
Π. Σφήκας 
Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων 

Περιεχόµενα 
■  Εισαγωγή – η ύλη και η ζωή στο «κενό» 

◆  Ο κόσµος των σωµατιδίων – εν τάχει  
■  Το Καθιερωµένο πρότυπο 

◆  Τι λείπει ακόµα 
■  Επιταχυντές/πειράµατα: γιγαντιαίες πηγές «φωτός», 
γιγαντιαία µικροσκόπια 
◆  LHC: ο επιταχυντής & τα (µεγάλα) πειράµατά του 

■  Τι περιµένουµε να «δούµε» [βρούµε] στo LHC 
■  Αντί επιλόγου: η αρχή µιάς νέας εποχής 
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Εισαγωγή 

Από τι αποτελούνται τα δόντια; 
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Τα πάντα αποτελούνται από τέσσερα στοιχεία: 

Αέρας 

Νερό 

Γή 

Φωτιά 
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Στόχος της: η απάντηση σε δύο ερωτήµατα 
(α) Ποιά είναι τα θεµελιώδη στοιχεία της φύσης; 
(β) Ποιές είναι οι δυνάµεις που διέπουν/ελέγχουν 
την συµπεριφορά αυτών των στοιχείων; 

ΦΣΣ: σύγχρονη ονοµασία της προσπάθειας του 
ανθρώπου να καταλάβει τους νόµους της φύσης

Πειραµατικά: 
1. Προκαλούµε την αλληλεπίδραση των σωµατιδίων και 
µελετάµε τα παράγωγα και τις ιδιότητές τους: 
2. Μετράµε την ενέργεια, την διεύθυνση και το είδος των 
παραγώγων αυτών µε όσο µεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται 
3. Ανακατασκευάζοµε το τί έγινε κατά τη σύγκρουση 
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Όλα τα στοιχεία 
αποτελούνται απο άτοµα 

Επιπλέον: νετρίνο: παράγεται στη 
διάσπαση του νετρονίου: n → p e νe 

Τα άτοµα έχουν 
ηλεκτρόνια 

Γύρω απο 
έναν πυρήνα 

Που αποτε-
λείται απο  
πρωτόνια και 

νετρόνια 

που αποτε-   
λούνται 
απο quark 
(2 u και 1 d)  
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Φύση: «δυνάµεις» ?!? 
■  Βαρύτητα == δράση εξ αποστάσεως: ξεχωριστά 
σώµατα, στο κενό, δρούν το ένα πάνω στο άλλο! 
Φορτίο βαρύτητας: η µάζα – η «υπόσταση» της ύλης! 
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■  Ηλεκτρισµός?  Ίδιος µε τη βαρύτητα, µε µία διαφορά: 
δύο είδη φορτίων, εξ’ου και έλξη και απώθηση.  Αλλά 
και πάλι, «δράση µέσα απο το κενό». 
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Φύση: «δυνάµεις» ?!? 
■  Maxwell και ηλεκτροµαγνητισµός: η 
έννοια του πεδίου: τα «φορτία» 
γεννούν «πεδία» τα οποία 
διατρέχουν το χώρο. 
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■  Το συνταρακτικό: τα πεδία αυτά µπορούν να 
ταξιδεύουν µόνα, στο κενό! (ραδιόφωνο-τηλεόραση, κινητό                                             
τηλέφωνο, φούρνος µικροκυµάτων, ακτίνες Χ, φώς...) 
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20ος αιώνας: άλλες δύο δυνάµεις 
■  Οι πυρήνες υπάρχουν,  
παρά την τροµερή 
απώθηση των 
πρωτονίων. Άρα υπάρχει 
άλλη µία δύναµη – και 
πρέπει να είναι ΠΟΛΥ-
ΙΣΧΥΡΗ! 

■  Οι πυρήνες διασπώνται!
Ραδιενέργεια!  Π.χ. Τα 
νετρόνια διασπώνται σε 
πρωτόνια. Άρα υπάρχει 
και τέταρτο είδος 
δύναµης – και πρέπει να 
είναι ΠΟΛΥ ΑΣΘΕΝΗΣ! 
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Υπάρχουν, συνολικά, 
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ δυνάµεις     

στη φύση: 
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The particle drawings are simple artistic representations 

Ηλεκτροµαγνητισµός 



ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ??? 
Σε τί διαφέρουν? 

