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Εισαγωγή στην Πειραµατική Σωµατιδιακή Φυσική 
και τα πειράµατα του CERN 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΓΑΖΗΣ 
Καθηγητής Πειραµατικής Σωµατιδιακής Φυσικής – 

egazis@central.ntua.gr 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



Κάπου	περίπου	εδώ	

1 δισεκατ. Έτη 
φωτός 

1 ly ~ 1 × 1013 km 

ΓΗ – ΣΕΛΗΝΗ      
384.400 km 
  
ΓΗ – ΑΡΗΣ   
~225.000.000 km 
  
ΓΗ – ΗΛΙΟΣ 
~150.000.000 km 



Γύρω	εδώ	

100 εκατ. Έτη 
φωτός 



Περίπου	εδώ	

10 εκατ. Έτη 
φωτός 



Σε	αυτή	την	περιοχή	

1 εκατ. Έτη 
φωτός 



Εδώ	μέσα	

100 000 Έτη 
φωτός 



Περίπου	εδώ	

10 000 Έτη 
φωτός 



Εδώ	κάτω	

1000 Έτη φωτός 



Εδώ	μέσα	

100 Έτη φωτός 

Ακριβώς	εδώ	



Σε	αυτόν	το	πλανήτη	

Σε	ένα	μικρό	πλανήτη	σε	τροχιά	γύρω	από	1	αστέρι	(Ήλιος)	από	τα	100,000,000,000	αστέρια	
βρίσκεται	περίπου	στο	μέσον	1	γαλαξία	από	οτυς	100,000,000,000	γαλαξίες…	



Περίπου	10,000	ερευνητές	συνεργάστηκαν	για να κτίσουν …	

CERN 



…	τον	μεγαλύτερο	επιταχυντή	του	κόσμου	με	27	km	σε	100	m	βάθος	

CERN 
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Από το Ηλεκτρόνιο 1898 στο Μποζόνιο Higgs 2012 
Τα Λαµπερά Χρόνια της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

  Αναδροµή από τις αρχές του εικοστού αιώνα: 
 

•  Σωµατιδιακή Φυσική (Φυσική Υψηλών Ενεργειών)- 
ανακαλύψεις, 

•  Νέες Πειραµατικές Τεχνικές, τεράστια πρόοδος αλλά πολλά λάθη 
και σύγχυση θεωριών 

 

•   Το καθιερωµένο Πρότυπο – Τι ξέρουµε σήµερα για τον κόσµο και 
από τι έχει δοµηθεί 

•   Τα προβλήµατα και ερωτήµατα που απασχολούν την Φυσική 
Υψηλών  Ενεργειών σήµερα 

•   Το  LHC η αναζήτηση του σωµατιδίου Higgs, της  
Υπερσυµµετρίας  (SUSY) ….. 

Στόχοι της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών: 
•  Από ποιά στοιχειώδη σωµάτια αποτελείται στο σύµπαν? Υπάρχουν άλλα? 
•  Τί είναι η σκοτεινή Ύλη και η σκοτεινή Ενέργεια? Από τί αποτελούνται? 
•  Μπορούν να ενοποιηθούν οι δυνάµεις (αλληλεπιδράσεις)? 
•  Υπάρχουν άλλα Σύµπαντα? (παράλληλα) 
•  Υπάρχουν άλλοι πλανήτες όπως η γή µας? 
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Στοιχειώδη Σωµατίδια 1898 - 1964 

Κοσµικές Ακτίνες –  
Επιτραπέζια Πειράµατα 

Επιταχυντές 
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Ηλεκτρόνια και Πρωτόνια 

•  Το 1898 ο Sir J.J. Thomson (Αγγλία) ανακάλυψε το Ηλεκτρόνιο  
µελετώντας  την φύση των καθοδικών ακτίνων 

 
 
 
 
 
 

