 100 - 1000 atomů, což odpovídá
množství 10~ 1 9 - 10~ 2 0 g. Na obr.12 je příklad ztrátového spek-
tra.

|K HRANA UHUKU

Obr.12.

Ztrátové spektrum [li]

200 250 M

ZTRÁTA ENERGK I t V I

Protože je tento příspěvek zaměřen více na možnosti zob-
razení struktury pevných látek než na studium jejich energe-
tické stavby, nebyly uvažovány excitace, které nejsou příčinou
radiačního poškození a které současně leží pod rozlišovací
schopností svazku elektronů s poloviční šířkou energií okolo
1 eV. Rovněž možnosti využití vznikajícího charakteristického
rtg záření a Augerových elektronů pro mikroanalýzu leží mimo
záměr tohoto příspěvku.

5. Dodatečné zpracování obrazu

Obrazy objektů, které jsou málo odolné proti radiačnímu
poškození, mohou být zpracovány dodatečně tak, že se výrazně
zvýší jejich informační obsah. Zvlášt výhodné je, má-li objekt
periodickou strukturu} pak lze použít optické difrakce a fil-
trace; téhož postupu můžeme použít k zmenšení šumu. Máme-li k
dispozici řadu obrazů identických objektů, můžeme jejich super-
pozicí dosáhnout pozoruhodného zlepšení (obr.13). Většina me-
tod zpracování obrazu a posteriori vyžaduje použití počítačů,
které mohou zpracovat relativně značné množství dat. .

•>..
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Obr.13.
Zpracování obrazu biomoleku-

a) původní obrazy, b) mírně

rozostřené, c) výsledný obraz

po mírném rozostření, d) ob-

raz získaný pomocí rtg difrak-

H M K ce, e) výsledný obraz modifi-

kovaného preparátu.

5. zíver
V referátu bylo poukázáno na složitost problémů doprová-

zejících řešení úkolu zobrazení atomové struktury pevné látky

pomocé elektronů. K těmto problémům fyzikálního charakteru se

řadí mnoho dalších složitých technických problémů, uvážíme-li,

že katodu, objekt i některé elektronově optické prvky musíme

umístit v ultravysokém vakuu, že mechanická stabilita a teplot-

ní drifty musí být po dobu expozice v rozmezí požadovaného roz-

lišení, že požadavky na parametry většiny elektronických obvo-

dů jsou na mezi současných technických možností. Výzkumná vývoj

v naznačených směrech povede k dalšímu zdokonalení přístrojů

pro studium struktury pevných látek.
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STRUKTURA ELEMENTÁRNYCH ČASTÍC Z HĽADISKA KALIBRAČNÍCH

Structure cf elementary particles in a framework of gauge

v. £ERN?
fyaifcy a biofyziky VK^ Mlynská dolina, 816 31

Zdanlivo protikladný názov taaatiky - štruktúra varaua
slementarita - mé historické koreňa* Na eleaentárna častica
r-3 p&vodne prišlo pri skúmaní Štruktúry atämu ako na "základné
stavebné kamene' Šalej "nedělitelné". Od začiatku plťdaalatych
rokov 99 však k pôvodne známym nlekoZkýa eleaentárnya časti-
ciam (e#p,r»,v) začali rýchlo pridávať SalSie, takža v dnei-
nej dobe ich poznané viac ako 300. Hoci Mnohé z nich sú krát-
ko žijúce rezonancie rozpadajúce sa na iné častica, nepodarilo
sa spomedzi nich vydeliť niektoré, ktoré by azda boli "viac
elementárne" ako ostatné*

Ukazuje sa, že vSetky hadróny (« ailne interagujúce ele-
mentárne častice) stoja hierarchicky na rovnakej úrovni. Ich
vyeofcý pečút - bohatosť spektra - naznačuje pritoanosť najakaj
štruktúry* Skutočne, Štúdium spektra (a,pravda, 1 vlaatnoatl
interakcií) viedlo k práca* o vnútorných syaetriách SU(2) 9

SU(3) a bol navrhnutý kvarkový aodel (Gell-Menn, Zweig)ako
spôsob realizácia týchto syaetrii. Podlá tohto aodalu sa had-
róny skladajú z kvarkov rasp* antlkvarkov - hypotetických sub-
Sastlc s neobvyklými kvantovými číslami (napr. tretinový bary-
ónový a elektrický náboj)*

Relatívna nsdávne experimentálna objavy čaatlc ý (Ting,
Richter) a T (čit. upsilon) (Lederman) vyžadujú zavedenia
nových kvarkov "c" (chara) a "b" (bottoa) navyia k pôvodnýa
"u" (up), "d" (down) a "s" (strange). Onaa málokto pochybuje
o tom, že bude objavený 8alli "t"(top)kvark. objav čaatica ý
a jaj príbuzných vyvolal pozornosť najmf preto, že ich spek-
trum sa dá uspokojivo vysvetliť predpokladoa o ich zložení
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z kvarkov "c" a "c" pri vhodná zvolenoa naralativiatickoa
potenciáli.

Iné indikácia na Štruktúru hadrónov pochádza z hlboko-
napružného leptón-nukleónového rozptylu, Predetavuje iatý ana-
log Rutharfordovho pokusu, ktorý viadol k objavu atóaového
jadra. V toato pripadá analýza anargatického spektra leptónov
nepružná rozptýlených na nukleóne viedla poaerne presvedčivo
k hypotéze o exietencii subčsetlc - partónov - vnútri nukle-
ónu [l] • Par tóny boli neskôr stotožnené s kvarkaai.

Evidencia pre existenciu itruktúry hadrónov je teda na-
ozaj silné. Napriek intenzívny* sneženia* nepodarilo ea viek
doteraz regletrovať izolovaný kvark. Hoci je treba pripustiť
aožnosť, že tento fakt je dôsledkoa nedostačujúcich energii
existujúcich urýchľovačov, prikléffa sa dnes vffčSina fyzikov
k názoru, že eae sa doatali do kvalitatívne novej situácie
v ktorej pojay "skladať ea* a "štruktúra" strácajú svoj intu-
itívny zaysel. Hoci v kvarkovom aodeli ss protón "skladá" z
troch kvarkov - u,u,d - hlbokonepružný ep rozptyl ukazuje pri-
toanoeť virtuélnych kvark antikvarkových párov.

V protiklade z celou dotarajdou skúsenoeťou ea ukazuje,
že interakcia kvarkov aá neobvyklý charakter. Pri pôsobení na
aalé vzdialenosti (veZké prenesené tyybnosti) sa kvarky chovajú
ako volné častice, t.j. interakcia ja asyaptoticky volná. Na-
opak pri pôsobení na dlhé vzdialenoeti je interakcia velai
eilná, čo vedie k neaožnosti odseparovať jednotlivé kvarky
(uvfznenie kvarkov),

V celkoa nedávnej dobe bol urobený značný pokrok v chápa-
ní týchto problémov a sú dokonca nádeje, že už poznáae teore-
tické vysvetlenie niektorých z nich, V dalSoa ee pokúsiae na-
značiť niektoré z týchto teórii. Pretože sa budeae snažiť ne-
vybočiť prltoa z ráaca vlac-msnej populárneho výkladu, nebu-
deae sa ani odvolávať na originálne články. Záujeacov odkazu- j\
jeae napr, na bohatý zoznaa literatúry v prehladnoa článku [2],

2.Kalibračné evaétrie

Ako sas uviedli v predchádzajúcej časti, mnohoraká, i
keď v podstata nepriaaa evidencia Jinazhroaaždená o tom, že
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ža "základným stavabnýai kaaeftnl" aú farai6nyx/

leptány: l£. e, £ . <ťt. H . f

kvarky : u« d, c, a, t, b

Keď sne vymenovali fundamentálne feraióny, vzniká priro-
dzená otázka, ako intersgujú. V toato kontexte ja treba upozor-
niť nm to, že ana do zoznamu "základných atavebných kaaeifov" ne-
uviedli fotón - časticu dobre znánu z kvantovej elektrodynamiky.
Otázkou je, či fotón do tohto zoznamu patrí, alebo aá oaobitná
postavenia v hierarchii ča9tic. Vývin fyzikálnych teórii, zdá
sa, naznačuje* že fetán (elektromagnetické pole ) zohráva skutoč-
ne zvláštnu úlohu* Pochopenie toho, v čom spočíva táto zvlášt-
nosť viedlo napokon k objasneniu aechanizau interakcia vymeno-
vaných fundamentálnych feraiónov. Peknú diskusiu k tejto pro-
blematike je možné nájsť vo Weinbergovom článku [3]*

Istá význačné postavenie fotónu sa dá najať v ton, ža
mechanizmus interakcie dvoch nabitých ferniónov apočiva vo vý-
rasne fotónu. Tento fakt však nie ja natoZke presvedčivý,ostat-
ne i interakciu dvoch fotónov možno naopak,, popísať vo vyššom*
ráde "výmenou" nabitých farmiónov. To, čo sa ukázalo byť pod-
statným Je kalibračná symetria lagranžiánu kvantovej elektro-
dynamiky ( Q E D ) , teda vec pre QEO samotnú v podstata technická
a zdanlivo okrajová. 3e sice pravda, ža elektrodynamiku ja nož-
né budovať i obráteným spôsobom, t,j. namiesto"uhádnutia"
lagranžiánu (a následného zistenia jeho symetrie) poatulovať
princip kalibračnej änvariantnosti a potom dostať tvar lagran-
žiánu, Prt QEO sú obidva postupy ekvivalentná a atoje teda
zdanlivo na rovnakej úrovni. Predaa ale za fundamentálnější
princíp (postup) je treba považovať ten, ktorý ná heuristicky

Mzda nenej je známa existencia ťažkého laptónu ť objaveného
v pc&tedných rokoch* Pripomíname tiež, že pre t-kvark zatial h
nie je pozitivna experimentálna evidencia, iba teoreticko
predpoklady. Súčasné teoretické úvahy tiež ukazujú, žo funda-
aentálnych fermiónov môže byť v princípe i viac, a to vždy o
Štvoricu (2 leptóny a 2 kvarky). Koznologické argunanty

pripúšťajú existenciu najviac jednej takej ďalšej štvorica*
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vSčšiu cenu*/, z tohto hľadiska sa zdá byť prlnlp kalibračnej
symetrie vo svätia posledných teoretických predstáv fundamen-
tálnější. Kalibračná invariantnosť QED znamená symetriu jej
lagranžiánu vzhladóm *na transformáciu

(x) — » exp(iq wfxf) Vl/(x') pre fermiónov<* poliš

P ™ elektromagnetické pols

kde q je náboj a tŕ(x)je lubovolná funkcia. V týchto vzťahsr^
má zrejme elektromagnetické pole (fotón} význačné postavenie
oproti všetkým ostatným poliam vystupujúcim v lagranžiáne

.'*' (predetevuje tzv, kalibračné - kompenzujúce - pole),
,1 Heurletickým motívom, ktorý (ako sa zdé\ viedol k CmpecMi
| bolo použitie princípu kelibrečnej invariantnosti ne vytvorenie
:,. teórie elebých, elektromagnetických i silných interakcií.

Takáto úloha je všek vyeoko netriviálna, Ťažkosť goofiva v ton
A že bezprostredné splnenie požiedeviek kalibračnej invariantnos-

ti, tak ako ich poznáme z QED, nie je pre silné a slabé inter-
í akcie možné. Ukážeme si to na príklade slabých Interakcii,
1 v ktorých na rozdiel od QEO
:': a) príslušné prúdy sú nabité

b) sú krátkodosáhové (kontaktné)

y. Rozdiel uvedený v bode a) lanko pochopíme z obr, 1, na ktoro?
_, sú Feynmanove diagramy pre procesy e£- -—* e^> (elektro-

magneticky) a xjf. e —-* ^*S» (slabo).

e

'Podobne nik nepochybuje o tom, že princíp najmenšieho účin-
ku je fundamentálnější ako Newtonové pohybové rovnice« hoci
nm pôde klasickej mechaniky sú oba principy ekvivalentné.



CC - 227

Af- pretipcHaJáúíÄ^^C' rrd&nllvo kontaktná slabá interakcia Je v
skutočností 8p*s?bcná výmenou intermediarnebo (ťažkého^ bozó-
nu ;V vidine, *c vo vertaxe prechádza miôV ma svoje neutróne.
Aby s« '.V £iO"ľcn 2a?. interpretovať ako K'sntum kalibračného póla*
musí teda príslwfiná kalibračná transformácia "mieSať" navzájom

'J- ra'-'tríncvé a xíénnyé polža»
Kým pr i ^elektromagnetických" kalibračných

->. rriach sa rftsňe pr i ia tranaforsiujú r;

_*exp(u|f&«»lp<í

pri kalibraSných transforaáciach ( ktoré by mail zodpovedať sy-
aetriÄm slůíjých Interakci i < musta &a rôzne polia t rana formovať

le v isaticovsa tvare

kdo T sú nejaké matice. Potom sa dá ukázať, že prísluSné ka-
libračné pole mu&i byť viackonponentné a bude sa transformovať

| podlá vzťahu

Okrea nehomogénneho člena typu \<ffx)sa vo vzťahu pre transfor-
PKóciľ kalibračného póla objavuje i homogénny člen, podobný ako
vo vzťahoch pre transformáciu fen*iónových poli. Znamená to,
Lt kalibračné pole je "nabité" , na rozdiel od neutrálneho elek-
tromagnetického póla y a je teda "zdrojom seba samého? Tento fak i
je dôsledkom neabelovakosti (nekomutatívnosti matic T) kalibrač-
nej transformácia* Vzhladom na spomínanú samointerakciu budú
pohybové rovnejte nelineárne, a teda matematicky komplikované*
Prlpomeneie eSti, |e matice T sú vlastne generátory vhodnej
grupy (napi** SO(2f) •
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3, Spontánna narúšania avatria

Ako eme už naznačili v predchádzajúcej čaeti, ďaliia
ťažkoeť, ktorú treba prekonať pri pokuee o popie elabých inter-
akcii poaocou kalibračnej teórie, epočiva v ich krátkodosaho-
vostl. Ak aajú byť sprostredkované výaenou bozéViu W« potoa z
fenomenologie plynie, že tento ausi aať poaerne«veXkú haot -
noeť, rádové 10 ač 100 GeV/c2. Kvantá kalibračného poXa, tak
ako bolo popieané v predchádzajúcej časti, však aueia aať
hmotnosť prísne nulovú. Tento nedostatok sa nedá obleť jednodu-
cho pridania explicitného haotnostného člena (-m W ) do lagran*
žiánu, pretože by ea narušila kalibračná invarlantnosť* Treba
preto hXadať inú Modifikáciu lagranžiánu, ktorá neporuší jeho
invariantnoeť, ale predsa efektívne vedie k tomu, že pole W
bude vyatupovať ako pole s nenulovou hmotnosťou.

