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L'Acadhmia Sueca de Cihncies anunciava, en la seva tals adequades (quan 
nota de premsa del dia 12 d'octubre, la concessió con- or o comparable a la 
junta als professors Gerard 't Hooft i Martin Veltman 
(ambdós holandesos) del Premi Nobel de física 1999 per 
«il.luminar l'estructura quhntica de les interaccions elec- 
trofebles a la física», i afegia com a explicació d'aquesta 
citació: «Els dos investigadors han estat premiats amb 
el Premi Nobel per haver col-locat la física de partícules 
sobre una base matemhtica més ferma. En particular, 
han demostrat com la teoria pot emprar-se per a chlculs 
precisos de magnituds físiques. Experiments en accele- 
radors tant a Europa com als EUA han confirmat re- 
centment molts d e l ~  resultats calculats.» 

Aquest any 2000 fa cent anys d'una proposta revo- 
lucionhia. Max Planck proposava el desembre de 1900 
la seva hipbtesi del quantum. És, per tant, molt adient 
que un segle després (un segle de sorpreses quhtiques, 
diuen alguns) l'bcadhmia Sueca hagi premiat amb el seu 
guardó el treball que ha permhs posar de manifest els 

fenomen ben conegut de les franges de difracció: l'a 
tud de les ones se suma i en algunes zones es produe 
reforcament (interferencia constructiva); en d'altres, 
ones estan oposades en fase de tal manera que 1' 
tud s'anul-la (interferencia destructiva). Doncs bé, 
I'experiment es fa amb electrons, i de nou si es donen 
condicions experimentals adequades (i a la practi 
vol dir que l'experiment ha de consistir en la d 
per una xarxa cristal-lina), els electrons presenten u 
figures d'interferhncia que són idkntiques a les que o 
vem en la llum o en les; ones en la superficie d'un es 
1 recíprocament, si fem l'experiment amb Ilum i la nos 
font és prou feble i el nostre detector prou sensible, 
drem detectar un a un l'impacte de les apartícules, 
la llum: els fotons. Tant electrons com fotons presente 
si es donen les condicions experimentals adequades, u 
naturalesa dual ondulatbria i corpuscular 

subtils efectes quhntics a la mateixa frontera de la física L'electró del nostre experiment explold tots els L 
d'altes energies, a les escales més petites mai explorades. mins classics. La seva descripció mechicoquhtica 

meu propbsit és al lector, de la manera donada per una de probabilitat +(%, t). 
més planera possible, quin és el significat d'aquests efec- mbdul al quadrat d'aquesta amplitud, I+(x, t)l 

dóna la probabilitat de trobar I'electró en una certa p 
sició en un cert instant. Més endavant veurem corn 
pot calcular aquesta amplitud de probabilitat. 

quhntica, els alumnes de 1 Deixem momenthiament aquestes consideracions 
dibuix a la pissarra. Una ens traslladem en el temps a l ' a n ~  1931- És just 
podem regular, emet aquest any quan un jove físic anglhs, P. A. M. 
placa fotografica recull els arriba a una conclusió revolucionhia. Dirac estava tra 
talla presenta dues escletx tant de conjugar en una mateixa equació els postulat 
moment ben definits (mon de la mechica quhtica i els preceptes d'invarihncia d 
emesos per la font per tal d'arribar a la pantalla, la relativitat d'Einstein. Per quk és aixb un problema 
detectats, han de passar n Sense entrar en detalls tkcnics innecessaris, cal record 
de dalt, bé per l'escletxa només que l'equació de Schrodinger que governa l'ev 

Si fos així, trobaríem lució temporal d'un estat quht ic  conté una deri 
taques corresponents als temporal, pero dues derivades espacials. Espai i t 
cletxa superior, una, i al tenen, per tant, un paper asimktric. Va ser trac 
cletxa inferior, l'altra. A d'arribar a una solució d'aquesta paradoxa que Di 
la font emetés llum trob va proposar una equació per descriure l'evolució d 

electró que tractava temps i espai simktricament. L 
'Domhnec Espriu (B peculiaritat d'aquesta equació és que per a cada la Universitat de Barcelon 