Χρειάζονται όλες?  Γιατί όχι ΜΙΑ? 
Απάντηση:  

ΝΑΙ, χρειάζονται τέσσερεις  
ΤΕΤΟΙΕΣ αλληλεπιδράσεις. 
Σε θεµελιώδες επίπεδο,  

οι διαφορές οφείλονται στις 
«εσωτερικές» συµµετρίες. 
Οι δύο επιστηµονικές  

επαναστάσεις του 20ου αιώνα  
(Σχετικότητα και Κβαντοµηχανική)  

µας δίνουν τις απαντήσεις 



Για να προχωρήσουµε: 
πρέπει να θυµηθούµε την  
κλασσική δυναµική  

[δηλ. τη µελέτη των δυνάµεων] 
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■  Νεύτων: F=ma 
◆  Μπορεί να εξαχθεί απο πιο 
θεµελιώδη αρχή 

■  Δράση: 

■  Hamilton: ακρότατο S 
◆  Euler-Lagrange equations: 

◆  Σε 1D και δυναµικό V(x): 

Μηχανική και Αρχή ελάχιστης δράσης 
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S = Ldt
A

B

∫ L = T −V : Lagrangian
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■  Οι συµµετρίες «οδηγούν» 
στη διατήρηση φυσικών 
µεγεθών: 
◆  Το «αντικείµενο» πρέπει 
να περιγράφεται µε τον 
ίδιο τρόπο ανεξάρτητα 
απο το σύστηµα αξόνων: 

Αναλλείωτο κάτω 
απο µετατοπίσεις 
→ διατήρηση 
ορµής! 
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Συµµετρίες στη φύση 
■  Επεκτείνοντας την προηγούµενη ανάλυση: 

◆  Χωρική µεταφορά    → διατήρηση ορµής 

◆  Στροφές     → διατήρηση στροφορµής 

◆  Χρονική µεταφορά   → διατήρηση ενέργειας 

◆  Ανάκλαση     → διατήρηση οµοτιµίας 

■  Θεώρηµα Noether: οι συµµετρίες ενός συστήµατος 
αντιστοιχούν σε ποσότητες που διατηρούνται 

■  Ποιά συµµετρία «ευθύνεται» για την διατήρηση του 
ηλεκτρικού φορτίου; «Εσωτερικές» συµµετρίες...  (!) 
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Κβαντική µηχανική: διακριτές ποσότητες 
■  Κβαντική Μηχανική: οι αλλαγές σε ένα φυσικό 
σύστηµα είναι διακριτές 
◆  Διακριτότητα: 

● π.χ. Ακτινοβολία ατόµων 
● Εξηγεί σταθερότητα των ατόµων! 

■  Η ΚΜ έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αµφιβολίας 
ως Η µηχανική του µικρόκοσµου 
◆  Δυϊσµός σωµατιδίου-κύµατος 
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Hλεκτρονικά κύµατα «σπάνε» 
γύρω απο δύο ανωµαλίες 
ατοµικού µεγέθους στην επιφάνεια 
ενός χάλκινου κρυστάλλου [IBM] 
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Κβαντική Μηχανική 
■  Κβαντοµηχανική:  

◆  Ένα σύστηµα περιγράφεται απο την κυµατοσυνάρτηση, ψ(x,t) 
που είναι το πλάτος της πυκνότητας πιθανότητας να βρεθεί 
στη γειτονιά του x τη στιγµή t

◆  κάθε φυσική ποσότητα αντιστοιχεί σε ένα τελεστή.  Ενέργεια → 
Χαµιλτονιανή 

■  Σχέση ενέργειας-ορµής  
■  Αντικατάσταση µε τελεστές:  

→ Εξίσωση Schrodinger σε τρείς διαστάσεις: 

   
E =

p2

2m
+V r( )

  
E → i ∂

∂t
r → r p→ −i


∇

   
−


2

2m
∇2ψ +V r( )ψ = i ∂ψ

∂t
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Κβ. Μηχανική: παρατηρήσιµες ποσότητες 
■  Πυκνότητα πιθανότητας: 

■  Άρα, αναλλείωτο της συστήµατος κάτω απο στροφές 
στο µιγαδικό χώρο: 

■  Άρα, µία νέου είδους συµµετρία, κάτω απο µετασχη-
µατισµούς σε ένα νέο «χώρο», τον χώρο των ψ(x,t)! 
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p x,t( ) = ψ x,t( ) 2

ψ x,t( )→ψ x,t( )eia



Π. Σφήκας 
Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 

Ειδική Θεωρία Σχετικότητας 
■  Οποιαδήποτε δράση µπορεί να ταξιδέψει µε 
ταχύτητα µέχρι αυτήν του φωτός 
◆  Τοπικότητα των παρατηρήσεων 

● Αλλοιώς: µία «αλλαγή» σε ένα σηµείο του χώρο 
γίνεται αντιληπτή σε άλλα σηµεία ΑΡΓΟΤΕΡΑ  

■  Τα πάντα είναι συνάρτηση του που βρισκό-
µαστε στον χωροχρόνο.   φ(x,t)!  
◆  Χρειαζόµαστε ΠΕΔΙΑ για να περιγράψοµε την φύση! 
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x 

y 

Ε=mc2



Μαθηµατική παρένθεση Ι: 
Εσωτερικές συµµετρίες 
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Κβαντική Μηχανική και σχετικότητα (I) 
■  Σχετικιστική σχέση ενέργειας-ορµής: 

■  Eξίσωση Klein-Gordon: 

