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Στη δική μας εργασία θα ξεκινήσουμε με το τι είναι το πρότυπο μοντέλο και θα 
αναφέρουμε τα στοιχειώδη σωματίδια και τις ιδιότητες τους, τις αλληλεπιδράσεις 
που υπάρχουν στη φύση και οι οποίες περιγράφονται από το πρότυπο μοντέλο. 
Στη συνέχεια  θα αναφέρουμε κάποια διαγράμματα Feynmman που περιγράφουν 
στοιχειώδεις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων και θα τελειώσουμε την 
αναφορά μας στο πρότυπο μοντέλο με το σωματίδιο και το μηχανισμό Higgs και 
πως μέσα από το μηχανισμό προσδίδεται μάζα στα σωματίδια. Στη συνέχεια θα 
αναφερθούμε στον κυκλικό επιταχυντή LHC που βρίσκεται στα Γαλλοελβετικά 
σύνορα και στα επιμέρους πειράματα του. Θα τελειώσουμε με την ανακάλυψη του 
σωματιδίου Higgs και τα συμπεράσματα μας.   
 
Το καθιερωμένο Πρότυπο εκφράζει το σύνολο των εξισώσεων που περιγράφουν 
τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά όλων των στοιχειωδών σωματιδίων. Το μοντέλο 
περιγράφει πώς λειτουργούν οι τρεις από τις τέσσερις φυσικές δυνάμεις: η 
ηλεκτρομαγνητική δύναμη, δηλαδή ο ηλεκτρισμός, ο μαγνητισμός και το φως· η 
ισχυρή πυρηνική δύναμη, η οποία συγκρατεί τα σωματίδια στον πυρήνα των 
ατόμων· και η ασθενής πυρηνική δύναμη, η οποία περιγράφει ορισμένες μορφές 
ραδιενεργών αντιδράσεων. Το μοντέλο δεν έχει καταφέρει να ενσωματώσει τη 
βαρύτητα -η καλύτερη περιγραφή αυτής της δύναμης μέχρι σήμερα είναι η Γενική 
Σχετικότητα του Αϊνστάιν, η οποία όμως είναι ασύμβατη με το μοντέλο. 
 
Υποατομικά Σωματίδια – Στοιχειώδη Σωματίδια  
Τι εννοούμε όταν λέμε Υποατομικά Σωματίδια;:  
Υποατομικά Σωματίδια θεωρούνται όλα τα 
σωματίδια, τα οποία οι διαστάσεις τους  είναι 
μικρότερες του ατόμου. Τα πιο γνωστά 
υποατομικά σωματίδια είναι τα σωματίδια που 
βρίσκονται μέσα στο άτομο, τα πρωτόνια, τα 
νετρόνια και τα ηλεκτρόνια. Τα Υποατομικά 
σωματίδια δεν μπορούν να ανιχνευθούν ενώ 
βρίσκονται στάσιμα, παρά μόνο όταν 
αλληλεπιδρούν. Υπάρχουν 2 τύποι υποατομικών 
σωματιδίων, οι οποίοι είναι τα  στοιχειώδη σωμάτια 
και τα σύνθετα σωμάτια που λέγονται αδρόνια και αποτελούνται από στοιχειώδη. 
Στοιχειώδη σωματίδια είναι τα σωματίδια τα οποία δεν έχουν εσωτερική δομή, 
δεν αποτελούνται δηλαδή από μικρότερα σωματίδια. Τα στοιχειώδη σωματίδια 
είναι τα δομικά στοιχεία του σύμπαντος και αποτελούν μέρος του καθιερωμένου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
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πρότυπου, το οποίο περιγράφει όλων των τύπων αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
δομικών στοιχείων της ύλης.  
Τα στοιχειώδη σωματίδια χωρίζονται σε 2 τύπους: 
       Τα Φερμιόνια (Fermions) που θεωρούνται ως τα σωματίδια της ύλης. 
Δηλαδή είναι τα σωματίδια τα οποία είναι υπεύθυνα για τη δομή των σωμάτων 
όπως τα λεπτόνια και τα κουάρκ. Τα λεπτόνια χωρίζονται σε 3 κατηγορίες όπως 
μπορούμε να δούμε από το διάγραμμα και στη κάθε κατηγορία υπάρχει ένα 
λεπτόνιο και το αντίστοιχό νετρίνο του. Τα λεπτόνια είναι τα ηλεκτρόνια με τα 
αντίστοιχα νετρίνο τους, τα μιόνια και τα ταυ. Τα κουάρκ χωρίζονται και αυτά σε 3 
κατηγορίες. Στη πρώτη κατηγορία είναι το πάνω και το κάτω κουάρκ που είναι 
υπέυθυνα για την ύλη και συναντώνται σήμερα σε αυτήν. Στις άλλες δύο 
κατηγορίες είναι το χαριτωμένο και το παράξενο, όπως επίσης και το top και 
bottom. Αυτά τα κουάρκ δεν τα συναντάμε 
σήμερα στις ενέργειες που είναι η ύλη αλλά 
μπορούμε να τα συναντήσουμε σε επιταχυντές. 
Ήταν σωματίδια που υπήρχαν στο σύμπαν κατά 
τη πρώιμη ανάπτυξη τους.  