tarnent dlEstructura i Con d'energia positiva, E > O, ha d'existir un estat id 
de Barcelona. 
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La relativitat d'Einstein comporta la relació següent 
entre energia i moment: = m2c4 + p 2 ~ 2 .  Per tant, SO- 

lucions d'aquesta relació arnb energia negativa són a pri- 
ori admissibles. El que resulta sorprenent és que aques- 
tes solucions siguin necessaries, que no puguem excloure- 
les com a no físiques. Per resoldre aquest enigma cal que 
entenguem exactament que significa un estat d'energia estetics i en una fe cega, quasi religiosa, en les 
negativa i com és que ningú ha vist mai un electró amb ons matemhtiques. Si l'equació presentava una 
energia negativa voltant pel món. Com és que un electró aquesta havia d'existir, deia Dirac. 1 tenia raó. 
d'energia positiva no es transforma en un d'energia ne- Avancant en la nostra historia uns quants 
gativa emetent un fotó espontaniament? bem una de les figures més carismhtiques de la 

Va ser Dirac mateix, emprant el principi d'exclusió 
de Pauli, qui va entendre quina era la interpretació física 
correcta d'aquestes solucions d'energia negativa. Dirac 
va postular que el buit quanticorelativista, lluny de ser 
un lloc avorrit on no hi ha res, esta constituit de manera 
que tots els possibles estats d'energia negativa estan ocu- 
pats. En conseqüencia, un electró (d'energia positiva) 
no pot passar a ocupar un d'aquests estats a causa del 
principi d'exclusió de Pauli. Al contrari, sí que pot pas- 
sar que un fotó exciti algun estat d'energia negativa, a l'instant t' en el punt x' 
tot promovent l'aparició d'un estat d'energia positiva i 

J d t L  és l'acció, la funció L = pdx ld t  - 

de Feynman, hem de sumar sobre tots els possibles 

Figura 1: El buit proposat per Dirac 

una parella electró-antielectró. El fotó és una partíc 
absolutament estable. Es tracta en tot cas d'un es 
virtual, que viu un temps i després desapareix i reco 
titueix el fotó original. En el món quhntic, fins 
en el buit quhntic, els processos virtuals s'esdev 
contínuament: les partícules es desintegren virtual 
en altres que després d'una estona reconstitueixen l'e 
original. Sorprenent? Certament ho és, pero no més mou en el si d'un camp 

exactament en el mateix sentit 



són cada cop més i més complicats, i que involucren un m a s a  de l'electró, pero certament hi ha de contribuir. 
nombre més i més gran de partícules virtuals. Sortosa- Si igualem me2 = e2/a, veiem immediatament que l'e- 
ment esperem que cadascun d'aquests processos contri- lectró no pot tenir una massa finita i al mateix temps 
bueixi menys i menys al resultat final, ja que, cada cop ser una partícula elemental (a + O). Tkcnicament diem 
que un fotó i un electró interaccionen, la contribució de que la seva m a s a  divergeix linealment. 
l'acció té un factor més de a, la constant d'acoblament És clar, totes aquestes consideracions esdevenen ob- 
electromagnktic, que és una quantitat molt petita ( a  = soletes en el moment en que la mechica quhtica hi 
11137, aproximad&nent). Aixb ens dóna naturalment intervé. La interacció de l'electró amb el1 mateix es fa a 
una esperanca de poder calcular les correccions radiati- través de diagrames com era el de la figura 4 i fórmules 
ves (és a dir, l'efecte de les partícules virtuals) fins a un com les de l'electromagnetisme clhsic no són aplicables. 
cert ordre en potencies de a i obtenir un resultat prou 
proper a la realitat. Aquesta és, explicada en quatre 

. . 

l'electró divergeix quadraticament. No és difícil ve 

servi. Aquest és un desastre ultraviolat. 

un estat d'energia negativa, perquk estan ja tots 

est fet és crucial. Abans d'explicar el perquk, 

ral, tot i ser certament la més senzilla. La r 
n facilment quan calculem l'autoenergia del 

producte de la interacció electromagnktica de el moviment lliure dels electrons. Tot i que podrí 
amb si mateix, és possible que no generi tota la ndre'ns molt més sobre aquest lagrangia que acab 



d'introduir, valgui a dir només que proporciona una des- del lagrangib de Max 
cripció adequada de les interaccions entre fotons i elec- és invariant de galga. 
trons. Des d'un punt de vista clbssic aixb és evident Tot i que les antipartícules han 

netisme clbssic. 