•  Το 1919 ο Λόρδος Ernst Rutherford (Αγγλία)  
ανακάλυψε  το Πρωτόνιο … 
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Θεωρίες των Thomson και Rutherford 
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Ραδιενέργεια α, β και γ 

1896-98: Οι H. Bequerel, M. Curie, P. Curie ανακάλυψαν τυχαία 
τα σωµατίδια άλφα, της ραδιενέργειας που εξέπεµπε, το ορυκτό που 
περιήχε το στοιχείο Ράδιο (Ra) 
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Το Φωτόνιο-γ 

•  Οι κβαντική θεωρία του φωτός θεµελιώθηκε  στις αρχές του 20ου  
αιώνα από τους Plank και Einstein (Γερµανία/Ελβετία) 

 

•  Το φώς είναι απλά ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία αλλά  έχει και 
σωµατιδιακή φύση 

•  Το σωµατίδιο του φωτός ονοµάζεται φωτόνιο  (γ) 

•  Το Φωτόνιο έχει µηδενική µάζα (άπειρη εµβέλεια) αλλά έχει ενέργεια:   
Ε = h × ν   (το h είναι η σταθερά του Plank και το ν είναι η 
συχνότητα) 
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Η Φυσική το 1930 Ι 

•  Ο κόσµος αποτελείται από 
–  Πρωτόνια  - p+ (µε µάζα ~ 1840 φορές µεγαλύτερη του ηλεκτρονίου 
και θετικό φορτίο) 

–  Ηλεκτρόνια – e-  (αρνητικό φορτίο) 

–  Φωτόνια – γ (µάζα = 0) 
 

•  Τα p+ και τα e-  αλληλεπιδρούν µε ανταλλαγή φωτονίων βάση της 
θεωρίας που ονοµάζεται Κβαντοµηχανική και έχει θεµελιωθεί από τους 
µεγάλους Θεωρητικούς Φυσικούς: 
–  H. Schrödinger (Αυστρία), N. Bohr (Δανία), W. Heisenberg 

(Γερµανία), W. Pauli (Ελβετία) 
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Η Φυσική το 1930 ΙI 

•  Έτσι µπορούσαν να εξηγήσουν τα περισσότερα φαινόµενα και 
φάσµατα (ενεργειακές κατάστασεις) των ατόµων µε την 
Κβαντική Μηχανική 

 
•  Η ανταλλαγή  φωτονίων µεταξύ φορτισµένων σωµατιδίων είναι 
υπεύθυνη  για την ηλεκτροµαγνητική δύναµη/αλληλεπίδραση 
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Η Φυσική το 1930 ΙII 

Rutherford  (1909): οι πυρήνες  
αποτελούνται από Πρωτόνια  που είναι 
θετικά φορτισµένα 
Chadwick (1932):  …και από Νετρόνια που 
εχουν την ίδια µάζα µε τα Πρωτόνια αλλα 
είναι ηλεκτρικά ουδέτερα 
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Φυσική = Απλότητα 

•  Συνεπώς όλες οι χιλιάδες των διαφόρων στοιχείων αποτελούµενα από 
άτοµα και µόρια µπορούν να εξηγηθούν µόνο µε 4 σωµατίδια:  

•  το πρωτόνιο, το νετρόνιο, το ηλεκτρόνιο και το φωτόνιο! 
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Σκέψεις γύρω από την Φυσική του 1930 

•  Η Θεωρία της Κβαντοµηχανικής και η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητας δεν 
είχαν ενοποιηθεί δηλαδή δεν υπήρχε ακόµα η Σχετικιστική Κβαντική Θεωρία 
που να περιγράφει σωµάτια που  έχουν ενέργεια µεγαλύτερη από αυτή που 
προέρχεται από την µάζα τους (E=mc2) 

 

•  Η ραδιενέργεια που είχε ανακαλυφθεί από τον Becquerel το 1896 δεν φαινόταν να 
ταιριάζει µε τα παραπάνω και επιπλέον δεν µπορούσε να υπακούσει στην αρχή της 
διατήρησης της ορµής (άσχηµα νέα για τους φυσικούς της εποχής) 

