MATERIAREN EGITURA
NOLAKOA DA ?

Non dago ikasi genuen rnaterig
ren egitura erraza?.Orain hain
aspaldian ez da,materia elektroiz
protoiz eta neutroiz osaturik zegoela esaten ziguten,eta bere egi
tura sistema eguzkitar baten antzekoa zela.Gaur egun,ordea,zer
esaten da? Zer dakigu gai horri
buruz?.
Orain dakigunaren arabera,benetako egmraez da hain erraza.
Materia zenbait partikula elementalez osaturik dago.Horietak o partikula bakoitzak ezaugarri
bakar batzuk izan ditzake.Parti-

,

kula batek halako masa bat izan
dezake,edo energia,edo momentua
(spina hemen barnean kontsideratzen da),baita karga elektrikoa

ere eta hortik aurrera,ez askoz
bat
ezaugarriren bidez partikula bat
gehiago.Gehienetan,dozenerdi

guztiz zehazturik dago.
Oraindaino gizadian be'hatuak
lzan diren partikula gehienak on
doko bi rnultzo hauetariko batekoak dira:leptoiak eta hadroiak.
Leptoi-multzoa lati partikula
ezagunez osatua dago:elektroia,
muoia eta bi neutroi-motak.Elektroiak eta muolak 1-eko karga e l trikoa dauka.te,karga negatiboa
a1egia;beren masa izan ezik(rnuoiaren masa .elektroiarena baino berrehun aldiz handiagoa da),gainon
tzeko berezitasun guztiak berdinak
dauzkate.Neutrinoek ez daukate K ~ L

ga elektrikorik eta,dirudienez.

rrak ez die leptoiei ezer egiten.

rnasarik ere ez.Leptoi bakoitzari bere antileptoia dagokio.Hag

Izadian lau ind3r-mota oina-

en ezaugarri batzuk leptoienenak

rrizko daude;apalenetik gogorre-

bezalakoak dira (masa,adibidez) ,

nera joanaz,hauexek dira lau in-

eta beste batzuk,aldiz,guztiz

darrok: qrabitazio-indarrak,ahu-

kontrakoak-Antielektroiaren edo

lak,elektromagnetikoak eta gogo-

positroiaren karga elektrikoa 1

rrak.Grabitazio-indarrak,rnasadun

-koa da,horrela, adibidez.

partikula guztiak eragiten dituz
te;beren ekintzak r z du mugarik.

Leptoiak ez dira beste zati

baina atcrnoaren barnean ekintza

txikiagotan zatjkatzen eta,beraz

hau guztiz arbuiagarr~ada.Ahu-

partikula elementaltzat 5artzen

lek rnateriaren era guztiak eragiten dituzte eta,nahiz eta gro

dira.Hadroiak konplexuagoak dira
aldiz,eta nolabaiteko egitura

bitazio-lndarrak baino askoz han

bat daukatenaren aztarna batzuk

diagoak izan,kasu honetan(hots.

ere badaude.0rain arte ehun ha-

atomoaren barnean) osoi txlkiak

droi desberdinetik gora egiaztatu

dira eta ez dira ohartzen beste

izan dira~hauenartean,ezagunenak

motatako lndarrek lanean dihardg

edo,protoiak eta neutroiak dauz-

tenean.Indar elektrornagnetikoa-

kagu.Hauek ongi dakigunez,nukleo

ren eragipena partikula kargatu-

atornikoa osatzen dute .Hadmi-kopu

en gainean agertaen da soilik,

rua eta beren berezitasunak dire-

partikula hauek rnuoiak elektroi-

la medio,partikula hauek leptoien

ak eta quark guztiak dira.Indar

gandik oso urrun daude.

elektromagnetikoek atomoak elkar
lotzen dituzte eta rnateriaren b

Gaur egun onartu samarrik dagoen teoria batek zera dio:hadroiak ez dira inola ere parti!;ula
elementalak,konposatual- baizik;
beren osagaiak quark izeneko par

rezitasun rnakroskopiko gehienen
kausa dira.
.Leptoiak eta hadroiak elkarre
kintza gogorrak Lereizten ditu,

tikula sinple batzuk dira.Zenbait

edo teorlaren arabera leptoiak

berezitasunen aldetik quarkak eta

eta quarkak.Leptoi guztiak elka-

leptoiak elkarren antzekoak dira;

rrekintza gogorrarekiko quztlz

biak sinpleak eta puntualak adi-

entzungor dira;hadroiek,aldiz,

bidez.Baina bi mota hauek guztiz

elkarrekintza honen eragipena jo

desberdinak dira quarken arteko

saten dute:teoriaren arabera,quark=

elkarrekintza gidatzen duen inda-

-ek (hots.hadroiak osatzen dituz

ten partikula hipotetikoek)jasan
go lukete elkarrekintza hori.Qua2
ken eta leptoien arteko elkarrekintza elektromagnetikoa ahula ere
izan daiteke,baina beraien(hots,
quarken)arteko elkar~ekintzagogorra izan ohi da gehienetan.Indar hauen kemena,beraz,elektrornag
netikoarena baino ehun aldiz handiagoa da,eta elkarrekintza ahualdiz handiagoa.
la baino '01
Materiaren berezitasun guztiak
adierazteko 'leptoi eta quark bakar batzuk behar dituen teoria bat
eraikita dago;baina,zoritxarrez,
quarken existentziaren frogapenik
ez da oraingoz lortu izan.0raindaino ez du inork quark isolatu
bat lortu ahal izan.Teorikari ba
tzuek,zailtasun hori nolabait gain

ditzearren,zera esan izan dute:
"hadroiak osatzeko quarkak beraien arteko lotzen dituzten i~
darren kemenak guztiz handiak
direla eta,beraz,laborategietan
erabiltzen ditugun tresnen bidez
indar horiek ezin direla oraingoz bederen,gainditu.

Hor gelditzen zaigu.beraz,zin
tzilik,galdera garrantzitsu bat:
Quarkak,existitzen al dira berez
ala ez?.Galdera hori orain dela
hamazazpi bat urte jalgi izan zen
(Murray Gell-Mann-ek eta George
Zweig-ek 1963.urtean postulatu
bait zuten quark-teoria,hain zuzen) eta oraindik lior dago bere
g0rdinean.B~ al du inork erantzu
iiik? .

