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Γ. Τσιπολίτης  

Η Φυσική των Στοιχειωδών Σωµατιδίων προσπαθεί να περιγράψει µε ένα κοινό τρόπο 
τα σωµατίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους. Προσπαθεί να καθορίσει ποια σωµατίδια 
είναι και ποιες αλληλεπιδράσεις είναι θεµελειώδες. 

Είναι επίσης γνωστή ως Φυσική των Υψηλών Ενεργειών µιας και το πιο συνηθισµένο 
εργαλείο είναι επιταχυντές πολύ µεγάλης ενέργειας. Μεγάλη ενέργεια σηµαίνει και 
µεγάλο µέγεθος µιας και τα φορτισµένα σωµατίδια που κινούνται σε κυκλική τροχιά  

χάνουν ενέργεια ~ Ε4/R  µεγαλύτερη 
ενέργεια = µεγαλύτερη ακτίνα 

Το αεροδρόµιο της Γενεύης 

Ο επιταχυντής LHC έχει 
περιφέρεια 27 km. Δεν είναι 
ορατός από ψηλά επειδή 
βρίσκεται κάτω από το έδαφος 
σε βάθος µεταξύ 50 – 150 m. 
Τα µόνα ορατά σηµεία είναι τα 
κτίρια στα 8 σηµεία σύγκρουσης 
των σωµατιδιων.  



Η ιδέα είναι πολύ απλή… 

Από αυτή την απλή ιδέα έχει προέλθει    
η Φυσική Υψηλών Ενεργειών,   
η τεχνολογία των επιταχυντικών  

συστηµάτων, και η επανάσταση της γνώσης µας 
πάνω στην ύλη, χώρο και χρόνο. 

Παίρνοντας τα µικρότερα σωµατίδια        και 
δίνοντας τους την υψηλότερη δυνατή ενέργεια. 



Γιατί Χρειαζόµαστε τους Επιταχυντές; 

 Οι επιταχυντές επιλύουν δυο προβλήµατα στους Φυσικούς: 

  Καταρχήν, αφού όλα τα σωµατίδια συµπεριφέρονται σαν 
κύµατα, οι φυσικοί χρησιµοποιούν επιταχυντές για να 
αυξάνουν την ορµή των σωµατιδίων, εποµένως µικραίνει το 
µήκος κύµατος αρκετά ώστε να µπορούµε να δούµε µέσα 
στο άτοµο.  (Resolving power!) 

  Κατά δεύτερον, η ενέργεια των γρήγορων σωµατιδίων 
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία βαριών σωµατιδίων τα 
οποία θέλουµε να µελετήσουµε. 

protons anti-protons 

+ E=mc2 ! 

Η µάζα είναι µια 
µορφή της ενέργειας 



Ανασκόπηση– Τα Βασικά 

Οι Επιταχυντές στις Υψηλές Ενέργεις χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες: 

• Σταθερού στόχου: Τα σωµατίδια κτυπούν ένα ακίνητο στόχο 

• Συγκρουόµενες δέσµες : δυο δέσµες σωµατιδίων διαπερνούν η µια την άλλη  

Βασικά, ένας επιταχυντής επιταχύνει τα σωµατίδια σε µεγάλες  
ταχύτητες µε τη βοήθεια ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 

όπου κτυπούν ένα στόχο ή άλλα σωµατίδια. Γύρω από το  
σύγκρουσης τοποθετούµε ανιχνευτικά συστήµατα για να  

µελετήσουµε τα αποτελέσµατα αυτής της αντίδρασης ή γεγονότος. 

 Ένα φορτισµένο σωµατίδιο (electron ή  proton) επιταχύνεται  
από ένα ηλεκτρικό πεδίο και κτυπά ένα στόχο,  που µπορεί  
να είναι στερεός, υγρός, ή αέριο. Ένας ανιχνευτής καθορίζει  
Το φορτίο, ορµή, µάζα, κλπ. Των παραγόµενων σωµατιδίων. 

Το πλεονέκτηµα: και οι δυο δέσµες έχουν µεγάλη ενέργεια,  
εποµένως θα µπορέσουµε να παράγουµε βαριά σωµατίδια 
από ότι παράγουµε σε πειράµατα σταθερού στόχου µε την  
ίδια ενέργεια. Αυτά τα σωµατίδια έχουν µεγάλες ορµές 
(µικρά µήκη κύµατος), καλύτερα «µικροσκόπια». 



Τύποι Επιταχυντών 
Οι Επιταχυντές ταξινοµούνται βασικά σε δυο κατηγορίες: 

Γραµµικοί Επιταχυντές  (Linacs):  Σωµατίδια εκτοξεύονται όπως σ’ ένα όπλο.     
Χρησιµοποιούνται στα πειράµατα σταθερού στόχου, ως το πρώτο στάδιο 
επιτάχυνσης σ’ ένα κυκλικό επιταχυντή, ή σαν γραµµικοί επιταχυντές. 

Κυκλικοί Επιταχυντές (Synchrotron):  Χρησιµοποιούνται σε πειράµατα 
συγκρουόµενων δεσµών ή αποσπούνται από το δακτύλιο για τα πειράµατα 
σταθερού στόχου. Μεγάλοι µαγνήτες καθοδηγούν το σωµατίδιο ώστε να 
παραµένει σε κυκλική τροχιά. 

• Σταθερός στόχος 

• Ψεκαστήρας σε κυκλικό επιταχυντή 

• Γραµµικός επιταχυντής 

• Συγκρουόµενες  
δέσµες 

• Αποσπούνται για σταθερό στόχο  



Great Colliders 



Επιταχυντές Φορτισµένων Σωµατιδίων  

Fermilab - USA CERN - Europe 



Ακτινοβολία Συγχροτρονίου (Synchrotron Radiation) 

• Ένα σωµατίδιο που κινείται σε κυκλική τροχιά σ’ 
ένα µαγνητικό πεδίο ακτινοβολεί ενέργεια σε µορφή 
φωτονίων 
• Για ενεργητικά σχετικιστικά σωµατίδια  βρίσκουµε 
ότι η ακτινοβολούµενη ενέργεια ανά περιφορά, 
είναι: 

• για πρωτόνια, ο όρος E4 είναι πολύ µικρότερος από 
ότι ο αντίστοιχος των e  
• Πιθανότατα, δεν θα κτιστεί ένα σύγχροτρον 
ηλεκτρονίων µαγαλύτερο από το LHC (27 km περ.)  



