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Οι άλ
λλες αλληλεεπιδράσεις
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Βιβλίίο ΚΣ: σελ. 89-100

Τα βασικά σημ
μεία είναι τα εξής:
1)Τρία επίπεδα
α περιγραφ
φής των αλλληλεπιδράσ
σεων, (α) ως
ω κυματοσσωματίων μέσω
μ
άτων Feynm
man και τωνν συνακόλου
υθων υπολο
ογιστικών καανόνων, (β
β) ως
τωνν διαγραμμά
κλα
ασικών πεδίω
ων, (γ) ως δυναμικής
δ
εενέργειας αννεξάρτητης του χρόνουυ
2) Τα διαγρά
άμματα Feeynman συυντίθενται από στοιχχειώδη διαγ
αγράμματα που
αποοτελούνται συνήθως από
α τρεις γρραμμές (δύ
ύο σωματίω
ων ύλης καιι μιας γραμ
μμής
αλλληλεπιδράσεεων) που συ
υντρέχουν σ
σε ένα κόμβ
βο
3) Σ
Σε κάθε κόόμβο ικανοπ
ποιούνται κκάποιοι καννόνες διατήρησης (ορμμή, στροφορμή,
ηλεκκτρικό φορρτιο, χρωμ
ματικό φορρτίο, βαρυο
ονικός αριθ
θμός, λεπτοονικός αριθθμός
(χωριστά για κάθε οικογέννεια) (βλ. σχχέση 6.1, σεελ.89)
4) Γ
Για τις ισχυρές αλληλεεπιδράσεις ββλ. Σχ. 6.1, σχέση 6.2, σελ. 90 κααι 91 καθώςς και
το Σ
Σχ. 6.2, σελ.92.
5)Γιια τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις
ις, που είνα
αι οι κατεξοχή υπεύθθυνες για τους
μετα
ασχηματισμ
μούς των στοιχειωδών
σ
ν και των σύνθετων
σ
σωματίων
σ
ββλ. τα Σχήμ
ματα
6.3. 6.4, 6.56.66, 6.7, 6.8, 6.9.
6 6,10
Οι βαρυτικές αλληλεπ
πιδράσεις (ααπουσία γεενικά παραδ
δεκτής κβαν
αντικής θεω
ωρίας
6) Ο
βαρρύτητας) περριγράφοντα
αι είτε δυναμ
μική ενέργεεια μέσω της Νευτώνειιας θεωρίαςς είτε
ως κκλασικό χροονοεξαρτώμ
μενο πεδίο μ
μέσω της Θεωρίας
Θ
τηςς Γενικής Σχχετικότηταςς του
Einsstein. Για ειδικές λύσεεις της τελευυταίας βλ. τις
τ σχέσεις 6.7 και 6.88 καθώς καιι την
6.9
7) Σ
Σημειώστε ότι
ό οι παγκ
κόσμιες στααθερές , c, G ορίζου
υν ένα σύσστημα μονάδων,
το σ
σύστημα Plaanck, τα βασικά μεγέθηη του οποίο
ου παρουσιά
άζονται στη σελίδα 100.

Ερω
ωτήσεις πολλαπλής επ
πιλογής

1.

Ποιο απόό τα παρακά
άτω στοιχειώ
ώδη διαγρά
άμματα είναι αφύσικο;

(α)

(β)

(γ)

(δ)

2.

Ποιο απόό τα παρακ
κάτω γραφήήματα περιγγράφει αποδεκτά την αλληλεπίδρ
ραση
δύο νουκ
κλεονίων;
(β)

(α)

ΟΒΛΗΜΑΤ
ΤΑ
ΠΡΟ
1 (Σ
Σελ. 100 τουυ βιβλίου ΚΣ)
Κ

(γγ)

(δ)

