Průvodce částicovou fyzikou pro každého

Částicová fyzika je obor, který zkoumá, z čeho a jak je hmota složena, a snaží se vysvětlit, odkud se vlastně všechna ta hmota vzala. V obrovských urychlovačích částic, které jsou často kilometry dlouhé, dnes umíme urychlovat kousíčky atomů na vysoké rychlosti. Částice, jako jsou elektrony a protony nebo dokonce exotické kousky antihmoty, pak necháme obrovskou rychlostí srazit mezi sebou. V tom kratičkém okamžiku srážky vytvoříme v malé oblasti podmínky, v nichž je koncentrováno obrovské množství energie podobně, jako tomu bylo jen pár okamžiků po vzniku vesmíru, po velkém třesku. Podobnými prostředky se učíme pochopit naši nejranější historii a původ. Ačkoliv technologických aplikací a objevů na poli fyziky vysokých energií je celá řada, nepředstavují to nejdůležitější. Hlavní cíl oboru je zcela jiný, možná až kuriózní: zjistit, z čeho jsme složeni, jak to všechno vzniklo a jak je možné, že zákony vesmíru jsou tak perfektně nastaveny, že jsme se mohli vůbec vyvinout v myslící bytosti. Profesor fyziky na Oxfordské univerzitě a neúnavný popularizátor moderních vědeckých poznatků Frank Close nechává ve své knize „Částicová fyzika“, vydané v edici Průvodce každého nakladatelstvím Dokořán 2008, 1. vyd. v českém jazyce, 164 str.), nahlédnout čtenáři srozumitelnou formou do fascinujícího světa aktuálních objevů částicové fyziky a ukazuje, jak tyto objevy mění naše chápání světa. Podíváme se do nitra atomu, seznámíme se s kvarky, elektrony nebo tajemným neutrinem. Nechybí ani pátrání po antihmotě a diskuse o počtu dimenzí. Mimo jiné se také dozvíme, z čeho se skládá hmota a jak jsme to zjistili, jak vypadají moderní urychlovače částic a detektory, co je to supersymetrie a proč ve vesmíru převažuje hmota nad antihmotou. Závěrem autor pokládá několik nových otázek, které ukazují problémy, s nimiž se věda bude potýkat ve 21. století.
Knihu s původním názvem Particle Physics: Avery Short Introduction přeložil Martin Petrásek.
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