Vhodný aechanizaue bol nájdený v spontánnoa narušení
symetrie (Kibble, Higgs). Spontánnym narušenia symetrie všeobec*
ne nazývame Jav, pri ktorom sice lagranžián a pohybové rovnice
majú určitú syra*triu, ale fyzikálne stavy túto symetriu nema-
j ú . Naznačíme kvalitatívne základnú myšlienku tohto mechaniz-
mu.

Začnime zdanlivo úplne z iného problému* Uvažujme dvoj-
komponentná ekalárne pole (f ' (*fľ Yz) 9 l«granžiánom:

Fenomenológiu, zodpovedajúcu takémuto lagranžiánu &l iftžemc
názorne predstaviť na jednoduchoa mechanickom modli (obr,2),
v ktorom ea malá gáíôčka pohybuje v "potenciálovej ja»eM

*7
Takýto atav nie je neobvyklý* Napríklad pri sféricky symetric-

kom centrálnom potenciáli, nemusí byť, vzhladom na nesymetrlc*
ká počiatočné podmienky, "slnečná sústava" symetrická*



CC - 229

VCf)

olr.2.

Základnému stavu ( vákuu ̂ zodpovedá guXôčka na dne Jasy. Tvar
údolia j»y je daný kvadratickým členom v potenciáli. Kmity,
ktoré gulička môže okolo základného stvt vykonávať zodpoveda-
jú kvantový* excitáciem. Gulôčka môže kmitať v dvoch nezávis-
lý r- h smeroch, So zodpovedá dvom typom částic. Frekvencie kmitov
zodpovedajú hmotnostiam tých čaetic, v našom prípade M. .

V inom príklade* v ktorom zvolíme potenciál

fyí * Y fif
dcatanene iný tvar údolia (obr. 3 ) . ktorý vznikne z p red c há-
zi^iiceho "preliačenim dna dovnútra". V tonto node 1 i ja základ-
ný ^tav guľôčky degenerovaný (ZubovoZná poloho po údolnej
kružnici). Ak vyberieme jeden z nožných stavov (na určitoa
mieste údolia^ potom tento stav neatá rotačnú symetriu, hoci
potenciál ju ná (spontánne narušenia)* Gulôčka okolo tejto
polohy môže opSť kotitať v dvoch smeroch, ale v jednom z tých
smerov - pozdĺž údolia - majú kmity nulovú frekvenciu. Fenome-
nologicky to znamená, žo v modeli budú vystupovať častice s
nulovou hmotnosťou - Goldstoneove bozäny. Tento jav je typický
pre prípad spontánne narušenej symetrie.

Vráťme sa ttraz ku kalibračným poliam* Pripomeňme si,
že v prípade elektromagnetického poZa jeho kvantá - fotony sú
vektorové častice sc splnom jedna* Napriek tomu, nemôžu*sa vy-
skytovať v troch rôznych splnových stavoch, ako by sme to azda
naivne mohli očakávať, ale iba v dvoch (pravotočivom a levoto-
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čivo*). "Chýbanie" tretieho etavu je zapríčinené nulovou hmot-
nosťou fotónu. Ak by sne taký tretí stav "umelo" vyrobili,
viedlo by to k toau, že fotón by ausel efektívne vystupovať
ako častica s nenulovou haotnosťou.

V ton spočiva základná myšlienka Hlggs-Kibbleovho me-
chanizMu. Oo lagranžiánu kalibračnej teórie zavedieae poaocné
skalárně pole s takýa interakčný* potenciálom, aby vznikol
jav spontánneho narušenia syaetrie, pričom však lagranžián ako
celok bol naSalej kalibračné invariantný. Celý trik je v tom^
že tvar lagranžiánu je taký, že umožňuje Interpretovať vznik-
r»uté Goldstoneove bozóny ako "chýbajúce" tretie koaponenty
vektorových kalibračných poli (w bozónov) . Preto fenoaenológia
modelu bude taká, že Goldflbneove bozlny sa v skutočnosti ne-
objavia, ale zato kalibračné polia budú efektívne vystupovať
ako polia s nfiulovou hmotnosťou. Navyše sa však v teórii
objavia skalárně častice - Higgsove bozóny - ktoré sú"pozos-
tatkom" pomocných skalárnych poli. Higgsove častice majú nenu-
lovů hmotnosť a v spomínanom mechanickom modeli zodpovedajú
kultom gulôčky v smere kolmom na údolnú kružnicu.

4,Salamov a Weinbergov model

Základné myšlienky sme už v podstate vysvetlili v pred-
chádzajúcich častiach. Ukázalo sa, že celý program tak, ako
bol uvedený,sa podarí realizovať iba vtedy, ak spolu so sla-
bými interakciami uvažujeme súčasne i elektromagnetické - ako
jednotnú teóriu* Príslušná grupa symetrie je potom SU(2)x U(l)
Spontánne narušenie symetrie nie ja úplné, podgrupa U(l) bude
grupou symetrie základného stavu, v dôsledku čoho jeden z kali-
bračných bozónov - fotón - nezíska hmotnosť, y teórii sa ob-
javia tri ťažké intermedlárne bozóny VI* s W* a Z°. Ako ukáz#l
t'Hooft, takáto teória je renormalizovatelná, čo značne zvý-
šilo d&verv v tento model. Objavenie sa Z° bozónu vedie k
predpovedi existencie slabých neutrálnych prúdov, zodpovedných«
za procesy typu i£ e — « * v ^ e. K niektorým experimentálny*
dôsledkom sa vrátime v poslednom odseku článku*

Ostáva ešte znovu zdôrazniť, že sa tak podarila zjedno-
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tiť elebé « elektromagnetické interakcie do jednej teórie, v
ktorej vystupujú ako dva rôzne aspekty toho istého javu. Dô-
vod, prečo sa tieto dva druhy interakcii tak velmi odlišujú
v sile - hoci príslušné vfzbové konštanty v zjednotenej teórii
sú v podstate podobné - spočíva vo vysokej haotnosti W bozónov
(okolo 80 GeV/c )• Táto hmotnosť vystupuje vo vzťahoch pre
účinné prierezy v menovateli (propagátory^preto efektívne
Interakcie s výaenou W bozónov sú slabé*

5. QCD

3e zaujlnavé, že súčasná slubná teória silných inter-
akcii sa vyvinula z pôvodne umelého prvku-v kvarkovom modeli,
z farby. Farba bola do aodelu zavedená dodatočne, z nutnosti
obísť ťažkosti so štatistikou,a v tej dobu bola zrejme povazo-
vaná za aálo estetické "nutné zlo". Potrebu zavedenia farby
najlepšie vidine na príklade rezonancie A " . 3ej kvarkové zlo-
ženie je u,u,u. Má spin 3/2, Pri predpokladanom symetrickom
základnou stave sa dostávame do sporu so štatistikou • kvarky
sú f e na ióny. Bolo treba zaviesť 8alší a tupet? volnosti k vár-
ku, vzhladoa na ktorý by bola vlnová funkcia A + r antisywstric-
ká. Tento stupeň volnosti bel pouenovaný farba (3 stavy: čer-
vená* zelená, modráX V hadróne sú kvarky v calkovom stave fareb*
neho eingletu - hadróny sú "bialo", T.j, A + + sa skladá z
červeného, zeleného a modrého u-kvarku, Keflže 30 empiricky
ukázalo, že farebné stavy hadrónov neexistujú, všetky sú "bicie",
začalo sa predpokladať, že problém farby e problém uvSznsniú
kvarkov spolu súvisia* totiž že volne môže existovať iba fareb-
ne singletný stav. Preto nemožno vidieť samotný kverk, ktorý
má farbu. Farbe sa preto začala prisudzovať dynamická úloha t
bol vyslovený predpoklad, že farebná symetria (si'(3)) chápaná
ako kalibračná symetria by mohla byť vhodným kandidátom na ,\,
teóriu silných interakcií (cell-Mann, Fri tzschV Objavil sa no- f.
vý pojem - kvantová chromodynamika ( Q C O ) .

Velký záujem o QCO vyvolala skutočnosť, £e 30 podarilo
ukázať, že je to teória asymptoticky volná - v dôsledku neabe- i
lovského charakteru-kalibračnej symetrie (Pclitzer, Wiltzek,



CC - 232

Groee. V tejto teórii kverky interagujú poaocou výaeny glu-
ónov. Gluóny aú vektorové kalibračné častice* Je ich osem
(farebné atupne volnosti). Sú farebne nabité, preto existuje
saaolnterakcia, lagranžián je nelineárny.

Pravda, vý«ena gluónu C podobne ako na (obr, 1^ výmena
fotónu) je iba najnižšia rádoa poruchovej teórie príslušnej
interakcie* Vyšším rádoa zodpovsdá vela zložitejších diagra-
aov. Poaocou teórie renoraalizácil však vieme efekt aspoff
čaati týchto diagraaov vyšších rádov zohladniť. Výsledok je
dosť prekvapujúci. Stačí 'irať do úvahy iba akoby najnižší rád
Cvýaenu gluónu) ale naaiesto vlzbovej konštanty použiť pri vý-
počte efektívnu vffzbovú konštantu, hodnota ktorej je závielá
nm veZkoati v interakcii prenesenej hybnosti. Asyaptotická
volnosť znaaená, že pre velké prenesené hybnosti sa hodnota
efektívnej vSzbovej konštanty blíži k nule. častice sú asym-
ptoticky volné. Naopak pri aalých prenesených hybnostiach
(velké vzdialenosti) hodnota efektívnej vSzbovej konštanty
prudko rastie, interakcia Je velni silná. To je príčinou náde-
je vysvetliť na základe QCD uvlznenie kvarkov. Hoci riešeniu
tohoto problému bolo vynaložené vela úsilia, nepodarilo sa ho
zatial uspokojivo zvládnuť. Poruchové metódy totiž v tejto
oblaeti nemožno použiť, teória je nelineárna, preto riešenie
je velmi obťažné.

Naopak, v oblasti velkých prenesených hybnosti je možné
použiť poruchovú metódu. Boli získané niektoré skutočne pekné
výsledky, z nich azda najdôležitejším bolo pochopenie polne-
-teoretickóho "pozadia" partónového modelu.

S. Velké zjednotenie •;

Ak veríme, že poznáme teóriu silných interakcií C Q C D )
i teóriu elektroslabých interakcii (salamov a Weinbergov <no- j\,;
del}, potom prirodzene vzniká otázka, či nemožno tieto teórie |,
spojiť do jednej teórie interakcií. Všetko sú to totiž kalibrač-
né teórie, a teda má zmysel otázka, či sa nedajú zjednotiť podob-
ne ako elabé a elektromagnetické Interakcia. Takúto možnosť na-
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znečuje i nápadná syaatria aadzi leptána! a kverkaai. Tak lep-
tóny ako i kvarky vystupujú v Salanovea a Weinbergovoa aodeli
v- lavotočivých dubletoch. pričoa ich počty sú rovnaké •

Cí O (?)
0 (:•) 0

Oednéau takéauto stĺpcu býva zvykoa hovoriť Mgenerácia"«Zaráža-
júce je pritoa, že vlastnosti rôznych generácii e v podstate
obdobné.

Proti snahe o "velké zjednotenia" by azda aala hovoriť
značná rozdielnosť vSzbových konštánt QCD ( c( 8«O,l) a elektro-
elabýcb interakcií (*«* 1/137). Ako sne však už spoaenuli, efek-
tlvna vSzbová konštanta QCD klesá pri přechode k vyšila prene-
eenýra hybnostiam. Hodnota oi^ to 0,1 zodpovedá súčaanej urýchlo-
vačovej oblasti (rádové niekolko GeV). Pri extréane vysokých
energiách však môžu byť tieto konštanty porovnatelné. Extrapolá-
cla podlá rovnic renoraallzačnej grupy dáva odhad radova 10

4 GeV ako hodnotu typických preneaených hybnosti pri ktorých sú
^ efektívne vSzbové konštanty QCO a elektroslabých interakcii
'•t rovnaké. Taká vysoká hodnota súvisi s týa, že pokles o<8 je
-4 velmi poaalý - logaritaický.

Prirodzené je potoa predpokladať, že pri takýchto vyso-
kých ertrglách je plná syaetria aedzi silnýwi a elektroslabýai

•• iriterakriaal. Pri urýchlovačových energiách takúto syaetriu
rspo^crujens, pnto musí byť silne-narušená (spontánne).

Ak 9* zaujíffawe o to, aká grupa kalibračnej syaetrie
/ hcá tilort. v tonto "vslkom zjednotení", potom táto ausi zrsjae

obcalicvať podgrupy

sf(3) f a r c b ® f s u ^ ® ufi)}farcb. w i — > - / w " W S elektroslabá

{jrsdpr>kladand &yf»«tria aedzi leptónni a kvarkaai
vedl*, vlastne k hypotéze e existencii t-kvarku.
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Najjednoduchšia grupa, v ktorej platia tieto (a niektor* íel-
§ie) predpoklady je SU(s).

