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Λεξικό Όρων  
Ελληνο αγγλικό – γλωσσάρι  
 
Α – α  
α εκποµπή, alpha emmission 

Η αποδιέγερση ενός πυρήνα εκπέµποντας 
σωµάτια α. 

α σκέδαση σωµατίων, alpha particle scattering 
α συσσωµάτωµα, alpha cluster 

Με τον όρο 
άλφα συσσω-
µάτωµα εν-
νοείται η δηµι-
ουργία ενός 
σωµάτιου άλ-
φα µέσα σε 
έναν πυρήνα. 

α σωµάτιο, alpha particle 
Πυρήνας του στοιχείου Ήλιο He. Αποτελείται 
από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια. Είναι ε-
ξαιρετικά σταθερός πυρήνας και εκπέµπεται 
από πολλούς βαρείς πυρήνες, κατά 
τη διάρκεια διαδικασίας που είναι 
γνωστή ως διάσπαση α. Τα σωµά-
τια α ήταν γνωστά πριν γίνει κατα-
νοητό ότι αποτελούνται από πρωτόνια και νε-
τρόνια. Παράγονται µε διπλό ιονισµό των α-
τόµων του He, δηλαδή µε αφαίρεση και των 
δύο ηλεκτρονίων. 
 

Αδιαβατικός παράγοντας, adibaticity parameter 
Συσχετίζεται µε την ενέργεια που απαιτείται 
για να διεγερθούν οι πυρήνες ενός στόχου 
από µία αρχική κατάσταση Ei σε µία τελική Ef  
και ισούται  

f i

i

E E
2E
−

ρ = η  όπου 1 czZ
4 ο

η = = α
πε υ

 

Αδρόνια, hadrons 
Όλα τα σωµατίδια που αλληλεπιδρούν και µε 
την ισχυρή αλληλεπίδραση. Συντίθενται από 
τα κουάρκ. Τα Αδρόνια µε τρία κουάρκς ονο-
µάζονται βαρυόνια ενώ µε ένα κουάρκς και 
ένα αντικουάρκς µεσόνια. Παραδείγµατα: 
πρωτόνια, νετρόνια, πιόνια. 

αέριο Fermi, Fermi Gas 

πυρήνας 
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Είναι ένα σύστηµα από ταυτοτικά και µη αλ-
ληλεπιδρώντα φερµιόνια. Τα φερµιόνια θα 
υπακούουν την απαγορευτική αρχή του Pauli 
και ακολουθούν τη στατιστική Fermi  Dirac. 
Ως αέριο Fermi µπορούν προσεγγιστικά να 
θεωρηθούν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια σε ένα 
µέταλλο ή τα νουκλεόνια στον πυρήνα. 
 

αέριο µποζονίων, Bose Gas 
 
Είναι ένα φυσικό σύστηµα από ταυτοτικά 
σωµατίδια που αλληλεπιδρούν ελάχιστα µε-
ταξύ τους και ακολουθούν την κατανοµή 
Bose - Einstein. 

 
 
Άζωτο, Ν, Nitrogen   

Χηµικό στοιχείο της 15ης (VA) οµάδας και 
της δεύτερης περιόδου του περιοδικού πίνα-
κα. Έχει ατοµικό αριθµό Ζ =0 7 και σχετική 
ατοµική µάζα 14.0067. Είναι διατοµικό στοι-
χείο και στο µόριό του (Ν2) τα δύο άτοµα 
αζώτου συνδέονται µε τριπλό δεσµό. Βασικό 
συστατικό του αέρα (78% v/v) µαζί µε το ο-
ξυγόνο. Έχει σηµείο βρασµού -196ο C. 

Αϊνστάνιο, Es, Einsteinium  
Πρόκειται για ραδιενεργό στοιχείο µε ατοµικό 
αριθµό Z = 99 και µαζικό αριθµό του σταθε-
ρότερου ισοτόπου 254, που ανήκει στην σει-
ρά των ακτινίδων. Το στοιχείο αυτό ανακα-
λύφθηκε το 1952 ύστερα από την πρώτη έ-
κρηξη υδρογονοβόµβας. Είναι γνωστά ένδεκα 
ισότοπά του. 

ακέραιο σπιν, integer spin 
Ακέραιο σπιν έχουν όλα τα µποζόνια. 

ακτινοβόληση µε  σωµάτια α, alpha irrafiation 
Για να γίνει ένα υλικό ραδιενεργό µπορεί να 
βοµβαρδιστεί µε σωµάτια α. 

ακτίνα ηλεκτρονίου, electron radius 
Με βάση τη κλασική φυσική το ηλεκτρόνιο 
έχει ακτίνα που ισούται περίπου µε 2.82 ⋅10−15 
m. 

ακτίνες α, alpha rays 
Το πρώτο όνοµα που δόθηκε στους πυρήνες 
ηλίου που εκπέµπονται από τους ραδιενερ-
γούς πυρήνες κατά τη διαδικασία της α διά-
σπασης  (βλ. λέξη). 

ακτίνες β, beta rays 
Το πρώτο όνοµα που δόθηκε στα ηλεκτρόνια 
και τα ποζιτρόνια που εκπέµπονται από τους 
πυρήνες κατά τη διαδικασία της διάσπασης β 
(βλ. λέξη). 

α σωµάτια 

β σωµάτια 
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ακτίνες γ, gamma rays 
Φωτόνια υψηλής ενέργειας που εκπέµπονται 
από τους πυρήνες, όταν βρεθούν σε διεγερµέ-
νη κατάσταση. Η απορρόφηση φωτονίου γ 
από ένα πυρήνα οδηγεί σε διέγερσή του. 

ακτίνες Χ, Χ rays 
Ένας τύπος ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
µε µήκη κύµατος µικρότερα των υπεριωδών 
και µεγαλύτερα των ακτίνων γ. ∆εδοµένου ότι 
το µήκος κύµατος µιας ακτινοβολίας σχετίζε-
ται µε την ενέργεια, αυτό σηµαίνει ότι τα φω-
τόνια Χ έχουν λιγότερη ενέργεια από τα φω-
τόνια γ. Πάντως τα όρια µεταξύ των ακτίνων 
Χ και γ δεν είναι αυστηρά καθορισµένα. Οι 
ακτίνες Χ έχουν µήκη κύµατος µεταξύ 10 nm 
και 10 pm. 

Ακτινοβολία µετάβασης, transition radiation 
Η ακτινοβολία µετάβασης [Loyal Durand 
(received 8 July 1974) “Transition radiation 
from ultra relativistic particles”] εκπέµπεται 
όταν φορτισµένα σωµατίδια διαπερνούν µια 
διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων µε διαφο-
ρετικές ηλεκτρικές ή µαγνητικές ιδιότητες. Το 
αίτιο της ακτινοβολίας είναι η απότοµη αλλα-
γή του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου του σωµα-
τιδίου κατά την µετάβαση του. Στην περίπτω-
ση υπερσχετικιστικών σωµατιδίων, η ακτινο-
βολία µετάβασης είναι κυρίως ακτίνες Χ. Συ-
γκεκριµένα, ένα σωµατίδιο µε γ = Ε/mc2>> 1 
(υπερσχετικιστικό σωµατίδιο) αν περάσει µέ-
σα από ένα πλήθος πλακών διηλεκτρικής συ-

νάρτησης ( )
2
p
2ε ω 1

ω
= −

ω
, προφανώς, ωp >> ω, 

µε πάχος κάθε πλάκας α >>
p

γω
ω

, τότε η συ-

νολική ενέργεια που θα χάσει θα είναι ανάλο-

γη µε 
2

p
2 eE
3 c

ω γ∼ , όπου ω είναι η γωνιακή 

συχνότητα της ακτινοβολίας, ωp είναι η γωνι-
ακή συχνότητα πλάσµατος του υλικού και εί-

ναι ίση µε 

1
2 2

p
e

4 ne
m

⎛ ⎞π
ω = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
,  όπου  n η ηλε-

κτρονιακή πυκνότητα, για συνηθισµένα υλικά 
p 30eVω . 

 
ακτινοβολία πέδησης (ή ακτινοβολία επιβράνδυσης ηλεκτρο-
νίων), Bremsstrahlung 

Πρόκειται για την ηλεκτροµαγνητική ακτινο-
βολία που εκπέµπεται από την ταχεία επιβρά-
δυνση ενός ηλεκτρονίου καθώς διέρχεται κο-
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ντά από ένα πυρήνα. Για υψηλές ενέργειες 
των ηλεκτρονίων - άνω των 150 MeV - το µε-
γαλύτερο ποσοστό ενεργειακών απωλειών ο-
φείλεται στην ακτινοβολία πέδησης. Το συνε-
χές φάσµα των ακτινοβολιών που παράγονται 
σε σωλήνες παραγωγής ακτινών Χ οφείλεται 
στην ακτινοβολία πέδησης. Ίδιου τύπου ακτι-
νοβολία εκπέµπεται και σε περιπτώσεις που 
µεταβάλλεται η ταχύτητα φορτισµένων σωµα-
τιδίων.  

Ακτινοβολιτής, radiator 
Πηγή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Συ-
γκεκριµένα είναι ένα φυσικό ή τεχνητό σώµα 
το οποίο µπορεί να εκπέµψει πρωτογενή ή 
δευτερογενή ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
οποιουδήποτε µήκους κύµατος, από σκληρές 
ακτίνες γάµα έως ραδιοκύµατα, όπως Γαλαξί-
ας, αστέρας, νεφέλωµα, ραδιενεργό ιχνοστοι-
χείο, λυχνία ακτίνων X, λυχνία υπεριώδους 
ακτινοβολίας, λυχνία φωτισµού, λυχνία υπε-
ρερύθρου ακτινοβολίας ή κεραία ραδιοσταθ-
µού ή τηλεσταθµού. 

Ακτινοβολούσα σύλληψη (ή και ραδιενεργή ενσωµάτωση), 
radiative capture 

Είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας πυρή-
νας δεσµεύει ένα νετρόνιο, µε επακόλουθο 
την έναρξη µίας πυρηνικής αντίδρασης. Στη 
σύλληψη νετρονίου, αυτό δεσµεύεται από έ-
ναν πυρήνα ατοµικού αριθµού Ζ και µαζικού 
αριθµού Α, δίνοντας έναν ισότοπο πυρήνα και 
εκπέµποντας συγχρόνως ακτινοβολία γ. 

Άκτινον, Ac, Actinon 
Το Actinon πρόκειται για ένα ραδιενεργό ισό-
τοπο του ραδονίου το οποίο διασπάται µε εκ-
ποµπή σωµατιδίου άλφα και έχει χρόνο ηµί-
σειας ζωής ίσο µε 3.92s. Συµβολίζεται µε An 
ή Ac – Em . Το Αn ανήκει στη ραδιενεργή 
σειρά των ακτινίδων, έχει µαζικό αριθµό Α = 
219 και ατοµικό αριθµό Ζ =  86. 

Άλγεβρα, Algebra 
Άλγεβρα ονοµάζεται κάθε γραµµικός χώρος k 
πάνω σε ένα σώµα F εφοδιασµένος µε την 
πράξη του πολλαπλασιασµού, για τον οποίο 
ισχύει:  
a (b + c) = ab +ac, 
(b + c)a  = ba +ca, 
(ab)c      = a(bc) και 
 k(ab) = (ka)b = a(kb)  
για κάθε a , b , c που ανήκουν στο k και k που 
ανήκει στο F .  

αλγεβρική έκφραση, algebraic expression 
Είναι µία µαθηµατική έκφραση στη συµβολι-
κή γλώσσα της άλγεβρας η οποία περιέχει 
πρόσθεση, πολλαπλασιασµό, ύψωση σε ρητή 
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n p 

π+ 

π− 

δύναµη καθώς επίσης αφαίρεση, διαίρεση και 
ρίζα σε πεπερασµένο αριθµό βηµάτων. 

Αλληλεπίδραση, interaction 
∆ιαδικασία κατά την οποία ένα σωµατίδιο δι-
ασπάται ή εξαϋλώνεται ή αντιδρά σε µια δύ-
ναµη λόγω της παρουσίας ενός άλλου σωµα-
τιδίου (όπως γίνεται σε µία σύγκρουση). Επί-
σης, ο όρος χρησιµοποιείται για να υποδηλώ-
σει τις ιδιότητες της θεωρίας που προκαλούν 
τέτοιου είδους φαινόµενα. 

Αλληλεπίδραση Νουκλεονίου – Nουκλεονίου, nucleon nucleon 
interaction 
 

Είναι η αλληλεπίδραση µεταξύ δύο νουκλεο-
νίων, το πυρηνικό δυναµικό που περιγράφει 
την ισχυρή αλληλεπίδρασης τους είναι εξαιρε-
τικά πολύπλοκο. 
 
 
 
 

αλυσίδες pp, Proton Proton chain 
Η αλυσιδωτή αντίδραση πρωτονίου – πρωτο-
νίου είναι ένα µία από τις δύο αντιδράσεις σύ-
ντηξης µε τις οποίες τα αστέρια µετατρέπουν 
υδρογόνο σε ήλιο, η άλλη αντίδραση είναι ο 
κύκλος άνθρακα αζώτου οξυγόνου CNO. Η 
αλυσίδα πρωτονίου – πρωτονίου εξουσιάζει 
Σε µε µέγεθος µικρότερου ή ίσου µε αυτού 
του ήλιου. Για να υπερνικηθεί η ηλεκτροµα-
γνητική άπωση µεταξύ δύο πυρήνων υδρογό-
νου απαιτείται ένα µεγάλο ποσό ενέργειας, 
και αυτή η αντίδραση χρειάζεται κατά µέσο 
όρο 109 έτη που ολοκληρώνονται στη θερµο-
κρασία του πυρήνα του ήλιου. Λόγω της βρα-
δύτητας αυτής της αντίδρασης ο ήλιος λάµπει 
(ακτινοβολεί) ακόµα, εάν ήταν γρηγορότερο, 
ο ήλιος θα είχε εξαντλήσει όλο το υδρογόνο 
του πολύ καιρό πριν. Γενικά, η σύντηξη πρω-
τονίου µπορεί να εµφανιστεί µόνο εάν η θερ-
µοκρασία (δηλαδή η κινητική ενέργεια) των 
πρωτονίων είναι αρκετά υψηλή ώστε να µπο-
ρούν να υπερνικήσουν οι απώσεις Coulomb. 

αλυσιδωτή αντίδραση,Chain Reaction 
Αυτοσυντηρούµενη διαδικασία, κατά την ο-
ποία τα προϊόντα ενός συµβάντος εγκαινιά-
ζουν νέο κύκλο ίδιων συµβάντων. Στις πυρη-
νικές αλυσιδωτές αντιδράσεις, η σχάση ενός 
πυρήνα 235U απελευθερώνει κατά µέσο όρο 
2.5 νετρόνια, τα οποία προκαλούν σχάσεις σε 
άλλους πυρήνες ουρανίου. Η απεριόριστη ε-
ξέλιξη µιας τέτοιας ακολουθίας σχάσεων οδη-
γεί σε πυρηνική έκρηξη, όταν επιτευχθεί ή ξε-
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περαστεί η λεγόµενη κρίσιµη µάζα σχάσιµου 
υλικού. 

Αλφατοπικοί πυρήνες, Alphatopic 
Με τον όρο αυτό αναφέρονται δύο πυρήνες 
που ο ένας µετατρέπεται στον άλλο µέσω της 
εκποµπής ενός σωµατίου άλφα. Προφανώς ο 
µητρικός πυρήνας έχει δύο πρωτόνια και δύο 
νετρόνια περισσότερα από το θυγατρικό. 

Αµερίκιο, Americium 
Πρίκειται για χηµικό στοιχείο στη σειρά των 
ακτινιδών, µε ατοµικό αριθµό Z = 95, σηµείο 
τήξεως 994± 4 oC και σηµείο ζέσεως 2607 
oC. Είναι γνωστά 10 ισότοπα. Το πιο σταθερό 
έχει µαζικό αριθµό 243 και χρόνο ηµιζωής 
7950 χρόνια. Το αµερίκιο, το οποίο ανήκει 
στα ραδιενεργά υπερουράνια στοιχεία, δεν 
απαντά στη φύση αλλά προκύπτει µε κατάλ-
ληλες πυρηνικές αντιδράσεις. Έτσι, ανακα-
λύφθηκε από τον G .T . Seaborg όταν βοµ-
βάρδισε το 238U µε σωµατίδια α. Το µεταλλι-
κό αµερίκιο έχει αργυρόλευκο χρώµα, οξει-
δώνεται προς οξείδιο AmO2, ενώ διαλύεται 
σε αραιό υδροχλωρικό οξύ και δίνει το άλας 

ανάλογες καταστάσεις, Analog states 
Πρόκειται για τις καταστάσεις στις οποίες 
βρίσκονται δύο γειτονικά πυρηνικά ισοβαρή 
εάν έχουν τον ίδιο µαζικό αριθµό Α, αλλά όχι 
ίδιους τους ατοµικούς αριθµούς και του αριθ-
µού νουκλεονίων.  

αναπαραγωγικός αντιδραστήρας, breeder reactor 
Πυρηνικός αντιδραστήρας στον οποίο το καύ-
σιµο παράγεται σαν αποτέλεσµα της δικής του 
πυρηνικής δραστηριότητας. Για παράδειγµα 
το 238U µπορεί να µετατραπεί σε 239Pu το ο-
ποίο αναµεµειγµένο µε 238U είναι καύσιµο σε 
άλλους αντιδραστήρες. 

ανετρονική  αντίδραση, aneutronic reaction 
Πρόκειται για πυρηνική αντίδραση που στα 
προϊόντα της υπάρχουν ελάχιστα σε πλήθος 
νετρόνια. 

ανετρονική ενέργεια, aneutronic  power 
Είναι η ενέργεια που παράγεται από την λει-
τουργία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα ανε-
τρονικού τύπου. 

Ανετρονικός αντιδραστήρας, aneutronic reaction 
Είναι ένα είδος αντιδραστήρα που λαµβάνουν 
χώρα αντιδράσεις που δεν περιέχουν στα προ-
ϊόντα τους νετρόνια, όπως είναι οι ενσωµατώ-
σεις και οι σκεδάσεις. 

Ανιχνευτής, detector 
Κάθε διάταξη που χρησιµοποιείται για τον έ-
λεγχο της διέλευσης ενός σωµατιδίου. Επίσης, 
ο όρος ανιχνευτής χρησιµοποιείται για ένα 
σύνολο τέτοιων διατάξεων που είναι σχεδια-
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σµένες έτσι ώστε καθεµιά τους να εξυπηρετεί 
έναν ιδιαίτερο σκοπό και να επιτρέπει στους 
φυσικούς να ανακατασκευάζουν γεγονότα ό-
που συµµετέχουν σωµατίδια. 

ανιχνευτής κορυφής, vertex detector 
Ανιχνευτής τοποθετηµένος τόσο κοντά στο 
σηµείο σύγκρουσης, σε ένα πείραµα συ-
γκρουόµενων δεσµών, ώστε να είναι δυνατή η 
ανακατασκευή των τροχιών που προκύπτουν 
από τη διάσπαση ενός βραχύβιου σωµατιδίου 
(το οποίο παράγεται κατά τη σύγκρουση). Η 
ανακατασκευή αυτή είναι τόσο ακριβής ώστε 
επιβεβαιώνεται ότι οι παρατηρούµενες τροχιές 
συγκλίνουν σε µία "κορυφή" διαφορετική από 
το σηµείο σύγκρουσης. 

Ανιχνευτής πυριτίου, Silicon Detector  
Σύγχρονοι ανιχνευτές φορτισµένων σωµατι-
δίων στηρίζουν τη λειτουργία τους στο γεγο-
νός ότι τα σωµατίδια προκαλούν ηλεκτρικά 
σήµατα όταν διέρχονται ή όταν απορροφώνται 
από αυτούς. Τέτοιοι ανιχνευτές επιτρέπουν 
πολύ µεγάλης ακρίβειας µετρήσεις των ενερ-
γειών και των τροχιών των σωµατιδίων που 
παράγονται κατά τις πυρηνικές αντιδράσεις 
και τις εν γένει αλληλεπιδράσεις των στοιχει-
ωδών σωµατιδίων. 

Ανιχνευτής Σπινθηρισµών, Scintillator counter 
Ανιχνευτής σωµατιδίων όπου γίνονται ανι-
χνεύσεις και µετρήσεις σπινθηρισµών από 
φωτοπολλαπλασιαστές. 

Ανιχνευτής σωµατίων α, Alpha particle detector 
Κάθε διάταξη που χρησιµεύει για την ανί-
χνευση των σωµατίων α, συνήθως είναι ένας 
ειδικός θάλαµος ιονισµού.  

Αντανακλαστική ικανότητα, Albebo 
Είναι το ποσοστό ανάκλασης µίας ακτινοβο-
λίας που προσπίπτει στην επιφάνεια ενός υλι-
κού.  

Αντίδραση Σχάσης, Fission Reaction 
Πυρηνική αντίδραση που εµφανίζεται ως απο-
τέλεσµα απορρόφησης σωµατιδίου (για παρά-
δειγµα νετρονίου) από ένα σχάσιµο πυρήνα, ο 
οποίος διασπάται σε δύο (κάποτε σε περισσό-
τερους) πυρήνες παρόµοιων µαζών. Τυπικοί 
σχάσιµοι πυρήνες είναι οι πυρήνες 235U και 
239Pu, οι οποίοι υφίστανται σχάση µετά από 
απορρόφηση νετρονίου. Υπάρχουν µερικοί 
πυρήνες που εµφανίζουν το φαινόµενο της 
αυθόρµητης σχάσης. 

Αντιδράσεις Σύντηξης, Fusion reactions 
Η πυρηνική διαδικασία κατά την οποία δύο 
µικροί πυρήνες ξεπερνούν τη µεταξύ τους 
απωστική ηλεκτρική δύναµη και συνενώνο-
νται. Το φαινόµενο συνοδεύεται από έκλυση 
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µεγάλου ποσού ενέργειας και είναι ο τρόπος 
µε τον οποίο παράγεται ενέργεια στον Ήλιο 
και τα άλλα αστέρια. Αν τεθούν στο µέλλον 
υπό έλεγχο οι αντιδράσεις σύντηξης, η αν-
θρωπότητα θα αποκτήσει µία ανεξάντλητη 
πηγή ενέργειας. 

Αντιδραστήρας Alcator, Alcator 
Τύπος αντιδραστήρα που χρησιµοποιείται για 
τη δηµιουργία πλάσµατος και τη µελέτη αντι-
δράσεων πυρηνικής σύντηξης. Όσο αφορά 
στη µορφή του έχει το σχήµα ενός πηνίου που 
ο άξονάς του έχει καµπυλωθεί και σχηµατίζει 
έναν κύκλο ώστε το πλάσµα να κινείται ε-
γκλωβισµένο στο εσωτερικό του. Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του αντιδραστήρα είναι το 
υψηλό µαγνητικό πεδίο που επικρατεί στο 
εσωτερικό του, µεγαλύτερο των 8 Τesla, µε 
συνέπεια να µπορεί να χρησιµοποιεί πλάσµα 
µεγάλης πυκνότητας.   

Αντικουάρκ, Antiquark 
Το αντισωµατίδιο ενός κουάρκ. Ένα αντι-
κουάρκ συµβολίζεται µε µια παύλα πάνω από 
το αντίστοιχο σύµβολο του κουάρκ. 

Αντιµόνιο, Sb Antimony 
Είναι χηµικό στοιχείο της οµάδας VA του πε-
ριοδικού πίνακα, µε ατοµικό αριθµό Z = 51, 
ατοµικό βάρος 121.75, σηµείο τήξεως 631 oC 
και σηµείο ζέσεως 1388 oC. Χαρακτηρίζεται 
ως µεταλλοειδές στοιχείο, διότι έχει µεταλλι-
κή λάµψη και αγωγιµότητα. Λαµβάνεται από 
το ορυκτό αντιµονίτη, Sb2S3 και χρησιµοποι-
είται για τη σύνθεση κραµάτων. 

Αντινουκλεόνιο, Antinucleon 
Το αντισωµάτιο του νουκλεονίου 

Αντισωµάτια, Antiparticles  
Υποατοµικά σωµατίδια,  οι θεµελιώδεις ιδιό-
τητες των οποίων είναι κατοπτρικές των αντί-
στοιχων ιδιοτήτων των γνωστών σωµατιδίων. 
Για παράδειγµα το αντιπρωτόνιο έχει την ίδια 
µάζα µε το πρωτόνιο αλλά αρνητικό φορτίο. 
Το αντιηλεκτρόνιο, γνωστό ως ποζιτρόνιο έχει 
στοιχειώδες θετικό ηλεκτρικό φορτίο. Όταν 
ένα σωµάτιο συναντήσει το αντίστοιχό του 
αντισωµάτιο, τότε αµφότερα µετατρέπονται 
σε ενέργεια. Αντίστροφα, καθαρή ενέργεια 
(π.χ. ένα φωτόνιο) µπορεί να µετατραπεί σε 
ζεύγος σωµατιδίου – αντισωµατιδίου. 

αντισυµµετρική κυµατοσυνάρτηση, antisummetric 
wavefunction 

Είναι η κυµατοσυνάρτηση που περιγράφει ένα 
µποζόνιο, δηλαδή ένα σωµάτιο ή ένα σύστηµα 
σωµάτων µε ακέραιο σπιν. Έχει περιττή οµο-
τιµία. 

Αντιύλη, Antimater 
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Η αντιύλη είναι η µορφή της ύλης που αποτε-
λείται από τα αντισωµατίδια των σωµατιδίων 
που συγκροτούν τη συνήθη ύλη. Για παρά-
δειγµα, ένα άτοµο αντι-υδρογόνου αποτελεί-
ται από ένα αρνητικά φορτισµένο αντιπρωτό-
νιο, γύρω από το οποίο περιστρέφεται ένα θε-
τικά φορτισµένο ποζιτρόνιο. Αν ένα σωµατί-
διο και ένα αντισωµατίδιο έρθουν σε επαφή, 
και τα δύο καταστρέφονται και παράγεται η-
λεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Με την αντιύ-
λη, θα µπορούσαµε να εκµεταλλευτούµε το 
σύνολο της ισοδύναµης ενέργειας της ύλης, 
αντί για τα µικρά ποσοστά που δίνουν η χηµι-
κή ενέργεια ή οι πυρηνικές αντιδράσεις που 
χρησιµοποιούνται σήµερα. Η αντίδραση 1 kg 
αντιύλης µε 1 kg ύλης θα παρήγαγε 1.8×1017 
J ενέργειας (σύµφωνα µε την εξίσωση E = 
mc2). Σε αντίθεση, η καύση ενός χιλιόγραµ-
µου πετρελαίου παράγει 4.2×107 J και η πυ-
ρηνική σύντηξη ενός χιλιόγραµµου υδρογόνου 
θα παρήγαγε 2.6×1015 J. Άτοµα αντιυδρογό-
νου δηµιουργούνται, πολύ περιορισµένα σ' α-
ριθµό, σε εργαστήρια από τα τέλη του 20ού 
αιώνα, αλλά η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ 
σύντοµη και δεν µπορούν να διατηρηθούν. 
Επιπλέον, η δηµιουργία τους απαιτεί πελώρι-
ους µηχανισµούς (επιταχυντή σωµατιδίων) 
και τεράστιες ποσότητες ενέργειας, πολύ πε-
ρισσότερη ενέργεια από αυτή που απελευθε-
ρώνει η εξαΰλωση τους µε την ύλη. Αν και 
εντοπίζονται µερικές φορές σωµατίδια αντιύ-
λης στο σύµπαν (το πρώτο αντισωµάτιο ανα-
καλύφτηκε το 1933˙ επρόκειτο για ένα αντιη-
λεκτρόνιο που δηµιούργησε η συνάντηση κο-
σµικών ακτίνων µε την ατµόσφαιρα), οι ση-
µερινές µας γνώσεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει 
άτοµο αντιύλης στη φύση. Η εξαφάνιση της 
αντιύλης (που δηµιουργήθηκε ταυτόχρονα µε 
την ύλη σύµφωνα µε τη θεωρία της Μεγάλης 
Έκρηξης) παραµένει ένα µυστήριο, αλλά είναι 
βέβαιο ότι χωρίς αυτό το γεγονός δεν θα είχα-
µε υπάρξει ποτέ. Σύµφωνα µε µια υπόθεση για 
την εξήγηση της εξαφάνισης της αντιύλης, η 
αντιύλη υπάρχει σ' ένα ξεχωριστό σύµπαν πα-
ράλληλο προς το δικό µας, αλλά το πρόβληµα 
είναι ότι είναι αδύνατον να αποδειχθεί η ορ-
θότητα αυτής της υπόθεσης, εφόσον είναι α-
δύνατον να έρθουµε σ' επαφή µ' ένα παράλλη-
λο σύµπαν (αν υφίσταται ένα). Μια άλλη εξή-
γηση ίσως είναι ότι υπάρχουν αντικαόνια, α-
ντισωµατίδια που µπορούν να µεταµορφω-
θούν αυθόρµητα στο αντίστοιχο σωµατίδιο 
τους. Εφόσον ύλη κι αντιύλη λειτουργούν µε 
τον ίδιο τρόπο, το αντίθετο θα πρέπει να ήταν 
εφικτό µε την ίδια ευκολία, δεν ισχύει όµως 
αυτή η περίπτωση: αντικαόνια θα µπορούσαν 
να γίνουν καόνια, αλλά ένας µικρός αριθµός 
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από αυτά τα νέα καόνια δεν θα µπορούσε να 
ξαναγίνει αντικαόνιο, και λόγω µη επιστροφής 
στην αρχική κατάσταση, ο αριθµός αντικαο-
νίων θα ήταν πολύ µικρότερος από αυτόν των 
καονίων, συνεπώς η ύλη αναπόφευκτα επι-
κράτησε επί της αντιύλης. Αυτή η υπόθεση 
αποτελεί καρπό παρατηρήσεων που πραγµα-
τοποιήθηκαν από φυσικούς τη δεκαετία του 
'60. Αυτές οι υποθέσεις δεν δίνουν όµως εξή-
γηση για τα πάντα: το ζεύγος καόνι-
ο/αντικαόνιο δεν αποτελεί ίσως παρά µόνο 
ένα µικρό τµήµα της ύλης/αντιύλης, κι ακόµη 
κι αν οι φυσικοί εκτιµούν ότι υπήρχε µόνο ένα 
δισεκατοµµυριοστό ύλης περισσότερο σε σύ-
γκριση µε την αντιύλη, ψάχνουν εποµένως µια 
πιο ολοκληρωµένη λύση στο µυστήριο αυτό 
µελετώντας τις ιδιότητες άλλων αντισωµατι-
δίων, τα οποία θα δηµιουργήσουν στο εγγύς 
µέλλον µέσα σε µεγάλες εγκαταστάσεις. Σύµ-
φωνα µε µια άλλη θεωρία, η ύλη και η αντιύ-
λη δηµιουργήθηκαν ταυτόχρονα τη στιγµή της 
Μεγάλης Έκρηξης. Αλλά µόλις µερικά κλά-
σµατα του µικροδευτερολέπτου αργότερα, η 
ύλη και η αντιύλη συγκρούστηκαν κι εξαϋλώ-
θηκαν. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν µια πο-
λύ λεπτή διαφορά του αριθµού σωµατιδίων 
που θα ήταν υπεύθυνη για την κυριαρχία της 
ύλης επί της αντιύλης (για παράδειγµα: 
1.000.000.001 σωµατίδια ύλης για κάθε 
1.000.000.000 σωµατίδια αντιύλης). Αυτή η 
θεωρία δεν εξαιρεί την πιθανότητα ένα αντί-
θετο φαινόµενο να έχει συµβεί σε µια άλλη 
διάσταση, εποµένως την πιθανότητα ότι υπάρ-
χει άλλο σύµπαν αλλά στο οποίο η αντιύλη εί-
ναι αυτή που έχει το µικρό αριθµητικό προβά-
δισµα. Θα γινόταν τότε λόγος για αντισύµπαν. 

Αντιφερµιόνιο, antifermion 
Το αντισωµατίδιο ενός φερµιονίου (βλ. επίσης 
αντισωµατίδιο). 

ανυσµατικό δυναµικό, vector potentional 
δυναµικό που περιέχει ένα άνυσµα ή ένα ανυ-
σµατικό τελεστή. 

άνω κουάρκ, up quark 
Η γεύση (βλ. γεύση) του κουάρκ µε τη µικρό-
τερη µάζα, µε ηλεκτρικό φορτίο 2/3. 

αξονικό διάνυσµα, axial vector 
Τα αξονικά ανύσµατα δεν αλλάζουν το πρό-
σηµο κάτω από την επίδραση του τελεστή της 
οµοτιµίας, για παράδειγµα 

( ) ( )r p r p= × → − × − =  όµοια θα ισχύει 
και για τα σπιν s και J. 

απαγορευµένη µετάβαση, Forbidden transition  
Η απαγορευµένη µετάβαση είναι µια ενεργει-
ακή µετάβαση µε πολύ µικρή πιθανότητα µε-
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ταξύ δύο δυνατών κβαντικών καταστάσεων 
ενός συστήµατος 

Απαγορευτική Αρχή του Pauli, Exclusion Principle 
Βασική αρχή της στατιστικής των φερµιονίων, 
γνωστή και ως απαγορευτική αρχή του Pauli, 
κατά την οποία δεν επιτρέπεται σε δύο ταυτό-
σηµα φερµιόνια ενός συστήµατος να βρίσκο-
νται στην ίδια κβαντική κατάσταση. ∆ιαφορε-
τικά δεν µπορούν να δοµήσουν δέσµιο σύ-
στηµα δύο ταυτόσηµα φερµιόνια µε ίδιους 
κβαντικούς αριθµούς 

απελευθέρωση ενέργειας, energy release 
Είναι η εκλυόµενη ενέργεια µίας εξώθερµης 
αντίδρασης. 

