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Οι εποχές γύρω μας αλλάζουν και λέμε ότι ο χρόνος περνάει. Τι θα κάναμε αν ο 
χρόνος δεν περνούσε; Παρά το ότι κάτι τέτοιο θα μας άρεσε δεν μπορούμε ούτε 
να γυρίσουμε πίσω, ούτε να ξετυλίξουμε προς τα εμπρός την ταινία της ζωής μας. 
Υπάρχει μέσα μας μια ισχυρή αίσθηση ότι ο χρόνος κυλάει προς τα εμπρός με 
σταθερό ρυθμό, και υποθέτουμε ότι το ίδιο θα συμβαίνει σε κάθε μέρος του 
Σύμπαντος. 
 
Το βέλος του χρόνου: 
Ο χρόνος εμφανίζεται να προχωρεί προς μια μόνο κατεύθυνση και αυτή η 
ασυμμετρία του επηρεάζει μια σειρά από φυσικά φαινόμενα γύρω μας. Οι 
φυσικοί αποκαλούν αυτή την ασυμμετρία «το βέλος του χρόνου» και εννοούν 
ένα κοσμικής κλίμακας δείκτη που δείχνει σε μια μόνο κατεύθυνση. 
 

 

 

 

 
Ένα Σύμπαν ρολόι; 
Έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει να ακολουθούμε το βέλος του χρόνου ώστε 
το δεχόμαστε πια ως προφανές. Η δουλειά όμως των φυσικών είναι να 
εξηγούν το κάθε τι στο φυσικό κόσμο, και η εξήγηση του βέλους του 
χρόνου ήταν πάντα ένα μόνιμο πρόβλημα.  e are so used to  
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 πίνακες.  

Οι άνθρωποι πάντα σκέφτονταν το Σύμπαν σαν ένα καλοκουρδισμένο
ρολόι. Οι αστρονόμοι πρόβλεπαν τις κινήσεις των πλανητών και τις 
εμφανίσεις των κομητών σύμφωνα με χρονικούς πίνακες. 
 
Ένα Σύμπαν ρολόι; Έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει να ακολουθούμε το 
βέλος του χρόνου ώστε το δεχόμαστε πια ως προφανές. Η δουλειά όμως 
των φυσικών είναι να εξηγούν το κάθε τι στο φυσικό κόσμο, και η 
εξήγηση του βέλους του χρόνου ήταν πάντα ένα μόνιμο πρόβλημα. Οι 
άνθρωποι πάντα σκέφτονταν το Σύμπαν σαν ένα καλοκουρδισμένο 
ρολόι. Οι αστρονόμοι πρόβλεπαν τις κινήσεις των πλανητών και τις 
εμφανίσεις των κομητών σύμφωνα με χρονικούς
Ο Ισαάκ Νεύτων (1642-1727) ανακάλυψε τους νόμους της κίνησης των 
σωμάτων σε συνδυασμό με τις δυνάμεις που ενεργούν σ? αυτά. Οι νόμοι 
της κίνησης που διατύπωσε εφαρμόζονται σε κάθε τι, από τις μπάλες του 
μπιλιάρδου ως τους πλανήτες. Επίσης διατύπωσε τον πρώτο ακριβή νόμο 
της βαρύτητας δηλαδή της δύναμης μεταξύ οποιονδήποτε σωμάτων στο 
Σύμπαν σε σχέση με τις μάζες τους και την απόστασή τους. 
 
Αλλά οι ανακαλύψεις του Νεύτωνα δεν είχαν καμιά εξήγηση για το βέλος 
του χρόνου. Οι νόμοι του δουλεύουν εξίσου καλά και προς τις δύο 
κατευθύνσεις του χρόνου. Αν βιντεοσκοπήσετε μια κόκκινη μπάλα του 
μπιλιάρδου καθώς συγκρούεται με μια άσπρη μπάλα και μετά παίξετε την 
ταινία προς τα πίσω στον χρόνο δεν θα δείτε τίποτα παράδοξο.  
 
Με τον ίδιο τρόπο ένα Σύμπαν που δουλεύει σαν ρολόι θα μπορούσε να 
εξελίσσεται και κατά την αντίθετη φορά του χρόνου. Το πρόβλημα του 
βέλους του χρόνου φάνηκε μόλις το 19ο αιώνα, όταν οι άνθρωποι 
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άρχισαν να σκέπτονται με όρους ενέργειας και όχι με το μοντέλο σφαιρών 
του μπιλιάρδου ή ρολογιών. Μια μπάλα που σπάει μια τζαμαρία καθώς 
περνάει μέσα από αυτήν είναι ένα φαινόμενο με μια μόνο χρονική 
κατεύθυνση. Μέρος από την κινητική ενέργεια της μπάλας που 
μεταβιβάζεται στο γυαλί γίνεται θερμότητα και δεν μπορεί ν΄ ανακτηθεί με 
την αντίστροφη πορεία της μπάλας. Με άλλα λόγια η τακτική οργανωμένη 
κίνηση της μπάλας μετατράπηκε εν μέρει σε άτακτη κίνηση των μορίων 
του αέρα και αυτό δεν μπορεί να αναστραφεί. 

 

Τι είναι ο Χρόνος; 

http://www.physics4u.gr/articles/2002/whatistime.html 

Κάθε παιδί που πάει σχολείο μαθαίνει τι είναι ο χρόνος. Αλλά επίσης για 
κάθε παιδί φτάνει μια στιγμή, που βρίσκεται αντιμέτωπο με τα παράδοξα 
που γεννάει η καθημερινή μας αντίληψη για τον χρόνο. Θυμάμαι όταν 
ήμουν και ο ίδιος παιδί, πως ξαφνικά μου καρφώθηκε στο μυαλό η 
ερώτηση αν ο χρόνος θα μπορούσε να τελειώνει κάπου ή να συνεχίζεται 
επ άπειρον. Πρέπει να τελειώνει κάποτε, γιατί πως να συλλάβουμε την 
άπειρη παρουσία του που θα εκτείνεται μπροστά μας, αν ο χρόνος δεν 
έχει τέλος; Αλλά πάλι αν έχει τέλος τι συμβαίνει ύστερα;   

Μελετώ την ερώτηση τι είναι ο χρόνος, κατά το μεγαλύτερο διάστημα της 
ενήλικης ζωής μου. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ από την αρχή ότι δεν 
βρίσκομαι κοντύτερα στην απάντηση απ' ότι όταν ήμουν παιδί. Πράγματι 
μετά από αυτή όλη τη μελέτη, δεν νομίζω ότι μπορούμε ν' απαντήσουμε 
ούτε στην απλή ερώτηση: Τι πράγμα είναι αυτός ο χρόνος; Ίσως το 
καλύτερο πράγμα που μπορώ να πω για τον χρόνο είναι να εξηγήσω πως 
βάθυνε για μένα το μυστήριο του χρόνου καθώς προσπαθώ να το 
αντιμετωπίσω. Να ένα ακόμη παράδοξο του χρόνου, που το ανακάλυψα 
μόνο όταν μεγάλωσα. Όλοι μας ξέρουμε ότι τα ρολόγια μετράνε το χρόνο. 
Αλλά τα ρολόγια είναι σύνθετα φυσικά συστήματα και ως εκ τούτου 
υπόκεινται σε ατέλειες, φθορές και εξάντληση της πηγής ενέργειάς τους. 
Αν πάρω δύο πραγματικά ρολόγια, τα συγχρονίσω και τα αφήσω να 
λειτουργήσουν, μετά από λίγο καιρό θα διαφωνούν ως προς τον χρόνο 
που δείχνουν.   

Ποιο από αυτά λοιπόν μετράει τον αληθινό χρόνο; Υπάρχει πράγματι μόνο 
ένας απόλυτος χρόνος, ο οποίος αν και μετρείται με ατέλειες από τα 
πραγματικά ρολόγια, είναι ο αληθινός χρόνος του Κόσμου; Μοιάζει πως 
μάλλον έτσι πρέπει να είναι, αλλιώς τι νόημα έχει να λέμε ότι ένα ρολόι 
πάει μπροστά ή πίσω; Από την άλλη μεριά πάλι, τι νόημα έχει να λέμε ότι 
υπάρχει ένας απόλυτος χρόνος, αν κανένας ποτέ δεν μπορεί να τον 
μετρήσει με ακρίβεια;  

Η πίστη σ' έναν απόλυτο χρόνο γεννά άλλα παράδοξα. Θα υπήρχε ροή 
του χρόνου αν δεν υπήρχε τίποτα στο Σύμπαν; Αν κάθε τι σταματούσε, αν 
τίποτα δεν εξελισσόταν, θα συνέχιζε να ρέει ο χρόνος; 
 
Από την άλλη πλευρά, ίσως δεν υπάρχει ένας μοναδικός απόλυτος 
χρόνος. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος είναι μόνο ότι μετράνε τα ρολόγια, 
και καθώς υπάρχουν πολλά ρολόγια τα οποία τελικά διαφωνούν, 
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υπάρχουν και πολλοί χρόνοι. Χωρίς έναν απόλυτο χρόνο, μπορούμε μόνο 
να πούμε, ότι ο χρόνος ορίζεται σχετικά με κάποιο ρολόι που επιλέγουμε 
να χρησιμοποιούμε.   
 
Αυτό σαν ιδέα φαίνεται ελκυστικό, διότι δεν απαιτείται να πιστέψουμε σε 
κάποια απόλυτη ροή του χρόνου την οποία δεν παρατηρούμε. Μας οδηγεί 
όμως σε κάποιο πρόβλημα αν γνωρίζουμε έστω και λίγα από φυσική.  
 
Ένα από τα αντικείμενα που περιγράφει η φυσική είναι η κίνηση, και δεν 
μπορούμε να συλλάβουμε την έννοια της κίνησης χωρίς το χρόνο. Έτσι η 
έννοια του χρόνου είναι βασική για τη φυσική. Ας θεωρήσουμε τον πιο 
απλό νόμο κίνησης που ανακαλύφθηκε από τον Γαλιλαίο και τον Καρτέσιο 
και τυποποιήθηκε από τον Νεύτωνα. Ένα σώμα στο οποίο δεν δρα καμιά 
δύναμη, κινείται σε ευθεία γραμμή με σταθερή ταχύτητα. Ας μην 
απασχοληθούμε εδώ με το τι είναι η ευθεία γραμμή, (αυτό είναι το 
πρόβλημα του χώρου, το οποίο είναι τελείως ανάλογο με το πρόβλημα του 
χρόνου, αλλά δεν θα το θίξω εδώ.) Για να καταλάβουμε τι λέει αυτός ο 
νόμος, χρειάζεται να ξέρουμε τι σημαίνει να κινείσαι με σταθερή ταχύτητα. 
Η έννοια αυτή απαιτεί την έννοια του χρόνου, καθώς κάτι κινείται με 
σταθερή ταχύτητα όταν διανύει ίσα διαστήματα σε ίσους χρόνους.   
 