Pozrime ea terez,ako vezerá fenomenologie v rámci také-
hoto zjednotenia. Častice jednej generácie tvoria raprerentá-
ciu Oreducibilnú) grupy SUC5). Každá generácia ja pritom brr«
ná nezávisle, vzájomný vzťah generácii nie je nijako určený.
Grupa SU(5) aá 24 generátorov, ktorý* ausí zodpovedať 2* kali*
bračných poli bozónov , 12 z nich &0 "známe"; fctžr, w , w">
Z°, 6 gluónov. 12 tfelSich bozónov "pscháťza" r tri?na*orrcáeii,
ktorá "miešajú" v ráaci reprezentácie lepténov* & kvarkové
stupne volnoeti. KeSže pri urýchlovečových energiárh inter-
akcie tohto typu nie eú znáae (do jedného vertevu vstupu je
Iept5n 1 kvark) auel byť ich prejav potlačený spontánny* na-
ruSenlm eyaetrie tak, že prlsluSné boz5ny majú vcZ«i velkú
haotnosť - rádové 10 GeV/c .Tieto boz6ny sa zvyknú nazývať
X a Y a hovorí ea IM tiež laptokvarky, Okrem tohe vystupuje v
teórii vela Higgsovekých Saetic, zodpovedných ~3 rarušäni?
symetrie.

Teória takéhoto "velkého zjednotenia" sk3lahi,t nia^clkr
nesporných úspechov. Patri k ni«i výpočet Sal,amovho-?/einberscv-
ho uhla (t#j« vzťahu Medzi vízbovýail konštantami slabých a
elektronagnetických interakcii ) 1 napríklad úspešná pre
hmotnosti b-kvarku na základe symetrie medzi leptóVmi a
kaml a zo známej hmotnosti 'ť-leptonu. Nepodarilo-sa však z&~
tiaZ úepeSne znížiť počet voíných parametrov v teórii, ktorý
je vSčSl ako 20. To iste nie je estetická črta modelu,

3ednou z rozhodujúcich a zatial netestovaných predpo-
vedí modelu je rozpad protónu s dobou života rádové 10
rokov* Táto predpoveď je dôsledkom existencie leptokvárkových
interakcii v modeli. Experimentálni verifikácia je však zrejme
veZmi náročná.

Už z tohto krátkeho přehledu je vidieť, že teória po-
kúšajúce sa o "veZké zjednotenie" zatiaZ nie sú v tom stave,
aby aa dalo o nich predpokladať. Že aú to "konečná" teórie
interakcii. V súčasnosti sa na tejto problematike intenzívne
pracuje, najaS na otázke aožnoetl generovania spontánneho na-
rušenia symetria iným mechanizmom ako Higgeovým. V tomto smere
boli dosiahnutá niektorá čiastkové úspechy pri pokusoch pri-
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písať spontánna naruSerle vplyvu radiačných korekcii. Ala to
u2 je naozaj proiSn^ "pracovný" okraj naiich súčasných vedomosti
o štruktúre častíc.

7»Experimentálne aspekty

V posledných rokoch »a fyzika vysokých energii dostala
r?r nebývalej situácie, že totiž do istej miery "teeria pred-
stihla experiment". Ako sme sa to snažili vyložiť-v predchádza-
júci?^ Č3<*tlach, v súčasnej dobe existuje akýei vlac-aenej uce-
Isrtý n hre? o Štruktúre čaetlc. Pokial sa týka epektra, obraz je
približne nasledovný:

i. i Í í

í "i Ji , 1 i J i h p
0.4 4 • « 0 **

Experiraentálne je vSelr zatial preskúmaný iba začiatok tejto
Skály. Existencia čarovných častíc bola už potvrdená doetatoč-
ne hodnoverne, Pokial ide o častice typu bottoe, nja je zatial
jednoznačná evidencia pre ich existenciu* hoci poznáae čafticu
TC-rbE), Ide totiž o to, registrovať časticu s kvarkovýa
"zložením" napríklad uB. t-analóg častics ^ sa zatial nepo-
darilo vidieť, intenzívne ea v5ak bude hladať na protibežných

•ŕ —

e e zvSzkoch PETRA a PEP# Tieto zariadenia sú schopné pre-
skúmať spektrum hmotnosti ež do hodnoty ^ 30 GeV/c •

klasických urýchlovačov v blízkej budúcnosti
bude zrejme neutrinová a miónová fyzika, najmf otázky overenia
predpovedí kvantovej chromodynamiky (radiačných korekcii^ k
otázkam äkélovenia. Štruktúrnym funkciám a podobne. V tejto
oblasti už bolo doaiahnutých.viacero pekných výsledkov, kto-
ré zatial súhlasia s predpoveďami QCD.

Pre vySetrenie dalilch oblasti hmotnoetnóho epektra
vSak zrejme treba nové zariadenia, Zatial sa uvažuje o dvoch
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a/ "hadrónové protlbežné zvlzky", s energiou okolo 900
GeV/zvIzok. Tlato zariadenia budú dostupné v blízkej budúcnosti.
V súčasnosti sa pripravuje v CERNe úpravou SPS typ protón-antl-
protón. v USA sa začala výstavba projektu XSABELLč.

Na týchto zariadeniach je nožné v princípe regietrovať
•nohé "zaujímavé" objekty ( W-bozóny. Hlggsove častice). Potiaž
spočíva v obťažnej detekcii týchto častíc na silno* pozadí mno-
hočaeticovej produkcie.

b/ Velké nádeje sa vkladajú do zariadení s protibežnýai
e*e~ zvizkaai s energiou rádové 100 GeV/zvizok. Takéto pro-
jekty sú však technicky i finančne aiaoriadne náročné a ich
konštrukciu aožno očakávať až zhruba o 6 - 10 rokov. V súčas-
nej etape bežia práce na prípravných projektových štúdiách
CLEP). Výhodou experimentov na týchto zariadeniach je to,
že sú ovela čistejšie a experti sa takmer jednoznačne zhodu-
jú v tom, že v prípade úspešného skonštruovania týchto zaria-
dení podarí sa experimentálne overiť všetky podstatné črty
Salaaovho-Weinbergovho modelu.

Pravda* hovorili srn zatlaI len o "overovaní" existujú-
cich teórii. 3e viak v skutočnosti velmi pravdepodobné, že
fazika na nových zariadeniach nebude až natolko "nudná". Tak-
mer isto sa objavia nečakané prekvapenia. Aké - to sa netrúfame
odhadnúť.

Oblasť energií "velkého zjednotenia" sotva možno skúmať
v klasických experimentoch u rýchlo vačového typu, Azda jedinou
v blízkej budúcnosti testovatelnou predpoveďou Je doba života
protónu. Táto doba je valmi dlhá 10 **"* rokov, experiment
by bol mimoriadne náročný. Sednou z možnosti je projekt
DUMÁNO - 1 km morskej vody ve velkých hĺbkach sledovaný
detektormi. No to je zatial iba budúcnosť*

Literatúra
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SJEDNOCOVÁNÍ FUNDAMENTÁLNÍCH INTERAKCÍ
Unification of fundamental interactions
J. NIEDERLE
Fyzikální úatav ČSAV, Na Slovance 2, 180 40 Praha 8

1. ÚVOD

Pres veškerou rozmanitost a složitost jevů, které v pří-
rodě pozorujeme, věříme , že příroda je v podstatě jednoduchá
a že je ovládána jen několika málo jednoduchými zákony.

Jednotný popis přírody vytváříme v současné době pomocí
elementárních částic a jejich interakcí. Nahlédneme-li do
učebnice fyziky vysokých energií,zjistíme, že elementárních
částic a jejich rezonancí je přes 300. Ty, jejichž doba živo-
ta je delší než 10~ 2 0s, zachycuje tabulka I. Vedle fotonu v
ní vystupuje rodina leptonů, do níž patří elektron, mion, ne-
dávno objevený v i tak zvláštní částice, jako jsou neutrina.
Největší skupinu částic však v tabulce tvoří tzv. hadrony.
Ty podle spinu dělíme na mezóny (s celočíselným spinem) a na
baryony (s poločíselným spinem). Mezi baryony se setkáváme
např, s dobře známým protonem a neutronem a mezi mozony zase
např. s piony jr%Jl~'1x'*' i částicemi ý, které způsobily v r«
1974 "listopadovou revoluci" - přehodnocení našich představ
o elementárních částicích.

V učebnici o fyzice elementárních částic se dále dočteme,
že mezi částicemi dnes rozlišujeme čtyři typy interakcí (viz
Tab.II). Přitom gravitační interakce, které působí mezi všemi
částicemi a elektromagnetické, které působí jen mezi. elektric-
ky nabitými částicemi, jsou dlouhého dosahu, a proto so s nimi
často setkáváme i v běžném životě. Na druhé straně slabé a

Neutrina zavedl Pauli v 30.letech,aby platil zákon zacho-
vání energie při radioaktivních rozpadech (i . Neutrina
jsou nehmotná, pohybují se rychlostí světla ve vakuu a
hrají stále důležitější úlohu v úvahách o vesmíru (např.
při vysvětlení vzniku supernov).
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silné interakce jsou velni krátkého dosahu a působí jen mezi
některými částicemi, jak je zachyceno v Tab. II.

Interakce

gravitační

elektremagn.

slabé

silné

Dosah

oo

co

~10~15cm

io- 1 3-io- 1 4

cm

Vazb. kenst•

G N = 5,9.1O"
39

G^ = l,O2.1O~5

g2~l

Působí na

všechny
částice
nabité
částice
nadřeny a
leptony

hadrony

Zprostředka-
vána

gravitony

fotony

bosony

hadrony

Tab. II

Existence několika set elementárních částic a rezonancí
spolu se čtyřmi typy jejich interakcí má jistě daleko do jed-
noduchosti. Jednoduchý popis přírody se začne před námi rýso-
vat teprve když hadrony považujeme ne za elementární, nýbrž za
složené a to ze subčástic,tzv. kvarků a teprve když základní
interakce mezi (elementárními) leptony a těmito kvarky zač-
neme sjednocovat, takže nakonec čtyři dnešní známé typy inter-
akcí částic se stanou pouze čtyřmi projevy jediné,ještě fun-
damentálně jš í interakc e•

2. ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ ČÁSTICE HMOTY

Zastavme se nejprve u popisu hadronú pomocí kvarků. V
kvarkových modelech předpokládáme, že mezeny jsou vázané sta-
vy kvarků a antikvarku a bary ony vázané stavy tří kvarků.
Experimentální výsledky a teoretické důvody, jako je souvis-
lost mezi spinem a statistikou vedly nakonec k tomu, že jsme
zavedli kvarky pěti "chutí" (flavour) ' a to vždy ve třech

*/ Očekává se nutnost zavedení ještě kvarků šesté chuti.Jed-
notlivé chuti označujeme: u(up), d(down), s(strange),
c(charm), bíbottom, beauty), t(top, truth).
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nbarvách" (colour); např. červené, žluté a modré - tedy cel-
kem 15 kvarků (a 15 antikvarků).

[,. Silné interakce hadronů je podle kvarkových představ se-
kundární a podmíněna primární (silnou) interakcí kvarků (po-

• dobně jako van der Waalsova interakce molekul je podmíněna
Coulombovou interakcí atomů). Primární interakce je zprostřed-
kována tz v. gluony - vektorovými boaony, které pro silné in-
terakce kvarků hrají stejnou roli jako fotony pro interakce
elektromagnetické.- Interakce kvarků je popsána kvantovou

r chromodynamikou« Ta je budována v úzké analogii s kvantovou
elektrodynamikou. Je zde však jeden podstatný rozdíl. Elektro-
magnetické interakce působí pouze mezi elektricky nabitými
částicemi, přičemž foton, který tuto interakci zprostředko-
váváme sám nenabitý. Na druhé straně silné interakce působí
mezi barevnými kvarky, avšak gluony, které tyto interakce
zprostředkovávají,nesou též barvu (jsou "nabité") a mohou
tedy, na rozdíl od fotonů,působit přímo samy na sebe. To a
další rozdíly mají za následek podstatně odlišné chování
systémů popsaných kvantovou chromodynamikou a kvantovou
elektrodynamikou. Napr. interakce kvarků závisí na vzdálenos-
tech kvarků a to tak, že se zvětšováním vzdálenosti kvarků
interakce roste a se zmenšováním vzdálenosti interakce klesá.
Proto dříve než k uvolnění kvarků z hadronu dojde ke vzniku

- péru kvark - antikvark,takže samotné kvarky nemůžeme nikdy
pozorovat '; proto též při velmi vysokých energiích (tj. ma-
lých vzdálenostech) se kvarky v hadronech chovají jako volné

. částice.

U samotných kvarků, stejně jako u leptonů, většinou již
žádnou další strukturu neuvažujeme. Kvarky a leptony jsou

f: tedy bezstrukturní a popsány kvantovou teorií lokálních polí.

Principiální nemožnost pozorovat kvarky způsobila, že za
fundamentálnější veličiny pokládáme spíše pole než je-
jich kvanta-částice.
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Docházíme tedy k těmto závěrům:
i/ Popis silně interagujicích částic - hadronů se podstatně

zjednodušil zavedením kvarků, které na sebe působí pro-
střednictvím gluonů.

ii/ Základními stavebními částicemi hmoty jsou podle součas-
ných představ leptony a kvarky.

iii/ Mezi leptony a kvarky rozlišujeme celkem čtyři typy in-
terakcí a to interakce elektromagnetické, slabé, silné
a gravitační.

iv/ Leptony a kvarky spolu s jejich interakcemi popisujeme v
rámci kvantové teorie lokálních polí.

3. SJEDNOCOVÁNÍ FUNDAMENTÁLNÍCH INTERAKCÍ

Dalšího zjednodušení popisu přírody dosáhneme, podaří-li
se nám sjednotit různé interakce leptonů a kvarků tak, že je
můžeme pokládat za různé projevy nějaké ještě fundamentálněj-
ší interakce. Realizovat takový program se může zdát velmi ob-
tížné, protože poměr velikosti silných, elektromagnetických,
slabých a gravitačních interakcí je 1 : 10" 2 : 10" 5 : 1O~ 3 9

(viz Tab. II). Nutno si však uvědomit, že tento poměr platí
při současně dostupných energiích. Sjednocování různých
interakcí předpokládá, že se poměr velikostí interakcí lepto-
nů a kvarků s růstem energií bude měnit a to tak, že se růz-
né interakoe při určitých energiích vyrovnají a stanou se ne-
rozlišitelnými, jak naznačuje obr. 1. Program sjednocování 4
základních interakcí leptonů a kvarků si proto představujeme
ve 3 energetických etapách:

I. etapa - sjednocování elektromagnetických a slabých inter-
akcí ,
Slabé interakce s růstem energie by se měly zesi-
lovat. Při dosažení energie asi 100 GeV (v těžiš-
tovém systému), tj. při sondování vzdáleností .asi

16 —17

10 - 10 'cm, slabé interakce by se měly vyrov-
návat s interakcemi elektromagnetickými. Elektro-
magnetické a slabé interakce pokládáme v této
etapě za dva projevy tzv. elektroalab.Ých interakcí.
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II. etapa - sjednocováni elektroslabých a silaých interakci
Toto tzv, "velké sjednoceni" je charakterizováno
v závislosti na modelech dosažením energií (v tě-
žišíovóm systému) bud* 1O4 - 1O 6 GeV (tj. při son-
dování vzdáleností 10" 1 8 - 10~20cm) nebo energiemi
většími než 10 J GeV (tj. při vzdálenostech menších
než 10"29cal

III»etapa - a zjednocovaní všech interakci
Sjednocování všech interakci včetně interakcí
gravitačních je charakterizováno energiemi (v tě-
žišťovém systému) asi 10 9 GeV,tj. sondováním
vzdáleností asi 10~-" cm.

