
Lecture 5 

 

5-Isotopic conservation : 

 



•  The mesons and baryons occur in groups, or multiples, of like 
mass, the particles in a particular multiplet differing with respect to 
charge. For example, the three pions(𝜋+. 𝜋−. 𝜋0  )all have a mass 
of about 140MeV , and the two nucleons(n,p) have a mass 
940MeV. 

•      Mesons and baryons interact with each other by means of 
the strong interaction. Because of the charge independence of the 
strong interaction, all particles in a multiplet should interact with 
another particle strongly in the same way; however, the (much 
weaker)electromagnatic interaction causes small differen-ces. This 
charge independence has led to the introduction of another 
quantum number. called the isotopic spin, l, defined such that 
2l+1gives the number of particles in the particular multiplet. Thus, 

for pions l=1 and for nuclleons l=
1

2
 . 



•  Isotopic spin is trated as a vector with magnitude 

𝑙(𝑙 + 1) , like angular momentum. However ,unlike 

angular momentum ,isotopic spin is a dimens-ionless 

quantity. The z-component of the isotopic spin, 𝑚𝑙 , 𝑖𝑠  

quantized according to: 

•                             𝑚𝑙= l, l-1 ,….. ,-l 

• Each particle in the multiplet corresponds to a value of 

decreasing charge. 

 





• What is everything made of/ ؟                 شئمن ماذا مكون كل        

                        

 مثل مكون مم نفهم ال الكون من%95 وهناك الذرات من مكون حولنا من شئ كل ان•
  dark energy)المظلمة والطاقة %25 وتؤلف  ( dark matter) المظلمة المادة

 الذرات من مكون انه) مكون مم معروف فهو الكون من %5 ال اما %70 وتؤلف(

 مكتسبه او فاقده ذرات هً التً االٌونات من مكونه والذرات (الذرات مثل اشٌاء او

 الذرة ان اي االلكترون هو اصغر جسٌم الى تجزئتها ٌمكن الذرة ان اي الكترونات

 البروتونات من مكونة والنواة النواة حول تدور التً االلكترونات من مكونه

 انهم االساس هً لٌست والنٌوترونات البروتونات ال .االساس وهً والنٌوترونات

 الذرة ان اي سفلً واٌهم علوي اٌهم نعرف وال(وسفلٌة علوٌة) الكواركات من مكونٌن

 االساسٌة الجسٌمات هً وهذه  جسٌمات 3 اي) والكواركات  االلكترون من مكونة
elementary particle 



 

atom 

       Quarks                                               electron     

  Up                        down 

 



  هناك اي اخرى؟ اساسٌة جسٌمات توجد اٌضا ولكن•

 تمرعبرنا التً (neutrino ) النٌوترٌنوهات من ترلٌونات

 االولٌة الجسٌمات من انواع 4 اصبحت اذن االن؟

 بالجٌل وتسمى (نٌوترٌنوهات+ كوارك2+ االلكترون)هً

,−u,d,𝑒)  وهً(G-1 ) االول 𝒱𝑒 ) 

 االربعة الجسٌمات وهذه العادٌة الذرات فً مشاهدته وٌمكن•

 تم الجٌل وهذا الكون فً الذرات لجمٌع االساسٌة المادة تشكل

 :ادناه بالشكل والممثل مبكر بوقت اكتشافه

 

 



 
 

 atom 

       Quarks                                electron        neutrino             

  

Up                        down 

 



جسٌمات اٌضا  4وهناك جٌالن اضافٌان مكون كل منهما من •

وهً تماما مثل المجموعة االولى باستثناء انهم نوع اثقل الن 

 منمكون ( G-2) لدٌهم كتلة اكبر فالجٌل الثانً 

•(,𝒱𝜇 c,s, 𝜇) 

وٌمكن مشاهدته فً االشعة الكونٌة التً تجري فً الفضاء  •

الخارجً والناتجة عن نشاطات المجرات والنجوم والثقوب 

 والمكون من ( G-3) اما الجٌل الثالث  بانواعهاالسوداء 

•(,𝒱𝜏  t , b , 𝜏) 