Ο δεύτερος τύπος των στοιχειωδών 
σωματιδίων είναι τα Μποζόνια ( Bosons) : Είναι 
τα σωματίδια υπεύθυνα για τις 
αλληλεπιδράσεις και τις διάφορες δυνάμεις 
λόγο των αλληλοεπιδράσεων που 
δημιουργούνται. 

Η διαφορά μεταξύ Φερμιονίων και Μποζονίων 
είναι η τιμή της ισοτοπικής περιστροφής τους 
(σπιν-spin). Όλα τα Φερμιόνια έχουν 
ημιακέραιο σπιν και όλα τα μποζόνια έχουν ακέραιο σπιν. 
 
Τα Κύρια χαρακτηριστικά των στοιχειώδη σωματιδίων μπορούν να συνοψιστούν 
στα πιο κάτω: 

 Μάζα : Η αδρανειακή μάζα κάθε σωματιδίου θεωρείται η ενέργεια και η ορμή 
ενός σωματιδίου σε όλα τα πλαίσια αναφοράς. Η μάζα υπολογίζεται ως η 
συνολική ενέργεια του σωματιδίου δια την ταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο. 

 Ηλεκτρικό φορτίο: Το ηλεκτρικό φορτίο είναι η ιδιότητα 
των σωματιδίων που καθορίζει τις ηλεκτρομαγνητικές 
αλληλοεπιδράσεις. Μονάδα μέτρησης του είναι το 
ηλεκτρικό φορτίο του πρωτονίου ή ηλεκτρονίου 
αντίστοιχα. Το ηλεκτρικό φορτίο θεωρείται κβαντικό 
μέγεθος , μπορεί δηλαδή να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο 
του στοιχειώδη φορτιού.  

 Ισοτοπική περιστροφή (σπιν-spin):  Μπορεί να 
θεωρηθεί ως η περιστροφή του σωματιδίου γύρω από τον 
άξονα του. Μονάδα μέτρησης του σπιν είναι το  ħ 
(Μειωμένη Σταθερά του Πλανκ) και έχει θετική διεύθυνση 
την  θετική φορά του z άξονα. Στο διάγραμμα μπορούμε να δούμε για το κάθε 
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σύμβολο του σωματιδίου να αναφέρονται στο πάνω μέρος η μάζα του σε 
μονάδες ενέργειας ανά ταχύτητας στο τετράγωνο και αριστερά ο πρώτος αριθμός 
είναι το φορτίο του και ο δεύτερος αριθμός το σπίν του.   
 
Θεμελιώδης Αλληλεπιδράσεις  
Θεμελιώδεις Δυνάμεις(ή αλληλεπιδράσεις): είναι οι τρόποι με τους οποίους τα 
στοιχειώδη σωματίδια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, σήμερα γνωρίζουμε ότι 
υπάρχουν τέσσερις θεμελιώδης δυνάμεις :  

 Βαρυτική 

 Ηλεκτρομαγνητική  

 Ισχυρή πυρηνική 

 Ασθενής πυρηνική  
 
Βαρυτική Αλληλεπίδραση: Βαρύτητα ονομάζεται η ιδιότητα των υλικών 
σωμάτων να έλκουν άλλα υλικά σώματα. Τα ελκυόμενα σώματα κινούνται με 
επιταχυνόμενη κίνηση προς το έλκον σώμα. Οι έλξεις είναι αμοιβαίες. Μόνο σε 
πειράματα που εμπλέκονται τεράστιες μάζες π.χ γαλαξίες, αστέρες έχουμε τη 
δυνατότητα να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της αλληλεπίδρασης. Η ισχύς της 
βαρυτικής αλληλεπίδρασης είναι 10-38