 

•  Τί είδους δύναµη κρατάει τα πρωτόνια και τα νετρόνια µαζί στον πυρήνα των 
ατόµων ?  Η δύναµη αυτή θα πρέπει να είναι ισχυρότερη της ηλεκτροµαγνητικής 
άπωσης που ασκούν µεταξύ τους. Έτσι η τρίτη αλληλεπίδραση αυτή ονοµάστηκε 
Ισχυρή Πυρηνική Αλληλεπίδραση 

 

•  Η δε Θεωρία της Βαρύτητας (Γενική Σχετικότητα, Einstein 1916) δεν ταίριαζε 
καθόλου  µε την Κβαντική Θεωρία (και ακόµη δεν ταιριάζει παρ’ όλους τους 
τόνους από χαρτί και µελάνι έχουν ξοδευτεί έκτοτε) 
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Πειραµατικές Διατάξεις το 1930 

•  Οι πειραµατικοί φυσικοί της εποχής είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν 
διατάξεις που τους επέτρεπαν  να βλέπουν σωµατίδια:  Θάλαµοι 
Νέφωσης (Cloud Chamber), Μετρητές (Geiger-Miller 
Counters) 

Θάλαµος Νέφωσης Wilson 
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Πρώτες Φωτογραφίες των Σωµατιδίων 

•  Συνήθως οι Θάλαµοι χρησιµοποιούνταν σε συνδυασµό µε 
φωτογραφικές µηχανές και µαγνητικό πεδίο 
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Πρώτες Φωτογραφίες των Σωµατιδίων ΙΙ 

•  Φύλλα από µόλυβδο ή άλλο µέταλλο χρησιµοποιούνται για να 
απορροφήσουν ενέργεια από το σωµατίδια  



20 Σεπτεµβρίου 2021 ΕΝ Γαζής/ΕΜΠ 27 

Η Εξίσωση του Dirac 

 Ο Paul Dirac στην προσπάθεια του να συµβιβάσει την 
κβαντική µηχανική µε την σχετικότητα πρότεινε µια 
εξίσωση που όχι µόνο περιέγραφε κβαντικά φαινόµενα 
αλλά συγχρόνως ήταν συµβατή µε την ειδική 
σχετικότητα του Einstein 

–  Η εξίσωση της κβαντοµηχανικής θεωρίας των 
Schrödinger και Heisenberg ήταν απλώς 
υποπερίπτωση τις πιο γενικής εξίσωσης του 
Dirac 

 
–  Η εξίσωση του Dirac προέβλεπε το διπλό αριθµό 
σωµατιδίων από ότι είχαν παρατηρηθεί στην 
φύση µέχρι το 1930  

–  Προέβλεπε ότι για κάθε σωµατίδιο θα πρέπει να 
υπάρχει και ένα αντί-σωµατίδιο. Κάτι ανάλογο 
συµβαίνει σήµερα µε την Υπέρ-συµµετρία…. 
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Η Ανακάλυψη του Ποζιτρονίου (e+) 

•   Θρίαµβος της θεωρίας του Paul Dirac !! Το ποζιτρόνιο είναι το 
αντί-σωµάτιο του ηλεκτρονίου και έχει τις ίδιες ιδιότητες µε το 
ηλεκτρόνιο εκτός ότι είναι θετικά φορτισµένο. 