Μπορούμε τότε ν' αναρωτηθούμε: Ως προς ποιο χρόνο είναι η κίνηση 
σταθερή; Πρόκειται για τον χρόνο κάποιου ιδιαίτερου ρολογιού; Αν ναι 
πως θα ξέρουμε ποιο ρολόι να διαλέξουμε, αφού όπως παρατηρήσαμε 
λίγο πριν, όλα τα πραγματικά ρολόγια βαθμιαία θα αποσυγχρονιστούν το 
ένα με το άλλο. Ή μήπως ο νόμος αναφέρεται σε έναν ιδανικό απόλυτο 
χρόνο;  
 
Ας υποθέσουμε ότι υιοθετούμε την άποψη πως ο νόμος αναφέρεται σ' 
έναν ιδανικό απόλυτο χρόνο. Αυτό λύνει το πρόβλημα της επιλογής 
ρολογιού, αλλά θέτει άλλο πρόβλημα αφού κανένα ρολόι δεν μετράει 
αυτόν τον φανταστικό, ιδεατό χρόνο. Πως θα μπορούσαμε να είμαστε στ' 
αλήθεια σίγουροι ότι η διατύπωση του νόμου αυτού είναι σωστή, αν δεν 
έχουμε πρόσβαση σ' αυτόν τον απόλυτο ιδεατό χρόνο; Πως θα 
μπορούσαμε να διακρίνουμε αν κάποια φαινομενική επιτάχυνση ή 
επιβράδυνση ενός σώματος οφείλεται στην αποτυχία του νόμου, η απλώς 
στην ατέλεια του ρολογιού που χρησιμοποιούμε;   

Ο Νεύτωνας όταν διατύπωσε τους νόμους της κίνησης, διάλεξε να λύσει το 
πρόβλημα της επιλογής ρολογιού, δεχόμενος την ύπαρξη ενός απόλυτου 
χρόνου. Κάνοντας κάτι τέτοιο βρέθηκε αντίθετος με την άποψη άλλων 
συγχρόνων του, όπως ο Descartes και ο Gottfried Leibniz, οι οποίοι 
πρέσβευαν ότι ο χρόνος είναι μόνο μια όψη των σχέσεων μεταξύ των 
πραγματικών αντικειμένων και των πραγματικών διαδικασιών στον Κόσμο. 
Ίσως η δική τους να είναι η καλύτερη φιλοσοφία, αλλά καθώς ο Νεύτωνας 
ήταν η αυθεντία του καιρού του, επικράτησε η άποψή του. Ο Albert 
Einstein, ο οποίος κατέρριψε την άποψη του Νεύτωνα για τον χρόνο, 
επαινούσε το θάρρος και την κρίση του Νεύτωνα να πάει κόντρα σ' αυτό 
που ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη φιλοσοφική επιλογή, και έκανε τις 
συγκεκριμένες υποθέσεις για να επινοήσει μια φυσική που είχε νόημα.    

Αυτή η διαμάχη, μεταξύ της άποψης του χρόνου ως απόλυτου και 
προϋπάρχοντος, και του χρόνου ως μιας αντανάκλασης των σχέσεων 
μεταξύ των πραγμάτων, μπορεί να δοθεί γλαφυρά με τον παρακάτω 
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τρόπο. Φαντασθείτε ότι το Σύμπαν είναι μια σκηνή όπου ένα κουαρτέτο 
εγχόρδων η ένα γκρουπ της τζαζ πρόκειται να παίξει. Η σκηνή και η 
αίθουσα είναι προς το παρόν άδεια, αλλά εμείς ακούμε ένα τικ-τακ, σαν 
κάποιος να έχει ξεχάσει μετά την τελευταία δοκιμή, να κλείσει ένα 
μετρονόμο, που βρίσκεται σε μια γωνιά του κοίλου της ορχήστρας. Ο 
μετρονόμος που χτυπάει στην άδεια αίθουσα είναι το αντίστοιχο του 
φανταστικού απόλυτου χρόνου του Νεύτωνα, ο οποίος προχωράει αιώνια 
με σταθερό ρυθμό, πριν και ανεξάρτητα από καθετί που υπάρχει 
πραγματικά η συμβαίνει στο Σύμπαν. Οι μουσικοί εισέρχονται, το Σύμπαν 
ξαφνικά δεν είναι άδειο αλλά μπαίνει σε κίνηση, και αρχίζουν να παίζουν 
υφαίνοντας ο καθένας τη δική του ρυθμική τέχνη. Τώρα ο χρόνος που 
εισέρχεται στη μουσική τους δεν είναι ο απόλυτος προϋπάρχων χρόνος 
του μετρονόμου. Είναι ένας σχετικός χρόνος βασισμένος στην ανάπτυξη 
πραγματικών σχέσεων μεταξύ των μουσικών φράσεων. Το ξέρουμε ότι 
είναι έτσι επειδή οι μουσικοί δεν ακούνε το μετρονόμο. Ακούνε ο ένας τον 
άλλο, και ανάμεσα στις μουσικές εναλλαγές τους, παράγουν ένα χρόνο 
στη συγκεκριμένη θέση και στην παρούσα στιγμή μέσα στο Σύμπαν.  

Όμως πάντα ο μετρονόμος βρίσκεται στη γωνιά του και χτυπάει χωρίς ν' 
ακούγεται από τους μουσικούς. Για τον Νεύτωνα ο χρόνος των μουσικών, 
ο σχετικός χρόνος δεν είναι παρά μια σκιά του πραγματικού, απόλυτου 
χρόνου του μετρονόμου. Κάθε ρυθμός που ακούγεται, όπως και ο χτύπος 
κάθε πραγματικού φυσικού ρολογιού, ακολουθεί ατελώς τον πραγματικό, 
απόλυτο χρόνο. Από την άλλη πλευρά, για τον Leibniz και άλλους 
φιλοσόφους, ο μετρονόμος είναι μια φαντασία που μας τυφλώνει μπροστά 
σ' αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Ο μόνος χρόνος είναι αυτός που 
υφαίνουν οι μουσικοί με την μουσική τους.   

Η διαμάχη μεταξύ απόλυτου και σχετικού χρόνου αντανακλά την ιστορία 
της φυσικής και φιλοσοφίας και ορθώνεται μπροστά μας στις μέρες μας, 
καθώς προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια έννοια του χώρου και του 
χρόνου πρόκειται ν' αντικαταστήσει αυτήν του Νεύτωνα. Αν δεν υπάρχει 
απόλυτος χρόνος, τότε οι νόμοι της κίνησης του Νεύτωνα δεν έχουν 
νόημα. Αυτό που πρέπει να τους αντικαταστήσει πρέπει να είναι ένα 
διαφορετικό είδος χρόνου που να έχει νόημα όταν κανείς μετράει τον 
χρόνο με οποιοδήποτε ρολόι. Αυτό που μας χρειάζεται είναι ένας 
"δημοκρατικός" μάλλον χρόνος, παρά ένας "αριστοκρατικός" χρόνος, 
σύμφωνα με τον οποίο η ένδειξη οποιουδήποτε ρολογιού όσο ατελής και 
αν είναι, είναι ισότιμη με οποιουδήποτε άλλου. 

Ο Leibniz βέβαια δεν μπόρεσε ποτέ να επινοήσει ένα τέτοιο νόμο. Ο 
Einstein όμως μπόρεσε και πρόκειται για μια από τις μεγάλες επιτυχίες της 
Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, ότι βρέθηκε ένας τρόπος να 
εκφράσουμε τους νόμους κίνησης κατά τρόπο ώστε να έχουν νόημα 
οποιοδήποτε ρολόι και αν χρησιμοποιήσει κανείς. Κατά παράδοξο τρόπο 
αυτό γίνεται με την απαλοιφή κάθε αναφοράς στο χρόνο μέσα στις βασικές 
εξισώσεις της θεωρίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε 
για τον χρόνο γενικά και αφηρημένα. Μπορούμε μόνο να περιγράφουμε 
πως αλλάζει το Σύμπαν με τον χρόνο αν όμως πούμε πρώτα στη θεωρία, 
ακριβώς ποιές πραγματικές φυσικές διαδικασίες θα χρησιμοποιηθούν ως 
ρολόγια για να μετρούν το πέρασμα του χρόνου.  

Αν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα, γιατί λέω πως δεν γνωρίζω τι είναι 
πραγματικά ο χρόνος; Το πρόβλημα είναι ότι η Γενική Σχετικότητα είναι 
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μόνο η μισή επανάσταση της φυσικής του 20ου αιώνα, γιατί υπάρχει 
επίσης και η κβαντική θεωρία. Και η κβαντική θεωρία που αναπτύχθηκε 
αρχικά για να εξηγήσει τις ιδιότητες των ατόμων και των μορίων, 
χρησιμοποιεί την σύμβαση του Νεύτωνα για έναν απόλυτο χρόνο.  
Έτσι στη θεωρητική φυσική έχουμε επί του παρόντος, όχι μία αλλά δύο 
θεωρίες. Την Σχετικότητα και την Κβαντομηχανική, και αυτές βασίζονται σε 
διαφορετικές συμβάσεις για τον χρόνο.  

Το κεντρικό πρόβλημα της θεωρητικής φυσικής επί του παρόντος είναι να 
συνδυάσει την Γενική Σχετικότητα και την Κβαντομηχανική σε μια ενιαία 
θεωρία της φυσικής, η οποία να μπορεί τελικά ν' αντικαταστήσει τη 
Νευτώνεια θεωρία που ξεπεράστηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. 
Και πράγματι το εμπόδιο κλειδί για να το πετύχουμε αυτό είναι ότι οι δύο 
θεωρίες περιγράφουν τον Κόσμο με διαφορετικές σημασίες του χρόνου. 
Αν κάποιος δεν θέλει να πάει πίσω και να στηρίξει αυτή την ενοποίηση 
στην παλιά Νευτώνεια σημασία του χρόνου, είναι καθαρό ότι πρέπει να 
φέρουμε την αντίληψη του Leibniz για τον χρόνο μέσα στην κβαντική 
θεωρία. Κάτι τέτοιο δεν είναι ατυχώς και τόσο εύκολο.  

