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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Όλα στη φύση αποτελούνται από στοιχειώδη σωματίδια τα
οποία είναι φερμιόνια ή μποζόνια (βλέπε πίνακα
Στοιχειωδών Σωματιδίων του Standard Model).

Τα φερμιόνια δημιουργούν και αλληλεπιδρούν με 4 πεδία
δυνάμεων.

Τα μποζόνια είναι η σωματιδιακή έκφραση αυτών των πεδίων
(κβαντική θεωρία πεδίου). Τα δυνητικά μποζόνια είναι οι
φορείς των δυνάμεων, οι μεσάζοντες (σωματίδια
ανταλλαγής). Τα μποζόνια μπορεί να είναι δυνητικά (μη
παρατηρήσιμα) αλλά και πραγματικά (παρατηρήσιμα στην
τελική κατάσταση). 

Τα φερμιόνια χωρίζονται σε λεπτόνια και αδρόνια. (Υπάρχουν
όμως και αδρόνια που δεν είναι φερμιόνια).



ΚΛΙΜΑΚΑ
ΜΑΖΩΝ



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ FEYNMAN: 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ-
ΦΟΡΕΙΣ



• Τα διαγράμματα Feynman έχουν άξονες οι οποίοι αντιστοιχούν σε χρόνο (εδώ ο
οριζόντιος) και σε χώρο (εδώ ο κατακόρυφος) . 

• Οι γραμμές-βέλη συμβολίζουν σωματίδια (προς θετικούς χρόνους) ή αντισωματίδια
(προς αρνητικούς χρόνους). Οι κυματοειδείς γραμμές συμβολίζουν φωτόνια. 

• Οι κόμβοι (vertices) συμβολίζουν σημεία αλληλεπίδρασης.
• Στην αριστερή τους πλευρά υπάρχει η κατάσταση ΠΡΙΝ, ενώ στην δεξιά τους

πλευρά η κατάσταση ΜΕΤΑ την αλληλεπίδραση.

Οι δυο βασικοί κόμβοι των ΗΜ αλληλεπιδράσεων είναι:

Διαγράμματα Feynman
και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις

http://teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HST2002/feynman/index.html



Με στροφή κατά κάποια γωνία των γραμμών περί τον κόμβο, 
λαμβάνονται διαγράμματα Feynman που μπορούν να
αναπαραστήσουν τα εξής φαινόμενα: 

Διαγράμματα Feynman
και ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Ισχύει η διατήρηση φορτίου.

Ισχύει η διατήρηση του βαρυονικού αριθμού.
Ο συνολικός αριθμός των quark (με συν τα
quark, με μείον τα antiquark) δεν
μεταβάλλεται.
Ο συνολικός αριθμός των βαρυονίων (+1 για
τα βαρυόνια, -1 για τα βαρυόνια, 0 για τα
άλλα) δεν μεταβάλλεται.
Προσοχή: δεν υπάρχει διατήρηση των
μεσονίων!

Ισχύει η διατήρηση των λεπτονικών
αριθμών: ηλεκτρονικού, μιονικού, ταυ.

Ισχύει η διατήρηση του ισχυρού χρώματος.
Τα τελικά σωματίδια είναι άχρωμα

(όπως και τα αρχικά).

Ισχύει η διατήρηση της γεύσης.
Το u-quark παραμένει u-quark, το

d-quark παραμένει d-quark κ.ο.κ.



ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΒΑΡΙΩΝ ΛΕΠΤΟΝΙΩΝ

Τα λεπτόνια αλληλεπιδρούν
μέσω των μποζονίων –
φορέων των ΗΜ
αλληλεπιδράσεων (φωτόνιο γ) 
και των μποζονίων – φορέων
των ασθενών
αλληλεπιδράσεων (μποζόνια
W-, W+, Z).
Όταν αλληλεπιδρούν με τα
φορτισμένα μποζόνια W-, W+, 
τότε μετατρέπονται σε
διαφορετικά σωματίδια και η
διαδικασία ονομάζεται βήτα-
διάσπαση.



Ο βασικός κόμβος των καθαρά λεπτονικών ασθενών
αλληλεπιδράσεων είναι: 

Διαγράμματα Feynman
και ασθενείς αλληλεπιδράσεις



Ο βασικός κόμβος των καθαρά λεπτονικών
ασθενών αλληλεπιδράσεων είναι: 

Διαγράμματα Feynman
και ασθενείς αλληλεπιδράσεις

όπου l είναι ένα λεπτόνιο (π.χ. e) 
και vl είναι το αντίστοιχό του
νετρίνο ( π.χ. ve).

ΠΡΟΣΟΧΗ στην
διατήρηση

του λεπτονικού αριθμού!