la variable cinembtica és x( t ) ,  la com a funció cap infinit de veritat, ja que arbitrhiament regulem les 

del temps. la variable cinematica no és una, integrals i les convertim en finites; el que veritablement 

quatre: les quatre components de A,, com a funció de volem dir és que apareixen logaritmes de l'escala A on ta- 

la i el temps A,(%, t ) .  el cas del moviment llem les integrals només a un nombre molt petit de mag- 

d,una és dar que totes les components de % nituds físiques. L'autoenergia del fotó n'és una (si bé el 

físicament rellevants. Ai contrari, aquest no és el regulador que all& hem emprat era deficient, per manca 
cas de A, i la raó és que les ones electromagnittiques, 
els fotons en definitiva, tenen dos graus de llibertat en Un" divergkncia logarítmica). Un altre lloc on apareix 

cada punt de l,espaitemps, que cl&ssicament és en el vitrtex que ja hem vist fotó-electró-electró. I bé, 

a les dues po~aritzacions possibles d,una ona transver- aixb és tot. Enlloc més apareixen els enutjosos logarit- 

sal. contrari, A, té quatre graus de llibertat per a mes. La lluita contra l'infinit és a punt de ser guanyada. 

cada punt de 17espaitemps. Per eliminar aquests graus Per acabar, aquests logaritmes poden ser comple- 
de llibertat és essencial que la teoria que descriu l'elec- tament eliminats redefinint només dues quantitats: la 
tromagnetisme tingui una simetria molt especial, una massa de l'electró i la constant a. Aixb ens permet 
simetria que consisteix a redefinir A, t A, - a,@, on 8 eliminar completament tota traqa del regulador A i, fi- 
és una funció arbitrkia, i que res canvii'. Aixb permet, nalment, eliminar-10 fent-10 molt gran, infinit si volem. 
per exemple, triar que A. sigui zero. Aixb encara ens Tots els observables, totes les prediccions són ara finites 
deixa un grau de llibertat redundant, perb una andisi i concretes. Tot el que hem de fer 6s mesurar el valor de 

no té conseqiiitncies físiques. Les teories que tenen una pa rhe t res  del lagrangib 
simetria com l'esmentada es diuen teories galga i l'elec- precises com vulguem. 
trodinbmica qubntica, la teoria qubntica dels fotons i l'exemple més espect 
dels electrons, n'és 17exemple més senzill. De fet, és ben de l'electró. Aquest es 
conegut tots els estudiants de l'electromagnetisme que, 
per trobar una solució de les equacions de Maxwell, cal quantitat mesurada més ben coneguda de tota la fis 
<fixar> una galga. Aixb vol dir que no hi ha una so- L'error és menor que l'amplada d'un cabell compar 
lució Única d'aquestes equacions llevat que, d'entrada, 
diguem, per exemple, A. = O. I la raó és ben senzi- 
lla: una solució descrita per A, i una altra descrita per 

que ens ajuda a entendre que la massa de 
es diuen renormalitzables. L'electrodinbmica, la teo 

gim al lagrangib de Maxwell viola la simetria de 
També ens prohibeix regular les integrals divergen 
apareixen en la nostra lluita contra l'infinit de qu 
vol manera. J a  hem vist que fer-ho pot comportar 
massa per al fotó molts ordres de magnitud per s 

cap ordre en teoria de pertorbacions, en cap dels pro- 



no entenem completament des d'un punt de vista quan- 
titatiu. Sabem, a més, que ni p 
realment partícules elementals. 
partícules esta composta de tres unitats que, aquestes 
sí, creiem que són elementals -com a mínim tant com 
pot ser-ho un electró. 

Aquests components dels nucleons són els quarks. 
Per construir els nucleons (neutrons i p 
cessitem de dues classes, que reben el nom d'up i down, 
respectivament. Els quarks es mantenen units, formant 
nucleons, gracies al bescanvi d'unes partícules anomena- 
des gluons, que són els portadors de la interacció forta. 