  και είναι η ασθενέστερη με συνδετικό 
σωματίδιο το βαρυτόνιο το οποίο δεν έχει ανιχνευθεί ακόμη. 
Ηλεκτρομαγνητική Αλληλεπίδραση: Η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση είναι 
η δύναμη που είναι υπεύθυνη για τη συγκρότηση των ατόμων: τα ηλεκτρόνια 
περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου συγκρατούμενα από την 
ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση. Ασκείται μεταξύ όλων των σωμάτων που 
έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Διακρίνουμε δυο ειδών φορτία: το θετικό και το αρνητικό. 
Τα ομόσημα φορτία (θετικό - θετικό ή αρνητικό - αρνητικό) απωθούνται ενώ τα 
ετερόσημα (θετικό - αρνητικό) έλκονται. Παραδείγματα φορτισμένων σωματιδίων 
είναι: το ηλεκτρόνιο (φορτίο -1), το πάνω (up) κουάρκ (φορτίο +2/3), ενώ το 
νετρίνο δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο. Το σωματίδιο φορέας της ηλεκτρομαγνητικής 
δύναμης είναι το φωτόνιο. Η σχετική ισχύ της είναι 10-3.Το φωτόνιο που 
προέρχεται από πυρηνικές μεταπτώσεις ονομάζεται ακτίνα γάμμα. Ένα 
παράδειγμα ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης είναι η εξαΰλωση που φαίνεται 
στο διπλανό διάγραμμα Feynman. Εξαΰλωση 
ετυμολογικά σημαίνει απλά η εξαφάνιση υλικού 
σώματος. Στη Φυσική η λέξη (ως ορολογία) 
χρησιμοποιείται για να ονομάσει το φαινόμενο της 
σύγκρουσης ενός υποατομικού σωματιδίου ύλης 
μάζας m και ενός αντίστοιχου αντιύλης (επίσης μάζας 
m) που έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνισή τους και 
την παραγωγή ενέργειας, ποσοτικά ίσης με 2mc2+Ek 
(εξίσωση Einstein) που εκπέμπεται με τη μορφή φωτονίων - ακτινοβολίας γ. 
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Ασθενής πυρηνική αλληλεπίδραση: Γίνεται μέσω της ανταλλαγής των W και Z 
μποζονίων . Είναι υπεύθυνη για τη ραδιενεργό αποσύνθεση των υποατομικών 
σωματιδίων. Η αλληλεπίδραση αυτή επηρεάζει όλα τα φερμιόνια (δηλαδή όλα τα 
σωματίδια που έχουν ημιακέραιο σπιν) Το πιο γνωστό αποτέλεσμα αυτής της 
αλληλεπίδρασης είναι η βήτα διάσπαση, μια μορφή ραδιενέργειας. Είναι η 
δεύτερη αλληλεπίδραση που δεν είναι άμεσα αντιληπτή. Παρ' όλα αυτά η 
σημασία της είναι σημαντική αφού μια από τις βασικές πυρηνικές αντιδράσεις 
που γίνονται στον ήλιο και τον κάνουν να μας 
φωτίζει, οφείλεται ακριβώς σ' αυτήν την 
αλληλεπίδραση. Τα σωματίδια που αισθάνονται 
την ασθενή αλλά όχι την ισχυρή αλληλεπίδραση τα 
ονομάζουμε λεπτόνια. Οι φορείς της ασθενής 
αλληλεπίδρασης είναι τρεις: Z0, W-και W+(ο 
πρώτος ηλεκτρικά ουδέτερος ενώ οι άλλοι δυο 
αρνητικά και θετικά φορτισμένοι αντίστοιχα).Η 
σχετική ισχύ της είναι 10-5. 

