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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΩΝ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ

Αναγνώριση των έσχατων
συστατικών της Ύλης

∆ιατύπωση µιας Ενοποιηµένης
Θεωρίας για την περιγραφή των
Αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους



ΓΕΓΟΝΟΤΑ

∆ηµόκριτος Άτοµο (αδιαίρετο)

Μέχρι το 1932   Πρωτόνιο
Νετρόνιο
Ηλεκτρόνιο
Νετρίνο
Φωτόνιο

1945        Νέα σωµατίδια
(µέχρι σήµερα περισσότερα από 300)

1963 Quark  (Gell-Mann)

1996   Top Quark  (Fermilab)





∆υνάµεις∆υνάµεις τουτου ∆έκα∆έκα

ΤοΤο ταξίδιταξίδι ξεκινάειξεκινάει απόαπό
τοντον κήποκήπο τηςτης έκθεσηςέκθεσης
τουτου ΜικρόκοσµουΜικρόκοσµου στοστο
CERN.CERN. ΑυτήΑυτή είναιείναι ηη
κλίµακακλίµακα διαστάσεωνδιαστάσεων
πουπου αναγνωρίζουµεαναγνωρίζουµε
καλύτερακαλύτερα ((ηη δικήδική µαςµας
κλίµακακλίµακα))



101011 mm



101022 mm



101033 mm

ΗΗ έκθεσηέκθεση τουτου
ΜικρόκοσµουΜικρόκοσµου στοστο
CERN (CERN (στοστο κέντροκέντρο
τηςτης εικόναςεικόνας)) όπωςόπως
τηντην βλέπειβλέπει τοτο µάτιµάτι
ενόςενός πουλιούπουλιού



101044 mm

ΗΗ περιοχήπεριοχή τηςτης εικόναςεικόνας
είναιείναι ηη ίδιαίδια περίπουπερίπου µεµε
αυτήναυτήν πουπου καλύπτεικαλύπτει οο
µεγαλύτεροςµεγαλύτερος επιταχυντήςεπιταχυντής
τουτου CERN,CERN, οο ΜεγάλοςΜεγάλος
ΕπιταχυντήςΕπιταχυντής
ΣυγκρουόµενωνΣυγκρουόµενων ∆εσµών∆εσµών
ΗλεκτρονίωνΗλεκτρονίων
ΠοζιτρονίωνΠοζιτρονίων, LEP (Large , LEP (Large 
Electron Positron Electron Positron 
collider)collider)



101055 mm



101066 mm



101077 mm



101088 mm



101099 mm

ΗΗ τροχιάτροχιά τηςτης σελήνηςσελήνης
γύρωγύρω απόαπό τητη ΓηΓη



10101010 mm

ΤµήµαΤµήµα τηςτης τροχιάςτροχιάς
τηςτης ΓηςΓης πουπου
αντιστοιχείαντιστοιχεί σεσε 4 4 
ηµέρεςηµέρες



10101111 mm

ΈξιΈξι εβδοµάδεςεβδοµάδες
τροχιάςτροχιάς τηςτης ΓηςΓης. . 
ΦαίνονταιΦαίνονται επίσηςεπίσης
τµήµατατµήµατα τωντων τροχιώντροχιών
τουτου ΆρηΆρη καικαι τηςτης
ΑφροδίτηςΑφροδίτης



10101212 mm

ΟιΟι τροχιέςτροχιές τωντων 4 4 
εσωτερικώνεσωτερικών
πλανητώνπλανητών:: ΕρµήΕρµή, , 
ΑφροδίτηςΑφροδίτης, , ΓηςΓης καικαι
ΆρηΆρη.. ΚαιΚαι οιοι τέσσεριςτέσσερις
έχουνέχουν πετρώδειςπετρώδεις
επιφάνειεςεπιφάνειες καικαι
µεταλλικούςµεταλλικούς πυρήνεςπυρήνες



10101313 mm

ΤΤοο ηλιακόηλιακό σύστηµασύστηµα..
ΜόνοΜόνο ηη τροχιάτροχιά τουτου
ΠλούτωναΠλούτωνα, , τουτου
µακρινότερουµακρινότερου
πλανήτηπλανήτη, , είναιείναι εκτόςεκτός
τηςτης εικόναςεικόνας