V této souvislosti pouze poznamenejme, že v roce 1980-
1981 dosáhneme pomocí urychlovačů energií asi 100 - 400 GeV
(v tě&ištovém systému), tj* budeme mít možnost prověřit teo-
rii elektroslabých interakcí. Energeticky méně náročná varian-
ta sjednocení elektreelabých a silných interakcí bude experi-
mentálně prověřitelná asi do roku 2000. Ještě dodejme, že v
kosmickém záření v současné době detekujeme interakce částic
i s energií 10 GeV.

Popišme si nyní trochu podrobněji,jak realizujeme jednot-
livé etapy sjednocování interakcí.

3.1 Kalibrační princip

Hlavním nástrojem, pomocí něhož realizujeme program
sjednocování interakcí, je kvantová teorie lokálních polí a
v ní využití různých symetrií, hlavně tzv. kalibračního prin-
cipu. Jak známo, symetriemi ve fyzice nejčastěji rozumíme
transformace, při kterých se tvar zákona (příslušná rovnice)
nemění. Nejznámějšími symetriemi jsou symetrie prostoročasu
(rotace, translace, Lorentzovy transformace apod.) a vnitřní
symetrie (transformace isospinu aped., tj. transformace v ji-
ných než prostoročasových)stupních volnosti). Invariance fy-
zikálních rovnic vůči těmto symetriím má za následok různé
zákony zachováni (energie, hybnosti atd.), jak plyne zo známé
věty Noetherové. Kromě těchto tzv* globálních symetrií pouzí-
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váme ve fyzice i tzv. lokální, kalibrační symetrie - symetrie,
invariance vůči nimž nevede k zákonům zachování, ale k exis-
tenci nového (kalibračního) pole a k jeho jisté interakci se
sebou samým i s výchozím systémem polí. Lokální kalibrační
transformace jsou charakterizované tím, že jsou prostoročaso-
vě proměnné - závisí na světobodu z , ve kterém kalibrační
transformaci provádíme (proto název lokální).

Pro sjednocování interakci je podstatné, že v kvantové
teorii pole máme k disposici tzv. kalibrační princip - recept
jak z teorie invariantní vůči jisté globální symetrii vytvořit
teorii, která je invariantní vůči příslušné lokální symetrii.
Tento princip můžeme schematicky rozdělit do tří kroků:

i/ Uáme k disposici teorii popsanou lagrangiánem L , která
je invariantní vůči grupě G jistých globálních transfor-
maci. Co to znamená,si ukážeme na konkrétním příkladu.
Uvažujme volné pole se spinem 1/2 charakterizovaném
lagrangiánem

e:' a grupu infinitesimálních transformací, jejíž generate
/- ry splňují algebru

kde éabc je úplně antisymetrický tensor, £ * /.
,'H;,A Předpokládejme, že při těchto transformacích se pole
i kotransformují následujícím způsobem

kde £ a je infinitesilmální parametr charakterizující
; danou transformaci. Zřejmě

a teorie je tedy vůči uvažovaným transformacím invariant-
ní-

ii/ Uvažovaná teorie není však obecně invariantní vůči lokál-
ním transformacím, při kterých
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f (X) —*•

nebot Ý a \Ý 8 e transformují nyní různě. Skutečně

a tedy člen f/4,ý v lagrangiánu L není invariantní.
Invarianci teorie vůči lokálním transformacím dosáhneme,
zaměníme-li derivaci ^ kovariantní derivací D^ ("mini-
mální interakce")

kterou definujeme pomocí H vektorových potenciálů A*6rJ
(každý pro jeden generátor rc ),jejichž transformační
vlastnosti vůči lokálním transformacím definujeme

A<*i~* A;<,)= A ^
kde g je vazbová konstanta* Jelikož ̂  a í ̂  se transfor
mují stejně, teorie s lagrangiánem L #f^, P^Ý) 0 e inva-
riantní vůči lokálním transformacím charakterizovaným
parametry £*<xK

iii/ Abychom mohli kalibrační potenciál A* prohlásit za fyzi-
kální, musí splňovat pohybové rovnice druhého řádu. K
lagrangiánu \(Ý>DrÝ) musíme proto dodat jeho "kinetický
členM,jen2 musí být sám o sobě invariantní vůči uvažova-
ným lokálním transformacím. Kinetický člen nejčastěji be-
reme ve tvaru

L1 s - f
kde

Vidíme tedy, že pomocí kalibračního principu umíme zkon-
struovat teorii invariantní vůči grupě lokálních transformací. Jv
V této, tzv. kalibrační teorii se objeví nejen nová vektorová
pole A®UJ, a = 1,...,N, ale je zcela určena i jejich inter-
akce s výchozími poli y> (kovariantní derivací D„ ), i se
sebou samými (členem L^ ).
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Příklady:
1/ Nejznámějším příkladem kalibrační teorie je elektrodyna-

mika. Grupou kalibračních transformací je komutativní
grupa U(l) , takže D = 2L + teA^ty, TL> -$**»,- ^A^.

2/ Kalibrační teorií je i kvantová chromodynamika. Kalibrač-
ní grupou je grupa S U ( 3 ) c o l o u r a roli pole Ý hrají pole
kvarků.

3/ Kalibrační teorií je rovněž teorie gravitace, i když tam
výběr kalibrační grupy a celé struktury teorie není zce-
la jednoznačný. Kalibrační grupou je grupa lokálních
Poincaréových nebo lokálních Lorentzových transformací
apod.,v roli kalibračních potenciálů A£ vystupují tet-
rády e£ a v roli kalibračního pole F^ Riemannův tensor
křivosti

Vybudovat i teorii slabých interakcí v rámci kalibračních
teorií působilo jisté potíže. Slabé interakce, na rozdíl od
elektromagnetických, gravitačních i silných interakcífjsou to-
tiž zprostředkovány intermediálními bosony W+,W~ a Z ,
které jsou hmotné, zatímco kalibrační pole v kalibračních
teoriích jsou nehmotná. Tuto potíž se podařilo překlenout
teprve když se objevil mechanizmus, pomocí něhož můžeme zhmot-
nit kalibrační pole, aniž bychom narušili přitažlivé rysy ka-
libračních teorií. Tento mechanizmus se často nazývá
i když na jeho objevu se nezávisle podílel vedle Higgse Brout,
Englert, Guralnik, Hagen i Kibble. Spočívá ve spontánním na-
rušení kalibrační symetrie. Zájem o tento mechanizmus neobyčej-
ně vzrostl, když 't Hooft, Veltman, B.W.Lee, Zinn-Justin a
další ukázali, že kalibrační teorie spontánně narušena Higgso- !
vým mechanizmem je renormalizovatelná (nekonečné výrazy, kte-
ré v teorii vznikají při použití poruchového počtu jsou syste-
maticky odstranitelné tak, jako v kvantové elektrodynamice). |\,

1 t
Docházíme tedy k závěru, že teorie všech fundamentálních !

interakcí můžeme budovat v rámci kalibračních teorii. Všechny
interakce jsou tedy sestrojovány stejnou metodou a liší se
hlavněvkalibrační grupě. Sjednocovat dva typy interakcí charak- :

terizované kalibračními grupami 0^ a Gg pak znamená vytvo-
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řit kalibrační teorii s kalibrační grupou G , která obsahu-
je grupu G n $ Gg jako svoji podgrupu.

3.g Sjednoceni elektromagnetických a slabých interakci

Nejúspěšnější způsob navrhli Weinberg a Salám. Jejich
,\ model vychází z kalibrační grupy G = SU(2)® U(l). Odpovída-
;: jícími kalibračními poli jsou pole intermediálních bosonů
• ̂ W+,W~ a Z (pro podgrupu SU(2)) a pole fotonu (pro U(l)).

Tato kalibrační grupa je spontánně narušena až do podgrupy
U(l). Tím jsou příslušná kalibrační pole W+,W" a Z Q zhmot-
něna (na hmotnost asi 80 - 100 GeV). Jelikož "síla interakce"
je nepřímo úměrná hmotnosti zprostředkujícího pole, slabé

I interakce jsou při současných energiích o hodně slabší než
elektromagnetické. Poznamenejme však, že s růstem energie se
kalibrační grupa G stane grupou exaktní symetrie (interme-
diální boaony W+,W~ a Z Q budou nehmotné) a elektromagnetické
a slabé interakce budou nerozlišitelné.

Leptony a kvarky jsou ve Weinberg-Salamově modelu sesku-
peny do tzv. levotočivých SU(2)-dubletů a pravotočivých SU(2)-
singletů, jak je znázorněno na obr. 2.

1 leptony kvarky

iľ> 6 - d, &tb

obr. 2

Hlavní předpovědi Weinberg-Salamova modelu:

i/ Existence tzv. neutrálních proudů, tj. existence např. '
reakcí ^ «•« -* vr + * , *J,+ « •• »ju •• • [:•
Tyt© proudy byly objeveny v CERNu v r.1973 presto, že ř
účinné průřezy zmíněných reakcí jsou nesmírně malé r
(-10 4 E cmVGeV). r

ii/ Existence kvarků dalších chuti (s charmem, krásou a pod.)
iii/ Jednotný popis všech neutrinových interakcí, který výbor-
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ně souhlasí s experimentem (devět nezávislých experimentů
.; t určeno jedním parametrem).

iv/ Narušení parity v reakcích
J e + d -*• e + X ,

e + p — » e + X .

'.. Předpovězené narušení byl* nejen v r. 1978 pozorováno
(SLAC - Yale - CERN - Aachen - Hamburg; Oxford, Novosi-
birsk), ale je i v plné kvantitativní shodě, i když se
jedná o velmi subtilní efekt.

v/ Vyčíslitelné korekce slabých interakcí ke kvantové elek-
trodynamice. Tím teprve moderní testy platnosti kvantové
elektrodynamiky (např. určení hodnoty (g-2) faktoru elek-
tronu nebo mionu) dostaly smysl.

vi/ Existence hmotných intermediálních bosonů W +, W*a Z s
hmotnostmi kolem 100 GeV. Experimentální prověrka bude
realizována v r.1980-1981.

3. j Velké g.iednocení
Sjednocení elektroslabých a silných interakcí je možno

provést různými způsoby. V literatuře se nejčastěji setkáváme
s modely, v nichž je kalibrační grupou grupa SU(5), S0(10),
Eg (Ge«rgi, Glashow, Minkowski, Gursey,...) ne bo [SU( 4)J 4 (Pat i,
Salám). Ve všech těchto modelech můžeme určit parametry, kte-
ré v elektroslabých a silných interakcích byly volné. Ve všech
se objevují nové částice,např. leptekvarky (vázané stavy lep-
tonů a antikvarků) a ve všech se též proton stává nestabilní. \
Hlavní rozdílné vlastnosti a předpovědi modelů jsou shrnuty j
v Tab. III. j

3.4 Supergravitace <

Jelikož zdrejem gravitace je spíše energie než hmoto,, dá ; jV
se očekávat, že při velmi vysokých energiích gravitační inter- f |
akce nabude velikosti ostatních interakcí. Prote je logické <
sjednocovat interakce částic včetně gravitační. :

Nejúspěšnější pekuay • sjednoceni všech interakcí jseu , '
zaleženy na kalibračních teoriích, v nichž kalibrační grupy
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^ • ;

A

''i
- 1

r

Model

Sjednoceni při
energiích

Leptokvarky

Kvarky

Proton

SU(5), SÓ(1O), E 6

2 1O 1 5 GeV
(oblast 102-1015bez
novoch fyzikálních

rysů)

s hmotností 1015GeV

— uvězněné
-el. náboj | a - 3

- nestabilní ,r> 10 3 3r

•hlavní rozpad:
P •• (f + piony

/SU(4)J4

flO4 - 106)GeV

8 hmotností 10GeV

- reálné částice
- el.neboj celečí-

selný

-nestabilní, -s*
r *(1029 - lO3Z)r

- hlavní rozpad:
P -» <l+q+q-* 3v +

+ piony

Tab. III.

nají některé neobvyklé vlastnešti. Matematicky nejsou totiž
Lieovýai grupami, ale Lieevymi aupergrupami, což ae prejevl
tím, že v jim odpovídajících algebrách některé generátory jsou
určeny komutačními • jiné antikemutačními relacemi, fyzikálně
tyto kalibrační grupy obsahují lokální transformace z grup
transformací prostoročasu, vnitřních symetrií, ale i, a to je
pro ně nejcharakterističtější, lokální transformace, které
transformují bosony na fermiony a naopak. lyto transformace
nazýváme aaptraymetricfcrmi.

Kalibrační teorii, v níž je kalibrační grupa Lieovou
supergrupou se supersymetrickými transformacemi, nazýváme
superfpravitací. Pro ni je typické, že gravitační pole (které
je kalibračním polem vzhledem k lokálním transformacím pros-
toročasu) je v ní vždy provázeno spinorovym polem ae spinem
3/2 nebe 3/2 (které je kalibračním polem vzhledem k lokálním
supersymetrickým transformacím). Kvantum tohoto spinerovéhe
pole nazýváme proto gravitinem.(Pole gluonú,intermediálních
běsenu a fotonu vystupují v roli kalibračních polí vzhledem k
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lokálním transformacím příslušných grup vnitřních symetrií.)
Dnešní situaci supergravitačních teorií můžeme stručně shrnout
asi takto:

1/ V supergravitačních teoriích, kterých je několik, gravi-
tační pole je vždy provázeno spinorovým polem se spinem
3/2. Bylo by proto podstatné experimentálně objevit
kvanta tohoto pole - gravitina. Je to velmi obtížné,
protože vlastnosti gravitina nejsou dobře určeny (hmet-
nost napr. pouze v rozmezí 10 7 - 10 7 GeV) a jeho pří-
tomnost se projevuje pouze subtilními efekty.