Pero potser la sorprenent replicació de totes les 
partícules és un dels aspectes més intrigants de per que periments a distancies tan curtes, que la interacció 

el món és com és. La materia ordinaria puntual. Aviat es va'suggerir, perb, que la partícul 

d'electrons i de quarks up i down. Aqu 
formen el que es diu la primera generaci 
que la componen són estables. Pero h 
racions més, copia perfecta de la primera, pero a 
partícules progressivament més massives. A la sego 
generació trobem el muó i els quarks charm i stra 
mentre que a la tercera trobem els quarks top (rec 
ment descobert a Fermilab) i bottom. La contrapar 
de l'electró i del muó es diu tau, i és unes 3.000 vega 
més pesat que l'electró. Aquestes partícules de la 
gona i tercera generació, apart de ser 
identiques a les de la primera a 1 
No són, per tant, estables i, de 
vocat dir que, a part del muó que és 
raigs cosmics, no es troben a la natura. Entendre 
que hi són i per que tenen les masses 
sent el desafiament més gran de la física de partícul 

No hem parlat encara d'una partícula realment 
cinant: el neutrino (del qual existeix 
ses). Introduit per Pauli el 1929, la seva descob 
no fou fins el 1956 i per bones raons: es tracta d 
partícula sense massa (si bé resultats expe 
recents avancats l'any 1998 pel grup ex 
pones de Superkamiokande, i avui. 
per la comunitat científica, pero-encara per co 
suggereixen que la massa del neutrino pot ser 
de zero, perb extraordinhriament 
electrica, no subjecte a les interac 
teracciona, doncs, el neutrino? . E 
únicament amb un tipus de forca del qual no hem p energia mínima, o que l'entorn canvii lleugerament 
encara: les interaccions febles. masses) impossibilita completament el procés; el neu 

Comencem per repassar breument I'abast de les d és, de fet, estable dins de la gran,majoria de nuclis. 
rents interaccions. Si prenem una longitud de referenc Fermi va ser la primera persona que va proposar 
per exemple 10-Ir metres, la distancia més petita teoria per a la descripció de les interaccions febles. 
explorada experimentalment, les intensitats relati seva teoria va proporcionar molts anys (i en molts caso; 
les interaccions forta, electromagnetica, feble i encara proporciona) urna descripció suficientment acu. 
tatbria són 1, loV2, loV6 i respectivament. rada. La teoria es coneix amb el nom de V-A. Sensc 
ment, la interacció gravitatbria és insignificant al entrar en complicacions innecesshries aquí n'esmenta 
de les partícules elementals. Les interaccions forte rem les característiques principals. En primer lloc, ca 
interacció electromagnetica presenten un comportam fer esment que els quarks o leptons (com ara l'electró ( . , 

, , 
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el muó) són fermions, partícules amb spin 112 i que, per 
tant, tenen en realitat dos graus de llibertat. El cas és tegracions febles poss 
que les interaccions febles afecten només un d'aquests aquel1 com una descri 
graus de llibertat i no l'altre. De fet, quan les interacci- efectiva, de la natura. 
ons febles s'analitzen més detalladament emergeix una L'any 1961 Murray 
característica sorprenent: un procés i el mateix P ~ O C ~ S  el model quark, del 
tal com el veuríem reflectit en un mira11 no tenen les d'aquesta secció. 
mateixes propietats des del punt de vista de les interac- a comenpm 
cions febles. Veritablement és un món estrany i quan 
hom explica aquesta part de la física als estudiants no model quark postula que totes les partícules amb 
pot deixar de preguntar-se per que la natura ha triat teraccions. fortes e 
una descripció tan barroca. En segon lloc, cal assenya- tals. Són les difer 
lar que les interaccions febles estan descrites a la teoria rents quarks (up i 
de Fermi per una interacció puntual on quatre fermions ordinaria, pero no 
(per exemple neutró, protó, elect1-6 i neutrino en el cas contenen el quar 
de la desintegració P del neutró) es troben en un punt possibilitats de 
de l'espaitemps, sense el bescanvi de cap partícula (6s a de spin el que p 
dir no com en el cas de l'electromagnetisme on electrons cions fortes, els hadro 
i positrons interaccionen bescanviant fotons). Sembla El model quark incor 
un petit detall, pero no ho és. onalitat molt important 