10101414 mm

ΤΤοο ηλιακόηλιακό µαςµας
σύστηµασύστηµα χάνεταιχάνεται
ανάµεσαανάµεσα σταστα άλλαάλλα
αστέριααστέρια

ΑπόΑπό 10101414 µέχριµέχρι 10101919

δενδεν παρατηρούµεπαρατηρούµε καικαι
πολλέςπολλές διαφορέςδιαφορές



10102020 mm



10102121 mm

ΟΟ γαλαξίαςγαλαξίας µαςµας
φαίνεταιφαίνεται σανσαν µιαµια δίνηδίνη. . 
ΟιΟι βραχίονεςβραχίονες τουτου
κάµπτονταικάµπτονται προςπρος τατα
έξωέξω καικαι
περιστρέφονταιπεριστρέφονται µεµε
ταχύτηταταχύτητα 900 km/h 900 km/h 
περίπουπερίπου



10102222 mm

ΟΟ γαλαξίαςγαλαξίας µαςµας
αρχίζειαρχίζει καικαι φαίνεταιφαίνεται
µικρόςµικρός.. ΟιΟι δυοδυο µικροίµικροί
γαλαξίεςγαλαξίες συνοδοίσυνοδοί
είναιείναι τατα ΝέφηΝέφη τουτου
ΜαγγελάνουΜαγγελάνου



10102323 mm

ΟΟ γαλαξίαςγαλαξίας µαςµας δενδεν
ξεχωρίζειξεχωρίζει πιαπια απόαπό τουςτους
άλλουςάλλους τηςτης ΤοπικήςΤοπικής
ΟµάδαςΟµάδας. . ΧρειαζόµαστεΧρειαζόµαστε
πάνωπάνω απόαπό 101077 (10 (10 
εκατοµµύριαεκατοµµύρια)) χρόνιαχρόνια γιαγια
νανα καλύψουµεκαλύψουµε τηντην εικόναεικόνα
αυτήαυτή

ΑπόΑπό 10102323 m m έωςέως 10102525 m m 
δενδεν υπάρχουνυπάρχουν σοβαρέςσοβαρές
αλλαγέςαλλαγές



10102626 mm

ΗΗ εικόναεικόνα µεµε τητη
µεγαλύτερηµεγαλύτερη δυνατήδυνατή
διάστασηδιάσταση.. ΚάθεΚάθε έναένα απόαπό
τατα 93259325 σηµείασηµεία είναιείναι
γαλαξίεςγαλαξίες σανσαν τοτο δικόδικό µαςµας..
ΣυσσωρεύονταιΣυσσωρεύονται σεσε
υπερσµήνηυπερσµήνη γύρωγύρω απόαπό
τεράστιατεράστια κενάκενά µεµε
διαστάσειςδιαστάσεις πουπου φθάνουνφθάνουν
τατα 150150 εκατοµµύριαεκατοµµύρια έτηέτη
φωτόςφωτός



1 m1 m

ΚΑΙΚΑΙ ΤΩΡΑΤΩΡΑ ΑΠΟΑΠΟ
ΤΗΝΤΗΝ ΑΛΛΗΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑΜΕΡΙΑ......



1010--11 mm



1010--22 mm



1010--33 mm

ΤΤοο µάτιµάτι τηςτης µύγαςµύγας
αποτελείταιαποτελείται απόαπό
εκατοντάδεςεκατοντάδες µικρέςµικρές
όψειςόψεις, , κάνονταςκάνοντας τοτο νανα
µοιάζειµοιάζει µεµε κερήθρακερήθρα



1010--44 mm

ΤΤοο µάτιµάτι τηςτης µύγαςµύγας
αποτελείταιαποτελείται απόαπό
εκατοντάδεςεκατοντάδες
µικρότεραµικρότερα µάτιαµάτια. . ΚάθεΚάθε
µιαµια απόαπό τιςτις κηλίδεςκηλίδες
είναιείναι έναςένας µικρόςµικρός
φακόςφακός πουπου καλύπτεικαλύπτει
ευαίσθηταευαίσθητα στοστο φωςφως
κύτταρακύτταρα