2/ Supergravitační teorie jsou prvními kvantovými teoriemi
pole, ve kterých je konsistentně popsána interakce spi-
norového pole se spinem 3/2 s poli o spinech 2, 1, 1/2 a
0.

3/ Supergravitační teorie slavily v posledních dvou letech
2 technické triurfy (tzv. superprostořovou formulaci
proseté supergravitace a formulaci prosté supergravitace
vně hmotové slupky). Tyto technické úspěchy patrně umož-
ní systematicky studovat renormalizační vlastnosti
supergravitačních teorií.

4/ Supergravitační teorie mají lepší renormalizační vlast-
nosti než Einsteinova teorie, v niž gravitační pole
interaguje s hmotou. V tzv. rozšířených supergravitač-
ních teoriích příspěvky Feynmanových diagramů s jednou a
dvěma smyčkami jsou totiž konečné. Věří se, že tzv.
konformní supergravitační teorie i S0(8)- rozšířená
supergravitace jsou patrně renormalizovatelné.

5/ Supergravitační teorie nohou být považovány za zatím
nejúspěšnější pokusy o sjednocení všech fundamentálních
interakcí leptonu a kvarkú. Aby šlo o víc než pokusy,
bude nutné vyřešit ještě otázku renormalizace supergra-
vitačních teorií a problém popisu částic a vyšším spi-
nem v kvantové teorii pole.
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4. ZÁVĚR

1/ Základními stavebními kameny celého vesmíru jsou leptony
a kvarky. L

2/ Všechny základní interakce můžeme popsat v rámci kali-
bračních teorií. '_

3/ Sjednocování základních interakcí je proto možné a může
být provedeno v několika etapách:

I. etapa - a.iednoeení elektromagnetických a slabých interakcí

Sjednocení elektromagnetických a slabých interakcí v tzv.
Weinberg-Salamově teorii elektroslabých interakcí je nej-
úspěšnějším sjednocením interakcí v současné době* Je
teoreticky dobře propracované a charakterizované výteč-
ným souhlasem s experimentem*

1%. etapa - a.iednoeení elektroelabých a silných interakcí

Toto sjednocení je již spekulativnější a je provedeno
zhruba řečeno dvěma způsoby. Oba způsoby se od sebe ostře
odlišují a to nejen oblastí energií, kdy by sjednocované
interakce měly být nerozlišitelné (1O4 - 1O 6 GeV a
> 10 5 GeV), ale i v základních vlastnostech kvarků a je-
jich interakcích apod. Z experimentálně ověřitelných
předpovědí sjednocení elektroslabých a silných interakcí
bude nejdříve zkoumána principiální nestabilita protonu.
Konkrétně v Pati-Salámově přístupu by proton měl mít
dobu života asi (10 7 - 10 J ) roků a v ostatních sjednoco-
vacích přístupech asi<1033 - 10 3 4) roků.

III. etapa - sjednocení všech interakcí (včetně gravitační)

Tato etapa je nejčastěji diskutována v rámci supergravi-
tačních teorií. Sjednocení všech interakcí je logickým
důsledkem sjednocovacích snah a patrně jedině plně konsis-
tentním přístupem ke sjednocování interakcí vůbec. Je t
však etapou nejobtížnější a v současné době bez experimen-
tálního potvrzení.
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RELATIVISTICKÁ JADERNÁ FYZIKA
RELATIVISTIC NUCLEAR PHXSICS
J. TUČEK
Ústav jaderné fyziky ČSAV, 250 68 Řež

V posledních několika letech se stále častěji na strán-
kách fyzikálních Časopisů a v referátech na konferencích vys-
kytuje termín "relativistická jaderná fvzika" (RJP). Právem
si proto můžeme položit otázku, zda-li jde o novou oblast fy-
zikálních výzkumů nebo o více či méně významnou odnož, ai už
jaderné fyziky či fyziky vysokých energií. Kdybychom formál-
ně vzali do úvahy počty pracovníků v daném oboru, náklady na
experimenty, plány na budování specializovaných urychlovačů
a laboratoří v možné aplikace a podobně, byla by odpověd* prav-
děpodobně ve prospěch samostatnosti RJP* Správnější ovšem bu-
de přihlédnout více k obsahové stránce, k specifice řešených
problémů, originálnosti objevovaných zákonitostí a nových me-
todik jak experimentálních, tak teoretických. Z tohoto hle-
diska je odpověcl na danou otázku složitější a vrátíme se k ní
na konci mého referátu.

Pokud bychom se chtěli pokusit o definici RJP, alespoň
přibližnou, pak snad jde o vtfzlcum interakcí vícebarvonových
soustav oři vysokých energiích. Podmínku vysoké energie lze
vyjádřit pomocí Lorentzova faktoru nalétávající částice v la-
boratorní souřadní soustavě -4, - ̂  r yy A Poněvadž napro-
stá většina experimentů v této oblasti fyziky se realizuje
schématem rychlého projektilu, dopadajícího na relativně ne-
hybný terč (vstřícné svazky urychlených jeder jsou teprve v
plánech), mohou být oběma partnery interakce nejrůznější ato-
mová jádra. Uvedená definice, jako ostatní převážná většina
definic, má své nedostatky a může být také chápána Ti.zné ši-
roce. Nalétávajícím projektilem může být podle ní i libovol-
ná fundamentální částice a vlastně by sem patřily i interak-
ce částic při kterých mohou vznikat páry - baryon - antiba-.
ryon. Vzhledem k velkému rozsahu takto chápané oblasti, ome-
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v.

zím se ve svém referátu prevážne na interakce, ve kterých je
nalétávající částicí některé atomové jádro. Omezený rozsah
přednášky mi nedovolí ani takto úzce chápanou oblast vyčerpat
a bude třeba provádět výběr, nutně ovlivněný určitou subjekti-
vitou.

Významným stimulem pro rozvoj RJF byla možnost urychlo-

vat atomová jádra těžších prvků na synchrofázotronech, původ-

ně určených k urychlování protonů, V této souvislosti je tře-

ba na prvém místě jmenovat synchrof ázotsron Laboratoře vysokých

energií Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubne a kombina-

ci urychlovačů SUPBRHHAC a BEVATRON v Berkeley (USA). V sou-

časné době i další velká centra, .iako CERN v Ženevě a

Tab. I

Laboratoř

Dubna

Berkeley

(BSVALAC)

Jänergie urychlo-

vaných jader

GeV/nukleon

5

2,2

jádra

do l 6O, 2 OKe

do 4 0Ar

tok

částic

106

Zahájení .

urychlo- j*

vání i

1970 j
j

i

1974 ;

Brookhaven v USA uvažují o možnostech urychlovat atomová jád-

ra těžších prvků.

To ovšem neznamená, že v předcházejících obdobích, kdy

nebyla jádra urychlována, nebyly prováděny experimentální prá-

ce v oblasti RJP, V této souvislosti je třaba se zmínit pře-

devším o výzkumu primárního kosmického záření (PKZ"),

1) "PvimáT*vr kosmické záření.

Když se, krátce po druhé světové válce, podařilo vynést
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vhodné detektory záření (zejména citlivé fotografické emulze)

do horních vrstev ovzduší (~30 km od povrchu zemského), uká-

zalo se, že PKZ nesestává z f - kvant nebo z energetických

elektronů, nýbrž z kladně nabitých částic* .Dalšími výzkumy by-

lo zjištěno, že toto záření dopadá na Zemi v podstatě izotrop-

ně, a že se skládá zhruba z 80% z protonů, asi 16% z <* částic

a zbytek tvoří jádra těžkých prvků,

Energetické spektrum protonů PKZ je uvedeno v tabulce 2.

/I/. V tabulce jsou uvedeny parametry integrálního toku ener-

getického spektra protonů J (>E) = KE"**". Veličina J je de-

finována jako počet částic dopadající na jednotkovou plochu

za jednotku času z jednotkového prostorového úhlu s energiemi

větší než E.

Tab. II

Interval

/eV/

3.1O1O-2.

8.1014-4.

3.1017-10

energií

10 1 2

1 0 "

19

B o /eV/

1011

vP
lO^

K

(3

(1

(1

/cm2

,6±0

,8±0

,5-0

c"1

,4)

.4)

,3)

ster"1/

.10-4

.io-18

1

2

2

,75±O

,20*0

,24±0

,03

,15

,04

Energetická spektra těžších jader jsou obdobná spektru proto-

nů, ale vzhledem k jejich malé intenzitě jsou známa s daleko

menší přesností. Interpretace těchto energetických spekter je

velmi složitá a nemáme zatím dostatečnou informaci o jejich

vzniku, ani o interakcích takto rychlých jader. Dnes můžeme

říci, že nejenergičtější jádra PKZ nemohou být lokalizována v

galaxií, a jsou v podstatě jevem mezigalaktickým. Pozoruhod-

ným je ještě porovnání relativního toku atomových jader ve

Sluneční soustavě, v závislosti ne atomovém čísle Z, (obr. 1

/2/), Na první pohled je zřejmé, že obě křivky nesplývají, a

ze se od sebe výrazně liší a sice v oblasti lehkých jader a v
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oblasti středních jader. Zatím co rozdíl v lehkých prvcích
lze přičíst na vrub sekundárním interakcím (fragmentacím) s
atomovými jádry mezigalaktického a mezihvězdného plynu, roz-
díl v oblasti středních jader není lehko vysvětlitelný a sou-
visí zřejmě se vznikem PKZ.

Skutečnosti, 2e částice PKZ mají velmi malou intenzitu,
dále že dopadá jí na Zemi v podstatě izotopně a konečně, že
je třeba obtížně určovat jejich energii, velmi stěžují expe-
rimenty a jejich interpretaci. A to ještě nehovoříme o tom,
že experimentovat je možné jen v nejvyšších vrstvách atmos-
féry zemské nebo přímo v meziplanetárním prostoru. Přes tyto
těžkosti nám PKZ poskytlo velmi cennou informaci o interak-
cích atomových jader při energiích na urychlovačích dosud »•
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dosažitelných a tak slouží v mnoha směrech jako ukazatele při
1 plánování a provádění exaktních a plně kontrolovaných experi-
í mento na urychlovacích. Jako nejdůležitější výsledky bych uve-
; dl následující:

• a) poměrně malou změnu účinných průřezů nepružných interakcí
í relativistických jader v závislosti na primární energii,

b) pro koeficient neelasticity, což je poměrná část primární
energie přenesená na sekundární částice platí <1 K ><C.0,5
s rostoucí energií má tendenci nepatrně klesat a jen málo
závisí od atomového čísla A terče,

c) střední násobnost sekundárních částic < u g ;> roste při-
bližně logaritmicky v závislosti na primární energii,

d) při výzkumu úhlových a impulsních rozložených sekundárních
částic byly poprvé pozorovány při interakcích PKZ t.zv.
"ohnivé koule" (fire-ball), to jest skupiny nově vzniklých
částic, pohybujících se relativně nezávisle na primární
částici a rozpadající se izotopně na své vlastní těžišto-
vé souřadnicové soustavě,

e) fragmentace primárních jader.

Jestliže dnes slouží výsledky, získané při výzkumu PKZ
jako ukazatel pro pokusy na urychlovačích, bezesporu postupně
se situace obrátí a výsledky získané u urychlovačů budou vel-
mi cenné pro výzkum PKZ a umožní s větší přesností než dosud
testovat modely vzniku PKZ, jeho "stáří" a také poskytnou in-
formaci o úhrnné energii obsažené v kosmických relativistic-
kých jádrech a o hustotě mezihvězdné či mezigalaktické hmoty,
nemluvě o významu pro kosmologii.

2) V.ýzkuin silnvch interakcí a jaderné aspekty.

Jakmile začaly v Dubne a v Berkeley pracovat urychlovače
na relativistické ionty, postupně na nich byla realizována
řada experimentů. Budeme hovořit jen o některých, zejména o
těch, které jsou typické, případně přinášejí nové výsledky.
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Jedním z prvních jevů, kttfiý přilákal pozornost experi-
mentátorů byly fragmentace jader. Jedná se o rozbití nalétá-
vajícího jádra na jeden či více odštěpků, které pokračují v
letu s malou změnou směru a prakticky stejnou kinetickou ener-
gií, připadající na nukleon, jako má primární jádro. Na obr. 2
je ukázána naměřená závislost účinného průřezu (v libovolných
jednotkách) na podlélném impulsu v reakci

1 6

při energii nalétávajících jader kyslíku 2,1 GeV/nukleon /3/«

27.0 30.0 33.0 36.0
P. GeV/c

39.0 42 0

obr. 2

Z uvedené práce vyplývá, že účinné průřezy fragmentací se fak-
torizují, což znamená, že účinný průřez pro fragmentaci jád-
ra I na jádru II lze vyjádřit jako součin členů, z nichž kaž-
dý závisí od vlastností jednotlivých jader ^= c i c n /3/

Impulsní rozložení fragmentů jsou stejná v souřadné sou-
stavě, na které je fragmentující jádro v klidu, jak pro příč-
ný tok i pro podélný impuls a dají se přiblížit Gaussovým
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f
rozložením, s šířkou <^J ny/c.