■  Θέτοντας ħ = c = 1  →  

◆  Η εξίσωση K-G περιγράφει τη διάδοση στο κενό σωµατιδίου 
µάζας m χωρίς spin 

■  Επιπλέον, θα πρέπει η εξίσωση να µην αλλάζει κάτω 
απο τοπικές αλλαγές φάσεις της φ:  

   
−2 ∂

2

∂t2 φ = −
2c2∇2φ + m2c4φ

  E
2 = p2c2 + m0

2c4
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∂2

∂t2 φ +∇
2φ + m2φ = 0

φ x,t( )→φ x,t( )eiqa x,t( )
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Τοπικές αλλαγές φάσης 
■  Θεωρία βαθµίδας (gauge principle):  

◆  Θεωρούµε [απαιτούµε] η φύση ότι [πρέπει να] είναι 
αναλλείωτη κάτω απο τοπικές αλλαγές φάσης 

◆  Ωστόσο: η εξίσωση KG αλλάζει [ΔΕΝ υπάρχει το αναλλείωτο] 
◆  Επιµένοντας, δηλ. πιστεύοντας ότι οι αρχές της κβαντικής 

µηχανικής και τη ειδικής θεωρίας της σχετικότητας υποσκε-
λίζουν το όποιο µαθηµατικό εµπόδιο, βρίσκουµε τρόπο η 
εξίσωση να παραµείνει αναλλείωτη κάτω απο αλλαγές φάσεις 

■  Προσθέτουµε ένα νέο πεδίο, Α, το οποίο έχει ως 
µετασχηµατισµό ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεται 
προκειµένου η εξίσωση KG να παραµείνει η ίδια: 
◆  Εισάγοµε ένα πεδίο µε τέσσερεις συνιστώσες, Αμ. 
◆  Ορίζοµε τον µετασχηµατισµό του ως εξής: 
◆  Αλλάζοµε όλες τις παραγώγους:  
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∂µϕ → ∂µ + iqAµ( )ϕ
Aµ → Aµ − ∂µα



Π. Σφήκας 
Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 28-29 Σεπτεµβρίου 2010 

CERN 
23 

Κβαντική Ηλεκτροδυναµική 
■  Αν ξεκινήσουµε απο την εξίσωση Dirac [που περιγράφει σωµάτια 

µε σπιν ½] και επαναλάβουµε όλα τα προηγούµενα βήµατα: 
◆  Με την εισαγωγή του νέου πεδίου, του Α, το «δυναµικό» αποκτά 
νέους όρους, όπως 

■  Το συνταρακτικό τη υπόθεσης: βρίσκοντας τις εξισώσεις για το 
πεδίο Α και της εξισώσεις για την αλληλεπίδραση ηλεκτρονίου-Α, 
βρισκοµε τις εξής: 

Lint = −qψγ
µAµψ

Η ανακάλυψη του ηλεκτροµαγνητισµού! 

 


F = q −


∇A0 +

∂

A
∂t







+ qv ×


∇ ×

A( ) = q E + qv × B

 


∇ ⋅

E = 0       


∇ ⋅

B = 0


∇ ×

E = −

∂

B
∂t
        


∇ ×

B =

∂

E
∂t



Τέλος µαθηµατικής παρένθεσης 
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r 

Κλασικό Πεδίο Ε(r) 
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Θεωρία της Σχετικότητας + Κβαντική Μηχανική 
µία νέα εικόνα του «τι έστι δύναµις»… 

ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ  



Μαθηµατική παρένθεση ΙΙ: 
εσωτερικές συµµετρίες σε δυο και 

τρεις διαστάσεις 
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Ασθενής αλληλεπίδραση 
■  Μετατροπή ενός quark σε ένα άλλο, π.χ. d σε u: 

■  Άρα έχουµε δύο είδη σωµατιδίων, έστω ψd και ψu:   

■  Γενικότερος δυνατός µετασχηµατισµός ανάµεσα στα 
ψd, ψu: 
◆  Γενική αλλαγή φάσης: ψ→Uψ; Όπου U: µοναδιαίος 
πίνακας 2x2 

●  Κάθε µοναδιαίος πίνακας γράφεται ως U=exp(iH); H: 
ερµιτιανός 

◆  Ο πιο γενικός ερµιτιανός πίνακας 2x2 έχει 4 παραµέτρους: 

◆  Τρεις ελεύθερες παράµετροι, a1, a2, a3.   

ψ u

ψ d











d→ ue−νe
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Ασθενής αλληλεπίδραση (ΙΙ) 
■  Οι δισ-διάστατες εσωτερικές στροφές έχουν τρείς 
ελεύθερες παραµέτρους 
◆  Κάνοντας τις τοπικές, δηλ. a1(x,t), a2(x,t), a3(x,t),  

●  χρειαζόµαστε ΤΡΙΑ νέα πεδία, για να παραµείνει το 
αναλλείωτο. 

◆  Και άρα υπάρχουν ΤΡΙΑ µποζόνια στην ασθενή 
αλληλεπίδραση! 