1010--55 mm

ΜεταξύΜεταξύ τωντων κηλίδωνκηλίδων
υπάρχουνυπάρχουν αισθητήριααισθητήρια
όργαναόργανα σεσε µορφήµορφή
τρίχαςτρίχας, , πουπου
µεταφέρουνµεταφέρουν τηντην
πληροφορίαπληροφορία απόαπό τηντην
επιφάνειαεπιφάνεια τουτου µατιούµατιού



1010--66 mm



1010--77 mm



1010--88 mm

ΣτοΣτο εσωτερικόεσωτερικό τουτου
κυττάρουκυττάρου υπάρχειυπάρχει έναένα
ελικοειδέςελικοειδές µόριοµόριο, , τοτο
DNA.DNA. ΜεταφέρειΜεταφέρει τητη
γενετικήγενετική πληροφορίαπληροφορία
γιαγια τηντην αναπαραγωγήαναπαραγωγή
τηςτης µύγαςµύγας



1010--1010 mm

ΤΤοο άτοµοάτοµο τουτου
άνθρακαάνθρακα, , βασικόβασικό
συστατικόσυστατικό τηςτης ζωήςζωής, , 
αποτελείταιαποτελείται απόαπό τοτο
νέφοςνέφος 6 6 αρνητικάαρνητικά
φορτισµένωνφορτισµένων
ηλεκτρονίωνηλεκτρονίων γύρωγύρω
απόαπό τοντον θετικάθετικά
φορτισµένοφορτισµένο πυρήναπυρήνα. . 
ΤοΤο µεγαλύτεροµεγαλύτερο τµήµατµήµα
τουτου ατόµουατόµου είναιείναι κενόκενό



1010--1414 mm

ΤΤαα πρωτόνιαπρωτόνια καικαι τατα
νετρόνιανετρόνια τουτου πυρήναπυρήνα
αποτελούνταιαποτελούνται απόαπό 3 3 
quarkquark τοτο καθένακαθένα



1010--1515 mm



ΣυµπέρασµαΣυµπέρασµα!!!!!!





ΣύνοψηΣύνοψη

ΟιΟι νόµοινόµοι τηςτης φύσηςφύσης παραµένουνπαραµένουν
αµετάβλητοιαµετάβλητοι καθώςκαθώς κατεβαίνουµεκατεβαίνουµε
στηνστην κλίµακακλίµακα τουτου χώρουχώρου, , κάποιακάποια

φαινόµεναφαινόµενα όµωςόµως αλλάζουναλλάζουν δραστικάδραστικά



ΜεΜε άλλαάλλα λόγιαλόγια........

ΟΟ ΜικρόκοσµοςΜικρόκοσµος θαθα είναιείναι έναςένας
εντελώςεντελώς διαφορετικόςδιαφορετικός κόσµοςκόσµος απόαπό

αυτόναυτόν στονστον οποίοοποίο ζούµεζούµε



ΟΟ ΚΟΣΜΟΣΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣΜΑΣ

92 92 χηµικάχηµικά στοιχείαστοιχεία
διακρίνονταιδιακρίνονται µεταξύµεταξύ τουςτους απόαπό
τοτο ηλεκτρικόηλεκτρικό φορτίοφορτίο ZeZe
τουτου ατοµικούατοµικού πυρήναπυρήνα

9999,9,9% % µάζαςµάζας βρίσκεταιβρίσκεται στονστον
πυρήναπυρήνα



ΜετάΜετά τηντην ανακάλυψηανακάλυψη τουτου νετρονίουνετρονίου
((ChadwickChadwick--1932)1932) έγινεέγινε αποδεκτόαποδεκτό ότιότι
έναςένας πυρήναςπυρήνας αποτελείταιαποτελείται απόαπό ΖΖ
πρωτόνιαπρωτόνια καικαι κάποιοκάποιο αριθµόαριθµό ΝΝ

νετρονίωννετρονίων



∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΩΤΟΝΙΩΝΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ––
ΝΕΤΡΟΝΙΩΝΝΕΤΡΟΝΙΩΝ

ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑΠΥΡΗΝΑ



((19321932))
ΠρωτόνιοΠρωτόνιο ((pp)) 938938 MeVMeV
ΝετρόνιοΝετρόνιο ((nn)) 939939 MeVMeV
ΗλεκτρόνιοΗλεκτρόνιο ((ee)) 0,50,5 MeVMeV
ΝετρίνοΝετρίνο ((νν)) 0 0 MeVMeV