Ενεργός διατοµή και Φωτεινότητα 

• “θεµελιώδης σχέση στις υψηλές ενέργεις” 

• φωτεινότητα: αριθµός ανά µονάδα 
σκεδαζόµενης επιφάνειας ανά µονάδα χρόνου 

Αριθµός  
παρατηρηµένων 

γεγονότων 
Ολική 	


φωτεινότητα	

(m-2)	


Ενεργός	

διατομή	


(m2)	


Απόδοση  



Ενεργός διατοµή στους επιταχυντές 

• Μονάδα µέτρησης της ενεργούς διατοµής είναι 
το barn 

1 barn = 1 b = 10-24 cm2 = 10-28 m2 

• Τυπικές ενεργές διατοµές:   
– p-pbar ολική ελαστική σε 1.96 TeV: 1x1010 b 
– pp ολική σκέδαση σε ενέργεια CM   10GeV: 40 mb 
– e+e- → Z at peak: 30 nb 
– Παραγώγη ζεύγους top κουάρκ στο Tevatron: 7 pb  



Φωτεινότητα στους επιταχυντές 
• Ολική φωτεινότητα  µετριέται σε αντίστροφες 

µονάδες της ενεργούς διατοµής:  
               inverse barns (b-1) 

• Τυπικές φωτεινότητες: 
– Tevatron: 1032 cm-2s-1 

– LHC:      1033 cm-2s-1  (later: 1034 cm-2s-1) 

• Έχουµε περίπου: year = 107 seconds, εποµένως  
• 1032 cm-2s-1 = 1 fb-1/year 



Γιατί μεγάλες ενέργειες;/
  Στη ΦΥΕ μελετάμε τα στοιχειώδη υλικά της ύλης. Όταν λέμε στοιχειώδη 

εννοούμε σωματίδια που δεν έχουν περαιτέρω δομή  σημειακά.!
  Για να μελετήσουμε πολύ μικρές αποστάσεις χρειαζόμαστε μεγάλη ορμή. 

Αυτό είναι απόρροια της σχέσης του de Broglie  λ=h/p/
  Η διακριτική ικανότητα ενός μικροσκοπίου είναι: !
                  Δr ~ λ/sinθ=h/p sinθ ~ h/q /
  Για να μελετήσουμε αποστάσεις της τάξης της ακτίνας του πρωτονίου (~ 

1fm, 1 fermi, 10-15 m) χρειαζόμαστε ενέργεια περίπου 200 MeV. Για να 
δούμε τι υπάρχει μέσα στο πρωτόνιο χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη 
ενέργεια.!

  Το μεγάλο είναι σχετικό : 200 MeV=3,2 x 10-11 joule!
  Μερικά σωματίδια έχουν πολύ μεγάλη μάζα, π.χ. mt= 175 GeV/c2 που είναι 

186 φορές η μάζα του πρωτονίου. Και εδώ το «πολύ μεγάλη» είναι 
σχετικό:  mt~10-25 kg!

Για την εύρεση του κουάρκ t οι δέσµες του επιταχυντή 
είχαν ενέργεια 1 TeV και ήταν σε οµάδες 1013 σωµατίδια 

και η συνολική ενέργεια ήταν 1,6 MJoules                               
 30000 



Τεχνολογίες “spinoff”!

  World Wide Web!
  Ιατρική απεικόνιση (MRI, CAT, PET)!
  Μεγάλης αποδοτικότητας υπεραγώγιμοι 
μαγνήτες!

  συστήματα υψηλού κενού!
  cryogenics!
  Υπολογιστές μεγάλων απαιτήσεων!
  γρήγορα ηλεκτρονικά!



•  ~50% Nobel σχετικά µε ΦΥΕ 
•  1921 Α. Einstein – φωτοηλεκτρικό φαινόµενο µαζί µε Μ.Planck (nobel 

1918) & Compton (nobel 1927)  
•  1922 Neils Bohr – δοµή του ατόµου, κβάντωση ενεργειακών επιπέδων 

µαζί µε τους Franck & Hertz (nobel 1925) πείραµα 
•  1929 Louis-Victor de Broglie – κυµατική ιδιότητα των ηλεκτρονίων. 

Πείραµα Davisson & Thomson (nobel 1937) 
•  1932 Werner Heisenberg 1933 Erwin Scroedinger & Paul Dirac : 

Κβαντική Θεωρία 
•  1936 Carl Anderson – ανακάλυψη ποζιτρονίου. Προβλέφθηκε από την 

εξίσωση Dirac. Ανακάλυψη αντιπρωτονίου Segrè & Chamberlain 
(nobel 1959)  

•  1935 James Chadwick – ανακάλυψη νετρονίου 
•  1939 Ernest Lawrence - Κύκλοτρο 



•  1945 Wolfgang Pauli – απαγορευτική αρχή. Ο Pauli προέβλεψε και την ύπαρξη του 
νετρίνο. 

•  1948 P.M.S. Blackett ανάπτυξη του θαλάµου νεφών. Επίσης Donald Glaser 
ανάπτυξη θαλάµου φυσαλίδων (nobel 1960) &  Georges Charpak ανάπτυξη των 
πολυσυρµατικών αναλογικών θαλάµων (nobel 1992) 

•  1949 Hideki Yukawa – µεσόνια. Το π-µεσόνιο του Yukawa ανακαλύφθηκε από τον 
Powell (nobel 1950) 

•  1955 Willis Lamp & Polykarp Kusch – Μέτρηση της λεπτής υφής του υδρογόνου και 
της µαγνητικής ροπής του ηλεκτρονίου 

•  1957 Chen Ning Yang & Tsung-Dao Lee – παραβίαση της parity σε ασθενείς 
αλληλεπιδράσεις. 

•  1961 Robert Hofstadter – σκέδαση ηλεκτρονίων από πυρήνες. Gell-Mann – εδειξε 
ότι η υφή των αδρονίων είναι υπεύθυνη για το µεγάλο αριθµό µεσονίων και 
βαρυονίων (nobel 1969). Δοµή του νουκλεονίου από “partons” – Friedman, Kendall 
& Taylor (nobel 1990).  

