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Υπερσυμμετρία: Μια ακόμα Συμμετρία στη Φυσική 
Μαθήτρια: Χριστοδούλου Στέλλα 
Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου 
Λύκειο Αγίου Αντωνίου  
 
Η δική μου έρευνα έχει να κάνει με την Υπερσυμμετρία: μια θεωρία που μένει στα ράφια 
επειδή τα πειράματα δεν μπορούν να την επιβεβαιώσουν ή να τη διαψεύσουν. Με την 
ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs νομίζουμε πλέον ότι η Φυσική Υψηλών Ενεργειών 
πρέπει να προχωρήσει στην πειραματική διερεύνηση της μέσω των πειραμάτων στο 
μεγάλο Αδρονικό Επιταχυντή (LHC) στο CERN. Η έρευνα μου είναι καθαρά 
βιβλιογραφική και μέσα από αυτή κατάφερα να ενημερωθώ πλήρως στα πλαίσια του 
δυνατού για αυτή τη Συμμετρία. Η Υπερσυμμετρία είναι μια συμμετρία στη Φυσική 
Υψηλών Ενεργειών και  σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολεύτηκα ως προς τη κατανόηση 
αρκετών εννοιών που μαζί με το καθηγητή μου στο τέλος τις ξεπεράσαμε. Θα ξεκινήσω 
με μια αναφορά στο άτομο και στη δομή του ατόμου, θα αναφερθούμε στο πλανητικό 
πρότυπο του Rutherford και στο μοντέλο του Bohr. Στη συνέχεια αφού αναφέρουμε ότι 
τα υποατομικά σωματίδια έχουν δομή θα δούμε τα στοιχειώδη σωματίδια του 
Καθιερωμένου Προτύπου καθώς και με ποιο τρόπο σχηματίζουν άλλα πιο σύνθετα 
σωματίδια. Θα αναφερθούμε στο σωματίδιο Higgs και στην ανακάλυψη του σωματιδίου 
όπως επίσης και πώς μέσα από το μηχανισμό Higgs προσφέρεται μάζα στα σωματίδια. 
Θα τελειώσουμε με τα προβλήματα του Πρότυπου Μοντέλου και πώς η Υπερσυμμετρία 
προσφέρει λύση σε κάποια από τα προβλήματα. Θα αναφερθώ στα Υπερσυμμετρικά 
σωματίδια και τις διαφορές τους από τα στοιχειώδη σωματίδια. Τελειώνω με τα 
συμπεράσματα μου μέσα από την εμπλοκή μου με αυτή την εργασία.  
 
Το άτομο 
Στη φυσική και στη χημεία ένα άτομο 
είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός 
χημικού στοιχείου, το οποίο διατηρεί 
χημικές ιδιότητες του στοιχείου, 
παραμένει αμετάβλητο κατά την εξέλιξη 
μιας χημικής αντίδρασης. (όπως 
διατύπωσε με την θεωρία του ο  
Δημόκριτος).  Την λέξη άτομο εννοούσε 
αρχικά το μικρότερο δυνατό άτμητο 
σωματίδιο. Στην συνέχεια γνωρίζουμε ότι 
το άτομο είναι διαιρετέο και όχι αδιαίρετο. 
Αποτελείται από μικρότερα υποατομικά 
σωματίδια.  
Το άτομο αποτελείται από: 

 ηλεκτρόνια, τα οποία έχουν αρνητικό φορτίο και τη μικρότερη μάζα. 

 πρωτόνια, τα οποία έχουν θετικό φορτίο και μάζα 1836 φορές μεγαλύτερη από 
των ηλεκτρονίων. 

 νετρόνια, τα οποία έχουν ουδέτερο φορτίο και μάζα 1838 φορές μεγαλύτερη από 
τα ηλεκτρόνια.    
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Τα άτομα συνήθως δεν είναι φορτισμένα, έχουν ίσο αριθμό ηλεκτρονίων και πρωτονίων 
και αφού τα νετρόνια έχουν ουδέτερο φορτίο, έχουν μηδενικό ολικό φορτίο. 
 