■  Αναλλείωτο της φύσης κάτω απο τον συνδυασµένο 
µετασχηµατισµό SU(2)⊗U(1) ΑΠΑΙΤΕΙ την ύπαρξη 
τεσσάρων µποζονίων W±, Z, γ ! 
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Ισχυρή αλληλεπίδραση 
■  Το «φορτίο» της ισχυρής έχει ΤΡΙΑ είδη 

◆  Δυστυχής επιλογή ονόµατος: «χρώµα» – κόκκινο/
µπλέ/πράσινο 

■  Ισχ. Αλληλεπίδραση: αλλάζει κόκκινα σε µπλέ, 
µπλέ σε πράσινα κοκ.  Δρα στην ΤΡΙΠΛΕΤΤΑ 

■  Πόσους διαφορετικούς ερµιτιανούς πίνακες 3x3 
έχουµε: εννέα [πλήν την ταυτότητα]: 8 

■  Τοπική συµµετρία, άρα οκτώ ανεξάρτητα νέα 
πεδία, τα ΟΚΤΩ ΓΛΟΥΟΝΙΑ! 

■  ΙΣΧΥΡΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ: αποτέλεσµα του 
αναλλείωτου της φύσης κάτω απο εσωτερικές 
στροφές σε τρεις διαστάσεις 
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Τέλος µαθηµατικής παρένθεσης 



ΤΡΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ: 
Αποτέλεσµα του αναλλείωτου της 
φύσης κάτω απο τοπικές αλλαγές 
φάσης [εσωτερικές συµµετρίες U(1), 

SU(2), SU(3)] 
Θρίαµβος της Κβαντικής Θεωρίας 

Πεδίου 
Βαρύτητα: χµ....  
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Ιστορία του σύµπαντος 
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Περίληψη: θεµελειώδη στοιχεία της ύλης 
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νµ 
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νe 

e 

qu
ar

ks
 

le
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1. Απέριττο (4+4!) 
2. Συµµετρικό 
3. Εξηγεί «τα πάντα» 

Μέχρι την 
ανακάλυψη των 
αντιγράφων 

t 

b 

ντ 

τ 
1η  

γεννιά 
2η  

γεννιά 
3η  

γεννιά 

Τα αντίγραφα είναι 
πανοµοιότυπα – 
εκτός της ΜΑΖΑΣ 
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Π. Σφήκας 
Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 

Μία συνέντευξη µε θέµα «η µάζα» 
Ερ: Τι είναι η παράµετρος «µάζα»?; 
Απ: Η ιδιότητα που δίνει υπόσταση στην ύλη 
Ερ: Τι είναι «υπόσταση»;  Δεν υπάρχουν 
σωµάτια χωρίς µάζα; 

Απ: Ναι υπάρχουν (π.χ. το φωτόνιο) 
Ερ: Χµµµµµ... [κοιτάζοντας περίλυπα] 
Απ: Ο Νεύτων είπε ότι µάζα είναι η ιδιότητα ενός 
σώµατος να αντιστέκεται στην αλλαγή της 
κίνησής του – η τάση του προς την αδράνεια 

Ερ: ΤΙ/ΠΟΥ/ΠΩΣ/ΠΟΤΕ δίνει µάζα στα σώµατα;   
Απ: !!! [Σιωπή] 
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Π. Σφήκας 
Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 

Η απόλυτη συµµετρία: µάζα=0 
Πολύ γενικές αιτιάσεις: αποδεικνύεται ότι οι 
συµµετρίες της φύσης απαιτούν τα θεµελιώδη 

σωµάτια να έχουν µηδενική µάζα 
Θα έπρεπε, λοιπόν, το φωτόνιο και τα W/Z να 

έχουν την ίδια (µηδενική) µάζα 

Ωστόσο: m(φωτόνιο)=0  ενώ m(W)=90 GeV! 

ΤΟ ερώτηµα του σήµερα: Γιατί η διαφορά;  
ΠΩΣ δηµιουργείται αυτή η ασυµµετρία;  
Τέλος, ΠΩΣ δηµιουργείται η µάζα; 
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Π. Σφήκας 
Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 

Μηχανισµός Higgs και µάζα σωµατιδίων 
■  Πως µπορούµε να 

«φτιάξουµε» µία τέτοια 
ασυµµετρία ξεκινώντας 
από «συµµετρικούς 
νόµους»; 
◆  Goldstone, Brout, Englert, 

Higgs, Guralnik, Hagen, 
Kibble: συµµετρικό 
δυναµικό, ασυµµετρική θέση 
ισορροπίας! 

◆  Θα πρέπει να υπάρχει  
«κατάλοιπο» της συµµετρίας – 
το µποζόνιο Higgs! 
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CERN 
38 

Μηχανισµός “Higgs” 
■  Διπλέττα (µιγαδικών) πεδίων 

◆  Δύο «κινήσεις» 
●  Μία πάνω-κάτω στο δυναµικό 

➨ Μποζόνιο του Higgs 
●  Μία στο επίπεδο; Χωρίς µάζα, 

µια και δεν υπάρχει 
ενεργειακό κόστος! Ο βαθµός 
ελευθερίας της κίνησης 
εξαφανζεται µετά την επιλογή 
µίας θέσης. 