Osvojujeme-li experimentálně novou oblast fyziky využí-
váme samozřejmě metodických zkušeností, známých z blízkých
oborů výzkumu a také respektujeme specifiku nové oblasti roz-
pracováním nových metodik. V RJF bylo možné v široké míře vv-
.užít prakticky všech známých detektorů z oblasti fyziky vyso-
kých energií a tyto převažují. Je pozoruhodné, že se ukázalo
být účelným znovu sáhnout po některých metodikách v současné
době relativně málo užívaných. Takový "druhý dech" dostaly v
souvislosti s výzkumem reakcí těžkých relativistických jader
fotografické emulze. Tento detektor, který byl po válce jed-
ním z dominujících ustoupil v šedesátých letech silně do po-
zadí, ale nyní se začíná opět prosazovat. Jen jako příklad se
zmíníme o výzkumu t.zv. úplného rozbití atomových jader.
Tolstov a spolupracovníci /4/ použili k výzkumu dvou typů
emulzi, jednak standardních a jednak obohacených Pb. Ze všech
interakcí byly vybrány ty, které počtem pomalých a středně
rychlých nabitých částic přesáhly u standardní emulze 28 a u
obohacené Pb 40. Ukázalo se, že jádra se rozpadají převážně
na jednotlivé nukleony (nebyla pozorována odražená jádra),
přičemž polovina jaderné hmoty je emitována s energií více
než 30 MeV/nukleon. To znamená, že došlo k dissipaci primární
energie a k nabuzení mimořádně velkého počtu stupňů volnosti
jádra* Vzhledem k tomu, že rychlost nalétávajícího jádra (v
daném případě částice) přesahuje předpokládanou rychlost zvu-
ku v jaderné hmotě (odhad v = 0,2 ft), bylo by logické pozoro-
vat v úhlovém rozložení částic středních rychlostí přednostní
směry emise, což pozorováno nebylo. Vlastní model tohoto slo-
žitého procesu bude nutné teprve vypracovat.

3) giijmflfltiyrví efekt. *

Při srážkách tak složitých útvarů jako jeou atomová já-
dra v relativistické oblasti energií, vzniká pochopitelně vel.
ké množství nejrůznějších sekundárních částic. Jejich výzkum i
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je rozsáhlým polem bádaní a opět se omezíme jen na jeden za-
jímavý příklad z této oblasti. Na samotném počátku byla po-
chopitelnou otázka, zda struktura nově vzniklých částic, např.
3T - mezonů má svoji specifiku, či je pouhou superpozicí spek-
ter, která vznikají při srážkách nukleon - nukleon, ovlivně-
ných pohybem nukleonu v jádře (Permiho impuls)* Nebudu líčit
všechny zvraty, ke kterým docházelo v chápání tohoto problé-
mu, při srážkách částic za nižších energií, a řeknu rovnou,
že vysokoenergetická část spektra sekundárních částic (bude-
me mluvit nejcastěji o <3T me zone ch, poněvadž jich při vysoko-
energetických interakcích vzniká nejvíce, ale v principu by
mohlo jít o libovolnou částici) v relativistické oblasti
energií nalétávajících jader sahá mnohem dále, než by umožni-
la srážka nukleon - nukleon. Tak se ukázalo, že při interak-
cích deuteronů s energií ru 8 GeV, tedy 4 GeV na nukleon,
vznikají s relativně velkou pravděpodobností 3T mezony, které
vyletují pod úhlem blízkým 0° se směrem primárního svazku a
s energií až do 98% kinetické energie celého deuteronu. Po-
něvadž se tedy podivuhodným způsobem soustředila energie na
nově vzniklé částici, dostal tento jev název kumulativní.

Okolo jeho vysvětlení a teoretického popisu jsou dnes
ještě diskuze. Nám se jeví jako nejpřirozenější podklad pro
budoucí model představa, kterou navrhl A. M. Baldin z SIÍJV v
Dubne /£•/• Podle něho jsou spektra sekundárních částic vy-
sokých energií při srážkách relativistických jader určena lo-
kálními vlastnostmi hadronové hmoty a nikoliv geometrickými
vlastnostmi objektů interakce (formafaktory). Předpokládáme-
-li dále platnost škálování v této oblasti energií, bude in-
variantní účinný průřez svazku rychlých mezonů pod úhlem 0°
vzhledem ke svazkuji záviset na proměnné ři kde

P 1 je impuls sekundární částice a Pj impuls "primární
11 části-

ce. Tuto skutečnost ukazuje olr. 3, na kterém je ukázána ex-
perimentální závislost invariantního účinného průřezu při
srážkách p s jádry Cu pro různé primární energie. Poněvadž
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obr. 3

se z nalétávajícího jádra může interakce zúčastnit více nukle-
onů, mohou být tyto primární částice různé a platí

A

Číslo N nazýváme kumulativním číslem. Pravděpodobnost P N vy-
jadřujeme jako p = /A\ qH ( 1 . q )A - N , ale veličinu q

lze "modelovat" různými způsoby. Jeden z nich, vycházející z
relativně nezávislých nukleonů dává q^yl/A, další (podobný
t.zv."trubce") q/\/l/A2/^. Experimenty ukázaly, že závislost
p na A terče je stálá, zhruba/v/ A 1' 3, a že kumulace několi-
ka nukleonů v interakci má relativně velkou pravděpodobnost.

V LVE stíJV byl potom realisován celý komplex měření, kte-
rý výše popisovanou situaci přivedl do experimentálně přízni-
vějších podmínek. A sice místo toho, aby bylo urychlováno
"kumulující" jádro, bylo urychlováno jádro "terčové" a emise

*;:
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částic pod 0° byla nahrazena 180° v laboratorní soustavě.
Rozsáhlý komplex měření potvrdil základní předpoklady, to
jest škálování již při energiích několika GeV a ještě dosta-
tečně velkou pravděpodobnost kumulativních čísel N /-V4* Jinak
mechanizmus uvažovaného efektu je ještě v mnoha směrech ne-
jasný a žádá si další jak experimentální, tak i teoretický
výzkum*

Využití rvchlvch iontů mimo oblast fyzikyŤ

Až dosud jsme se zabývali některými vybranými fyzikální-
mi problémy RJí, ale jistě nikoho nepřekvapí, ukáže-li se
možnost využití energetických iontů i v širších souvislostech,
než je vlastní fyzikální výzkum. Sada možností v tomto směru
se ukázala již při nižších energiích iontů, jako jsou implan-
tace iontů do různých hloubek materiálů, výroba velmi efek-
tivních filtrů a pod.. My si řekneme jen několik slov o půso-
bení rychlých těžkých iontů aa biologické objekty. Žijeme v
současnosti v období meziplanetárních letů i s lidskými po-
sádkami a pro kosmonauty představují relativistická jádra
největší nebezpečí (radiační). Aby bylo možné míru tohoto ne-
bezpečí reálně ocenit je třeba mít k dispozici poměrné roz-
sáhlou informaci o interakcích relativistických jader s ato-
movými jádry a jejich působení, včetně celého spektra sekun-
dárních částic, na biologické objekty. Tuto informaci lze jen
velmi draho získávat přímo v kosmonautickém prostoru, a pro-
to výzkumy u urychlovačů hrají na tomto poli prvořadou úlohu.

Pochopitelně škodlivý efekt se může aa vhodných podmínek
stát užitečným. Podobně je tomu i v případě rychlých jader.
Ionizačních ztrájr těžkých iontů podél jejich dráfcy v hmotném
orostředí se dá využít, obdobně jako je to běžné v případě f
záření, k rádioterapii, zejména zhoubných nádorů. Vždyt i oni-
začni ztráty rostou úměrně Z , kde Z je náboj iontů a zejména
se jeví slibným využitím maxima na t.zv. Braggově křivce.
Šířka tohoto marima je určena energetickým rozptylem primár-
ního svazku a fluktuacemiJdoběhu jednotlivých částic na svaz-
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ku. Relativní hodnota těchto fluktiací klesá približne jako
1/ M, kde M je hmota iontu a také mnohonásobný rozptyl částic
ve svazku klesá približne jako 1/ H. Přihlédneme-rli dále k
okolnostem, že nabité částice lze dobře fakusovat i určovat
je.iich energii, máme k dispozici ideální prostředek na oza-

; řování tkání v libovolné části např. lidského těla* V tomto
smyslu začíná se s prvými pokusy a předběžné výsledky jsou

; " velmi slibné* Ovšem mnohonásobně nabitých relativistických
iontů lze využít nejenom k terapii, ale i k diagnostice po-
mocí radiografického ozařování tkání biologických objektů,
jak ukazují orientační pokusy provedené v LVE SÚJV* Nepochy-

| buji, že tyto aplikace si vynutí v nepříliš vzdálené budouc-
nosti stavbu nových, specializovaných urychlovačů, a že čím
více svazků rychlých ionttijbude k dispozici, tím rozsáhlejší
bude jejich využití jak v medicíně, tak i v technice*

5) qávěr.

Na závěr se pokusím shrnout problémy, kterých jsem se aí
už přímo či nepřímo ve svém referátu dotkl* Dosavadní experi-

i mentální i teoretická práce v oblasti RJP ukazuje, že tyto
výzkumy přinášejí cenný materiál pro chápání mikrosveta* Ne-
pochybně jejich trend jako celek bude mít pozitivní charakter*
V čem vidíme výhody výzkumů právě v této oblasti? Aniž by náš
výčet byl úplný, lze říci, že v RJP

a) zkoumáme interakce objektů o jejichž struktuře máme infor-
; mači v nerelativistickém přiblížení (rozložení hmoty a ná-

boje v jádrech a pod.);
b) můžeme měnit v širokém rozmezí kvantová čísla interagují-

cích objektů;
c) velký počet stupňů volnosti umožňuje teoretickou interpre-

taci statistickými metodami a snad i hydrodynamickým přís-
tupem;

d) můžeme štrádovat přes mnohonásovné procesy, při kterých je
mnoho částic nejen v koncovém, ale i v počátečním stavu;

e) získáváme jaderné objekty v extrémních hodnotách paramet-
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rů, které je popisuji;
f) reakce probíhající v pohybujícím se objektu T laboratorní

soustavě např* přechody ze vzbuzených stavů atomových ja-
der, lze časově rozvinout a díky relativistické časové de-
lataci a pozorovat jako prostorově oddělené procesy;

g) můžeme nacházet, byí i na krátkou dobu, extréme volná fyzi-
kální pole (elektromagnetická, gravitační a pod.), jinými
metodami nedosažitelná.

Poněvadž jsme na počátku výzkumů v této oblasti, je vel-
mi těžké formulovat co od výzkumů očekáváme v budoucnosti, ale
přece jen bych se pokusil některé výhledy formulovat, i když
riskuji, že další vývoj RJF mi nedá za pravdu*

Poněvadž RJF nám umožňuje získávat jadernou hmotu v ex-
trémních podmínkách a popis těchto stavů je mnohdy jednoduš-
ší než při nižších energiích, mohli bychom na tomto poli zís-
kávat základní informaci odvození stavové rovnice .jaderné
hmoty. Tento zákon by nám umožnil popisovat složité soustavy
typu neutronových hvězd a snad i dalších astrofyzikálních ob-
jektů a jejich přeměn. Dále bychom mohli předvídat a popiso-
vá t různá exotická atomová jádra, která už se v současnosti
začínají uvažovat*

Další nové výsledky lze v podstatě očekávat tam, kde RJF
poskytuje originální možnosti výzkumu, které jsme shrnuli pod
body a) až g), kde zejména silná pole a multibaryonové inter-
akce, ve kterých baryony ztrácí svoji individualitu budou do- j
minující* Úplně na závěr bych se vrátil k otázce v úvodu v í
tom smyslu, že RJF nejeví jako samostatný obor fyziky, ale že
tvoří v současnosti most mezi jadernou fyzikou a fyzikou ele- =
mentárních částic, a že napomáhá sjednocovat tyto dva obory. \

- /l/ - S* Hayahawa: Origin af Cosmic Roys - ruský překlad '
Moskva 1974

- /2/ - A. M. Baldin: *3«Äa T8, 429 (1977)
- /3/ - D. E. Greiner et al.: Phys. Rev. Lett. 35, 152 (1975)
- /4/ - K. D. Tolstov et al.: Preprint SÚJV PÍ - 10 762 (1977)
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ROLE EOTSTEIH0Y7 OBECNÍ TEORIE RELATIVITY V DMSSff FYZICE
The role of Einstein's general theory of relativity in
today1s physios
J. Bičák
Matematicko-fyzikáliií fakulta UK, Pelo-Tyrolka, 180 00
Praha 8

V obecné relativitě nejsou prostor a čas neměnným
"pozadím", fixní arénou, v níž se odehrávají fyzikální doje*
Gravitační pole je popsáno deseti funkcemi prostoročasových
souřadnic, složkami symetrického tenzoru g^>, který zároveň
hraje roli metriky prostoročasu* Gravitaoe je tak plni geo-
aetrizována* Geometrie prostoročasu se sama stává dynamickou
veličinou, jež je určena rozložením všech hmot a (negravitaft-
níeh) polí podle Einsteinova gravitačního zákona

R^ - j ?^ R - (1)
Veličiny R^* a R jsou zkonstruovány z g ^ a jeho derivací
do druhého řádu, rovnice (1) jsou nelineárními, parciálními
diferenciálními rovnicemi druhého řádu pro funkce g^» ;
zdroje jsou popsány tenzorem energie a hybnosti T^v hmot a
polí*

Žewpřitažlivo8tnmůže být vystižena křivou geometrií,
ilustruje (v hrubé analogii) následující obrázek;

Dvě tělesa se "rozlétla" v místě A v plochém prostoru
s jistými rychlostmi, ale vlivem fppavitačn^ přitažlivosti
Země se opět setkala v místě B (newtonovská fyzika)* Stopka
jablka (hraje roli Země) zakřivuje prostor kolem sebe a dva
mravenci (tělesa), putující zrní sta k v různýoh směrech po povr-
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chu jablka po nejkratších možných drahách, ae opět setkají
v místě B vlivem křivé geometrie ("důlku") kolem stopky
(obecná relativita)*