Το πρόβλημα είναι ότι η κβαντική μηχανική επιτρέπει πολλές διαφορετικές 
και φαινομενικά αντιφατικές καταστάσεις να υπάρχουν συγχρόνως, όσο 
αυτές υπάρχουν σ' ένα είδος "σκιάς" δηλαδή "δυνάμει πραγματικότητας". 
(Για να το εξηγήσω αυτό θα έπρεπε να γράψω άλλη μια πραγματεία 
μεγέθους όπως η παρούσα πάνω στην κβαντική θεωρία). Αυτό 
εφαρμόζεται επίσης και στα ρολόγια, κατά τον ίδιο τρόπο που η γνωστή 
γάτα του Schrödinger της κβαντικής θεωρίας, μπορεί να υπάρχει σε μια 
κατάσταση ώστε να είναι συγχρόνως δυνάμει νεκρή και δυνάμει ζωντανή. 
Παρόμοια ένα ρολόι μπορεί να υπάρχει σε μια κατάσταση στην οποία αυτό 
δουλεύει με τον συνηθισμένο τρόπο αλλά συγχρόνως τρέχει και προς τα 
πίσω. Έτσι αν υπήρχε μια κβαντική θεωρία του χρόνου θα είχε να κάνει 
όχι μόνο με την ελευθερία επιλογής διαφορετικών φυσικών ρολογιών για 
να μετρούν το χρόνο, αλλά και με τη σύγχρονη παρουσία, τουλάχιστον 
δυνητικά, πολλών διαφορετικών ρολογιών. Το πρώτο, το μάθαμε από τον 
Einstein πως να το κάνουμε. Το δεύτερο έχει μέχρι τώρα αποδειχθεί ότι 
βρίσκεται πέρα από τη φαντασία μας.   

Έτσι το πρόβλημα τι είναι ο χρόνος παραμένει άλυτο. Αλλά πρόκειται για 
κάτι ακόμα χειρότερο, αφού η σχετικότητα φαίνεται να απαιτεί άλλες 
μεταβολές στη σύλληψη του χρόνου. Μια από αυτές αφορά την 
εισαγωγική μου ερώτηση, αν ο χρόνος μπορεί ν' αρχίζει ή να τελειώνει ή 
αν ρέει αιώνια. Η Σχετικότητα πάντως είναι μια θεωρία στην οποία ο 
χρόνος μπορεί ν' αρχίζει και να σταματάει. Μια περίσταση στην οποία 
συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας. Μια μαύρη 
τρύπα είναι το αποτέλεσμα της κατάρρευσης ενός άστρου μεγάλης μάζας, 
όταν πια έχουν τελειώσει όλα τα πυρηνικά καύσιμά του και παύει να 
παράγει ενέργεια ως άστρο. Άπαξ και δεν παράγει πια θερμότητα, τίποτα 
δεν μπορεί να συγκρατήσει ένα άστρο μεγάλης μάζας από την 
κατάρρευση που προκαλεί η ίδια η βαρυτική έλξη του άστρου. Αυτή η 
διαδικασία αυτοτροφοδοτείται, διότι νόσο πιο μικρό γίνεται το άστρο τόσο 
πιο ισχυρή είναι η δύναμη με την οποία έλκονται μεταξύ τους τα μέρη του. 
Μια συνέπεια αυτού είναι ότι φθάνει σ' ένα σημείο στο οποίο για να 
διαφύγει κάτι από τη βαρυτική έλξη του άστρου πρέπει να κινείται 
ταχύτερα από το φως. Επειδή λοιπόν τίποτα δεν κινείται ταχύτερα από το 
φως, τίποτα δεν μπορεί να διαφύγει. Αυτός είναι και ο λόγος που το 
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αποκαλούμε μαύρη τρύπα, γιατί ούτε ακόμα και το φως δεν μπορεί να 
διαφύγει απ' αυτό.     

Παρόλα αυτά, ας αφήσουμε αυτό το θέμα και ας δούμε τι συμβαίνει στο 
ίδιο το άστρο. Μόλις γίνει αόρατο σε μας, χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο για 
να συμπιεστεί το άστρο στο σημείο όπου απειρίζεται η πυκνότητά του και 
απειρίζεται επίσης και το βαρυτικό του πεδίο. Το πρόβλημα είναι, τι 
συμβαίνει στη συνέχεια; Αλλά τι σημαίνει στ' αλήθεια η φράση: "στη 
συνέχεια"; Αν ο χρόνος αποκτά σημασία μόνο με την κίνηση των φυσικών 
ρολογιών, τότε πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο χρόνος σταματάει στο 
εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας.  ∆ιότι όταν το άστρο φτάσει την 
κατάσταση της άπειρης πυκνότητας και άπειρου βαρυτικού πεδίου, καμιά 
περαιτέρω μεταβολή δεν μπορεί να συμβεί, και καμιά φυσική διεργασία 
δεν μπορεί να συνεχιστεί, που να δίνει νόημα στον χρόνο. Έτσι η θεωρία 
απλά επιβεβαιώνει ότι ο χρόνος σταματάει.  

Το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα χειρότερο απ' αυτό, διότι η Γενική 
Σχετικότητα επιτρέπει σε ολόκληρο το Σύμπαν να καταρρεύσει σαν μαύρη 
τρύπα. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος σταματάει παντού. Μπορεί επίσης 
να επιτρέψει στον χρόνο να ξεκινήσει. Στην πραγματικότητα έτσι εννοούμε 
το Big Bang, την πιο δημοφιλή σημερινή θεωρία για την προέλευση του 
Σύμπαντος.  
 
Ίσως το κεντρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς που 
προσπαθούμε να συνδυάσουμε την Σχετικότητα με την Κβαντομηχανική 
να είναι: τι συμβαίνει στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας; Αν ο χρόνος 
πραγματικά σταματάει εκεί, τότε πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε ότι ο 
χρόνος σταματάει παντού στο Σύμπαν όταν αυτό καταρρεύσει. Απεναντίας 
αν δεν σταματάει, τότε πρέπει να σκεφτούμε έναν ολόκληρο αέναο κόσμο, 
στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας, ο οποίος βρίσκεται για πάντα έξω 
από την όρασή μας. Επιπλέον αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό πρόβλημα, 
διότι μια μαύρη τρύπα σχηματίζεται κάθε φορά που ένα αστέρι μεγάλης 
μάζας φτάνει στο τέλος της ζωής του και καταρρέει. Το μυστήριο αυτό 
λοιπόν συμβαίνει κάπου στο αχανές Σύμπαν που παρατηρούμε, ίσως και 
100 φορές το δευτερόλεπτο.   

Τι είναι λοιπόν ο χρόνος; Είναι το μεγαλύτερο μυστήριο; Όχι, το 
μεγαλύτερο μυστήριο πρέπει να είναι, ότι ο καθένας μας είναι εδώ για ένα 
σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό που το Σύμπαν μας επιτρέπει στο 
πλαίσιο της ύπαρξής μας είνα;ι να θέτουμε τέτοιες ερωτήσεις. Και να 
μεταβιβάζουμε από παιδική ηλικία σε παιδική ηλικία τη χαρά της 
αναζήτησης, της ερώτησης και της μεταβίβασης της γνώσης για το τι 
ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε.    



 
 
 
Ο LEE SMOLIN,είναι ένας θεωρητικός φυσικός, ο οποίος κατά τον χρόνο 
της συγγραφής του άρθρου εργαζόταν ως καθηγητής στο Πολιτειακό 
Πανεπιστήμιο της Pensylvania και ήταν μέλος του Κέντρου για την Φυσική 
και την Γεωμετρία της βαρύτητας του ιδίου πανεπιστημίου. Θεωρείται από 
τους εξέχοντες θεωρητικούς για το πρόβλημα της κβαντικής βαρύτητας. 
Έγινε γνωστός για τις νεωτεριστικές απόψεις του πάνω στα θεμελιώδη 
προβλήματα της φυσικής γύρω από τον χωροχρόνο και τη συσχέτιση της 
Γενικής θεωρίας της Σχετικότητας με την Κβαντομηχανική. Έχει επίσης 
δουλέψει πάνω στην πρόταση της εφαρμογής μιας εξελικτικής θεωρίας 
στην Κοσμολογία. Συχνά γράφει άρθρα, βιβλία και εμφανίζεται στα ΜΜΕ 
με θέματα που ενδιαφέρουν ένα ευρύτερο επιστημονικό κοινό.  
 
 
                        

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 

Οι πρώτοι φιλόσοφοι εμφανίστηκαν στις ελληνικές αποικίες της Ιωνίας και 
ειδικά στη Μίλητο, όπου δημιουργήθηκε και η ομώνυμη σχολή. Οι 
εκπρόσωποι της είναι οι Μιλήσιοι Θαλής, Αναξίμανδρος και Αναξιμένης.  

Ο Θαλής έζησε στη Μίλητο από το 624 ως το 564 π.Χ. Έκανε μεγάλα 
ταξίδια που τον έφεραν μεταξύ των άλλων και στην Αίγυπτο, όπου 
μέτρησε το ύψος των πυραμίδων από τις σκιές τους. Προείπε την έκλειψη 
του ηλίου και πίστευε ότι η αρχή των όντων ήταν το νερό. Ίδρυσε τη σχολή 
της Μιλήτου και θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής και παγκόσμιας 
φιλοσοφίας. 

Ο Αναξίμανδρος. (610-545 π.Χ.) ήταν νεότερος, μαθητής και διάδοχός του 
Θαλή στη σχολή της Μιλήτου. Υποστήριζε ότι η αρχή των όντων ήταν το 
άπειρο, δηλαδή η αιώνια και συνεχώς μεταβαλλόμενη ύλη, επινόησε το 
πρώτο ηλιακό ημερολόγιο, σχεδίασε τον πρώτο χάρτη της έως τότε 
γνωστής γης και ασχολήθηκε με βιολογικά, αστρονομικά και κοσμολογικά 
ζητήματα. 