Πείραμα Rutherford και άτομο κατά τον Rutherford  
Ο Νεοζηλανδός Φυσικός Εrnest Rutherford ασχολείτο 
με τη μελέτη των σωματίων α από το 1906 (τα 
σωματίδια αυτά είναι θετικά φορτισμένα που είναι ίδια 
με τον πυρήνα των ατόμων του ηλίου). Το 1909, ο 
Rutherford  ζήτησε  από τον συνεργάτη του Hans 
Geiger και το μαθητή του Ernst Marsden να 
μελετήσουν τη σκέδαση (διασκορπισμός των 
φωτεινών ακτινών που ακολουθεί όταν προσπέσουν 
σε μικροσκοπικά σωματίδια, έτσι ώστε να διαχέονται 
στο χώρο χωρίς να φαίνονται αυτές) των σωματιδίων 
α από λεπτά μεταλλικά φύλλα χρυσού.  Τα σωματίδια 
α που χρησιμοποιήθηκαν για τα πειράματα 
προέρχονταν  από μια ραδιενεργό πηγή ραδίου. 
Παρατήρησαν ότι σχεδόν όλα τα σωματίδια α 
περνούσαν μέσα από το φύλλο χρυσού και συνέχιζαν 
την ευθύγραμμη πορεία τους.  Κάθε φορά που ένα σωματίδιο α κτυπούσε στην οθόνη, 
που ήταν επικαλυμμένη με θειούχο ψευδάργυρο, παρατηρούσαν μια στιγμιαία 
αναλαμπή (σπινθηρισμός). 
Ο Rutherford κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα για την δομή του ατόμου: 
 Όλο το θετικό φορτίο ενός ατόμου βρίσκεται συγκεντρωμένο σε 

μια πολύ μικρή περιοχή του ατόμου. Αργότερα, το 1912, ο 
Rutherford  

 ονόμασε την περιοχή αυτή πυρήνα του ατόμου.   
 Σχεδόν όλη η μάζα του ατόμου(99.9%) βρίσκεται συγκεντρωμένη 

στο πυρήνα του με αποτέλεσμα ο μεγαλύτερος χώρος του 
ατόμου να είναι κενός . 

 Τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από τον πυρήνα σε μια περιοχή 
πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταλαμβάνει ο πυρήνας. Η 
περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή ηλεκτρικού νέφους . 
Συγχρόνως περιστρέφεται γύρω από τον άξονά τους.   

Μειονεκτήματα του πρότυπου μοντέλου του Rutherford:  
Τα ηλεκτρόνια, αφού έχουν αρνητικό φορτίο, δέχονται ελκτικές δυνάμεις από το θετικό 
πυρήνα. Με την επίδραση των δυνάμεων αυτών, τα ηλεκτρόνια θα έπρεπε να 
βρίσκονται κοντά στον πυρήνα και όχι σε μεγάλες αποστάσεις που έχει υπολογίσει ο 
Rutherford . Για να εξηγήσει το πιο πάνω ο  Rutherford είπε ότι τα ηλεκτρόνια πιθανόν 
να περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε τροχιές, όπως συμβαίνει με τους πλανήτες 
οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο. Από την εισήγηση του αυτή προέκυψαν 
δύο ερωτήματα που δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν: 

 Δεν εξηγεί τη σταθερότητα του ατόμου. 

 Δεν εξηγεί το γραμμικό φάσμα εκπομπής των αερίων. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1
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Πρότυπο Bour για το άτομο 
Το 1914, ο Niels Δανός Φυσικός Bohr για να εξηγήσει τη δομή του ατόμου, 
τροποποίησε το μοντέλο του Rutherford .Ο Bohr για να 
μπορέσει να επεξηγήσει πλήρως τη συμπεριφορά του 
ατόμου έθεσε τις πιο κάτω συνθήκες:  την κβαντική 
μηχανική συνθήκη, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος 
της εκλογής των τροχιών, εκείνων πάνω στις οποίες η 
κίνηση του ηλεκτρονίου δε προκαλεί ακτινοβολία. Η 
συνθήκη αυτή διατυπώνεται ως εξής: Το ηλεκτρόνιο 
μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα μόνο 
πάνω σε ορισμένες τροχιές, που ονομάζονται 
επιτρεπόμενες. Πάνω σε αυτές όταν περιφέρεται 
ηλεκτρόνιο, δεν εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία. Οι επιτρεπόμενες τροχιές είναι τέτοιες 
ώστε το γινόμενο της ορμής του ηλεκτρονίου (m∙u) επί το μήκος της κυκλικής τροχιάς 
του(2πr) να είναι ίσο με το ακέραιο πολλαπλάσιο της σταθεράς του Planck(h). Η άλλη 
συνθήκη είναι η συνθήκη για την εκπομπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
Εκπομπή ακτινοβολίας γίνεται μόνο όταν το ηλεκτρόνιο πηδάει από μια επιτρεπόμενη 
τροχιά μεγαλύτερης ενέργειας σε τροχιά μικρότερης ενέργειας. Σε κάθε τέτοιο άλμα του 
ηλεκτρονίου εκπέμπει ένα και μόνο φωτόνιο. Η ενέργεια που εκπέμπεται κατά την 
πτώση του ηλεκτρονίου, που αντιστοιχεί με τη διαφορά ΔΕ των ενεργειών πάνω στις 
δύο τροχιές, εμφανίζεται σαν φωτόνιο. 
 