Απογύµνωση, stripping 
απόλυτη θερµοκρασία, absolute temperature 

Είναι η τιµή της θερµοκρασίας µετρηµένη µε 
σηµείο αναφοράς το απόλυτο µηδέν, το οποίο 
είναι ίσο µε  
0K = -273.15οC . 

απορροφηµένη δόση, Absorbed dose 
Είναι η απορροφούµενη ενέργεια ανά µονάδα 
µάζας ενός υλικού, όταν διέλθουν από αυτό 
ιονίζουσες ακτινοβολίες. Μετριέται σε rad. 
1rad = 10-2 Joule/Kgr. Ορίζεται από τη σχέση 
D = ∆Ε/∆m. 
Η µονάδα απορροφούµενης δόσης. Προσδιο-
ρίζεται ως ενέργεια ίση µε 1 joule απορρο-
φούµενη από 1 kg µάζας. Άρα 1 1Grey = 
1J/kg. 

Απορρόφηση, Absorbtion 
Όταν σωµατίδια διέρχονται µέσα από την ύλη 
αλληλεπιδρούν µε αυτήν. 

Απορροφητικότητα, Absorptance 
Ισούται µε το λόγο της απορροφηµένης έντα-
σης µιας ακτινοβολίας από ένα υλικό προς τη 
συνολική ένταση της ακτινοβολίας που προ-
σπίπτει στο υλικό. Αν η ανακλώµενη ακτινο-
βολία είναι ελάχιστη, η απορροφητικότητα Α 
ισούται µε: Α = 1−Τ  
όπου Τ η διαπερατότητα του υλικού. 

απώλεια ενέργειας, Degradation 
Η ελάττωση της ενέργειας ενός σωµατιδίου, 
π.χ. ηλεκτρονίου, καθώς κινείται µέσα στην 
ύλη και αλληλεπιδρά µε αυτήν.  

Άπωση Coulomb, Coulomb repulsion 
Απωστική δύναµη Coulomb µεταξύ οµόση-
µων (θετικών ή αρνητικών) ακίνητων ηλε-
κτρικών φορτίων. 

Αργίλιο, Al, Aluminum 
Είναι χηµικό στοιχείο της IIIA οµάδας του 
περιοδικού πίνακα, συµβολίζεται µε Al, έχει 
ατοµικό αριθµό Ζ = 13, ατοµικό βάρος 26.98, 
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σηµείο ζέσεως 2450 oC και σηµείο τήξεως 
658 oC. Είναι αργυρόλευκο µεταλλικό στοι-
χείο, το οποίο δεν υπάρχει στη φύση σε ατο-
µική µορφή, αλλά πάντα σε πυριτικά ή άλλα 
ορυκτά. Ο βωξίτης είναι το κυριότερο ορυκτό 
του αργιλίου. Το αργίλιο διαλύεται από ισχυ-
ρά οξέα και βάσεις, ενώ δε διαλύεται στο νι-
τρικό οξύ. Είναι ισχυρή αναγωγική ουσία. 
Παρασκευάζεται µε ηλεκτρόλυση καθαρού 
βωξίτη σε τήγµα κρυόλιθου, Na3AlF6, στο 
οποίο διαλύεται το οξείδιο του αργιλίου, οπό-
τε στερεό αργίλιο αποτίθεται στην κάθοδο. 
Είναι ελαφρύ, ανθεκτικό στη διάβρωση και 
µπορεί να υποστεί εύκολα επεξεργασία. Χρη-
σιµοποιείται στην κατασκευή οχηµάτων και 
αεροσκαφών, στην οικοδοµική και ως υλικό 
ηλεκτρικών καλωδίων.  

Αργό, Ar, Argon 
Είναι ευγενές αέριο, άχρωµο και άοσµο, µε 
ατοµικό αριθµό 18 και ατοµική µάζα 39.99. 
Περιέχεται στον ατµοσφαιρικό αέρα σε ποσο-
στό περίπου 0.94 %. Αποτελείται από µίγµα 
τριών ισοτόπων και δεν αντιδρά στις συνήθεις 
συνθήκες.  

Αρχή Αβεβαιότητας, Uncertainty Principle 
Κβαντική αρχή, που αρχικά διατυπώθηκε από 
τον Heisenberg, η οποία δηλώνει ότι δεν υ-
πάρχει δυνατότητα να γνωρίζουµε µε ακρίβεια 
και τη θέση x και την ορµή p ενός σώµατος 
την ίδια χρονική στιγµή. 

Αρσενικό, As, Arsenic 
Είναι χηµικό στοιχείο της οµάδας VA του πε-
ριοδικού πίνακα. Συµβολίζεται µε As, έχει α-
τοµικό αριθµό 33, ατοµικό βάρος 74.9216 και 
σηµείο τήξεως 817 oC (σε 28 atm), είναι δια-
λυτό σε νιτρικό οξύ και αδιάλυτο στο νερό. 
Χαρακτηρίζεται ως µεταλλοειδές στοιχείο µε 
µεταλλική λάµψη και κάποια τιµή αγωγιµότη-
τας. Υπάρχει σε διάφορες αλλοτροπικές µορ-
φές, µε σπουδαιότερες το κίτρινο, το µέλαν 
και το µεταλλικό. Λαµβάνεται από διάφορα 
ορυκτά. Οι ενώσεις του αρσενικού χρησιµο-
ποιούνται ως εντοµοκτόνες ή ναρκωτικές ου-
σίες. 

Ασβέστιο, Ca, Calcium 
Ένα από τα πλέον διαδεδοµένα, στη φύση µε-
ταλλικά στοιχεία, το ασβέστιο αποτελεί το 3,5 
% του στερεού φλοιού της γης. Στη φύση βρί-
σκεται κυρίως µε τη µορφή αλάτων, όπως αν-
θρακικό ασβέστιο (CaCO3) στα ορυκτά ασβε-
στίτης, κιµωλία, µάρµαρο, θειικό ασβέστιο 
(CaSO4) στο γύψο, πυριτικό ασβέστιο, φω-
σφορικό ασβέστιο κ.τ.λ. Είναι αργυρόλευκο 
µέταλλο µε πυκνότητα 1,5 5 gr/cm3, σηµείο 
τήξεως 850 οC και σηµείο ζέσεως 1487 οC. Η 
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αποθήκευσή απαιτεί ιδιαίτερη προφύλαξη, 
λόγω της υψηλής του δραστικότητας απέναντι 
στην υγρασία και τον αέρα. Σε υγρό περιβάλ-
λον αντιδρά αυθόρµητα προς παραγωγή του 
υδροξείδιου του, ενώ στον αέρα αναφλέγεται 
προς σχηµατισµό του οξειδίου και του νιτρι-
δίου του. Το στοιχειακό ασβέστιο χρησιµο-
ποιείται στη βιοµηχανία παρασκευής κραµά-
των µε αργίλιο, χαλκό και µόλυβδο προς βελ-
τίωση των µηχανικών ιδιοτήτων των ανωτέρω 
µετάλλων. Επίσης χρησιµοποιείται ως αναγω-
γικό και αφυδατικό µέσο.  

ασθενές φορτίο, Weak charge 
Είναι το φορτίο της ασθενής αλληλεπίδρασης. 

ασθενής αλληλεπίδραση, Weak interaction 
Είναι µία από τις τέσσερις θεµελιώδες αλλη-
λεπιδράσεις και συµβαίνουν  µεταξύ στοιχει-
ωδών σωµατιδίων. Είναι πολύ πιο ασθενής 
από την ισχυρή και την ηλεκτροµαγνητική 
αλληλεπίδραση και πολύ ισχυρότερη της βα-
ρυτικής. Οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις γίνο-
νται µε πολύ αργό ρυθµό η διάρκειά τους εί-
ναι της τάξης των 10-10 sec. Το βασικότερο 
σωµατίδιο που αλληλεπιδρά ασθενώς είναι το 
νετρίνο.  

ασθενής σύζευξη, weak coupling 
Η ασθενής αλληλεπίδραση µεταξύ πεδίων 
φερµιονίων. 

αστέρας νετρονίων, Neutron star 
Όταν ένα άστρο – γίγας πεθαίνει µε διαδικα-
σία έκρηξης supernova (βλ. λέξη) αφήνει τε-
λικά ένα µικρό σώµα πυκνότητας παρόµοιας 
µε αυτήν του πυρήνα, ένα αστέρι νετρονίων. 
Σχεδιάζονται πολλά πειράµατα µε στόχο την 
κατανόηση των ιδιοτήτων της πυρηνικής ύ-
λης, κάτι που θα βοηθήσει στην κατανόηση 
των αστέρων νετρονίων. 

Αστρική νουκλεοσύνθεση, Stellar nucleosynthesis 
είναι ο συλλογικός όρος για  πυρηνικές  αντι-
δράσεις που πραγµατοποιούνται µέσα  αστέ-
ρια  για να χτίσει τους πυρήνες του βαρύτερου  
στοιχεία 

αστροφυσική, astrophysics 
Η φυσική των αστρονοµικών σωµάτων, όπως 
είναι οι αστέρες και οι γαλαξίες. 

ατοµικός αριθµός, Atomic number  
Συµβολίζεται µε Ζ και είναι ίσος µε τον αριθ-
µό των πρωτονίων του πυρήνα. Στα ουδέτερα 
άτοµα είναι ίσος µε τον αριθµό των ηλεκτρο-
νίων, δεδοµένου ότι το συνολικό αρνητικό 
φορτίο των ηλεκτρονίων εξουδετερώνει στα 
άτοµα αυτά το φορτίο του πυρήνα, που οφεί-
λεται στα πρωτόνια. 
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Άτοµο, Atom 
Το άτοµο (ετυµ. = άτµητο < α στερητ. + τέ-
µνω) είναι το µικρότερο δυνατό σωµατίδιο 
ενός χηµικού στοιχείου το οποίο διατηρεί χη-
µικές ιδιότητες. Η λέξη άτοµο αρχικά εννοού-
σε το µικρότερο δυνατό άτµητο σωµατίδιο, 
αλλά στη συνέχεια ο όρος αυτός απέκτησε ει-
δικό νόηµα στην επιστήµη όταν βρέθηκε πως 
και τα άτοµα αποτελούνται από µικρότερα 
υποατοµικά σωµατίδια. Τα περισσότερα άτο-
µα αποτελούνται από τρεις τύπους υποατοµι-
κών σωµατιδίων τα οποία διέπουν τις ιδιότη-
τες των πρώτων: ηλεκτρόνια, τα οποία έχουν 
αρνητικό φορτίο και έχουν τη µικρότερη µάζα 
από όλα τα τρία. πρωτόνια, τα οποία έχουν 
θετικό φορτίο και έχουν µάζα περίπου 1836 
φορές µεγαλύτερη από αυτή των ηλεκτρονίων 
και νετρόνια, τα οποία δε φέρουν φορτίο και 
έχουν µάζα περίπου 1838 φορές µεγαλύτερη 
από αυτή των ηλεκτρονίων. Τα πρωτόνια και 
τα νετρόνια είναι και τα δύο νουκλεόνια και 
σχηµατίζουν τον συµπαγή ατοµικό πυρήνα. 
Τα ηλεκτρόνια σχηµατίζουν το πολύ µεγαλύ-
τερης έκτασης ηλεκτρονικό νέφος το οποίο 
περιβάλλει τον πυρήνα. Τα άτοµα διαφέρουν 
στον αριθµό του κάθε είδους υποατοµικών 
σωµατιδίων που περιέχουν. Ο αριθµός των 
πρωτονίων σε ένα άτοµο (ο λεγόµενος ατοµι-
κός αριθµός) καθορίζει το στοιχείο του ατό-
µου. Για ένα συγκεκριµένο στοιχείο, ο αριθ-
µός των νετρονίων δεν είναι µοναδικός ενώ ο 
αριθµός τους καθορίζει το ισότοπο του συ-
γκεκριµένου στοιχείου. Τα άτοµα είναι ηλε-
κτρικά ουδέτερα αν έχουν ίσο αριθµό πρωτο-
νίων και ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια τα ο-
ποία βρίσκονται µακρύτερα από τον πυρήνα 
µπορούν να µεταφερθούν σε άλλα γειτονικά 
άτοµα ή ακόµη και να µοιρασθούν µεταξύ 
τους. Άτοµα τα οποία έχουν έλλειµµα ή πε-
ρίσσεια ηλεκτρονίων ονοµάζονται ιόντα. Ο 
αριθµός των πρωτονίων και νετρονίων στον 
ατοµικό πυρήνα µπορεί επίσης να αλλάζει, 
µέσω της πυρηνικής σύντηξης ή της πυρηνι-
κής σχάσης. Τα άτοµα είναι οι θεµελιώδεις 
οικοδοµικοί λίθοι της χηµείας, και διατηρού-
νται στις χηµικές αντιδράσεις. Τα άτοµα είναι 
ικανά να σχηµατίζουν µεταξύ τους δεσµούς 
δίνοντας µόρια και άλλου τύπου χηµικά στοι-
χεία. Τα µόρια αποτελούνται από πολλαπλά 
άτοµα. Για παράδειγµα, ένα µόριο νερού είναι 
συνδυασµός δύο ατόµων υδρογόνου και ενός 
ατόµου οξυγόνου. 

αυθόρµητη σχάση, Spontaneous fission 
Η διαδικασία κατά την οποία ένας βαρύς πυ-
ρήνας διασπάται προς δύο περίπου ισοµεγέ-
θεις ελαφρύτερους πυρήνες, ενώ ταυτόχρονα 
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αποδεσµεύονται τα νετρόνια που περισσεύ-
ουν. Πρόκειται για ένα είδος ραδιενεργού 
διάσπασης και γίνεται χωρίς να απαιτείται α-
πορρόφηση νετρονίου, η οποία είναι απαραί-
τητη για τις αλυσιδωτές αντιδράσεις ( βλ. λέ-
ξη) στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. 
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Β – β  
β σωµατίδια, Beta particle 

Ηλεκτρόνια β− ή ποζιτρόνια β+ 
βαθµοί ελευθερίας, Degrees of Freedom 

Είναι το πλήθος των ανεξάρτητων µεταβλη-
τών, οι οποίες πρέπει αυθαίρετα να προσδιο-
ριστούν, για να περιγραφεί µια εντατική κα-
τάσταση του συστήµατος. Προσδιορίζονται 
από τον κανόνα των φάσεων και περιλαµβά-
νουν τη θερµοκρασία, την πίεση και τις συ-
στάσεις των περιεχοµένων στο σύστηµα φά-
σεων. 

βαθµός υπέρβασης, Advanced Factor  
Ο βαθµός υπέρβασης εκφράζει την επιπλέον 
ενέργεια που παράγεται σε ένα σηµείο ενός 
αντιδραστήρα, σε σχέση µε την κατά µέσο 
όρο ενέργεια. Είναι ίση µε το λόγο της δόσης 
της ακτινοβολίας που απορροφάται σε ένα 
σηµείο του αντιδραστήρα, σε κάποιο χρονικό 
διάστηµα, προς τη δόση σε κάποιο άλλο ση-
µείο αναφοράς. Συνήθως, στο σηµείο που µε-
τριέται ο βαθµός υπέρβασης έχει τοποθετηθεί 
επιπλέον καύσιµο ή εντοπίζεται έντονη δρα-
στηριότητα.  

Βαθµωτό,  scalar 
Βαθµωτό είναι ένα µέγεθος το οποίο χαρα-
κτηρίζεται από έναν και µόνο αριθµό, που τον 
ονοµάζουµε µέτρο. Βαθµωτά µεγέθη υπάρ-
χουν παντού γύρω µας, όπως η θερµοκρασία, 
η ενέργεια και η ισχύς. 

Βάριο, Barium 
Πρόκειται για αργυρόλευκο, µαλακό µέταλλο 
της οµάδας των αλκαλικών γαιών, µε ατοµικό 
αριθµό 56, ατοµικό βάρος 137.34, σηµείο τή-
ξεως 725 oC και σηµείο ζέσεως 1640 oC. Εξά-
γεται κυρίως από τον ορυκτό βαρυτίτη 
(BaSO4). Είναι εύθραυστο και ακριβό µέταλ-
λο, προσβάλλεται από την υγρασία και το ο-
ξυγόνο της ατµόσφαιρας, κατεργάζεται δύ-
σκολα και εκπέµπει τοξική σκόνη. Χρησιµο-
ποιείται ως υλικό απορρόφησης αερίων σε 
συστήµατα κενού. 

βαρύ νερό, Heavy water 
2Η2Ο ή D2O νερό στο οποίο το άτοµο του υ-
δρογόνο έχει στον πυρήνα (εκτός του πρωτο-
νίου) και ένα νετρόνιο. Ένα τέτοιο άτοµο υ-
δρογόνου ονοµάζεται δευτέριο, D (βλ. λέξη). 

Βαρύ υδρογόνο, Heavy Hydrogen 
Φυσικό ισότοπο του υδρογόνου, µε ένα επι-
πλέον νετρόνιο στον πυρήνα από το κοινό υ-
δρογόνο. Ονοµάζεται και δευτέριο, συµβολί-
ζεται ως 2H ή D ή d και έχει σηµείο ζέσεως 
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23.5 K και σηµείο τήξεως 18.65 K. Οι ενώσεις 
του είναι λίγο πιο αδρανείς από του υδρογό-
νου και χρησιµοποιούνται στη διευκρίνιση 
του µηχανισµού διαφόρων αντιδράσεων και 
ως διαλύτες στη φασµατοσκοπία πυρηνικού 
συντονισµού (NMR). 

βαρυονική δεκάδα, Baryon decuplet 
Η βαρυονική δεκάδα έχει: 
Καταστάσεις µε την µικρότερη µάζα 

Σπιν – οµοτιµία P 3J
2

+

=  

∆οµείται µε τα quarks u,d,s 
Αφού J = 3/2 τα τρία quarks θα έχουν οµόρ-
ροπα σπιν ↑↑↑ 
Το υπερφορτίο σε αυτή την οµάδα θα υπολο-
γίζεται από τη σχέση Y = B +S 
 
Παρατηρήσεις: 
Οι γεύσεις έχουν B = 1/3 άρα 3 quarks θα δο-
µούν βαρυόνιο µε B = 1. 
Το ισοσπίν Ι και Ι3 είναι «ιδιότητα» των u και 
d quark συγκεκριµένα 
Ι = 1/2 και I3 = 1/2 για το u 
Ι = 1/2 και I3 = −1/2 για το d 
Προφανώς δεν έχουν παραδοξότητα S, δηλα-
δή S = 0. 
Η παραδοξότητα είναι «ιδιότητα» του s quark 
και αυτό θα έχει Ι = 0, Ι3 = 0. 
Στις χαµηλές ενέργειες J = s 
Αφού µελετάµε τα quarks u,d,s το µέγιστο Ι 
θα είναι 3/2 και το ελάχιστο 0. 
 
Αφού το ισοσπίν µπορεί να είναι 3/2 στον x 
άξονα τοποθετούµε το I3 µε τιµές: 
 −3/2,−1,−1/2,1/2,1,3/2  
Το Ι παίρνει τιµές 3/2,1,1/2,0 
Η παραδοξότητα S θα παίρνει τιµές από 0 έως 
−3 
Το υπερφορτίο Υ = B + S   
Έτσι έχουµε 
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Παρατήρηση 
1. Τα µέλη κάθε πολλαπλότητας ισοσπίν έ-
χουν σχεδόν την ίδια µάζα 
2. Οι καταστάσεις διαφορετικής παραξενιάς 
διαφέρουν σηµαντικά σε µάζα, αλλά δεν είναι 
τυχαίο που η διαφορά για κάθε αύξηση της S 
είναι περίπου ίδια 

βαρυονική οκτάδα, baryon octet    
Η βαρυονική οκτάδα έχει: 
Καταστάσεις µε την µικρότερη µάζα 

Σπιν – οµοτιµία P 1J
2

+

=  

∆οµείται µε τα quarks u,d,s 
Αφού J = 1/2τα τρία quarks θα έχουν σπιν 
↑↑↓ 
Το υπερφορτίο σε αυτή την οµάδα θα υπολο-
γίζεται από τη σχέση Y = B +S 
 
Έτσι έχουµε 

 

Y               S 

1 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
−1 
 
 
 

0 
 
 
 
 

−1 
 
 
 
 

−2 
 
             −1           −1/2            0             1/2            1         I3 

Μάζα  
MeV 
 
939 
 
 
 
 
1193 
1115 
 
 
 
1318 

Η βαρυονική οκτάδα 

n
udd 
↑↑↓ 

p
uud 
↑↑↓ 

Σ−

dds 
↑↑↓ 

 

Σo

uds 
↑↑↓ 

Σ− 

uus 
↑↑↓ 

Ξ− 
dss 
↓↑↑ 

Ξo  
uss 
↓↑↑ 

Λo

uds 
↑↓↑ 

Y       Ι       

1 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
−1 
 
 
 

3/
2 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1/
2 

 

0 
 
 
 
 

−1 
 
 
 
 

−2 
 
 
 

−3/2         −1           −1/2            0             1/2            1             

Μάζα  
MeV 
 
1232 
 
 
 
 
1384 
 
 
 
 
 
1533 
 

Η βαρυονική δεκάδα 
∆−

ddd 
∆o

ddu 
∆+ 

duu 
∆++ 

uuu 

Σ−

dds 
Σo

uds 
Σ+ 

uus 

Ξ− 
dss 

Ξo  
uss 

Ω− 
sss 
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βαρυονικός αριθµός, baryon nymber 
Όλα τα Βαρυόνια έχουν έναν νέο κβαντικό 
αριθµό τον Βαρυονικό και είναι σε όλα Β = 
+1. 
Τα αντιβαρυόνια έχουν Β = –1. 
Τα Βαρυόνια υπακούουν στην αρχή διατήρη-
σης βαρυονικού αριθµού. 
Σ’ όλες τις αλληλεπιδράσεις ο βαρυονικός α-
ριθµός (ολικός διατηρείται). 
Παρατήρηση: Αυτή η αρχή είναι η αιτία που 
σε όλες τις αντιδράσεις ο µαζικός αριθµός Α 
διατηρείται. 

Βαρυόνιο, baryon 
Αδρόνιο που αποτελείται από τρία κουάρκ. Το 
πρωτόνιο (uud) και το νετρόνιο (udd) είναι 
και τα δύο βαρυόνια. Επίσης, είναι πιθανό να 
περιέχουν επιπλέον ζεύγη κουάρκ-
αντικουάρκ. 

Βαρύτητα,gravity,gravitation 
Στη φυσική, βαρύτητα ονοµάζεται η ιδιότητα 
των υλικών σωµάτων να έλκουν άλλα υλικά 
σώµατα. Τα ελκώµενα σώµατα κινούνται µε 
επιταχυνόµενη κίνηση προς το έλκον σώµα. 
Οι έλξεις είναι αµοιβαίες. Το µέτρο της αντί-
στασης, που παρουσιάζει κάθε σώµα στην µε-
ταβολή της κινητικής του κατάστασης, το ο-
νοµάζουµε µάζα του σώµατος. Η δύναµη έλ-
ξης, που ονοµάζεται βάρος, είναι µεγαλύτερη 
όταν τα σώµατα είναι πλησιέστερα. Η βαρύ-
τητα στη γη έλκει τα υλικά σώµατα και προ-
καλεί την πτώση τους στην επιφάνειά της ό-
ταν αφεθούν ελεύθερα. Επιπροσθέτως, η βα-
ρύτητα είναι η αιτία της ύπαρξης της γης, του 
ήλιου και άλλων αστρικών σωµάτων. Χωρίς 
αυτή δεν θα είχε υπάρξει ζωή, όπως τη γνωρί-
ζουµε σήµερα. Η βαρύτητα είναι επίσης υπεύ-
θυνη για την τροχιά της γης και των υπόλοι-
πων πλανητών γύρω από τον ήλιο, την τροχιά 
της σελήνης γύρω από τη γη, τον σχηµατισµό 
παλιρροιών και άλλα φυσικά φαινόµενα που 
παρατηρούµε. Η δύναµη της βαρύτητας κρατά 
τους πλανήτες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. 
(Η εικόνα δεν βρίσκεται σε κλίµακα). Η βα-
ρύτητα είναι µία από τις τέσσερις βασικές αλ-
ληλεπιδράσεις στη φύση. Οι άλλες τρεις είναι 
η ηλεκτροµαγνητική δύναµη, η ασθενής πυ-
ρηνική και η ισχυρή πυρηνική. Η βαρύτητα 
είναι η πιο αδύναµη από τις τέσσερις αλληλε-
πιδράσεις, αλλά δρα σε µεγάλες αποστάσεις 
και είναι πάντοτε ελκτική. 

βαρυτική αλληλεπίδραση, gravitational interaction 
Αλληλεπίδραση των σωµατιδίων που οφείλε-
ται στη µάζα-ενέργειά τους. 

Βαρυτόνιο, graviton 
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Το σωµατίδιο-φορέας των βαρυτικών αλληλε-
πιδράσεων (δεν έχει παρατηρηθεί ακόµη άµε-
σα). 

Βηρύλλιο, Beryllium 
Χηµικό στοιχείο που παλαιότερα λεγόνταω 
και γλυκίνιο. Ανήκει στις αλκαλικές γαίες και 
έχει ατοµικό αριθµό 4 και ατοµικό βάρος 
9,01218. Είναι λευκό, µεταλλικό στοιχείο, µη 
διαβρώσιµο, µε σηµείο τήξεως 1281 oC και 
σηµείο ζέσεως 2450 oC. Λαµβάνεται από τη 
Βήρυλλο, Be3Al2 (SiO3)6. Οι ενώσεις του 
έχουν γλυκιά γεύση, αλλά είναι τοξικές. Με 
ακτινοβολία σωµατιδίων α, το µέταλλο γίνεται 
πηγή νετρονίων. Χρησιµοποιείται για την κα-
τασκευή κραµάτων χαλκού και νικελίου. 

Βήτατρο, Betatron 
Εύχρηστος κυκλικός επιταχυντής κατάλληλος 
για ηλεκτρόνια. Ένα µεταβαλλόµενο µαγνητι-
κό πεδίο αφ’ ενός δηµιουργεί ηλεκτρικό πεδίο 
που αυξάνει την κινητική ενέργεια των ηλε-
κτρονίων και αφ’ ετέρου τα οδηγεί σε κυκλική 
τροχιά σταθερής ακτίνας, µέσα σε αερόκενο 
χώρο σχήµατος σαµπρέλας. 

Βισµούθιο, Bismuth 
Είναι χηµικό στοιχείο της οµάδας VA του πε-
ριοδικού πίνακα, έχει ατοµικό αριθµό Z = 83, 
ατοµικό βάρος 208.98, σηµείο ζέσεως 1570 
oC και σηµείο τήξεως 273 oC. Αποτελεί σπά-
νιο ορυκτό, µόνο του ή µαζί µε χρυσό, θείο, 
σελήνιο ή τελλούριο. Υπάρχει σε διάφορες 
αλλοτροπικές µορφές, µε έντονο µεταλλικό 
χαρακτήρα, αλλά είναι εύθρυπτο και µη ελα-
τό. Χαρακτηριστική του ιδιότητα είναι η υψη-
λή απορρόφηση ακτινών γ. Χρησιµοποιείται 
σε κράµατα µε µόλυβδο αλλά και σε πυρηνι-
κούς αντιδραστήρες. 

Βολφράµιο, Wolfram 
Χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Z = 74. 
Το µέταλλο έχει σηµείο τήξεως 3410 οC και 
σηµείο ζέσεως 5660 οC, ενώ η πυκνότητά του 
είναι 19,3 gr/cm3. Επειδή είναι δύστηκτο µέ-
ταλλο χρησιµοποιείται για την κατασκευή 
κραµάτων µε υψηλή αντοχή στη θερµική κα-
ταπόνηση. 

Βόριο, Βόριο 
Συµβολίζεται µε B. Είναι αµέταλλο χηµικό 
στοιχείο, της οµάδας IIIA του περιοδικού πί-
νακα. Έχει ατοµικό αριθµό 5, ατοµικό βάρος 
10,811, σηµείο ζέσεως 2550 oC και σηµείο 
τήξεως 2300 oC. Πρόκειται για στερεό, µε 
σκούρο καστανό χρώµα, που λαµβάνεται από 
ορυκτά άλατα του βορικού οξέος. Υπάρχει σε 
πολλές αλλοτροπικές µορφές. Το κρυσταλλικό 
βόριο είναι πολύ αδρανές και προσβάλλεται 
µόνο από θερµά και πυκνά διαλύµατα οξειδω-



 

 

 761

Λ
εξικό ορώ

ν
 

τικών ουσιών και λαµβάνεται µε αναγωγή 
στην αέρια φάση του χλωριούχου βορίου. Το 
άµορφο είναι λιγότερο αδρανές και λαµβάνε-
ται µε αναγωγή οξειδίου του βορίου. 

Βρώµιο, Bromine 
είναι χηµικό στοιχείο της οµάδας των αλογό-
νων, µε ατοµικό αριθµό Z = 35, ατοµικό βά-
ρος 79.904, σηµείο ζέσεως 58.78 oC και ση-
µείο τήξεως -7,2 oC. Πρόκειται για ευκίνητο 
υγρό, πολύ πτητικό, µε σκούρο κόκκινο χρώ-
µα και µεγάλο ειδικό βάρος. Έχει χαρακτηρι-
στική οσµή, προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα ό-
ταν έρθει σε επαφή µε το δέρµα, ενώ οι ατµοί 
του προκαλούν σοβαρό ερεθισµό στα µάτια 
και το αναπνευστικό σύστηµα. Λαµβάνεται 
από το θαλασσινό νερό, µε συµπύκνωση και 
διαβίβαση χλωρίου, σε όξινο περιβάλλον. 
Χρησιµοποιείται στην οργανική χηµική σύν-
θεση, ως πρόσθετο βενζινών και στην ιατρική. 
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Γ – γ 
Γαδολίνιο, Gd,  Gadolinium 

Είναι τρισθενές µεταλλικό στοιχείο της δεύτε-
ρης υποοµάδας των σπάνιων γαιών µε ατοµι-
κό σύµβολο Gd, ατοµικό αριθµό Z = 64 και 
ατοµικό βάρος 157.25. Είναι ασηµόλευκο και 
εύπλαστο µε ισχυρές µαγνητικές ιδιότητες. 
Συναντάται στη φύση υπό τη µορφή επτά 
σταθερών ισοτόπων στο γαδολινίτη, στο µο-
ναζίτη, στο σαµαρσκίτη κ.λ.π. Χρησιµοποιεί-
ται στα σιδηροµαγνητικά κράµατα και στην 

Γάλλιο, Ga, Gallium 
Σπάνιο µεταλλικό στοιχείο της τρίτης οµάδας 
του περιοδικού συστήµατος µε χηµικό σύµβο-
λο Ga, ατοµικό αριθµό 31, ατοµικό βάρος 
69.72, ειδικό βάρος 5.9,σηµείο τήξης 29.8ο C 
και σηµείο βρασµού 2403ο C. Είναι µέταλλο 
τρισθενές, δισθενές ή µονοσθενές στις ενώ-
σεις του, λευκού χρώµατος και µαλακό. Συνα-
ντάται στη φύση (κυρίως στο σφαλερίτη, µα-
γνησίτη, βωξίτη κ.λ.π.) υπό µορφή δύο σταθε-
ρών ισοτόπων, το γάλλιο 69 και το γάλλιο 71. 

Γαλαξίας, galaxy 
Οµάδα αστέρων που συγκροτείται λόγω βα-
ρυτικών δυνάµεων. 

Γεγονός, event 
Αυτό που συµβαίνει όταν δύο σωµατίδια συ-
γκρούονται ή όταν ένα µεµονωµένο σωµατί-
διο διασπάται. Οι θεωρίες σωµατιδίων προ-
βλέπουν τις πιθανότητες διάφορων επιτρε-
πτών γεγονότων, που παρατηρούνται όταν µε-
λετάται µεγάλος αριθµός συγκρούσεων ή δια-
σπάσεων. ∆εν µπορούν να προβλέψουν το 
αποτέλεσµα για κάποιο µεµονωµένο γεγονός. 

Γενιά, generation 
Ένα σύνολο που περιέχει ένα σωµατίδιο από 
κάθε είδος φορτίου κουάρκ και λεπτονίου, 
οµαδοποιηµένα ανάλογα µε τη µάζα τους. Η 
πρώτη γενιά περιέχει τα άνω και κάτω 
κουάρκ, το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο του η-
λεκτρονίου. 

Γενική θεωρία της Σχετικότητας, Theory of general relativity 
Η θεµελιώδης θεωρία της βαρύτητας και της 
φύσης της καµπυλότητας του χωροχρόνου, 
που διατύπωσε ο Αϊνστάιν το 1915 και η ο-
ποία συµπεριλαµβάνει την ειδική θεωρία της 
σχετικότητας επεκταµένη σε µη αδρανειακά 
συστήµατα (επιταχυνόµενα) αναφοράς και την 
αρχή της ισοδυναµίας. Πολλά φαινόµενα ό-
πως η εκτροπή του φωτός, η βαρυτική ερυθρά 
µετατόπιση, οι µαύρες οπές, η βαρυτική ακτι-
νοβολία, η µετατόπιση του περιήλιου του Ερ-
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µή αποτελούν επιτυχίες και επιβεβαίωση της 
θεωρίας. 

Γερµάνιο, Ge, Germanium 
Χηµικό στοιχείο της τέταρτης οµάδας του πε-
ριοδικού συστήµατος µε σύµβολο  Ge, ατοµι-
κό αριθµό 32, ατοµικό βάρος 72,6, σθένη 2 
και 4, ειδικό βάρος 5,46, σηµείο τήξης 937.4ο 
C και σηµείο βρασµού 2.830ο C. Συναντάται 
στη φύση υπό µορφή µίγµατος πέντε ισοτό-
πων, των γερµανίων 70, 72, 73, 74 και 76. Εί-
ναι γκριζόλευκο σκληρό µεταλλοειδές στοι-
χείο µε ηµιαγωγές ιδιότητες και συναντάται 
στο γερµανίτη, στον αργυροδίτη κ.λ.π. σε πο-
λύ µικρές ποσότητες. 

