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Pytanie postawione w tytule mozna rozumiec dwojako: po pierwsze - co
chcielibysmy rozumiec przez czastke elementarna, a po drugie - co dzis
obejmujemy ta nazwa. W pierwszym znaczeniu chodziloby wiec o podanie definicji,
która by mogla nam dostarczyc kryterium rozpoznawania czastek elementarnych,
w drugim zas o ustalenie stanu faktycznego, do którego doszlo w wyniku
wieloletnich badan teoretycznych i eksperymentalnych.
Pozornie mogloby sie wydawac, ze odpowiedzi na oba pytania powinny sie
pokrywac. Od nas bowiem tylko zalezy, jakie nazwy nadaje sie obiektom fizycznym.
Nie zawsze jednak tak jest. Najlepiej o tym swiadczy przyklad nazwy "atom".
Jak wiadomo, pochodzi ona z jezyka greckiego (od slowa "atomos", czyli
"niepodzielny") i zostala wprowadzona w V w. p.n.e. przez dwu filozofów
greckich - Demokryta i jego nauczyciela - Leukippa. Pragneli oni sobie
odpowiedziec na podstawowe pytanie nurtujace ludzkosc od wieków a nawet
tysiacleci, a mianowicie, jaka jest najglebsza, najbardziej podstawowa struktura
rzeczywistosci. W owych czasach mozna bylo udzielic takiej odpowiedzi tylko
na drodze spekulacji filozoficznych, gdyz nauki scisle byly dopiero w powijakach.
Leukippos i Demokryt zalozyli, ze wszystko co jest, jest materiahle (a wiec i dusze!)
i ze materia nie jest podzielna nieograniczenie, to znaczy, ze istnieja jakies jej
najdrobniejsze czastki ("atomy"), z których sklada sie caly wszechswiat. Laczenie
sie i rozdzielanie atomów filozofowie ci uwazali za istote wszelkich zmian
w przyrodzie. Ogromna wiekszosc pózniejszych filozofów, a w tym takie autorytety
jak Platon i Arystoteles, zwalczala hipoteze atomistyczna, która w ciagu wielu
wieków nie znalazla nalezytego oddzwieku.
Do jej ponownego podjecia przyczynily sie wyniki badan przyrodniczych,
a szczególnie obserwacja, ze poszczególne pierwiastki lacza sie w zwiazki chemiczne
zawsze w pewnych ustalonych proporcjach. Fakt ten najlatwiej bylo wyjasnic na
gruncie hipotezy atomistycznej. Tak wiec atom wkroczyl raz jeszcze w poczatku
XIX w. do historii mysli ludzkiej, tym razem jednak jako pojecie podlegle
weryfikacji eksperymentalnej. W ciagu nastepnych dziesiecioleci wykryto wiele
odmian atomów i uwazano je za najbardziej podstawowe elementy materii,
niepodzielne - zgodnie z nazwa wprowadzona przez starozytnych myslicieli.
Jak jednak wiemy, atomy sa podzielne. Swiadczy o tym zjawisko jonizacji,
a jeszcze dobitniej - promieniotwórczosci. Nazwa "atom" przestala wiec dobrze
charakteryzowac obiekty ta nazwa objete. Mimo to jednak, wskutek wieloletniej
tradycji nie zaniechano stosowania jej po dzien dzisiejszy. "Atom" Demokryta nie
ma, jak stad widac, wiele wspólnego z "atomem" wspólczesnej fizyki.
Nie zaginela przez to jednak idea Demokryta. W poszukiwaniu tych wlasnie
podstawowych skladników materii sformulowano pojecie "czastki elementarnej".
Poczatkowo, w latach 1910-1920 mozna bylo przypuszczac, ze caly wszechswiat
zbudowany jest wylacznie z trzech rodzajów czastek: protonów, elektronów
i fotonów. Protony i elektrony mogly tworzyc jadra atomowe (nalezaloby wziac
A protonów i A-Z elektronów aby uzyskac jadro o liczbie masowej A
i atomowej Z), inne elektrony krazylyby wokól tych jader, a fotony bylyby
potrzebne jako czastki ("kwanty") pola elektromagnetycznego zapewniajacego
istnienie sil miedzy elektronami i protonami. Co wiecej, zarówno protony jak
i elektrony sa czasthmi trwalymi ("niepodzielnymi"), a wiec pasowalyby do
koncepcji Demokryta.
Rzeczywistosc okazala sie jednak znacznie bardziej skomplikowana. Po pierwsze,
Dirac przewidzial istnienie antyczastek i rzeczywiscie antyczastki zostaly wykryte,
najpierw pozyton jako antyczastka elektronu, a nastepnie, juz w latach
powojennych, antyproton. Przekonano sie, ze elektron i pozyton spotkawszy sie,
moga "anihilowac", to znaczy zmieniac sie w pewna liczbe fotonów (najczesciej
2 lub 3). Z punktu widzenia koncepcji Demokryta nie jest to zrozumiale, gdyz
"atomy" nie powinny ginac ani powstawac.
Drugim odkryciem podwazajacym te koncepcje bylo odkrycie neutronu. Okazalo
sie, ze neutrony, blizniaczo podobne do protonów, róznia sie od nich tym, ze nie sa
trwale. W wyniku rozpadu przechodza one w uklad trzech czastek - proton,
elektron i neutrino. Poza tym jednym faktem neutrony sa równie podstawowe
i elementarne jak protony i trudno sobie wyobrazic, ze jedne z nich sa "atomami"
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