
 ایی هستهوضوعات ویژهم سس مطالب دررئو

 

 روتونی، فیزیک ذرات و فیزیکهای الکترونی یا پهای متوسط همچون شتابدهندهدر تجهیزات آزمایشگاهی با انرژی
ه سادگی از سازد که بقادر می فیزیکدانان را ،های مورد استفادهیکدیگر حضور دارند. تشابه تکنیک ای در کنارهسته

 تغییر جهت دهند.به دیگری  یکی از این دو رشته

 که است شوند و برای یک فیزیکدان دشوارمی قویا جفتای های متوسط، فیزیک ذرات و هستهدر محدوده ی انرژی
یجه برهم و در نت گیرندمی رمورد استفاده قرا ات بنیادی به عنوان کاوشگرهای هستهذریکی از این دو را نادیده انگارد. 

ایشگاهی آزم نوانبه کرات به عی اتم هستهها می بایست مورد مطالعه قرار بگیرد. از سوی دیگر، آن نهای بنیادیکنش
های ی برهم کنشت اساسی در حیطهرود. به عنوان مثال، سواالهای بنیادین به کار میی بر هم کنشبه منظور مطالعه

-پوزیترون و یا برخورد هادرون-همچون برخورد الکترون)های فیزیک انرژی باال ضعیف، نه تنها به کمک آزمایش
 پاشیگیرند )همچون بررسی مودهای وای انرژی متوسط انجام میهایی که در حیطهبلکه به کمک آزمایش هادرون(

اسخ پ ،ای()مثل نقض پاریته در نیروهای هستههایی در فیزیک انرژی پایین ها( و همچنین آزمایشها و میوانپایون
  شوند.داده می

و ر هسته ای غیر قابل انکا ها برای یک فیزیکدانهای میان آنی ذرات بنیادی و بر هم کنشمطالعهضرورت بنابراین 
 ای به منظور آشنایی دانشجویانی هستهس مطالبی که در درس موضوعات ویژهرئو. به این منظور استاجتناب ناپذیر 

 شوند، به شرح زیر است:ای بیان میمشترکات این رشته با فیزیک هسته با مفاهیم ذرات بنیادی و

 مفاهیم پایه: -
 هادل استاندارد و هادرونظهور فیزیک ذرات؛ م 

 ذراتنسبیت و پاد
 تقارن ها و قوانین بقا

 ها و نمودارهای فاینمنبر هم کنش
 هاها و پتانسیلمبادله ی ذرات: نیرو

 های مشاهده پذیر: سطح مقطع و نرخ واپاشیکمیت
 

 :پدیده شناسی ذرات -
 هالپتون

 هاکوارک
 هارونهاد
 
 



 :روش های تجربی -
 شتابگرها

 برهم کنش ذرات با ماده
 آشکارسازهای ذرات

 
 :های قویبرهم کنش -ها دینامیک کوارک -

 رنگ
QCD کرومودینامیک رنگی 

 های سنگینحاالت مقید کوارک
 ثابت جفتیدگی قوی و آزادی مجانبی

 هاها و گلوآنجت
 پراکندگی غیرکشسان قوی و ساختار هسته

 
 های ضعیفبرهم کنش -

 های خنثی و باردارجریان
 های ضعیفهای بر هم کنشتقارن

 عیف های ضساختار اسپینی بر هم کنش
 هاهای ضعیف هادرونبر هم کنش

 
 
 