Γεύση, flavour 
Όρος που χρησιµοποιείται για τους διαφορε-
τικούς τύπους κουάρκ (άνω, κάτω, γοητευτι-
κό, παράξενο, χαµηλό, υψηλό) και πιο σπάνια 
για τους διαφορετικούς τύπους λεπτονίων (η-
λεκτρόνιο, µιόνιο, τ). Για κάθε φορτισµένη 
γεύση λεπτονίου, υπάρχει µια αντίστοιχη γεύ-
ση νετρίνου. Με άλλα λόγια, γεύση είναι ο 
κβαντικός αριθµός που διακρίνει τους διαφο-
ρετικούς τύπους κουάρκ/λεπτονίων. Κάθε 
γεύση κουάρκ (u,d,s,b,t)και φορτισµένου λε-
πτονίου έχει διαφορετική µάζα. Για τα νετρί-
να, δεν γνωρίζουµε ακόµη αν έχουν µάζα και 
ποια είναι αυτή. 

Γήρανση, Aging 
Είναι η ελάττωση της ταχύτητας των νετρονί-
ων, που µε αυτό τον τρόπο απορροφώνται ευ-
κολότερα από τους πυρήνες που προκαλούν 
πυρηνικές αντιδράσεις 

Γκραβιτόνιο, graviton 
Το σωµατίδιο-φορέας των βαρυτικών αλληλε-
πιδράσεων (δεν έχει παρατηρηθεί ακόµη άµε-
σα). 

Γκρέι, Grey 
Το Grey είναι η µονάδα της απορροφούµενης 
δόσης ιονίζουσας ακτινοβολίας στο ∆ιεθνές 
Σύστηµα που ισούται µε την ποσότητα ακτι-
νοβολίας που προσδίδει ενέργεια 1 Joule  ανά  
Kgr  ακτινοβολούµενου υλικού και αντιστοι-
χεί σε  102 rad.  
Σύµβολο: Gy. 

Γλουόνια ή Γκλουόνια, Gluons  
Σωµατίδια µηδενικής µάζας, που ανταλλάσ-
σονται µεταξύ των κουάρκ και είναι οι φορείς 
(κβάντα) της ισχυρής αλληλεπίδρασης. ∆εν 
έχουν ποτέ αποµονωθεί ως ελεύθερα σωµατί-
δια. (είναι δυνητικά) 

γοητευτικό κουάρκ (c), charm quark 
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Η τέταρτη γεύση (βλ. γεύση) κουάρκ (µε σει-
ρά αυξανόµενης µάζας), µε ηλεκτρικό φορτίο 
+2/3. 

Γραµµές αποβολής, Driplines 
Στο διάγραµµα Ζ-Ν των πυρήνων, γνωστό ως 
«διάγραµµα Segre» (βλ. λέξη) οι πυρήνες που 
είναι δυνατόν να υπάρχουν περιορίζονται α-
νάµεσα σε δύο γραµµές του διαγράµµατος 
που ονοµάζονται γραµµές αποβολής. Αν ένα 
νουκλεόνιο ενσωµατωθεί σε ένα πυρήνα και ο 
νέος πυρήνας τεθεί εκτός των γραµµών αυ-
τών, τότε το νουκλεόνιο θα αποβληθεί από 
τον πυρήνα. Το όνοµα των γραµµών προέκυ-
ψε ακριβώς από το λόγο αυτό. 

Γραµµικό φάσµα, Linear Spectrum 
Κάθε φάσµα εκποµπής (από διάκριτα άτοµα 
αερίων και διεγερµένων ατµών) ή απορρόφη-
σης (από διάκριτα άτοµα αερίων και ατµών) 
που αποτελείται από µεµονωµένες, πολύ µι-
κρού εύρους φασµατικές γραµµές. Αποτελεί 
χαρακτηριστικό γνώρισµα του αερίου ή του 
ατµού ή του είδους των ατόµων του και το 
κριτήριο για το µονοσήµαντο προσδιορισµό 
τους. 

Γραµµικός επιταχυντής, linear accelarator  ή linac 
Επιταχυντής φορτισµένων σωµατιδίων  στον 
οποίο τα σωµατίδια δέχονται µία σειρά από 
ωθήσεις κατά µήκος ενός ευθύγραµµου αερό-
κενου θαλάµου από εναλλασσόµενα ηλεκτρι-
κά πεδία. 

γυροµαγνητικός λόγος, gyromagnetic ratio 
Ο λόγος για την τροχιακή κίνηση του ηλε-
κτρονίου ισούται µε − e/2m όπου e, m το φορ-
τίο και η µάζα του ηλεκτρονίου και για την ι-
διοπεριστροφή (σπιν) ισούται µε -e/m. 

γωνία Cabbibo, Cabbibo angle 
γωνία Weinberg, Weinberg angle 
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∆ – δ  
∆ Σωµατίδια, Delta particle 

Μπορεί κανείς να τα θεωρήσει σαν νουκλεό-
νια διεγερµένης κατάστασης µε µάζα λίγο µε-
γαλύτερη από τα αντίστοιχα νουκλεόνια. 

∆έσµη, beam 
Ροή σωµατιδίων που παράγονται από έναν ε-
πιταχυντή. Τα σωµατίδια συγκροτούνται σε 
οµάδες, δεσµίδες (bunch). Έτσι, µια δέσµη 
αποτελείται από πολλές δεσµίδες. 

∆έσµη Ε, E Beam 
∆έσµη ηλεκτρονίων υψηλής κινητικής ενέρ-
γειας που χρησιµοποιείται σε εφαρµογές που 
απαιτούνται γρήγορες ανιχνεύσεις αλληλεπι-
δράσεων υποατοµικών σωµατιδίων. 

δευτερεύουσα ακτινοβολία, Secondary Radiation 
Είναι η ακτινοβολία που παράγεται από την 
πρόσκρουση της πρωταρχικής ακτινοβολίας, 
δηλαδή αυτής που εκπέµπεται κατευθείαν από 
την πηγή, επάνω στην ύλη. 

δευτέριο (άτοµο), deuterium 
Φυσικό ισότοπο του υδρογόνου, µε ένα επι-
πλέον νετρόνιο στον πυρήνα από το κοινό υ-
δρογόνο. Ονοµάζεται και δευτέριο, συµβολί-
ζεται ως 2H ή D ή d και έχει σηµείο ζέσεως 
23.5 K και σηµείο τήξεως 18.65 K. Οι ενώσεις 
του είναι λίγο πιο αδρανείς από του υδρογό-
νου και χρησιµοποιούνται στη διευκρίνιση 
του µηχανισµού διαφόρων αντιδράσεων και 
ως διαλύτες στη φασµατοσκοπία πυρηνικού 
συντονισµού (NMR). 

δευτέριο (πυρήνας), deuteron 
δευτερογενής κβαντισµός, Second Quantization 

∆ιαδικασία στην οποία ένα κλασικό πεδίο µε-
τατρέπεται  ως ζεύγος σωµατιδίων. Οι µετα-
βλητές του πεδίου θεωρούνται ως τελεστές 
στους οποίους εφαρµόζονται αντιµεταθετικοί 
κανόνες. Οι τελεστές έπειτα περιγράφουν τις 
διαδικασίες απορρόφησης ή εκποµπής σωµα-
τιδίων ή φωτονίων. 

∆ηµήτριο, Cerium 
Είναι χηµικό στοιχείο της κατηγορίας των 
σπανίων γαιών µε ατοµικό αριθµό Ζ = 58, και 
ατοµικό βάρος 140.12. Έχει τέσσερα φυσικά 
ισότοπα µε µαζικό αριθµό Α = 
136,138,140,142 και δεκαπέντε τεχνητά ραδι-
οϊσότοπα. 

διάγραµµα Dalitz, Dalitz Plot 
Αναπαράσταση της ενέργειας, ή άλλων χαρα-
κτηριστικών, τριών σωµατιδίων που παράγο-
νται σε διαδικασίες πυρηνικών αντιδράσεων, 
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όπως των χαρακτηριστικών του ζεύγους 
Dalitz και του φωτονίου που παράγεται. 

διάγραµµα Feynman, Feynman diagram 
∆ιάγραµµα που απεικονίζει τις θεµελιώδεις 
αλληλεπιδράσεις (ηλεκτροµαγνητική, ισχυρή 
κ.λ.π.) µεταξύ των σωµατιδίων µέσω της δρά-
σης του φορέα (π.χ. εν δυνάµει φωτονίων και 
µεσονίων) της δύναµης. 

διάγραµµα Kurie, Kurie Plot 
Οι διαδικασίες µετατροπής ενός πρωτονίου σε 
νετρόνιο ή το αντίστροφο, για τις οποίες υ-
πεύθυνη είναι η ασθενής πυρηνική δύναµη. 
Όταν ένα νετρόνιο υφίσταται διάσπαση β, πα-
ράγεται ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένα 
αντινετρίνο. Ένα ελεύθερο νετρόνιο υφίσταται 
διάσπαση β, γιατί η µάζα του είναι µεγαλύτε-
ρη από το άθροισµα των µαζών ενός πρωτονί-
ου και ενός ηλεκτρονίου. Ένα πρωτόνιο υφί-
σταται διάσπαση β µόνο όταν βρίσκεται µέσα 
σε πυρήνα µε πλεόνασµα ενέργειας και συ-
γκριτικά µεγάλο αριθµό πρωτονίων. Τότε µε-
τατρέπεται σε νετρόνιο και ταυτόχρονα παρά-
γονται ένα ποζιτρόνιο και ένα νετρίνο. Η διά-
σπαση αυτή ονοµάζεται “β+” ενώ του νετρο-
νίου “β-”. 

∆ιάγραµµα Minkowski, Minkowski's Diagram 
∆ιάγραµµα µε οριζόντιο άξονα µία συντεταγ-
µένη του χώρου (x, ή y, ή z) και κατακόρυφο 
άξονα τον σχετικό χρόνο ct όπου τα γεγονότα 
δίνονται από σηµεία που προσδιορίζονται κα-
νονικά από παράλληλες στους άξονες και οι 
γεωδαισιακές σαν ευθείες. 

∆ιάγραµµα Segre, Segre chart 
Ένα διάγραµµα του οποίου συνήθως οι άξονες 
x και y δείχνουν αντίστοιχα αριθµό νετρονίων 
Ν και πρωτονίων Ζ. Περιλαµβάνει τετράγωνα, 
που αντιστοιχούν σε πυρήνες µε συγκεκριµέ-
νους αριθµούς πρωτονίων και νετρονίων και 
δείχνουν τις καθοριστικές ιδιότητες του κάθε 
πυρήνα, όπως η ραδιενέργειά του. 

∆ιάγραµµα ενεργειακών σταθµών, Energy Level Diagram 
∆ιάγραµµα καταστάσεων πυρήνα ή ατόµου 
κάποιου στοιχείου συναρτήσει των επιτρεπό-
µενων ενεργειών. H τετµηµένη συνήθως περι-
γράφει ζητούµενες καταστάσεις ατόµου, π.χ. 
S1/2, P3/2 , P1/2,.. 

διακρίνουσα Slater, Slater  Determinant 
 Είναι η κυµατοσυνάρτηση που περιγρέφει 
ένα συστήµατα φερµιονίων. 

∆ιανυσµατικό Πεδίο, Vector Field 
Πεδίο της φυσικής, κάθε σηµείο του οποίου 
περιγράφεται από την τιµή ενός διανυσµατι-
κού µεγέθους το οποίο µπορεί να αναλυθεί σε 
συνιστώσες.  
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∆ιαπερατότητα, Penetrability 
Με τον όρο διαπερατότητα χαρακτηρίζεται η 
ιδιότητα που µπορεί να έχει ένα σώµα ώστε να 
διέρχονται µέσα από τη µάζα ή την επιφάνειά 
του φως. 

διαπλάτυνση Doppler, Doppler broadening 
Πρόκειται για τη διαπλάτυνση του φάσµατος 
της ακτινοβολίας που εκπέµπεται από άτοµα, 
µόρια, ιόντα οι πυρήνες λόγω του φαινοµένου 
Doppler καθώς αυτά κινούνται τυχαία προς 
όλες τις διευθύνσεις. 

∆ιάσπαση, decay 
∆ιαδικασία κατά την οποία ένα σωµατίδιο ε-
ξαφανίζεται και στη θέση του εµφανίζονται 
δύο ή περισσότερα διαφορετικά σωµατίδια. 
Το άθροισµα των µαζών των παραγόµενων 
σωµατιδίων είναι πάντα µικρότερο από τη µά-
ζα του αρχικού σωµατιδίου. (Ωστόσο, η ενέρ-
γεια-µάζα διατηρείται). 

διάσπαση βήτα, Beta decay 
Αποδιέγερση και µεταστοιχείωση ραδιενερ-
γών πυρήνων κατά τον οποίο, ο ατοµικός α-
ριθµός µεταβάλλεται κατά ένα, ενώ ο µαζικός 
µένει ο ίδιος. Στην πυρηνική αντίδραση που 
συµβαίνει, ένα πρωτόνιο µετατρέπεται σε νε-
τρόνιο ή ανάποδα, ενώ αντίστοιχα εκπέµπεται 
ποζιτρόνιο και νετρίνο ή ηλεκτρόνιο και αντι-
νετρίνο.  

∆ιατήρηση, conservation 
Όταν ένα µέγεθος (π.χ. ηλεκτρικό φορτίο, ε-
νέργεια ή ορµή) διατηρείται, παραµένει αµε-
τάβλητο πριν και µετά από µία αντίδραση µε-
ταξύ σωµατιδίων. 

διατήρηση φορτίου, charge conservation 
Η παρατήρηση ότι το ηλεκτρικό φορτίο δια-
τηρείται σε κάθε διαδικασία µετατροπής µιας 
οµάδας σωµατιδίων σε µια άλλη. 

διεγερµένες καταστάσεις, excited states 
Κάθε ενεργειακή κατάσταση ενός πυρήνα, 
ατόµου, υψηλότερη της θεµελιώδους. 

διπολική ροπή, dipole moment 
Είναι το ανυσµατικό άθροισµα των ηλεκτρι-
κών ή µαγνητικών ροπών ενός πυρήνα, ατό-
µου ή µορίου. 

∆όση που υπάρχει στον αέρα, Air Dose 
Είναι η ενέργεια που απορροφάται ανά µονά-
δα µάζας ενός σώµατος που βρίσκεται σε κά-
ποιο σηµείο του αέρα. Η επίδραση του αέρα 
έγκειται στο ότι, στο σηµείο αυτό προσπίπτει 
η ακτινοβολία από την πηγή αλλά και αυτή 
που σκεδάζεται από το γύρω αέρα. 

∆ούβνιο, Db, Dubnium 
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Τεχνητό ραδιενεργό µεταλλικό στοιχείο, µε 
ατοµικό αριθµό Z = 104, µε δέκα ισότοπα και 
µέσο χρόνο ζωής έως 70s. Αναφέρεται και ως 
Unnilquadium (Rf). 

∆ράση, Action 
Είναι το χρονικό ολοκλήρωµα της λαγκριατζι-
νής που περιγράφει ένα σύστηµα ή πιο γενικά 
είναι άθροισµα ολοκληρωµάτων των γενικευ-
µένων ορµών p στη διεύθυνση κάθε γενικευ-
µένης συντεταγµένης q του φασικού χώρου: Ι 

= pdq∑∫  = Hdt∫  όπου Η ή χαµιλτονια-

νή του συστήµατος.  
∆υναµικό, Potential 

Συνάρτηση φ που ορίζει τη δυναµική κατά-
σταση ενός συστήµατος σωµάτων.  
Το διανυσµατικό πεδίο ∇ϕ  λέµε ότι απορρέει 
από το δυναµικό. 

∆υναµικό ανταλλαγής, Exhance Potentional 
∆υναµικό ανταλλαγής θέσης ( )M M r

ˆ ˆV V r P=  
Το δυναµικό ανταλλαγής θέσης περιέχει τον 
τελεστή Majorana rP̂  ο οποίος έχει ιδιοτιµές 

( )1−  και στην περίπτωση δύο σωµάτων ταυ-
τίζεται µε τον τελεστή της οµοτιµίας. 
∆υναµικό ανταλλαγής σπιν ( )ˆ ˆV V r PΒ Β σ=  
Το δυναµικό ανταλλαγής σπιν περιέχει τον 

τελεστή Barlet ( )1 2
1P̂ 1
2σ = + σ σ   ο οποίος 

έχει ιδιοτιµές ( )S 11 +− . 
∆υναµικό ανταλλαγής ισοσπίν 

( )H H r
ˆ ˆV V r P σ=  
Το δυναµικό ανταλλαγής σπιν περιέχει τον 

τελεστή Heisenberg ( )1 2
1P̂ 1
2τ = + τ τ  και λό-

γω της απαγορευτικής αρχή του Pauli έχουµε 

r
ˆ ˆ ˆP P Pσ τ = −Ι  άρα r r

ˆ ˆ ˆ ˆP P P Pσ σ τ= = −  ο οποίος 

έχει ιδιοτιµές ( ) S 11 + +− . 

∆υναµικό Coulomb, Coulomb Potential 
∆υναµικό του πεδίου Coulomb που δηµιουρ-
γούν ακίνητα ηλεκτρικά φορτία. Για ένα ση-
µείο που απέχει απόσταση r από φορτίο q στη 
θέση αυτή το δυναµικό θα δίνεται από τη σχέ-
ση: 

( ) 1 qr
4 rο

⎡ ⎤
ϕ = ⎢ ⎥πε⎣ ⎦

 

δυναµικό Lennard – Jones, Lennard - Jones Potential 
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Η δυναµική ενέργεια συστήµατος δύο µορίων, 
λόγω της ανάπτυξης των ασθενών ελκτικών 
δυνάµεων van der Waals κατά τις διαµοριακές 
επιδράσεις. ∆ίνεται από τη σχέση 

( ) m n

a bV r
r r

= −  

Όπου a, b σταθερές n, m ακέραιοι αριθµοί µε m n≥ για να υπάρχει σηµείο ευστα-
θούς ισορροπίας. 
∆υναµικό OBEP, One Boson Exchange Model Potentional 

Για µεγάλες αποστάσεις η περιγραφή του πυ-
ρηνικού δυναµικού µε τη χρήση ενός πιονίου 
είναι αρκετή, για µικρότερες αποστάσεις α-
παιτούνται όλο και περισσότερο υπολογισµοί 
2π,3π,… 

ir
2

OBEM i
i

eV g
r

−µ

= ∑  

Όπου i = π, η, ρ, ω,…σωµάτια 
i

i
m c

µ = , το αντίστροφο είναι το µήκος 

Compton του i σωµάτιου 
∆υναµικό OPEP, One Pion Exchange Potential 

Το δυναµικό Yukawa συγκρινόµενο µε το δυ-
ναµικό V8 είναι πάρα πολύ απλό διότι εξαρ-
τάται µόνο από την απόσταση. ∆υναµικό και 
µε άλλες εξαρτήσεις αποτελεί τη γενίκευση 
του δυναµικού Yukawa. Αυτό µπορεί να προ-
κύψει από τη µεσονική θεωρία αν δεχτούµε 
ότι τα κβάντα του πεδίου δεν είναι σωµατίδια 
Yukawa, αλλά δυνητικά πιόνια. Τότε θα πρέ-
πει να λάβουµε υπόψη τις τρεις καταστάσεις 
ηλεκτρικού φορτίου του πιονίου πο, π+, π−. και 
δεύτερον ότι έχουν JP = 0−. 
Το δυναµικό που παίρνουµε θεωρώντας την 
ανταλλαγή ενός πιονίου είναι 

( )( )
2

OPEP 1 2 1 2
1 f eV
3 4 r

π−µ⎡ ⎤
= σ σ τ τ⎢ ⎥π ⎣ ⎦

 

( )
2

12 1 22 2

1 f 3 3 e ˆ1 S
3 4 r rr

π−µ

π π

⎡ ⎤
+ + + τ τ⎢ ⎥π µ µ⎣ ⎦

 

Όπου 
m cπ

πµ = . Συνήθως για να γίνει ακρι-

βής αντιµετώπιση σε ένα πρόβληµα, γράφεται 
η Hamiltonian του ελεύθερου πεδίου, των ε-
λεύθερων νουκλεονίων και τέλος της αλληλε-
πίδρασης. 

δυναµικό Yukawa, Yukawa Potential 
∆υναµικό το οποίο δίνει την ισχύ των ισχυρών 
αλληλεπιδράσεων. Είναι απλό και εξαρτάται 
µόνο από την απόσταση, συγκεκριµένα φθίνει 
εκθετικά µε την απόσταση και οι φορείς του 
είναι µεσόνια τα οποία έχουν µάζα και ανταλ-
λάσσονται µεταξύ των νουκλεονίων. 



 

 

 770

Λ
εξ
ικ
ό 
ορ
ώ
ν 

( )
ym c

r1 gr e
4 r

−

ο

⎡ ⎤
ϕ = ⎢ ⎥πε⎣ ⎦

 

δυναµικό αρµονικού ταλαντωτή, Harmonic oscillator Poten-
tial 

Το δυναµικό που περιγράφει έναν ταλαντωτή 
και έχει τη µορφή: 

( ) 2 2
o

1V r m r V
2

= ω −  

δυναµικό δύο νουκλεονίων, Two nucleon Potentional 
Βλ. δυναµικό νουκλεονίου νουκλεονίου. 

δυναµικό κεντρικό, Central Potential 
Πεδίο δυνάµεων το δυναµικό του οποίου, σε 
κάθε σηµείο, εξαρτάται από την απόσταση 
του σηµείου από το κέντρο των δυνάµεων. 

( ) ( )V r V r=  

δυναµικό Παρισίου, Paris Potential 
Πυρηνικό δυναµικό που προτάθηκε από οµά-
δα επιστηµών του Παρισιού.  

δυναµικό σκληρής σφαίρας, Hard Sphere Potentional 
Μια απλούστευση του δυναµικού Lennard 
Jones 

( )
c

o c o

o

r r
V r V r r r

0 r r

∞ ≤⎧
⎪= − < ≤⎨
⎪ >⎩

 

δυναµικό φυγοκεντρικό, Centrifugal potentional 
∆υναµικός όρος της Hamiltonian ενός συστή-
µατος όταν γραφεί σε σφαιρικές συντεταγµέ-
νες 

( )2

2

1
V

2mrΦΥΓΟΚ

+
=  

δυνητική διαδικασία, virual processes 
Μια διαδικασία που συµβαίνει σε χρόνο µι-
κρότερο από ότι επιτρέπει η απροσδιοριστία 
του Heisenberg. 

∆υσπρόσιο, Dy  Dysprosium 
Είναι µεταλλικό στοιχείο, της οµάδας των 
σπάνιων γαιών και έχει ατοµικό αριθµό Z = 
66, ατοµικό βάρος 162.5, σηµείο τήξεως 1412 
oC και σηµείο ζέσεως 2562 oC. Υπάρχουν 7 
φυσικά ισότοπα και 12 τεχνητά. Βρίσκει ε-
φαρµογή σε κράµατα ως απορροφητής νετρο-
νίων, στην πυρηνική τεχνολογία. 
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E – ε  
Εγκλεισµός, confinement 

Οι ισχυρές αλληλεπιδράσεις παρουσιάζουν 
µία ιδιότητα λόγω της οποίας τα κουάρκ και 
τα γκλουόνια δεν παρατηρούνται ποτέ ελεύ-
θερα, αλλά µόνο έγκλειστα (δέσµια) στο εσω-
τερικό χρωµατικά ουδέτερων σύνθετων σω-
µάτων. 

Ειδική θεωρία της Σχετικότητας, Theory of special relativity 
∆ιατυπώθηκε από τον Einstein και στηρίζεται 
σε δύο αξιώµατα: (Ι) Η ταχύτητα του φωτός 
στο κενό είναι πάντοτε η ίδια ανεξάρτητα από 
την κίνηση της πηγής του ή του παρατηρητή. 
(ΙΙ) Οι νόµοι της φυσικής είναι ίδιοι για όλα 
τα αδρανειακά συστήµατα αναφοράς. Ένα 
από τα συµπεράσµατα της θεωρίας είναι ότι η 
µάζα και η ενέργεια είναι ισοδύναµες ποσότη-
τες και συνδέονται µε τη σχέση Ε=mc2. Ένα 
άλλο είναι ότι οι χρονικές διάρκειες εξαρτώ-
νται από την ταχύτητα εκείνου που τις µετρά, 
ενώ ο χρόνος συνδέεται άρρηκτα µε το χώρο, 
διαµορφώνοντας µαζί του το «χωρόχρονο». 

εικονικό σωµατίδιο, virtual particle 
Ένα σωµατίδιο που υπάρχει µόνο για µια ε-
ξαιρετικά σύντοµη χρονική διάρκεια ως εν-
διάµεσο σε µια διαδικασία. Τα στάδια µιας τέ-
τοιας διαδικασίας δεν είναι ευθέως παρατη-
ρήσιµα. Αν ήταν δυνατή η παρατήρησή τους, 
θα οδηγούµασταν στη σκέψη ότι η διατήρηση 
της ενέργειας παραβιάζεται. Ωστόσο, η Αρχή 
της Αβεβαιότητας του Heisenberg (που µπο-
ρεί να διατυπωθεί και ως ∆E ∆t /2), επιτρέπει 
µια φαινοµενική παραβίαση της διατήρησης 
της ενέργειας. Αν εστιάσουµε την προσοχή 
µας µόνο στο αρχικό σωµατίδιο που διασπά-
ται (π.χ. ένα µεσόνιο µε c κουάρκ) και στα τε-
λικά προϊόντα της διάσπασης (π.χ. s+νe+e+), 
παρατηρούµε ότι η ενέργεια διατηρείται. Το 
"εικονικό" σωµατίδιο (όπως είναι το W+-) υ-
φίσταται για ένα τόσο σύντοµο χρονικό διά-
στηµα, που δεν µπορεί να παρατηρηθεί ποτέ. 

Εκθετικός νόµος, Exponential Law 
Είναι ένας είδος νόµου ο οποίος καθορίζει την 
αύξηση ή την ελάττωση κάποιας φυσικής πο-
σότητας, ο οποίος εκφράζεται µαθηµατικά 
µέσω µίας εκθετικής συνάρτησης (exp(ax), a 
σταθερά, a > 0 αύξηση, a < 0 µείωση) ως προς 
το χρόνο ή κάποια άλλη κατάλληλη ποσότητα. 

Εκθετικός Υποδιπλασιασµός, Exponential Decay 
Για µια ποσότητα Ν(t) που εξαρτάται από τον 
χρόνο t, και Νο = Ν(0), υποδιπλασιασµός, ό-
ταν αυτός πληρεί την διαφορική εξίσωση: 
dΝ(t)/dt = -λΝ(t) είναι ισοδύναµη µε την εξί-
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σωση: Ν(t) = Νοe-λt, και η τελευταία εµφανίζε-
ται στη φυσική των ραδιενεργών διασπάσεων. 

Ελεγχόµενη απορρόφηση, Absorbtion Control 
Η ελεγχόµενη απορρόφηση είναι κυριολεκτι-
κά η ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστή-
ρων. Σε αυτούς χρησιµοποιούνται ράβδοι ε-
λέγχου από κάδµιο, ή βόριο ή ασήµι ή και 
διάφορα κράµατα τέτοιων υλικών µε τους ο-
ποίους απορροφούνται τα νετρόνια και επι-
τυγχάνεται ο έλεγχος της απόδοσης της αλυ-
σιδωτής αντίδρασης του πυρηνικού καυσίµου. 
Ο αντιδραστήρας µπορεί να ξεκινά, να σταµα-
τά ή να ρυθµίζεται η ισχύς εξόδου του µε την 
κατάλληλη µετακίνηση αυτών των ράβδων. 

έλλειµµα µάζας ∆, Mass defect 
Η διαφορά ανάµεσα στη µάζα ενός πυρήνα 
και το άθροισµα των µαζών των νουκλεονίων 
του σε ελεύθερη κατάσταση. (Το άθροισµα 
αυτό είναι µεγαλύτερο της µάζας του πυρήνα.) 
Κατά τη διάσπαση ενός µεγάλου πυρήνα προ-
κύπτουν προϊόντα (θυγατρικοί πυρήνες και 
σωµάτια) µε µικρότερη συνολική µάζα. Αυτή 
η διαφορά µάζας εµφανίζεται ως ενέργεια, 
που µοιράζεται στα προϊόντα της διάσπασης 
και εµφανίζεται σαν αύξηση της συνολικής 
κινητικής ενέργειας. 

Έλξη, Attraction 
 έλξη Coulomb, Coulomb attraction 

Ελκτική δύναµη Coulomb µεταξύ ετερόση-
µων (θετικών ή αρνητικών) ακίνητων ηλε-
κτρικών φορτίων. 

Εµβέλεια, range 
Εµβέλεια αλληλεπιδράσεων, range interactions 

Η εµβέλεια των αλληλεπιδράσεων εξαρτάται 
από τη µάζα του δυνητικού κβάντου που α-
νταλλάσσεται κάθε φορά. Αν υποθέσουµε ότι 
το κβάντο (δυνητικό σωµατίδιο) που ανταλ-
λάσσεται έχει µάζα m. Τότε θα εκπέµπεται σε 
χρόνο το πολύ: 

t∆Ε∆ ≤ ⇒  2mc t∆ ≤ ⇒ 2t
mc

∆ ≤ . 

Με άλλα λόγια το δυνητικό κβάντο υποχρεώ-
νεται να κινηθεί λόγω της αρχής της απροσδι-

οριστίας   για χρόνο 2t
mc

∆ ≤ . 

Η µέγιστη απόσταση που µπορεί να διανύσει 

θα είναι 2

cR c t
mcmc

= ∆ ≤ =  

Εποµένως η εµβέλεια των αλληλεπιδράσεων 
εξαρτάται από τη µάζα του κβάντου που α-
νταλλάσσεται κάθε φορά. Όσο µεγαλύτερη 
µάζα τόσο µικρότερη εµβέλεια. Συγκεκριµένα 
βλέπουµε ότι εµβέλεια θα παίρνει τιµή το πο-
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λύ ίση µε το µήκος κύµατος Compton του δυ-
νητικού κβάντου που ανταλλάσετε. 

Ενδιάµεση κατάσταση, Intermediate State 
Ενδιάµεση προσωρινή κατάσταση στην περί-
πτωση µετάβασης µεταξύ µίας αρχικής και 
µίας τελικής κατάστασης.  

ενδόθερµη αντίδραση, endothermic reaction 
Αντίδραση που για να πραγµατοποιηθεί 
χρειάζεται να προσφερθεί ενέργεια. 

ενέργεια Coulomb,  Coulomb energy 
Ενέργεια αλληλεπίδρασης φορτισµένων σω-
µατιδίων µε δυνάµεις τύπου Coulomb. Χρη-
σιµοποιείται τόσο για τα ηλεκτρόνια ενός α-
τόµου, των δεσµών ενός µορίου, καθώς και 
οιωνδήποτε σωµατιδίων που αλληλεπιδρούν 
µε ηλεκτροστατικές δυνάµεις όπως π.χ. τα 
πρωτόνια ενός πυρήνα. Για δύο νουκλεόνια 
ισχύει:  

( )
21 eV r

4 rο

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥πε⎣ ⎦

 

ενέργεια διαχωρισµού, seperation energy 
Η ενέργεια διαχωρισµού είναι ίση µε την α-
ντίθετη τιµή της ενέργειας σύνδεσης και πρό-
κειται για την ενέργεια που πρέπει να δαπανη-
θεί για να διασπάσουµε τον πυρήνα στα συ-
στατικά του. 

ενέργεια διέγερσης, excitation energy 
Είναι το ποσό ενέργειας που χρειάζεται να 
προσλάβει ένα κβαντοµηχανικό σύστηµα έτσι 
ώστε να µεταβεί από τη βασική ενεργειακή 
κατάσταση σε µία διεγερµένη.  

ενέργεια επιφανειακής τάσης, Surface Tension energy 
ενέργεια ζευγαρώµατος, pairing energy 
ενέργεια κατωφλίου, threshold energy 

Η ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για να 
πραγµατοποιηθεί µία αντίδραση 

ενεργείας όγκου, Volume energy 
ενέργεια συµµετρίας, Symmetry energy 
Ενέργεια σύνδεσης Β, Binding energy 

Η ενέργεια σύνδεσης ενός µέλους ενός συ-
στήµατος είναι ίση µε την ενέργεια που πρέπει 
να προστεθεί στο σύστηµα ώστε αυτό το µέ-
λος να αποδεσµευτεί. Η ενέργεια σύνδεσης 
ενός συστήµατος είναι ίση µε την ενέργεια 
που πρέπει να προστεθεί στο σύστηµα, ώστε 
αυτό να διαλυθεί στα συστατικά του. 
Στους πυρήνες η ενέργεια σύνδεσης E είναι η 
ισοδύναµη ενέργεια του ελλείµµατος µάζας 
∆m: Ε = (∆m)c2 και είναι φυσικώς αρνητική 
ποσότητα. Η φυσική ερµηνεία του γεγονότος 
αυτού είναι ότι για να διαλυθεί ένας πυρήνας 
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στα συστατικά του πρέπει να προστεθεί σ’ αυ-
τόν ενέργεια. 

Ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο, Binding energy per 
nucleon 

Το αποτέλεσµα της διαίρεσης της ενέργειας 
σύνδεσης ενός πυρήνα µε το πλήθος των νου-
κλεονίων του. Όσο µεγαλύτερη (σε απόλυτες 
τιµές) είναι η ενέργεια σύνδεσης ανά νου-
κλεόνιο ενός πυρήνα, τόσο σταθερότερος εί-
ναι ο πυρήνας αυτός. Η ποσότητα αυτή απο-
τελεί κριτήριο σταθερότητας των πυρήνων. 