Καθιερωμένο Πρότυπο 
To 1964 ο Αμερικάνος φυσικός Murray 
Gell-Mann πρότεινε ότι τα πρωτόνια και τα 
νετρόνια δεν αποτελούν στοιχειώδη δομή 
της ύλης αλλά συνίστανται από άλλα 
μικρότερα σωματίδια τα οποία ονόμασε 
quarks. 
Το Καθιερωμένο Πρότυπο είναι μια 
φυσική θεωρία που περιγράφει τα δομικά 
συστατικά της ύλης και τις μεταξύ τους 
ισχυρές, ασθενείς και ηλεκτρομαγνητικές 
αλληλεπιδράσεις. Δεν περιλαμβάνει καμία 
περιγραφή των βαρυτικών 
αλληλεπιδράσεων.  Πρόκειται για μια 
πολύ καλά θεμελιωμένη θεωρία που έχει 
προβλέψει πολλά πειραματικά 
αποτελέσματα, όπως την ύπαρξη πολλών σωματιδίων και έχει  ανταπεξέλθει σε πάρα 
πολλούς πειραματικούς ελέγχους. Το βασικό κομμάτι που έλειπε από αυτή την θεωρία 
για να συμπληρωθεί ήταν το μποζόνιο Χιγκς του οποίου η ύπαρξη, ανακοινώθηκε το 
καλοκαίρι μετά τις πρόσφατες μετρήσεις με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα.   Παρ’ όλες τις 
επιτυχίες της, η θεωρία αυτή δεν μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη σκοτεινής ύλης, την 
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ενοποίηση των τριών θεμελιωδών δυνάμεων, της ταλάντωσης νετρίνων και την ύπαρξη 
σωματιδίων με πολύ διαφορετικές μάζες, τα οποία θα τα δούμε αναλυτικότερα πιο κάτω. 
Στοιχειώδες σωματίδιο: Λέγονται κατά τη Σωματιδιακή φυσική τα μικρότερα δομικά 
σωματίδια της ύλης που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Δε διαιρείται σε μικρότερα 
σωματίδια. Άρα στοιχειώδες σωματίδιο είναι ένα σωματίδιο, το οποίο δεν έχει εσωτερική 
δομή, δεν αποτελείται δηλαδή από άλλα σωματίδια , αλλά αποτελούν τα δομικά υλικά 
άλλων σωματιδίων. Τα στοιχειώδη σωματίδια, για να μπορέσουν να τα μελετήσουν 
περισσότερο, χωρίστηκαν σε δύο κύριες κατηγορίες: 

1)Τα σωματίδια δομής, φερμιόνια, τα σωματίδια αυτά συμμετέχουν στη δομή της 
ύλης, τα οποία είναι τα κουάρκ και τα λεπτόνια 
 2)Τα σωματίδια φορείς: μποζόνια, τα σωματίδια αυτά είναι σωματίδια-φορείς των 
δυνάμεων, τα οποία είναι το φωτόνιο, τα W και Z μποζόνια (ασθενής 
αλληλεπίδραση), το γκλουόνιο (ισχυρή αλληλεπίδραση) και το υποθετικό βαρυτόνιο 
(βαρυτική δύναμη).  