•  1965 Feynman, Schwinger & Tomonaga – QED 



•  1976 Burton Richter & Sam Ting – ανακάλυψη του J/ψ 
•  1980 James Cronin & Val Fitch – Παραβίαση της CP στα Κ 
•  1979 Glashow Salam & Weinberg – Ενοποίηση ηλεκτρασθενών. ανακάλυψη 

των Z0 και W+/- - Rubbia & van der Meer (nobel 1984). Ηλεκτρασθενής 
θεωρία – QFT  ‘t Hooft & Veltman (nobel 1999).  

•  1982 Ken Wilson – Critical phenomena. Σύνδεση µεταξύ θεωριών πεδίου. 
•  1995 Fred Reines – ανακάλυψη του νετρίνο. Ανίχνευση του µ-νετρίνο – 

lederman, Schwartz & Steinberger (nobel 1988). Ταλαντώσεις νετρίνο – 
Ray Davis & Masatoshi Koshiba (nobel 2002). 

•  2004 David Gross, David Politzer & Frank Wilczek – QCD 
•  2008 – Ypochiro Nambu, Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa - 

discovery of the mechanism of spontaneous broken symmetry in 
subatomic physics 



18!

Στο τέλος του 19ου αιώνα η βασική έρευνα είχε µόλις 
ανακαλύψει το ηλεκτρόνιο. Τώρα καθώς βαδίζουµε στον 21ο 
αιώνα, δεν µπορεί  κανείς να διανοηθεί τη ζωή χωρίς τα 
ηλεκτρόνια. Αυτά φέρνουν τον ηλεκτρισµό στα σπίτια µας, 
µεταφέρουν τη  φωνή µας µέσα από τα τηλεφωνικά σύρµατα 
και σχηµατίζουν τις εικόνες που βλέπουµε στις οθόνες των 
τηλεοράσεων. 

Ποιος ξέρει λοιπόν τι οφέλη θα φέρει η σηµερινή βασική 
έρευνα στο ανθρώπινο γένος στα επόµενα 100 χρόνια.....  

Μια Μικρή Παρατήρηση/
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Σκοπός του CERN!



Thailand and CERN / March 2010! 21!21 





Survey in March 2009 

Δεν παραµένουν όλοι εδώ: που καταλήγουν & τι κάνουν; 

2500 PhD students 
in LHC experiments 

Κατανοµή των Επιστηµόνων  
- και που καταλήγουν; 



24!

CERN Τεχνολογίες - Καινοτοµίες 

3 κατηγορίες τεχνολογίας στο CERN 
Επιταχυντές  
σωµατιδίων Ανίχνευση  

σωµατιδίων  

Μεγάλης κλίµακας 
Υπολογιστικών Συστηµάτων 

(Grid) 



25!

Παράδειγµα: Ιατρικές Εφαρµογές 

Δέσµη φορτισµένων 
σωµατιδίων  χάνουν 
ενέργεια στην ύλη 

Tumour Target 

Σύστηµα Grid για ανάλυση & οργάνωση ιατρικών δεδοµένων 

Ιατρική Απεικόνιση 

CERN Τεχνολογίες - Καινοτοµίες 

Επιταχυντές  
σωµατιδίων Ανίχνευση σωµατιδίων  

Μεγάλης κλίµακας 
Υπολογιστικών Συστηµάτων 

(Grid) 



Δυνάµεις του 10  

Δυνάµεις του 10 
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Διάρκεια των µεγάλων πειραµάτων: 

Δεκαετία(ες) 
από τη στιγµή της επσιτηµονικής τεκµηρίωσης 

διαµέσου της σχεδίασης, R&D 
προς την πραγµατοποίση και υλοποίηση/ανάλυση   

Ιδανικός χώρος για εκπαίδευση     
Σε φυσική στοιχειωδών σωµατιδίων 
Ανιχνευτών, επιταχυντών και Η/Υ 

Χαρακτηριστικά της ΦΥΕ ή ΣΣ 



1983 

Διάρκεια του προγράµµατος 

 οδηγεί την τεχνολογία 



Συνεργασίες &  αλληλεπίδραση  

              διαφορετικών εργαλείων 
              (επιταχυντές – κοσµικές ακτίνες – αντιδραστήρες. . .) 

           διαφορετικών τεχνολογιών 
                        διαφορετικές αρχικές συνθήκες 
                                lepton collider (electron-positron) 
                                hadron collider (proton-proton) 
                                lepton-hadron collider 
            στα όρια της ενέργειας: συγκρούσεις υψηλής ενέργειας 
            και στα όρια έντασης δεσµών: υψηλός ρυθµός αλλ/σης 

Χαρακτηριστικά της ΦΥΕ ή ΣΣ 



Αναδροµή στα πρώτα 
βήµατα της Φυσικής 
Υψηλών Ενεργειών 



Natural Units
� = c = 1

1 kg = 5.61× 1026 GeV GeV
c2

1 m = 5.07× 1015 GeV−1 � c
GeV

1 s = 1.52× 1024 GeV−1 �
GeV

e = 0.303 (� c)1/2

1 TeV = 103 GeV = 1012 eV
1 fm = 10−15 m = 5.07 GeV−1

Φυσικές Μονάδες 



Μερικές σηµαντικές µάζες/µονάδες (2) 
1MeV 1GeV 1TeV 

Me=0.5 MeV Mµ=105 MeV 
Mπ=140 MeV 

Mp,n=1 GeV 
MΖ=91 GeV 

MLHC=14 TeV 

Για µήκη συνήθως χρησιµοποιούµε τις µονάδες: 
  1µm (10-6m), π.χ. χωρική διακριτική ικανότητα ανιχνευτών 
  1nm (10-9m), µήκος πράσινου φωτός λ=500nm 
  1A (10-10m), µέγεθος του ατόµου 
  1fm (10-15m), µέγεθος πρωτονίου 
Για χρόνους, πρακτικές µονάδες είναι: 
  1µs (10-6s), χρόνος ολίσθησης e σε 5 cm  
  1ns (10-9s), σχετικιστικό e διανύει 30 cm  
  1ps (10-12s), µέσος χρόνος ζωής του B µεσονίου   