Ενεργειακές στάθµες, Energy levels 
Οι κβαντισµένες επιτρεπόµενες τιµές ενέργει-
ας που µπορεί να έχει ένας πυρήνας. Κάθε εί-
δος πυρήνα έχει τις δικές του χαρακτηριστικές 
ενεργειακές στάθµες. Το ίδιο συµβαίνει µε τα 
άτοµα και τα µόρια. 

Ενεργοποίηση, Activation 
Στα ελληνικά την αποκαλούµε και µε µετα-
τροπή. Η ενεργοποίηση είναι η µετατροπή των 
πυρήνων ενός στοιχείου σε ραδιενεργούς, µε-
τά από βοµβαρδισµό τους µε ακτινοβολία η 
οποία τους διεγείρει ή τους µεταστοιχειώνει. 
Η δυνατότητα παραγωγής ορισµένων σχάσι-
µων ισοτόπων από άφθονο µη σχάσιµο ήταν 
πολύ σηµαντικό για την εκµετάλλευση της 
πυρηνικής ενέργειας. Αν η πυρηνική ενέργεια 
βασίζονταν µόνο στο 235U τότε η εποχής της 
θα ήταν πολύ σύντοµη. 

Ενεργός διατοµή (σο), Cross Section 
Χαρακτηρίζει τη πιθανότητα αλληλεπίδρασης 
µεταξύ δύο σωµάτων έχει διαστάσεις επιφά-
νειας και µετριέται συνήθως σε barn = 100 
fm2 

Ενεργός διατοµή των α σωµάτων, Alpha Cross Section 
Είναι η ενεργός διατοµή που έχουν τα α σω-
µάτια αλληλεπίδρασης τους µε την ύλη και 
εκφράζει την πιθανότητα αλληλεπίδρασης µε 
αυτήν. 

Ενεργότητα, Activity 
H ενεργότητα είναι το πλήθος των διασπάσε-
ων µίας ραδιενεργούς ουσίας στη µονάδα του 
χρόνου η οποία µειώνεται εκθετικά µε τον 
χρόνο (αν λ = σταθερά). Ως µονάδα της ενερ-
γότητας είναι το Curie (Ci) µε  
1Ci = 3.1 · 1010 διασπάσεις/sec 
 που ισούται µε την ενεργότητα 1gr ραδίου, ή 
χρησιµοποιείται η µονάδα του διεθνούς συ-
στήµατος µονάδων, δηλαδή το becquerel (Bq) 
µε 1Bq = 1 διάσπαση/sec. Συµβολίζεται καµιά 
φορά µε α(t), ενώ τις περισσότερες φορές 
γράφεται και ως λΝ(t) και πρόκειται ουσια-
στικά για την ταχύτητα µιας διάσπασης, λ εί-
ναι η σταθερά της διάσπασης και Ν ο αριθµός 
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των αδιάσπαστων πυρήνων των χρονική στιγ-
µή t και ισχύει   
λΝ(t) = - dN/dt 

εξαΰλωση, annihilation 
∆ιαδικασία κατά την οποία ένα σωµατίδιο συ-
ναντά το αντίστοιχο αντισωµατίδιο του και 
εξαφανίζονται και τα δύο. Η ενέργεια εµφανί-
ζεται µε κάποια άλλη µορφή, ενδεχοµένως ως 
ένα διαφορετικό σωµατίδιο και το αντισωµα-
τίδιο του (και τις ενέργειές τους) ή ως πολλά 
µεσόνια ή ως ένα µεµονωµένο ουδέτερο µπο-
ζόνιο, όπως είναι ένα µποζόνιο Z0. Τα παρα-
γόµενα σωµατίδια µπορεί να είναι οποιοσδή-
ποτε συνδυασµός επιτρέπεται από τη διατή-
ρηση της ενέργειας, της ορµής, του ηλεκτρι-
κού και άλλων ειδών φορτίου και από άλλους 
κανόνες. 

Εξελιγµένο καύσιµο σύντηξης, Advanced Fuel Fusion 
Είναι οι πυρήνες που µπορούν να χρησιµοποι-
ηθούν για την παραγωγή ενέργειας από την 
πυρηνική σύντηξή τους, εκτός της κλασικής 
σύντηξης του δευτερίου και τριτίου. Οι πυρή-
νες αυτοί είναι πολύ ελαφρύτεροι του πυρήνα 
σιδήρου. Παράδειγµα τέτοιου καυσίµου απο-
τελεί το υδρογόνο, ενώ οι αντιδράσεις σύντη-
ξης που µετέχει καλούνται κύκλος πρωτονίου 
- πρωτονίου pp και πιστεύεται ότι είναι η αίτια 
παραγωγής ενέργειας στον ήλιο.  

Εξελιγµένος αερόψυκτος πυρηνικός αντιδραστήρας, 
Advanced Gas Cooled Reactor 

 Είναι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας που για 
την ψύξη του και την µεταφορά ενέργειας από 
αυτόν προς τον στρόβιλο-γεννήτρια, χρησιµο-
ποιεί αέριο διοξείδιο του άνθρακα αντί του 
συνηθισµένου νερού. Ως καύσιµο ο συγκεκρι-
µένος  αντιδραστήρας χρησιµοποιεί οξείδιο 
του ουρανίου. 

εξίσωση Bessel,  Bessel equation 
 ∆ιαφορική εξίσωση µε κυλινδρική συµµετρία 
και είναι 

( ) ( ) ( ) ( )
2

2 2 2
2

d f x df x
x x x n f x 0

dxdx
+ + − =  

εξίσωση Dirac, Dirac equation 
Σχετικιστικά αναλλοίωτη κυµατική εξίσωση 
του ηλεκτρονίου. Η εξίσωση αυτή περιγράφει 
κατά ανάγκη, εκτός από ένα ηλεκτρόνιο µε 
θετική ενέργεια και spin ½, και ένα άλλο µε 
αρνητική ενέργεια. 

Εξίσωση weyl, Weyl equation 
Οι λύσεις της περιγράφουν άµαζα σωµάτια µε 
σπιν ½.  

Εξίσωση Συνέχειας, Secular Equation 
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Μια εξίσωση που η λύση της προσδιορίζει τα 
µεταβαλλόµενα ενεργειακά επίπεδα που προ-
κύπτουν από ένα χαµιλτονιανό πίνακα που έ-
χει τέσσερις σειρές και τέσσερις στήλες. Η ε-
ξίσωση ικανοποιεί τη συνθήκη όπου ο προσ-
διορισµός των συντελεστών εξαφανίζει τις 
λύσεις της κυµατικής εξίσωσης. 

εξωγίηνη ακτινοβολία, Extraterrestrial Radiation 
Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και ραδιοκύ-
µατα της οποίας η πηγές είναι συνήθως µα-
κρινοί αστέρες, καινοφαινείς ή υπερκαινοφα-
νείς, συγκρουόµενοι γαλαξίες 

εξώθερµη αντίδραση, exothermic reaction 
Αντίδραση κατά την οποία όταν πραγµατο-
ποιείται εκλύεται θερµότητα 

Επιβραδυντής νετρονίων, neutron moderator 
Υλικά στα οποία τα ταχέα νετρόνια που 
προέρχονται από σχάσεις επιβραδύνονται κα-
θώς συγκρούονται µε τους πυρήνες του υλι-
κού. ∆εδοµένου ότι τα νετρόνια είναι ηλε-
κτρικά ουδέτερα, αυτός είναι ο µόνος τρόπος 
να επιβραδυνθούν. Οι νόµοι της κρούσης οδη-
γούν στο συµπέρασµα ότι όσο µικρότερος εί-
ναι ο πυρήνας µε τον οποίο συγκρούεται, τόσο 
µεγαλύτερο ποσοστό της κινητικής ενέργειας 
του νετρονίου µεταφέρεται σ' αυτόν. Έτσι ως 
επιβραδυντές νετρονίων επιλέγονται υλικά µε 
µικρούς πυρήνες, για παράδειγµα H2O, D2O, 
C κλπ. Μετά από µερικές κρούσεις τα νετρό-
νια µένουν µε κινητική ενέργεια µικρού κλά-
σµατος του eV (θερµικά νετρόνια) και είναι 
κατάλληλα για πρόκληση νέας σχάσης σε πυ-
ρήνες 235U. 

Επίθεση µαθηµατικού πίνακα, Αdjoint  
Είναι η διαδικασία επίθεσης ενός πίνακα. Με-
τατροπή σε συζυγή πίνακα. 

Επιταχυντής, Accelarator 
Επιταχυντής είναι κάθε διάταξη η οποία επι-
ταχύνει φορτισµένα σωµατίδια, µε χρήση κα-
τάλληλων ηλεκτρικών ή µαγνητικών πεδίων. 
Τα σωµατίδια, µε τη βοήθεια µαγνητικών πε-
δίων, µπορούν να κινούνται ευθύγραµµα ή 
κυκλικά ανάλογα µε το είδος του επιταχυντή 
και αφού αποκτήσουν την κατάλληλη κινητι-
κή ενέργεια, συµµετέχουν σε συγκρούσεις για 
τη δηµιουργία νέων σωµατιδίων και τη µελέτη 
βασικών φυσικών νόµων. Υπάρχουν πολλών 
ειδών επιταχυντές, όπως ο γραµµικός επιταχυ-
ντής, το κύκλοτρο, το βήτατρο ή το σύγχρο-
τρο. 

Επιταχυντής συγκρουόµενων δεσµών, collider 
Επιταχυντής στον οποίο δύο δέσµες που ταξι-
δεύουν προς αντίθετες κατευθύνσεις, καθοδη-
γούνται σε σύγκρουση για να παρέχουν συ-
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γκρούσεις υψηλής ενέργειας µεταξύ των σω-
µατιδίων της µιας δέσµης και αυτών της άλ-
λης. 

επιταχυντής συγκρουόµενων δεσµών Tevatron, Tevatron 
Collider 

Επιταχυντής στο Fermilab που επιτυγχάνει 
συγκρούσεις πρωτονίων και αντιπρωτονίων 
µε ενέργεια κέντρου µάζας 2 TeV (2000 
GeV). 

Επιτρεπτή µετάβαση, Allowed  transition 
 Είναι όλες εκείνες οι ενεργειακές µεταβάσεις 
που συµφωνούν µε όλους τους φυσικούς νό-
µους όπως της διατήρησης της ενέργειας, της 
ορµής, της στροφορµής, της οµοτιµίας, κ.λ.π. 

Έρβιο, Er, Erbium 
Μεταλλικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 
68, ανήκει στην σειρά των λανθανίδων. Έχει 
ατοµικό βάρος 167.26, σηµείο τήξης 1522οC, 
σηµείο βρασµού 2510ο C και πυκνότητα 9.0 
1gr/cm3 . 

Εργαστήριο Εθνικού Επιταχυντή Fermi, Fermilab 
Εργαστήριο Εθνικού Επιταχυντή Fermi στην 
Μπατάβια, Ιλινόις (κοντά στο Σικάγο). Πήρε 
το όνοµά του από τον πρωτοπόρο στη φυσική 
σωµατιδίων Enrico Fermi. 

εργαστήριο παραγωγής B, B factory 
Επιταχυντής σχεδιασµένος για την αύξηση της 
παραγωγής µεσονίων B. Στη συνέχεια οι ιδιό-
τητες των µεσονίων B µελετώνται µε εξειδι-
κευµένους ανιχνευτές (λόγω της ειδίκευσης σε 
παραγωγή µεσονίων B, στα αγγλικά χρησιµο-
ποιείται ο όρος "εργοστάσιο B"). 

εσωτερική µετατροπή, internal convertation 
 έτος φωτός, light year 

Αστρονοµική µονάδα µέτρησης του µήκους. 
Ένα έτος φωτός (ly) είναι η απόσταση που δι-
ανύει το φως σε διάρκεια ενός έτους (1 
ly=0,9461.1016 m). 

Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωµατιδίων, CERN 
Το σηµαντικότερο ευρωπαϊκό και διεθνές ερ-
γαστήριο επιταχυντών, που βρίσκεται κοντά 
στη Γενεύη της Ελβετίας. Τα αρχικά αντιστοι-
χούν στην αρχική ονοµασία του: Conseil 
Europèenne pour la Recherche Nuclèaire. 

Ευρώπιο, Eu, Europium 
Μεταλλικό Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 
63 ανήκει στης σειρά των λανθανίδων. Έχει 
ατοµικό βάρος 151.96, σηµείο τήξης 822οC, 
σηµείο βρασµού 1597οC και πυκνότητα 5.26 
gr/cm3 . 
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Ζ – ζ  
Ζιρκόνιο, Zr, Zirconium  

Χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 40 
ανήκει στη δεύτερη σειρά των στοιχείων µε-
τάπτωσης του περιοδικού συστήµατος. Είναι 
αργυρόλευκο µέταλλο, µε έντονη λάµψη. 
Γνωστά είναι πέντε φυσικά του ισότοπα από 
τα οποία πιο διαδεδοµένο στη φύση είναι το 
90Zr. Συναντάται σε δύο αλλοτροπικές µορφές 
του εξαγωνικού και του κυβικού χωροκε-
ντρωµένου κρυσταλλικού συστήµατος αντί-
στοιχα. Σε κατάσταση σκόνης αναφλέγεται 
εύκολα στον αέρα, ενώ συµπαγές οξειδώνεται 
επιφανειακά δίνοντας διοξείδιο. Αποτελεί συ-
στατικό πολλών κραµάτων, µερικά από τα 
οποία χρησιµοποιούνται στη κατασκευή 
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Η – η  
ηλεκτρασθενής αλληλεπίδραση, electroweak interaction 

Στο Καθιερωµένο Πρότυπο, οι ηλεκτροµα-
γνητικές και οι ασθενείς αλληλεπιδράσεις εί-
ναι συσχετισµένες (ενοποιηµένες). Οι φυσικοί 
χρησιµοποιούν τον όρο ηλεκτρασθενής για να 
συµπεριλάβουν και τις δύο. 

ηλεκτρασθενής θεωρία, electro - weak theory 
Είναι η θεωρία που αναπτύχθηκε από τους 
Glashow – Weinberg – Salam  (GWS), στην 
οποία υπάρχει µια ενοποιηµένη περιγραφή της 
ηλεκτροµαγνητικής και της ασθενούς αλληλε-
πίδρασης. Μεταξύ των άλλων η θεωρία προέ-
βλεψε την ύπαρξη των W και Z µποζονίων, τα 
οποία παρατηρήθηκαν το 1983-84, γεγονός 
που αποτέλεσε θεαµατική επιβεβαίωση της 
θεωρίας. 

ηλεκτρική τετραπολική ροπή, electric quadrapole moment 
ηλεκτρικό φορτίο, electric charge 

Ο κβαντικός αριθµός που καθορίζει τη συµµε-
τοχή σε ηλεκτροµαγνητικές αλληλεπιδράσεις. 

ηλεκτροµαγνητική αλληλεπίδραση, electromagnetic 
interaction 

Αλληλεπίδραση που οφείλεται στο ηλεκτρικό 
φορτίο, συµπεριλαµβανοµένων και των µα-
γνητικών συνεπειών που έχουν να κάνουν µε 
κινούµενα ηλεκτρικά φορτία. 

Ηλεκτρόνιο, electron  
Το πρώτο στοιχειώδες σωµάτιο που ανακα-
λύφθηκε. Ανήκει στην οµάδα των λεπτονίων. 
Έχει πολύ µικρή µάζα  
9⋅10-31 kg, περίπου 2000 φορές µικρότερη από 
τη µάζα του ατόµου του υδρογόνου, του µι-
κρότερου ατόµου στη φύση και το στοιχειώ-
δες αρνητικό φορτίο     
(-1.6·10-19 C). Θεωρείται ως “σηµειακό σωµα-
τίδιο”, δηλαδή χωρίς εσωτερική δοµή. Τα η-
λεκτρόνια είναι συστατικά των ατόµων και 
κινούνται γύρω από τους πυρήνες. Επίσης, εί-
ναι οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύµατος στα 
µέταλλα. 

Ηλεκτρονιοβόλτ, electonvolt eV 
Η µεταβολή της δυναµικής ενέργειας ενός η-
λεκτρονίου, όταν κινηθεί σε ηλεκτρικό πεδίο, 
µεταξύ δύο σηµείων που έχουν διαφορά δυ-
ναµικού 1 volt. Στη φυσική των στοιχειωδών 
σωµατιδίων χρησιµοποιούνται συνήθως τα 
πολλαπλάσια MeV = 106 eV και GeV = 109 
eV. 

Ηλικία του σύµπαντος, Age Of The Universe 
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Είναι ο χρόνος που έχει περάσει από τότε που 
άρχισε η διαστολή του σύµπαντος. Ο χρόνος 
αυτός υπολογίζεται γύρω στα 15 δισεκατοµ-
µύρια χρόνια και για τον υπολογισµό του 
χρησιµοποιείται η σταθερά του Hubble.  

Ήλιο, He, Hellium 
Χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 2. 
Ανήκει στα ευγενή αέρια είναι το ελαφρύτερο 
αέριο µετά το υδρογόνο, µε ατοµικό αριθµό 2, 
ατοµικό βάρος 4, σηµείο ζέσεως -269.7 oC 
και σηµείο τήξεως -268.9 oC. Αποτελεί προ-
ϊόν διάσπασης του ραδίου, ενώ βρίσκεται και 
ως συστατικό ορισµένων φυσικών αερίων, 
από τα οποία λαµβάνεται µε κλασµατική υ-
γροποίηση. Χρησιµοποιείται για το γέµισµα 
αερόστατων, σε µίγµα µε οξυγόνο για την α-
ναπνοή δυτών, στα εργαστήρια για τη δηµι-
ουργία αδρανούς ατµόσφαιρας και για την ε-
πίτευξη πολύ χαµηλών θερµοκρασιών. 

ηµιελαστική σκέδαση, inelastic scattering 
Περίπτωση κατά την οποία εµφανίζεται απορ-
ρόφηση ενέργειας σε σκέδαση µε αποτέλεσµα 
τη µη διατήρηση της κινητικής ενέργειας. 

ηµιεµπειρικός τύπος µάζας, semi - empirical mass formula 
ηµίσια ζωή, mean life 

Βλέπε χρόνο ηµιζωής 
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Θ – θ  
Θάλαµος, Chamber 

Μερικές φορές ένα υγρό σε πολύ καθαρή 
µορφή, όπως για παράδειγµα υγρό υδρογόνο, 
µπορεί να θερµανθεί πάνω από το σηµείο 
βρασµού του και να παραµένει σε υγρή κατά-
σταση. Ο θάλαµος φυσαλίδων λειτουργεί στη 
βάση της ιδιότητας αυτής και δίνει τη δυνατό-
τητα να παρατηρηθούν οι τροχιές φορτισµέ-
νων σωµατιδίων, που κινούνται µέσα σ’ αυ-
τόν. Τα σωµατίδια συγκρούονται µε τα άτοµα 
του υγρού και παράγουν ιόντα, τα οποία απο-
τελούν απαρχή της δηµιουργίας φυσαλίδων, 
καθώς το υγρό γύρω από αυτά αρχίζει να εξα-
ερώνεται. Οι φυσαλίδες που αναπτύσσονται 
δείχνουν ακριβώς την τροχιά του σωµατιδίου. 

θάλαµος ιονισµού, Ionization Chamber 
∆ιάταξη ανίχνευσης και µέτρησης της έντα-
σης ραδιενεργών ακτινοβολιών, καταγράφουν 
τον αριθµό σωµατιδίων ανά µονά χρόνου. 
Αποτελείται από κυλινδρικό δοχείο  γεµάτο µε 
αέριο, µέσα στον οποίο υπάρχουν δύο ηλε-
κτρόδια υπό εξωτερική τάση, η άνοδος και η 
κάθοδος. Όταν ένα φωτόνιο ή φορτισµένο 
σωµάτιο εισέρχεται στο θάλαµο, προκαλεί ιο-
νισµό µερικών µορίων του αερίου, που µε τη 
σειρά τους µεταβαίνουν στα αντίστοιχα ηλε-
κτρόδια, προκαλώντας ελαφρά µεταβολή της 
µεταξύ τους τάσης. Ο βαθµός της µεταβολής 
είναι ανάλογος της έντασης της προσπίπτου-
σας  

θάλαµος µιονίων, muon chamber 
Τα εξωτερικά στρώµατα ενός ανιχνευτή σω-
µατιδίων που έχουν τη δυνατότητα να κατα-
γράφουν τις τροχιές φορτισµένων σωµατιδί-
ων. Εκτός από τα νετρίνα που δεν έχουν φορ-
τίο, µόνο τα µιόνια φτάνουν αυτό το επίπεδο 
από το σηµείο της σύγκρουσης. 

Θάλαµος νέφους, Cloud champer 
Είναι µία συσκευή µέσω της οποίας καθίστα-
νται ορατές οι τροχιές των εντός αυτής κινου-
µένων φορτισµένων σωµατιδίων. Υπάρχει ένα 
όριο στην ποσότητα υδρατµών που µπορεί να 
συγκρατήσει σε καθορισµένες συνθήκες µία 
ποσότητα αέρα, πάνω από το οποίο αρχίζει η 
υγροποίηση. Το όριο αυτό που είναι γνωστό 
σαν “κορεσµένη κατάσταση” µπορεί ορισµέ-
νες φορές να ξεπεραστεί, χωρίς να αρχίσει η 
υγροποίηση (υπέρκορη κατάσταση). Ένα σω-
µατίδιο που κινείται στον υπέρκορο αέρα του 
θαλάµου νέφους προκαλεί ιονισµούς καθώς 
συγκρούεται µε τα άτοµα που βρίσκονται σ’ 
αυτόν. Τα ιόντα αποτελούν κέντρα συµπύ-
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κνωσης, έτσι γύρω από αυτά σχηµατίζονται 
σταγονίδια, που δείχνουν ακριβώς την τροχιά 
του σωµατιδίου. 

θάλαµος φυσαλίδων, Bubble chamber 
∆ιάταξη µεγάλης ευαισθησίας για την ανί-
χνευση ακτινοβολίας. Ως ανιχνεύουν µέσο 
χρησιµοποιείται υγρό υδρογόνο διατηρούµενο 
κοντά στη θερµοκρασία βρασµού επί του ο-
ποίου τα ιόντα, τα παραγόµενα από τα ενερ-
γητικά σωµατίδια κατά µήκος της τροχιάς 
τους, αφήνουν ίχνη άµεσα ορατών φυσαλίδων 
που µπορούν να φωτογραφηθούν. 

θάλαµος φυσαλίδων υγρού υδρογόνου, Liquid Hydrogen 
Bubble Chamber 

Είναι µία συσκευή µέσω της οποίας καθίστα-
νται ορατές οι τροχιές των εντός αυτής κινου-
µένων φορτισµένων σωµατιδίων. Υπάρχει ένα 
όριο στην ποσότητα υδρατµών που µπορεί να 
συγκρατήσει σε καθορισµένες συνθήκες µία 
ποσότητα αέρα, πάνω από το οποίο αρχίζει η 
υγροποίηση. Το όριο αυτό που είναι γνωστό 
σαν “κορεσµένη κατάσταση” µπορεί ορισµέ-
νες φορές να ξεπεραστεί, χωρίς να αρχίσει η 
υγροποίηση (υπέρκορη κατάσταση). Ένα σω-
µατίδιο που κινείται στον υπέρκορο αέρα του 
θαλάµου νέφους προκαλεί ιονισµούς καθώς 
συγκρούεται µε τα άτοµα που βρίσκονται σ’ 
αυτόν. Τα ιόντα αποτελούν κέντρα συµπύ-
κνωσης, έτσι γύρω από αυτά σχηµατίζονται 
σταγονίδια, που δείχνουν ακριβώς την τροχιά 
του σωµατιδίου. 

Θάλιο, Tl, Thallium 
Χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό 81, ατο-
µικό βάρος 204.4, σηµείο τήξης 3040ο και 
σηµείο ζέσης ~1650οC, που ανήκει στην ΙΙΙ 
οµάδα, οµάδα βορίου, των στοιχείων του πε-
ριοδικού πίνακα και συµβολίζεται µε Tl. Συ-
ναντάται σε κρυσταλλική µορφή, και ως µο-
νοσθενές ή τρισθενές κατιόν. Εµφανίζει δηλη-
τηριώδη χαρακτηριστικά που το καθιστούν 
αντιεµπορικό. Χρησιµοποιείται σε κράµατα 
και στην υαλουργία. 

Θάλασσα ηλεκτρονίων, Dirac Sea 
 Η θεωρία του Dirac προβλέπει το κενό κατει-
ληµµένο µε ηλεκτρόνια αρνητικής ενέργειας 
και την ονόµασε θάλασσα ηλεκτρονίων (ηλε-
κτρόνια αρνητικής ενέργειας = ποζιτρόνια θε-
τικής ενέργειας) 

Θείο, S, Sulfur 
 Χηµικό στοιχείο της οµάδας VIA του περιο-
δικού πίνακα, έχει ατοµικό αριθµό Z = 16, α-
τοµικό βάρος 32.064, σηµείο τήξεως 119 oC 
και σηµείο ζέσεως 444.6 oC. Απαντά σε δύο 
κρυσταλλικές µορφές, ροµβικό και µονοκλι-
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νές. Είναι αρκετά δραστικό στοιχείο, εξάγεται 
από τα κοιτάσµατά του ή λαµβάνεται από τα 
φυσικά αέρια. 

θεµελιώδες σωµατίδιο, fundamental particle 
Ένα σωµατίδιο χωρίς εσωτερική δοµή. Στο 
Καθιερωµένο Πρότυπο, θεµελιώδη σωµατίδια 
είναι τα κουάρκ, τα λεπτόνια, τα φωτόνια, τα 
γκλουόνια, τα µποζόνια W+- και το µποζόνιο 
Z0. Όλα τα άλλα σώµατα είναι φτιαγµένα από 
αυτά. 

θεµελιώδης αλληλεπίδραση, fundamental interaction 
Είναι κάθε µία από τις τέσσερες δυνατές αλ-
ληλεπιδράσεις δηλ. η ισχυρή, η ηλεκτροµα-
γνητική, η ασθενής και η βαρυτική µεταξύ 
των σωµατιδίων της ύλης. Αυτές κβαντικά 
πραγµατοποιούνται µε ανταλλαγή των αντί-
στοιχων σωµατιδίων πεδίου (των κβάντων) 
δηλ. των γλουονίων g, των φωτονίων γ, των 
W± και Ζo και των γκραβιτονίων.  

θεµελιώδης κατάσταση, Ground state 
Η χαµηλότερη ενεργειακή στάθµη ενός πυρή-
να ή ενός ατόµου. 

Θερµιδόµετρο, calorimeter 
Μια διάταξη που µπορεί να µετρήσει την ε-
νέργεια που είναι αποθηκευµένη σ' αυτή (αρ-
χικά, επρόκειτο για συσκευές που µετρούσαν 
την αποθηκευµένη θερµική ενέργεια, χρησι-
µοποιώντας τη µεταβολή της θερµοκρασίας, 
ενώ οι φυσικοί σωµατιδίων χρησιµοποιούν 
τον όρο για κάθε συσκευή που µετράει ενέρ-
γεια). 

θερµότητα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα µετά την παύση 
λειτουργίας του, Afterheat 

Είναι η θερµότητα που παράγεται τα υλικά 
που δοµούν έναν αντιδραστήρα, µετά την 
παύση της λειτουργίας του. Η αιτία παραγω-
γής αυτή της θερµότητα είναι ότι, όλος ο αντι-
δραστήρας µετά την παρατεταµένη έκθεση 
στην παραγόµενη στην καρδιά του ακτινοβο-
λία έχει καταστεί και αυτός ραδιενεργός, δη-
λαδή ένα ραδιενεργό κατάλοιπο, παράγοντας 
θερµότητα. 

θεώρηµα Wigner Eckart,  Wigner Eckart Theorem 
Τα στοιχεία πίνακα µπορούν να γραφούν ως 
το γινόµενο ενός συντελεστή διανυσµατικής 
σύζευξης και ενός όρου ο οποίος είναι ανε-
ξάρτητος από τους µαγνητικούς κβαντικούς 
αριθµούς. 

Θεωρία γήρανσης νετρονίων, Age theory 
 Είναι µία θεωρία που διατυπώθηκε από τον 
Fermi και αναπτύχθηκε για να περιγράψει τη 
µείωση της κινητικής ενέργειας και την επι-
βράδυνση των ταχέως κινούµενων νετρονίων 
που παράγονται σε έναν πυρηνικό αντιδρα-
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στήρα. Τα νετρόνια µετατρέπονται σταδιακά 
σε θερµικά νετρόνια (νετρόνια µε µικρές τα-
χύτητες), τα οποία µπορούν να προκαλέσουν 
καινούριες πυρηνικές αντιδράσεις. 

θεωρία διαταραχών, Perturbation Theory 
Θεωρία εξέλιξης διαφορικών εξισώσεων που 
έχει και αριθµητικές εφαρµογές και έχει κλά-
δους και στη θεωρία σήµατος. 

θεωρία Μεγάλης Έκρηξης, Big Bang theory 
Θεωρία ενός διαστελλόµενου σύµπαντος που 
ξεκινάει ως ένα µέσο απείρως πυκνό και θερ-
µό. Η αρχική χρονική στιγµή ονοµάζεται Με-
γάλη Έκρηξη. 

Θεωρία οπών, Dirac Hole Theory 
Ήταν η θεωρητική εξήγηση του Dirac της θά-
λασσας των ηλεκτρονίων αρνητικών ενερ-
γειών που προβλέπει η εξίσωση του. Το κενό 
υφίσταται όταν όλες αυτές οι καταστάσεις εί-
ναι κατειληµµένες, ενώ η έλλειψη ενός τέτοι-
ου ηλεκτρονίου, µια οπή δηλαδή ισοδυναµεί 
µε ένα ποζιτρόνιο. 

Θεωρία του Gamow - Gondon – Gurney, Gamow - Gondon -
Gurney theory 

Θεωρία της κβαντοµηχανικής που ερµηνεύει 
την αυθόρµητη α διάσπαση ενός ραδιενεργού 
πυρήνα µέσω του φαινοµένου της σήραγγας. 
Η θεωρία αυτή στηρίζεται στο ότι υπάρχει 
κάποια υπολογίσιµη πιθανότητα διέλευσης (T) 
του σωµατιδίου α από το φράγµα δυναµικού η 
οποία αυξάνεται µε την αύξηση της ενέργειάς 
του. 

Θούλιο, Tm, Thulium 
Χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Α = 69, 
έχει ατοµικό βάρος 169.4, σηµείο τήξης περί-
που 545οC και σηµείο ζέσης  περίπου 
1725οC, που ανήκει στην ΙΙΙb οµάδα, οµάδα 
σπανίων γαιών, των στοιχείων του περιοδικού 
πίνακα. Στη φύση συναντάται αποκλειστικά 
υπό τη µορφή του 169Tm το οποίο έχει πολύ 
περιορισµένες εφαρµογές. Ο βοµβαρδισµός 
αυτού µε νετρόνια δίνει το 170Tm το οποίο 
χρησιµοποιείται ως πηγή ακτίνων Χ. 

Θόριο, Th, Thorium  
Χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό 90, ατο-
µικό βάρος 232.12, σηµείο τήξης 17500C και 
σηµείο ζέσης ~47900C, που ανήκει στην ΙΙΙb 
οµάδα, οµάδα ακτινίδων, των στοιχείων του 
περιοδικού πίνακα και συµβολίζεται µε Th. 
Συναντάται ως µίγµα δυο ραδιενεργών ισοτό-
πων του, που το καθιστούν ιδιαίτερα τοξικό 
και επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Χρησιµοποι-
είται ως πυρηνικό καύσιµο, σε λαµπτήρες, 
όπου αξιοποιείται η µεγάλη 

θραύσµατα της σχάσης, Fission fragments 
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Θυγατρικοί πυρήνες που σχηµατίζονται κατά 
τις αντιδράσεις σχάσης. Τυπικά, σχηµατίζο-
νται δύο νέοι πυρήνες µε συγκρίσιµες µάζες, 
περίπου ίσες µε το µισό της µάζας του µητρι-
κού πυρήνα. Εναλλακτική ονοµασία: Προϊό-
ντα της σχάσης. 

Θρυµµατισµός, spallation 
Όταν ένα ταχύ πρωτόνιο µε ενέργεια της τά-
ξης των λίγων GeV ή και µεγαλύτερη χτυπή-
σει ένα βαρύ πυρήνα για παράδειγµα µολύ-
βδου ή βολφραµίου, ο πυρήνας διασπάται σε 
µερικούς µικρότερους πυρήνες, µε ταυτόχρο-
νη παραγωγή πολλών νετρονίων. Η διαδικα-
σία αυτή ονοµάζεται θρυµµατισµός και από 
αυτόν µπορεί να προκύψουν δεκάδες, ίσως και 
πάνω από εκατό νετρόνια. Ο Θ. µπορεί να α-
ποτελέσει µέθοδο επεξεργασίας των πυρηνι-
κών αποβλήτων ώστε οι µέσης ζωής ραδιε-
νεργοί πυρήνες, που είναι οι πιο επικίνδυνοι 
για ραδιενεργό µόλυνση να διασπαστούν σε 
βραχύβιους (που θα διασπαστούν σχεδόν α-
µέσως) ή µακρόβιους (που διασπώνται πολύ 
αργά) πυρήνες. 
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Ι- ι 
Ιδιοκατάσταση, Eigenstate 

Θεωρώντας το σύνολο των καταστάσεων ενός 
κβαντοµηχανικού συστήµατος σαν διανυσµα-
τικό χώρο, ένα «κατασταστικό διάνυσµα» που 
είναι ιδιοδιάνυσµα κατάλληλου τελεστή ο ο-
ποίος περιγράφει ένα φυσικό µέγεθος µέσα 
στην κατάσταση. 

Ιδιοσυνάρτηση, Eigenfunction 
Kυµατοσυνάρτηση που είναι λύση ψ(x,t) της 
εξίσωσης του Schrödinger.  