Φερμιόνιο:  είναι το κάθε σωματίδιο που η ιδιοστροφορμή (σπιν) του έχει 
ημιακέραιες τιμές π.χ.1/2, 3/2, κλπ. Τα κουάρκ, τα λεπτόνια, καθώς και τα περισσότερα  
σύνθετα σωματίδια, όπως είναι τα πρωτόνια 
και τα νετρόνια, είναι φερμιόνια. 
Μποζόνιο: είναι το κάθε σωματίδιο που το σπιν τους παίρνει ακέραιες τιμές  Π.χ.(1,2,3..) 
Τα σωματίδια που είναι φορείς των δυνάμεων είναι  μποζόνια, καθώς και κάθε σύνθετο 
σωματίδιο με άρτιο αριθμό φερμιονίων 
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Κουάρκ: Τα κουάρκ είναι θεμελιώδης δομικοί λίθοι της ύλης, τα οποία θεωρούνται 
σήμερα βασικοί τύποι των στοιχειωδών σωματιδίων της ύλης. Συναντώνται κυρίως στο 
εσωτερικό των πρωτονίων και νετρονίων, δηλαδή των σωματιδίων που αποτελούν τον 
πυρήνα κάθε ατόμου. Με βάση σύγχρονα πειραματικά δεδομένα, τα κουάρκ φαίνεται 
πως είναι κυριολεκτικά θεμελιώδη (δεν μπορούν να 
διαιρεθούν περαιτέρω). 
Τα πρωτόνια και τα νετρόνια περιέχουν δύο τύπους 
κουάρκ, τα άνω (up) και κάτω (down) κουάρκ. Για λόγους 
μέχρι στιγμής άγνωστους, η Φύση σχεδίασε για κάθε τύπο 
κουάρκ δύο επιπλέον παρόμοια αντίγραφα, αν εξαιρέσει 
κανείς τις μεγαλύτερες μάζες τους. Τα βαρύτερα 
αντίγραφα του άνω κουάρκ ονομάζονται χαριτωμένο 
(charm) και υψηλό κουάρκ (top). Τα αντίγραφα του κάτω 
κουάρκ ονομάζονται παράξενο (strange) και χαμηλό 
(bottom). Μετατρέποντας την ενέργεια σε μάζα, 
επιταχυντές σωματιδίων παράγουν αυτά τα βαρύτερα και βραχύβια κουάρκ μέσω 
συγκρούσεων. 
 
Συνεχίζουμε με έναν  διαχωρισμό που 
μπορεί να γίνει ανάμεσα στα 
στοιχειώδη σωματίδια, αφορά το είδος 
των αλληλεπιδράσεων στις οποίες 
μπορούν αυτά να μετέχουν. Έτσι, 
όπως βλέπουμε και στην εικόνα 
χωρίζουμε τα στοιχειώδη σωματίδια 
στα αδρόνια, τα οποία αλληλεπιδρούν 
ισχυρά, και στα λεπτόνια που δεν 
αλληλεπιδρούν ισχυρά. Με βάση όσα 
προανέφερα δεν θεωρούνται 
στοιχειώδη σωματίδια αφού σήμερα 
ξέρουμε πως αποτελείται από κουάρκ 
σύμφωνα με καθιερωμένο πρότυπο. 
Αρκετοί όμως όταν μιλάνε για 
στοιχειώδη σωματίδια αναφέρονται και στα αδρόνια. Τώρα ας επιστρέψουμε στην 
εικόνα, τα αδρόνια χωρίζονται σε Βαρυόνια που είναι φερμιόνια  και σε Μεσόνια που 
είναι μποζόνια. Τα μεσόνια αποτελούνται από συνδυασμούς ενός κουάρκ με ένα 
αντικουάρκ.         
Τα λεπτόνια είναι ομάδα ελαφρών σωματιδίων. Αποτελούνται από το ηλεκτρόνιο, το 
μιόνιο, το σωματίδιο ταυ και τρείς τύπους νετρίνου. 
Τα βαρυόνια: είναι υποατομικά σωματίδια τα οποία δημιουργούνται με συνδυασμό 
τριών κουάρκ, όπως για παράδειγμα πρωτόνιο και νετρόνιο. Τα μεσόνια αποτελούνται 
από συνδυασμό ενός κουάρκ, με το αντικουάρκ του όπως πιόνια με καόνια.    
 
 
 