Ο Αναξιμένης. (585-528 π.Χ.) διαδέχτηκε τον Αναξίμανδρο στη σχολή. 
Πίστευε ότι η αρχή των όντων ήταν ο αέρας, που, με την κίνηση, αλλού 
γίνεται νερό και αλλού γίνεται αιθέρας και φωτιά. Κατάλαβε πρώτος ότι το 
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φως του φεγγαριού προέρχεται από τον ήλιο και εξήγησε φυσικά τις 
εκλείψεις του ήλιου και του φεγγαριού. 

Ο υλοζωϊσμός ήταν η βάση της φιλοσοφίας των Ιώνων φυσικών 
φιλοσόφων (Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, Ηράκλειτος κλπ). Κατά 
τον υλοζωϊσμό, τα πάντα είναι ύλη ζώσα και συνεπώς κάθε τι στη Φύση 
έχει, τουλάχιστον εν δυνάμει, ικανότητα για αίσθηση και, κατά προέκταση, 
για συνείδηση. Σύμφωνα με την διατύπωση του Θαλή ο Κόσμος είναι όλος 
«έμψυχος και δαιμόνων πλήρης». 

Ο υλοζωϊσμός, ερμηνεύει τα πολλαπλά φαινόμενα με μία και μόνο απλή 
αρχή, την υποκείμενη πρωταρχική ουσία που παραμένει άφθαρτη και 
αναλλοίωτη παρ’ όλες τις επιφανειακές της μεταβολές. Η «Φύσις» είναι 
άπειρος, υλική, αυτοεξελισσομένη και αεικίνητος δύναμη, η οποία αενάως 
και αυτομάτως γεννά τα συνθετικά της τμήματα, όσο και τις μεμονωμένες 
μορφές των όντων, το δε «σώμα» της, η Ύλη, είναι ζώσα και αυτάρκης 
υπόσταση, αιτία του ιδίου της του εαυτού, ένα «αυτοαίτιον» που 
συμπεριλαμβάνει εντός αυτού όλες τις δημιουργικές δυνάμεις και όλα τα 
μερικά αίτια της γενέσεως και διαλύσεως των πραγμάτων.  
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Πώς δημιουργήθηκε όλη η ύλη στο σύμπαν; 

Λέγεται, και σωστά, ότι η κοσμολογία είναι ο κλάδος της φυσικής που 
υποβάλλει τις μεγαλύτερες ερωτήσεις. Τελικά, λίγες ερωτήσεις μέσα στην 
επιστήμη μπορούν να έχουν τον αντίκτυπο αυτής: Άραγε όλη αυτή η ύλη 
που βλέπουμε υπήρχε αρχικά στο κέντρο του Big Bang ή είναι ύλη που 
συνεχώς δημιουργείται; Και σε αυτή την περίπτωση, πώς φτιάχνεται;  

Ή με άλλα λόγια: Γιατί το σύμπαν είναι γεμάτο από κανονική ύλη και πώς 
φθάσαμε εδώ; Ξέρουμε ότι η ακτινοβολία που τότε πλημμύριζε το 
αρχέγονο σύμπαν είχε τόση ενέργεια, που σχημάτιζε με το φαινόμενο 
της δίδυμης γέννησης σωματίδια ύλης και αντιύλης, γιατί λοιπόν σήμερα 
βλέπουμε μόνο αυτό που ονομάζουμε ύλη κι όχι η αντιύλη; Γιατί ο 
Κόσμος φτιάχνεται αποκλειστικά από πρωτόνια, νετρόνια, και ηλεκτρόνια 
κι όχι από αντιπρωτόνια, αντινετρόνια και ποζιστρόνια;  

Το καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής δέχεται ότι δεν 
υπήρχε ύλη εξ αρχής στο Big Bang. Αλλά στις πρώτες στιγμές 
δημιουργήθηκαν ίσες ποσότητες ύλης και αντιύλης. Με κάποιο όμως 
μηχανισμό επικράτησε η ύλη (βαρυογένεση).  

Ας τον δούμε λοιπόν. 

Οι τρεις συνθήκες του Sakharov 

Τι όμως βοήθησε στην κυριαρχία της ύλης; Τρία γεγονότα, γνωστά ως 
συνθήκες Sakharov. Το 1968, ο Andrei Sakharov, γνωστός ως πατέρας 
της σοβιετικής πυρηνικής βόμβας, πρότεινε μια συνταγή με τρεις 
συνθήκες για να πάρουμε περισσότερη ύλη απ' όσο αντιύλη σε ένα 
σύμπαν που διαστέλλεται κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων της 
εξέλιξης του Κόσμου:   
 
1η συνθήκη: Απαιτείται μια αλληλεπίδραση που να παραβιάζει τη 
διατήρηση του βαρυονικού αριθμού, που σημαίνει ότι έτσι θα φτιαχτούν 
περισσότερα πρωτόνια από αντιπρωτόνια ή νετρόνια από αντινετρόνια. 
Στις χαμηλές ενέργειες, ο βαρυονικός αριθμός των σωματιδίων που 
συμμετέχουν σε συγκρούσεις διατηρείται: ακριβώς όπως το φορτίο έτσι 
και ο συνολικός βαρυονικός αριθμός πριν από μια αλληλεπίδραση είναι 
ίσος με το άθροισμα των βαρυονικών αριθμών μετά. Εντούτοις, 
σύμφωνα με την απαίτηση του Sakharov στις πολύ υψηλές ενέργειες οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στοιχειωδών σωματιδίων δεν πρέπει να 
διατηρούν τον αριθμό των βαρυονίων. ∆ηλαδή στις υψηλές ενέργειες και 
τα βαρυόνια και τα αντι-βαρυόνια μπορούν να δημιουργηθούν από 
"άλλα" σωματίδια. Αυτές οι υψηλές ενέργειες υπήρχαν φυσικά στον 
καυτό φούρνο του πρώιμου σύμπαντος.  
 
2η συνθήκη: Μόλις οι υψηλές ενέργειες του πρώιμου Κόσμου 
επιτρέψουν τη δημιουργία σε ίσο αριθμό βαρυονίων και αντι-βαρυονίων, 
χρειαζόμαστε μια συνθήκη που να διαφοροποιεί σε αριθμό τη δημιουργία 
των βαρυονίων ως προς τα αντιβαρυόνια, ένα βέλος που να δείχνει προς 
τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς την ύλη. Το 1964, ο J.H. 
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Christenson βρήκε από πειράματα αποδείξεις ότι οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ ορισμένων βαρυονίων πράγματι εμφανίζουν αυτήν την 
κατεύθυνση. Είναι ως εάν η φύση να έχει τις προκαταλήψεις της, σε 
αυτήν την περίπτωση προς την παραγωγή περισσοτέρων βαρυονίων. 

Ουσιαστικά χρειαζόμαστε μια παραβίαση της συμμετρίας CP, ώστε τα 
σωματίδια και αντισωματίδια να διασπαστούν στα διάφορα προϊόντα 
τους αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς. 

3η συνθήκη: Μία από τις ιδιότητες των πολύ καυτών συστημάτων είναι 
ότι δεν έχουν καμία μνήμη του παρελθόντος τους. Ένας άλλος όρος για 
αυτήν την απώλεια μνήμης είναι η θερμική ισορροπία. Εάν ο πρώιμος 
Κόσμος ήταν σε θερμική ισορροπία, οποιοσδήποτε παραπανίσιος 
αριθμός βαρυονίων θα είχε διαγραφεί. Στην ισορροπία, ο καθαρός 
βαρυονικός αριθμός είναι μηδέν. Προκειμένου να διατηρηθεί η αύξηση 
του αριθμού των βαρυονίων καθώς το σύμπαν ψύχθηκε, έπρεπε ο 
Κόσμος "να μην χάνει τη μνήμη του" και να μην διαγράφει τα νέα 
βαρυόνια.  

Επομένως, χρειαζόμαστε μια τρίτη συνθήκη: Μια κατάσταση μακριά από 
τη θερμική ισορροπία.  

Προκειμένου να "παγώσει" ο καθαρός αριθμός των βαρυονίων που 
παρήχθησαν από τις πρώτες δύο συνθήκες, ο πρώιμος Κόσμος δεν θα 
έπρεπε να ήταν πάντα σε θερμική ισορροπία. Υπάρχουν πολλά 
συστήματα που είναι μακριά από τη θερμική ισορροπία στην καθημερινή 
ζωή μας. Ένα παράδειγμα είναι η συμπύκνωση του ατμού σε ένα δοχείο 
μόλις αυτό βυθιστεί στο ψυχρό νερό. Ο ατμός είναι μακριά από την 
κατάσταση της θερμικής ισορροπίας και προκειμένου να επιτευχθεί η 
ισορροπία θα περάσει από μια μετάβαση φάσης: Ο ατμός θα ψυχθεί και 
θα συμπυκνωθεί πηγαίνοντας από την αέρια φάση στην υγρή φάση. Η 
μετάβαση φάσης τελειώνει όταν μετατρέπεται εντελώς ο ατμός σε υγρό 
νερό.  
 
Πώς όμως δένει αυτός ο συλλογισμός με το πρώιμο σύμπαν; Το σύμπαν 
πέρασε στα πρώτα του στάδια επίσης από διάφορες μεταβάσεις φάσης. 
Τα σωματίδια και οι ιδιότητες τους είναι επίσης ευαίσθητα στη 
θερμοκρασία. Το καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής 
περιγράφει με επιτυχία πώς αλληλεπιδρούν τα σωματίδια σε ενέργειες 
πάνω από χίλιες φορές μεγαλύτερες από τις πυρηνικές ενέργειες. 
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, σε πολύ υψηλή θερμοκρασία όλα τα 
σωματίδια, εκτός από ένα το σωματίδιο Higgs, δεν έχει μάζα, ενώ στις 
χαμηλές θερμοκρασίες τα σωματίδια αποκτούν μάζα μέσω των 
αλληλεπιδράσεων τους με το σωματίδιο Higgs. Λέμε ότι η ύλη έχει δύο 
διαφορετικές "φάσεις," πάνω και κάτω από τη θερμοκρασία στην οποία 
τα σωματίδια (όπως τα κουάρκ και τα ηλεκτρόνια) αποκτούν μάζα.  
 