Ίνδιο, In, Indium 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 49 
Πρόκειται για µαλακό, αργυρόλευκου χρώµα-
τος, σχετικά σπάνιο µέταλλο, το οποίο βρί-
σκεται σε διάφορες ενώσεις ορυκτών του 
ψευδαργύρου και γράφει συρόµενο σε χαρτί 
όπως ο µόλυβδος 

Ιονισµός, Ionization 
Η διαδικασία απόσπασης ηλεκτρονίων από τα 
άτοµα, που παύουν να είναι ηλεκτρικά ουδέ-
τερα. Οι ακτίνες α, β και γ ιονίζουν τα άτοµα 
της ύλης µε την οποία αλληλεπιδρούν. 

Ιόντα, Ions 
Άτοµα ή συµπλέγµατα ατόµων, που φέρουν 
ηλεκτρικό φορτίο συνήθως λόγω αποβολής 
(αρνητικά ιόντα) ή πρόσληψης (θετικά ιόντα) 
ηλεκτρονίων. 

Ιρίδιο, Ir, Iridium 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 77. Είναι 
λευκό µέταλλο, πολύ βαρύ και λαµπερό, ενώ 
συγχρόνως είναι σκληρό και έχει υψηλό βαθ-
µό τήξεως. Χρησιµοποιείται για την κατα-
σκευή ειδικών κραµάτων, συσκευών που α-
ντέχουν στις υψηλές θερµοκρασίες και άλλες 
τεχνικές εφαρµογές. 

Ισοβαρείς πυρήνες, Isobars 
Οι πυρήνες µε διαφορετικό αριθµό πρωτονίων 
και νετρονίων αλλά ίδιους µαζικούς αριθµούς. 

ισοδύναµη δόση, Dose Equivalent 
Μονάδα δοσιµετρίας η οποία ισούται µε το γι-
νόµενο της απορροφηµένης δόσης µετρούµε-
νης σε rad µε ένα παράγοντα που εξαρτάται 
από τη διασπορά της ραδιενεργού ουσίας στο 
ανθρώπινο σώµα. Μετριέται σε rem.   

ισοµερείς καταστάσεις, isomeric states 
 Ισοµερείς πυρήνες, Isomers 

Είναι µίγµα ισοτόπων ενός στοιχείου διαφορε-
τικό από αυτό που συναντάται στη φύση, δη-
µιουργούνται κυρίως µε εµπλουτισµό ενός ι-
σοτόπου. 
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Ισοσπίν, Isospin 
παρατηρήθηκε ότι: 
Oι µάζες του πρωτονίου και του νετρονίου εί-
ναι περίπου ίδιες 
Συµπεριφέρονται πανοµοιότυπα στις ισχυρές 
αλληλεπιδράσεις  
Έχουν διαφορετικό ηλεκτρικό φορτίο QP/e = 
+1, Qn/e = 0.  
 
Άρα θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα πρωτό-
νια και τα νετρόνια είναι τα «ίδια» µε µοναδι-
κή διαφορά το ηλεκτρικό φορτίο τους. Το 
1932 o Heisenberg πρότεινε να θεωρούµε το 
νετρόνιο και το πρωτόνιο ως διαφορετικές κα-
ταστάσεις ηλεκτρικού φορτίου του ίδιο σωµα-
τίου που το ονόµασε Νουκλεόνιο. Για να γίνει 
κάτι τέτοιο έπρεπε να εισαχθεί ένας νέος κβα-
ντικός αριθµός το ισοσπίν. 
Το ισοσπίν έχει τα ίδια µαθηµατικά µε το σπιν 
(ίδια άλγεβρα). 
Έτσι κάθε νουκλεόνιο έχει ισοσπίν Ι = ½ και 
όταν έχει 
Τρίτη προβολή ισοσπίν Ι3 = +½ θα είναι το 
πρωτόνιο p 
Τρίτη προβολή ισοσπίν  Ι3 = –½ θα είναι το 
νετρόνιο n. 
 
Στη συνέχεια παρατηρήσαµε ότι υπάρχουν κι 
άλλες τέτοιες οµάδες (πολλαπλότητες) αδρο-
νίων όπου: 
Έχουν σχεδόν την ίδια µάζα. 
Συµπεριφέρονται πανοµοιότυπα στις ισχυρές 
αλληλεπιδράσεις  
Έχουν διαφορετικό ηλεκτρικό φορτίο. 
 
Τις οµάδες αυτές τις ονοµάζουµε πολλαπλό-
τητες. Θεωρούνται ότι είναι διαφορετικές κα-
ταστάσεις ηλεκτρικού φορτίου του ίδιου α-
δρονίου. Οι οµάδες αυτές ταξινοµούνται µε τη 
βοήθεια του Ισοσπίν. 
Κάθε οµάδα χαρακτηρίζεται από το δικό της 
ισοσπίν ενώ οι καταστάσεις από τη δικιά τους 
τρίτη προβολή Ι3.  
 
Αν έχουµε συγκεκριµένα Ι τότε το Ι3 παίρνει 
2Ι+1 τιµές (άρα και τόσες καταστάσεις). 

Ισότονοι, Isotones 
 Πυρήνες µε ίδιο αριθµό νουκλεονίων 

Ισότοπα, Isotopes 
 Πυρήνες µε το ίδιο αριθµό πρωτονίων 

Ισότοπα Allobar, Allobar 
Είναι ένα µίγµα ισοτόπων ενός στοιχείου, δι-
αφορετικό από αυτό που συναντάται στη φύ-
ση. Ένα τέτοιο µίγµα µπορεί να δηµιουργηθεί 
µε εµπλουτισµό ενός ισοτόπου, µε φυσικές 
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µεθόδους, σε µια αρχική ποσότητα του στοι-
χείου. 

Ισοτοπική αφθονία, Abudance 
 Η ισοτοπική αφθονία που συµβολίζεται συ-
νήθως µε ε είναι το επί τοις εκατό ποσοστό 
των ατόµων ενός ισοτόπου που περιέχεται σε 
ένα µίγµα ισοτόπων. Για την περίπτωση που 
το µίγµα των ισοτόπων είναι στην κατάσταση 
που βρίσκεται στη φύση, αναφέρεται και ως 
Natural Abundance δηλαδή φυσική ισοτοπική 
αφθονία του στοιχείου στη φύση. Για παρά-
δειγµα η φυσική αφθονία του 235U στο ουρά-
νιο είναι 0.71%. 

Ισοτοπική µετατόπιση, Isotop shift 
 Αν και το φάσµα ενός ατόµου καθορίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά από τα ηλεκτρόνιά του, 
το µέγεθος του πυρήνα επιφέρει σ’ αυτό ένα 
πολύ µικρό αλλά µετρήσιµο αποτέλεσµα. Αυ-
τό σηµαίνει ότι µπορούµε µε πολύ προσεκτι-
κές µετρήσεις να υπολογίσουµε το µέγεθος 
του πυρήνα, κάτι πολύ χρήσιµο για πυρήνες 
τόσο βραχύβιους ώστε να µην µπορούν να γί-
νουν µετρήσεις που στηρίζονται στη σκέδαση 
των ηλεκτρονίων. 

ισοτοπικό σπιν, isotopic spin 
Βλ. ισοσπίν 

ισχυρή αλληλεπίδραση, strong interaction 
Αλληλεπίδραση που ευθύνεται για τη συγκρό-
τηση των κουάρκ, αντικουάρκ και γλουονίων 
για το σχηµατισµό αδρονίων. Οι εναποµείνα-
σες ισχυρές αλληλεπιδράσεις παρέχουν την 
ισχυρή πυρηνική δύναµη. 

Ιχνηλασία, tracking 
Η ανακατασκευή µιας "τροχιάς" που αφήνει 
σε έναν ανιχνευτή η διέλευση µέσα από αυτόν 
ενός σωµατιδίου. 

Ιώδιο, I, Iodine 
Αµέταλλο αλογόνο, µε σύµβολο Ι. Βρίσκεται 
σε ελάχιστες ποσότητες ελεύθερο στην φύση, 
ενώ σχηµατίζει συνήθως ενώσεις από τις ο-
ποίες και παράγεται και χρησιµοποιείται στην 
ιατρική. 
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Κ – κ 
Κάδµιο, Cd, Cadmium 

Το τελευταίο χηµικό στοιχείο της δεύτερης 
σειράς των στοιχείων µετάπτωσης µε ατοµικό 
αριθµό Ζ = 48, µε σύµβολο Cd και ηλεκτρονι-
κή δοµή [Κr] 4d10  5s2. Η σχετική ατοµική 
του µάζα 112.41. Το Cd είναι µέταλλο µαλακό 
µε αργυρόλευκη απόχρωση και µεγάλη επιφα-
νειακή στιλπνότητα, το οποίο τήκεται στους 
320.9 οC και ζέει στους 767.3 οC υπό ατµο-
σφαιρική πίεση. Σε θερµοκρασία περιβάλλο-
ντος επιδεικνύει µεγάλη σταθερότητα απένα-
ντι στο οξυγόνο του αέρα, λόγω της δηµιουρ-
γίας επιφανειακά, προστατευτικού υµενίου 
από οξείδιο του καδµίου (CdO). ∆είχνει µεγά-
λη σταθερότητα απέναντι σε µη οξειδωτικούς 
παράγοντες, όπως αραιά υδατικά διαλύµατα 
υδροχλωρικού και θειικού οξέος, ενώ διαλύε-
ται εύκολα σε αραιό νιτρικό οξύ. Χρησιµοποι-
είται για την παρασκευή εύτηκτων κραµάτων, 
στην επιµετάλλωση σιδερένιων αντικειµένων 
για προφύλαξη από τη διάβρωση, καθώς και 
στην οδοντιατρική για την παρασκευή αµαλ-
γαµάτων για τη σφράγιση των δοντιών. Λόγω 
της εξαιρετικής του ικανότητας να απορροφά 
νετρόνια, χρησιµοποιείται ως επιβραδυντικό 
υλικό σε µερικούς τύπους πυρηνικών αντι-
δραστήρων.  

Καθιερωµένο Πρότυπο, Standard Model 
To Καθιερωµένο Πρότυπο, της σωµατιδιακής 
φυσικής είναι µια θεωρία που περιγράφει τις 
ισχυρές, ασθενείς και ηλεκτροµαγνητικές αλ-
ληλεπιδράσεις, όπως και τα στοιχειώδη σωµα-
τίδια από τα οποία αποτελείται η ύλη. Ανε-
πτυγµένη ανάµεσα στην περίοδο 1970-1973, 
είναι ουσιαστικά µια κβαντική θεωρία πεδίου, 
η οποία στηρίζεται στην κβαντική µηχανική 
και στην ειδική θεωρία της σχετικότητας. Μέ-
χρι σήµερα, σχεδόν όλα τα πειραµατικά τεστ 
πάνω στις τρεις αλληλεπιδράσεις που περι-
γράφονται από το Καθιερωµένο Πρότυπο, 
συµφωνούν µε τις θεωρητικές προβλέψεις. 
Όµως, το Καθιερωµένο Πρότυπο δεν είναι µια 
πλήρης θεωρία στοιχειωδών αλληλεπιδράσε-
ων, κυρίως επειδή δεν περιγράφει την βαρυτι-
κή αλληλεπίδραση. 

Κάλιο, K, Kalium 
Είναι το χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ 
= 19. Έχει σχετική ατοµική µάζα 39.893, ση-
µείο τήξης 63.65οC, σηµείο ζέσης περίπου 
774 oC και πυκνότητα 0.862 gr/mL. Πρόκει-
ται για µέταλλο της οµάδας των αλκαλίων, έ-
χει χρώµα αργυρόλευκο, είναι µαλακό και ι-
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διαίτερα δραστικό χηµικά, ενώ διαλύεται εύ-
κολα στο νερό. Υπάρχει σε µεγάλες ποσότη-
τες στη φύση ενωµένο µε άλλα στοιχεία από 
όπου και παράγεται για να χρησιµοποιηθεί ως 
χηµικό αντιδραστήριο, στη σαπουνωποιεία 
και σε άλλα βιοµηχανικά προϊόντα. Σηµειώνε-
ται ότι είναι απαραίτητο για τη σωστή ανά-
πτυξη πολλών ζωντανών οργανισµών µεταξύ 
των οποίων και του ανθρώπου. 

Καλιφόρνιο, Cf, Californium 
Τεχνητό, υπερουράνιο, χηµικό στοιχείο, µέλος 
της σειράς των ακτινίδων, µε ατοµικό αριθµό 
Z = 98. Παρασκευάστηκε για πρώτη φορά το 
1950 µε βοµβαρδισµό του ισοτόπου κιούριο-
242 (242Cm) µε σωµάτια α. Από τα ισότοπά 
του, το πλέον σταθερό είναι το 251Cf µε χρό-
νο υποδιπλασιασµού 800 χρόνια. Είναι αργυ-
ρόλευκο µέταλλο, µε σηµείο τήξεως 900 οC 
και ελάχιστα γνωστή χηµεία. Στις λίγες γνω-
στές ενώσεις του βρίσκεται µε αριθµούς οξεί-
δωσης +3 και +2. Το Cf είναι επικίνδυνο 
στοιχείο γιατί έχει την τάση να συγκεντρώνε-
ται στα οστά και να δηµιουργεί νεοπλασίες.  

καόνιο (K), kaon 
Ένα µεσόνιο που περιέχει ένα παράξενο 
κουάρκ και ένα αντι-άνω (ή αντι-κάτω)  
κουάρκ, ή ένα αντι-παράξενο κουάρκ και ένα 
άνω ή κάτω κουάρκ 

καρδιά αντιδραστήρα, Reactor core 
Ο χώρος του πυρηνικού αντιδραστήρα, µέσα 
στον οποίο υπάρχει το πυρηνικό καύσιµο, οι 
ράβδοι ελέγχου και ο επιβραδυντής. 

Κασσίτερος, Sn, Stannum ή Tin 
Χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Z = 50, 
ατοµικό βάρος 118.7, σηµείο τήξης 2320C και 
σηµείο ζέσης περίπου στους 22700C, που α-
νήκει στην IVα οµάδα των στοιχείων του πε-
ριοδικού πίνακα, οµάδα άνθρακα. Η εξαγωγή 
του γίνεται κυρίως από µεταλλεύµατα του 
κασσιτερίτη. Εµφανίζεται τόσο σε δισθενή 
όσο και σε τετρασθενή µορφή, ενώ κυρίως 
βρίσκει εφαρµογή σε επιµεταλλώσεις. 

καταλυτική σύντηξη µε µεσόνια, Meson catalysed fusion 
Μερικές φορές το ηλεκτρόνιο του ατόµου του 
δευτερίου αντικαθίσταται από αρνητικά φορ-
τισµένο µιόνιο (βλ. λέξη), του οποίου η µάζα 
είναι 207 φορές µεγαλύτερη του ηλεκτρονίου. 
Τότε η ακτίνα αυτού του “µιονικού δευτέρι-
ου” γίνεται αντίστοιχα µικρότερη. Ένα τόσο 
µικρό άτοµο µπορεί να πλησιάσει πολύ ένα 
άλλο άτοµο δευτέριου, πράγµα που κάνει τη 
σύντηξή τους ευκολότερη. 

Κατανοµή Bose – Einstein, Bose Einstein Distribution 
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Συνάρτηση κατανοµής ταυτόσηµων σωµατι-
δίων µε ακέραιο spin και συµµετρικές κυµα-
τοσυναρτήσεις στις διάφορες ενεργειακές κα-
ταστάσεις τους. Σε κάθε κατάσταση είναι δυ-
νατόν να βρίσκονται περισσότερα από ένα 
σωµάτια. 

Κατανοµή Fermi – Dirac, Fermi Dirac Distribution 
 Συνάρτηση κατανοµής ταυτόσηµων σωµατι-
δίων µε ηµιακέραιο spin και αντισυµµετρικές 
κυµατοσυναρτήσεις στις διάφορες ενεργεια-
κές καταστάσεις τους. Σε κάθε κατάσταση εί-
ναι αδύνατόν να βρίσκονται περισσότερα από 
ένα σωµάτια. 

Κατευθυντήρας δέσµης, Beamguide 
∆ιάταξη που δηµιουργεί µαγνητικά πεδία τα 
οποία χρησιµοποιούνται για να κατευθύνουν 
µια δέσµη ταχέως κινούµενων σωµατιδίων ή 
να την διατηρήσουν στο εσωτερικό της διάτα-
ξης επιτάχυνσης τους. 

κατοπτρικός πυρήνας, mirror nuclei 
 Ζεύγος πυρήνων µε τον ίδιο µαζικό αριθµό, 
όπου ο ένας έχει τόσα πρωτόνια όσα νετρόνια 
έχει ο άλλος και αντίστροφα. 

κάτω κουάρκ (d), down quark 
 Η δεύτερη γεύση (βλ. γεύση) κουάρκ (µε σει-
ρά αυξανόµενης µάζας), µε ηλεκτρικό φορτίο 
-1/3. 

κβαντική ηλεκτροδυναµική, Quantum electrodynamics QED 
Κβαντική θεωρία της ηλεκτροδυναµικής, ό-
που οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ φορτισµένων 
ηλεκτρικά σωµατιδίων γίνεται µε ανταλλαγή 
φωτονίων, τα κβάντα του πεδίου της ηλε-
κτροµαγνητικής αλληλεπίδρασης. 

Κβαντικό φαινόµενο σύραγγας, Tynneling effect (quantum) 
 Ένα σωµάτιο µπορεί να βρεθεί στην πίσω 
πλευρά ενός φράγµατος, χωρίς να έχει την 
απαιτούµενη ενέργεια για να το υπερπηδήσει. 
Το φαινόµενο εξηγείται από την κβαντοµηχα-
νική, ενώ η προ-κβαντική φυσική αδυνατούσε 
να το εξηγήσει. Ονοµάζεται φαινόµενο σή-
ραγγας και αφορά διαδικασίες όπως η διά-
σπαση α, και η σύντηξη των ελαφρών πυρή-
νων στα άστρα, χάρις στην οποία παράγουν 
και ακτινοβολούν ενέργεια για δισεκατοµµύ-
ρια χρόνια. 

κβαντικός αριθµός, Quantum number 
Είναι ένα µέλος συνόλου αριθµών µε τους ο-
ποίους περιγράφεται η κατάσταση ενός σωµα-
τιδίου, σύµφωνα µε την κβαντοµηχανική.  

Κβάντο, quantum 
( πληθ.: quanta): Η µικρότερη διακριτή ποσό-
τητα κάθε µεγέθους. 

Κβαντοµηχανική, Qynatum mechanics 
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 Η θεωρία µε την οποία εξηγείται η συµπερι-
φορά του υποατοµικού κόσµου. Ξεκίνησε µε 
τις ιδέες του Max Planck και του Albert 
Einstein στις αρχές του 20ού αιώνα και εξελί-
χθηκε σε ολοκληρωµένη θεωρία περί τα µέσα 
της δεκαετίας του 1920 από τους Bohr, 
Schroedinger και Heisemberg. Άλλοι φυσικοί 
όπως ο Dirac, ο Born και ο Pauli συνεισέφε-
ραν τα µέγιστα. Η κβαντοµηχανική θεωρείται 
η πλέον επιτυχηµένη επιστηµονική θεωρία και 
χρησιµοποιείται στη σύγχρονη φυσική, τη χη-
µεία, τα ηλεκτρονικά και την επιστήµη των 
υλικών. Παρ’ όλα αυτά, τα συµπεράσµατά της 
θεωρούνται παράδοξα από αυτούς που έρχο-
νται για πρώτη φορά σε επαφή µαζί της, καθ’ 
όσον µπορούν δύσκολα να χαρακτηριστούν 
συµβατά µε την εµπειρία του µακρόκοσµου. 

Κέντρο Γραµµικού Επιταχυντή στο Stanford, SLAC 
Το Κέντρο Γραµµικού Επιταχυντή στο 
Stanford στην Καλιφόρνια. 

Κέσιο, Cs, Caesium    
Μεταλλικό χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθ-
µό Ζ = 55, και ατοµικό βάρος 132.905. Το 
φυσικό ισότοπο του έχει A = 133 και υπάρ-
χουν άλλα 15 τεχνητά ραδιοϊσότοπα. Έχει το 
µικρότερο δυναµικό ιονισµού από όλα τα µέ-
ταλλα και γι' αυτό χρησιµοποιείται σε φωτο-
κύτταρα.  

Κιούριο, Cm, Curium 
Τεχνητό ραδιενεργό στοιχείο, µε ατοµικό α-
ριθµό Z = 96. Το µεταλλικό κιούριο έχει το 
χρώµα και τη λάµψη του αργύρου. 

Κοβάλτιο, Co, Cobalt 
 Χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Z = 60. 
Το κοβάλτιο είναι σιδηροµαγνητικό µέταλλο 
µε ατοµικό αριθµό 27, θερµοκρασία Curie 
1075oC, µέσο ατοµικό βάρος 58.93, σθένος 2 
ή 3, σκληρότερο του σιδήρου και χρησιµοποι-
είται εκτεταµένα για την παρασκευή κραµά-
των. Αν και υπάρχει ως ιχνοστοιχείο σε κάθε 
οργανισµό είναι εξαιρετικά τοξικό σε µεγαλύ-
τερες συγκεντρώσεις.  

Κοιλάδα (β) σταθερότητας των πυρήνων, Energy veley 
(nuclear) 

 Κάθε πυρήνας έχει ενέργεια ανά νουκλεόνιο 
διαφορετική από τους άλλους. Στο διάγραµµα 
Ν-Ζ ταξινόµησης των πυρήνων κατά Segre 
(βλ. διάγραµµα Segre) εισάγουµε ένα τρίτο 
άξονα κάθετο στο επίπεδο του διαγράµµατος, 
τον άξονα ενέργειας ανά νουκλεόνιο. Τότε θα 
σχηµατιστεί ένα σχήµα που έχει τη µορφή 
κοιλάδας. Οι πυρήνες µε τη µικρότερη ενέρ-
γεια ανά νουκλεόνιο βρίσκονται στο βάθος 
της κοιλάδας και είναι οι σταθερότεροι πυρή-
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νες. Οι πυρήνες που βρίσκονται στις πλαγιές 
της κοιλάδας υφίστανται ραδιενεργές µετα-
τροπές και κινούνται όλο και χαµηλότερα µέ-
σα στην κοιλάδα. 

κοσµικές ακτίνες, cosmic rays 
Ακτινοβολία αποτελούµενη σωµατίδια υψη-
λών κινητικών ενεργειών, όπως πυρήνες υ-
δρογόνου και άλλων ατόµων. Προέρχεται από 
διάφορες πηγές εντός και εκτός του γαλαξία 
και προσπίπτει στη Γη από όλες τις διευθύν-
σεις. 

Κοσµολογία, cosmology 
Είναι η µελέτη του σύµπαντος στο σύνολό του 
καθώς και της ιστορίας του. Βασίζεται σε α-
στρονοµικές παρατηρήσεις και την παραδοχή 
των νόµων της φυσικής για τη Γη ως νόµων 
που ισχύουν για ολόκληρο το σύµπαν. 

Κουάρκ, Quark 
Συστατικά των πρωτονίων, των νετρονίων, 
των µεσονίων και γενικά των αδρονίων. ∆εν 
υπάρχουν σε ελεύθερη κατάσταση, αλλά µόνο 
µέσα στα αδρόνια. Τα πρωτόνια αποτελούνται 
από δύο ‘άνω (up) ’ κουάρκ, κάθε ένα από τα 
οποία έχει θετικό ηλεκτρικό φορτίο ίσο µε τα 
2/3 της απόλυτης τιµής του φορτίου του ηλε-
κτρονίου, και ένα ‘κάτω (down)’ µε αρνητικό 
ηλεκτρικό φορτίο ίσο µε το 1/3 του φορτίου 
του ηλεκτρονίου. Το νετρόνιο αποτελείται 
από δύο ‘κάτω’ και ένα ‘άνω’ και γι αυτό εί-
ναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 

Κράµα πυρηνικού καυσίµου, Alloy Nuclear Fuel 
Το πυρηνικό καύσιµο των πυρηνικών αντι-
δραστήρων είναι υπό µορφή κράµατος µε ένα 
ή περισσότερα µέταλλα. Για παράδειγµα ου-
ράνιο µε αλουµίνιο. 

κρίσιµη ακτίνα, critical radius 
κρίσιµη µάζα, critical mass 
Κρυπτό, Kr, Krypton 

Χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Z = 26. 
Είναι ένα από τα αδρανή αέρια, είναι άοσµο 
και άχρωµο. Χρησιµοποιείται για την πλήρω-
ση των ηλεκτρικών σωλήνων των διαφηµιστι-
κών πινακίδων και το όνοµά του το οφείλει 
στο γεγονός ότι υπάρχει σε απειροελάχιστες 
ποσότητες στην γήινη ατµόσφαιρα. 

κύκλος CNO, CNO cycle 
Αλυσίδα παραγωγής άνθρακα, αζώτου και ο-
ξυγόνου 

Κύκλος Ουρανίου Πλουτωνίου, Uranium-plutonium cycle 
 Πυρηνικός κύκλος στους αντιδραστήρες τα-
χέων νετρονίων, όπου το Ουράνιο µεταστοι-
χειώνεται σε σχάσιµο Πλουτώνιο. 

Κύκλοτρο, Cyclotron 
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Ο πρώτος ιστορικά επιταχυντής φορτισµένων 
σωµατιδίων, κατάλληλος για βαρέα σωµατίδι-
α, τα οποία εκτελούν σπειροειδείς τροχιές αυ-
ξανόµενης ακτίνας, υπό την επίδραση µαγνη-
τικού πεδίου, ενώ παλµοί ηλεκτρικού πεδίου 
σταθερής συχνότητας αυξάνουν την κινητική 
τους ενέργεια. Νεότερο του Κ. πρακτικότερο 
και κατάλληλο και για ελαφρά φορτισµένα 
σωµατίδια όπως π.χ. ηλεκτρόνια είναι το συγ-
χροκύκλοτρο, του οποίου η συχνότητα των 
ηλεκτρικών παλµών µεταβάλλεται παρακο-
λουθώντας τις µεταβολές ταχύτητας και ορµής 
των σωµατιδίων σε σχετικιστικό επίπεδο, έτσι 
ώστε η ακτίνα της τροχιάς τους να είναι στα-
θερή. 

κυµατική εξίσωση, wave equation 
2

2
2 2

1 0
c t

∂ ϕ
∇ ϕ − =

∂
 

Κυµατοσωµατιδιακός δυϊσµός, Wave-particle duality 
 Η ιδέα της κβαντικής φυσικής σύµφωνα µε 
την οποία η ύλη και η ακτινοβολία θεωρού-
νται σε θεµελιώδες επίπεδο ως ενιαία οντότη-
τα που εµφανίζει άλλοτε συµπεριφορά κύµα-
τος και άλλοτε σωµατιδίου. Για παράδειγµα 
τα ηλεκτρόνια και τα φωτόνια συµπεριφέρο-
νται άλλοτε ως σωµατίδια και άλλοτε ως κύ-
µατα. 
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Λ – λ 
Λανθάνιο, La 

Χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Z = 57 
του περιοδικού πίνακα στη σειρά των λανθα-
νίδων. Είναι εύθραυστο µέταλλο, λευκού 
χρώµατος, ανήκει στις σπάνιες γαίες και οξει-
δώνεται σε επαφή µε τον αέρα υπό συνήθεις 
θερµοκρασίες. 

Λανθάνουσες αλληλεπιδράσεις, residual interaction 
Βλ. εναποµείνασες αλληλεπιδράσεις 

Λεπτόνια, Leptons 
Η µία από τις δύο οµάδες των στοιχειωδών 
σωµατιδίων στη φύση. Στα λεπτόνια ανήκουν 
τα ηλεκτρόνια, τα µιόνια (µ)και τα σωµάτια 
ταυ (τ) καθώς και τα αντίστοιχα νετρίνα. 
 
Επίσης τα λεπτόνια: 
∆εν συµµετέχουν στις ισχυρές αλληλεπιδρά-
σεις. 
Είναι όλα φερµιόνια µε spin ½. 
Είναι σχετικώς ελαφρά σωµατίδια. 
Είδη λεπτονίων:      Αντιλεπτόνια: 

e

e−⎛ ⎞
⎜ ⎟
ν⎝ ⎠

                       
e

e+⎛ ⎞
⎜ ⎟
ν⎝ ⎠

 

−

µ

⎛ ⎞µ
⎜ ⎟⎜ ⎟ν⎝ ⎠

                      
+

µ

⎛ ⎞µ
⎜ ⎟⎜ ⎟ν⎝ ⎠

 

−

τ

⎛ ⎞τ
⎜ ⎟
ν⎝ ⎠

                       
+

τ

⎛ ⎞τ
⎜ ⎟
ν⎝ ⎠

 

λεπτονικός αριθµός. lepton number 
Κάθε λεπτόνιο χαρακτηρίζεται από έναν κβα-
ντικό αριθµό που ονοµάζεται λεπτονικός α-
ριθµός. Υπάρχουν τρεις λεπτονικοί αριθµοί οι 

eL , L , Lµ τ  

e

e−⎛ ⎞
⎜ ⎟
ν⎝ ⎠

 eL 1= +            
e

e+⎛ ⎞
⎜ ⎟
ν⎝ ⎠

 eL 1= −  

−

µ

⎛ ⎞µ
⎜ ⎟⎜ ⎟ν⎝ ⎠

 L 1µ = +           
+

µ

⎛ ⎞µ
⎜ ⎟⎜ ⎟ν⎝ ⎠

 L 1µ = −  

−

τ

⎛ ⎞τ
⎜ ⎟
ν⎝ ⎠

  L 1τ = +           
+

τ

⎛ ⎞τ
⎜ ⎟
ν⎝ ⎠

 L 1τ = −  

 
Αρχή ∆ιατήρησης του Λεπτονικού αριθµού: 
Στις αλληλεπιδράσεις των λεπτονίων, κάθε 
λεπτονικός αριθµός διατηρείται ξεχωριστά. 

λεπτόνιο ταυ, tau lepton 
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φορτισµένο λεπτόνιο ηλεκτρικού φορτίο -1. 
λευκός νάνος, white dwarf 

Τύπος υπέρπυκνου άστρου µε µάζα που κυ-
µαίνεται από 0.1 έως 1.2 ηλιακές µάζες και 
ακτίνα 0.5 έως 4 φορές την ακτίνα της Γης. Η 
πυκνότητα τέτοιων αστέρων είναι τεράστια, 
50.000 έως 1.000.000 φορές µεγαλύτερη από 
του νερού. Σε τέτοιες συνθήκες η ύλη δεν υ-
πακούει στους συνήθεις νόµους της φυσικής. 
Οι λευκοί νάνοι αποτελούν ένα από τα τελικά 
στάδια της εξέλιξης ενός αστέρα της 

Λευκόχρυσος, Pt, Platinum 
Είναι χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Z = 
78. Πρόκειται για πολύτιµο µέταλλο, µε χρώ-
µα λευκό, είναι µαλακό και επεξεργάζεται 
σχετικά εύκολα ενώ δύσκολα προσβάλλεται 
από σκουριά. Χρησιµοποιείται ως καταλύτης 
και για την κατασκευή οργάνων για τα εργα-
στήρια ή πολύτιµων αντικειµένων. 

Λίθιο, Li, Lithium 
Είναι χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Z = 
3. Είναι το ελαφρότερο µέταλλο και ανήκει 
στην οµάδα των αλκαλίων. Έχει χρώµα αργυ-
ρόλευκο, είναι µαλακότερο ακόµη και από τον 
µόλυβδο, ενώ καίγεται µέσα σε οξυγόνο ή αέ-
ρα δίδοντας µία εκτυφλωτική λευκή φλόγα. 

λόγος διακλαδώσεως, Branching ratio 
Όταν µία αποδιέγερση ενός πυρήνα µπορεί να 
γίνει µε περισσότερους από έναν τρόπο, τότε 
ο λόγος διακλάδωσης κάποιου τρόπου είναι η 
πιθανότητα να γίνει αυτός ο τρόπος προς την 
ολική πιθανότητα. 

Λουτήτιο, Lu, Lutetium 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ =71 
γνωστό και µε το όνοµα κασσιόπειο, είναι µέ-
ταλλο το οποίο ανήκει στις σπάνιες γαίες και 
χρησιµοποιείται στην πυρηνική τεχνολογία. 

Λορέντσιο, Lr Lawrencium 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 103. Πρόκειται για ένα από τα τελευταία στοιχεία του 
πίνακα, είναι ασταθές και ραδιενεργό και προκύπτει από το βοµβαρδισµό άλλων στοιχεί-
ων µε ιόντα.
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Μ – µ 
Μαγγάνιο, Mn, Manganese 

Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 25. 
Είναι µέταλλο, αρκετά διαδεδοµένο στην φύ-
ση, όπου βρίσκεται µέσα σε διάφορα ορυκτά 
από όπου και εξάγεται. Χρησιµοποιείται στην 
µεταλλουργική βιοµηχανία για την κατασκευή 
κραµάτων, στην παρασκευή χρωµάτων, στην 
ιατρική, στα χηµικά εργαστήρια και άλλου. 

µαγικοί αριθµοί, magic numbers 
Συγκεκριµένοι αριθµοί πρωτονίων ή νετρονί-
ων καθιστούν ένα πυρήνα πολύ σταθερό σε 
σύγκριση µε τους πυρήνες που βρίσκονται σε 
γειτονικές θέσεις ταξινόµησης. Για τα νετρό-
νια οι αριθµοί αυτοί είναι: 2, 8, 20, 28, 50, 82 
και 126. Για τα πρωτόνια είναι οι ίδιοι µε ε-
ξαίρεση τον αριθµό 126, γιατί δεν υπάρχει τέ-
τοιος πυρήνας. 

Μαγνήσιο, Mg, Magnesium 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ =12. Είναι  µέ-
ταλλο, αργυρόλευκου χρώµατος, πολύ ελα-
φρύ, το οποίο απαντάται στην φύση υπό την 
µορφή διαφόρων ορυκτών από όπου και εξά-
γεται. Χρησιµοποιείται στην µεταλλουργία, 
στην πυροτεχνουργία και άλλου. 