●  Ο βαθµός ελευθερίας ΠΡΕΠΕΙ 
να εµµφανισθεί κάπου αλλού 

➨ Πρόσθετη κατάσταση 
πόλωσης 

➨ Τα µποζόνια W/Z 
αποκτούν µάζα! 

Έτσι γεννήθηκαν οι 
µάζες των W/Z στη 
θεωρία; Εµφανίστηκαν  
στο rendez-vous τους 
στο CERN το 1984. 
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Και τα υπόλοιπα σωµάτια; 
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Όλα τα άλλα σωµατίδια, 
«κολυµπούν» στη θάλασσα του 

πεδίου Higgs.   
Εποµένως συναντούν 

αντίσταση στη κίνησή τους...  
Δηλαδή αποκτούν “αδράνεια”!   

ΜΑΖΑ!!! 
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Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 

Περίληψη: οι δυνάµεις στη φύση 
■  Δύναµη: ανταλλαγή σωµατίδιων 
■  Υπάρχουν τέσσερεις δυνάµεις 
 Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη 
σωµατιδίων που µπορούν να ανταλλαχθούν 
ΦΩΤΟΝΙΟ (γ)   ΗΛΕΚΤΡΟΓΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 
ΓΛΟΥΟΝΙΟ (g)   ΙΣΧΥΡΗ ΔΥΝΑΜΗ 
W/Z    ΑΣΘΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΗ 
ΓΡΑΒΙΤΟΝΙΟ (G)  ΒΑΡΥΤΗΤΑ    

■  Kαι οι τέσσερεις είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ [σε ένα 
σύµπαν στο οποίο µπορεί να υπάρξει ζωή 
όπως τη ξέρουµε] 
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Π. Σφήκας 
Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 

Κβαντική Θεωρία Πεδίου 
■  Σχετικιστική κβαντική µηχανική: 

◆  Σωµατίδια ύλης (spin-1/2) αλληλεπιδρούν µέσω της ανταλλαγής 
σωµατιδίων δύναµης (spin-1) 

◆  Δύναµη: αλληλεπίδραση, χρειάζεται «φορτίο».  Το οποίο και θα 
πρέπει να διατηρείται.  Που σηµαίνει ύπαρξη συµµετρίας… 

Καθιερωµένο Πρότυπο: εσωτερική συµµετρία:   
                  SU(3)⊗SU(2)⊗U(1) 
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Περίληψη: Το «Καθιερωµένο Πρότυπο» 
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Που είναι το Higgs; 

Χρειάζεται ενέργεια: Ε=mc2 

 Φυσική Υψηλών Ενεργειών 
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Επιταχυντές Σωµατιδίων 
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Επιτάχυνση δωµατιδίων σε πολύ Υψηλές Ενέργειες 

de Broglie 

Οι υψηλές ενέργειες µας επιτρέπουν  

i)  Να δούµε βαθύτερα στη φύση (E α 1/µήκος), 
(“ισχυρά µικροσκόπια”)  

Einstein 

ii)  Να ανακαλύψουµε νέα σωµάτια µε 
µεγαλύτερη µάζα (E = mc2) 

Boltzmann 

iii)  Να µελετήσουµε την κατάσταση του 
«νεανικού σύµπαντος» (E= kT)  

Στόχος: Επίσκεψη των πρώτων στιγµών του 
σύµπαντός µας µέσω ισχυρών µικροσκοπίων, 
για την παρατήρηση των φαινοµένων και των 
σωµατιδίων τα οποία δεν παρατηρούµε πλέον 



Π. Σφήκας 
Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 

Η επιστήµη αυτή απαιτεί... 
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1. Επιταχυντές: απίστευτα ισχυρές 
µηχανές που επιταχύνουν σωµατίδια 
σε εξαιρετικά υψηλές ενέργειες και 
ακολούθως τα φέρνει σε σύγκρουση 
2. Ανιχνευτές: γιγαντιαία όργανα που 
καταγράφουν τα σωµατίδια που 
παράγονται στις συγκρούσεις αυτές 
3. Computers: για την συγκοµιδή, 
αποθήκευση και ακόλουθη αποστολή 
των τεράστιων δεδοµένων που 
παράγονται απο τους ανιχνευτές 
4. Άνθρωποι: µόνο µία παγκόσµια 
συνεργασία χιλιάδων επιστηµόνων, 
µηχανικών, τεχνικών, και υποστήριξης 
µπορούν να σχεδιάσουν, να 
κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν 
αυτές τις πολύπλοκες «µηχανές»... 