Consideremi Per exemple, la contribució a l'autoe- tes. Basats en 
nergia d'un fermió provinent de la teoria de Fermi i ors han cond 
comparem-la amb la de l'elect 
dem, és logarítmicament diver 
dues contribucions virtuals m 
Notem que a l'electromagnet Nobel per a la QCD, que 

,: 23- 
Figura 5: Correccions a l'autoenergia d 

D'entrada, el model quark aporta també aquí una 
plificació impressionant. Ara no hem de considerar s trodinhmica quht ica  i al model de Fermi 
radament la desintegració del neutró, de la partícula 

,,, +,,O ,,,,-,t,~.. m,n+...-. -Ti, -,,.: etc. Tots els processos febles coneguts els any seixan 

puntual identica a la del model de Fermi que involu 

les interaccions parelles de quark up i down i parelles ev, o bé pv, en 

irlrAtiramnnt di- diferents combinacions possibles (no discutim aquí 

Aquesta és la conseqüencia de no tenir el 
partícula, com ara el fotó. Les conseqü2 
a les correccions quantiques són profunc 
en aquest cas concret la contribució de 
febles a l'autoenergia veurem que és qua,,,,,,,,,,.,, 
vergent, fins i tot tenint en compte la contribució de processos :que involucren el quark s!range, que compli 

antipartícules. Pitjor encara, les divergenci~n nn fan ni les coses perb només una mica). Es a dir, que pod 

empitjorar cada cop que es tenen en con 
bucions virtuals. A diferencia de l ' e l e ~ , ~ , ~ ~ ~ ,  
la teoria de Fermi no és renormalitzable. parella electró-neutrino, concretament aquesta d 

Aquesta era la situació els anys quaranta, cinqu combinació és la rellevant per a la desintegració 

i seixanta. Es disposava d'una teoria nlTn filnrinn 
gura 6 exhibeix la desintegració del neutró, tal c 

38 
én a la teoria de Fermi amb el model quark. .,m.f @gj 

La reducció del nombre de parhet res  arbitraris és ,@ 
e i el model de Fermi reformula$$$ 33!.ii9mI 

S pot aspirar, finalment, a ser una teoria fonamend 

es amb la mechica quhtica persisteixen. 
y 1954, quan Gerard 't Hooft tenia 8 anys i M 



Figura 6: La desintegració P del neutró dins del model 
quaxk 

Yang. Yang fou un dels descobridors de l'estranya pro- 
pietat de les interaccions febles quan es veuen reflectides 
en un mira11 i que coneixem tecnicament arnb el nom de 
uiolació de paritat. Aquest article no tenia, perb, res a 
veure arnb aixb. 

Per entendre l'aportació de Mills i Yang cal que tor- 
nem a la desintegració del neutró i al fet que la massa 
del protó i del neutró són tan properes. De fet, sota les 
interaccions fortes, neutró i protó són essencialment la 
mateixa partícula. És cert que tenen una carrega dife- 
rent, pero aixb té a veure amb l'electromagnetisme i no 
arnb les interaccions fortes. A nivell quark el contingut 
del protó és uud (u= up, d= down), mentre que el del 
neutró és udd. El bescanvi d'un quark up per un quark 
down no altera les propietats de la partícula. Ens tro- 
bem per tant en presencia d'una simetria de la natura. 
Aquesta simetria rep el nom de spin isotdpic o isospin. 

L'electromagnetisme és una teoria de galga, aixb ja 
ho sabem. A l'apartat anterior hem parlat sobretot de 
corn les transformacions de galga eren essegcials per eli- 
minar graus de llibertat redundants. No hem parlat, 
perb, de corn les transformacions de galga modifiquen el 
grau de llibertat de l'electró i del positró. Bé, aquest 
és el moment de fer-ho. Si redefinim el camp electro- 
magnktic corn A, + A, - d,O, per preservar la simetria 
cal que redefinim la funció d'ona de l'electró arnb una 
fase: SI -+ eige$. 