συχνότητα 

Σταθερά του Plank: 6,626 ×10-34J·s = 4,135×10-15eV·s 

Σε µέτρα Σε eV 



Μερικοί ορισµοί και µονάδες  

  ενέργεια E:             µετρούµενη σε eV 
  ορµή p:                 µετρούµενη σε eV/c 
  µάζα mo:                µετρούµενη σε eV/c2 



1eV είναι πολύ µικρή ποσότητα ενέργειας:  1eV =1.6x10-19J 
mfly = 1gm = 5.8x1032eV/c2 

υ=1m/s Efly=10-3J= 6.25x1015eV 

E L
H

C
= 

14
x1

01
2 e

V 

Για να αυξήσουµε την ενέργεια στο LHC… 
Ολική ενέργεια αντίδρασης: 
1014protons x 14x1012eV = 1x108 J 

Αυτό αντιστοιχεί σε ένα φορτηγό: 
mtruck=100 T and 
υtruck=120 Km/h 

υ Μερικοί ορισµοί και µονάδες  



Data Actual DataΔεδοµένα 



Interpreting DataΕπεξήγηση/ Ανάλυση των 
Δεδοµένων 



“Ανακάλυψη” του Καθιερωµένου Προτύπου   

Με τη συνεργασία των επιταχυντών: 

hadron - hadron   colliders   (e.g. Tevatron) 

lepton - hadron     colliders   (HERA) 
lepton - lepton      colliders   (e.g. LEP)

Μερικές Δεκαετίες πριν! 



Quantum Field Theory
the standard model is a type of 

quantum field theory

it incorporates
quantum mechanics and relativity

specifies a list of fields (particles)
and their interactions

Κβαντική Θεωρία Πεδίου  
(QFT) 

To ΚΠ είναι ένα είδος QFT 
Βασίζεται στην Κβαντοµηχανική και 

Ειδική Σχετικότητα 

Καθορίζει µια λίστα από πεδία 
(σωµατίδια) και τις αλλ/σεις τους 



Light is a Wave

Thomas Young 1801

Το φως παρουσιάζει κυµατική 
υφή! 



Electromagnetism
�∇ · �E = ρ
�∇ · �B = 0

�∇× �E = −1
c

∂ �B

∂t

�∇× �B =
1
c

�J +
1
c

∂ �E

∂t

Ηλεκτροµαγνητισµός 



Ex = A cos(kz − ωt)
By = A cos(kz − ωt)

ω = c k

Electromagnetic Waves

speed of light is independent of source

Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα 

Ταχύτητα φωτός ανεξάρτητη από την πηγή 



Michelson-Morley

speed of light is independent of 
velocity through the “ether”

Ταχύτητα φωτός ανεξάρτητη από το σύστηµα αναφοράς 



Einstein

if the speed of light is
constant then space and time

have to vary

Αν η ταχύτητα του φωτός 
είναι σταθερή τότε ο χώρος 
και χρόνος θα πρέπει να 

µεταβάλλονται 



Lorentz Transform
γ =

1�
1− v2/c2

xµ = (t, x, y, z)

x�µ = (γ(t− v
c2

x), γ(x− vt) , y, z)

time and space coordinates
make up a four vector

Μετασχηµατισµοί Lorentz 

θέση & χρόνος δηµιουργούν ένα 
τετράνυσµα 



Four Vectors
pµ = (E/c, px, py, pz)

p2 = pµpµ =
E2

c2
− p2

x − p2
y − p2

z = m2c2

E2 = �p 2c2 + m2c4

E =
�

�p 2c2 + m2c4

�p = 0 E = m c2

�p = γ m�v

→

Τετρανύσµατα 



Energy
E =

�
�p 2c2 + m2c4

=
�

γ2m2�v 2c2 + m2c4

= m c

�
v2

1− v2/c2
+ c2

= m c

�
v2 + c2 − v2

1− v2/c2

= γ m c2

Ενέργεια 



Application
a proton with E = 3.5 TeV

mp = 938MeV/c2

γ = 3731

v

c
= 0.999999964

Εφαρµογή 



Application
               

muons created by cosmic rays in upper atmosphere
travel 15-20 km

 consider a high energy muon:      E = γ mc2 = 100GeV
γ ≈ 950

dmax = c γ t = 627 km

dmax = c t = 3× 108 m/s× 2.2× 10−6 s = 660m
t = 2.2× 10−6 smuon lifetime is

Διαστολή του χρόνου 

Εφαρµογή 



Quantum MechanicsΚβαντοµηχανική 



Blackbody RadiationΑκτινοβολία Μέλανους 
Σώµατος 



Photoelectric Effect

E = h f = � 2πf = �ω

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο 

 Εξήγηση (A. Einstein): 

E = h ν         (Planck constant h = 6.626 x 10 -34 J s) 

  Ενέργεια κατωφλίου E0 = hν0: ενέργεια που απατείται για τη εξαγωγή 
ενός ηλεκτρονίου από το άτοµο, εξαρτάται από το υλικό της καθόδου. 

  φως αποτελείται από σωµατίδια (φωτόνια) 
  Ενέργεια φωτονίων ανάλογη της συχνότητας: 



J.J. Thomson

discovered electron in 1897Ανακάλυψη  e- το 1897 
Measurement of the electron mass:  me ≈ MH/1836	

“Could anything at first sight seem more impractical than a body which is  so small that 
its mass is an insignificant fraction of the mass of an atom of hydrogen?” (J.J. Thomson)  



Bohr and de Broglie

electron should also have wave behaviore- συµπεριφέρεται ως σωµατίδιο 



Double Slit Revisited

probability = | probability amplitude |2
probability amplitude acts like a wave

Πείραµα των δυο οπών 



Uncertainty Principle

Heisenberg ∆x∆p ≥ �
2

Αρχή της αβεβαιότητας 



Stern-GerlachΠείραµα Stern-Gerlach (1) 



suppose electron has intrinsic
angular momentum

�µ = γ�S

Sz = ±�
2

Fz = γSz
∂Bz

∂z

Stern-GerlachΠείραµα Stern-Gerlach (2) 