 مثل الجزٌئات مسرعات فً مشاهدته ٌمكن الجٌل وهذا•

  : الشكل فً كما سوٌسرا فً سٌرن مسرع

 



 
       

                           

                                                                
Strange       charm                   muon                muon neutrino 

 

                                                        

         
    Top             bottom                    tau                          Tau neutrino    
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𝜏 𝜈𝜏  

 



 به تقوم بما جدا قلٌل بشكل مرتبطة اسماء لها الجسٌمات هذه•

 كانت الثالث والزوج .فقط تتبعها لغرض االسماء هذه واعطٌت

 ) والجمال (truth )الحقٌقة كواركات االصل فً تسمى

beauty)قمً كوارك تسمى واالن( top) قعري وكوارك(  

bottom) . 

• - مكونة من اربعة ( اجٌال)بعد ذلك هناك ثالثة مجموعات  

اخر  شئمن دون سبب وهناك  باالجٌالجسٌمات  وسمٌت 

 الولالذي هو اثقل من االلكترون والذي ظهر المٌون اسمه 

.المرتبط به نٌوترٌنومرة فً مسرع الجسٌمات وهناك اٌضا   



  مٌون هناك ثم (G-1 ) الكترون ونترٌنو االلكترون هناك اذن•

 ولكن االلكترون مثل وهو التاو هناك ثم  (G-2 ) مٌون ونترٌنو

   (G-3 ) تاو ونترٌنو حٌاة واقصر اثقل

 االخرى االشٌاء هذه من 6و كواركات 6 على حصلنا اذن•

   اي لبتونات وتسمى

وهذه االشٌاء التً تتكون منها  لبتونات 6و  كواركات 6•

 .المادة 





 من ازواج 3ٌشكلون كواركات 6 هناك الواقع فً اذن•

 وكواركupعلوي كوارك) من مكون االول الزوج الكواركات

 لماذا اذن ( cوالساحرs الغرٌب) من مكون والثانً ( d سفلً

 وساحر؟ غرٌبة سمٌت

 



 قوى 4 وهً المادة ربط قوة تتوسط التً االشٌاء عن نتكلم ان علٌنا االن•
 نشطة قوى والثالثة الكهرومغناطٌسٌةو نعرفها التً الجاذبٌة  :هً معروفة اساسٌة

 تقارب جدا جدا قصٌر مدى ذات قوى وهً الذرة عن النواة بعد مسافة على فقط
 النووٌة والقوة القوٌة النووٌة بالقوة وتسمى m((10-15المتر من ملٌار ملٌون

 . الضعٌفة
 . قوة لكل واحدة صغٌرة جسٌمات 4 ٌكون ان ٌجب لذلك قوى اربع لدٌنا اذن•
 القوى تحمل التً اما فرمٌونات تسمى االشٌاء تلك تشكل التً الجسٌمات اذا•

  نسمٌه والذي الكهرومغناطٌسٌة القوة حامل واحد بوزون وهناك بوزونات فنسمى
 من صغٌرة حزمة مجرد وهو اللبتون مع الكوارك بتفاعالت ٌتحكم والذي الفوتون
 (والضعٌفة القوٌة النووٌة القوة) االخرٌتان القوتان ولكن الكهرومغناطٌسٌة الطاقة

 البروتونات فً معا مرتبطة الكواركات ٌبقً والذي فقط واحد جسٌم لدٌها لٌس
 .الغراء مثل النهم( Gluons) غلونات االشٌاء هذه وتسمى والنٌوترونات

 هً الوان ثالثة وهناك باللون الممٌز الشئ هذا لدٌها القوٌة النووٌة القوة اذن•
 8 هو القوة تحمل التً الجسٌمات هذه عدد ٌصبح لذا واالخضر واالزرق االحمر

.    

 