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%8E%CE%BB%CE%B7
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Μποζόνιο Higgs  
Συνεχίζουμε με το μποζόνιο Χιγκς: Τι είναι; Το μποζόνιο του Χιγκς είναι το σωματίδιο 
που αντιστοιχεί στο πεδίο του Χιγκς, το οποίο προσδίδει μάζα στην ύλη. Είναι 
στοιχειώδες σωματίδιο, δηλαδή δεν έχει εσωτερική δομή και δεν αποτελείται από άλλα, 
συστατικά σωματίδια. Παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικά ασταθές και όταν σχηματιστεί 
καταρρέει σχεδόν ακαριαία και δίνει άλλα υποατομικά σωματίδια. Οι επιστήμονες 
κουράστηκαν πολύ να προσδιορίσουν την πιθανή του μάζα, η οποία έχει βρεθεί 
περίπου στα 126 γιγαηλεκτρονιοβόλτ (Gev), περίπου 130 φορές μεγαλύτερη από τη 
μάζα του πρωτονίου.  
Αν και λέγεται και γράφεται ευρέως ότι το μποζόνιο του Χιγκς δίνει στα στοιχειώδη 
σωματίδια τη μάζα τους, αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό. Τη μάζα τη δίνει το πεδίο του 
Χιγκς, το οποίο δεν την δημιουργεί εκ του μηδενός αλλά την εμπεριέχει από πριν ως 
ενέργεια. 
Τη στιγμή που εμφανίστηκε το Σύμπαν, τα στοιχειώδη σωματίδια δεν είχαν μάζα. Αυτό 
άλλαξε ένα τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου αργότερα, όταν εμφανίστηκε το 
πεδίο του Χιγκς, λέει η θεωρία. Ορισμένα σωματίδια όπως το φωτόνιο μπορούν να 
κινούνται μέσα στο πεδίο χωρίς να συναντούν αντίσταση, γι’ αυτό και δεν έχουν μάζα. 
Άλλα σωματίδια, όπως το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο, κολυμπούν με δυσκολία μέσα 
στο πεδίο. Και όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση που συναντούν, τόσο μεγαλύτερη η 
μάζα τους. 
Στην ουσία αυτό μπορεί να εξηγηθεί με απλά λόγια όπως φαίνετε στην εικόνα. 
Συγκεκριμένα ας φανταστούμε μια παραλία γεμάτη παιδιά τα οποία στη πρώτη 
φωτογραφία βρίσκονται σε απόλυτη συμμετρία με το περιβάλλον. Στην ουσία ας 
παρομοιάσουμε οποιαδήποτε σωματίδιο με τον παγωτάρη ο οποίος όσο προχωρά 
σπάζει τη συμμετρία του τόπου και δημιουργεί μια μάζα γύρω από τον εαυτό του 
μεγαλώνοντας την αντίσταση τους άρα και τη μάζα του με αυτό τον τρόπο αποκτά στην 
ουσία μάζα το σωματίδιο καθώς περνά από το πεδίο Higgs  
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Ανακάλυψη Σωματιδίου Higgs: Τον Δεκέμβριο του 2011 οι ερευνητές στα δύο 
ανεξάρτητα πειράματα Atlas και CMS, στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων στο CERN 
της Ελβετίας, είχαν ανακοινώσει ότι βρήκαν ενδείξεις 
ύπαρξης του Μποζονίου Χιγκς με μάζα γύρω στα 125 
GeV/c2. Στις 4 Ιουλίου 2012, οι επιστήμονες του CERN 
επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη ενός νέου σωματιδίου με 
μάζα 126,5 GeV) με απόκλιση 5 σίγμα, που σημαίνει 
βεβαιότητα κατά 99,99995% και πως η παρατήρηση αυτή 
είναι επαληθεύσιμη και μπορεί να αναπαραχθεί 
οποτεδήποτε.. Αυτό το σωματίδιο εικάζεται ότι είναι 
μποζόνιο και μάλιστα το βαρύτερο που έχει βρεθεί. 
Εικάζεται ότι το νέο σωματίδιο έχει χαρακτηριστικά του 
σωματίδίου Χιγκς, με επιφύλαξη φυσικά, μέχρι να φανεί ότι 
φέρει πράγματι και τις υπόλοιπες, θεωρητικά, 
προβλεπόμενες ιδιότητές του. 
 