ΦωτόνιοΦωτόνιο ((γγ)) 0 MeV0 MeV

+ + ΑντισωµάτιαΑντισωµάτια



ΜεΜε τοντον καιρόκαιρό……

ΛΛ00, , ΣΣ00, , ΣΣ++, , ΣΣ--, , ∆∆00, , ∆∆++, , ∆∆--, , ∆∆++++

ΩΩ--, , ΞΞ00, , ΞΞ--, , ΚΚ00, , ΚΚ++, , ΚΚ--

ρρ, , φφ, , ωω, , ππ00, , ππ++, , ππ--

~~ 300 300 νέανέα σωµάτιασωµάτια



19619633 SLAC SLAC 
→→ Quarks Quarks στοστο πρωτόνιοπρωτόνιο

1996 FERMILAB 1996 FERMILAB 
→→ Top Quark !Top Quark !

παραγωγήπαραγωγή καικαι διάσπασηδιάσπαση……



ΤΑΤΑ ΕΣΧΑΤΑΕΣΧΑΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣΤΗΣ ΥΛΗΣΥΛΗΣ
ΛΕΠΤΟΝΙΑΛΕΠΤΟΝΙΑ QQ BB (1999)(1999)
ee µµ ττ --1             01             0

ννee ννµµ ννττ 0             00             0

QUARKSQUARKS QQ BB
uu cc tt
uu cc tt +2/3+2/3 1/31/3

uu cc tt

dd ss bb
dd ss bb --1/31/3 1/31/3

dd ss bb
+ + ANTIPARTICLESANTIPARTICLES ((ΑΝΤΙΘΕΤΟΑΝΤΙΘΕΤΟ ΦΟΡΤΙΟΦΟΡΤΙΟ))





Quark Symbol Spin Charge Baryon
Number S C B T Mass*

Up U ½ +2/3 1/3 0 0 0 0 360 MeV
Down D ½ -1/3 1/3 0 0 0 0 360 MeV
Charm C ½ +2/3 1/3 0 +1 0 0 1500 MeV

Strange S ½ -1/3 1/3 -1 0 0 0 540 MeV
Top T ½ +2/3 1/3 0 0 0 +1 174 GeV

Bottom B ½ -1/3 1/3 0 0 +1 0 5 GeV



∆ΥΝΑΜΕΙΣ
Ισχυρή Πυρηνική ∆ύναµη
Ασθενής Πυρηνική ∆ύναµη
Ηλεκτροµαγνητική ∆ύναµη

Βαρυτική ∆ύναµη



ΌλεςΌλες οοιι θεµελιώδειςθεµελιώδεις δυνάµειςδυνάµεις, , ήή
αλληλεπιδράσειςαλληλεπιδράσεις, , µεταξύµεταξύ τωντων

σωµατιδίωνσωµατιδίων τηςτης ύληςύλης δρουνδρουν µέσωµέσω
ενόςενός ““φορέαφορέα δύναµηςδύναµης”” πουπου
ανταλλάσσεταιανταλλάσσεται µεταξύµεταξύ τωντων

σωµατιδίωνσωµατιδίων πουπου αλληλεπιδρούναλληλεπιδρούν



ΦορέαςΦορέας

ΕίναιΕίναι τοτο µέσοµέσο χάριςχάρις τοτο οποίοοποίο
διαδίδεταιδιαδίδεται ηη δύναµηδύναµη

Spin:Spin: ΑκέραιοΑκέραιο
((µποζόνιαµποζόνια))



Ισχυρή Πυρηνική ∆ύναµη
Είναι υπεύθυνη για την συγκόλληση

των quarks που οδηγεί
στην δηµιουργία πρωτονίων, νετρονίων

και σχετικών σωµατιδίων

Φορέας: Γλοιόνια (spin=1)



Ασθενής Πυρηνική ∆ύναµη
∆ιευκολύνει την διάσπαση βαρέων πυρήνων

σε ελαφρύτερους

Φορέας: Μποζόνια Z00, W-- και W++

(spin=1)



Ηλεκτροµαγνητική ∆ύναµη
∆εσµεύει τα ηλεκτρόνια στον ατοµικό
πυρήνα (συστάδες πρωτονίων και