 
Ισχυρή πυρηνική αλληλεπίδραση:  Αυτή συγκρατεί τα πρωτόνια και τα 
νετρόνια ώστε να σχηματίσουν τον πυρήνα. Τα σωματίδια που "αισθάνονται" την 
ισχυρή αλληλεπίδραση, όπως το πρωτόνιο και το νετρόνιο, λέγονται αδρόνια. 
Γνωρίζοντας τώρα ότι τα αδρόνια έχουν εσωτερική δομή, η θεμελιώδης 
αλληλεπίδραση είναι μεταξύ των κουάρκ που συγκροτούν τα αδρόνια. Η ισχυρή 
δύναμη συνδέει τα κουάρκ για τη 
δημιουργία των αδρονίων. Τα σωματίδια 
φορείς της ισχυρής δύναμης, που 
ονομάζονται γκλουόνια (από την αγγλική 
λέξη glue που σημαίνει κόλλα)  "κολλούν" τα 
κουάρκ μεταξύ τους.Η σχετική ισχύ της 
είναι: 
 1. Η ανταλλαγή των γκλουονίων αλλάζει το 
"χρώμα" των κουάρκ, αλλά όχι το είδος τους 
(άνω-u , κάτω-d, παράξενο-s κλπ. Η ισχυρή 
αλληλεπίδραση είναι μάλλον και  η πιο 
περίπλοκη αλληλεπίδραση, κυρίως λόγω του τρόπου που μεταβάλλεται η 
δύναμη της  με την απόσταση. Σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 10 
φεντομέτρα(fm) , η ισχυρή δύναμη είναι σχεδόν μηδαμινή και υπάρχει μόνο μέσα 
στο πυρήνα ενός ατόμου. 
 
Μποζόνιο Higgs  
Το μποζόνιο Higgs, που ονομάζεται μερικές φορές και σωματίδιο του Θεού, είχε 
προβλεφθεί για πρώτη φορά στην δεκαετία του 1960 από το βρετανό φυσικό 
Peter Higgs. Ο μηχανισμός Higgs που δίνει μάζα στα σωματίδια προτάθηκε για 
πρώτη φορά στο πλαίσιο της φυσικής στερεάς κατάστασης για να εξηγήσει το 
πώς οι δομές, σαν τα σωματίδια σε μέταλλα, μπορούν να δράσουν σαν να είχαν 
μια δραστική μάζα. Το μποζόνιο Higgs, επειδή το πεδίο Giggs είναι ένα βαθμωτό 

http://el.wikipedia.org/wiki/W_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Z_%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/W_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_Z_%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1


5 
 

 
 
 
 

πεδίο, έχει σπιν μηδέν και μια μάζα  ηρεμίας που δεν έχει ακόμα υπολογιστεί 
θεωρητικά με ακρίβεια.  Από το 2004, οι καλύτερες εκτιμήσεις για τη μάζα αυτή 
ήταν 117 GeV, με το θεωρητικό ανώτατο όριο να είναι 251 GeV. Κατά το 
παρελθόν επιταχυντές σωματιδίων δοκίμασαν ενέργειες εώς και περίπου 115 
GeV, και κατέγραψαν ένα μικρό αριθμό γεγονότων (την εμφάνιση διαφόρων 
υπατομικών σωματιδίων), που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν πως προέκυψαν 
από το μποζόνιο Higgs, αλλά τα δεδομένα δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει. Όπως 
θα δούμε στη συνέχεια ανακαλύφθηκε το σωματίδιο Higgs το καλοκαίρι που μας 
πέρασε και η μάζα του υπολογίστηκε κοντά στα 126.5 GEV 
 
Πεδίο Higgs  
Η θεωρία πεδίου προβλέπει ότι αρκεί να επιλέξουμε μια κατάσταση κενού, αν 
υπάρχουν περισσότερες από μια, και η συμμετρία σπάει (δείτε το σχήμα). Αυτό 
ονομάζεται αυθόρμητο σπάσιμο της συμμετρίας. Αριστερά: Αυθόρμητο σπάσιμο 
της συμμετρίας. Στην κορυφή του καπέλου (1) υπάρχει συμμετρία χωρίς όμως να 
έχει το αντικείμενο την ελάχιστη ενέργεια. Στην θέση (2) σπάζει η συμμετρία αλλά 
το πεδίο Higgs έχει την πιο μικρή ενέργεια. Εκείνο που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι, 
όταν σπάει μια συμμετρία έχουμε την εμφάνιση σωματιδίων. Μερικά εξ αυτών 
έχουν μάζα και άλλα όχι. Όλο αυτό το θέμα είναι 
αρκετά μαθηματικοποιημένο και μοιάζει δύσκολο να 
γίνει κατανοητό, αλλά το σημαντικό είναι ότι τα πεδία 
που αλληλεπιδρούν με το πεδίο Higgs αποκτούν 
μάζα εξαιτίας αυτού του σπασίματος της συμμετρίας, 
επειδή οι καταστάσεις  των κενών έχουν μη μηδενικές 
μέσες ενέργειες. Σημειώστε ότι μιλάμε για το πεδίο 
Higgs και όχι για το μποζόνιο Higgs. Το μποζόνιο 
Higgs είναι ένα σωματίδιο που εμφανίζεται ΜΕΤΑ το 
σπάσιμο της συμμετρίας και μπορεί να υπάρχει 
ακόμα και αν δεν υπάρχουν άλλα σωματίδια τριγύρω, 
διότι το πεδίο Higgs έχει την ενδιαφέρουσα ιδιότητα 
να μπορεί να αλληλεπιδρά με τον εαυτό του. Αυτή η 
αλληλεπίδραση με τον εαυτό του κάνει και το μποζόνιο Higgs να αποκτά τη δική 
του μάζα. 
 