Μαγνητική ροπή, Magnetic moment 
 Χαρακτηριστική ιδιότητα σωµατιδίων, ατό-
µων και µορίων που µας δίνει τη δυνατότητα 
να τα θεωρούµε ως στοιχειώδεις µαγνήτες. 
Όσο µεγαλύτερη είναι η µαγνητική ροπή, τό-
σο ισχυρότερη είναι η αλληλεπίδραση µε εξω-
τερικά εφαρµοζόµενο µαγνητικό πεδίο. Η αλ-
ληλεπίδραση µεταξύ των µαγνητικών ροπών 
σε ένα υλικό, µπορεί να οδηγήσει σε διαµόρ-
φωση ευρύτερων µαγνητικών δοµών. Η πιο 
απλή από τις δοµές αυτές είναι η σιδηροµα-
γνητική δοµή, κατά την οποία οι µαγνητικές 
ροπές είναι παράλληλες. 

µαγνητικός συντονισµός, magnetic resonanse 
Η περίπτωση του φυσικού φαινοµένου του 
συντονισµού της µαγνητικής ροπής του πυρή-
να και της απορρόφησης ενέργειας από συλ-
λογή πυρήνων σε ηλεκτροµαγνητικό και εξω-
τερικό µαγνητικό πεδίο. Χρησιµοποιείται στη 
φασµατοσκοπία. 

µαγνητόνη του Bohr,  Bohr Magneton 
 Χαρακτηριστική ποσότητα µαγνητικής ροπής 
ενός ηλεκτρονίου, λόγω της στροφορµής ή 
της ιδιοστροφορµής του. 

 Ισχύει ότι: 24 2
B

e

e 9.27 10 A m
2m

−µ = = ⋅ ⋅  
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όπου: e το απόλυτο φορτίου του ηλεκτρονίου,  
h / 2= π , h η σταθερά του Planck, me η µά-

ζα ηρεµίας του ηλεκτρονίου.  
Μάζα, mass 

 µάζα (m) ενός σωµατιδίου είναι η µάζα που 
ορίζεται από την ενέργεια του µεµονωµένου 
(ελεύθερου) σωµατιδίου σε ηρεµία, διαιρεµέ-
νη µε c2. Όταν οι φυσικοί υψηλών ενεργειών 
χρησιµοποιούν τη λέξη "µάζα", εννοούν πά-
ντα τη "µάζα ηρεµίας" (m) του εν λόγω σώµα-
τος. Η ολική ενέργεια ενός ελεύθερου σωµα-
τιδίου δίνεται από τον τύπο  
E = (p2c2+m2c4)1/2  
όπου p είναι η ορµή του σωµατιδίου. Σηµειώ-
νεται ότι για p = 0 η παραπάνω εξίσωση α-
πλοποιείται και δίνει την περίφηµη εξίσωση 
του Einstein E=mc2. Για ένα γενικό σωµατίδιο 
µε µάζα και ορµή, µπορεί επίσης να γραφτεί 
ως E=γ mc2, όπου γ = 1/(1-v2/c2)1/2. Ορισµένα 
εγχειρίδια της ειδικής σχετικότητας προσδιο-
ρίζουν ως γm τη "µάζα" ενός κινούµενου σω-
µατιδίου, ορισµός που δεν χρησιµοποιείται 
στη φυσική σωµατιδίων. Το µέγεθος E εµπε-
ριέχει και την ενέργεια της µάζας και την κι-
νητική ενέργεια. 

µάζα ηρεµίας, rest mass 
 Βλ. µάζα. 

µαζικός αριθµός, mass number 
Είναι το άθροισµα πρωτονίων και νετρονίων 
του πυρήνα. Αν Α είναι ο µαζικός αριθµός, Ζ 
ο ατοµικός αριθµός και Ν ο αριθµός των νε-
τρονίων, ισχύει:  Α = Ζ + Ν 

Μαϊτνέριο, Mt 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 109 

µεγάλη έκρηξη, big bang 
Το σύµπαν θεωρείται ότι δηµιουργήθηκε από 
µία µεγάλη έκρηξη. Η έκρηξη αυτή πραγµα-
τοποιήθηκε πριν 15 δισεκατοµµύρια χρόνια σε 
µια πάρα πολύ µικρή περιοχή του χώρου, ό-
που ήταν συγκεντρωµένα όλη η ύλη, η ενέρ-
γεια και ο χωρόχρονος του σύµπαντος. 

µεγαλοενοποιηµένη θεωρία, grand unified theory, GUT 
 Καθεµία θεωρία από µία οµάδα θεωριών που 
περιέχουν το Καθιερωµένο Πρότυπο, αλλά 
προχωρούν πέρα από αυτό για να προβλέψουν 
κι άλλα είδη αλληλεπιδράσεων, στις οποίες 
µεσολαβούν σωµατίδια µε µάζα της τάξης του 
1015 GeV/c2. Σε υψηλές ενέργειες συγκριτικά 
µε αυτή τη µάζα (πολλαπλασιασµένη µε c2), 
οι ισχυρές, οι ηλεκτροµαγνητικές και οι ασθε-
νείς αλληλεπιδράσεις αντιµετωπίζονται µόνο 
ως διαφορετικές όψεις µίας ενοποιηµένης αλ-
ληλεπίδρασης. 
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Μεγάλος Επιταχυντής Συγκρουόµενων ∆εσµών, LHC, Large 
Hadron Collider 

Ο Μεγάλος Επιταχυντής Συγκρουόµενων ∆ε-
σµών Αδρονίων που βρίσκεται στο CERN στη 
Γενεύη της Ελβετίας. Ο LHC θα πραγµατο-
ποιήσει σύγκρουση πρωτονίων µε πρωτόνια, 
µε ενέργεια, στο κέντρο µάζας, περίπου 
14TeV. Όταν ολοκληρωθεί, το 2006, θα είναι 
ο πιο ισχυρός επιταχυντής σωµατιδίων πα-
γκοσµίως. Αναµένεται ότι θα φωτίσει πολλά 
από τα εναποµείναντα σκοτεινά σηµεία της 
φυσικής των σωµατιδίων. 

Μέλαν σώµα, Blackbody 
Είναι κάθε σώµα το οποίο απορροφά, χωρίς 
να ανακλά, κάθε ηλεκτροµαγνητική ακτινο-
βολία που προσπίπτει σε αυτό. 

Μεντελεγέβιο, Md, Mendelevium 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 101. Πρόκει-
ται για ραδιενεργό στοιχείο, το οποίο παράγε-
ται συνθετικά, µε τον βοµβαρδισµό άλλων 
στοιχείων από ηλεκτρόνια. 

µέση ελεύθερη διαδροµή, mean free path 
 Μέση διαδροµή που διανύει ένα σωµάτιο δί-
χως να αλληλεπιδράσει. 

Μεσόνια, Mesons 
 Υποατοµικά σωµατίδια που µπορούν να θεω-
ρηθούν, στην παλαιότερη θεωρία περιγραφής 
της ισχυρής αλληλεπίδρασης, ως φορείς της 
ισχυρής πυρηνικής δύναµης µεταξύ των νου-
κλεονίων ενός πυρήνα. Υπάρχουν αρκετοί τύ-
ποι µεσονίων, που µπορεί να είναι θετικά ή 
αρνητικά φορτισµένα ή και ουδέτερα. Σήµερα 
γνωρίζουµε ότι τα µεσόνια αποτελούνται από 
κουάρκ, όπως τα βαρυόνια (βλ. λέξη). Όµως 
τα βαρυόνια αποτελούνται από τρία κουάρκ, 
ενώ τα µεσόνια από ένα κουάρκ και ένα αντι-
κουάρκ. 

µέσος χρόνος ζωής, mean life time 
Ο µέσος χρόνος ζωής τ δεδοµένου ραδιενερ-
γού πυρήνα υπολογίζεται ισοδύναµα: 

o

o

0

N 0 1/ 2
0

N 0

dNtdN t dt
dt t1t

ln 2dNdN dt
dt

∞

∞τ = = = = =
λ

∫ ∫

∫ ∫
   

Μετάβαση. Transition 
Μετάπτωση, Transition 
µετατόπιση φάσης,  Phase shift 

Μεταβολή στη φάση ενός εξερχόµενου κύµα-
τος κατά τη σκέδαση του µε ένα δυναµικό 

Μη κεντρική δύναµη, Noncentral Force 
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Αλληλεπίδραση κατά την οποία η διεύθυνση 
δύναµη πάνω στον άξονα που ενώνει τα δύο 
αλληλεπιδρώντα σώµατα. Π.χ. η τανυστική 
δύναµη µεταξύ δυο νουκλεονίων αντιπαρα-
βαλλόµενη µε την βαρυτική ή την ηλεκτρο-
στατική έλξη.  

µήκος κύµατος, Wavelength 
Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών ορέων (ή 
κοιλάδων) ενός κύµατος. Είναι αντιστρόφως 
ανάλογο της συχνότητας του κύµατος. Στα 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα είναι ίσο προς το 
πηλίκο της ταχύτητας του φωτός προς τη συ-
χνότητα. 

Μικρόκυµα, microwave 
Τµήµα του φάσµατος που αντιστοιχεί στην 
περιοχή συχνοτήτων 100 GΗz ως 1 GHz δη-
λαδή µετά τα ραδιοκύµατα (ένα τµήµα των 
UHF, τα SHF, τα millimeter waves) και πριν 
την υπέρυθρη ακτινοβολία. 

µιόνιο (µ), muon 
φορτισµένο λεπτόνιο ηλεκτρικού φορτίο -1. 

Μολυβδαίνιο, Mo, Molybdenum 
 Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 42. Είναι ένα 
µέταλλο, γκριζοαργυρού χρώµατος, που απα-
ντάται στην φύση µέσα σε ορυκτά όπως ο µο-
λυβδαινίτης. Χρησιµοποιείται για την παρα-
σκευή κραµάτων ειδικά για να αντέχουν σε 
υψηλές θερµοκρασίες. 

Μόλυβδος, Pb, Plumbum ή Lead 
Μεταλλικό χηµικό στοιχείο µε ατοµικό αριθ-
µό Ζ = 82, έχει ατοµικό βάρος 209,99, ειδικό 
βάρος 11,34, σηµείο τήξης 327,50 C και ση-
µείο βρασµού 1744 0 C. Στη φύση απαντά, 
κυρίως, υπό τη µορφή του θειούχου µολύβδου 
στον ορυκτό γαληνίτη. 

Μονάδα ατοµική µάζας, Atomic mass untit (amu or u) 
Η µονάδα που χρησιµοποιείται συνήθως για 
να εκφραστεί η µάζα ενός ατόµου ή ενός πυ-
ρήνα. Είναι το 1/12 της µάζας του ατόµου του 
ισοτόπου  12C. Η µάζα ενός πυρήνα σε amu 
(u) είναι περίπου ίση µε το µαζικό αριθµό του 
πυρήνα. 

Μόριο, Molecule 
Ως µόριο στην επιστήµη εννοείται το ελάχιστο 
συστατικό ενός στοιχείου ή µιας ένωσης (µίας 
καθαρής ουσίας) που µπορεί να υπάρξει σε 
ελεύθερη κατάσταση, διατηρώντας τις φυσι-
κές και χηµικές ιδιότητες του στοιχείου ή της 
ένωσης. Από χηµικής άποψης είναι το σύνολο 
δύο ή περισσοτέρων ατόµων τα οποία ενώνο-
νται µεταξύ τους µε χηµικούς δεσµούς. Τα 
άτοµα µπορεί να είναι του ιδίου ή διαφορετι-
κών στοιχείων (Η2 (διατοµικό µόριο) ή ΗCl 
(δύο διαφορετικά άτοµα). Η απεικόνιση ενός 
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µορίου είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικούς 
τρόπους. Ένας είναι µε την δοµική του παρά-
σταση, στην οποία τα σύµβολα των ατόµων 
ενώνονται µε ευθείες γραµµές που αντιπρο-
σωπεύουν τους χηµικούς δεσµούς ή πιο απλά 
γράφοντας την µοριακή του παράσταση. 

Μπεκερέλ, Becqurel 
Μονάδα µέτρησης της ενεργότητας µια ραδιε-
νεργής ουσίας, στο διεθνές σύστηµα µονάδων 

Μπερκέλιο, Bk, Berkelium 
Χηµικό Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 97. 
Είναι ραδιενεργό, µεταλλικό, υπερουράνιο 
στοιχείο, που ανήκει στη σειρά των ακτινίδων. 
Έχει ατοµικό αριθµό 97, ενώ το πιο σταθερό 
ισότοπο έχει µαζικό αριθµό 247 και χρόνο η-
µιζωής 1400 χρόνια. Παρασκευάζεται από το 
αµερίκιο ή το κιούριο. 

Μποζόνιο, boson 
Σωµατίδιο που έχει ακέραια ιδιοστροφορµή 
(σπιν) µετρηµένη σε µονάδες του 
(σπιν=0,1,2,...). Όλα τα σωµατίδια είναι είτε 
φερµιόνια είτε µποζόνια. Τα σωµατίδια-
φορείς όλων των θεµελιωδών αλληλεπιδρά-
σεων (δυνάµεων) είναι µποζόνια. Μποζόνια 
είναι επίσης και τα σύνθετα σωµατίδια που 
αποτελούνται από ζυγό αριθµό φερµιονίων 
(π.χ. από ζυγό αριθµό κουάρκ). 

µποζόνιο higgs, higgs boson 
Το σωµατίδιο-φορέας (ή κβαντική διέγερση) 
µιας επιπρόσθετης δύναµης απαραίτητης για 
να αποκτήσουν µάζα τα σωµατίδια του Καθι-
ερωµένου Προτύπου (δεν έχει ακόµη παρατη-
ρηθεί). 

µποζόνιο W±, boson W± 
Σωµατίδιο-φορέας των ασθενών αλληλεπι-
δράσεων. Εµπλέκεται σε όλες τις ασθενείς δι-
αδικασίες µεταβολής ηλεκτρικού φορτίου. 

Μποζόνιο Z ή Zο, boson Zο 
Σωµατίδιο-φορέας των ασθενών αλληλεπι-
δράσεων. Εµπλέκεται σε όλες τις ασθενείς δι-
αδικασίες, στις οποίες δεν µεταβάλλεται η 
γεύση. 

Μπόριο, Bh 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ =107. 

Μποροµιανοί Πυρήνες, Borromean nuclei 
 Ένας ιδιαίτερος τύπος ασταθών πυρήνων, 
που φαίνονται σαν να αποτελούνται από τρία 
διαφορετικά τµήµατα. ∆ιακρίνουµε σ’ αυτούς 
την “καρδιά” και δύο νουκλεόνια (συνήθως 
νετρόνια) που βρίσκονται µακριά της. Τα τρία 
αυτά τµήµατα συγκρατούνται χαλαρά µέσω 
της ισχυρής πυρηνικής δύναµης µε τρόπο τέ-
τοιο ώστε αν ένα από τα δύο περιφερειακά νε-
τρόνια χωριστεί για κάποιο λόγο, τότε αποµα-
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κρύνεται και το δεύτερο. Πρόκειται για εντε-
λώς ιδιόµορφη συµπεριφορά, µοναδική στη 
φύση. Τέτοιοι πυρήνες είναι το He-6, το Li-11 
και το Be-14, που χαρακτηρίζονται επίσης και 
ως πυρήνες µε άλω. Τα µποροµιανά δακτυλί-
δια, τρία δακτυλίδια που έχουν περιπλεχθεί 
έτσι ώστε το κάθε ένα από αυτά να συγκρατεί 
τα άλλα δύο, δάνεισαν το όνοµά τους στους 
πυρήνες αυτούς. Ο ίδιος όρος χρησιµοποιείται 
σε µαθηµατικές θεωρίες δεσµών. 
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Ν – ν 
Νάτριο, Na, Natrium ή  Sodium 

Χηµικό στοιχείο της IA οµάδας του περιοδι-
κού πίνακα. Συµβολίζεται µε Na και έχει ατο-
µικό αριθµό 11, ατοµικό βάρος 22.99, θερµο-
κρασία τήξεως 97.9 oC και ζέσεως  882.9 oC. 
Είναι µέταλλο µαλακό, µε αργυρόλευκο χρώ-
µα, που οξειδώνεται από το ατµοσφαιρικό ο-
ξυγόνο και χάνει τη µεταλλική του λάµψη. 
Λαµβάνεται µε ηλεκτρόλυση τήγµατος χλω-
ριούχου νατρίου ή υδροξειδίου του νατρίου. 

Νέο, Ne, Neon 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 10. 
Πρόκειται για αέριο της λεγόµενης οµάδας 
των ευγενών αερίων, είναι άοσµο και άχρωµο 
και χηµικά αδρανές. Υπάρχει στην φύση σε 
πολύ µικρές σχετικά ποσότητες στον ατµο-
σφαιρικό αέρα, από όπου και παράγεται µε 
τον αποχωρισµό του από αυτόν. Χρησιµοποι-
είται στις φωτεινές επιγραφές καθώς µπορεί 
να δώσει διάφορους χρωµατισµούς στους α-
ντίστοιχους ηλεκτρικούς σωλήνες των λα-
µπτήρων. 

Νεοδύµιο, Nd 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 60. 
Ανήκει στην οµάδα των σπανίων γαιών των 
λανθανίδων και χρησιµοποιείται για την κα-
τασκευή ορισµένων ειδικών φακών. 

Νεπτούνιο ή ποσειδώνιο, Np, Neptunium 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 93. Πρόκειται 
για στοιχείο που παρασκευάστηκε τεχνητά µε 
ραδιενεργό τρόπο και ανήκει στην σειρά των 
ακτινίδων. 

Νετρίνο, Neutrino 
Στοιχειώδες σωµάτιο µε σπιν ½, και φορτίο 
µηδέν. Υπάρχουν τρία είδη νετρίνων που α-
ντιστοιχούν στα τρία λεπτόνια. ∆ηλαδή τα νε-
τρίνα που αντιστοιχούν στο ηλεκτρόνιο το 
µεσόνιο και το ταυ λεπτόνιο. Σύµφωνα µε 
πειραµατικά δεδοµένα το κάθε ένα απ' αυτά 
µπορεί να µεταβληθεί µε συνάρτηση του χρό-
νου σε κάποιο από τα άλλα. Αυτό µπορεί να 
συµβεί µόνο αν αυτά έχουν µάζα. 

νετρόνιο (n), neutron 
Βαρυόνιο χωρίς ηλεκτρικό φορτίο. Πρόκειται 
για ένα φερµιόνιο µε µια βασική δοµή από 
δύο κάτω κουάρκ και ένα άνω κουάρκ (που 
συγκρατούνται µεταξύ τους µε γκλουόνια). Τα 
νετρόνια αποτελούν τα ηλεκτρικά ουδέτερα 
τµήµατα του ατοµικού πυρήνα. ∆ιαφορετικά 
ισότοπα του ίδιου στοιχείου διακρίνονται µε-
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ταξύ τους από το διαφορετικό πλήθος νετρο-
νίων που έχουν στον πυρήνα τους. 

Νικέλιο, Ni, Nickel 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 28. Είναι µέ-
ταλλο, µε χρώµα αργυρόλευκο, είναι σκληρό, 
ελατό και όλκιµο ενώ έχει µαγνητικές ιδιότη-
τες. ∆ύσκολα σκουριάζει γι' αυτό και χρησι-
µοποιείται στην κατασκευή κραµάτων µε ι-
διαίτερα χαρακτηριστικά αντοχής. Στην φύση 
υπάρχει µέσα σε ορυκτά από όπου και εξάγε-
ται για τη χρήση του στις διάφορες βιοµηχα-
νικές εφαρµογές. 

Νιόβιο, Nb, Niobium 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 41. Πρόκειται 
για µέταλλο, µε γαλάζια απόχρωση το οποίο 
χρησιµοποιείται για την κατασκευή ειδικών 
κραµάτων. 

νόµοι διατήρησης, Conservation Laws 
νόµος εκθετικής διάσπασης, exponential decay law 
Νοµπέλιο, No, Nobelium 

Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ =102.  Ανήκει 
στην σειρά των ακτινίδων και µπορεί να πα-
ραχθεί τεχνητά στο εργαστήριο. 

νουκλεόνιο (Ν), nucleon 
Πρωτόνιο ή νετρόνιο, δηλαδή ένα από τα σω-
µατίδια που συγκροτούν έναν πυρήνα. 

Νουκλεοσύνθεση, nucleosynthesis 
∆ιαδικασία κατά την οποία πρωτόνια και νε-
τρόνια συνδυάζονται για να σχηµατίσουν πυ-
ρήνες στο πρώιµο σύµπαν. 

Νουκλίδιο, nuclide 
 Άλλη ονοµασία του πυρήνα 
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Ξ – ξ 
Ξένο, Xe 

Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 54. Ασταθές 
ισότοπο του ευγενούς αερίου ξένου, µε χρόνο 
υποδιπλασιασµού περίπου 9h. Παράγεται σε 
πυρηνικούς αντιδραστήρες κατά τη σχάση του 
ουρανίου και αποτελεί έναν από τους καλύτε-
ρους απορροφητές νετρονίων. Λόγω µάλιστα 
αυτής του της ιδιότητας παρεµποδίζει πυρηνι-
κές αντιδράσεις που βασίζονται στη σύλληψη 
νετρονίων. 
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Ο – ο 
ολική κυµατοσυνάρτηση, Total wave function 

Η ολική κυµατοσυνάρτηση είναι το γινόµενο 
όλων των επιµέρους κυµατοσυναρτήσεων που 
είναι δυνατόν να περιγράψουν ένα σωµατίδιο 
ή ένα σύστηµα. 
Με άλλα λόγια όπως κάθε άνθρωπος έχει την 
δική του ταυτότητα, προσωπικότητα, ύψος, 
χρώµα κ.λ.π. έτσι και κάθε σωµατίδιο θα πε-
ριγράφεται από τη θέση του στο spin του και 
άλλα. Αν θέλουµε πάλι να ξεχωρίσουµε κά-
ποιες οµάδες ανθρώπων από κάποιες άλλες 
τότε επιλέγουµε κάποια συγκεκριµένα κριτή-
ρια σύγκριση, το ίδιο «κάνουµε» και στο σύ-
στηµα σωµατιδίων. 
Παράδειγµα: spin isospin ...ολ χωρικηψ = ψ ⋅ψ ⋅ψ ⋅  

Όλµιο, Ho 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 67, ανήκει 
στις λανθανίδες, έχει σηµείο τήξεως 1474 oC 
και σηµείο ζέσεως 2695 oC. Υπάρχει ένα φυ-
σικό ισότοπο, το 165Ho και 18 τεχνητά. 
Ολοκληρωµένη συνάρτηση Fermi,  Fermi 
integral 

( ) ( )( )
ep ,max

2 2
f e e5 7 e

e 0

1 E E p dp
m c

−= −∫ff Z,E eF Z,E

 
Οµοτιµία, Parity 

Ο τελεστής της ανάκλασης είναι η οµοτιµία 
(Parity) P όπου µετατρέπει το διάνυσµα 
r r→ −  
Σε καρτεσιανές συντεταγµένες 
( ) ( )x, y, z x, y, z→ − − − ,  

ενώ σε σφαιρικές ( ) ( )r, , r, ,θ ϕ → π − θ π + ϕ  

( ) ( ) ( )
( )
r  οµοτιµια

P r r
r περιττη οµοτιµια

⎧+ψ αρτια⎪ψ = ψ − = ⎨
−ψ⎪⎩

 

Ο τελεστής είναι µοναδιακός διότι : 

( )( ) ( )( ) ( )P P r P r rψ = ψ − = ψ  άρα P2 = 1. 

Μια κυµατοσυνάρτηση υπάρχει περίπτωση να 
µην έχει καθορισµένη οµοτιµία. 
Όταν υπάρχει συµµετρία ανάκλασης τότε η 
οµοτιµία διατηρείται. 

Οξυγόνο, O, Oxygen 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 8. Είναι ευρύ-
τατα διαδεδοµένο στη φύση καθώς βρίσκεται 
ελεύθερο στον ατµοσφαιρικό αέρα σε πολύ 
µεγάλες ποσότητες. Ενωµένο µε το υδρογόνο 



 

 

 807

Λ
εξικό ορώ

ν
 

αποτελεί το νερό και επίσης βρίσκεται σε 
πολλές άλλες ενώσεις και ζωντανούς οργανι-
σµούς. Πρόκειται για αέριο άχρωµο, άοσµο, 
άγευστο και βαρύτερο από τον αέρα, ενώ δια-
λύεται στο νερό. Ενώνεται εύκολα µε άλλα 
στοιχεία καθώς συντελεί στην καύση τους ενώ 
το ίδιο δεν καίγεται. Παράγεται από τον α-
τµοσφαιρικό αέρα, χρησιµοποιείται στην βιο-
µηχανία για συγκολλήσεις µετάλλων και στην 
ιατρική, ενώ η ύπαρξή του και µόνον είναι 
καθοριστική για την ύπαρξη της ζωής στον 
πλανήτη. 

Ορµή, linear momentum 
Παλιά ήταν γνωστή και ως ποσότητα κίνησης. 
Στην κλασική Μηχανική, ως γραµµική ορµή 
ενός υλικού σηµείου ορίζεται το διανυσµατικό 
µέγεθος του γινοµένου της µάζας του σηµείου 
επί την ταχύτητά του: p m= υ  Ακόµα και στη 
ρελατιβιστική Μηχανική ισχύει ο ίδιος τύπος, 
µόνο που τώρα ως µάζα m, λαµβάνεται η ρε-
λατιβιστική µάζα: 
 m = mο/[1 − (υ/c)2 ]1/2, όπου mο η µάζα ηρε-
µίας. 

Όσµιο, Os, Osmium 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 76. ω πρόκει-
ται για µέταλλο, µε χρώµα λευκό και χαρα-
κτηριστική λάµψη, είναι ένα από τα βαρύτερα 
στοιχεία και δεν προσβάλλεται από τα οξέα. 
Είναι σχετικά σπάνιο στη φύση και χρησιµο-
ποιείται για την κατασκευή σκληρών κραµά-
των, ως καταλύτης, και για την παραγωγή αµ-
µωνίας. 

ουδέτερο χρωµατικά, color neutral 
Ένα σώµα χωρίς καθαρό χρωµατικό φορτίο. 
Αναφέρεται σε σύνθετα σωµατίδια που συνί-
στανται από χρωµατικά φορτισµένα στοιχειώ-
δη σωµατίδια. Οι κανόνες συνδυασµού που 
δίνουν χρωµατικά ουδέτερο αποτέλεσµα είναι 
πολύπλοκοι. Τρία κουάρκ (βαρυόνιο) ή ένα 
κουάρκ συν ένα αντικουάρκ (µεσόνιο) µπο-
ρούν να σχηµατίσουν ουδέτερους χρωµατικά 
συνδυασµούς. 

Ουράνιο, U, Uranium 
Ραδιενεργό Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ =92 
του τοµέα f του περιοδικού συστήµατος, µέ-
λος της σειράς των ακτινίδων. Το φυσικό ου-
ράνιο είναι µίγµα τριών ισοτόπων, του 238U 
(99.2739 %) µε χρόνο ηµιζωής 4.51·109 έτη, 
του 235U (0.7024 %) µε ηµιζωή 7.13·108 έτη 
και του 234U (0.0057 %) µε ηµιζωή 2,48·105 
έτη. Το µέταλλο έχει σηµείο τήξεως στους 
1090 οC και είναι ιδιαίτερα όλκιµο και ελατό, 
ενώ απέναντι στα οξέα, τις βάσεις και τον αέ-
ρα παρουσιάζει µεγάλη σταθερότητα. 
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Π – π 
Πάγωµα, freeze out 

Καθώς το σύµπαν διαστέλλεται και ψύχεται, η 
πιθανότητα για οποιαδήποτε διαδικασία που 
πηγάζει από σύγκρουση µειώνεται, διότι µει-
ώνεται και ο ρυθµός των απαιτούµενων συ-
γκρούσεων. Μπορούµε να αµελήσουµε µία 
διαδικασία όταν ο µέσος χρόνος µεταξύ των 
συγκρούσεων είναι µεγάλος σε σχέση µε την 
ηλικία του σύµπαντος τη δεδοµένη χρονική 
στιγµή. Τότε, λέµε ότι η συγκεκριµένη διαδι-
κασία πάγωσε. 

Παλλάδιο, Pd, Palladium 
Στοιχείο µε ατοµικό αριθµό Ζ = 46. Πρόκειται 
για µέταλλο µε χρώµα αργυρόλευκο, έχει την 
ιδιότητα να απορροφά µεγάλες ποσότητες υ-
δρογόνου ενώ χρησιµοποιείται ως καταλύτης, 
ως ηµιπολύτιµος λίθος και αλλού. 

παραβίαση οµοτιµίας, parity violation 
Η οµοτιµία παραβιάζεται στις ασθενής αλλη-
λεπιδράσεις. 

παράγοντας Gamaow, Gamow factor 
 Στην α διάσπαση, ο συντελεστής διέλευσης 
ενός σωµατίου α από το φράγµα δυναµικό 
Coulomb είναι: 

-GT = e  µε ( )
C

S

R

R

G 2 r dr= κ∫  

Το G ονοµάζεται παράγοντας Gamow 
 
Για 0≠  

( )C

S

1/ 2R 22

2 2
R

12 2ZeG 2 E dr
r 2 r α

⎡ ⎤+µ
= + −⎢ ⎥

µ⎢ ⎥⎣ ⎦
∫  

Ο φυγοκεντρικός όρος είναι πάρα πολύ µικρός 
και τις περισσότερες φορές παραλείπεται. Αν 
η απόσταση RC είναι το σηµείο τοµής της ε-
νέργειας του σωµατίου α µε το δυναµικό 

Coulomb, δηλαδή: 
2

C
2ZeR
Eα

= , την σταθερά 

1
4 ο

⎡ ⎤
⎢ ⎥πε⎣ ⎦

την θεωρούµε µονάδα.  

 
C

S

1/ 2R 2

2
R

2 2ZeG 2 E dr
r α

⎡ ⎤µ
= − =⎢ ⎥

⎣ ⎦
∫  

C

S

1/ 2R 2

2
R

2 2Ze 12 1 dr
r

α

α

⎡ ⎤µΕ
−⎢ ⎥Ε⎣ ⎦

∫   

C

S

1/ 2R
C

2
R

2 R
2 1 dr

r
αµΕ ⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦∫  
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Παραδοξότητα,  Strangeness Number 
Ορισµένα αδρόνια είτε βαρυόνια, είτε µεσόνια 
είναι εφοδιασµένα µε ακόµα έναν νέο κβαντι-
κό αριθµό την παραδοξότητα (strange ή παρα-
ξενιά). 
Τα σωµατίδια που έχουν S ≠ 0 ονοµάζονται 
και παράδοξα. Ο λόγος που ονοµάστηκαν έτσι 
είναι γιατί: 
Ζουν 10-10 sec άρα διασπώνται µε ασθενείς 
αλληλεπίδρασης 
Παράγονται κατά ζεύγη 
 
Πράγµα που σηµαίνει ότι έχουν ένα νέο κβα-
ντικό αριθµό που αλληλοαναιρείται σε κάθε 
ζεύγος. 
Η παραδοξότητα διατηρείται µόνο στις ισχυ-
ρές και ηλεκτροµαγνητικές αλληλεπιδράσεις. 
Στις ασθενείς το ∆S µπορεί να είναι 0 ή 1 για 
να γίνεται η διάσπαση. 
[Πρέπει Sτελ = 0 πάντα για να γίνεται η αλλη-
λεπίδραση] 
(Η Παραδοξότητα εισαχθεί από την ερώτηση 
αν το K µεσόνιο είναι αδρόνιο ή όχι.  
Συγκεκριµένα το Κο εµφανίζονταν σε 2 µέ-
σους χρόνους ζωής και µάλιστα 600 φορές 
µεγαλύτερος ο ένας από τον άλλον). 
   
Παραδοξότητα έχουν τα παρακάτω σωµάτια 
(υπάρχουν και άλλα παράδοξα). 
 

oK , K+  S =    1  

, , ,ο + − οΛ Σ Σ Σ  S = – 1 

,ο −Ξ Ξ  S = – 2 
−Ω  S = – 3  
oK , K−  S = – 1 

, , ,ο + − οΛ Σ Σ Σ  S =    1  

,ο −Ξ Ξ  S =   2 
+Ω  S = – 3 

 
(Στην πράξη παράδοξα σωµατίδια είναι όσα 
περιέχουν το s quark, θα µιλήσουµε παρακά-
τω). 

παράµετρος κρούσης, impact parameter 
παράξενο κουάρκ (s), strange quark 

Η τρίτη γεύση (βλ. γεύση) κουάρκ (µε σειρά 
αυξανόµενης µάζας), µε ηλεκτρικό φορτίο -
1/3. 

Πάριτη, Parity 
Βλ. οµοτιµία 

παρσέκ (pc), parsec 
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Αστρονοµική µονάδα µήκους. Ένα parsec ο-
ρίζεται ως η απόσταση ενός αστέρα που πα-
ρουσιάζει παράλλαξη ενός δευτερολέπτου της 
µοίρας. Παράλλαξη ενός αστέρα καλούµε την 
γωνία µε την οποία παρατηρούµε, από τη θέ-
ση του αστέρα, τη (µέση) απόσταση Γης-
Ηλίου. 

Πάχος αέρα ισοδύναµης απορρόφησης, Air Equivalent 
Πρόκειται για το πάχος ενός στρώµατος αέρα 
που βρίσκεται σε καθορισµένες συνθήκες πίε-
σης και θερµοκρασίας και παρουσιάζει την ί-
δια απορρόφηση µίας ραδιενεργού ακτινοβο-
λίας µε ένα υλικό και περιγράψει την ικανότη-
τα απορρόφησης µίας συγκεκριµένης ακτινο-
βολίας από κάποιο υλικό. 

Πεδιακός Τελεστής, Field Operator 
Χαρακτηρισµός του κβαντοµηχανικού τελε-
στή καταστροφής ή δηµιουργίας του κβάντου 
του θεωρουµένου πεδίου. 