νετρονίων) για την δηµιουργία
ατόµων

Φορέας: Φωτόνιο (spin=1)



Βαρυτική ∆ύναµη
∆ρα σε µαζικά αντικείµενα. Παρόλο το

ότι δεν παίζει κανένα ρόλο σε
µικροσκοπικό επίπεδο, είναι η

κυριαρχούσα δύναµη στην καθηµερινότητα
µας και σε όλο το διάστηµα

Φορέας: Βαρυτόνιο (spin=2)



∆ιαγράµµατα Feynman



ΗΗ ΗλεκτροµαγνητικήΗλεκτροµαγνητική ΑλληλεπίδρασηΑλληλεπίδραση
προκαλείπροκαλεί σκέδασησκέδαση φορτισµένωνφορτισµένων

σωµατιδίωνσωµατιδίων..
ΑνΑν ρρ1 1 καικαι ρρ2 2 οιοι κατανοµέςκατανοµές φορτίουφορτίου δυοδυο

ηλεκτρονίωνηλεκτρονίων, , εµφανίζεταιεµφανίζεται αµοιβαίααµοιβαία άπωσηάπωση
µεταξύµεταξύ τουςτους πουπου οδηγείοδηγεί σεσε µεταφοράµεταφορά ορµήςορµής

µεταξύµεταξύ τωντων σωµάτωνσωµάτων ((κλωτσιάκλωτσιά))





ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΦΩΤΟΝΙΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΚΛΟΥΟΝΙΟΥ





> ∆ΥΝΑΜΗ
> ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑ

ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

> ΤΑΞΗ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ > ΕΜΒΕΛΕΙΑ

ΙΣΧΥΡΗ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ µεσόνια, βαρυόνια 11 1010--1133 cmcm

ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

µεσόνια, βαρυόνια,
λεπτόνια (όχι

νετρίνα)
1100--33 ΑΠΕΙΡΗ

ΑΣΘΕΝΗΣ
ΠΥΡΗΝΙΚΗ

µεσόνια, βαρυόνια,
λεπτόνια 1010--55 1010--1155 cmcm

ΒΑΡΥΤΙΚΗ µεσόνια, βαρυόνια,
λεπτόνια 1010--3838 ΑΠΕΙΡΗ



ΣΤΟΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ∆ΡΟΜΟ
ΓΙΑΓΙΑ ΜΙΑΜΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΘΕΩΡΙΑΘΕΩΡΙΑ





ΗλεκτρασθενήςΗλεκτρασθενής: : ΤέλειαΤέλεια συµφωνίασυµφωνία
ΣωµατίδιοΣωµατίδιο HiggsHiggs (m(m~~150000MeV150000MeV))

ΙσχυρήΙσχυρή: : ΛείπειΛείπει ΘεωρητικήΘεωρητική ∆ουλειά∆ουλειά
((G.U.T.G.U.T.))

ΒαρυτικήΒαρυτική: : ΛείπειΛείπει ΠειραµατικήΠειραµατική καικαι
ΘεωρητικήΘεωρητική ∆ουλειά∆ουλειά

(T.O.E.)(T.O.E.)



Νόµοι της ασθενούς αλληλεπίδρασης

∆έσµιες καταστάσεις
Πάντα Άχρωµες

∆ΕΝ υπάρχουν ελεύθερα Quarks
∆ΕΝ υπάρχουν ελεύθερα Γλοιόνια



Α∆ΡΟΝΙΑ







ΤΟΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΚΟΣΜΟ



Σύγχρονα ΠειράµαταΣύγχρονα Πειράµατα

χρειαζόµαστε:χρειαζόµαστε:
επιταχυντέςεπιταχυντές

ανιχνευτέςανιχνευτές
{



γραµµικοίγραµµικοί

ΕπιταχυντέςΕπιταχυντές
κυκλικοί
σταθερού στόχου
κυκλικοί
σταθερού στόχου

κυκλικοί
συγκρουόµενων
δεσµών

κυκλικοί
συγκρουόµενων
δεσµών







ανιχνευτέςανιχνευτές



πώς δουλεύουν
οι ανιχνευτές;
πώς δουλεύουν
οι ανιχνευτές;











ΚΑΙΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣΥΝΕΧΕΙΑ......



Εφαρµογές της έρευναςΕφαρµογές της έρευνας
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έλεγχος ανιχνευτώνηλεκτρονικάηλεκτρονικά

WWWWWW
Tim Berends-Lee

Tim Berends-Lee

παγκόσµιος ιστός
παγκόσµιος ιστός
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υγρού He
θερµοκρασία
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επιταχυντές

ιατρικήιατρική

µαγνήτεςµαγνήτες

ηλεκτρονικάηλεκτρονικά

WWWWWW
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...η σηµερινή βασική έρευνα
είναι ο “σπόρος” της
αυριανής τεχνολογίας!

......ηη σηµερινήσηµερινή βασικήβασική έρευναέρευνα
είναιείναι οο ““σπόροςσπόρος”” τηςτης
αυριανήςαυριανής τεχνολογίαςτεχνολογίας!!



∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥΤΟΥ

ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥΧΩΡΟΧΡΟΝΟΥ





ΘΕΩΡΙΑΘΕΩΡΙΑ ΥΠΕΡΧΟΡ∆ΩΝΥΠΕΡΧΟΡ∆ΩΝ

ΜοναδικήΜοναδική θεωρίαθεωρία
σεσε 10 10 διαστάσειςδιαστάσεις

1010--3333 cmcm



ΠίσωΠίσω στοστο ταξίδιταξίδι µαςµας......





ΈναςΈνας άγνωστοςάγνωστος, , καινούριοςκαινούριος κόσµοςκόσµος!!!!!!



ΑνΑν καικαι ηη φαντασίαφαντασία τουτου ΦυσικούΦυσικού
ξεφεύγειξεφεύγει µερικέςµερικές φορέςφορές……





ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ενοποιηµένη Θεωρία µε 26 Παραµέτρους
Κβάντωση Ηλεκτρικού Φορτίου

Family Problem
Charge Conjugation Parity (CP)

Κοσµολογική Σταθερά
∆ιαστάσεις του Χωροχρόνου

Σωµατίδιο Higgs



ΗΗ προσπάθειαπροσπάθεια γιαγια τηντην κατανόησηκατανόηση τουτου
σύµπαντοςσύµπαντος αποτελείαποτελεί έναένα απόαπό τατα

ελάχισταελάχιστα πράγµαταπράγµατα πουπου εξυψώνουνεξυψώνουν
τηντην ανθρώπινηανθρώπινη φύσηφύση λίγολίγο ψηλότεραψηλότερα
απόαπό τοτο επίπεδοεπίπεδο τηςτης φάρσαςφάρσας καικαι τηςτης
δίνουνδίνουν λίγηλίγη απόαπό τητη µεγαλοπρέπειαµεγαλοπρέπεια

τηςτης τραγωδίαςτραγωδίας……

Steven WeinbergSteven Weinberg



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ::

QED QED -- Richard FeynmanRichard Feynman
ΟΟ ΧαρακτήραςΧαρακτήρας τουτου ΦυσικούΦυσικού ΝόµουΝόµου --
Richard FeynmanRichard Feynman
ΚβαντικόΚβαντικό ΣύµπανΣύµπαν –– Hey & WaltersHey & Walters
ΗΗ ∆ηµιουργία∆ηµιουργία –– P. W. AtkinsP. W. Atkins
In Search of the Ultimate Building    In Search of the Ultimate Building    
Blocks Blocks –– Gerard Gerard ‘‘t Hooftt Hooft



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΤονΤον καθηγητήκαθηγητή µουµου κκ. . ΘεόδωροΘεόδωρο
ΤοµαράΤοµαρά γιαγια τηντην πολύτιµηπολύτιµη βοήθειαβοήθεια πουπου

µουµου προσέφερανπροσέφεραν οιοι συνοµιλίεςσυνοµιλίες µαςµας,,
καθώςκαθώς καικαι τοντον καθηγητήκαθηγητή µουµου κκ. . ΝικόλαοΝικόλαο
ΤσάµηΤσάµη γιαγια τοτο υλικόυλικό καικαι τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες

σχετικάσχετικά µεµε τοτο CERNCERN



ΑΥΤΑΑΥΤΑ........