Το Αντι-Πρωτόνιο βρέθηκε το 1955 από οµάδα που συµµετείχε και ο Ελληνικής καταγωγής 
Τhomas Υψηλάντης 

Carl Anderson at CALTECH, USA 
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Η Ανακάλυψη του Ποζιτρονίου (e+) 

Το νέο 
(άγνωστο) 
σωµατίδιο 
εισέρχεται από 
κάτω και 
υφίσταται 
καµπύλωση της 
τροχιάς του 
λόγω 
µαγνητικού 
πεδίου. Είναι το 
ποζιτρόνιο είναι 
το αντί-σωµάτιο 
του ηλεκτρονίου 
και είναι θετικά 
φορτισµένο. 
ΠΛΗΡΗΣ 
επιβεβαίωση της 
θεωρίας του 
Paul Dirac !!  
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Η Ανακάλυψη του Ποζιτρονίου (e+) 

ΑΝ το 
εισερχόµενο 
σωµατίδιο είχε 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
φορτίο, δηλ. 
ηλεκτρόνιο θα 
διένυε την 
κόκκινη 
καµπύλη και 
όχι αυτή του 
ποζιτρονίου. 
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Η Ραδιενέργεια του 1930 

W. Pauli (Ζυρίχη, Ελβετία) 
•  Εκείνη την περίοδο αυτή κανένας φυσικός δεν είχε ιδέα ότι πίσω από τις 
ραδιενεργές διασπάσεις κρύβεται µια τέταρτη και άγνωστη µέχρι τότε 
αλληλεπίδραση, η Ασθενής Πυρηνική,  η οποία είχε πολύ διαφορετικές 
ιδιότητες από την Ισχυρή-Πυρηνική, τον Ηλεκτροµαγνητισµό και τη Βαρύτητα 
που ήταν ήδη γνωστές 

 

•   Το µεγάλο πρόβληµα όλων ήταν η µή διατήρηση της ορµής που έφερνε όλη 
την Φυσική σε κρίση κατά την διάσπαση του νετρονίου σε πρωτόνιο: 

 

•  Ο W. Pauli µας έβγαλε  από το αδιέξοδο όταν πρότεινε την ύπαρξη και 
παράλληλη εκποµπή µε το ηλεκτρόνιο, ενός νέου σωµατίδίου, του Νετρίνου, 
ενός ουδέτερου σωµατιδίου µε σχεδόν µηδενική µάζα, πολύ ασθενή 
αλληλεπίδραση µε άλλα σωµάτια το οποίο παράγεται στης ραδιενεργές 
µεταπτώσεις 

 
 
 

•  Έτσι διεσώθη η αρχή της διατήρησης της ορµής αλλά οι φυσικοί τώρα 
έπρεπε να ανακαλύψουν πειραµατικά το µυστηριώδες νετρίνο. Πέρασαν πάνω 
από 20 χρόνια µέχρι να βρεθεί τελικά την δεκαετία του ‘50 
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Ισχυρή Πυρηνική Αλληλεπίδραση 

H. Yukawa  
(Japan) 

•  Ο Ιάπωνας Φυσικός H. Yukawa πρότεινε ότι οι ισχυρές 
αλληλεπιδράσεις που κρατούν τα πρωτόνια, διαδίδονται 
διά µέσου ενός µεταδότη που έχει µάζα (οι ισχυρές 
αλληλεπιδράσεις έχουν πολύ µικρή εµβέλεια) 

 
•  Μάλιστα χρησιµοποιώντας την Κβαντοµηχανική µπόρεσε να 
υπολογίσει την µάζα αυτού το µεταδότη σε περίπου 200 
MeV 

•  Φυσικά απόµενε στους πειραµατικούς φυσικούς να 
αποδείξουν ότι το σωµατίδιο του Η. Yukawa υπάρχει και 
εκεί άρχισαν τα προβλήµατα καθότι οι πειραµατικοί βρήκαν 
πρώτα το λάθος σωµατίδιο, το µεσόνιο π0 (πολύ 
χρήσιµο) που δυστυχώς είχε µάζα κοντά στην µάζα του 
Yukawa (106 MeV αρκετά κοντά αν λάβει κανείς υπόψη 
του την διακριτική ικανότητα  των τότε πειραµάτων) 
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Η Ανακάλυψη του Μιονίου 1939 

•  Ένα ‘ηλεκτρόνιο’ 200 φορές βαρύτερο από το ηλεκτρόνιο 
•  Η ανακάλυψη έγινε δυνατή µε την χρήση τεχνικής που αναπτύχτηκε 
από τον  P. Blackett  ο οποίος συνέδεσε την φωτογραφική µηχανή µε 
µετρητές Geiger Miller σε διάταξη σκανδαλισµού trigger. Δηλαδή η 
µηχανή φωτογράφιζε µόνο όταν οι µετρητές Geiger Miller  είχαν σήµα 
που έδειχνε ότι κάποιο φορτισµένο σωµατίδιο πέρασε το θάλαµο. 