πειράµατα σταθερού στόχου, fixed-target experiment 
Ένα πείραµα στο οποίο η δέσµη σωµατιδίων 
του επιταχυντή κατευθύνεται σε έναν σταθερό 
(ή σχεδόν σταθερό) στόχο. Ο στόχος µπορεί 
να είναι ένα στερεό, µία δεξαµενή που περιέ-
χει υγρό ή αέριο, ή ένας πίδακας αερίου. 

Πειράµατα, συγκρουόµενων δεσµών, colliding-beam 
experiments 

Τα πειράµατα που πραγµατοποιούνται στους 
επιταχυντές συγκρουόµενων δεσµών όπου η 
µία δέσµη σωµατιδίων αποτελεί τον στόχο της 
άλλης. 

Πειραµατικός προσδιορισµός, experimental determination 
Περίθλαση, diffraction 
Πίδακας, jet 

Ανάλογα µε την ενέργειά τους, τα κουάρκ και 
τα γκλουόνια που προκύπτουν από µία σύ-
γκρουση εµφανίζονται µε τη µορφή 5-30 σω-
µατιδίων (κυρίως µεσονίων και βαρυονίων). 
Σε γεγονότα µε µεγάλη ορµή, αυτά τα σωµα-
τίδια εµφανίζονται κατά σµήνη που ονοµάζο-
νται "πίδακες", δηλαδή σε οµάδες σωµατιδίων 
που κινούνται περίπου προς την ίδια κατεύ-
θυνση, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη δι-
αδροµή του αρχικού κουάρκ ή γκλουονίου. 

πιθανότητα µεταπτώσεως/µετάβασης, Transition Probability 
Η πιθανότητα µετάβασης/µετάπτωσης λ για 
τις ραδιενεργές διασπάσεις δίνεται από το 
χρυσό κανόνα του Fermi: 

( ) ( )2
f i f

2 V r Eπ
λ = φ φ ρ  

Όπου  V είναι η διαταραχή που είναι υ-
πεύθυνη για την β διάσπαση.  
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 iφ  είναι η κυµατοσυνάρτηση που περιγράφει 
το αρχικό σύστηµα (initial) 

fφ  είναι η κυµατοσυνάρτηση που περιγράφει 
το τελικό σύστηµα (final). 
Ενώ ( )fEρ  η πυκνότητα των τελικών κατα-
στάσεων ανά διάστηµα ενέργειας,. 

πίνακες Puali, Pauli matrices 
 x

0 1
1 0
⎛ ⎞

σ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, y

0 i
i 0

−⎛ ⎞
σ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, z

1 0
0 1
⎛ ⎞

σ = ⎜ ⎟−⎝ ⎠
 

πιόνιο (π), pion 
Τύπος µεσονίου µε τη µικρότερη µάζα. Τα 
πιόνια µπορούν να έχουν ηλεκτρικό φορτίο +-
1 ή 0. 

Πλάσµα, plasma 
Η κατάσταση της ύλης, συνήθως αερίων σε 
πλήρη ιονισµό, κατά την οποία το συνολικό 
ηλεκτρικό φορτίο των ελεύθερων ηλεκτρονί-
ων και των αρνητικών ιόντων αντισταθµίζεται 
από φορτία θετικών ιόντων. Η αντιστάθµιση 
αυτή έχει συνολικό αλλά όχι και τοπικό χαρα-
κτήρα. Εποµένως είναι πιο σωστό να µιλάµε 
για ουδετεροφανές παρά για ουδέτερο “αέρι-
ο”. Εξ αιτίας των ιδιαίτερων ιδιοτήτων του το 
πλάσµα θεωρείται από πολλούς ως η τέταρτη 
κατάσταση της ύλης. Το υλικό του εσωτερι-
κού των άστρων και της ιονόσφαιρας της Γης 
είναι σε κατάσταση πλάσµατος, η οποία εµ-
φανίζεται επίσης στις ηλεκτρικές εκκενώσεις 
και τις φλόγες. 

Πλάσµα κουάρκ – γλουονίων, Quark-gluon plasma 
Όταν η πυρηνική µάζα βρεθεί σε συνθήκες 
µεγάλης θερµοκρασίας και πίεσης, όπως συµ-
βαίνει στις συγκρούσεις ανάµεσα σε βαρείς 
πυρήνες, που έχουν πολύ µεγάλη ενέργεια, τό-
τε οι δεσµοί µεταξύ των νουκλεονίων κατα-
στρέφονται και η ύλη τους παίρνει τη µορφή 
µιας ‘σούπας’ κουάρκ και γλουονίων. Το Σύ-
µπαν πέρασε σύντοµα από µία τέτοια κατά-
σταση, αµέσως µετά τη Μεγάλη Έκρηξη µέ-
χρι το σχηµατισµό των πρωτονίων και των νε-
τρονίων. 

Πλουτώνιο, Plutonium 
Πρόκειται για ραδιενεργό στοιχείο µε ατοµικό 
αριθµό Ζ = 94 στη σειρά τον ακτινίδων. Πα-
ρασκευάζεται από το ουράνιο µε βοµβαρδι-
σµό του µε νετρόνια. Αποτελεί το πλέον µα-
κροβιότερο ρσδιενεργό χηµικό στοιχείο. 

ποζιτρόνιο (e+), positron 
Το αντισωµατίδιο του ηλεκτρονίου. 

πολυώνυµα Laquerre, Laquerre Polynomials 
πολυώνυµα Legendre, Legendre Polynomials 
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Πόλωση κενού, Vacuum  Polarization 
Είναι ένα φυσικό φαινόµενο σε αναλογία της 
κλασικής διηλεκτρικής πόλωσης κατά το ο-
ποίο λαµβάνει χώρα δίδυµη γένεση ηλεκτρο-
νίου - ποζιτρονίου στο κενό. Τα παραγόµενα 
σωµάτια ασκούν στη συνέχεια δικό τους ηλε-
κτροµαγνητικό πεδίο. 

ποσοστό ισοτοπικής αφθονίας, Abudance Ratio 
είναι το επί τοις εκατό ποσοστό της ισοτοπι-
κής αφθονίας, βλ. ισοτοπική αφθονία. 

προϊόντα σχάσης, fission products 
Κάθε θυγατρικός πυρήνας που προκύπτει από 
την πυρηνική σχάση, είτε επειδή ήταν αστα-
θής είτε ένας σταθερός πυρήνας από διαδοχι-
κές διασπάσεις, πολύ πιθανόν στα προϊόντα 
σχάσης να υπάρχουν και άλλα σωµατίδια 

Προσέγγιση του Born, Born Approximation 
H προσέγγιση Born στη µελέτη φαινοµένων 
σκέδασης σωµατιδίων, είναι η διαδικασία δια-
δοχικών προσεγγίσεων της διαταραχής που 
προκαλεί το δυναµικό σκέδασης στις ελεύθε-
ρες καταστάσεις των σωµατιδίων, µε σκοπό 
τον υπολογισµό διαφορικών ενεργών διατο-
µών.  

πρότυπο των φλοιών, shell model 
Το µοντέλο αυτό στηρίζεται στην υπόθεση ότι 
κάθε νουκλεόνιο «κινείται πάνω σε µια καλά 
ορισµένη τροχιά µέσα στον πυρήνα», υπό την 
επίδραση του πεδίου που δηµιουργούν τα υ-
πόλοιπα νουκλεόνια. Με αυτό το µοντέλο γί-
νεται κατανοητή η σταθερότητα µερικών πυ-
ρηνικών καταστάσεων. Επίσης µε αυτό το µο-
ντέλο γίνεται µε επιτυχία η πρόβλεψη της 
στροφορµής των σταθερών πυρήνων. Τέλος 
ερµηνεύει τον λόγο για τον οποίο οι πυρήνες 
µε άρτιο αριθµό πρωτονίων και νετρονίων εί-
ναι πιο σταθεροί από τους άλλους. 

πρωτόνιο (p), proton 
Το πιο κοινό αδρόνιο, ένα βαρυόνιο µε ηλε-
κτρικό φορτίο (+1) ίσο και αντίθετο µε αυτό 
του ηλεκτρονίου (-1). Τα πρωτόνια έχουν µια 
βασική δοµή από δύο άνω κουάρκ και ένα κά-
τω κουάρκ (που συγκρατούνται µεταξύ τους 
µε γκλουόνια). Ο πυρήνας ενός ατόµου υδρο-
γόνου είναι ένα πρωτόνιο. Ένας πυρήνας µε 
ηλεκτρικό φορτίο Ζ περιέχει Ζ πρωτόνια, ε-
ποµένως, ο αριθµός των πρωτονίων είναι αυ-
τός που διακρίνει τα διαφορετικά χηµικά 
στοιχεία. 

πυκνότητα καταστάσεων, desity of states 
Συνάρτηση που δίνει την πυκνότητα ενεργει-
ακών καταστάσεων για κάθε ενέργεια µίας 
ζώνης. Ισχύει ότι ( )fEρ = dN(E)/dE όπου 
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dN(E) ο αριθµός των ενεργειακών καταστά-
σεων µε ενέργεια από Ε έως Ε+dE.  

πυκνότητα ύλης, matter density 
Πυρηνική απορρόφηση, Nuclear Absorption 

Είναι η απορρόφηση της ατοµικής ενέργειας 
από τον πυρήνα. 

Πυρηνική µαγνητόνη, Nuclear magneton 

p

e
2mΝµ =  

Η πυρηνική µαγνητόνη είναι πολύ µικρότερη 
της µαγνητόνης του Bohr κατά ένα παράγοντα 
me/mp και έχει τιµή ίση µε µΝ = 
3.152245⋅10-8eV/T. Εποµένως, ο ατοµικός 
µαγνητισµός είναι πολύ ποιο ισχυρότερος από 
τον πυρηνικό µαγνητισµό.   

Πυρηνική ύλη, Nuclear matter 
Όρος που αναφέρεται γενικά στο υλικό του 
πυρήνα. Χρησιµοποιείται λόγω της ιδιότητας 
όλων των πυρήνων (µε εξαίρεση τους πιο ε-
λαφρούς) να έχουν την ίδια πυκνότητα, αυτή 
των πρωτονίων και των νετρονίων και να µην 
επιδέχονται περαιτέρω συµπίεση. Για τον ίδιο 
λόγο οι αστέρες νετρονίων έχουν την ίδια πυ-
κνότητα µε αυτή που έχει το κέντρο των πυ-
ρήνων. 

πυρηνικό δυναµικό, Nuclear potentional  
 ∆υναµικό αλληλεπίδρασης των νουκλεονίων. 

Πυρηνικό φαινόµενο Zeeman, Nuclear Zeeman Effect 
To πυρηνικό φαινόµενο Zeeman είναι o δια-
χωρισµός των ατοµικών φασµατικών γραµ-
µών σε επιµέρους γραµµές κατά την αλληλε-
πίδραση εξωτερικού µαγνητικού πεδίου µε 
την µαγνητική διπολική ροπή του πυρήνα. 

Πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός, Nuclear Magnetic 
Resonance 

Η περίπτωση του φυσικού φαινοµένου του 
συντονισµού της µαγνητικής ροπής του πυρή-
να και της απορρόφησης ενέργειας από συλ-
λογή πυρήνων σε ηλεκτροµαγνητικό και εξω-
τερικό µαγνητικό πεδίο. Χρησιµοποιείται στη 
φασµατοσκοπία. 

Πυρηνοσύνθεση, nucleosynthesis 
∆ιαδικασία κατά την οποία πρωτόνια και νε-
τρόνια συνδυάζονται για να σχηµατίσουν πυ-
ρήνες στο πρώιµο σύµπαν. 
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Ρ – ρ 
ράβδος ελέγχου, Control Rod 

Μια ράβδος ελέγχου κατασκευασµένη συνή-
θως από κάδµιο, ή βόριο ή ασήµι ή και διάφο-
ρα κράµατα τέτοιων υλικών που οι πυρήνες 
τους απορροφούν νετρόνια. H ράβδος είναι 
αναρτηµένη πάνω από τον πυρήνα ενός πυρη-
νικού αντιδραστήρα και χρησιµοποιείται για 
το άµεσο κλείσιµο του συστήµατος αν η 
στάθµη ισχύος υπερβεί ένα προκαθορισµένο 
επίπεδο. Ο αντιδραστήρας µπορεί να ξεκινά, 
να σταµατά ή να ρυθµίζεται η ισχύς εξόδου 
του µε την κατάλληλη µετακίνηση αυτών των 
ράβδων. 

ραδιενεργός σύλληψη, radioactive capture 
ραδιενεργά απόβλητα, radioactive waste 
ραδιενέργεια, radioactive 

Η ραδιενέργεια είναι η αυθόρµητη αποσύνθε-
ση των ατοµικών πυρήνων µε εκποµπή υποα-
τοµικών σωµατιδίων µεταξύ των οποίων είναι 
τα α και β ή ηλεκτροµαγνητικών ακτίνων που 
ονοµάζονται ακτίνες X και ακτίνες γ. 

ραδιενεργός πηγή, Radioactive seed 
Ραδιενεργό υλικό  

Ραδιοτοξικότητα, Radiotoxity 
Η ισοδύναµη δόση ανά µονάδα µάζας ενός 
ραδιενεργού υλικού. 

Ραδιοφωτάυγεια, Radioluminescence 
Η ραδιοφωτάυγεια είναι ένα φαινόµενο φω-
ταύγειας. Είναι το  αποτέλεσµα µετά από  
βοµβαρδισµό ενός αντικειµένου µε ιονίζουσα 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 

ραδιοχρονολόγηση µε άνθρακα, carbon dating 
Η µέθοδος του ραδιενεργού άνθρακα µπορεί 
να εφαρµοστεί σε δύο είδη συστηµάτων:  
1. Συστήµατα που όσο ήταν «ζωντανά» α-
ντάλλασσαν άνθρακα µε την ατµόσφαιρα. 
Στην περίπτωση των συστηµάτων αυτών υπο-
λογίζεται πότε σταµάτησε το σύστηµα να α-
νταλλάσσει άνθρακα, δηλαδή πότε νεκρώθη-
κε. 
2. Συστήµατα που κατά το σχηµατισµό τους 
δέσµευσαν ποσότητα άνθρακα της ατµόσφαι-
ρας, ο οποίος µε τον τρόπο αυτό ακινητοποιή-
θηκε. 
Στην 1η κατηγορία, ανήκουν δείγµατα απολι-
θωµάτων και αρχαιολογικά οργανικά ευρήµα-
τα όπως οστά, ξύλο, στάχτη από ξύλο, σπόροι, 
υπολείµµατα τροφών, ύφασµα, αρχαία χειρό-
γραφα κ.α. 
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Στην 2η κατηγορία, ανήκουν διάφορα ανθρα-
κικά πετρώµατα (ασβεστολιθικά ή δολοµιτι-
κά), τα οποία κατά το σχηµατισµό τους συ-
γκράτησαν 14C από τα νερά της βροχής, τα 
οποία περιέχουν διαλυµένο 14CO2, της ατµό-
σφαιρας. Επίσης, και τα υπόγεια νερά, τα ο-
ποία όσο ήταν στην επιφάνεια αντάλλασσαν 
κανονικά CO2, το οποίο εγκλώβιζαν όταν 
πέρναγαν κάτω από το έδαφος. Τα ασβεστο-
κονιάµατα µπορούν κι αυτά να χρονολογη-
θούν καθώς κατά τη «σκλήρυνση» τους απορ-
ροφούν το CO2 της ατµόσφαιρας. 

Ροή, Flux 
Είναι το επιφανειακό ολοκλήρωµα µε το εσω-
τερικό γινόµενο ενός ανυσµατικού µεγέθους 
µε το µοναδιαίο κάθετο άνυσµα της επιφάνει-
ας στην οποία υπολογίζεται η ροή FdS∫ . 

Ρυθµός απορροφούµενης δόσης, Absorbed dose rate 
Συνήθως χρήσιµο είναι η απορροφηµένη δόση 
ανά µονάδα χρόνου. Οι µονάδες µέτρησης της 
είναι για παράδειγµα 1rad/sec, 1rad/h, 
1rad/day. 

ρυθµός διάσπασης, decay rate 
Ο χρονικός ρυθµός µεταβολής ενός ραδιενερ-
γού δείγµατος:  dN/ dt όπου Ν είναι ο αριθµός 
των αµετάβλητων ραδιενεργών πυρήνων στο 
χρόνο  t.   
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Σ – σ 
σειρά ακτινίδων, Actinium Series 

Η σειρά ακτινίδων είναι µία από τις τέσσερεις 
σειρές των ραδιενεργών στοιχείων. Αυτή προ-
κύπτει µε διαδοχικές ραδιενεργές εκποµπές 
σωµατιδίων α. 

σηµείο ρύθµισης, Adjusting Point 
Αυτό το σηµείο βρίσκεται κοντά στο κέντρο 
του στόχου και χρησιµοποιείται ως σηµείο 
αναφοράς για την πορεία της δέσµης - βολής. 

σκέδαση Compton, Compton scattering  
Το φαινόµενο κατά το οποίο ένα µέρος της 
ενέργειας του φωτονίου απορροφάται από το 
ηλεκτρόνιο, ενώ το υπόλοιπο παραµένει στο 
φωτόνιο που σκεδάζεται κατά µια γωνία θ. 
Εδώ µπορούµε να θεωρήσουµε το ατοµικό 
ηλεκτρόνιο ελεύθερο και ακίνητο, µε την 
προϋπόθεση ότι η ενέργεια του φωτονίου υ-
περβαίνει κατά πολύ την ενέργεια σύνδεσης 
του ηλεκτρονίου. 

σκέδαση Rutherford, Rutherford scattering 
σκέδαση Thomson, Thomson scattering 
σκοτεινή ύλη, dark matter 

Ύλη που βρίσκεται στο διάστηµα αλλά δεν εί-
ναι ορατή από εµάς διότι δεν εκπέµπει καµία 
ακτινοβολία για να µπορέσουµε να την παρα-
τηρήσουµε. Η κίνηση των αστέρων γύρω από 
το κέντρο των γαλαξιών τους υποδηλώνει ότι 
περίπου το 90% της ύλης σε έναν τυπικό γα-
λαξία είναι σκοτεινή. Οι φυσικοί υποθέτουν 
ότι σκοτεινή ύλη υπάρχει επίσης µεταξύ των 
γαλαξιών, όµως αυτό είναι ακόµη δυσκολότε-
ρο να επιβεβαιωθεί.  

Σουπερνόβα, supernova 
βλ. υπερκαινοφανής 

Σούπερνόβα τύπου Ια και τύπου ΙΙ, Supernova, type Ia and 
type II 

Η καταστροφική έκρηξη ενός άστρου κατά 
την οποία εκπέµπει για σύντοµο χρονικό διά-
στηµα τόση ενέργεια όση εκπέµπουν όλα τα 
αστέρια ενός γαλαξία. Η supernova τύπου Ια 
λαµβάνει χώρα στα συστήµατα διπλών ά-
στρων, όταν το ένα από τα δύο είναι λευκός 
νάνος. Ύλη από το συνοδό αστέρι πέφτει στο 
λευκό νάνο. Όταν η µάζα του αυξηθεί πάνω 
από ένα όριο, ο λευκός νάνος εξελίσσεται σε 
supernova τύπου Ια. Ένα πολύ µεγάλο αστέρι 
εξελίσσεται σε Supernova τύπου ΙΙ, όταν εξα-
ντληθούν τα πυρηνικά του καύσιµα. Τότε 
παύει να υπάρχει η προς τα έξω πίεση της α-
κτινοβολίας και οι βαρυτικές δυνάµεις οδη-
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γούν το άστρο σε προς τα έσω κατάρρευση, 
µε τελικό αποτέλεσµα την έκρηξη της µη επι-
δεχόµενης περαιτέρω συµπίεση πυρηνικής 
µάζας, κατά την οποία αποδεσµεύονται τερά-
στια ποσά ενέργειας και µία πληµµύρα από 
νετρίνα, ενώ το µεγαλύτερο µέρος της µάζας 
του άστρου διασκορπίζεται στο διάστηµα. Στο 
Ηλιακό µας σύστηµα, τη Γη και τους οργανι-
σµούς επάνω σ’ αυτήν υπάρχουν πολλά στοι-
χεία που σχηµατίστηκαν λίγα δισεκατοµµύρια 
χρόνια πριν, κατά την έκρηξη µιας supernova 
II. 

Σπιν, spin 
Ιδιοστροφορµή ενός σωµατιδίου σε µονάδες 
του, της κβαντικής µονάδας της στροφορµής, 
όπου =h/2π=6,58.10-34 Js. Το σπιν αποτελεί 
µια χαρακτηριστική ιδιότητα για κάθε είδος 
σωµατιδίου. 

Σπινθηρισµός, scintillation 
Ένα φορτισµένο σωµατίδιο που διασχίζει την 
ύλη αφήνει πίσω του διεγερµένα άτοµα. Ορι-
σµένα είδη µορίων εκλύουν ένα µικρό κλάσµα 
αυτής της ενέργειας µε τη µορφή φωτός. Αυτό 
το φως µπορεί να ανιχνευθεί από µια φωτολυ-
χνία σε έναν ανιχνευτή. 

Σπινθηριστής, Scintillator 
Ανιχνευτής σωµατιδίων που περιέχει ένα ειδι-
κό είδος φωσφόρου, το οποίο σπυνθιρίζει ό-
ταν ένα σωµατίδιο περάσει µέσα από αυτόν 

σταθερά αξονικής ζεύξης, axial coupling constantGA 
σταθερός, stable 

Αυτός που δεν διασπάται. Ένα σωµατίδιο εί-
ναι σταθερό αν δεν υπάρχει καµία διαδικασία 
κατά την οποία το σωµατίδιο να εξαφανίζεται 
και στη θέση του να εµφανίζονται δύο ή πε-
ρισσότερα διαφορετικά σωµατίδια. 

στοιχειώδη σωµάτια, Elementary particle 
 Λεπτόνια και κουάρκς, αυτά δίχως δοµή. 

Στροφορµή, angular momentum 
Η στροφορµή είναι µέγεθος που διατηρείται 
και χρησιµοποιείται για να περιγράψει την πε-
ριστροφική κίνηση, όπως η ορµή περιγράφει 
τη γραµµική κίνηση. Η περιστροφική κίνηση 
µπορεί να είναι η τροχιακή κίνηση δύο σωµά-
των του ενός γύρω από το άλλο ή η περιστρο-
φή ενός στερεού σώµατος. Η ιδιοστροφορµή 
ενός σωµατιδίου ονοµάζεται "σπιν". Στην 
κβαντοµηχανική, η γωνιακή στροφορµή και 
το σπιν είναι κβαντισµένα µεγέθη: µπορούν 
να έχουν µόνο συγκεκριµένες διακριτές τιµές, 
πολλαπλάσιες του, που ισούται µε τη σταθερά 
Planck διαιρεµένη µε 2π. 

Σύγχροτρο, synchrotron 
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Είδος κυκλικού επιταχυντή στον οποίο τα σω-
µατίδια κινούνται σε συγχρονισµένες δέσµες 
µε σταθερή ακτίνα. 

Συζυγής Κυµατοσυνάρτηση, Αdjoint wave functions 
Κυµατοσυνάρτηση του ηλεκτρονίου στην 
σχετικιστική κυµατική εξίσωση της θεωρίας 
του Dirac. Η κυµατοσυνάρτηση αυτή υπολο-
γίζεται µε τη δράση του τελεστή γο στην ερµι-
τιανά συζυγή κυµατοσυνάρτηση του ηλεκτρο-
νίου. Είναι γνωστή και ως προσαρτηµένη κυ-
µατοσυνάρτηση. † οΨ = Ψ γ  

Συζυγής µεταβλητή, Αdjoint Variable 
Είναι µία κανονική µεταβλητή στο φασικό 
χώρο ενός φυσικού συστήµατος, η οποία κα-
λείται και γενικευµένη ορµή pi. Σύµφωνα µε 
τη θεωρητική µηχανική, για κάθε βαθµό ελευ-
θερίας Qi ενός φυσικού συστήµατος ορίζεται 

η συζυγής του µεταβλητή  i
i

HP
Q
∂

=
∂

 όπου Η 

η χαµιλτονιανή του συστήµατος. 
συζυγής τανυστής, Αdjoint tensor ή Conjugate tensor 
 σύλληψη ηλεκτρονίου, electon capture 

Η διαδικασία κατά την οποία ένα ηλεκτρόνιο 
απορροφάται από ένα πυρήνα, συνδυάζεται µε 
ένα πρωτόνιο του πυρήνα και παράγεται ένα 
νετρόνιο και ένα νετρίνο. 

Συµβολή, Interference 
Ιδιότητα των κυµάτων, που εκδηλώνεται όταν 
δύο κύµατα διαδίδονται στο ίδιο µέσο διάδο-
σης, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται δια-
δοχικές περιοχές ενίσχυσης και απόσβεσης. 
Το αποτέλεσµα της συµβολής των ηλεκτρο-
µαγνητικών κυµάτων είναι η εναλλαγή φωτει-
νών και σκοτεινών περιοχών, η µελέτη των 
οποίων δίνει πληροφορίες για το είδος των 
ακτίνων και τις ιδιότητες του µέσου διάδοσης. 

Συµµετρική κυµατοσυνάρτηση, Symmetrical wavefuction 
Κυµατοσυνάρτηση που έχουν τα φερµιόνια, 
δηλαδή τα σωµάτια µε ηµιακαίρεο σπιν. 

συνάρτηση Bessel,  Bessel function 
Συνάρτηση η οποία είναι λύση της διαφορικής 
εξίσωσης του Bessel. Συµβολίζεται ως Jn(x) 
και λέγεται και κυλινδρική συνάρτηση, καθώς 
χρησιµοποιείται σε φυσικά προβλήµατα µε 
κυλινδρική συµµετρία. 

συνάρτηση Fermi, Fermi function 
 Η αναλυτική µορφή της συνάρτησης Fermi 
είναι πολύπλοκη, για χαµηλές ταχύτητες πολύ 
µικρότερες της ταχύτητας του φωτός έχουµε: 

( ) πη

πη
-2

2F Z,E =
1- e
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Με Z cη
π

α
=

υ υ
∓ ∓

2

o

Ze=
4 e

 για ±β  διάσπαση, 

στο πρόβληµα µας Z είναι το φορτίο του θυ-
γατρικού πυρήνα και Ε η κινητική ενέργεια 
του ηλεκτρονίου δηλαδή Ee. Συγκεκριµένα 
( ) 1≥eF Z,E  για β− διάσπαση, ( ) 1=eF Z,E  

για Ζ = 0, ( ) 1≤eF Z,E  για β+ διάσπαση. 

σύνθετος πυρήνας, compound nucleus 
συνθήκες σταθερότητα, stability conditions 
συντελεστής εξασθένισης, atenuattion coefficients 
σύντηξη, fusion 

Η πυρηνική διαδικασία κατά την οποία δύο 
µικροί πυρήνες ξεπερνούν τη µεταξύ τους 
απωστική ηλεκτρική δύναµη και συνενώνο-
νται. Το φαινόµενο συνοδεύεται από έκλυση 
µεγάλου ποσού ενέργειας και είναι ο τρόπος 
µε τον οποίο παράγεται ενέργεια στον Ήλιο 
και τα άλλα αστέρια. Αν, όπως ελπίζεται, τε-
θούν στο µέλλον υπό έλεγχο οι αντιδράσεις 
σύντηξης, η ανθρωπότητα θα αποκτήσει µία 
ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. 

Συντονισµός, resonant 
Ο αριθµός των ταλαντώσεων ενός ταλαντού-
µενου συστήµατος, στη µονάδα του χρόνου. 
Στην περίπτωση των κυµάτων είναι ο αριθµός 
των κορυφών του κύµατος που διέρχονται από 
ένα καθορισµένο σηµείο στη µονάδα του χρό-
νου. Μετριέται σε Hertz (κύκλοι ανά δευτερό-
λεπτο) 

σύστηµα εργαστηρίου, Labrotary system 
σύστηµα κέντρο µάζας, centre of mass system CM 
σύστηµα κέντρου ορµής, centre of mοmentum  system 
Συστήµατα οδηγούµενα από επιταχυντές, ADS 

Αρκτικόλεξο του Accelerator-Driven Systems, 
που σηµαίνει: Συστήµατα οδηγούµενα από ε-
πιταχυντές. Πρόκειται για υβριδικές εγκατα-
στάσεις στις οποίες ένας υποκρίσιµος αντι-
δραστήρας οδηγείται σε λειτουργία από δέσµη 
πρωτονίων που προέρχεται από επιταχυντή. 
Αν και η θεωρητική επεξεργασία των συστη-
µάτων αυτών έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή 
τους καθυστερεί λόγω εκκρεµών τεχνικών ζη-
τηµάτων. 

Συχνότητα, Frequency 
σφαιρικές αρµονικές, spherical harmonics 
Σχάση, Fission 

Η διαδικασία κατά την οποία ένας βαρύς πυ-
ρήνας διασπάται σε δύο µικρότερους παρό-
µοιου µεγέθους πυρήνες, µε ταυτόχρονη εκ-
ποµπή ενέργειας, η οποία υπήρχε στον αρχικό 
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πυρήνα. Συνήθως γίνεται αφού ο αρχικός πυ-
ρήνας διεγερθεί µε απορρόφηση ενός νετρονί-
ου, πολλές φορές όµως γίνεται και αυθόρµη-
τα. Η πυρηνική ενέργεια είναι αξιοποιήσιµη 
όταν προκύπτει από ελεγχόµενες αλυσιδωτές 
αντιδράσεις. 

σχέση Bethe, Bethe formula 
 σχέση Breit Wigner, Breit Wigner formula 
σχέση de Broglie, de Broglie relation 

Αν ένα σωµατίδιο έχει ορµή p τότε το µήκος 
κύµατος του δίνεται από τη  σχέση του De 
Broglie λ =h/p, όπου h η σταθερά του Planc. 

σχέση Gellman Nishijima, Gellman Nishijima  Relation 
Σχέση Gell – Mann, Nishijima:   

3
Q YI
e 2
= +  

Όπου Υ ονοµάζεται Υπερφορτίο και είναι ίσο 
µε 
Υ = Β + S + C + T + B΄ 

σχέση Αϊνστάιν µάζας ενέργειας, Einstein mass - energy rala-
tion 

 Ε = mc2 
Σωµατίδιο, particle 

Υποατοµικό σώµα µε καθορισµένη µάζα και 
ένα καθορισµένο φορτίο. 

Σωµατίδιο υψηλής ενέργειας, High Energy Particle 
Στοιχειώδες σωµατίδιο µε κινητική ενέργεια 
τάξης GeV. 
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Τ – τ 
τανυστικό δυναµικό, tensor potentional 

 Γενικά είναι ένα δυναµικό που για να εκφρα-
στεί χρειάζεται κάποιον τελεστή. Ενώ ειδικά, 

( )T T 12
ˆV̂ V r S= ,όπου VT(r) < 0 µία ακτινική 

συνάρτηση ενώ 12Ŝ  ο τανυστικός τελεστής ο 
οποίος δίνεται από την έκφραση 
 

( )2

12 2

3Ŝ 2 S r SS
r
⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎣ ⎦

( )( )1 2 1 22

3 r r
r

= σ σ − σ σ  

Τελεστής, operator 
Είναι κάθε τι που δράει σε µία συνάρτηση ή 
ένα άνυσµα . 

τελεστής Barlett,  Barlett operator 
Αν έχουµε δύο σωµατίδια είναι 

( )1 2
ˆ 1P 12σ = + σ σ  ενώ έχουµε 

( )1 1 2 21 2P̂ r , , ; r , ,σΨ τσ σ τ

( )1 12 12 2r , , ; r , ,σΨ τ τσ=  

Τελεστής Heisenberg,  Heisenberg 
 Αν έχουµε δύο σωµατίδια είναι 

( )1 2
ˆ 1P 12τ = + τ τ  ενώ έχουµε 

( )1 1 2 21 2P̂ r , , ; r , ,τ τΨ σ σ τ

( )21 11 2 2r , , ; r , ,Ψ στσ τ=  

Τελεστής Majorana,  Majorana operator 
Αν έχουµε δύο σωµατίδια ταυτίζεται µε τον 
τελεστή της οµοτιµία (parity), ενώ θα ισχύει 

( )1 2r 1 1 2 2P̂ , , ; , ,r rΨ σ τ σ τ

( )1 1 1 22 2, , ; ,r r ,= Ψ σ τ σ τ  
Οι ιδιοτιµές του τελεστή θα είναι 

( )r 1 1 2 2 21P̂ , , ; r , ,rΨ σ τ σ τ

( )1 1 2 2 21, , ;r r , ,= ±Ψ σ τ σ τ  

Τελεστής Ανάκλασης ή Οµοτιµίας, Parity operator 
Βλέπε οµοτιµία 

Τελεστής γωνιακής στροφορµής, Angular Momentum 
Operator 

Πρόκειται για τον ερµιτιανό τελεστή της γω-
νιακής στροφορµής ενός κβαντικού συστήµα-
τος. Επειδή οι συνιστώσες του τελεστή της 
στροφορµής: Ji (I = x, y, z) ικανοποιούν συ-
γκεκριµένες σχέσεις µετάθεσης (π.χ. [Jx ,Jy ] 
=i Jz), κάθε άλλος τελεστής οι συνιστώσες 
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του οποίου ικανοποιούν παρόµοιες σχέσεις 
καλείται έτσι. 

Τετράνυσµα, Four Vector 
Το σχετικιστικό αντίστοιχο του κλασσικού δι-
ανυσµατικού µεγέθους, που περιλαµβάνει 
τρεις χωρικές και µια χρονική συντεταγµένη. 