Κατά συνέπεια, μόλις η θερμοκρασία του πρώιμου σύμπαντος έπεσε, το 
σύμπαν πέρασε από μια μετάβαση φάσης, και τα σωματίδια απέκτησαν 
τη μάζα τους. Όπως συνυπάρχουν σταγονίδια του νερού μέσα στον 
ατμό, έτσι και 'σταγονίδια' χαμηλής θερμοκρασίας (με μάζα) 
εμφανίστηκαν μέσα στην φάση της υψηλής θερμοκρασίας (χωρίς μάζα), 
αυξανόμενα και συγχωνευόμενα σε μια τυπική μετάβαση φάσης μακριά 



από την ισορροπία.  

Επειδή μόνο στην φάση της υψηλής θερμοκρασίας δημιουργούνται 
βαρυόνια σε μεγαλύτερο αριθμό από τα αντιβαρυόνια (θυμηθείτε ότι οι 
πρώτες δύο συνθήκες εφαρμόζονται μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες), 
αυτά τα παραπάνω βαρυόνια θα διατρυπήσουν τα 'σταγονίδια' της 
φάσης της μάζας, σαν τους ιούς που εισβάλλουν στα κύτταρα, 
αποκτώντας τον καθαρό βαρυονικό αριθμό στη φάση της χαμηλής 
θερμοκρασίας. Καθώς δε τα 'σταγονίδια' αυξάνονται και συγχωνεύονται, 
ολόκληρος ο Κόσμος μετατρέπεται στην φάση της μάζας, 
ολοκληρώνοντας τη μετάβαση φάσης. Σύμφωνα με τα τρέχοντα μοντέλα 
βαρυογέννησης, η δημιουργία των παραπάνω βαρυονίων εμφανίστηκε 
όταν το σύμπαν είχε, περίπου, ηλικία ένα χιλιοστό του 
δισεκατομμυριοστού του ενός δευτερολέπτου (10-12 δευτ.). Τα πρωτόνια 
και τα νετρόνια από τα οποία αποτελούμαστε είναι τα απολιθώματα 
αυτού του αρχέγονου γεγονότος.  

Ένα παράδειγμα δημιουργίας περισσότερης ύλης 

Υποθέστε ότι σε κάποια αρκετά υψηλή ενέργεια, υπάρχουν υπέρβαρα 
σωματίδια, έστω τα μποζόνια Χ. Το σωματίδιο Χ έστω ότι έχει φορτίο + 
4/3, και υπάρχει το αντι-Χ με φορτίο -4/3. Όταν το σύμπαν είναι πολύ 
καυτό, μπορεί να είναι σταθερό και φτιάχνονται ίσες ποσότητες 
σωματιδίων Χ και αντι-Χ. Όμως τώρα τα σωματίδια Χ και αντι-Χ δεν είναι 
σταθερά, και διασπώνται (οι διασπάσεις συμβαίνουν όταν το σύμπαν 
ψύχθηκε και έγινε ασταθής - που είναι η 3η συνθήκη Sakharov).  

 

Ας υποθέσουμε ότι το σωματίδιο Χ  διασπάται και φτιάχνει ένα 
ποζιτρόνιο και ένα αντι-κουάρκ down (το 1/3 ενός αντι-βαρυονίου) (πάνω 
εικόνα). Ή μπορεί να διασπάται σε δύο κουάρκ up (τα 2/3 ενός 
βαρυονίου).  

Επίσης, ότι τα αντι-Χ σωματίδια διασπώνται σε ηλεκτρόνια και ένα 
κουάρκ down (το 1/3 ενός βαρυονίου), ή σε δύο αντι-κουάρκ up (2/3 ενός 
αντι-βαρυονίου).  

Αλλά τι θα γίνει εάν το Χ διασπαστεί σε ποζιτρόνια και αντι-κουάρκ down 
κατά 49% και σε δύο κουάρκ up κατά 51%, ενώ το αντι-Χ διασπάται σε 
ηλεκτρόνια και κουάρκ down κατά 51% και σε δύο αντι-κουάρκ up 49%;  
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Οι φυσικοί λένε ότι παραβιάζεται η συμμετρία CP (2η συνθήκη).  

Αν τα βάλουμε όλα μαζί θα δούμε τα εξής: Όταν θα συναντηθούν 
σωματίδια και αντισωματίδια (πχ ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια, down και 
αντι-down, up και αντι-up) θα εξαϋλωθούν φυσικά.  

Αλλά επειδή τα αρχικά ποσοστά δεν είναι ίσα (51% - 49%), θα 
περισσέψουν ηλεκτρόνια, κουάρκ down και κουάρκ up (κατά 2%) που θα 
φτιάξουν μετά τη συνηθισμένη κανονική ύλη! Και έτσι ικανοποιούνται και 
οι τρεις συνθήκες Sakharov. 

Αρχίσαμε λοιπόν από ίσες ποσότητες ύλης (σωματίδια Χ) και αντιύλης 
(αντισωματίδια Χ) και καταλήξαμε στην εμφάνιση μόνο της κανονικής 
ύλης.  

Οι υπολογισμοί των φυσικών δείχνουν ότι για κάθε 1 δισεκατομμύριο 
αρχικά κουάρκ μόνο 1 κουάρκ δεν κατάφερε να βρει το αντι-κουάρκ του 
μετά την εποχή GUT, κι έτσι παρέμεινε για να πάρει μέρος στο 
σχηματισμό των πρωτονίων και νετρονίων της ύλης του σύμπαντος.  

Χρωστάμε λοιπόν την ύπαρξη μας στην παρουσία μιας ελάχιστης 
διαταραχής της ισορροπίας των νόμων της φυσικής, προς την 
κατεύθυνση της προτίμησης της ύλης αντί της αντι-ύλης, στην 
αποσύνθεση των μποζονίων Χ. Μια αμελητέα διαταραχή που όμως 
αντιστοιχεί στο 1 δεκάκις εκατομμυριοστό τοις εκατό του συνόλου της 
ύλης που υπήρχε τότε με τη μορφή σωματιδίων Χ και αντι-Χ στο σύμπαν 
στην εποχή GUT (Εποχή της Μεγάλης Ενοποίησης όπου όλες οι 
δυνάμεις ήταν ενωμένες).  

Ας σημειωθεί ότι ο αριθμός 1 δισεκατομμύριο δεν είναι τυχαίος. Είναι ο 
λόγος των φωτονίων προς τα βαρυόνια στο σημερινό σύμπαν και 
υπολογίστηκε από την πυκνότητα της ύλης και την ένταση της κοσμικής 
ακτινοβολίας στην Κοσμική Ακτινοβολία Υποβάθρου.  

Βέβαια, δεν είμαστε σίγουροι 100% ότι έτσι συμβαίνουν τα πράγματα, 
ούτε ότι ισχύει βεβαιωμένα κάποια από αυτές τις συνθήκες. Αλλά τώρα 
μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν φυσικές διαδικασίες για να φτιαχτεί 
περισσότερη ύλη από αντιύλη στον Κόσμο.  

Και φυσικά δεν δημιουργείται σήμερα νέα ύλη, ούτε είναι σωστό να 
υποθέσει κάποιος ότι η ύλη ήταν φτιαγμένη στον χρόνο μηδέν του Big 
Bang, αλλά όπως φαίνεται δημιουργήθηκε αμέσως μετά από το Big 
Bang.  

 

 

 

 



 

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   ΜΑΣ 
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Οι θεωρίες για τον σχηματισμό του 
ηλιακού μας συστήματος, ξεκινάνε από τη 
Θεογονία του Ησίοδου, τα Ορφικά, τα έπη 
του Ομήρου, και καταλήγουν στον 18ο 
αιώνα με την νεφελική θεωρίεα του Κάντ.  
Σήμερα η νεφελική θεωρία του Κάντ 
επεκτάθηκε και συμπληρώθηκε από τους 
Laplace, Hoyle, Kyiper και άλλους 
επιστήμονες, όπου με τη βοήθεια 
μοντέλων σε υπολογιστές, τα σύγχρονα 

τηλεσκόπια και τους δορυφόρους, όπως ο Hubble, τελειοποιήθηκε 
στη θεωρία της νεφελικής συμπύκνωσης. 

Σήμερα έχουν βρεί στο Σύμπαν κι άλλα μέρη όπου η 
αστρογέννεση συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.  Ένας τέτοιος τόπος 
είναι το Νεφέλωμα του Ωρίωνα, που βρίσκεται 1.500 έτη φωτός 
μακρυά από τη Γη, στον ομώνυμο αστερισμό, και είναι το 
πλησιέστερο νεφέλωμα που παρατηρείται δημιουργία νέων 
άστρων. 

Ο ήλιος και οι περιστρεφόμενοι του πλανήτες μαζί με τα φεγγάρια 
τους, έχουν σχηματισθεί πριν 4.5 δισεκατομμύρια έτη. Το ηλιακό 
σύστημα ήταν μιά φορά ένα τεράστιο σύννεφο αερίου και σκόνης 
γνωστών ως νεφέλωμα. Αυτήν την περίοδο πιστεύεται ότι ένα 
κοντινό ογκώδες αστέρι, με μάζα πολλαπλάσια του ήλιου μας, 
αφού μειώθηκαν τα καύσιμα του, αυτο-καταστράφηκε με μια 
καταπληκτική έκρηξη που είναι γνωστή ως σουπερνόβα.  

Αυτή η καταστροφή έστειλε προς τα έξω κύματα κλονισμού, τα 
οποία ανάγκασαν το νεφέλωμά μας να αρχίσει να συστέλλεται 
λόγω της βαρύτητάς του. Ακριβώς όπως μια μπαλλαρίνα 
περιστρέφεται γρηγορότερα μόλις μαζέψει τα χέρια της, έτσι και το 



πρωτόγονο ηλιακό νεφέλωμα άρχισε να περιστρέφεται ολοένα και 
γρηγορότερα καθώς αυτό συστάλθηκε.  

 Οι αμέτρητες συγκρούσεις μεταξύ των μικροσκοπικών σωματιδίων 
της σκόνης, εμπλουτισμένων με στοιχεία από την καρδιά του 
σουπερνόβα και του αερίου, ανάγκασαν το νέφος αυτό που 
κατέρρεε, να διαμορφώσει μια περιστρεφόμενη δισκοειδή μορφή, 
με μια διόγκωση στο κέντρο. Βαθμιαία τα σωματίδια της σκόνης 
άρχισαν να κολλούν μαζί, γινόμενα ολοένα και μεγαλύτερα και 
έλκοντας πάνω τους τα μικρότερα σωματίδια.  