La fase de l'electró (una fase local, no global) és no 
observable. Evidentment, la invarihncia local implica 
la global, perb no a la inversa. Yang i Mills van te- 
nir la idea següent: si les interaccions fortes són invari- 
ants sobre canvis globals d'isospin, per que no explorar 
la possibilitat d'estendre aquesta simetria al cas local? 
Si quan es fa aixb a l'electromagnetisme ens apareix ne- 
cesshriament el camp electrornagnetic i, per tant, el fotó, 
quines partícules ens apareixeran quan estenguem la si- 
metria d'isospin al cas local? La idea de Yang i Mills 
era que aquestes partícules tenien alguna cosa a veure, 
probablement, arnb les interaccions fortes. Yang i Mills 
estaven equivocats, pero. Les interaccions fortes goden 
efectivament derivar-se per un procediment inspirat en 
el de Yang i Mills, perb no tenen res a veure arnb l'e- 
xigkncia de la simetria d'isospin a nivell local, sinó amb 
un nou nombre quantic que ni Yangni Mills podien sos- 
pitar, el 1954, que existís, ates que la seva necessitat es- 
devingué evident només quan els quarks foren introduits 

per Gell-Mann i altres; de fet la teoria de Yang i Mil1 
fou pensada originhriament en termes de nucleons. 

Formulem-la, perb, arnb una visió moderna, en ter- 
mes de quarks. El que la invariancia d'isospin vol dir 
és que hem d'agrupar el quark up i el quark down corn 
agrupem les dues components de l'spin d'una partícula 
de spin 112 en un doblet. En aquest llenguatge, la si- 
metria d'isospin és simplement la simetria SU(2), corn 
és familiar a qualsevol estudiant de mecbica quhntica. 
Per tant, la fase 0 de l'electromagnetisme ha estat subs- 
tituida per una matriu R de SU(2). 1 la transformació 
del camp electrornagnetic A,'+ A, - d,B se substitueix 
per A, + A, - R-ld,R. Aixb vol dir, naturalment, 
que A, és una matriu -tecnicament, pertanyent no a 
SU(2), sinó a l'hlgebra de SU(2)- que descriu no un 
«fotó», sinó tres: dos de carregats i un de neutre. Avui 
en dia sabem que aquestes són les partícules W i Z res- 
ponsables de les interaccions febles, perb a l'kpoca ningú 
va saber que fer-ne. 

Hi havia una bona raó per a aixb. Les partícules W 
i Z havien de ser molt massives, ja que les interacci- 
ons febles tenen un abast molt curt i ningú tenia la més 
remota idea de corn donar massa a aquestes partícules 
sense trencar la invariancia de galga que tant havia cos- 
tat introduir. A poc, en el decurs dels anys seixanta es 
va comencar a fer la llum. Una contribució fonamen- 
tal fou la de S. Weinberg que, inspirat en el mecanisme 
de la superconductivitat, va proposar que l'addició d'un 
isodoblet de partícules escalars permetria aquesta apa- 
rent quadratura del cercle: donar masses mantenint la 
simetria de galga. La idea bhica és la de trencament es- 
pontani. La simetria de galga en el cas de les interaccions 
febles és exacta pel que fa al lagrangih, perb l'estat fo- 
namental no la respecta. La situació és en tot semblant 
a la d'un ferromagnet. Des del punt de vista del hamil- 
tonih del sistema, tant és que els moments magnetics 
del material apuntin cap amunt o cap aval1 (en una di- 
recció de quantització arbitraria). Pero cap a algun; 
direcció específica han d'apuntar en algun tros de ma 
terial determinat! Una petita fluctuació decideix un& 
direcció privilegiada i cap a aquesta direcció assenyala 
la magnetització del material. En el cas de les interac- 
cions febles, la simetria SU(2) és perfecta pel que fa al 
hamiltonih, perb l'addició dels camps escalars permet 
introduir un potencial que fa que un estat on hi ha una 
~magnetització, sigui privilegiat. Quina, tant és, perb 
el sistema prefereix un estat fonamental ~ m a g n e t i t z a t ~ .  
Aixb selecciona una direcció a SU(2). Una altra direcció 
donaria una física equivalent. El fet, perb, és que la si- 
metria ha estat trencada i fer ara una transformació 
de galga en aquest estat costa energia al sistema. Les 
partícules W i Z tenen ara una massa. Per dir-ho així, 
la simetria de galga és ara una simetria oculta. Aquest 
és l'anomenat mecanisme de Higgs. 