Παράδειγμα κατανόησης μηχανισμού 
Higgs  
Για να καταλάβετε καλύτερα το 
μηχανισμό Higgs φανταστείτε ένα 
δωμάτιο γεμάτο από φυσικούς, οι οποίοι 
συζητούν μεταξύ τους για διάφορα 
θέματα, φανταστείτε λοιπόν αυτό το 
δωμάτιο ότι είναι όπως το χώρο ο 
οποίος είναι γεμάτος από το πεδίο 
Higgs (επηρεάζεται δηλαδή από το 
πεδίο), όπως στη φωτογραφία 1. Ένας 
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πολύ γνωστός φυσικός (ας πούμε ο Peter Higgs), μπαίνει στο δωμάτιο 
περπατώντας δημιουργώντας μια αναταραχή κατά τη διαδρομή του και 
ελκύοντας όλο και περισσότερο σε κάθε βήμα του τους φυσικούς, οι οποίοι 
πλησιάζουν για να του μιλήσουν όπως φαίνετε στη φωτογραφία 2. Αυτή η 
αναταραχή αυξάνει την αντίσταση του στη κίνηση, με άλλα λόγια αποκτά μάζα 
ακριβώς όπως ένα σωματίδιο στο πεδίο Higgs (φωτογραφία 3). Αν τώρα 
ανάμεσα στους φυσικούς πει κάποιος μια φήμη (συγκεκριμένα δημιουργήσει μια 
αναταραχή μέσω αυτής της φήμης που θα κυκλοφορήσει, φωτογραφία 4) 
δημιουργεί την ίδια αναταραχή, ένα σύμπλεγμα συζητήσεων, όπως πριν με το 
διάσημο φυσικό αλλά αυτή τη φορά ανάμεσα στους φυσικούς. Με αυτή την 
αναλογία αυτά τα συμπλέγματα είναι τα σωματίδια Higgs   
 