Πολλοί από αυτούς τους μεγάλους πρωτο-πλανήτες δεν επέζησαν, 
καθώς συνέτριψαν ο ένας τον  άλλο και εξαλείφθηκαν από τον 
αντίκτυπο, αλλά μερικοί έγιναν αρκετά μεγάλοι ώστε να επιζήσουν. 
Αυτοί οι επιζώντες πλανήτες συγκέντρωσαν επίσης κοντά τους το 
αέριο από το ηλιακό νεφέλωμα και διαμόρφωσαν έτσι τις 
ατμόσφαιρές τους. Με αυτό το τρόπο  γεννήθηκαν οι πλανήτες.  

 

1. Το νέφος των αερίων λόγω βαρύτητας καταρρέει.   
2. Συγχρόνως άρχισε να περιστρέφεται λόγω φυγόκεντρου 

δύναμης. 
3. ∆ημιουργείται ένας πεπλατυσμένος δίσκος. 

4. Εξέχει μέσα στον δίσκο, ο πρωταστέρας, ο προ-ήλιος. 
5. ∆ημιουργούνται οι πλανήτες, τα φεγγάρια τους, οι κομήτες και 

οι  
    αστεροειδείς   

Εντούτοις, θα δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε τίποτα γνωστό 
σε αυτούς τους πρωτόγονους κόσμους, πρωτοπλανήτες, οι οποίοι 
ήσαν αρκετά φλεγόμενοι λόγω της θερμότητας που 
αναπτύσσονταν, με τις αμέτρητες συγκρούσεις που γίνονταν με 
μικρότερα σώματα. Εν τω μεταξύ, η διόγκωση στο κέντρο του νέου 
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ολοένα και περισσότερο πυκνό, ολοένα και 
πιό καυτότερο.  

Τελικά, η θερμοκρασία στο μέσον αυτής 
της φουσκωμένης μάζας έγινε τόσο μεγάλη 

(1.000.000 βαθμούς) που άρχισαν να 
πραγματοποιούνται πυρηνικές αντιδράσεις 

σύντηξης υδρογόνου σε ήλιο. Τότε η 
ενέργεια που απελευθερώνεται προκαλεί 
τρομακτική αύξηση της εσωτερικής πίεσης του πρωταστέρα, που 

έτσι αντισταθμίζει την βαρυτική του κατάρρευση. 

Η συστολή του πρωταστέρα-Ήλιου σταματάει τότε και 
δημιουργείται κατάσταση δυναμικής ισορροπίας. Τότε ο νέος 
γεννημένος ήλιος άρχισε να λάμπει, σαν μια απέραντη, βόμβα 
υδρογόνου που συνεχώς εκρήγνυται. Η ενέργεια από τον ήλιο 

έριξε μακριά το υπόλοιπο αέριο από το νεφέλωμα και αφεθήκαμε 
από τότε μόνοι με τον ήλιο και τους πλανήτες. Οι πλανήτες 
ψύχθηκαν αργά και οι εσωτερικοί κόσμοι διαμόρφωσαν έναν 

βραχώδες αφρό στις επιφάνειές τους.  
 

Το μεγαλύτερο μέρος των συντριμμιών που 
έμειναν απορροφήθηκε γρήγορα από τη βαρύτητα 
αυτών των πλανητών, αφήνοντας έτσι κρατήρες 
στις επιφάνειες των στερεών κόσμων, και τις 
τεράστιες τρύπες στις ατμόσφαιρες των αερίων 

γιγάντων.  

Εντούτοις, δεν έχουν καθαριστεί όλα αυτά τα 
συντρίμμια ακόμα από τον ουρανό. Είναι αυτά που καλούμε 
σήμερα αστεροειδείς και κομήτες. Εάν δείτε στον νυκτερινό 

ουρανό, μπορείτε συχνά να δείτε μικροσκοπικά τμήματα αυτών 
των συντριμμιών που καίγονται κυριολεκτικά επάνω στη γήινη 
ατμόσφαιρα ως "διάττόντες αστέρες" και, πολύ περιστασιακά 
μπορεί σε ένα πλανήτη να πέφτει ένα πολύ μεγαλύτερο χοντρό 

κομμάτι. Ένα από αυτά τα θεαματικά γεγονότα επιβεβαιώθηκε από 
τους αστρονόμους όλου του κόσμου, όταν τα 21 τεμάχια του 

κομήτη Shoemaker-Levy 9  που περιφέρεται μέσω των ουρανών 
του πλανήτη ∆ία το 1994, αφήνοντας σημάδια από τα κτυπήματα 

στο μέγεθος της Γης.  

Έτσι φαίνεται πως το ηλιακό σύστημά μας εξελίσσεται ακόμα.  
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Ποιες ήταν οι τρεις σημαντικότερες ανακαλύψεις στη φυσική; 

Κατά αρχήν οι λέξεις όπως "σημαντικότερες" και "ανακάλυψη" 

μπορούν να εκλαμβάνονται κατά διαφορετικό τρόπο τόσο από τους 

ιστορικούς όσο και από τους εν ενεργεία φυσικούς της εποχής μας. 

Αλλά σε μια έρευνα που έγινε πριν δύο χρόνια, με αφορμή τη νέα 

χιλιετία, ανάμεσα σε ερευνητές και πανεπιστημιακούς δάσκαλους 

της φυσικής, επιλέχτηκαν οι τρεις κορυφαίες ανακαλύψεις: η 

κβαντομηχανική, η ειδική και γενική θεωρία της σχετικότητας του 

Einstein, και η Νευτώνεια μηχανική και βαρύτητα. 

Κάθε μία ανακάλυψη από αυτές τις τρεις περιπτώσεις,  όχι μόνο 

ανέτρεψε τον κλάδο της φυσικής, στον οποίο συνέβηκε, αλλά και 

παρείχε κι ένα πλαίσιο τόσο βαθύ και καθολικό, που όλες οι 

επόμενες θεωρίες στη φυσική έχουν διατυπωθεί μέσα σε αυτά τα 

πλαίσια. 

Ο θεωρητικός των υπερχορδών Michio Kaku του Πανεπιστημίου 

της Νέας Υόρκης πιστεύει όμως ότι "Όλες οι γνώσεις μας για τον 

Κόσμο συμπυκνώνονται σήμερα σε δύο θεωρίες: τη σχετικότητα και 

την κβαντική θεωρία. Αυτές οι θεωρίες είναι τα μεγαλύτερα νοητικά 

επιτεύγματα στον κόσμο εδώ και 2300 χρόνια, από την εποχή των 

Αρχαίων Ελλήνων".  

Οι νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση και 

τη βαρύτητα επιλέχτηκαν 

επειδή όλοι μαζί 

αντιπροσώπευσαν την πρώτη 

σημαντική προσπάθε

δημιουργηθούν νόμοι της 

Φυσικής, που μπορούν να 

εκφραστούν με μαθηματικούς όρους και να δοκιμαστούν απ

πείραμα. Οι νόμοι αυτοί ανέτρεψαν επίσης την από μακρού 

θεολογική πεποίθηση, ότι τα Ουράνια σώματα υπακούν σε 

διαφορετικές αρχές από ό,τι τα σώματα πάνω στη Γη. "Ο Νεύτωνα

έθεσε ένα πρότυπο μελέτης για όλους μας, το οποίο μέχρι σήμε

ια να 

 οι 

ό το 

ς 

ρα 
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Φυσική στη Γερμανία.  

ε 

μάλλον μακριά 

από την καθημερινή εμπειρία μας. 

ι 

ίζει ο 

 φυσικός των υπερχορδών, από το 

Πανεπιστήμιο Columbia. 

εση των 

 τη ναυσιπλοΐα, 

παίρνει σοβαρά υπ' όψιν του τη Σχετικότητα. 

η 

ών" από το φυσικό και Αγγλικανικό ιερέα John 

Polkinghorne.  

 

, 

το ακολουθούμε," λέει ο Bernard Schutz

από το Ινστιτούτο Max Planck για τη 

Οι θεωρίες του Einstein για τη 

σχετικότητα, αφ' ετέρου, έδειξαν ότι η 

διαισθητική κατανόηση μας για φυσικές 

ποσότητες, μπορεί να προκληθεί σε κάθ

επίπεδο. Αυτό που έγινε με τις θεωρίες του Αϊνστάιν δεν έχει γίνει 

ποτέ άλλοτε στην ιστορία της φυσικής. Τελείως διαισθητικά, κόντρα 

στην κοινή λογική της πραγματικότητας και της διαίσθησης, ο 

Αϊνστάιν αποκάλυψε την αληθινή φύση του κόσμου μας. 

Αποκάλυψε χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι 

"Η ειδική και γενική θεωρία της σχετικότητας ανέτρεψαν εντελώς τις 

προηγούμενες συλλήψεις ενός καθολικού, αμετάβλητου χώρου κα

χρόνου, και τις αντικατέστησε με ένα τρομακτικό νέο πλαίσιο στο 

οποίο ο χώρος και ο χρόνος είναι ρευστός και εύπλαστος", τον

Brian Greene, θεωρητικός

Οι θεωρίες όμως του Einstein έχουν επίσης και πρακτικές 

εφαρμογές: παραδείγματος χάριν το σύστημα GPS, (εύρ

συντεταγμένων μιας θέσης πάνω στη Γη με τη βοήθεια 

δορυφόρων), που χρησιμοποιείται ευρέως για

Η τρίτη σημαντικά δημοφιλής εκλογή, η κβαντομηχανική, 

ονομάστηκε σαν "η πιο ριζικά αναθεωρητική φυσική ανακάλυψ

όλων των εποχ

"Η κβαντομηχανική ανέτρεψε εντελώς τις κλασσικές έννοιες της 

αιτιότητας, της αντικειμενικότητας και της επαναληψιμότητας των

πειραμάτων, εισάγοντας αντί αυτών μια μορφή αυθορμητισμού, 

εγγενούς στο φυσικό κόσμο". Με αυτά τα λόγια ένας αστροφυσικός
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ωρημένων Σπουδών 

στο Πρίνσετον, εξηγεί την κβαντομηχανική. 

. 

σήραγγας, βοήθησε στην ανακάλυψη του DNA κι όχι μόνον. 

Οι υπόλοιπες θεωρίες 

ο 

σικής, αναφέρθηκαν κι άλλες μεταξύ άλλων και οι 

παρακάτω. 