El mateix Weinberg, juntament amb S. Glashow i A. 



Salam van proposar finalment el que avui coneixem com una galga. Hem parlat, e l'electromagne- , . ... 
a model estdndard de les interaccions electrofebles. Els tisme, d'una tria: A. = O. Aquesta és solament una 
tres van rebre el Premi Nobel de física el 1984, un cop les de les moltes possibles, perb té un greu inconvenient: 
partícules W i Z van ser descobertes experimentalment no és invariant relativista. A la aixb vol dir 
al CERN el 1983. que totes les expressions en est,adis intermedis del c&lcul 

Com ja hem tingut de discutir, el fet que les in- no són invariants relativistes. Naturalment com que el 
teraccions febles estiguin mitjanqades per una particula resultat final no pot dependre de la tria de la ¿?alga, la in- 
de galga i que, per tant, abandonem el model de Fermi varihncia relativista es restaura en el resultat final, perb 
ja definitivament ens dóna noves esperances. Podrem és una complicació molt gran afegida a un problema ja 
finalment donar un sentit a les correccions quhtiques? complex. Evidentment el mateix problema es presenta 

en l'electromagnetisme i all& hom fa una tria diferent a 
L'home del puro i el seu estudiant A. = O. Normalment, s'imposa la condició 8,Ap = 0, 

Veltman era professor de la Universitat d7Utrecht als que és invariant relativista. Aquesta condició elimina un 

Pa'isos Baixos i Gerard 't Hooft va anar un bon dia de dels graus de llibertat redundants i.el grau de llibertat 

l'any 1969 a veure'l per demanar-li que li proposés un restant no físic, com ja hem esmentat, és inofensiu: no 
s'acobla a cap particula física. tema per a la seva tesi doctoral. <<Demostri que el model 

de Glashow-Weinberg-Salam és renormalitzable~, va ser Malauradament, a la teoria de Glashow-Weinber 
la resposta de Veltman. Salam el grau de llibertat redundant sí que s'acobla 

que l'electrodin&mica quantica és renormalitzable, teixa &poca en quk Gerard 't Hooft i Martin Veltm 

tres van rebre el Premi Nobel de física el 1965.) Aquí 
obstacles eren incre'iblement més grans, ja que no so 
ment la simetria de galga és molt més complicada, si 
que, a més, est& trencada. Faddeev i Popov van anomenar ghost (fantasm 

particula tan poc física no ens ha d'amoynar, pe 
questa particula no es pot produir en cap experime 

r-la permetia eliminar el grau de llibertat re 
i obtenir els resultats correctes. Aquesta era 

i ultraviolat. d'una manera compatible amb 

c&lculs només van ser possibles grbcies a un programa d va ser simplement genial. Calia treballar 
manipulació algebraica per ordinador anomenat SCO- 
ONSHIP que va fer Veltman mateix i que és el primer 
que mai es va escriure. Els 
posteriorment MAPLE i M 



Tots els ingredients estaven ja a l'abast dels nos- Dos detalls més, fi 
tres protagonistes. En un pare11 de famosos treballs que 
van apareixer l'any 1971 Gerard 't Hooft i Martin Velt- 
man observen que els infinits es cancelalen el model de 
Glashow-Weinberg-Salam amb el mecanisme de Higgs 
tant a un com a dos loops. Es convencen també que sitrons i el terra, entre d'altres. Es tractava d'ano 
la cancel.lació persisteix a qualsevol ordre en teoria de minúscules, que haurien passat desapercebudes si- 
pertorbacions; és a dir, per a correccions virtuals ar- perque el nivel1 de precisió era tan gran que afect 
bitrhiament complicades. la mesura de la massa de la 2. Aquestes anomalie 

raó que aparentment ho justiñqués. Quina fou la 
presa dels enginyers quan van descobrir finalment 