Μεγάλος Αδρονικός Επιταχυντής  
Το cern είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό εργαστήρι που ασχολείται με τα 
στοιχειώδη φυσικά σωματίδια. Βρίσκεται δυτικά της Γενεύης, στα 
σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας. Ιδρύθηκε το 1954 και ήταν ένα από τα πρώτα 
ευρωπαϊκά συλλογικά εγχειρήματα. Ο LHC του CERN είναι ένα γιγαντιαίο 
επιστημονικό όργανο. Είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος επιταχυντής 
σωματιδίων στον κόσμο και χρησιμοποιείται από σχεδόν 10.000 φυσικούς, για 
την αναζήτηση των σωματιδίων που θα διευκρινίσουν τη σειρά των γεγονότων 
που διαμόρφωσαν το Σύμπαν μόλις ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αμέσως 
μετά από τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang). Ο LHC στεγάζεται σε μια σήραγγα 
μήκους 27 km και πλάτους 3,8 m, περίπου 100 m κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους. Σε αυτό το βάθος, υπάρχει ένα γεωλογικά σταθερό στρώμα και αυτό το 
βάθος δεν επιτρέπει να διαφύγει οποιαδήποτε ακτινοβολία. Ο χειρισμός του LHC 
γίνεται αυτόματα από ένα κεντρικό κέντρο ελέγχου. Το πείραμα είναι μια μάλλον 
απλή διαδικασία: στον LHC συγκρούονται δύο αδρόνια, (πρωτόνια) με ταχύτητες 
κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Τα πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας που 
μπορούν να επιτευχθούν, θα επιτρέψουν τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας 
των συγκρουόμενων σωματιδίων σε ύλη, σύμφωνα με το νόμο E=mc2, του 
Einstein, και όλα τα σωματίδια που θα δημιουργηθούν κατά τη σύγκρουση θα 
ανιχνευθούν και θα μετρηθούν. Όπως και κάθε άλλος επιταχυντής σωματιδίων, ο 
LHC αποτελείται από τρία κύρια μέρη: τους σωλήνες των δεσμών, τις δομές 
επιτάχυνσης και το σύστημα μαγνητών. Ολόκληρος ο επιταχυντής αποτελείται 
από 4 βασικά πειράματα.  
Πείραμα CMS: Το CMS θα είναι ένα από τα  2 πειράματα γενικής φύσεως στον 
επιταχυντή LHC στο CERN. Σχεδιάστηκαι με σκοπό να απαντήσει στα πιο 
σημαντικά ανοικτά ερωτήματα στη φυσική υψηλών ενεργειών. Το πείραμα CMS 
ανέλυσε το πλήρες δείγμα των γεγονότων από κρούσεις πρωτονίων-πρωτονίων 
που συλλέχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011 και του 2012, μέχρι τις 18 
Ιουνίου. Το Καθιερωμένο Πρότυπο προβλέπει ότι το μποζόνιο Higgs διαρκεί για 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα προτού διασπαστεί σε άλλα γνωστά σωματίδια. Το 
CMS μελέτησε πέντε κύρια κανάλια διάσπασης του μποζονίου Higgs. Τρία 
κανάλια έχουν ως προϊόν ζεύγη μποζονίων και δύο κανάλια ζεύγη φερμιονίων. 
Πείραμα ATLAS: Ο ανιχνευτής ATLAS έχει κυλινδρικό σχήμα, διαμέτρου 25 m 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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και μήκους 45 m, και ζυγίζοντας όσο και ο πύργος του Άιφελ (7.000 τόνοι). Το 
μαγνητικό του πεδίο παράγεται από ένα σωληνοειδές στο εσωτερικό του μέρος 
και από ένα τεράστιο τοροειδή μαγνήτη στο εξωτερικό του, ο οποίος έχει σχήμα 
ντόνατς. Οι επιστήμονες του ATLAS θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν 
τη δημιουργία της μάζας των κουάρκ και των λεπτονίων. Τα κουάρκ είναι τα 
βασικά συστατικά των πρωτονίων και νετρονίων που αποτελούν τον πυρήνα του 
ατόμου, ενώ τα λεπτόνια είναι η δεύτερη βασική ομάδα των στοιχειωδών 
σωματιδίων, που περιλαμβάνει ανάμεσά τους το ηλεκτρόνιο 
Πείραμα ALICE: Ο ανιχνευτής ALICE είναι ένας από τους επτά ανιχνευτές που 
μελετούν τις συγκρούσεις μέσα στην υπόγεια κυκλική σήραγγα του CERN στα 
υπόγεια των συνόρων γαλλίας-ελβετίας. Στο ALICE συνεργάζονται περισσότεροι 
από 1000 φυσικοί και μηχανικοί από 102 ιδρύματα σε 30 χώρες, για να 
προπαρασκευάσουν το πείραμα 
Πείραμα LHCb: Το πείραμα LHCb θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί ζούμε 
σε ένα σύμπαν που φαίνεται να αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από ύλη, αλλά 
όχι από αντιύλη. Εξειδικεύεται στη διερεύνηση των μικρών διαφορών μεταξύ 
ύλης και αντιύλης, μελετώντας ένα είδος σωματιδίου που ονομάζεται bottom 
κουάρκ, ή b κουάρκ. Για τον προσδιορισμό και τη μέτρηση των b κουάρκς και 
των αντισωματίων τους, των η αντι-b κουάρκς, ο LHCb έχει εξελιγμένους 
κινητούς ανιχνευτές εντοπισμού κοντά στις κυκλικές τροχιές στον LHC. 