Με περιστροφή των βραχιόνων στο προηγούμενο διάγραμμα, λαμβάνουμε
τα εξής: 

Διαγράμματα Feynman
και ασθενείς αλληλεπιδράσεις

The vertex of an 
electron-neutrino 
interacting to produce 
a pair of an electron 
and a virtual W+ 
Boson

The vertex of a 
positron interacting 
to produce an 
antielectron-
neutrino and a 
virtual W+ Boson

The final vertex of 
a beta+ decay 
coming out of an 
atomic kernel



ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
Ισχύει η διατήρηση φορτίου

Ισχύει η διατήρηση του βαρυονικού αριθμού.

Ισχύει η διατήρηση των λεπτονικών αριθμών:
ηλεκτρονικού, μιονικού, ταυ.

Ισχύει η διατήρηση του ισχυρού χρώματος.
Τα τελικά σωματίδια που προκύπτουν είναι

άχρωμα (όπως και τα αρχικά).

Αν το σωματίδιο-φορέας (intermediate vector boson) 
είναι το φορτισμένο W+ ή W-, το quark ή το λεπτόνιο που
προκύπτει, έχει διαφορετικό φορτίο από το αρχικό.
Αν το σωματίδιο-φορέας είναι το ηλεκτρικά ουδέτερο Z0, 
το quark ή το λεπτόνιο που προκύπτει, έχει το ίδιο
φορτίο με το αρχικό.
Στα παραδείγματα:

• διάσπαση του νετρονίου
• διάσπαση του μιονίου

∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ η διατήρηση της γεύσης.
Ενώ η γεύση διατηρείται στις ισχυρές αλληλεπιδράσεις.
Έτσι, ενώ τα παράδοξα σωματίδια δημιουργούνται (με
ισχυρές δυνάμεις) πάντα κατά ζεύγη, διασπώνται μόνα
τους (με ασθενείς δυνάμεις).



Τα κουάρκ όλων των γεύσεων φέρουν ένα μη-ηλεκτρικό φορτίο που καλείται
«χρώμα». Το χρώμα μπορεί να είναι red (r), green (g) ή blue (b), ενώ
υπάρχουν και τα αντι-χρώματα antired, antigreen, antiblue.
Ο συνδυασμός των χρωμάτων σε ένα σωματίδιο πρέπει να είναι μια
κατάσταση «άχρωμη». Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται είτε για έναν συνδυασμό
red+green+blue (στα βαρυόνια) είτε για έναν συνδυασμό red+antired, ή
green+antigreen, ή blue+antiblue (στα μεσόνια). Αλλά όχι π.χ. red+antiblue. 

Ο βασικός κόμβος των ισχυρών αλληλεπιδράσεων είναι: 

Διαγράμματα Feynman
και ισχυρές αλληλεπιδράσεις

Τα γκλουόνια μεταφέρουν χρώμα και επομένως αλλάζουν το χρώμα των κουάρκ.



ΙΣΧΥΡΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Ισχύει η διατήρηση φορτίου.

Ισχύει η διατήρηση του βαρυονικού αριθμού.

Ισχύει η διατήρηση των λεπτονικών
αριθμών: ηλεκτρονικού, μιονικού, ταυ.

Ισχύει η διατήρηση του ισχυρού χρώματος.
Επειδή το κάθε σωματίδιο-φορέας της
ισχυρής δύναμης (gluon) έχει πάντοτε χρώμα
(green, red, blue) και αντιχρώμα (anti-green, 
anti-red, anti-blue), το quark που προκύπτει
έχει διαφορετικό χρώμα από το αρχικό.
Η διατήρηση χρώματος ισχύει και στην
αλληλεπίδραση μεταξύ γλουονίων (gluon-
gluon).
Τα τελικά σωματίδια που προκύπτουν είναι
άχρωμα (όπως και τα αρχικά).

Ισχύει η διατήρηση της γεύσης.
Το u-quark παραμένει u-quark, το d-quark 
παραμένει d-quark κ.ο.κ.