J. Zinn-Justin. El model est era perfectament possible predir quan es produirien 
. . 
. . ,  

Les correccions quanti 

Segurament podríem dir que el Premi Nobel 

i de requerir molts ingredients físicament motivats, té  ma quan en una de les p 

conseqüencies profundes per a la nostra comprensió del anomalies van desapare 

món. 
Les interaccions febles i la mechnica quhntica eren 

istorsions en la posici6 de l'brbita dels electrons i 

era correcta. 
Aixb naturalment 

correccions quhntiques a tot tipus de processos i ma 
tuds relacionats amb les interaccions febles i, per t 

Aquest, d'altra banda, ha millorat extraordi 

lisionar electrons i positrons amb una energia de 
a 200 GeV. El LEP ha permes, per exemple, dete 

La precisió en la determinació de Mw és lleugera 
menor. Si comparem aquesta precisió amb el pobre 
neixement de fa només uns anys a que abans hem 
referencia, Mw > 50 GeV, veurem l'enorme progrés 
alitzat. Bona part de la feina ha estat deguda al 

tanmateix- a totes aquelles partícules que, pel 

tan gran que les correccions quhtiques són avui 
quark top havia de tenir una massa de prop de 
GeV i un parell d'anys després els físics de Fermil 



suís, una de les darreres peces del model estandard. 
Dissortadament, els resultats experimentals no són 

encara prou concloents per determinar si l'últim dels 
ingredients essencials del model de Glashow-Weinberg- 
Salam existeix o no. Ens estem referint, és clar, al Higgs, 
la partícula escalar que dóna massa a la W i la Z (i 
de retruc a totes les altres partícules) dins del model 
estandard. Malgrat que encara no han proporcionant 
una resposta concloent en aquest sentit, els experiments 
recents sí que han proporcionat valuosa informació, amb 
l'ajut de les correccions quantiques i el seu control, so- 
bre quins dels possibles mecanismes de trencament de 
la simetria són encara possibles i quins han estat exclo- 
sos definitivament. Segurament no tindrem una resposta 
definitiva fins el 2005 quan l'accelerador LHC comencara 
a funcionar. 

El segle va comencar amb una proposta revoluciona- 
ria, la hipbtesi del quantum, una hipbtesi que va portar a 
abandonar la descripció classica del món. Els anys que 
van precedir la Segona Guerra Mundial van ser uns anys 
en que la mecanica quhntica es va anar bastint d'una 
manera gradual fins a proporcionar un marc consistent 
de descripció del món microscbpic. Durant els anys que 
van seguir la guerra es va poder veure com les diferents 
interaccions -electromagn&tica, forta i feble- van ser 
successivament incorporades dins d'aquest marc quan- 
tic. Aixb va representar entendre el concepte de la renor- 
malització i del tractament consistent de les correccions 

La física de partícules es troba a la darreria del se 
xx en una situació paradoxal. D'una banda, tenim 
marc que descriu perfectament dins del marc quanti 
relativista totes les interaccions conegudes, amb la no 
ble excepció de la gravitació i aixb és clarament posi 
i ens hauria de satisfer. D'altra banda, molts físics 
partícules estan insatisfets justament perquk el marc 
proporcionen les teories galga funciona massa bé. 
riosa gent, els físics de partícules, que la cosa que m 
desitgen és que les teories que acaben de proposar falli 
Amb aix&volem dir que, per més que s'ha buscat p 
dret i pel revés, no s'ha trobat ni uIia sola indicació 
nous fenbmens físics ni de bon tros cap indici que p 
en qüestió els fonaments de la teoria i aixb posa nervi 
sos a molts físics acostumats-o malacostumats- a u 
successió trepidant de descobertes. 

Aixb no vol dir que no hi hagi problemes tebrics p 
resoldre. La quantització de la gravitació n'és un, 
també per que les masses de les partícules són les 
són, per que hi ha tres generacions, per que els 
de galga són els que són i, sobretot (per la pre 
immediatesa de nous resultats experimentals), quin 
mecanisme que dóna masses i si el mecanisme de H 
és correcte. Esperem que hi hagi aviat nous resul 
experimentals. Si no és així, ens podríem trobar en po 
anys en la mateixa situació que va portar Lord Kelv 
a declarar a la darreria del segle XIX que l'única co 
que restava a la física era mesurar amb més precis 

virtuals en un marc quintic i relativista. La darrera les constants de la natura i declarava la física un ~ a m ~ * ~ [ ? : . * ~ ~ $ ~ ~  