 
 
 
 

http://www.physics.ntua.gr/MICROCOSM/PARTICLES/massmystery.html
http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/articles/elpart.html
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Ανακάλυψη Σωματιδίου Higgs  
«Σαμπάνια! « : με αυτόν τον τρόπο εξέφρασε ο Bρετανός φυσικός Πίτερ Χιγκς, 
83 ετών, τη χαρά του μετά την ανακοίνωση για την ανακάλυψη ενός νέου 
υποατομικού σωματιδίου «συμβατού» με το μποζόνιο που φέρει το όνομά του 
και του οποίου την ύπαρξη είχε προϋποθέσει εδώ και 50 χρόνια. «Η ανακάλυψη 
ενός σωματιδίου τα χαρακτηριστικά του οποίου είναι συμβατά με εκείνα του 
μποζονίου του Χιγκς ανοίγει τον δρόμο για περισσότερο προωθημένες έρευνες, 
που χρειάζονται περισσότερα στατιστικά στοιχεία, 
και οι οποίες θα προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά 
του νέου σωματιδίο. Θα ανοίξει τον δρόμο και σε 
άλλα μυστήρια του Σύμπαντος μας», εξηγεί ο 
γενικός διευθυντής του CERN. Η μάζα του 
μποζονίου βρέθηκε να είναι 126.5GEV 
Το μποζόνιο ανακαλύφθηκε ταυτόχρονα και από τα 
δύο πειράματα  
Ομάδα ATLAS: Μάζα μποζονίου Higgs 126.5 GeV  
με ακρίβεια 5.0 σ  
Τελικό συμπέρασμα από τον Joseph Incandela, 
ομιλητή εκ μέρους της ομάδας CMS: Η ομάδα CMS ανίχνευσε το μποζόνιο Higgs 
με μάζα 125.3±0.6 GeV και ακρίβεια 4.9 σίγμα. 
 
Συμπεράσματα 
Τελειώνοντας θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στα πιο κάτω γενικά 
συμπεράσματα:  

 Ανακαλύφθηκε το Higgs, έφυγε ένα μεγάλο πρόβλημα του Καθιερωμένου 
προτύπου 

 Υπάρχουν άλλα προβλήματα του καθιερωμένου Προτύπου ανοικτά όπως:  
 Ενοποίηση των 3 αλληλεπιδράσεων  
 Ταλαντώσεις των νετρίνων 
 Πρόβλημα σκοτεινής ύλης 
 Πρόβλημα Ιεραρχίας  
 Κ.α. 

 Ώρα για νέες θεωρίες που θα αποδειχτούν πειραματικά 
 Θεωρεία της Υπερσυμμετρίας  
 Θεωρία χορδών 
 Μεγάλη θεωρία Ενοποίησης  
 Κ.α. που θα ασχοληθούν πλέον τα πειράματα   
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Ολόκληρη η εργασία βασίστηκε σε βιβλιογραφικές αναφορές από το διαδίκτυο. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια αρκετές από τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκαμε και 

μελετήσαμε για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας:  
1. http://el.wikipedia.org/wiki/Υπερσυμμετρία 
2. http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/60/susy.html 
3. http://physicsgg.me/tag 
4. http://physics4u.wordpress.com/tag/ΚαθιερωμένοΠρότυπο   
5. http://www.livepedia.gr/index.php/ ΚαθιερωμένοΠρότυπο  
6. http://tinanantsou.blogspot.com/2012/08/higgs.html 
7. http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231081701 
8. http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4768/1363.pdf 
9. http://feltor.wordpress.com/2011/03/22/StandardModel/ 
10. http://www.physicsnews.gr/index.php?option=com_content&view=article&i

d=69:2011-12-17-18-36-06&catid=37:nea&Itemid=37 
11. http://www.polispress.gr  
12. http://tinella.gr/p/higgs-upersummetria-cern-lhc/ 
13. http://selidesphysikis.blogspot.com/2012/11/blog-post_12.html 
14. http://www.slideshare.net/1lykagdim/ss-14507428 
15. http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/5779 
16. http://www.cyprus-

find.com/science1/images/anakoinoseis/programma_imeridas.pdf 
17. http://cern.gr/ 
18. http://el.wikipedia.org/wiki/CERN 
19. http://www.pemptousia.gr/ 
20. http://cern.prismaelectronics.eu/site/index.php/cms 
21. http://www.anixneuseis.gr/?p=50121 
22. http://el.wikipedia.org/wiki/ 
23. http://www.physics.ntua.gr/POPPHYS/software/MICROCOSM/PARTICLE

S/sclhc.html          
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