 υπόθεση: e- φέρει ένα είδους εσωτερικής 
στροφορµής 



Αντισωµατίδια 
Το αποτέλεσµα της εφαρµογής της σχετικότητας στην κβαντοµηχανική  είναι η 
πρόβλεψη των αντισωµατιδίων. 
κλασσικά: Ε=p2/2m που οδηγεί στην εξίσωση του Schrödinger 

Σχετικιστικά: Ε2=p2c2+m2c4  που οδηγεί στην εξίσωση Klein-Gordon 

οδηγεί σε θετικές και αρνητικές ενέργειες. 
αρνητικές ενέργειες αντισωµατίδια µε θετική ενέργεια 
όλα τα σωµατίδια έχουν αντισωµατίδια και συνήθως τα σηµειώνουµε µε µια παύλα 
πάνω από το σωµατίδιο. πχ  

–  όµως e- και e+,  µ- και µ+ 

–  µερικά σωµατίδια είναι τα αντισωµατίδια του εαυτού 
τους πχ  γ, π0 

γραµµικό 

2ου βαθµού 

  

€ 

i∂Ψ
∂t

= −
2

2m
∇2Ψ

  

€ 

−2
∂ 2Ψ
∂t 2

= −
2

2m
c 2∇2Ψ+m2c 2Ψ

€ 

Ko,Ko
−



Κρούσεις 



•  Λέµε ότι µια ποσότητα διατηρείται όταν σε κάποιο 
σύστηµα συντεταγµένων παραµένει η ίδια πριν και 
µετά από κάποιο γεγονός 

•  Λέµε ότι µια ποσότητα είναι αναλλοίωτη όταν 
παραµένει η ίδια ανεξάρτητα από το σύστηµα 
συντεταγµένων 

•  Η ενέργεια είναι διατηρούµενη ποσότητα αλλά δεν 
είναι αναλλοίωτη 

•  Η µάζα είναι αναλλοίωτη ποσότητα αλλά δεν είναι 
διατηρούµενη 



•  πριν: 

•  µετά:  



πχ 

•  οι ενέργειες των σωµατιδίων της τελικής κατάστασης στο CM 
δεν είναι µοναδικές. 

•  η παρατήρηση της ενέργειας του ηλεκτρονίου έπαιξε 
σηµαντικό ρόλο στην υπόθεση για την ύπαρξη του νετρίνο 

Mµ/2≈53 MeV 





Φερµιόνια Μποζόνια 
Στατιστική Fermi-Dirac  Στατιστική Bose-Einstein 
spin ηµιακέραιο  spin ακέραιο 

δύο ταυτόσηµα φερµιόνια, 1 & 2 
έχουν αντισυµµετρική 
κυµατοσυνάρτηση στην 
εναλλαγή  

δύο ταυτόσηµα µποζόνια , 1 & 2 
έχουν συµµετρική κυµατοσυ-
νάρτηση στην εναλλαγή  



•  πειραµατικά έχουν βρεθεί δύο θεµελιώδη φερµιόνια: 
 Κουάρκ & Λεπτόνια 

Κουάρκ Λεπτόνια 

κλασµατικά φορτία (+2/3|e|, -1/3|e|) φορτία 0,+/-|e| 

6 γεύσεις (flavour) – u,d,c,s,t,b e,νe    µ,νµ    τ,ντ 

Η/Μ, ισχυρές, ασθενείς Η/Μ και ασθενείς 





Συστατικά των ατόµων 



Γ. Τσιπολίτης  



•  Παραξενιά (strangeness) 
S=-1 

•  Χάρη (charm) 
C=+1 

•  Πυθµενικός (bottom) 
B=-1 

•  Κορυφαίος (top) 
T=+1 



Βαρυόνια 

συνδυασµός τριών κουάρκ 
qqq 

πρωτόνιο  p=(u u d) 

νετρόνιο    n=(u d d) 

Λάµδα        Λ=(u d s) 

Μεσόνια 

συνδυασµός κουάρκ αντικουάρκ 

πιόνιο (π+)  =  

καόνιο (K0)  =  

ψ-µεσόνιο    =  







•  Παραγωγή ζεύγους παράξενων σωµατιδίων 

•  αντίδραση 

•  περιγραφή µε κουάρκ 

•  Παραξενιά 

διατήρηση παραξενιάς € 

π− + p→Ko +Λ

Παράδειγµα αλλ/σης K –  σε 
θάλαµο υγρού υδρογόνου: 
       K – + p   →  Λ + π° 
(διατήρηση παραξενιάς) 
ακολουθεί η διάσπαση 
          Λ →  p + π – 
(παραβίαση παραξενιάς) 

p 

   π– 

K– 

π° → e+ e– γ	

(σπάνια διάσπαση) 

Λ Παράγεται στο A 
και διασπάται στο   B 



Πρόβλεψη και ανακάλυψη του σωµατιδίου Ω– 

 Επιτυχία του µοντέλου των κουάρκ 
Η “decuplet”  των βαρυονίων µε σπιν  3 	


2	

Strangeness                                                                                        Mass (MeV/c 2 ) 

       0                N*++             N*+             N*°              N*–           1232	

                        uuu                uud             udd              ddd 

      –1                         Σ*+                 Σ*°             Σ*–                     1384	

                                  suu                  sud            sdd 

      –2                                      Ξ*°             Ξ*–                               1533	

                                               ssu               ssd 

      –3                                                Ω–                                        1672 (predicted) 
                                                         sss 
Ω–: δέσµια κατάσταση τριών κουάρκ-s µε τη µικρότερη µάζα 
                                 και στοφορµή = 3/ 2   ⇒    
Η απαγορευτική αρχή του Pauli απαιτεί τα 3 κουάρκ να µην είναι 
ταυτόσηµα. 