Προβλήματα Καθιερωμένου Προτύπου 
Όπως προανέφερα το πρότυπο μοντέλο παρ’ όλες τις επιτυχίες του, δεν μπορεί να 
εξηγήσει την ύπαρξη σκοτεινή ύλης, την ενοποίηση των τριών θεμελιωδών δυνάμεων, 
της ταλάντωσης νετρίνων και την ύπαρξη σωματιδίων με πολύ διαφορετικές μάζες.  
Πρόβλημα Σκοτεινής Ύλης: Ας αρχίσουμε με την Σκοτεινή ύλη: τι είναι σκοτεινή ύλη; 
Ως σκοτεινή θεωρείται η ύλη που συνίσταται από υποθετικά σωματίδια ύλης, άγνωστης 
σύνθεσης. Από την μελέτη της κίνησης των γαλαξιών, διαπιστώθηκε πως πρέπει να 
υπάρχει μια άγνωστη ύλη η οποία δεν αλληλεπιδρά στις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις, 
αλλά μπορούμε να την συμπεράνουμε από τις βαρυτικές δυνάμεις που ασκούνται στην 
ύλη που μπορούμε να παρατηρήσουμε. Αυτή η ύλη δεν εκπέμπει φως ή οποιαδήποτε 
άλλη ανιχνεύσιμη ακτινοβολία, έτσι δεν μπορούμε να τη "δούμε", αλλά η παρουσία της 
γίνεται αισθητή, όπως ανάφερα, από τα βαρυτικά φαινόμενα που εμφανίζονται στην ύλη 
που μπορούμε να δούμε. Για παράδειγμα: Οι αστέρες των γαλαξιών, φαίνεται ότι 
κινούνται πολύ πιο γρήγορα απ' ό, τι αν επηρεάζονταν μόνο από την ορατή ύλη του 
γαλαξία. 
Θεωρίες για την σκοτεινή ύλη: Ένα μέρος της σκοτεινής ύλης ίσως είναι στη μορφή 
μεγάλων πλανητών ή νεκρών αστέρων που αποτελούνταν από συνήθη πρωτόνια και 
νετρόνια. Όποια κι αν είναι η φύση της, πρέπει να δίνει πολύ ασθενείς αλληλεπιδράσεις, 
διαφορετικά θα είχε ήδη ανιχνευθεί. Μια πιθανότητα είναι τα σωματίδια που 
αλληλεπιδρούν ασθενώς και ονομάζονται νετρίνα να έχουν μια μικρή μάζα, και να 
σχηματίζουν σκοτεινή ύλη. Μια άλλη πιθανότητα είναι η σκοτεινή ύλη να βρίσκεται στη 
μορφή σωματιδίων που έχουν προβλεφθεί από τη θεωρία, αλλά δεν έχουν παρατηρηθεί 
ακόμα. Η ιδέα της "Υπερσυμμετρίας" συνδέει τα σωματίδια της ύλης με τα σωματίδια 
φορείς των δυνάμεων, και υποδεικνύει την ύπαρξη βαρέων "υπερσωματιδίων". Τώρα 
θα αναφερθούμε στα νετρίνα: Tο νετρίνο, είναι ίσως η πιο παράξενη οντότητα στον 
κόσμο της φυσικής των γνωστών στοιχειωδών σωματιδίων. Έχει μηδενικό ηλεκτρικό 
φορτίο και δεν “αισθάνεται” την ηλεκτρομαγνητική και την ισχυρή αλληλεπίδραση, με 
αποτέλεσμα να είναι το στοιχειώδες σωμάτιο για το οποίο οι επιστήμονες να έχουν τις 
λιγότερες πληροφορίες. Αν τα καινούρια πειραματικά στοιχεία που έχουμε είναι σωστά, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Atlas&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/CMS
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%87%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/CERN
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%9C%CE%AC%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/CERN
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BB%CE%B7
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τα νετρίνο έχουν παρατηρήσιμη μάζα. Τα σωμάτια αυτά έχουν επίσης μεγάλη σημασία 
για την αστροφυσική και την κοσμολογία, αφού μπορούν να δώσουν σημαντικές 
πληροφορίες για την εξέλιξη του σύμπαντος, από την αρχική μεγάλη έκρηξη (Big Bang) 
εώς και σήμερα.  
 
Θεωρία Μεγάλης ενοποίησης: Υπάρχει επίσης το 
πρόβλημα στο Πρότυπο Μοντέλο με το πώς να 
επανενώσουμε όλες τις δυνάμεις. Στο υποατομικό 
επίπεδο, η ισχυρή δύναμη είναι η ισχυρότερη, η 
ασθενής η ασθενέστερη και η ηλεκτρομαγνητική 
δύναμη κάπου στο ενδιάμεσο. Το 1974 ο Weinberg 
μαζί με τους συνάδελφους του Helen Quinn και 
Howard Georgi έδειξε ότι το πρότυπο μοντέλο θα 
μπορούσε πράγματι να κάνει αυτό που συνέβη, αλλά 
μόνο κατά προσέγγιση. Ενώ χαιρετήθηκε αρχικά σαν 
μια μεγάλη επιτυχία, προέκυψε σύντομα ότι ήταν και 
τόσο ακριβής η ενοποίηση με το καθιερωμένο 
μοντέλο, οπότε άρχισαν οι φυσικοί να δουλεύουν για 
τη «μεγάλη ενοποιημένη θεωρία» των 
αλληλεπιδράσεων της φύσης. Τότε κάνει την 
εμφάνισή της η Υπερσυμμετρία, αρχικά στο έργο 
των Σοβιετικών φυσικοί Yuri Golfand και Evgeny 
Likhtman, που φυσικά δεν ήταν τελειοποιημένη. 
Αργότερα ο Julius Wess στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης μαζί με τον Bruno Zumino 
του Πανεπιστημίου στο Μπέρκλεϊ, έφεραν ριζικές αλλαγές στην θεωρία σε μερικά 
χρόνια αργότερα και έκαναν τον κόσμο να την προσέξει. Οι Wess και Zumino 
προσπαθούσαν να εφαρμόσουν την αγαπημένη απλουστευμένη αρχή των φυσικών, 
την συμμετρία, στο ζωολογικό κήπο των υποατομικών σωματιδίων. Στόχος τους ήταν 
να δείξουν ότι η διαίρεση του πεδίου των σωματιδίων σε φερμιόνια και μποζόνια είναι το 
αποτέλεσμα μιας χαμένης συμμετρίας, που υπήρχε στις απαρχές του σύμπαντος.  
 