Ο επιταχυντής 



Π. Σφήκας 
Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 28-29 Σεπτεµβρίου 2010 

CERN 
47 

MH ~ 1000 GeV 

EW ≥ 500 GeV 

Eq ≥ 1000 GeV (1 TeV) 

Ep ≥ 6000 GeV (6 TeV) 

→ Συγκρουστής πρωτονίων µε Ep ≥ 7 TeV 

p p
q

q

q

q

Z0

Z0

H
WW

Παραγωγή Higgs σε συγκρούσεις pp 
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Συγκρούσεις στο LHC: περίληψη 
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Particle

Πρωτόνιο Πρωτόνιο 2808 ομάδες
Πρωτόνια/ομάδα 1011

Ενέργεια  πρωτονίων7 TeV (7x1012 eV)
Φωτεινότητα 1034cm-2s-1

Ρυθμός διασταύρωσης 40 MHz

Ρυθμός συγκρούσεων≈ 107-109

l l

jetjet SUSY.....

Higgs
Zo

Zoe+
e+

e-
e- Επιλογή γεγονότων: 

1 σε 10,000,000,000,000 

Ρυθμός παραγωγής νέας 
Φυσικής ≈ .00001 Hz 



Π. Σφήκας 
Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 28-29 Σεπτεµβρίου 2010 

CERN 
49 

Ιστορία του σύµπαντος 
Οι συγκρούσεις pp στο LHC 
αντιστοιχούν στις συνθήκες εδώ 

Οι συγκρούσεις των βαρέων ιόντων στο LHC 
αντοστοιχούν στις συνθήκες εδώ 



Τα πειράµατα 
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Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχ. Σωµατιδίων 

Συγκρούσεις  πρωτονίων στα 14 TeV και 
φωτεινότητα δεσµών 1034 cm-2s-1 

Αλλη/πιδράσεις ανά 
διασταύρωση: 

L=1034 cm–2s–1 
σ(pp) = 70 mb 
 Rinteractions= 7x108 Hz 
Time/BC, Δt = 25 ns 
Interactions/BC=17.5 
80% bunches full: 

17.5x5/4 = 23 
~ υπέρθεση 20 
γεγονότων! 

Παράδειγµα: η 
«χρυσή» υπογραφή 
του Higgs: 

H→ZZ, Z→µµ, H→ 4µ: 
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Και αυτό επαναλαµβάνεται κάθε 25 ns (!) 
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Εγκάρσια τοµή ανιχνευτή (πειράµατος) 
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The Compact Muon Solenoid (CMS) 
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MUON BARREL

CALORIMETERS

Silicon Microstrips
Pixels

The image part with relationship ID rId1 was 
not found in the file.

ECAL Scintillating PbWO4Crystals

 Cathode Strip Chambers (CSC)
Resistive Plate Chambers (RPC)

Drift Tube
Chambers (DT)Resistive Plate

Chambers (RPC)

The image part with relationship ID rId1 was not found in 
the file.

The image part with relationship ID rId1 
was not found in the file.

SUPERCONDUCTING
COIL

IRON YOKE

TRACKERs
MUON

ENDCAPS

Total weight : 12,500 t
Overall diameter : 15 m
Overall length : 21.6 m
Magnetic field : 4 Tesla

HCAL Plastic scintillator
copper
sandwich

The image part with relationship ID rId1 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId1 
was not found in the file.
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Συγχρονισµός του πειράµατος 
■  Χρόνος «πτήσης» (25 ns = 7.5 m < µέγεθος ανιχνευτών) 
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http://cmsdoc.cern.ch/cms/TRIDAS/html/WELL2.html 
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Ανάγνωση των πειραµάτων 
■  Αναλογία: ψηφιακή κάµερα (3D!!!) 100 Mpix 
■  40 εκ. Φωτογραφίες το δευτερόλεπτο (γεγονότων που 
αντιστοιχούν στα τεκταινόµενα του σύµπαντος ~1/10 
του δισεκατοµυριοστού του δευτερολέπτου µετά το Big 
Bang) 
◆  Πληροφορία: 10,000 εγκυκλοπαίδειες ανά δευτερόλεπτο 

■  Πρώτη επιλογή: οι καλύτερες 100,000/sec (~1MB/photo)  
■  Αναλύονται σε «φάρµα» ~50000 υπολογιστών 
■  Κάθε δευτερόλεπτο καταγράφονται οι καλύτερες 

200-300 φωτογραφίες 
■  ~ 10 εκ. GB/year (3 εκ DVDs/year) 
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Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη των 
διατάξεων,  η κατασκευή τους, 
η συναρµολόγηση,                     
η εγκατάσταση και ο έλεγχος 
των πειραµάτων:  
ένα ταξίδι που διήρκεσε 20 
χρόνια 

56 



Αρχική λειτουργία του LHC 
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Επιταχυντής: έτοιµος το Σεπ 2008 
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1232 superconducting dipoles 
8.3 Tesla  E = 7 TeV 
11850 A current 
392 focusing quadrupoles 
3700 multipole corrector magnets 
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CMS: κλειστό, εν αναµονή των δεσµών 
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Πρώτες δέσµες στο LHC 
■  Τετ 10η Σεπ 2008, µετά απο 20 έτη σχεδιασµού, 
κατασκευής, επανασχεδιασµού και αµέτρητων 
ελέγχων, τα ATLAS και άρχισαν να τρέχουν µε τις 
πρώτες δέσµες στο LHC. 
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Το ατύχηµα της 19ης Σεπτεµβρίου 2008 
■  Πρόβληµα στην ηλεκτρική σύνδεση ανάµεσα σε δύο 

