
Znajdujemy si ↪e w punkcie zwrotnym fizyki cz ↪astek elementarnych. Model Standardowy (MS)

zosta l potwierdzony odkryciem w 2012 r. w LHC ostatniej przewidzianej w jego ramach cz ↪astki

czyli cz ↪astki Higgsa. MS jest jednak tylko teori ↪a efektywn ↪a przy skali elektros labej i nie rozwi ↪azuje

pewnych fundamentalnych problemów. S ↪a to pytania dotycz ↪ace m.in.

• dynamicznego pochodzenia i stabilności skali oddzia lywań s labych

• natury i pochodzenia Ciemnej Materii

• natury i pochodzenie Ciemnej Energii

• pochodzenia struktury zapachu i  lamania symetrii CP

• pochodzenia istniej ↪acej we Wszechświecie asymetrii bariony-antybariony

• unifikacji oddzia lywań elementarnych, w tym grawitacyjnych.

MS nie jest ostateczn ↪a teori ↪a oddzia lywań elementarnych. Musi istnieć g l ↪ebsza teoria b ↪ed ↪aca roz-

szerzeniem MS wyjaśniaj ↪aca wymienione powyżej problemy i pozwalaj ↪aca na g l ↪ebsze zrozumienia

struktury materii oraz historii Wszechświata. Jej znalezienie jest obecnie g lównym wyzwaniem i

celem fizyki cz ↪astek. Wyznaczanie drogi do tego celu jest podstawowym zadaniem tego projektu.

W ci ↪agu kilku ostatnich dekad fizyka cz ↪astek rozwija la si ↪e ”zgodnie z planem”. Odkrywanie ko-

lejnych nowych cz ↪astek wymaga lo olbrzymiego post ↪epu technik eksperymentalnych, ale odkrycia

te nie by ly zaskoczeniem dla fizyków. Przyk lady to odkrycia bozonówW i Z, kwarków t i wreszcie

cz ↪astki Higgsa. Po tym ostatnim odkryciu znamy już komplet cz ↪astek przewidzianych przez MS.

Teraz nie wiem, kiedy i jakich nowych odkryć można si ↪e spodziewać. Powodem jest brak jedno-

znacznego schematu rozszerzania MS oraz wskazówek, przy jakiej skali efekty takiego rozszerzenia

powinny sie pojawić. Mamy do czynienia z sytuacj ↪a, która nie jest nowa w badaniach podstawo-

wych, których zadaniem jest badanie nieznanych obszarów wiedzy, co niesie wysokie ryzyko ale i

możliwość bardzo znacz ↪acych odkryć.

Jak do tej pory, poszukiwania w LHC zjawisk wykraczaj ↪acych poza MS nie przynios ly prze-

konuj ↪acych pozytywnych rezultatów. Poszukiwania te prowadzi si ↪e jednak pod k ↪atem kilku kon-

retnych modeli zaproponowanych jako rozszerzenie MS. Negatywne wyniki ograniczaj ↪a lub nawet

wykluczaj ↪a pewne wersje tych modeli i dostarczaj ↪a cennych wskazówek do budowania innych

możliwych rozszerzeń MS. Oczywíscie w budowaniu i badaniu takich nowych modeli nie należy

kierować si ↪e jedynie wynikami z LHC. Bezsporna jest konieczność zgodności z wszystkimi ist-

niej ↪acymi danymi doświadczalnymi oraz matematyczna spójność. Niezwykle istotne jest również

kierowanie si ↪e możliwości ↪a rozwi ↪azania wymienionych wyżej problemów MS.

G lównym celem zaproponowanego w tym projekcie programu badawczego jest poszukiwanie

rozszerzeń MS zgodnie z opisanymi wyżej zasadami. Centralnym zagadnieniem naszych badań

b ↪edzie problem Ciemnej Materii. Chcemy go też powi ↪azać z problemem pochodzenia skali elek-

tros labej oraz z możliwymi uogólnieniami teorii oddzia lywań grawitacyjnych. Otrzymane wyniki

pozwol ↪a na lepsze zrozumienie perspektywy nast ↪epnych możliwych odkryć dotycz ↪acych fizyki cz ↪a-

stek i budowy Wszechświata.
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