τετραπολική ροπή, quadrupole moment 
τιµές Schmidt, Schmidt Values 
τ-λεπτόνιο, tau lepton 
Τοίχος αέρα, Air wall 

Τοίχωµα του θαλάµου ιονισµού που χρησιµο-
ποιείται για την µελέτη ακτινοβολιών. Το τοί-
χωµα αυτό είναι κατάλληλα φτιαγµένο ώστε 
να απορροφά την ακτινοβολία σχεδόν όπως 
και ο αέρας. µε συνέπεια η επίδρασή του στη 
λειτουργία του οργάνου να είναι µικρή και 
υπολογίσιµη. 

Τοκαµακ, Tokamak 
∆ιάταξη πραγµατοποίησης τεχνητής σύντη-
ξης. Αποτελείται από ένα τοροειδή θάλαµο 
κενού που περιβάλλεται από ισχυρούς µαγνή-
τες, για τη συγκράτηση των ιόντων σε κλει-
στές τροχιές µέσα στο θάλαµο. 

Τρίτιο, Tritium 
Το βαρύτερο ισότοπο του υδρογόνου, του ο-
ποίου ο πυρήνας αποτελείται από ένα πρωτό-
νιο και δύο νετρόνια. Το Τρίτιο είναι ασταθές 
και διασπάται µε εκποµπή σωµατιδίου β. 

τροχιά-ίχνος, track 
Η καταγραφή της διαδροµής ενός σωµατιδίου 
που διασχίζει έναν ανιχνευτή. 
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Υ – υ 
υγρή σταγόνα Πρότυπο, Liquid Drop Model 

Πυρηνικό µοντέλο που πρότεινε ο Bohr για 
την ερµηνεία της πυρηνικής δοµής, σύµφωνα 
µε το οποίο µελετώνται οι αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ των νουκλεονίων σαν αυτά να ήταν 
µόρια µιας σταγόνας νερού προκειµένου να 
καθορισθεί, µε βάση τις θετικές και αρνητικές 
συνεισφορές ενέργειας τους, η ολική ενέργεια 
σύνδεσης του πυρήνα. 

Υπέρ – βαρείς πυρήνες, Super-heavy nuclei 
Πυρήνες µε ατοµικό αριθµό στην περιοχή του 
110 ή και µεγαλύτερο. 

Υπερκαινοφανής, supernova 
Ένας γηραιός αστέρας που έχει καταναλώσει 
το µεγαλύτερο µέρος του υδρογόνου του και 
καταρρέει λόγω της βαρυτικής έλξης του, αλ-
λά στη συνέχεια εκρήγνυται από την έναρξη 
της πυρηνικής καύσης στοιχείων µε µεγαλύ-
τερη µάζα. 

υπέρλεπτη υφή, hyperfine structure 
 Πρόκειται για το φαινόµενο του διαχωρισµού 
των φασµατικών γραµµών που αντιστοιχούν 
σε στάθµες ενέργειας µε δεδοµένους κβαντι-
κούς αριθµούς ολικής στροφορµής L, ολικού 
σπιν S και ολικής στροφορµής J σε περισσό-
τερες, πολύ στενά αλληλοκείµενες, συνιστώ-
σες γραµµές, λόγω του διαφορετικού τρόπου 
σύνθεσης της ολικής στροφορµής και του πυ-
ρηνικού σπιν. 

Υπερφορτίο, Hypercharge 
Κβαντική ιδιότητα των βαρυονίων που διατη-
ρείται κατά τις ισχυρές και τις ηλεκτροµαγνη-
τικές αλληλεπιδράσεις αλλά όχι κατά τις α-
σθενείς. Υπολογίζεται ως το άθροισµα της 
παραδοξότητας S, του βαρυονικού αριθµού Β, 
της χάρης C, της αλήθειας Τ και της οµορφιάς 
Β’. Σύµβολο: Y. 
Υ = Β + S + C + T + B΄ 

υποατοµικό σωµατίδιο, subatomic particle 
Κάθε σωµατίδιο που είναι µικρό αν συγκριθεί 
µε το µέγεθος του ατόµου. 

Υποκρίσιµος αντιδραστήρας, Subcritical reactor 
Είναι ο αντιδραστήρας στον οποίο κατά µέσο 
όρο λιγότερα από 1 νετρόνιο προερχόµενο 
από σχάση πυρήνα ουρανίου προκαλεί νέα 
σχάση. 

υψηλό κουάρκ, top quark 
Η έκτη γεύση (βλ. γεύση) κουάρκ (µε σειρά 
αυξανόµενης µάζας), µε ηλεκτρικό φορτίο 
2/3. Η µάζα του είναι κατά πολύ µεγαλύτερη 
από οποιοδήποτε άλλο κουάρκ ή λεπτόνιο. 
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Φ – φ 
Φαινόµενο Pinch, Pinch effect 

Είναι γνωστό ότι µεταξύ παράλληλων ρευµα-
τοφόρων αγωγών αναπτύσσεται ελκτική δύ-
ναµη όταν τα ρεύµατα είναι παράλληλα. Το 
φαινόµενο αυτό βρίσκει εφαρµογή στον περι-
ορισµό του υπέρθερµου πλάσµατος στους 
τορροειδείς θερµοπυρηνικούς αντιδραστήρες. 
Ηλεκτρικά ρεύµατα µεγάλης τιµής εισάγονται 
στο πλάσµα, το θερµαίνουν και ταυτόχρονα 
αποµακρύνουν τα φορτισµένα σωµάτια του 
πλάσµατος από τα τοιχώµατα της συσκευής. 

φαινόµενο σήραγγας, tunneling 
Ένα σωµάτιο µπορεί να βρεθεί στην πίσω 
πλευρά ενός φράγµατος, χωρίς να έχει την 
απαιτούµενη ενέργεια για να το υπερπηδήσει. 
Το φαινόµενο εξηγείται από την κβαντοµηχα-
νική, ενώ η προ-κβαντική φυσική αδυνατούσε 
να το εξηγήσει. Ονοµάζεται φαινόµενο σή-
ραγγας και αφορά διαδικασίες όπως η διά-
σπαση α, και η σύντηξη των ελαφρών πυρή-
νων στα άστρα, χάρις στην οποία παράγουν 
και ακτινοβολούν ενέργεια για δισεκατοµµύ-
ρια χρόνια. 

Φάσµα, Spectrum / Spectra 
Η απεικόνιση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινο-
βολίας µίας πηγής, κατανεµηµένη κατά µήκος 
κύµατος. Αναφέρεται επίσης στην ανάλυση 
του “λευκού” φωτός, το φάσµα του οποίου εί-
ναι τα χρώµατα της ίριδας. Γενικά είναι η α-
πεικόνιση των αριθµών σωµατίων (counts per 
secont) συναρτήσει της ενέργειας 

φάσµα βήτα αποδιέγερσης, Beta Decay Spectrum 
Το φάσµα των ενεργειών ή των ορµών των 
σωµατιδίων βήτα (ηλεκτρόνιο ή ποζιτρόνιο) 
που εκπέµπονται από τον πυρήνα, σε µια απο-
διέγερση βήτα, το φάσµα αυτό είναι συνεχές. 

Φασµατόµετρο, Spectrometer 
Ένα όργανο που διαχωρίζει τις ακτινοβολίες 
κατά µήκος κύµατος (ή κατά συχνότητα). ∆ε-
δοµένου ότι οι πυρήνες ή τα άτοµα των στοι-
χείων εκπέµπουν ακτινοβολίες χαρακτηριστι-
κού για το κάθε ένα µήκους κύµατος, ένα φα-
σµατόµετρο µας δίνει τη δυνατότητα να 
προσδιορίσουµε τα άτοµα ή τους πυρήνες που 
βρίσκονται σε µία ποσότητα ουσίας. Ακόµα η 
ανάλυση των µηκών κύµατος δίνει ζωτικής 
σηµασίας πληροφορίες για το άτοµο ή τον πυ-
ρήνα από τον οποίον προήλθε η ακτινοβολία. 

Φερµιόνιο, fermion 
Κάθε σωµατίδιο µε ηµιακέραιη (1/2, 3/2, ...) 
ιδιοστροφορµή, µετρηµένη σε µονάδες του. 
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Ως µία συνέπεια αυτής της ιδιόρρυθµης στρο-
φορµής, τα φερµιόνια υπακούουν σε έναν κα-
νόνα που ονοµάζεται Απαγορευτική Αρχή του 
Pauli, η οποία δηλώνει ότι δεν µπορούν δύο 
φερµιόνια στην ίδια κατάσταση να συνυπάρ-
χουν στην ίδια θέση, την ίδια χρονική στιγµή. 
Πολλές από τις ιδιότητες της συνηθισµένης 
ύλης οφείλονται σ' αυτόν τον κανόνα. Τα ηλε-
κτρόνια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια είναι 
όλα φερµιόνια, όπως επίσης είναι και όλα τα 
θεµελιώδη σωµατίδια της ύλης, κουάρκ και 
λεπτόνια. 

Φορτίο, charge 
Κβαντικός αριθµός που χαρακτηρίζει ένα σω-
µατίδιο. Είναι ο κβαντικός αριθµός που καθο-
ρίζει αν το σωµατίδιο µπορεί να συµµετέχει 
σε µία διαδικασία αλληλεπίδρασης. Ένα σω-
µατίδιο µε ηλεκτρικό φορτίο έχει ηλεκτρικές 
αλληλεπιδράσεις, ένα µε ισχυρό (χρωµατικό) 
φορτίο έχει ισχυρές αλληλεπιδράσεις, κ.ο.κ. 

φράγµα Coulomb, Coulomb barrier 
Φωσφορισµός, Phosphorescence 

Ο φωσφορισµός είναι ένα είδος φωταύγειας 
κατά την οποία ένα µόριο που έχει διεγερθεί 
(µε απορρόφηση ενέργειας) εκπέµπει δευτε-
ρογενή ακτινοβολία µε καθυστέρηση 10-4-10 
sec που συνεχίζεται για αρκετό χρονικό διά-
στηµα. 

Φωταύγεια, Luminescence 
Φωταύγεια είναι το γενικό φαινόµενο κατά το 
οποίο σώµατα εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία η οποία προέρχεται από τη δαπά-
νη όλων των µορφών ενέργειας εκτός της 
θερµότητας. 

φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, Photoelectric Effect 
Είναι ένας µηχανισµός όπου ένα φωτόνιο αλ-
ληλεπιδράει µε ένα δέσµιο ηλεκτρόνιο ενός 
ατόµου, αποδίδοντας το φωτόνιο στο ηλε-
κτρόνιο όλη την ενέργεια του. 

φωτόνιο (γ), Photon 
Μία στοιχειώδης ποσότητα ενέργειας. Το 
1905 ο Einstein πρότεινε ότι το φως αποτελεί-
ται από στοιχειώδεις ποσότητες, τα κβάντα. 
Εξήγησε έτσι το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, 
κατά το οποίο το φως εκτοξεύει ηλεκτρόνια 
έξω από την επιφάνεια των µετάλλων. Οι Max 
Planck και A. Einstein θεµελίωσαν την πρώτη 
κβαντική θεωρία κατά την οποία το φως εκ-
πέµπεται, διαδίδεται και απορροφάται κατά 
διακεκριµένες ποσότητες. Σύντοµα διαπιστώ-
θηκε ότι οι ποσότητες αυτές της φωτεινής ε-
νέργειας έχουν ιδιότητες παρόµοιες µε των 
στοιχειωδών σωµατιδίων. Από τότε επικράτη-
σε ο όρος φωτόνιο για το κβάντο του φωτός. 
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Φωτοπολλαπλασιαστής, Photomultiplier 
Μεγάλης ευαισθησίας ανιχνευτής φωτονίων 
µε δυνατότητα ανίχνευσης πολύ ασθενικών 
φωτεινών παλµών. Είναι µία από τις µονάδες 
που απαρτίζουν τους ανιχνευτές σπινθηρι-
σµών οι οποίοι χρησιµοποιούνται στις µετρή-
σεις των ακτίνων γ. 
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X – x 
χαµηλό κουάρκ  (b), bottom quark 

Η πέµπτη γεύση (βλ. γεύση) κουάρκ (µε σειρά 
αυξανόµενης µάζας), µε ηλεκτρικό φορτίο -
1/3. 

Χρόνος ζωής, Lifetime 
Χρονική διάρκεια ίση µε το χρόνο υποδιπλα-
σιασµού ενός ραδιενεργού υλικού, πολλαπλα-
σιασµένο µε την ποσότητα ln(2). Θυµηθείτε 
ότι ο χρόνος υποδιπλασιασµού είναι ίσος µε 
το χρόνο µέσα στον οποίο από ένα πλήθος α-
διάσπαστων ραδιενεργών πυρήνων έχουν µεί-
νει οι µισοί. (Οι άλλοι µισοί έχουν διασπα-
στεί.) 

Χρόνος υποδιπλασιασµού, Half life time 
Είναι η χρονική διάρκεια µέσα στην οποία έ-
χουν µείνει οι µισοί από ένα µεγάλο πλήθος 
ραδιενεργών πυρήνων. (Οι άλλοι µισοί έχουν 
υποστεί ραδιενεργό διάσπαση.) 

Χρώµα, color 
 Υπάρχουν τρία φαινόµενα στη φύση τα όποια 
όχι µόνο υποστηρίζουν την ύπαρξη φορτίου 
χρώµατος, αλλά µας αναγκάζουν να δεχτούµε 
ότι ο αριθµός των χρωµάτων είναι τρία. 
Τα φαινόµενα αυτά είναι  
η δοµή του αδρονίου ∆++  
ο ρυθµός παραγωγής αδρονίων κατά την ε-
ξαύλωση του ζεύγους e+e− 

ο χρόνος ζωής του πο 
Συγκεκριµένα 
Λόγω της απαγορευτικής αρχής του Pauli, ε-
πειδή τα quark είναι φερµιόνια θα απαγορεύε-
ται 2q ( µεσόνια) ή 3q (βαρυόνια) να βρίσκο-
νται στην ίδια κβαντική κατάσταση. 
Η ανακάλυψη του ∆++  οδήγησε στην εισαγω-
γή ενός νέου κβαντικού αριθµού, του χρώµα-
τος, έτσι ώστε τελικά να ισχύει η απαγορευτι-
κή αρχή του Pauli.  
Το χρώµα έχει τρεις δυνατούς τύπους 
(Red,Green,Blue) 
Επίσης υπάρχουν άλλα τρία συζυγή χρώµα-
τα ( )R,G, B  

Άλλη πειραµατική παρατήρηση ήταν ο χρόνος 
ζωής του πο 
Το µεσόνιο πο διασπάται µε την διαδικασία 

o 2π → γ  µέσω της ηλεκτροµαγνητικής αλ-
ληλεπίδρασης. Ο χρόνος ζωής του µετρήθηκε 
να είναι 0.83×10-16sec. 
Οι θεωρητικοί υπολογισµοί που έγιναν µόλις 
διατυπώθηκε το πρότυπο των quarks (και πριν 
εισαχθεί ακόµη το φορτίο χρώµατος) προέ-
βλεπαν χρόνο ζωής 7.5×10-16sec, δηλαδή 9 



 

 

 828

Λ
εξ
ικ
ό 
ορ
ώ
ν 

φορές µεγαλύτερη η θεωρητική από την πει-
ραµατική τιµή. 
Μετά την εισαγωγή του φορτίου χρώµατος, οι 
υπολογισµοί έδειξαν ότι ο χρόνος ζωής εξαρ-
τάται από των αριθµό των χρωµάτων και µά-
λιστα όσο αυξάνει το πλήθος των χρωµάτων 
τόσο πιο γρήγορα θα διασπάται. 
Συγκεκριµένα στην περίπτωση που έχουµε 
τρία χρώµατα ο χρόνος ζωής ελαττώνεται κα-
τά ένα παράγοντα 32 = 9. Άρα µε την εισαγω-
γή τριών χρωµάτων µπορούσε να ερµηνευθεί 
ο χρόνος ζωής του πο. 

χρωµατικό φορτίο, color charge 
Κβαντικός αριθµός που καθορίζει τη συµµε-
τοχή σε ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Τα κουάρκ 
και τα γκλουόνια έχουν µη µηδενικό χρωµατι-
κό φορτίο. Βλ. Χρώµα 

χώρος φάσεων,  Phase Space 
Αν το αντικείµενο µας ή η συνάρτηση έχει ν 
βαθµούς ελευθερίας ο χώρος των φάσεων εί-
ναι ο ν- διάστατος χώρος που αυτό κινείται. 
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Ψ – ψ 
ψύξη µετά από διαδικασία θέρµανσης, Aftercooling 

Είναι η ψύξη ενός πυρηνικού αντιδραστήρα 
µετά την παύση της λειτουργίας του. 
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Αγγλο – ελληνικό   
 

A – a 

Ac, Ακτίνιο 
absolute temperature, απόλυτη θερµοκρασία 
Absorbed dose, Απορροφηµένη δόση 
Absorbed dose rate, Ρυθµός απορροφούµενης δόσης 
Absorbtion, Απορρόφηση 
Absorbtion Control, Ελεγχόµενη απορρόφηση 
Absorptance, απορροφητικότητα 
Abudance, Ισοτοπική αφθονία 
Abudance Ratio, ποσοστό ισοτοπικής αφθονίας 
Accelarator, Επιταχυντής 
Actinium Series, Σειρά ακτινίδων 
Actinon Ac, Actinon Ac 
Action, ∆ράση 
Activation, Ενεργοποίηση 
Activity, Ενεργότητα 
Activity, Ενεργότητα 
adibaticity parameter, Αδιαβατικός παράγοντας 
Adjoint, Επίθεση µαθηµατικού πίνακα 
Adjoint tensor, συζυγής τανυστής 
Adjoint Variable, Συζυγής µεταβλητή 
Adjoint wave functions, Συζυγής Κυµατοσυνάρτηση 
Adjusting Point, Σηµείο ρύθµισης 
ADS, ADS 
Advanced Factor, Βαθµός υπέρβασης 
Advanced Fuel Fusion, Εξελιγµένο καύσιµο σύντηξης 
Advanced Gas Cooled Reactor, Εξελιγµένος αερόψυκτος πυρηνικός 
αντιδραστήρας 
Aftercooling, ψύξη µετά από διαδικασία θέρµανσης 
Afterheat, θερµότητα ενός πυρηνικού αντιδραστήρα µετά την παύση 
λειτουργίας του 
Ag, Άργυρος 
Age theory, Θεωρία γήρανσης νετρονίων 
Aging, Γήρανση 
Air Dose, ∆όση που υπάρχει στον αέρα 
Air Equivalent, Πάχος αέρα ισοδύναµης απορρόφησης 
Air wall, Τοίχος αέρα 
Al, Αργίλιο 
Albebo, Αντανακλαστική ικανότητα 
Alcator, Αντιδραστήρας Alcator 
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Algebra, Άλγεβρα 
Algebraic expression, αλγεβρική έκφραση 
Allobar, Ισότοπα Allobar 
Allowed  transition, Επιτρεπτή µετάβαση 
Alloy Nuclear Fuel, Κράµα πυρηνικού καυσίµου 
Alpha cluster, α συσσωµάτωµα 
Alpha Cross Section, Ενεργός διατοµή των α σωµάτων 
Alpha Emmission, α εκποµπή 
Alpha Irrafiation, Ακτινοβόληση µε σωµάτια α 
Alpha particle, Σωµάτιο α 
Alpha particle detector, Ανιχνευτής σωµατίων α 
Alpha particle Scattering, Σκέδαση σωµατίων α 
Alpha rays, Ακτίνες α 
Alphatopic, Αλφατοπικοί πυρήνες 
Am, Αµερίκιο 
Analog states, Ανάλογες καταστάσεις 
Aneutronic  power, ανετρονική ενέργεια 
Aneutronic reaction, ανετρονική αντίδραση 
Aneutronic reactor, Ανετρονικός αντιδραστήρας 
Angular momentum, στροφορµή 
Antimater, Αντιύλη 
Antinucleon, Αντινουκλεόνιο 
Antiparticles, Αντισωµάτια 
Antiquark, Αντικουάρκ 
Ar, Αργό 
As, Αρσενικό 
At, Άστατο 
atenuattion coefficients, συντελεστής εξασθένισης 
Atom, άτοµο 
Atomic mass untit (amu or u), Μονάδα ατοµική µάζας 
Atomic number, ατοµικός αριθµός 
Attraction, έλξη 
Au, Χρυσός 
axial coupling constant, σταθερά αξονικής ζεύξης 
axial vector, αξονικό διάνυσµα 
 

B – b 

B, Βόριο 
Ba, Βάριο 
baryon nymber, βαρυονικός αριθµός 
Baryons, Βαρυόνια 
Be, Βηρύλλιο 
Becqurel, Becqurel 
Beta decay, ∆ιάσπαση βήτα 
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Beta Decay Spectrum, φάσµα βήτα αποδιέγερσης 
Beta particle, Σωµατίδια β 
Beta rays, Ακτίνες β 
Betatron, Βήτατρο 
Bethe formula, σχέση Bethe 
Bi, Βισµούθιο 
big bang, µεγάλη έκρηξη 
Binding energy, Ενέργεια σύνδεσης 
Binding energy per nucleon, Ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο 
Born Approximation, Προσέγγιση του Born 
Borromean nuclei, Μποροµιανοί Πυρήνες 
Bosons, µποζόνιο 
bottom quark, χαµηλό κουάρκ  (b) 
Br, Βρώµιο 
Breeder reactor, Αναπαραγωγικός αντιδραστήρας 
Breit Wigner formula, σχέση Breit Wigner 
Bremsstrahlung, Ακτινοβολία πέδησης (ή ακτινοβολία επιβράνδυσης 
ηλεκτρονίων) 
Bubble chamber, θάλαµος φυσαλίδων 
 

C – c 
C, Άνθρακας 
Ca, Ασβέστιο 
Cabbibo angle, γωνία Cabbibo 
carbon dating, ραδιοχρονολόγηση µε άνθρακα 
Ce, ∆ηµήτριο 
centre of mass system CM, σύστηµα κέντρο µάζας 
chain, αλυσίδα 
Chain Reaction, Αλυσιδωτή αντίδραση 
Chamber, θάλαµος 
Charge, φορτίο 
Cl, Χλώριο 
Cloud champer, Θάλαµος νέφους 
CNO cycle, κύκλος CNO 
color charge, χρωµατικό φορτίο 
compound nucleus, σύνθετος πυρήνας 
Control Rod, ράβδος ελέγχου 
cosmic rays, κοσµικές ακτίνες 
Coulomb attraction, έλξη Coulomb 
Coulomb barrier, φράγµα Coulomb 
Coulomb repulsion, Άπωση Coulomb 
Cr, Χρώµιο 
critical mass, κρίσιµη µάζα 
critical radius, κρίσιµη ακτίνα 
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crtitical mass, κρίσιµη µάζα 
Cu, Χαλκός 
Cyclotron, Κύκλοτρο 
 

D – d 

Db, ∆ούβνιο 
de Broglie relation, σχέση de Broglie 
decay rate, ρυθµός διάσπασης 
Delta particle, Σωµατίδια ∆έλτα 
desity of states, πυκνότητα καταστάσεων 
deuterium, δευτέριο (άτοµο) 
deuteron, δευτέριο (πυρήνας) 
Diffraction, περίθλαση 
dipole moment, διπολική ροπή 
Dirac equation, εξίσωση Dirac 
Doppler broadening, διαπλάτυνση Doppler 
Driplines, Γραµµές αποβολής 
Dy, ∆υσπρόσιο 
 

E – e 

Einstein mass - energy ralation, σχέση Αϊνστάιν µάζας ενέργειας 
electon capture, σύλληψη ηλεκτρονίου 
electonvolt eV, Ηλεκτρονιοβόλτ 
electric charge, ηλεκτρικό φορτίο 
electric quadrapole moment, ηλεκτρική τετραπολική ροπή 
electro - weak theory, ηλεκτρασθενής θεωρία 
electromagnetic interaction, ηλεκτροµαγνητικές αλληλεπιδράσεις 
Electromagnetic radiation, ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
Electron, ηλεκτρόνιο 
Electron capture, Σύλληψη ηλεκτρονίου 
endothermic reaction, ενδόθερµη αντίδραση 
Energy levels, Ενεργειακές στάθµες 
energy release, απελευθέρωση ενέργειας 
Energy veley (nuclear), Κοιλάδα (β) σταθερότητας των πυρήνων 
Es, Αϊνσταινιο 
excitation energy, ενέργεια διέγερσης 
Excited state, ∆ιεγερµένη κατάσταση 
Exclusion Principle, Απαγορευτική Αρχή του Pauli 
exothermic reaction, εξώθερµη αντίδραση 
experimental determination, πειραµατικός προσδιορισµός 
exponential decay law, νόµος εκθετικής διάσπασης 
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F – f 

F, Φθόριο 
Fe, Σίδηρος 
Fermion, φερµιόνιο 
Feynman diagram, διάγραµµα Feynman 
Fission, Σχάση 
Fission fragments, θραύσµατα της σχάσης 
fission products, προϊόντα σχάσης 
Fission Reaction, Αντίδραση Σχάσης 
Flavour, γεύση 
Flux, ροή 
Fm, Φέρµιο 
Forbidden transition, απαγορευµένη µετάβαση 
Fr, Φράνκιο 
Frequency, Συχνότητα 
Fusion, Σύντηξη 
Fusion, σύντηξη 
Fusion reactions, Αντιδράσεις Σύντηξης 
 

G - g 
Ga, Γάλλιο 
Gamma rays, Ακτίνες γ 
Gamow - Gondon -Gurney theory, Θεωρία του Gamov - Gondon – 

Gurney 
Gamow factor, παράγοντας Gamaow 
Gd, Γαδολίνιο 
Gluon, γλουόνιο 
gravity / gravitation, βαρύτητα 
Grey, Γκρέι 
Ground state, θεµελιώδης κατάσταση 
 

H – h 

H, Υδρογόνο 
Hadrons, Αδρόνια 
Half life time, Χρόνος υποδιπλασιασµού 
Heavy Hydrogen, Βαρύ υδρογόνο 
Heavy water, βαρύ νερό 
Hf, Άρνιο 
Hg, Υδράργυρος 
Hs, Χάσσιο 
hyperfine structure, υπέρλεπτη υφή 



 

 

 835

Λ
εξικό ορώ

ν
 

I – i 

impact parameter, παράµετρος κρούσης 
inelastic scattering, ηµιελαστική σκέδαση 
Interference, Συµβολή 
internal convertation, εσωτερική µετατροπή 
Ionization, ιονισµός 
Ionization Chamber, θάλαµος ιονισµού 
Ions, ιόντα 
Isobars, Ισοβαρείς πυρήνες 
isomeric states, ισοµερείς καταστάσεις 
Isomers, Ισοµερείς πυρήνες 
Isotones, Ισότονοι 
Isotop shift, Ισοτοπική µετατόπιση 
Isotopes, Ισότοπα 
isotopic spin, ισοτοπικό σπιν 
 

K – k 

Kurie Plot, διάγραµµα Kurie 
 

L – l 

Lepton, λεπτόνιο 
lepton number, λεπτονικός αριθµός 
Leptons, Λεπτόνια 
Lifetime, Χρόνος ζωής 
Linear acclarator, Γραµµικός επιταχυντής 
linear momentum, ορµή 
liquid drop, υγρή σταγόνα 
Liquid Hydrogen Bubble Chamber, θάλαµος φυσαλίδων υγρού  

υδρογόνου 
Luminescence, φωταύγεια 
 

M – m 

Magic numbers, Μαγικοί αριθµοί 
Magnetic moment, Μαγνητική ροπή 
magnetic resonanse, µαγνητικός συντονισµός 
Mass defect, έλλειµµα µάζας 
mass number, µαζικός αριθµός 
matter density, πυκνότητα ύλης 
mean free path, µέση ελεύθερη διαδροµή 
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mean life, ηµίσια ζωή 
mean life time, µέσος χρόνος ζωής 
Meson catalysed fusion, καταλυτική σύντηξη µε µεσόνια 
Mesons, Μεσόνια 
mirror nuclei, κατοπτρικός πυρήνας 
Molecule, µόριο 
Muon, µιόνιο 
 

N – n 

N, Άζωτο 
Neutrino, Νετρίνο 
Neutron, Νετρόνια 
neutron moderator, Επιβραδυντής νετρονίων 
Neutron stars, Αστέρες νετρονίων 
Np, Ποσειδώνιο ή Νεπτούνιο 
Nuclear Absorption, Πυρηνική απορρόφηση 
Nuclear matter, Πυρηνική ύλη 
nucleon nucleon interaction, αλληλεπίδραση νουκλεονίου νουκλεονίου 
Nucleons, Νουκλεόνια 
Nucleosynthesis, πυρηνοσύνθεση 
Nuclide, νουκλίδιο 
 

O – o 

Operator, τελεστής 
 

P – p 

P, Φώσφορος 
Pa, Πρωτακτίνιο 
pairing energy, ενέργεια ζευγαρώµατος 
Paris Potential, δυναµικό Παρισίου 
parity violation, παραβίαση οµοτιµίας 
particle, σωµατίδιο 
Pauli matrices, πίνακες Puali 
Phosphorescence, Φωσφορισµός 
Photomultiplier, Φωτοπολλαπλασιαστής 
Photon, Φωτόνιο 
Pinch effect, Φαινόµενο Pinch 
Pion, Πιόνιο 
Plasma, πλάσµα 
Plutonium, Πλουτώνιο 
Pm, Προµήθειο 
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Po, Πολώνιο 
Positron, Ποζιτρόνιο 
Pr, Πρασινοδύµιο 
Proton, Πρωτόνιο 
Proton Proton chain, αλυσίδες pp 
Pu, Πλουτώνιο 
 

Q – q 

quadrupole moment, τετραπολική ροπή 
quantum electrodynamics QED, κβαντική ηλεκτροδυναµική 
Quark, κουάρκ 
Quark-gluon plasma, Πλάσµα κουάρκ – γλουονίων 
Qynatum mechanics, κβαντοµηχανική 

R – r 

Ra, Ράδιο 
radiative capture, ακτινοβολούσα σύλληψη  

(ή και ραδιενεργή ενσωµάτωση) 
Radiator, ακτινοβολητής  
radioactive waste, ραδιενεργά απόβλητα 
Radioluminescence, ραδιοφωτάυγεια 
Radiotoxity, Ραδιοτοξικότητα 
Range, εµβέλεια 
Rb, Ρουβίδιο 
Re, Ρήνιο 
Reactor core, καρδιά αντιδραστήρα 
Resonant, συντονισµός 
Rf, Ραδερφόρδιο 
Rh, Ρόδιο 
Rn, Ραδόνιο 
Ru, Ρουθήνιο 
Rutherford scattering, σκέδαση Rutherford 
 

S – s 

Safety Rod, ράβδος ελέγχου 
Sb, Αντιµόνιο 
Sc, Σκάνδιο 
Schmidt Values, τιµές Schmidt 
Scintillation, Σπινθηρισµός 
Scintillator, Σπινθηριστής 
Scintillator counter, Ανιχνευτής Σπινθηρισµών 
Se, Σελήνιο 
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Segre chart, ∆ιάγραµµα Segre 
semi - empirical mass formula, ηµιεµπειρικός τύπος µάζας 
seperation energy, ενέργεια διαχωρισµού 
Sg, Σηµπόργκιο 
shell model, πρότυπο των φλοιών 
Si, Πυρίτιο 
Silicon Detector, Ανιχνευτής πυριτίου 
Sm, Σαµάριο 
Spallation, θρυµµατισµός 
Spectra, Φάσµα 
Spectrometer, Φασµατόµετρο 
Spectrum, Φάσµα 
spherical harmonics, σφαιρικές αρµονικές 
Spontaneous fission, αυθόρµητη σχάση 
Sr, Στρόντιο 
stability conditions, συνθήκες σταθερότητα 
stability valley, κοιλάδα σταθερότητας 
Stellar nucleosynthesis, Αστρική νουκλεοσύνθεση 
Stripping, απογύµνωση 
subatomic particle, υποατοµικό σωµατίδιο 
Subcritical reactor, Υποκρίσιµος αντιδραστήρας 
Super-heavy nuclei, Υπέρ – βαρείς πυρήνες 
Supernova, σουπερνόβα 
Supernova, υπερκαινοφανής 
Supernova type Ia and type II, Supernova τύπου Ια και ΙΙ 
Synchrotron, Σύγχροτρο 
 

T – t 

Ta, Ταντάλιο 
tau lepton, τ-λεπτόνιο 
Tb, Τέρβιο 
Tc, Τεχνήτιο 
Te, Τελλούριο 
tensor potentional, τανυστικό δυναµικό 
Theory of general relativity, Γενική θεωρία της Σχετικότητας 
Theory of special relativity, Ειδική θεωρία της Σχετικότητας 
Thomson scattering, σκέδαση Thomson 
threshold energy, ενέργεια κατωφλίου 
Ti, Τιτάνιο 
Tokamak, Τοκαµακ 
top quark, υψηλό κουάρκ 
Transition radiation, Ακτινοβολία µετάβασης 
Track, τροχιά-ίχνος 
Tritium, Τρίτιο 
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Tunneling, φαινόµενο σήραγγας 
Tynneling effect (quantum), Κβαντικό φαινόµενο σήραγγας 
 

U – u 

Uncertainty principle, Αρχή της αβεβαιότητας 
Uranium, Ουράνιο 
Uranium-plutonium cycle, Κύκλος Ουρανίου Πλουτωνίου 
 

V – v 

V, Βανάδιο 
vector potentional, ανυσµατικό δυναµικό 
virual processes, δυνητική διαδικασία 

 
W – w 

W, Βολφράµιο 
wave equation, κυµατική εξίσωση 
Wavelength, µήκος κύµατος 
Wave-particle duality, Κυµατοσωµατιδιακός δυϊσµός 
Weak charge, ασθενές φορτίο 
weak coupling, Ασθενής σύζευξη 
Weak interaction, Ασθενής αλληλεπίδραση 
Weinberg angle, γωνία Weinberg 
white dwarf, λευκός νάνος 
 

X – x 

X rays, Ακτίνες Χ 
 

Y – y 

Y, Ύτριο 
Yb, Υπέρβιο 

Z – z      
Ζn, Ψευδάργυρος
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