µαγνήτες απελευθερώνει ~6 τόνους υγρού He 
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◆  Κατά τη διάρκεια 
«παράλληλων» εργασιών – 
κατά τη διάρκεια µίας βλάβης – 
γίνονται έλεγχοι στο τελευταίο 
τµήµα του επιταχυντή (sector 
3-4).  Όλα τα άλλα τµήµατα είναι 
«GO» -- στα 5.5 TeV ανά δέσµη 

◆  Στα 8.7 kA (~ 5.1 TeV...), µία 
ζώνη αντίστασης αναπτύσσεται 
στον στν υπεραγώγιµη 
σύνδεση δύο µαγνητών (κατα 
πάσαν πιθανότητα: κακή 
συγκόληση...) 

◆  Οκτ 2008– Οκτ2009: επισκευές.   



Ένα χρόνο µετά: 
συγκρούσεις στο LHC! 

Στις 30 Μαρτίου 2010, οι δέσµες 
επιταχύνθηκαν στην ενέργεια 
των 3.5+3.5 TeV (το µισό της 
τελικής ενέργειας) ανοίγοντας 

ένα νέο παράθυρο στο 
µικρόκοσµο και στο 

µακρόκοσµο 
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Ένα πραγµατικό γεγονός (σύγκρουση) 
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Η έρευνα για το Higgs και 
άλλα πιθανά (νέα) φαινόµενα 

Τι θα δούµε (ΑΝ είναι εκεί  ) 
Πρόσθετες διαστάσεις??? 
Βαρύτητα σε ενέργειες του ~TeV? 
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To Higgs στο LHC: προσοµείωση 
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Το σύµπαν – αποτελείται τελικά απο 
quarks και leptons? 
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ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 

Σκοτεινή 
ύλη 

Hubble (αλλά και 
άλλα πειράµατα): 
έχουµε «δεί» το 
σύµπαν στα 13,5 
ΔΙΣ έτη 
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Σκοτεινή ύλη 

28-29 Σεπτεµβρίου 2010 
CERN 

67 

Ίσως το µεγαλύτερο µυστήριο 
στη φύση – τη στιγµή που 
µιλάµε.   

 Νέα ύλη?   
 Νέες δυνάµεις?   
 Νέες διαστάσεις? 



Μαθηµατική παρένθεση ΙΙΙ: 
Προβλήµατα µε το Higgs και 

υπερσυµµετρία 
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Προβλήµατα του Higgs 
■  Κβαντικές διορθώσεις στη µάζα του: τεράστιες 

◆  Λ ορµή αποκοπής 

◆  Με απλά λόγια: γιατί η µάζα του Higgs είναι τόσο µικρή? 
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Υπερσυµµετρία (Sypersymmetry – SUSY) 
■  Μία πιθανή λύση στο πρόβληµα της αυτοενέργειας του 

Higgs:  
◆  Το κάθε σωµάτιο έχει έναν εταίρο µε διαφορά spin ½: 

■  Με την SUSY, εξαφανίσονται οι απειρίες(!): 
◆  Αρκεί να ισχύει Mp=Msp 
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Υπερσυµµετρία (?) 
■  Εισάγει την συµµετρία µεταξύ φερµιονίων / µποζονίων 
■  Κάθε σωµάτιο έχει υπερσυµµετρικό εταίρο! (διαφορά spin: ½) 
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Ο Κόσµος µε υπερσυµµετρία.  Ενοποίηση; 
Η SUSY:  
διπλασιάζει τα σωµατίδια 
πρέπει να είναι 
σπασµένη συµµετρία… 
Για να εξηγήσουµε γιατί 
δεν παρατηρήθηκε 
ακόµα    

Ενοποίηση δυνάµεων? 



Τέλος µαθηµατικής παρένθεσης 
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Υπερσυµµετρία?  Νέα σωµάτια? 
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Αρχίσαµε ήδη να 
ψάχνοµε για «νέα 

φυσική» 

Υπερσυµµετρία? 
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Δυνάµεις και αριθµός διαστάσεων 
■  Αριθµός (D) διαστάσεων του χωροχρόνου → µορφή 
των δυνάµεων που παρατηρούνται 
◆  Ηλεκτροµαγνητισµός: F~1/r2 επειδή D=3+1 
◆  Για «µυρµήγκια» που ζούν σε D=2+1 διαστάσεις, ο 
Ηλεκτροµαγνητισµός είναι δύναµη F~1/r ! 