Διάσπαση β του νετρονίου:

Διαγράμματα Feynman
Παραδείγματα αλληλεπίδρασης σωματιδίων



Διάσπαση πιονίου:

Διαγράμματα Feynman
Παραδείγματα αλληλεπίδρασης σωματιδίων



Διάσπαση μιονίου:

Διαγράμματα Feynman
Παραδείγματα αλληλεπίδρασης σωματιδίων



Εξαΰλωση ζεύγους ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου:

Διαγράμματα Feynman
Παραδείγματα αλληλεπίδρασης σωματιδίων



Εξαΰλωση ζεύγους e-e+ Compton scattering Pair production

Διαγράμματα Feynman
Παραδείγματα αλληλεπίδρασης σωματιδίων

time time time 



Διάσπαση Καονίου σε 3 πιόνια:

Διαγράμματα Feynman
Παραδείγματα αλληλεπίδρασης σωματιδίων



ΔΙΑΣΠΩΝΤΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΗ ΥΛΗ;
Τα νετρίνα δεν διασπώνται

(επειδή είναι τα πιο ελαφρά σωματίδια – διατήρηση της ενέργειας)
ΣΗΜ: Τα νετρίνα όμως συμμετέχουν στην ραδιενεργό β-διάσπαση

Τα ηλεκτρόνια δεν διασπώνται
(επειδή είναι τα πιο ελαφρά φορτισμένα σωματίδια - διατήρηση
φορτίου)

Τα πρωτόνια δεν διασπώνται
(επειδή είναι τα πιο ελαφρά βαρυόνια - διατήρηση βαρυονικού
αριθμού)

Τα νετρόνια διασπώνται όταν είναι ελεύθερα, με μέσο χρόνο ζωής τ = 
886 sec = 14,8 min.

Μέσα στους σταθερούς πυρήνες, όμως, λόγω του ότι υπάρχει η
ενέργεια σύνδεσης, δεν συμφέρει ενεργειακά η διάσπαση των
νετρονίων επειδή η τελική ενέργεια όλων των προϊόντων θα ήταν
ανώτερη από τη συνολική ενέργεια του πυρήνα. 



ΔΙΑΣΠΩΝΤΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΗ ΥΛΗ;
Τα νετρίνα δεν διασπώνται

(επειδή είναι τα πιο ελαφρά σωματίδια – διατήρηση της ενέργειας)
ΣΗΜ: Τα νετρίνα όμως συμμετέχουν στην ραδιενεργό β-διάσπαση

Τα ηλεκτρόνια δεν διασπώνται
(επειδή είναι τα πιο ελαφρά φορτισμένα σωματίδια - διατήρηση
φορτίου)

Τα πρωτόνια δεν διασπώνται
(επειδή είναι τα πιο ελαφρά βαρυόνια - διατήρηση βαρυονικού
αριθμού)

Τα νετρόνια διασπώνται όταν είναι ελεύθερα, με μέσο χρόνο ζωής τ = 
886 sec = 14,8 min.

Μέσα στους σταθερούς πυρήνες, όμως, λόγω του ότι υπάρχει η
ενέργεια σύνδεσης, δεν συμφέρει ενεργειακά η διάσπαση των
νετρονίων επειδή η τελική ενέργεια όλων των προϊόντων θα ήταν
ανώτερη από τη συνολική ενέργεια του πυρήνα. 

Τα σταθερά συστατικά του κόσμου μας: ηλεκτρόνια, πρωτόνια
και τα ασταθή νετρόνια, δημιουργούν δέσμιες καταστάσεις,

συνθέτοντας έτσι τα άτομα και τους πυρήνες. 



ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Συμμετρία είναι μια διεργασία που εφαρμοζόμενη σε ένα σύστημα το αφήνει
αμετάβλητο.

Το σύνολο των συμμετριών ενός συστήματος αποτελεί ομάδα (δηλ. είναι κλειστό, υπάρχει το
ουδέτερο στοιχείο, υπάρχει το αντίστροφο στοιχείο και ισχύει η προσεταιριστική ιδιότητα. Αν
επιπλέον ισχύει και η αντιμεταθετική ιδιότητα, η ομάδα είναι Αβελιανή)

Θεώρημα της Noether:
Κάθε συμμετρία συνεπάγεται ένα νόμο διατήρησης και αντιστρόφως

(Emmy Noether, 1917)

Συμμετρία Ποσότητα που διατηρείται
Μετατόπισης στο χρόνο Ενέργεια
Μετατόπισης στο χώρο Ορμή
Περιστροφής Στροφορμή
Βαθμίδας (gauge) Φορτίο



ΟΜΟΤΙΜIΑ (PARITY)

Μια συμμετρία με ιδιαίτερη σημασία στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχ. 
Σωμάτια είναι η parity που είναι συμμετρία ανάκλασης (αριστερό –
δεξί, συμμετρία χειρός, chiral symmetry) και συνδέεται με τον κβαντικό
αριθμό της parity.

Η διαδικασία parity (ο τελεστής P) μετατρέπει ένα δεξιόστροφο ΣΣ σε
αριστερόστροφο ΣΣ και αντιστρόφως. 

Επομένως το διάνυσμα θέσης r(x,y,z) μετατρέπεται σε r΄(-x΄, -y΄, -z΄) = -r. 
Το ίδιο ισχύει για όλα τα πραγματικά διανύσματα, αλλά όχι για τα
αξονικά διανύσματα.