•  Ανακαλύφθηκε το σωµατίδιο έκπληξη (µιόνιο) που κανείς ούτε το 
περίµενε ούτε το χρειαζόταν εκείνη την εποχή!! (Who ordered this ? I.I. 
Rabi) 

33 
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Η Ανακάλυψη του Πιονίου 1948 

•  Ευτυχώς το σωµάτιο του Yukawa µεσόνιο π0 βρέθηκε στο Παν/µιο 
του Bristol (UK) από την οµάδα των Powel-Occialini 

Occialini, Powel 
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Η Σωµατιδιακή Φυσική το 1948 

Η κατάσταση το 1948 είχε ως εξής: 
 

q   Σωµάτια µε µεγάλη µάζα (~2000 ηλεκτρόνια): 

1.   Πρωτόνιο (p+),  µε θετικό φορτίο και αλληλεπιδράσεις 
Ηλεκτροµαγνητική, Ισχυρή Πυρηνική και Βαρύτητα 

2.   Νετρόνιο (n), ηλεκτρικά ουδέτερο αλλά µε Ισχυρή Πυρηνική 
και Βαρύτητα 

q  Σωµάτια µε µικρή σχετικά ή µηδενική µάζα: 
1.   Ηλεκτρόνιο(e-),  Ποζιτρόνιο(e+), Μιόνιο(µ+/-) 

µε θετικό αλλά και αρνητικό φορτίο.  Το Ηλεκτρόνιο και τα Μιονια  
αλληλεπιδρούν ηλεκτροµαγνητικά. Το ηλεκτρόνιο ήταν συνδεδεµένο 
µε ραδιενεργές µεταπτώσεις 

2.   Νετρίνο (ν) ουδέτερο σχετιζόµενο µε ραδιενεργές µεταπτώσεις 
3.   Πιόνιο π0+/- µε ουδέτερο ή θετικό και αρνητικό φορτίο 
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Σηµαντικά Αποτελέσµατα Φυσικής 1948-1949 
 

q  1947 Bruno Pontecorvo:  
1.  Εάν το µιόνιο δεν είναι το σωµατίδιο του Yukawa τότε δεν 
χρειάζεται να έχει σπίν 0 και µπορεί να έχει σπίν ½ 

2.  Συνεπώς µπορεί να διασπαστεί σε 3 φερµιόνια αντί για δύο 

q  1948 Διδακτορική Διατριβή Jack Steinberger, 
Επιβλέπων καθ. E. Fermi (Παν/µιο Σικάγου): 

1.  Το µ- µεταπίπτει σε ηλεκτρόνιο και δυο νετρίνα: 
2.  Όλοι πίστευαν στην αρχή ότι τα δυο νετρίνα είναι τα ίδια αλλά 
χρειάστηκε άλλη µια δεκαετία  για να αποδειχτεί το αντίθετο. 
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Σηµαντικά Αποτελέσµατα Φυσικής 1948-1949 

 

q  1949  Lee, Young, Rosenbluth:   
Υπολόγισαν την σταθερά σύζευξης για                           (Ζ+1)  e-    
και τις βρήκαν να µην διαφέρουν πολύ µεταξύ τους.  
 

Ήταν όµως πολύ διαφορετικές από άλλες που είχαν να κάνουν µε 
ηλεκτροµαγνητισµό και ισχυρές αλληλεπιδράσεις.  
 