Το πρώτο σωµατίδιο Ω–  (παρατηρήθηκε στο θάλαµο φυσαλίδων των 2 m στο BNL 
              χρησιµοποιώντας δέσµη 5 GeV/c K– από τον επιταχυντή AGS 30 GeV) 

 Αλυσιδωτή  αντίδραση: 
    K– + p →  Ω – + K+ + K° 
    (strangeness conserving) 
Ω – →  Ξ° + π –  
(ΔS = 1 weak decay) 

Ξ° → π° + Λ	

(ΔS = 1 weak decay)  
Λ →  π –  + p  
(ΔS = 1 weak decay) 	


π° →  γ + γ  (electromagnetic decay)  
with both γ – rays converting to an e+e –  in liquid hydrogen 
(very lucky event, because the mean free path for γ →  e+e –  in liquid hydrogen is  ~10 m) 

Η µετρούµενη µάζα του σωµατιδίου W–  προσδιορίστηκε = 1686 ± 12 MeV/c2 



Μποζόνια 



•  Σύµφωνα µε την κλασσική εικόνα η αλληλεπίδραση 
σε κάποια απόσταση χρησιµοποιώντας την έννοια του 
πεδίου 

•  Στην κβαντοµηχανική θεωρούµε ότι η 
αλληλεπίδραση γίνεται µε την ανταλλαγή κβάντων 
(µποζονίων). Τα κβάντα έχουν ορµή/ενέργεια τα 
οποία διατηρούνται µόνο αν η αλληλεπίδραση γίνεται 
σε ένα χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από την 
αρχή της αβεβαιότητας ΔΕΔt≈h. Τα κβάντα 
λέγονται δυνητικά (virtual). 







•  Η σταθερά g0 προκύπτει ως σταθερά ολοκλήρωσης και ταυτίζεται µε την 
ισχύ σηµειακής πηγής στο κέντρο. 

•  Ανάλογα στον Η/Μ έχουµε ∇2U(r)=0  µε λύση U(r)=Q/4πr 
•  Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το  g0 της θεωρίας Yukawa παίζει το ρόλο 

του Q του Η/Μ  το µέτρο του “ισχυρού πυρηνικού φορτίου”. 
•  R η εµβέλεια του πεδίου 

•  Γνωρίζοντας ότι R≈10-15 m µπορούµε να προβλέψουµε τη µάζα του 
διαδότη. 
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Ενέργεια κατωφλίου για την παραγωγή αντιπρωτονίου ( p ) σε συγκρούσεις p 
Διατήρηση βαρυονικού αριθµού ⇒ ταυτόχρονη παραγωγή   p και p  (ή p and n)  

Παράδειγµα:  Ενέργεια κατωφλίου  ~ 6 GeV 

 “Bevatron”: 6 GeV  
proton synchrotron in Berkeley    build a beam line for 1.19 GeV/c momentum 

  select negatively charged particles (mostly π – ) 
  reject fast π –  by Čerenkov effect: light emission 
   in transparent medium if particle velocity v > c / n 
   (n: refraction index) – antiprotons have v < c / n 
   ⇒  no Čerenkov light 
  measure time of flight between counters S1 and S2 
   (12 m path):   40 ns for π – ,  51 ns for antiprotons 

For fixed momentum, 
time of flight gives  
particle velocity, hence 
particle mass 
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Παράδειγµα «εξαφάνισης» αντιπρωτονίου σε θάλαµο φυσαλίδων υδρογόνου. 
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Προκαλούν την διάσπαση των ραδιενεργών πυρήνων 
Διαµορφώνουν την ένταση της ηλιακής ενέργειας 

Συγκρατούν τα πρωτόνια και νετρόνια στον πυρήνα 
Συγκρατούν τα quarks στα πρωτόνια και τα νετρόνια 

Συγκρατούν τα ηλεκτρόνια γύρω από τον πυρήνα 
Ευθύνονται για τις χηµικές αντιδράσεις 
Ηλεκτρισµός, Φως, Ακτινοβολία …  

Αναγκάζουν τα αντικείµενα µε µάζα να πέφτουν 
Διατηρούν τη γη και τους πλανήτες γύρω από τον ήλιο 



Τα βασικά είδη αλληλεπίδρασης 



Standard Model

Το Καθιερωµένο Πρότυπο περιγράφει πώς η ύλη 
δοµείται  από µια οµάδα στοιχειωδών σωµατιδίων. 
Περιγράφει  επίσης πώς µια άλλη οµάδα σωµατιδίων, 
τα αποκαλούµενα  φορείς δυνάµεων, επηρεάζουν τα 
σωµατίδια της  πρώτης οµάδας µέσω διαφόρων 
αλληλεπιδράσεων  και µε αυτό τον τρόπο δηµιουργούν 
όλες τις δοµές που παρατηρούµε στο µικρόκοσµο.  

Καθιερωµένο Πρότυπο 



Το Καθιερωµένο Πρότυπο περιγράφει δύο βασικούς τύπους σωµατιδίων: 

Σωµατίδια ύλης: 
    6 κουάρκ  
    6 λεπτόνια  

Φορείς δυνάµεων: 
    1 φωτόνιο  
    8 γκλουόνια  
    3 ασθενή διανυσµατικά µποζόνια  

Τα κουάρκ και τα λεπτόνια έχουν και τα αντίστοιχά τους αντισωµατίδια.  

Το Καθιερωµένο Πρότυπο περιέχει και το λεγόµενο σωµατίδιο χιγκς (higgs), το οποίο 
θεωρείται υπεύθυνο για τις διαφορετικές µάζες που έχουν τα στοιχειώδη σωµατίδια.  

Καθιερωµένο Πρότυπο 

Standard Model
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Το Καθιερωµένο Πρότυπο κατατάσσει τα 
κουάρκ και τα λεπτόνια σε τρεις οµάδες τις 
λεγόµενες γενιές. Τα κουάρκ έχουν 
κλασµατικό φορτίο ενώ τα τρία λεπτόνια 
έχουν το ίδιο φορτίο (-e ή -1). 

Όλη η ύλη που βλέπουµε γύρω µας 
αποτελείται από τα u και d κουάρκ και 
ηλεκτρόνια. Τα τρία αυτά σωµατίδια 
ανήκουν στην πρώτη γενιά. Και οι τρεις 
γενιές έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στο πρώιµο 
σύµπαν, αλλά από εκείνη την εποχή τα 
σωµατίδια της δεύτερης και τρίτης γενιάς 
έχουν "διασπαστεί" σ' αυτά της πρώτης 
γενιάς.  