Υπερσυμμετρία 
Υπερσυμμετρία: Στην σωματιδιακή φυσική , η Υπερσυμμετρία (SUSY συχνά 
συντομογραφία) είναι μια συμμετρία που σχετίζεται με τα στοιχειώδη σωματίδια από ένα 
γύρισμα σε άλλα σωματίδια που διαφέρουν κατά μισή μονάδα spin και είναι γνωστά ως 
Υπερσυμμετρικά. .Σε μια θεωρία με αδιάσπαστη Υπερσυμμετρία, για κάθε τύπο του 
μποζονίου υπάρχει αντίστοιχος τύπο του φερμιονίων με την ίδια μάζα και τους ίδιους 
κβαντικούς αριθμούς (εκτός από περιστροφή), και αντίστροφα.  Η Υπερσυμμετρία 
περιγράφει έναν μεγαλοπρεπή χορό σωματιδίων του σύμπαντος, μα μπορούμε αυτή τη 
στιγμή να δούμε μόνο τον ένα παρτενέρ από το ζευγάρι. Παρότι οι υπερ-σύνροφοι δεν 
έχουν ακόμα παρατηρηθεί στη φύση, ίσως να παραχθούν σε επιταχυντές σωματιδίων 
πάνω στη Γη. Ένα πειραματικό και ένα θεωρητικό αποτέλεσμα το οποίο ενθαρρύνει την 
Υπερσυμμετρία είναι όπως προανέφερα η συμπεριφορά των τριών συζεύξεων του 
Πρότυπου Μοντέλου. Όπως έχει αναφερθεί, η έρευνα για τη Μεγάλη Θεωρία 
Ενοποίησης, με όλα τα πεδία του Πρότυπου Μοντέλου, συγκεντρώθηκε στην 
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παρουσίαση μιας μεγάλης ομάδας Lie η οποία ανάφερε ότι οι τρεις συζεύξεις του 
Πρότυπου Μοντέλου συναντώνται σε μια ελεύθερη τιμή. Οι σταθερές των τριών 
συζεύξεων έρχονται πιο κοντά όταν το μοντέλο με το οποίο υπολογίζονται είναι το 
Ελάχιστο Υπερσυμμετρικό Πρότυπο Μοντέλο . Έτσι η Υπερσυμμετρία εισηγείται την 
ενοποίηση και η ενοποίηση αντίστοιχα εισηγείται την Υπερσυμμετρία. Η Υπερσυμμετρία 
είναι μια τολμηρή ιδέα που δύσκολα θα δοκιμαστεί στην πράξη. Μέχρι τώρα 
αποδείχθηκε ότι στο πρόβλημα της ιεραρχίας θα μπορούσε να δαμάσει όλες τις 
συνεισφορές από τις ενοχλητικές αλληλεπιδράσεις του σωματιδίου Higgs με τα 
στοιχειώδη σωματίδια, αυτές που αναγκάζουν να αυξάνεται η μάζα τους εκτός ελέγχου. 
Δεν τελειώσαμε όμως. Το 1981 ο Georgi, μαζί με τον Σάββα Δημόπουλο από το 
Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι καμπύλες που εκπροσωπούν την 
ισχύ και των τριών δυνάμεων θα μπορούσαν να  συναντηθούν μαζί με εντυπωσιακή 
ακρίβεια στις απαρχές του σύμπαντος. "Εάν έχετε δύο καμπύλες, δεν είναι έκπληξη το 
γεγονός ότι κάπου τέμνονται», λέει ο Weinberg. Αλλά αν έχετε τρεις καμπύλες που 
τέμνονται στο ίδιο σημείο, τότε αυτό δεν είναι ασήμαντο. " Αυτό το δεύτερο κτύπημα 
από την υπερσυμμετρία ήταν αρκετό για να μετατρέψουν πολλούς φυσικούς σε 
αληθινούς πιστούς της νέας θεωρίας. Όμως όταν άρχισαν να μελετούν ορισμένα από τα 
ζητήματα που αναδύονταν από τη νέα θεωρία, τότε τα πράγματα έγιναν πολύ 
ενδιαφέροντα.  