Συµπέραναν ότι και οι τρεις είχαν να κάνουν µε µία νέα 
αλληλεπίδραση, την ασθενή πυρηνική αλληλεπίδραση 
 
q  Συνεπώς έχουµε 4 είδη αλληλεπιδράσεων (δυνάµεων) 

1.  Βαρύτητα (γκραβιτόνιο) 
2.  Ασθενή Πυρηνική (W+,- /Z0) 
3.  Ηλεκτροµαγνητισµό  (φωτόνιο) 
4.  Ισχυρή Πυρηνική (γκλουόνιο) 
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Επιταχυντικές Διατάξεις 1950 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 
q  Επιταχυνόµενα σωµάτια µπορεί να είναι 

1.   Πρωτόνια και αλλά βαριά σωµάτια (Αδρονικός επιταχυντής) 
2.   Ηλεκτρόνια και Ποζιτρόνια 
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Νέες Ανιχνευτικές Διατάξεις 1950 - 1960 

 

q  Θάλαµοι φυσαλίδων αντικατέστησαν τους θαλάµους νέφωσης  



Μέθοδοι της Σωµατιδιακής Φυσικής 
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Νέα Φυσική µε Επιταχυντές 

q  Οι επιταχυντές παρέχουν δέσµες µε µεγάλη ένταση σωµατιδίων 
έτσι έδωσαν την δυνατότητα να µελετηθούν οι ιδιότητες των 
σωµατιδίων που είχαν ευρεθεί µε κοσµικές ακτίνες και 
επέτρεψαν την ανακάλυψη µεγάλου αριθµού νέων σωµατιδίων 

q  Οι πιο σηµαντικές ανακαλύψεις ήταν: 
 

1.   3 ειδών νετρίνα,  
2.   3 ειδών ‘ηλεκτρόνια’ τα                           που όλα µαζί λέγονται 
λεπτόνια 

3.   Μια µεγάλη συλλογή βαρύτερων σωµατιδίων  

Κωνσταντινος Γουλιανός 
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Το Σύµπαν 

Big 
Bang 

Η έννοια της Μεγάλης Έκρηξης, τα αίτια, τα 
αποτελέσµατα, η εξέλιξη 

Κοσµική 
Ακτινοβολία 
Υποβάθρου = 
2.7 0Κ 
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Η απογείωση των ευρηµάτων της νέας φυσικής 
(µικρόκοσµος) και η σύνδεσή τους µε τα ευρήµατα 

της αστροφυσικής (µεγάκοσµος) 
Η Εξέλιξη του Σύµπαντος 

LHC 10-8 – 10-10 sec 
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Νέα Φυσική Quarks 1964 

  Οι πληθώρα των  σωµατιδίων που σχηµάτιζαν γεωµετρικά σχήµατα, 
έγινε δυνατόν να εξηγηθεί µε την  θεωρία των Quarks 

Murray Gell Mann 
George Zweig 

Nicolas  
Samios 
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Η αντίληψη των θεµελιωδών συστατικών της ύλης  
και οι αλληλεπιδράσεις τους 

~1m                      10-8m                    10-15m                    10-22m 

Το	μήκος	κύματος	μελέτης	θα	είναι	μικρότερο	από	την	κλίμακα	
διάστασης,	Αρχή	της	Αβεβαιότητας	(W	Heisenberg):		

Δx ≈ !
E

10−20  m →10+13  eV
=10  TeV
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Νέα Φυσική Quarks II 

   Όλα τα βαριά στοιχειώδη σωµατίδια αποτελούνται από 
Quarks που έρχονται και αυτά όπως τα λεπτόνια σε 
ζευγη: 

1.   u (up)  d (down) 
2.   c (charm) s (strange) 
3.   t (top) b (bottom) 

Το Καθιερωµένο Πρότυπο 
Standard Model 
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Η αντίληψη των θεµελιωδών συστατικών της ύλης  
και οι αλληλεπιδράσεις τους – 