Καθιερωµένο Πρότυπο 
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Τα τρία λεπτόνια, το ηλεκτρόνιο, το µιόνιο και το τ, είναι 
όλα αρνητικά φορτισµένα (το φορτίο των 
αντισωµατιδίων τους είναι βέβαια θετικό). Τα άλλα τρία 
λεπτόνια, τα νετρίνα, είναι από τα πιο δύσκολα 
ανιχνεύσιµα σωµατίδια. Δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο και 
έχουν πολύ µικρή µάζα. Δεν αλληλεπιδρούν συχνά µε 
την ύλη και, εποµένως, είναι πρακτικά µη ανιχνεύσιµα. 

Τα τρία ουδέτερα λεπτόνια είναι το νετρίνο ηλεκτρονίου, 
νe, το νετρίνο µιονίου, νµ και το νετρίνο τ, ντ. 

Συνολικά έχουµε έξι λεπτόνια και έξι κουάρκ. Αυτά τα 
σωµατίδια ύλης αποτελούν τµήµα µιας συστηµατικής 
περιγραφής της ύλης και των αλληλεπιδράσεών της. 
Έχει δειχθεί ότι δεν µπορεί να υπάρχουν παραπάνω 
από τα δώδεκα σωµατίδια ύλης που οµαδοποιούνται 
σε τρεις γενιές.  

Καθιερωµένο Πρότυπο 
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προέλευση της μάζας σωματιδίων ή                     
προέλευση του σπασίματος της 
ηλεκτρασθενούς συμμετρίας 
(σωματίδιο higgs)!

Ενωποίηση των δυνάμεων!

Θεμελιώδης συμμετρία των δυνάμεων 
και της ύλης!

Ενοποίηση της κβαντομηχανικής και 
γενικής θεωρίας της σχετικότητας!

διαστάσεις του χωρόχρονου!

Τι είναι η σκοτεινή ύλη; !

Τι είναι η σκοτεινή ενέργεια;!

Βασικά Ερωτήματα της ΦΥΕ!



Τί είναι η Μεγάλη Έκρηξη? Πότε και Πώς έγινε?  

Η Μ.Ε. Είναι µια τεραστίου µεγέθους συµπύκνωση της 
συνολικά υπάρχουσας ενέργειας και ύλης περιορισµένη 
σε ελάχιστο χρονικό και χωρικό διάστηµα. 

Θεωρητικοί υπολογισµοί υποδεικνύουν ότι η Μ.Ε. 
προέκυψε σε διάστηµα πριν από ... 14,5 δισεκατοµύρια 
χρόνια! 

Σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική θεωρία η Μεγάλη 
Έκρηξη είναι µια τυχαία (?) στατιστική διακύµανση της 
πυκνότητας ενέργειας.   
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Το  Σύµπαν 

Η µεγάλη  
έκρηξη 
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Ανιχνευτής 

Επιταχυνόµενα Σωµατίδια 

Μέθοδοι της σωµατιδιακής φυσικής 

3) Αναγνώριση παραγόµενων 
σωµατιδίων από τον Ανιχνευτή 
(έρευνα για νέα φαινόµενα) 

1) Συγκέντρωση ενέργειας στα 
σωµατίδια (επιταχυντής) 

2) Σύγκρουση σωµατιδίων  
(δηµιουργία συνθηκών 
ανάλογων του Big Bang) 

Υπάρχουν αρκετά οµόκεντρα επίπεδα στον ανιχνευτή. Κάθε επίπεδο 
Εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό:  

 1. Tracking – προσδιορίζεται η τροχιά των σωµατιδίων 
 2. Καλορίµετρο – µέτρηση ενέργειας σωµατιδίων και φωτονίων 
 3. Ταυτοποίηση σωµατιδίου: ξεχωρίζονται οι διάφοροι τύποι 
     των σωµατιδίων, πιόνια από πρωτόνια από καόνια, κλπ.  95!



•  Όταν ένα φορτισµένο σωµατίδιο κινείται µέσα στην ύλη αλληλεπιδρά ΗΜ µε τα  
αρνητικά e και τους θετικούς πυρήνες ανταλλάσσοντας φωτόνια. Το αποτέλεσµα  
αυτών των αλλ/σεων για το φορτισµένο σωµατίδιο είναι: 

–  Να χάσει ενέργεια, 
–  Να αλλάξει κατεύθυνση η τροχιά του, 
–  Τελικά να σταµατήσει και να απορροφηθεί διανύοντας συνολικά µια απόσταση  
που ονοµάζεται διάστηµα εµβέλειας (range).  

•  Οι µηχανισµοί δια των οποίων χάνει ενέργεια το σωµατίδιο είναι: 
–  Αλλ/ση Coulomb µε τα e και πυρήνες 
–  Ατοµικές διεγέρσεις 
–  Ιονισµό ατόµων 
–  ΗΜ ακτινοβολία πέδησης (ακτινοβολείται όταν το σωµατίδιο επιβραδύνεται σ’ 

ένα πεδίο Coulomb) 
–  Πυρηνικές Αλλ/σεις 
–  Ακτινοβολία Cherenkov (όταν ξεπεράσει ένα κατώφλι & αν τα υλικό είναι 

διαφανές) 
–  ΗΜ ακτινοβολία µετάπτωσης (transition radiation) (ακτινοβολείται όταν το 

σωµατίδιο κινείται σε υλικό µε ασυνεχή διηλεκτρική σταθερά)    



Φορτισµένα Σωµατίδια 

Είδος  
Αλλ/σης 

Διαδικασία 
Απώλειας 
Ενέργειας 

Τεχνική  
Ανίχνευση 

ισχυρή ηλεκτροµαγνητική 

σκέδαση ιονισµό διέγερση ακτινοβολία 
πέδησης 

ακτινοβολία 
Cherenkov 

ακτινοβολία 
Transition 

(µετάπτωσης) 

Αδρονικά 
καλορίµετρα 

Nuclear 
emulsion 

Ανιχνευτές 
αερίου, υγροί 

& στερεοί κρύστ. 