V obeoné relativitě vystupují pouze fundamentální kon-
stanty c, G (rychlost světla, gravitační konstanta), teorie
neobsahuje žádné libovolné (ad hoe volené) parametry* Maz
Born na první poválečné konferenci o obecné relativitě v ro-
ce 1935 v Bernu tuto teorii charakterizoval jako "největší
čin lidského myšlení o přírodě • ••", avšak zároveň mu při-
padala jako "velké umělecké dílo, z nšhož se můžeme těšit a
% dálky je obdivovat, nebot její souvislosti se zkušeností
jsou malé". Od r* 1955 prošla obecná relativita velkým
vnitřnija vývojem: Byla vytvořena geometricky velmi elegantní
a fyzikálně dostatečně hluboká teorie gravitačního záření,
podařilo se nalézt a interpretovat řadu nových, přesných
řešení komplikovaných rovnic (1), matematicky značně náročné
aprozimativní metody řešení (1) ukázaly9 že (na rozdíl od
klasické elektrodynamiky) "polní" rovnice (1) již samy sil-
ně omezují pohyb zdrojů; např* pohybové rovnice nenabitých
čáatio z nich plynou jednoznačně* (Situace bývá přirovnávána
k hlemýždi, který si sám buduje příbytek* v němž ae může jen
podle jeho tvaru pohybovat*) Byla podána definice singularit
a dokázány obecné teorémy, naznačující, že tyto singularity
vzniknou za velmi obecných situaoí, atd* 1 těchto poznámkách
se však chci dotknout především těch rozvojů, které vedly k
bezprostřední interakci obeoné relativity a nynější fyzikou,
takže fyzikové nejrůznějších zaměření ae dnea mohou rozvíje-
ní tohoto "uměleckého předmětu** zúčastnit, nejen "zdálky ho
obdivovat"• Ostatně i dnešní, rychle pokračující, vnitřní
rozvoj teorie relativity je především touto interekoí atimu-
lován a inspirován* Kontakty obecné relativity a jinými
oblastmi fyziky lze popsat sohematemt
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Ha těchto stránkách nelze - « ovšem nejsem ani dost
kompetentní - dokumentovat všechny tyto vztahy do (pro nedů-
věřivého fyzika) dostatečné hloubky* Omezím se proto pouze
na několik příkladů; důkazy některých obecných (třeba proto
dogmaticky znějících) tvrzení je možno hledat v současné li-
teratuře* (Ta je ovšem velmi rozsáhlá, dále pouze příleži-
tostně odkazuji na u nás nejdostupnější články*)

Obecná relativita a experiment

I když Einstein byl přesvědčen, že čisté myšlení může
pojmout realitu (tak, jak o tom dávno snili předkové), byl
především fyzike "všechno poznání reality začíná z experimen-
tu a končí v něm",

V posledním desetiletí se znovuzrodil obor "experimen-
tální gravitace11, konají se o něm speciální konference, vy-
cházejí rozsáhlé sborníky* Výzkum v tomto směru dělají všich-
ni ti, kdo mají rádi obtížné věci (a mají dostatečné dotace),
protože rozdíly mezi předpověďmi obecné relativity a Newto-
novy teorie jsou v rámci naší laboratoře - Sluneční soustavy-
- velmi malé* Především byla s přesností 10 ověřena rov-
nost setrvačné a tíhové hmotnosti těles, která je základem
principu ekvivalence (ten Einstein považoval za nejdůleži-
tější princip obecné relativity)* Do obou hmotností přispí-
vají nejen hmotnosti nukleonů, ale i hmota - energie silných;
elektromagnetických a slabých interakcí* V obecné relativitě
k těmto hmotnostem přispívá i interakční (vnitřní) gravitač-
ní energie tělesa - G M 2/ R (M,R - hmotnost,poloměr tělesa)*
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Y řade konkurenčních teorií gravitace, které byly většinou
vytvořeny v posledních 10 - 15 letech, tomu tak není; podle
těchto teorií by proto dráha Měsíee kolem Země měla být
eliptické (Hordvedtúv efekt), přičemž maximální rozdíl od
kruhové dráhy by měl činit asi 10 a. Přes 1 500 sondáží la-
sery, které využívaly reflektoru, jejž na Měsíci zanechala
miae Apolla 11, ukázalo, že tento rozdíl je menší než 30 cm*
I velká zpřesnění v ověřování "klasických" testů obecné re-
lativity - odklonu elektromagnetického záření v gravitačním
poli Slunce a posuvu perihela planet (který se dnes měří
nejen v případě Merkura, ale i dalších vnitřních planet i
umělých satelitů) - vyloučila řadu jiných teorií gravitaoe*
Velkým příslibem k dalšímu zyfhexd. přesnosti jsou tzv*
"drag-free" satelity, které umožňuji plně odkorigovat všech-
ny negravitační vlivy (sluneční víte, tlak záření, atd*),
takže T nich uložená testovací částice ("kulička") se pohybu-
je čistě volným pádem (po geodetiee y křivém prostoročase)*
Satelit tohoto typu, který má proměřovat několik relativis-
tických efektů, aá být vypuštěn v roce 1982 a má se přiblí-
žit ke Slunci na vzdálenost 4 B @ «

Experimentální umění, jehož je třeba v nynějších poku-
sech s gravitaci, je možno dobře postřehnout na příkladě
experimentu se setrvačníkem, který se laboratorně připravuje
již více než 15 let a má být proveden v říjnu 1981* (Expe-
riment připravuje NASA ve spolupráci s 5 dalšími společnost-
mi a univerzitami*) Obecná relativita předpovídá, že osa
setrvačníku, který bude obíhat kolem Země ve výšce ~500 km,
bude konat precesi, jež za rok má činit 7 M * (Vektor, který
je rovnoběžně přenášen podél uzavřené křivky na křivé ploše,
např* na kouli, nebude souhlasit s výchozím vektorem*) Změ-
řena má být i precese setrvačníku, vyvolaná vlivem rotace
Země na geometrii prostoru, která činí pouze 0*05 " za rok*
V satelitu budou ve.skutečnosti umístěny setrvačníky Čtyři,
každý z nich je koulí z křemene o poloměru 4 cm, homogenní
s přesností 10~*#, kula tou s přesností 10 cm* Koule jsou
pokryty supravodivou vrstvou (z niobu), která vyvolává při
rotaci Londonův magnetický áipólový moment, jehož směr sou-
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hlasí s osou rotace; jsou obepnuty supravodivou aayčkou,
v níž se při změně osy rotace (a tedy i Londonova momentu)
vyvolá proud, který se měří* Uvnitř aparatury je rovněž tes-
tovací částice, která zaručuje, že satelit je a velkou přes-
ností "drag-free". Setrvačníky jsou stíněny supravodivým kry-
tem, takže uvnitř je magnetické pole menší než 10~'G* (Při
přípravách experimentu bylo dosaženo dosud nejnižšího magne-
tického pole v laboratoři,) Charakteristický Zaa poklesu rô »
táce je 400 let, rotační frekvence 170 Hz* Setrvačníky, tes-
tovací částice, elektronika a z části i teleskop, který zde
musí fixovat směr na některou ze stálic, jsou obklopeny 800
litry kapalného helia* Požadavky homogenity, velmi slabého,
magnetického pole, atd* jsou přirozeně dány nutností vyloi*-
čit jakékoliv momenty sil, které by mohly vést k precesím
setrvačníků nežádoucího druhu*

Provedených i plánovaných experimentů,testujících obec-
nou relativitu,je ovšem řada (zcela jsme nspř, vynechali i
experimenty ověřující "klasický" rudý posuv), proto alespoň
citujme přehled C*M«Willa, který vyšel v českém překladu
pod názvem "Ostře sledovaný Einstein" v PHFA v roce 1973;
řadu novějších informací lze nalézt v přehledu 7* Ruděnka
(Uspechi fiz» nauk, listopad 1978)*

jfa konferenci v roce 1977 shrnul situaci v experimentál-
ní gravitaci I* Shapiro slovy: 1) "Einstein měl pravdu"(pro
občana na ulici), 2) "Obecná relativita je správná teorie
gravitace s přesností ± 0,5 %* (pro rafinovanějšího občana).

Do "experimentální gravitace" se obvykle zařazují efekty,
které se odehrávají cele v naší laboratoři (t.j* ve Sluneční
soustavě) a pozemské laboratoře je z velké části připravu-
jí. Obecná relativita je ovšem dnes ověřována i pozorováním
jevů astrofyzikálních a kosmologických, kdy podstatnou část
"experimentu"připravuje příroda* Krátce se o některých z nich
zmíníme v části o relativistické astrofyzice, do "laboratoř-
ní" experimentální gravitace bývá ovšem často zařazováno ta-
ké hledání gravitačních vln, i když realistické (tj* detego-
vatelné) zdroje lze najít jen mimo Sluneční soustavu* V pr-
vém stupni se úsilí soustřeďuje především na prokázání exis-
tence těchto vln, a problém detektorů je proto primární*



CC - 270

Výsledky J* Webera ze začátku 70. let žádná jiná laboratoř
nepotvrdila* Ostatně rozbor ukazuje, že jeden z nejrealistič-
tějších zdrojů gravitačních vln, výbuchy supernov v kupě ga-
laxii v souhvězdí Panny, vyvolávají na Zemi krátkodobé
"impulzní" toky v mezích 1 - 10 erg/cms, pro které ani cit-
livost Weberových válců nestačila. (Při optimálním toku
10* erg/cm2s činí amplitudy kmitů válce Weberova typu asi
2 x 10 ^cm!) Dnes 17 laboratoří na světě snižuje sumy svých
detektorů, aby z nich mohl být vydělen vliv gravitačního zá-
ření* Často se budují antény Weberova typu* Parametry antén
ovšem mnohonásobně převyšují citlivost Weberových válců.
Optimální vydělení signálu ze šumu vyžaduje nízkou teplotu
T,.velkou hmotnost m a velkou kvalitu Q daného modu vlastních
kmitů antény. Zatímco Weberovy antény měly T ~ 300 K,
m ~ 5*10*8, Q ~10 , monokrystaly z rubínu či safíru, které
připravuje Braginskiho skupina v Moskvě, mají mít T ** 2K,
m ~lO*g, Q~10 , antény připravované v Stanfordu -
- I - 3 x 10"^ K, m—2*10 g, Q~10 • Budoucí možnosti s
m~10^g. I<*3x 10"^ K, Q**1O ^ představují makroskopické mě-
řící eystérjy, jejichž studium nutně vyžaduje aplikaci kvan-
tové mechaniky (viz články Thorna, Unruha a dalších v loň-
ských a letošních číslech časopisů Phys*Rev.Lett. a Phys*
Rev*)* Řada laboratoří připravuje antény jiného typu, "la-
děné" na jiné frekvence;(např. Miohelsonovy interferometry,
neb* dva satelity, jejichž vzdálenost je sledována laserem
s takovou přesností, že může být i detegován "průlet"
gravitační vlny o velké vlnové délce),

E dosažení potřebných citlivostí bude ještě třeba asi
5 let. I tak již mají pionýrská úsilí při vyvíjení detektorů
některé vedlejší aplikace, jako např* rozvoj kryogenní tech-
niky ve velkých měřítkách, výzkum disipativních vlastností
monokrystalických a dalších materiálů, rozvoj stabilních
vysokofrekvenčních generátorů (vibrace antén modulují jejich
kmity a ty tak mohou být pozorovány), atd*

I když na objev gravitačních vln •.pozemských laborato-
řích je ještě třeba čekat, vesmírná laboratoř připravila
systém, jehož Intenzivní studium v několika posledních le-
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tech vedlo v prosinci 1976 k závěru, že gravitační záření
takového charakteru, jak jej předpovídá obecná relativita,
existuje*

Relativistická astrofyzika a kosmologie

Koncem roku 1974 pozorovali J. Taylor a R. Hulse pulzar,
který - narozdíl od všech více než stopadesáti předtím zjiš-
těných pulzarů - se ukázal být členem binárního systému*
Pulzar vysílá pulzy rádiového záření, při čemž perioda mezi
dvěma pulzy je P - (0*059029995269 i2)s. Změny této periody
ukázaly, že pulzar obíhá kolem kompaktního společníka
s orbitální periodou T • 27906,98172 * 0.00005 B (tj.-8 hod.X
Jelikož rychlost oběhu v~10~^ o a současná technika umoznoja
měřit F s tak vysokou přesností, je nutno při analýza měření
uvažovat nejen klasický Dopplerův efekt, ale také transver-
zální Dopplerův efekt, gravitační rudý posuv i zpožďovaní
signálů v gravitačním poli. (Uvedené P odpovídá hodnotě v
systému spojeném s pulzarem.) Nadto se ukázalo, že orbita
pulzaru má velkou ekcentricitu, takže posuv periastra činí
4*226 £ 0.002stupnů za rok. (Srovnej s 43°*a století posuvu
perihela Merkuraí) Tento systém je proto zcela mimořádnou
relativistickou laboratoří (byt ve vzdálenosti 5 kpe). nej-
důležitějším výsledkem pozorování systému (stále vylepšo-
vanou technikou)za posledních 5 let je zjištění, ž> orbitál-
ní perioda klesá, dT/dt - (-3.2 + 0*6) x 10" 1 2 s s"1, při-
čemž d T/ d t m (1.12 ± 0.21) T 0 R, kde T Q R je teoretická
hodnota, plynoucí z toho, že systém vyžaruje gravitační vlny
podle vzorce pro kvadrupólové gravitační záření, které impli-
kuje obeoná relativita* Sada jiných teorií (zvláště tzv.
bi metrických teorií gravitace, v nichž je zaváděna metrika
nepozorovatelného "plochého pozadí") předpovídá silnější di-
pólové záření. Oznámení o této evidenci gravitačních vln
bylo hlavní událostí texaské konference v Mnichově v prosin-
ci 1978. I když stále existují možnosti vysvětlit změnu pe-
riody jinak (např. přítomností třetího tělesa), pravděpodob-
nost těchto ad hoc možností je mimořádně malá a (jak nazna-
čily výsledky na konferenci v červenci 1979 v Terstu) stále
se zmenšuje*
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Puliar t binárním systému nás přivedl k relativistické
astrofyzice, oboru* jehož název pochází z roku 1963, kdy by-
ly objeveny kvazary* Relativistická astrofyzika dnes zahrnu-
je řadu oborů a je nejsilnějším dokumentem role obecné rela- .
tivity v současné fyzice* Všechny z následujících oblastí,
které do ní lze zahrnout se (zvláště v posledních deseti le-
tech) rozvíjejí po teoretické i observační linii mimořádným
způsobem:

Relativistická teorie stelfarf strHktqyy (neutronové
hvězdy, pulzary, superhmotné hvězdy)* Není mnoho fyzikálních
oborů* kterých není třeba použít, když postupujeme ed centra
neutronové hvězdy (pulzaru)k její atmosféře: fyzika elemen-
tárních částic; jaderná fyzika; teorie supratekutosti a
supravodivosti; fyzika pevných látek i fyziku polymerů (ato-
my na povrchu neutronové hvězdy v magnetických polích 10 G
vytváří řetězce); fyzika plazmatu (kupodivu nejméně je po*
chopeno* proč pulzary září tak, jak září); a ovšem obecná
relativita, které je třeba především k určení základních
parametrů, hmotnosti a poloměru neutronové hvězdy, když jiné
fyzikální oblasti "dodají** stavovou rovnici htsoty uvnitř
hvězdy, ale která hraje roli 1 ve struktuře atessféry
(přesněji tzv* magnetosféry)* (Citujme alespoň nobelovskou
přednášku i* Hevlshe v českém překladu v 5s* čas* fyz* A25
(1975)» 566)* Neutronovými hvězdami dnes proto často moti-
vují svůj výzkum pracovníci různých oborů, např* jaderní fy-
zikové (jak dosvědčuje 1 tato konference)*

Gravitační kolaps a fyzika černých děr* Na jedné straně
satelity s rentgenovskými detektory, zachycujícími zéŤ9aí •
z akrečního disku kolem Černé díry (oelkový výkon v rentge* L
novské oblasti převyšuje v případě Cygnus C-l o 5 řádů výkon [
Slunce v optické oblasti), nebo teleskopy zkoumající rozloze* ' '
ní hvězd v kulovýoh hvězdokupách a v jádrech galaxií, v je*
jichž oentrech se patrně nacházejí superhnotné 6vxné díry;
na druhé straně velká řada teoretických studií odhalujících
nevídané fyzikální efekty v okolích černých děr a zároveň
ukazující na překvapivou jednoduchost pole kolem těchto
objektů* Pravda* evidence o existenci černých děr je pod*
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statne menší než o existenci neutronových hvězd* Sedm let
zůstával jedinným velmi pravděpodobným kandidátem zdroj
Cygnus X-l, a dodnes nebyl vytvořen uspokojivější model
tohoto systému než ten, který interpretuje pozorovaná data
na základě pádu a přitom zahřívání hmoty z "normální*1

hvězdy na černou díru. V posledním roce přibylo několik
dalších kandidátů (viz 5a. čas. fyz. 1 2£ (1979)»292), mesi
jinými i jádro galaxie M 87 s černou dírou o hmotnosti
5 x K r hmotnosti Slunce,

Kvazary. Jak vysvětlit energie lCr erg/s, srovnatelné
s celkovým zářivým výkonem typické galaxie (která obsahuje
10 hvězd), když tyto energie vycházejí z oblastí svými
rozměry srovnatelnými se Sluneční soustavou? Relativistickou
kompaktní hvězdokupou, v níž dochází ke srážkám hvězd,nebo
magnetoidem (gigantickým plazmatickým objektem se supersil-
nýxa magnetickým polem)* anebo pádem hmoty a hvězd na super-
hmotnou černou díru? Poslední roky přinášejí stále větší
evidenci, že poslední vysvětlení odpovídá skutečnosti*

S předchozími oblastmi úzce souvisejí čtyři"nové astro-
nomie": rentgenovská astronomie, jr- astronomie, neutriaa-
vá astronomie a (experimentálně dosud neexistujíoí) astrono-
mie gravitačních vln* Patrně nexn. hezčí (a kratší) populár-
ní úvod do těchto oblastí než knížka Ginzburgova "Sovremen-
naja fizika i astrofizika"• (Je to jen "personální" důkaz
rostoucí role relativity v současné fyzioe:vrelativistické
astrofyzice dnes pracují např* Ginzburg, Chandrasekhar*
Liŕšic, Weinberg, Wheeler, Zeldovič.)

V loňském rooe se s P. Kapicou o Nobelovu cenu dělili
•A* Penzias a R. Wilson za objev (v r. 1965) mikrovlnného
"pozadí1* ve vesmíru, isotropního zářeni, B planckovským spek-
trem o teplotě 2.7K. X když mnozí "realisté" by patrně
přiřkli cenu pouze za laboratorní uměni Kapicovo • j« prav-
da, že objev Penziaae a Wilaona byl skutečně náhodnýs, byl
to objevv který vedl k tomu. že a* kosmologie stala vědou
se sítí navzájem propojených výsledků* Vadl* axpansa vaa-
míru je zde nezávislý důkas velni huaté a žhavé iniciální
epochy ve veamírujEinsteinovy rovnic* implikují příao ini-
ciální singularitu (big bang)* Pro oir6»n£ globální at^uktti-
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ry vesmíru maj x dnes význam pozorovaní množství lehkých prv-
ků ve vesmíru, kosmických paprsků, nové objevy v teorii e-
leiaentárních částic a řada dalších oblastí fyziky a astro-
nomie* Kromě nedávného změření pohybu Země v moři mikrovln-
ného záření (vis 5s. Čas. fyz. A 29. (1979), 291) nedošlo
v posledních 5 letech k žádnému mimořádnému kosmologickému,
objevu; (do r* 1974 podává přehled o kosmologické problema-
tice 4* číslo 5s. čas* fyz. A z r* 1974)*

Kosmologická singularita či její "laboratorní" model -
- singularita uvnitř černé díry - 3vědčí o potřebě hlubší
teorie* Naděje se kladou do spojení obecné relativity a
kvantové teorie*

Obecná relativita a kvantová teorie

Spojení těchto teorií je patrně nejfundamentálnějším
problémem současné fyziky* Sjednocení obecné relativity a
kvantové teorie zřejmě nepůjde cestou např. kvantové elektro-
dynamiky* Einsteinova teorie není jen polním popisem gravi-
tace* Je to systém pravidel, pomocí nichž by se měla celá
fyzika vyjadřovat: zavedení prostoročasu, veškerá hmota bu-
dí jeho křivost, v níž se pohybuje, fyzika je popisována
tenzorovými poli, atd* Obecná relativita je tak vlastně ana-
logická kvantové mechanice* I kvantová mechanika je souhr-
nem univerzálních pravidel: popis pomocí Hilbertova prosto-
ru stavů, pravděpodobností výsledků měření, atd* Je nutno
vytvořit nový systém pravidel, jenž by zahrnoval obojí, je
zřejmě třeba zásadního rozšíření rámce popisu, přírody, které
možná přinese nové pohledy na obě teorie*

Zcela neortodoxní přístup zvolil Fenrose, který již ví-
ce než 10 let buduje teorii twistorů, v níž body prostoroča-
su nehrají primární roli, fyzika by měla být formulována
spíš* poaooí kombinatorických pravidel (o začátcích cesty
vis překlad Fsnrossovs článku v Čs. čas* rys. A 1£ (1969%

541). Penrose a j#ho skupina v Oxfordu dosáhli v tomto
přístupu řady pozoruhodných úspěchů, zvláště v případě polí
s nulovou klidovou haotou. Teorie nedávno usoinila dosáhnout
výsnaanýoh výsledků i n«př. při hledání řešení rovnic
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Yangových - líillsových polí* Hěkteré z těchto výsledků re-
.1 produkoval a rozšíril Atiyah, jeden z nejpřednějších součas-
ní cých matematika, přičemž užíval aparátu "čisté1* matematiky,
;: který rok předtím sám vytvořil. Jde • metody algebraické

í ; topologie, teorie funkcí více komplexních proměnných, apod.-
'^ - zde lze ilustrovat (více než kde jinde) interakci nynější
< obecné relativity (ta totiž svým aparátem titistorový program
,'; inspirovala) £ dnes rozvíjené matematiky. Iviistorový program

/ * má ovšem ještě daleko do ucelenosti a účastňuje se ho takřka
výhradně skupina kolem Fenrose*

Velké množství prací se snaží přenášet kulturu současné
; kvantové teorie pole na gravitaci (jde především o perturbsč-

ní metody, užívající Feynmanových diagramů). I zde lze říci,
I že obecná relativita byla jistou inspirací, protože když za-
> čátkem šedesátých let začal sám Peynman zkoušet takto kvan-

tovat gravitační póla, užíval (na návrh Gell-ílannův) nově
vytvářenou techniku nejprve pro Xangovo-4£illsovo pole* Tyto
práce koncem šedesátých let nakonec vedly k vytvoření metody
kvantování teorií s neabelovskou kalibrační grupou (potře--
bu dodávat "duchy" dovnitř každého diagramu) a v r. 1971 pak
ťHoottdokázal, že teorie Yangova-fiillsova pole je renor-
malizovatelná (což - jak také dokumentuje referát prof. Vo-
trúby z liberecké konference v r.1975 - byl jeden z nejvý-
znamnějších úspěchů kvantové teorie pole ve fyzice elementár-
ních částic začátkem 70. let)* Když však byly později apliko^
vány tyto techniky (mj« také t'Hooflem) na případ gravitač-
ního pole v interakci s hmotou, ukázalo se, že teorie renor-
malizovatelná neal* Nedávno vytvořemé supersymetrioké teorie
(supergravitace) jsou úspěšnější, avšak i zde poslední výsled-
ky naznačují, ža diagramy a třemi smyčkami patrně nejsou re-
normalizovatelné. Celý perturbační přístup ke kvantování
gravitačního pole však vždy využívá rosštěpaní metriky na
ploché (nepozorovatelné) posadí a sbytak, který me kvantuje*
Je proto spíše určen k získávání konkrétních čísel, udávají-
cích pravděpodobnosti různých fyzikálních proctaů, naš pojí
vě dostatečně hlubokou snahou ajednotit obecnou relativitu
• kvantovou teorií* (Teorie mé oviem i řadu obtíží technič-
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tějšího rázu*) Nicméně Je to právě v tomto přístupu, v němž
se nejČasteji projevuje (i ve jménech autorů prací) inter-

' akce mezi obecnou relativitou a kvantovou teorií pole*
Před 3 - 5 lety byl učiněn významný pokrok v hamiltonov-

ském způsobu kvantování* avšak ani v tomto případě nebyla vy-
tvořena úplná* konzistentní teorie*

7 aoáHaaaé době dochází k renesanci kvantování pomocí
dráhových (Feynmanových) integrálů - zvláště skupina kolem
S* Hawkinga v Cambridge tuto cestu považuje za nejpřiroze-
nější a dosáhla již některých zajímavých výsledků* tfapř*
vliv fluktuace topologie by měl vést (i v prostoročasech
makroskopicky plochých) k efektivní nelineární interakci
(typu A y>4) v případě skalárních částic* Nicméně problém
volby míry v prostoru drah (zde geometrií) v obecných si-
tuacích zůstává otevřený; překážkou je i neznalost obecných
přesných klasických řešení Einsteinových rovnic*

Jelikož není dosud k dispozici uspokojivá kvantová teo-
rie gravitačního pole, značné úsilí bylo vynaloženo na se-
miklasickou teorii, v níž zůstává gravitační pole nekvantn—
váno, buduje se kvantová teorie negravitačných polí v kři-
vém prostoročase* Zcela mimořádný zájem o tuto oblast vyvo-
lal v r* 1975 Hawkingův objev, že černé díry, ač klasicky
popisují oblasti prostoročasu* z nichž nemůže vyjít žádná
částice ani záření, vysílají v důsledku kvantových efektů
stálou rychlostí částice s tepelným spektrem* ľento efekt
je v případě černých děr, vzniklých gravitačním kolapsem
astrofyzikálních objektů, observačně zcela zanedbatelný
(jinak tomu je v případě malých černých děr s M~10 "* g»
které mohly vzniknout při big bangu). Má však zásadní teo- \
retický význam, protože poprvé spojuje obecnou relativitu, \
kvantovou teorii i statistickou fyziku a termodynamiku*
Emise částic z černé díry má větší stupeň nepředvídátel-
nosti než normál ní neurčitost v kvantové mechanice. (Viz (
český překlad Hawkingova článku "Kvantová mechanika černých '
děr" v Čs. čas* fyz. Á 2g (1978), 313.) Hawkingova práce vy-
volala stovky prací o kvantování na křivém pozadí, ale i o
kvantování T Minkowskiho prostoročasu speciální relativity,
v němž se uvažují bud* jiné globální vlastnosti (změny topo-
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logie), anebo se kvantování provádí v neinerciálních refe-
reacních systémech. I když i zde zůstávají otevřené problé-
my, není pochyb o tom, že práve díky Hankingovu efektu došlo
ve sjednocování obecné relativity a kvantové teorie ke zcela
nečekanému pokroku a mnoho lidí věří, že Hawklngova práce po-
vede i k hlubšímu chápání kvantové teorie samotného gravi-
tačního pole*

Hawkingův objev také zásadně prohloubil tzv* termodyna-
miku černých děr. Pojmy teploty a entropie černých děr nemají
formální matematický význam, dnes dokonce inspirují k novým
návrhům definice entropie obecných, kvantově mechanických
systémů* Tato skutečnost byla jednou z příčin, proč jsme ve
schématu ilustrujícím roli obecné relativity v současné fy-
sice zvlášfc zakreslili spojení "obecná relativita a statis-
tická fyzika." Interakcí mezi oběma oblastmi je však více*
Byla vytvořena matematicky elegantní a efektivní obecně re-
lativistická kinetická teorie* Stále více vystupuje do po-
předí nutnost hlubších pohledů na statistickou fyziku sys-
tému mnoha gravitačně interagujících částic* Kladou se i
základnější otázky: není například jednosměrný tok času
(růst entropie, atd*) vyvolán tím, že vesmír expanduje?
Dojde-li ke kontrakci vesmíru, nezmění se směr toku času,
takže lidé (?) v této epoše budou ve skutečnosti pozorovat
expanzi? Zde se nabízí dosud panenská půda*

V roce 1915 byla obecná relativita malým poloostrovem,
spojeným úzkou úžinou s ostrovem fyziky - poloostrovem, který
bylo možno "jako umělecké dílo z dálky obdivovat11* 7 letoš-
ním roce Einsteinova jubilea je obecná relativita součástí
velkého fyzikálního ostrova, jehož rozloha roste vzájemnou
interakcí mnoha oblastí* Současně se zvětšují břehy s mořem
neznámého* 1'ěžko předvídat jaká dobrodružství moře připra-
vuje*


