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Обухвата 

•  Принципе: 
– квантна физика/квантна теорија поља 
– симетрије (просторне, унутрашње, локалне) 
 

•  Експерименталне податке-”улазе”: 
– просторна Поинкаре симетрија 
– унутрашња локализована U(1)xSU(2)xSU(3) 
– вредности маса, константи интеракције... 

90% физике (особине честица, закони 
одржања, карактеристике интеракција...) 

хипер набој, (слаби) изоспин, боја 

импулс (маса) 
спин 



Изузетна “предиктивна” моћ 

•  Помоћу малог скупа претпоставки објашњава 
малтене све што можемо да видимо и 
измеримо (изузев гравитације, неутрино 
осцилација и пар космолошких опсервација) 

•  Све то често са фасцинантном прецизношћу: 
измерени и израчунати магнетни момент 
електрона је најбоље слагање теорије и 
експеримента у историји науке (g/2 = 1.001 
159 652 180 85 (76), са десетак значајних 
цифара које се подударају) 

Преко 100 
десетоструких 
интеграла! 



Елементарне  
честице 

Честице “материје” 
-  фермиони 

(спин = ½) 

Преносиоци сила 
-  бозони спина = 1 

Хигсов бозон 
- скалар, тј. спин = 0 

Гравитон 
(спин = 2) 

Лептони 
(необојени) 

Кваркови 
(обојени) 

? 

? 

+ античестице 



Лептони 

- ½  

½  

(слаби)
изоспин 

- ½  

½  

- ½  

½  

Неутрини (по основној 
верзији стандарног модела) 
немају масу и не постоје 

десни неутрини: 

Госн. 
неутрино 

Важи одржање лептонског броја 
за сваку од фамилија. 

А можда су и бржи од 
светлости? 



Кваркови 
•  “Обојени” су – 
сваки се јавља у 
три боје – т.ј. 
подложни јакој 
нуклеарној 
интеракцији 

•  Испољавају тзв. 
асимптотску 
слободу и 
“confinement” 

- ½  

½  

(слаби) 
изоспин 

- ½  

½  

- ½  

½  



Кваркови граде  
барионе и мезоне 

“confinement” = као слободне постоје само “беле” честице 

Важи (скоро увек) одржање 
барионског броја. 



Атом није недељива честица 



Преносиоци интеракција 

Гравитон 
(спин = 2) 

? 

                   SU(2)xU(1)                    SU(3) 

Има их 8 



Хигс бозон 
•  Према стандардном моделу, он даје масе 
свим честицама кроз интеракцију са њима 

•  Још није нађен, а да ли ће....? 



Процеси 
•  Поштују законе одржања, а вероватноће процеса 
рачунамо помоћу Фејманових дијаграма 



Да ли је стандардни модел 
крај фундаменталне физике? 

На несрећу или срећу, има још 
много нерешених проблема и 

отворених питања! 



Сувише много “зашто?” 

•  Зашто баш ТРИ фамилије 
(flavor-а, укуса)? 

•  Зашто баш 
U(1)xSU(2)xSU(3)? 

•  Што су “десни” другачији 
од “левих”? 

•  Зашто баш ове вредности 
параметара? 





Проблем “хиерархије” 



…и још много мотива да се 
укључите у истраживање: 

•  гравитација – тако близу а тако далеко 
•  неутрино мешања – имају ли масу и какву? 
•  шта је тамна материја – суперсиметичне 
честице? 

•  шта је тамна енергија – што космос убрзава? 
•  где је антисвет - откуд асиметрија? 
•  има ли Хигса и колико? 
•  ... 