 
Ένα πιεστικό ερώτημα αφορά το που βρίσκονται σήμερα τα Υπερσυμμετρικά 
σωματίδια. Ηλεκτρόνια, φωτόνια και τα παρόμοια σωματίδια είναι όλα γύρω μας, αλλά 
για τα Υπερσυμμετρικά σωματίδια selectrons και photinos, δεν υπάρχουν καθόλου 
ενδείξεις, είτε στη φύση ή σε οποιαδήποτε υψηλής ενέργειας πειράματα σε επιταχυντές 
μέχρι σήμερα. Αν υπάρχουν τέτοια σωματίδια, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά μεγάλης 
μάζας, απαιτώντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας για την δημιουργία τους. Τέτοια 
τεράστια σωματίδια θα έχουν βεβαίως προ πολλού διασπαστεί σε ελαφρύτερα 
σωματίδια, σταθερά Υπερσυμμετρικά σωματίδια, που ονομάστηκαν νετραλίνα. Το 
νετραλίνο έχει μάζα,  δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο και αλληλεπιδρά με την κανονική ύλη 
εξαιρετικά ασθενικά με την ασθενή πυρηνική δύναμη. Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη ότι 
έχει διαφύγει ο εντοπισμός του μέχρι στιγμής. Όταν οι φυσικοί υπολόγισαν ακριβώς 
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πόση ποσότητα του νετραλίνο θα πρέπει να έμεινε, αιφνιδιάστηκαν. Ήταν ένα τεράστιο 
ποσό – πολύ περισσότερο από όλη την κανονική – συνηθισμένη ύλη στο σύμπαν. 
Φαίνεται ότι το νετραλίνο πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να είναι η σκοτεινή ύλη, που 
οι αστρονομικές παρατηρήσεις   μας λένε ότι πρέπει να κυριαρχεί στο σύμπαν. 
Η Υπερσυμμετρία λύνει τα προβλήματα που υπάρχουν στο καθιερωμένο μοντέλο, 
βοηθά την ενοποίηση των δυνάμεων της φύσης και εξηγεί την προέλευση της σκοτεινής 
ύλης. Ο σκοπός της Υπερσυμμετρίας δεν σταματά εκεί. Ο Seiberg όπως και ο 
συνάδελφός του Πρίνστον Edward Witten έχουν 
δείξει, ότι η θεωρία μπορεί επίσης να εξηγήσει 
γιατί τα κουάρκ δεν τα έχουμε δει ποτέ μόνα 
τους, αλλά είναι συγκεντρωμένα πάντα μαζί με 
την βοήθεια της ισχυρής δύναμης σε μεγαλύτερα 
σωματίδια, όπως τα πρωτόνια και τα νετρόνια. 
Στο στάνταρτ μοντέλο, δεν υπάρχει καμία 
μαθηματική ένδειξη γιατί θα πρέπει να είναι έτσι. 
Με την Υπερσυμμετρία, αυτό ανακύπτει από 
εξισώσεις φυσικά. Ομοίως, τα μαθηματικά που 
προέρχονται από την Υπερσυμμετρία μπορούν 
να σας πούνε με πόσους τρόπους μπορείτε να 
διπλώσετε μια επιφάνεια τεσσάρων διαστάσεων, 
ένα κατά τα άλλα δυσεπίλυτο πρόβλημα στην 
τοπολογία. Όλα αυτά φαίνεται να αποκαλύπτουν 
κάποια θεμελιώδη αλήθεια κλειδωμένη στο πλαίσιο της θεωρίας. 
 
Συμπεράσματα 
Τελειώνοντας θα θέλαμε να αναφερθούμε επιγραμματικά στα γενικά συμπεράσματα 
που αποκομίσαμε μέσα από τη τριβή μας με αυτή τη έρευνα. Συγκεκριμένα μπορούμε 
να αναφερθούμε στα πιο κάτω βασικά συμπεράσματα: 

 Πρέπει οι ερευνητές μετά την ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs να 
προσπαθήσουν να αποκαλύψουν και άλλες κρυμμένες θεωρίες.  

 Πρέπει μέσα σε αυτές της θεωρίες που θα αποκαλύψουν να περιλαμβάνουν και 
την θεωρία της Υπερσυμμετρίας, η οποία εάν αποδεχτεί θα φέρει όπως 
προανέφερα πολλές λύσεις σε μεγάλα προβλήματα του καθιερωμένου προτύπου   
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