 

"τα οποία 

nkel του 

M για την Ατομική και Μοριακή Φυσική στο 

Άμστερνταμ. 

nman, ο 

οποίος είπε "Όλα τα πράγματα γίνονται από των άτομα".  

ας 

ο Piet Hut που διδάσκει στο Ινστιτούτο Προχ

Πολλοί φυσικοί επίσης υπογράμμισαν σε αυτή την έρευνα, ότι η 

κβαντομηχανική είναι όχι μόνο κομψή και ισχυρή, αλλά είναι και 

εξαιρετικά χρήσιμη. Μετά τη θεωρητική της ανάπτυξη, η κβαντική 

θεωρία οδήγησε στην ανάπτυξη των ημιαγωγών, των transistors, 

των λέιζερ και ολόκληρης της βιομηχανίας της μικροηλεκτρονικής

Αλλά συνείσφερει τρομακτικά και στην πρόοδο της Χημείας, της 

Βιολογίας, της Φαρμακευτικής και της Επιστήμης των Υλικών. Το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, που είναι εφαρμογή του φαινομένου της 

Εκτός όμως από τις τρεις, πιο πάνω, κορυφαίες ανακαλύψεις στ

χώρο της Φυ

Η ενοποίηση από τον Maxwell του ηλεκτρισμού και του 

μαγνητισμού ήταν μια άλλη δημοφιλής επιλογή, μεταξύ των 

φυσικών, γιατί η ασυνέπεια μεταξύ του ηλεκτρομαγνητισμού με τη 

Νευτώνεια φυσική, ήταν αυτή που οδήγησε τελικά στην ανάπτυξη 

της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας. Ο ηλεκτρομαγνητισμός έδωσε

επίσης το έναυσμα για τη γέννηση της ιδέας των πεδίων, 

είχαν έναν τεράστιο αντίκτυπο, και από μια πρακτική και 

εννοιολογική άποψη", σύμφωνα με τον Ολλανδό Daan Fre

ιδρύματος FO

Η αναγνώριση ότι όλη η ύλη έχει ατομική υπόσταση, αναφέρθηκε 

επίσης από πολλούς φυσικούς. Αυτό επίσης συμφωνεί και με τον 

κορυφαίο φυσικό του περασμένου αιώνα, τον Richard Fey

Πολλοί, εντούτοις, επέλεξαν μεμονωμένες στιγμές ανακαλύψεων, 

που έστρωσαν το δρόμο για τις νέες επαναστάσεις στη Φυσική. Σαν 

παράδειγμα ο David Awschalom από το Πανεπιστήμιο Καλιφόρνι
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ν 

ικής. Αυτό απετέλεσε τον 

σκληρό πυρήνα της κβαντικής θεωρίας".  

ιταχυντή στο 

ποποίησε εντελώς την όψη 

που είχαν οι άνθρωποι για την ύλη". 

την 

 

ς, 

ρόσφατη 

ndrea Ghez του Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας στο 

Λος Άντζελες. 

λλοί 

ρ, το 

τηλεσκόπιο, η ατομική βόμβα και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

hi, 

έλεξε 

στην Santa Barbara, επέλεξε την ανακάλυψη του Planck για τη

κβαντική φύση του φωτός: "Ήταν η πρώτη αναγνώριση για τη 

θεμελιώδη ανεπάρκεια της κλασσικής φυσ

Εν τω μεταξύ, η Λύδια Οικονομίδου, του Γραμμικού Επ

Orsay, κοντά στο Παρίσι, επέλεξε την ανακάλυψη της 

ραδιενέργειας: "Ήταν το αρχικό σημείο για την πυρηνική και την 

έρευνα της υψηλής ενέργειας, και τρο

Άλλοι φυσικοί επέλεξαν την διαστολή του Σύμπαντος, η οποία 

οδήγησε στη γέννηση της σύγχρονης κοσμολογίας, ενώ άλλοι σ

σταθερότητα της ταχύτητας του φωτός, η οποία οδήγησε στην 

ειδική σχετικότητα. Ο Humphreys επέλεξε την ανακάλυψη του 

ηλεκτρονίου από τον Thomson, "που ήταν το πρώτο θεμελιώδες 

σωματίδιο και, αντίθετα από πολλά άλλα θεμελιώδη σωματίδια, που 

ανακαλύφθηκαν έκτοτε, απίστευτα χρήσιμο". Η ανακάλυψη από τον

Rutherford του ατομικού πυρήνα επιλέχτηκε επίσης από αρκετού

όπως και η ανακάλυψη από τους Francis Crick, James Watson, 

Maurice Wilkens και άλλων της δομής του DNA. Η πιο π

ανακάλυψη για τη μάζα του νετρίνο επιλέχτηκε από τον 

αστροφυσικό A

Μερικοί φυσικοί διαφωνούν με τη λέξη "ανακάλυψη", γιατί έχει 

διάφορα εννοιολογικά περιεχόμενα. Άλλοι την χρησιμοποιούν, 

συχνά οι θεωρητικοί, για να αναφερθούν στην "εφεύρεση" ενός 

μοντέλου, ενώ άλλοι για την "ανακάλυψη" ενός γεγονότος. Πο

είναι αυτοί που ισχυρίζονται πως πρέπει να επιλέξουμε κάτι 

χρήσιμο στην ανθρωπότητα, όπως είναι το λέιζερ, το τρανζίστο

Αλλά η πιο ασυνήθιστη επιλογή έγινε από τον Antonino Zichic

ένα φυσικό σωματιδίων στο Κέντρο Πυρηνικών Μελετών και 

Ερευνών (CERN), ο οποίος πρότεινε με τον μοναδικό τρόπο του, 

τις τρεις σημαντικότερες ανακαλύψεις. Ο Zichichi λοιπόν επ



 21

τές 

ς Clifford Butler 

και George Rochester στο  Manchester το  1947.  

τρεις ανακαλύψεις για τις οποίες "το πηλίκο της πρακτικής 

εφαρμογής δια την παγκόσμια αναγνώριση είναι μέγιστο". Αυ

λοιπόν ήταν: η ανακάλυψη από Γαλιλαίου ότι η δύναμη είναι 

ανάλογη προς την επιτάχυνση και όχι προς την ταχύτητα, η 

ανακάλυψη από τον Ιταλό Galvani ότι η τοποθέτηση χαλκού και 

ψευδαργύρου μαζί σε ένα διάλυμα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, και η 

ανακάλυψη των "παράξενων σωματιδίων" από του

 
 
 



  

Οι 5 κορυφαίες ιστορίες της φυσικής κατά το 2006 

 

 

1. Η κβαντική τηλεμεταφορά βαδίζει προς την 
πραγματικότητα 

∆εν πρόκειται ακριβώς για το ιστορικό "∆ιακτίνισε με, Scotty", αλλά 
για πρώτη φορά οι επιστήμονες έχουν τηλεμεταφέρει πληροφορίες 
μεταξύ του φωτός και των ατόμων, επιταχύνοντας έτσι την 
αναμενόμενη από καιρό εμφάνιση του πολύ γρήγορου κβαντικού 
υπολογιστή και των κρυπτογραφημένων κωδικών που δεν θα 
σπάνε ποτέ. Η κβαντική τηλεμεταφορά είναι η διαδικασία που μια 
φυσική κατάσταση ενός υποατομικού σωματιδίου εξαφανίζεται 
από μια θέση και εμφανίζεται σε μια άλλη. Το φαινόμενο αυτό 
οφείλεται σε ένα παράξενο φαινόμενο γνωστό ως διεμπλοκή, στην 
οποία ένα ζεύγος σωματιδίων έχει συμπληρωματικά 
χαρακτηριστικά, όπως δύο ηλεκτρόνια που έχουν αντίθετα σπιν. Η 
αβεβαιότητα της κβαντικής μηχανικής που δεν μπορεί ποτέ να 
γίνει μηδέν κάνει αδύνατο να προβλέψει κάποιος την κατάσταση 
ενός δεδομένου ηλεκτρονίου, αλλά επειδή τα δύο σωματίδια είναι 
πεπλεγμένα, η μέτρηση της κατάστασης του ενός αυτόματα 
καθορίζει την κατάσταση και του άλλου, ανεξάρτητα από το πόσο 
μακριά είναι.  

Προκειμένου να τηλεμεταφερθεί μια κατάσταση μεταξύ του φωτός 
και των ατόμων, ο Eugene Polzik και οι συνάδελφοί του στο 
Ινστιτούτο Niels Bohr στην Κοπεγχάγη, σε συνεργασία με τον 
Ignacio Cirac του Ινστιτούτου Max Planck για την κβαντική οπτική 
στη Γερμανία, έκανε διεμπλοκή μιας ακτίνας φωτός με ένα 
μαγνητισμένο αέριο ατόμων καισίου. Οι ερευνητές κωδικοποίησαν 
έπειτα την κατάσταση που θέλησαν να τηλεμεταφέρουν στην 
ακτίνα του φωτός με τη βοήθεια των παλμών ενός λέιζερ. 
∆ιαχωρίζοντας τις πεπλεγμένες κβαντικές πληροφορίες από την  
ακτίνα του φωτός και την αποκάλυψη του μηνύματος του λέιζερ, η 
ομάδα ήταν σε θέση να τηλεμεταφέρει τη συμπληρωματική 
κατάσταση στα άτομα σε μια απόσταση μισού μέτρου. "Για πρώτη 
φορά", λέει ο Polzik "έχει επιτευχθεί κβαντική τηλεμεταφορά 
μεταξύ του φωτός - του φορέα της πληροφορίας -και των ατόμων." 
Ήταν επίσης η πρώτη φορά που έγινε με ένα μακροσκοπικό 
ατομικό αντικείμενο ενεργώντας ως ο στόχος. Οι επιστήμονες 
είχαν προηγουμένως τηλεμεταφέρει καταστάσεις μόνο μεταξύ 
ζευγών φωτονίων ή ζευγών ατόμων. Αλλά ένας πρακτικός 
κβαντικός υπολογιστής, σημειώνει ο Polzik, απαιτεί τη μεταφορά 
των πληροφοριών μεταξύ ενός συνεχούς ρεύματος στοιχείων, 
όπως είναι το φως, και μιας αποθηκευμένης κβαντικής 
κατάστασης, όπως είναι τα άτομα σε έναν σκληρό δίσκο.  
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2. Επιστήμονες δημιουργούν μια συσκευή που κάνει αόρατα 
τα αντικείμενα από τα μικροκύματα 

Μια ομάδα αμερικανών και βρετανών ερευνητών ανέπτυξαν την 
πρώτη λειτουργική συσκευή, που κάνει αόρατα τα αντικείμενα γιατί 
τους επιτρέπει να εκτρέψουν τα μικροκύματα των ραντάρ προς το 
πίσω μέρος των αντικειμένων. Έτσι, οι ερευνητές ήταν σε θέση "να 
κρύψουν" έναν μικρό χάλκινο κύλινδρο 15 εκατοστών από μια 
ακτίνα μικροκυμάτων, εκτρέποντας βασικά τις ακτίνες - οπότε αυτό 
καταργεί την ανάκλαση τους - ενώ συναντιούνται στην άλλη 
πλευρά του αντικειμένου. Όμως η συσκευή δεν μπορεί να κρύψει 
τα αντικείμενα από το ανθρώπινο μάτι, καθώς λειτουργεί προς το 
παρόν στην περιοχή των μικροκυμάτων. Στο μέλλον, όμως, τα νέα 
υλικά που κατασκευάζονται με μεθόδους της νανοτεχνολογίας θα 
κάνουν τα αντικείμενα εντελώς αόρατα. 