ΟΜΟΤΙΜIΑ (PARITY)

Λέμε ότι η κυματοσυνάρτηση έχει άρτια parity, ή ότι ο κβαντικός αριθμός
της είναι P=+1, αν ψ(r) = ψ(-r).

Λέμε ότι η κυματοσυνάρτηση έχει περιττή parity, ή ότι ο κβαντικός
αριθμός της είναι P=-1, αν ψ(r) = -ψ(-r).

Οι ΗΜ και οι ισχυρές αλληλεπιδράσεις δεν επηρεάζονται από τον
μετασχηματισμό P, δηλαδή οι νόμοι τους είναι ακριβώς ίδιοι αν
γραφούν σε δεξιόστροφο ή αριστερόστροφο ΣΑ. Αντίθετα, η ασθενής
αλληλεπίδραση επηρεάζεται πολύ από την P, επειδή τα νετρίνα
παράγονται πάντα με αρνητική ελικότητα (δηλ. είναι αριστερόστροφα) 
και τα αντινετρίνα παράγονται πάντα με θετική ελικότητα (δηλ. είναι
δεξιόστροφα).

Δεν υπάρχουν δεξιόστροφα
νετρίνα στη φύση, άρα συμβαίνει
παραβίαση της πάριτυ.



ΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ PARITY
ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΟΝΙΟΥ

∆ιάσπαση μιονίων

Πρόκειται για βήτα-διάσπαση.

Η συνήθης δυνητική διαδικασία περιλαμβάνει ένα μποζόνιο W το οποίο
διασπάται σε ένα λεπτόνιο και το αντίστοιχο αντι-νετρίνο (εδώ e- και
αντι-ve).

∆ιατηρείται η ενέργεια, το ηλεκτρικό φορτίο, ο λεπτονικός αριθμός.

∆εν διατηρείται η ομοτιμία (parity). Αυτό προκύπτει από το αποτέλεσμα
της διαδικασίας parity στο διάνυσμα θέσης r, το διάνυσμα ορμής p και
το διάνυσμα της στροφορμής L.



ΜΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ PARITY
ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΟΝΙΟΥ

∆ιαδικασία parity στο διάνυσμα θέσης r, το
διάνυσμα ορμής p και το διάνυσμα της
στροφορμής L.

Το L δεν έχει την ιδιότητα των πραγματικών
διανυσμάτων και λέγεται αξονικό διάνυσμα ή
ψευδοδιάνυσμα. 

Το ίδιο ισχύει για το spin (ιδιοστροφορμή) ενός
σωματιδίου.
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ΙΣΟΣΠIΝ
Το πρωτόνιο και το νετρόνιο, αν αγνοήσουμε το φορτίο τους, είναι σχεδόν ίδια. Στις ισχυρές αλληλεπιδράσεις

εμφανίζονται σαν ένα σωματίδιο, το νουκλεόνιο, το οποίο έχει μία επιπλέον ιδιότητα, το ισοσπίν Ι.
Το ισοσπίν Ι είναι ένα “διάνυσμα” στον “χώρο των ισοσπίν” (με συντεταγμένες Ι1, Ι2, Ι3, αντί των x, y, z) που μοιάζει

με το σπιν (spinor). Οι δύο καταστάσεις του νουκλεονίου αντιστοιχούν σε δύο δυνατούς προσανατολισμούς
του ισοσπίν και διακρίνονται από την ιδιοτιμή της συνιστώσας Ι3. Το ισοσπιν του νουκλεονίου είναι Ι = ½

Το πρωτόνιο έχει συνιστώσα Ι3 = +1/2
Το νετρόνιο έχει συνιστώσα Ι3 = -1/2 

ΓΕΝΙΚΑ: Οι δυνατοί προσανατολισμοί του Ι (ιδιοτιμές της Ι3) είναι 2Ι+1.
Το ισοσπίν διατηρείται στις ισχυρές αλληλεπιδράσεις.

Παραδείγματα:
Το ισοσπιν του πιονίου π είναι Ι = 1

Το π+ έχει συνιστώσα Ι3 = +1
Το π- έχει συνιστώσα Ι3 = -1
Το π0 έχει συνιστώσα Ι3 = 0

Το ισοσπιν του Λ (uds) είναι Ι = 0

Τα quark up και down θεωρούνται από άποψη ισοσπίν ως ζευγάρι (doublet), όπως το πρωτόνιο και το νετρόνιο:
u = |½, ½> και d = |½, -½> 

Τα quark s, c, b, t έχουν ισοσπίν μηδέν.