Ανιχνευτές 
φθορισµού 

ΗΜ 
καλορίµετρα 

Ανιχνευτές 
Κατωφλίου 
Cherenkov  

Ανιχνευτές 
TRD 



Aφόρτιστα Σωµατίδια 

Νετρόνια Φωτόνια Νετρίνα Τύπος 
σωµατιδίου 

Περιοχή 
ενέργειας 

Τύπος 
Αλλ/σης 

Τεχνική 
ανίχνευσης 

µικρή µεγάλη µικρή µεγάλη µεσαία Ασθενή αλλ/ση 

σκέδαση 
Rayleigh 

BF3 

καλορίµετρα 

σκέδαση 
Thomson 

Φωτοηλεκτρικό 
φαινόµενο 

σκέδαση 
Compton 

Δίδυµη 
γέννεση 

Φωτοπολλαπλασιαστές 

Ανιχνευτές 
Στερεάς κατάστασης 

ΗΜ 
καλορίµετρα 

V- 
ανιχνευτές 



•  ακτίνα του πυρήνα είναι της τάξης R1=1 fm, ενώ η ακτίνα του ατόµου είναι 
R2=1 Å τότε 

•  αλλ/σεις µε τα e είναι πιο πιθανές από τις αλλ/σεις µε πυρήνες 
•  Διέγερση ατόμου:  τα e των ατόµων του υλικού λαµβάνουν 

αρκετή ενέργεια για να µετακινηθούν σε µια µεγαλύτερη τροχιά και αλλάζει 
από Ε1 στην Ε2,   διεγερµένο άτοµο. Το e πέφτει πίσω στην αρχική του 
τροχιά και εκπέµπει µια χαρακτηριστική ακτίνα –Χ µε ενέργεια  Ε2-Ε1 

•  Ιονισμός ατόμου: Το e του ατόµου λαµβάνει αρκετή ενέργεια 
ώστε να αποδεσµευτεί από το άτοµο και να αποκτήσει κινητική ενέργεια:  

        Κ = Ε(λαµβάνει από το σωµατίδιο) – Ι(ενέργεια Ιονισµού). 
 τα ελεύθερα ηλεκτρόνια συµπεριφέρονται ως ανεξάρτητα σωµατίδια τα οποία 
 µε τη σειρά τους αν αποκτήσουν αρκετή ενέργεια µπορούν να δηµιουργήσουν 
 ιονισµό, κλπ. Αυτά τα ηλεκτρόνια ονοµάζονται ηλεκτρόνια –δ.  

€ 

αλλ.− µε − e
αλλ.− µε − πυρ.

=
R2
2

R1
2 =1010





µ π 
Κ 

p 
d 

e 

Μέτρηση µε 
ανιχνευτή αερίου 



Τροχίες από σωµατίδια α 
σε ανιχνευτή micro-strip αερίου 
 CF4 όπου καταγράφονται  
µε τη βοήθεια φθορισµού (scintillation)     



Μέτρηση ορµής  

B 
L 

θ 

s 

ρ 

Το βέλος κάµψης s προσδιορίζεται από  3 µετρήσεις µε σφάλµα σ(x): 

x 



•  3 κύριοι µηχανισµοί: 
–   Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο (Photoelectric effect) 
–   Σκέδαση Compton (+Thomson  +Rayleigh)  
     (Compton Scattering) 
–   Δίδυµη γένεση  (pair production) 

διαφορετική 
εξάρτηση από  
Εγ και Ζ του 
απορροφητή.  

Και στις 3 διαδικασίες έχουµε εκποµπή ηλεκτρονίων 



Νέα Εποχή στη Βασική Έρευνα!
Start-up of the Large Hadron Collider (LHC), one of the largest and truly global 

scientific projects ever, is the most exciting turning point in particle physics.!

Εξερεύνηση νέας ενεργειακής περιοχής 

ALICE 

ATLAS 

επιπλέον  
τρία µικρότερα πειράµατα 
              TOTEM 
               LHCf 
               MoEDAL 
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Two ‘general purpose’  4π 
detectors for pp collisions 
at high L; some capabilities for PbPb 
ATLAS and CMS 

One dedicated PbPb detector with some capabilities 
for pp 
ALICE 

One dedicated detector for studying B mesons 
(CP violation; rare decays), produced 
in the forward (backward) hemisphere 
LHCb 

Precision (1%) measurement of total cross section (and more) TOTEM  
Study of forward π0 production LHCf 
Search for magnetic monopoles MoEDAL 

Μεγάλος Αδρονικός Επιταχυντής - Πειράµατα 
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‘Γενικός τύπος’ πειράµατος 

Deflection ~ BL2/p  need high B ( s.c.) and large magnets; need high resolution position measurements (10 -100µ) 
at large p; also energy and position measurement through total absorption (photon, electron, hadron) 
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Ready for b physics (and b-tagging in general)!

Two b-jets candidate 
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J/psi Effective Lifetime 

Signal window & normalized sideband 

A total of 4000 J/ψ  µµ decays 
reconstructed 

Proper life time distribution 
shows clear evidence for 
J/ψ produced in B decays 

Solid prospects to measure production 
cross-sections for prompt J/ψ and bb 
at  √s = 7 TeV   



F.Gianotti, Physics at LHC, DESY, 7-6-2010 

After pre-selection: 
-- W  eν: 
    loose e±, ET > 20 GeV 
-- W  μν: 
    pT (μ)> 15 GeV 
    |ΔpT (ID-MS)| < 15 GeV 
    |Zμ-Zvtx|<1 cm   

After all cuts 
but ET

miss and mT  

Final candidates inspected in detail  timing, lepton reconstruction quality, event topology …  

MC: normalised to data 
(total number of events) 

Observed events: 57 
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G. Tonelli, CERN/Pisa                                                               P-LHC Hamburg                                                      June, 7  
2010           !
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Z → e+e- Observation /

5 Z →e+e- candidates 

Event selection: both electrons with a  
SuperCluster with Et > 20 GeV	  
Monte Carlo : cross section normalized  
to 17	  nb-‐1	  integrated luminosity 
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(G.Altarelli, LP09) 
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Πως πάµε παραπέρα από το Καθιερωµένο Πρότυπο; 

Με τη συνεργασία των επιταχυντών: 

αδρόνιο - αδρόνιο   επιταχυντές    (LHC) 

λεπτόνιο – αδρόνιο  επιταχυντές   (LHeC ??) 
λεπτόνιο – λεπτόνιο  επιταχυντές   (LC ?)

Επόµενες Δεκαετίες (;) 