■  Που θα µπορούσε να είναι οι «άλλες» διαστάσεις? 
◆  Θα µπορούσε να είναι στριµένες  
σε κλειστούς κύκλους: 
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Αλάζοντας τη βαρύτητα 
■  Έστω ότι υπάρχουν και άλλες διαστάσεις του χώρου 

◆  Π.χ. «γυρισµένες» διαστάσεις 
◆  Σε κλίµακες µικρότερες του R, ο νόµος της βαρύτητας θα 
αλλάξει: 

■  Έστω ότι η θεµελιώδης κλίµακα της βαρύτητας είναι MS 
◆  Διαστάσεις του k: [k] = M-n+2 
◆  Θέτοντας τις δυνάµεις στο R ίσες, έχουµε 

■  Σενάριο µε MS~1 TeV: 
◆  N=2 → R ~ 0.4 mm; N=4 → R ~ 10-5 mm 
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Και … αν επιτρέπεται να εισέλθουµε σε Trans-
Planck κλίµακες, δηλαδή, η βαρύτητα σε 

διαστάσεις πέραν των γνωστών είναι ισχυρή, 
µπορεί να παράξουµε  

Μαύρες Τρύπες 

Artist’s portrayal of the IC 10 X-1 system: the black hole lies at the upper left and its companion star is on the right  

In the News: New Record Black Hole with 24–33 Solar Masses in IC 10 dwarf galaxy 
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The micro black hole is created in a pp collision: it is asymmetric, may vibrate 
and rotate, and may be electrically charged  
Emission of gravitational and electromagnetic waves, and charged particles. The 
black hole is solely characterised by mass and angular momentum 
The black hole is not black but radiates by reducing its angular momentum. 
Its form becomes spherical. 
After loosing its angular momentum, the micro black hole evaporates its mass 
via Hawking radiation. 
The black hole shrinks down to the Planck mass (MD) and fully decays into all 
particles with probabilities according to their degrees of freedom. 

 Creation 

 Mass: 10 TeV Time: 0 s  

 “Baldness phase” 

 Mass: 10 – 8 TeV Time: 0 – 1×10–27 s  

 Slowing down 

 Mass: 8 – 6 TeV Time: 1 – 3×10–27 s   Mass: 6 – 2 TeV Time: 3 – 20×10–27 s  

 Schwarzschild phase 

 Mass: 2 – 0 TeV Time: 20 – 22×10–27 s  

 Planck phase 

Κύκλος ζωής µία µικρο-µαύρης τρύπας 10 TeV 

Source: Spektrum der Wissenschaft 
Sep 2005 Μέτρηση στον ανιχνευτή 
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■  Ο πλανήτης µας λούζεται καθηµερινά απο 
τρισεκατοµύρια σωµατιδίων απο το διάστηµα 
◆  Αρκετά απο αυτά έχουν ενέργειες µεγαλύτερες από 
τα πρωτόνια στις δέσµες του LHC! 

■  Πολλά, πάρα πολλά από αυτά συγκρούονται 
µε άτοµα, πυρήνες στην ατµόσφαιρα 
◆  Και θα µπορούσαν να δηµιουργούν και µαύρες 
τρύπες! 

◆  Απλώς, δεν υπάρχουν ανιχνευτές εκεί ψηλά να τις 
καταγράψουν! 

■  Και βεβαίως, υπάρχοµε ακόµα! 

Πως το ξέροµε ότι δεν κινδυνεύοµε? 
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Απο την δηµιουργία της γής, η 
φύση έχει κάνει τα πειράµατα 
του LHC ~100,000 φορές  



Περίληψη – µιά µατιά στο 
µέλλον 
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LHC και Επιστήµη 
■  Στο κατώφλι απάντησης θεµελιωδών ερωτηµάτων: 

■  Η ασυµπλήρωτη εργασία του Νεύτωνα: τι είναι µάζα; Η 
µάζα δίνει στο σύµπαν την υπόστασή του! 

■  Τα µυστήρια της δηµιουργίας – του Big Bang… πως 
ήταν η ύλη το πρώτο δευτερόλεπτο της ζωής του 
σύµπαντος; 

■  Η µεγάλη διάκριση της φύσης: γιατί επέζησε µόνο η ύλη; 
■  Η απίστευτη ανακάλυψη των τελευταίων ετών: η ύλη 

µόνο το 4% του σύµπαντος!  Τι είναι το υπόλοιπο 96%? 
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Τα ερωτήµατα του σήµερον... Τα [µεγάλα] ανοικτά ερωτήµατα σήµερα 
■  Αναζήτηση του Σωµατιδίου Higgs 

◆  Κατανόηση του µηχανισµού παραγωγής µάζας 

■  Αναζήτηση καινούργιων συµµετριών, µεγαλύτερης 
“απλοποίησης” της εικόνας 
◆  Ενοποίηση όλων των δυνάµεων;  Νέες διαστάσεις; 

■  Αναζήτηση τυχόν δοµής των quarks/leptons 
◆  Σταµατά η κβαντική κλίµακα εδώ?  Νέες διαστάσεις; 

■  Κατανόηση της σκοτεινής ύλης  
◆  Ανακάλυψή της, κατανόησή της 
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