 Καθιερωµένο Πρότυπο W± 
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Μποζόνιο (Brout-Englert-Higgs) 

 
q  Ήταν το µόνο σωµατίδιο το οποίο προβλέπεται από το 
καθιερωµένο πρότυπο που δεν είχε ανακαλυφθεί ακόµα 

q  Είναι απαραίτητο για να εξήγηση  
1.  Γιατί τα quarks και τα λεπτόνια έχουν µάζα. 
2.  Για να κάνει όλες τις άλλες προβλέψεις συµβατές µε τα 
πειραµατικά δεδοµένα των τελευταίων  50 ετών 

q  Σύµφωνα µε το καθιερωµένο πρότυπο πρέπει να έχει µάζα 
κάτω από ~ 1 TeV 

q  2 Πειράµατα στο CERN το ATLAS και το CMS έχουν 
σχεδιαστεί µε σκοπό την ανακάλυψη του σωµατιδίου Higgs 

q  Ένα νέο σωµατίδιο ανακαλύφθηκε τον Ιούλιο 2012 και 
µελέτες έκτοτε επιβεβαίωσαν ότι είναι το σωµατίδιο του 
Higgs 
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Ο Μεγάλος Αδρονικός Επιταχυντής Large Hadron 
Collider - LHC 
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Ο Μεγάλος Αδρονικός Επιταχυντής Large Hadron 
Collider - LHC 
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52	
52 ΕΝ Γαζής/ΕΜΠ 20 Σεπτεµβρίου 2021 
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 Πείραμα ATLAS – Large Hadron Collider 
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 Πείραμα ATLAS – Large Hadron Collider 

~ 3000 επιστήµονες 
(~1000 φοιτητές), 
174 ινστιτούτα, 
38 χώρες 
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 Πείραμα ATLAS – Large Hadron Collider 



Υποψήφιο Γεγονός Μποζόνιο Higgs µε ανίχνευση 4 µιονίων 
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Παγκόσµια Ανακοίνωση στο CERN, 4 Ιουλίου 2012 

Francois Englert 
 

Peter Higgs 

Sergio Bertolucci 
 
Fabiola Giannotti, 
ATLAS 
 
Rolf Heuer, DG-CERN 
 
Joseph Incadela, 
CMS 
 
Steven Mayers 
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Ανακάλυψη του Μποζονίου Higgs, 4 Ιουλίου 2012 
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Επίλογος 
Ανακαλύφθηκε το Μποζόνιο Higgs, σε απόλυτη συμφωνία με 
τη θεωρία του Καθιερωμένου Προτύπου (Standard Model)

u Μάζα 125.5 GeV
u Spin = 0
u Φορτίο = 0
u Χρώμα = 0
u Ομοτιμία = +1
u Χρόνος Ημιζωής ~10-22 sec
u Nobel Φυσικής 2013!

H έρευνα συνεχίζεται με περισσότερο πάθος και πεποίθηση για αναζήτηση ΝΕΑΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ!! (2014-2040)
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ? 

•  Μάζα Γαλαξία 

•  Βαρυονική Ύλη 

•  Μάζα: 5 x 1010 ηλιακές µάζες 
•  Διάµετρος: 30 kpc (~100 kly)  

•  Σκοτεινή Ύλη 

•  Μάζα: 1012 ηλιακές µάζες 
•  Διάµετρος: 600 kpc 
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ? 

•  Υπάρχουν πάρα πολλά 
αναπάντητα ερωτήµατα 
µε το πιο κυρίαρχο την 
ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
και ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ 

•  ΟΡΑΤΗ ΥΛΗ è 4% 
του Σύµπαντος 

•  ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ è 
26% 

•  ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
è 70% 

•  Πιθανή Λύση η 
ΥΠΕΡΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ!!  20 Σεπτεµβρίου 2021 ΕΝ Γαζής/ΕΜΠ 61 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ? 
 

egazis@central.ntua.gr 
 