Οι ερευνητές David Schurig και David Smith του Πανεπιστημίου 
του Ντιούκ χρησιμοποίησαν έναν τύπο υλικού κατασκευασμένου 
στο εργαστήριο, που ονομάζεται μεταϋλικό  -- σε αυτήν την 
περίπτωση φτιάχτηκε από ένα χάλκινο σύρμα το οποίο 
διαμορφώθηκε πάνω σε φύλλα φάιμπεργκλας -- για να 
κατασκευάσουν τον επενδύτη. Η συσκευή αυτή φτιάχτηκε από 10 
ομόκεντρους δακτυλίους από fibreglass καλυμμένους από χάλκινα 
μεταϋλικά (σύνθετα υλικά που μπορούν να αλλάζουν την κανονική 
πορεία του φωτός), διοχετεύει τα μικροκύματα γύρω από τον 
κύλινδρο αντί να ανακλώνται πάνω του. 

Στην πιο πάνω συσκευή, για να είναι αποτελεσματικά τα μεταϋλικά 
θα πρέπει να είναι μικρότερα από το μήκος κύματος της 
ακτινοβολίας στην οποία λειτουργούν. Ως γνωστόν τα 
μικροκύματα έχουν ένα αρκετά μεγάλο μήκος κύματος, γύρω στα 
30 εκατοστά. Όμως στην περίπτωση του ορατού φωτός το μήκος 
κύματος είναι πολύ μικρότερο, λιγότερο από ένα μικρόμετρο, και η 
σημερινή τεχνολογία δεν επιτρέπει την κατασκευή τόσο μικρών 
στοιχείων από μεταϋλικά. Η εκτίμηση των ειδικών είναι ότι η νέα 
τεχνολογία της απόκρυψης θα μπορεί να κρύβει αντικείμενα από 

το ανθρώπινο μάτι το νωρίτερο σε πέντε 
με δέκα χρόνια. 

 

3. Ανακαλύφθηκε η αντι-άπωση 

Κανονικά, τα άτομα που απωθούνται 
μεταξύ τους θα απομακρυνθούν, ακριβώς 

όπως οι ομώνυμοι πόλοι δύο μαγνητών που είναι ο ένας απέναντι 
από τον άλλον. Όπως και για να βρεθούν μαζί δύο άτομα πρέπει 
να έλκονται. Αλλά κάποιοι φυσικοί κατά το 2006 ανάγκασαν τα 
άτομα να συνδεθούν παρά την αμοιβαία άπωση τους. Ο Andrew 
Daley, ένας φυσικός στο πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ στην 
Αυστρία και οι συνάδελφοί του προκάλεσαν αυτόν τον δεσμό 
αντλώντας μια υπέρψυχρη συλλογή, υψηλής πυκνότητας, ατόμων 
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ρουβιδίου - που είναι γνωστή ως συμπύκνωμα Bose-Einstein - σε 
ένα τρισδιάστατο "κλουβί" από το φως ενός λέιζερ, γνωστού ως 
οπτικό δικτυωτό πλέγμα. Το δικτυωτό πλέγμα περιορίζει τα άτομα 
σε ιδιαίτερες ενεργειακές ζώνες, σαν να είναι τα άτομα 

παγιδευμένα σε 
ένα κρύσταλλο.  

Εξ αιτίας του 
τρόπου 
λειτουργίας της 
κβαντομηχανικ
ής, χάσματα
μεταξύ των 
ζωνών είναι 

απαγορευμένες ζώνες, απαιτώντας ενέργειες που κανένα άτομο 
στο δικτυωτό πλέγμα δεν μπορεί να επιτύχει. Ρυθμίζοντας τη 
συχνότητα του φωτός του λέιζερ, ο Daley και οι συνάδελφοι του 
δημιούργησαν τέτοιες συνθήκες έτσι ώστε η ενέργεια ενός ζεύγους 
ατόμων που απωθούνται, θα αύξανε με το χωρισμό βάζοντας τα 
μέσα στην απαγορευμένη περιοχή. Μην έχοντας πουθενά να 
πάνε, τα άτομα πρέπει να μείνουν μαζί.  

Στο σχήμα (a) βλέπουμε τα δύο άτομα που απωθούνται να είναι 
μαζί στο ίδιο φρέαρ δυναμικού και να απαγορεύεται ενεργειακά 
από την κβαντομηχανική να διαχωριστούν, πηγαίνοντας σε μια 
χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση. Στην εικόνα (b) και τα δύο 
άτομα αλλάζουν θέση στο πλέγμα με τη βοήθεια του φαινομένου 
της σήραγγας. 

"Είναι σαν δύο ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλον, αλλά το 
μίσος μεταξύ τους είναι τόσο πολύ που δεν μπορούν να 
χωρίσουν", λέει η η συνεργάτης Adrian Kantian του Daley. Αυτές 
οι διαμορφώσεις αγάπης και μίσους των ατόμων θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για να δοκιμαστούν οι κβαντικοί υπολογιστές 
και να σχηματιστούν υπεραγωγοί υψηλής θερμοκρασίας, υλικά 
που διαβιβάζουν την ηλεκτρική ενέργεια με σχεδόν τέλεια 
αποδοτικότητα.  

 

4. Η πιο εξωτική ιδιότητα του φωτός: κινείται προς τα πίσω 

Το φως μπορεί να κάνει παράξενα πράγματα λένε οι επιστήμονες, 
λόγου χάριν φαίνεται να μπορεί να κινηθεί γρηγορότερα από την 
ταχύτητα του φωτός σε ένα μέσον και μάλιστα μπορεί να πηγαίνει 
και προς τα πίσω.  

Ο Robert Boyd, ένας ειδικός της οπτικής στο πανεπιστήμιο του 
Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη μαζί με τους συναδέλφους του 
προκάλεσαν ένα περίεργο τέχνασμα χρησιμοποιώντας μια οπτική 
ίνα εμπλουτισμένη με έρβιο - ένα σπάνιο στοιχείο που επιλέχθηκε 
για να επιτρέψει την ενίσχυση του φωτεινού παλμού - το ίδιο είδος 
ίνας που χρησιμοποιείται και στις τηλεπικοινωνίες.  



Οι φυσικοί διαχώρισαν ένα απλό παλμό λέιζερ στα δύο, 
στέλνοντας τον ένα να ταξιδέψει μέσω της οπτικής ίνας και 
επιτρέποντας στον άλλο παλμό να ταξιδέψει χωρίς παρεμβολή. 
Αρκετά παραδόξως, η πρώτη ακτίνα βγήκε από το άλλο άκρο της 
ίνας μπροστά από τον παλμό της σύγκρισης. Πιο περίεργα ακόμα, 
το φως που βγήκες ξέφυγε προτού ακόμη να εισαχθεί το αρχικό 
φως στην ίνα.  

Αυτό που είχε συμβεί ήταν ότι μόλις εισήχθηκε ο αρχικός παλμός 
στην ίνα, η ίνα κλωνοποίησε αμέσως έναν ίδιο παλμό στο άλλο 
άκρο της ίνας. Έτσι ο κλωνοποιημένος παλμός βγήκε πριν 
εισέλθει το υπόλοιπο τμήμα του αρχικού παλμού. Συγχρόνως, 
ένας άλλος κλωνοποιημένος παλμός γύρισε προς τα πίσω μέσω 
της ίνας για να εξουδετερώσει τον αρχικό.  

Έτσι τελικά, άλλος παλμός εισήχθη και άλλος προέκυψε, αλλά με 
έναν συγχρονισμό που έδειξε να παραβιάζει το φυσικό όριο της 
ταχύτητας του φωτός. Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας δεν 
συνέβη πραγματικά, καθ' ότι ο εξερχόμενος παλμός ήταν τμήμα 
του αρχικού, που μετασχηματίστηκε λόγω της ενισχυτικής δράσης 
του έρβιου μέσα στην ίνα, το οποίο προσέθεσε ένα στιγμιαίο 
ενεργειακό φορτίο. 

Για να εξετάσουν εάν ο παλμός ταξίδευε προς τα πίσω όπως 
φάνηκε, η ομάδα ελάττωνε το μήκος της ίνας κατά λίγα εκατοστά 
τη φορά και επαναλάμβανε το πείραμα. Κάνοντας τα πειράματα 
μαζί σε σειρά, πρόσεξαν τότε την οπίσθια πρόοδο της ακτίνας. Η 
ίδια η ίνα, συμπεραίνουν αναδημιούργησε αμέσως τον παλμό στο 
άλλο άκρο, στέλνοντας ταυτόχρονα έναν άλλο παλμό προς τα 
πίσω.  

Κανένας φυσικός νόμος δεν παραβιάζεται επειδή οι πληροφορίες 
στο παλμό ποτέ δεν ξεπερνάνε το φράγμα της ταχύτητας του 
φωτός. Τα τελευταία χρόνια οι φυσικοί έχουν μάθει επίσης να 
επιβραδύνουν το φως από τη συνηθισμένη ταχύτητα των 300.000 
χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Η αντικατάσταση των ηλεκτρικών 
διακοπτών με τους οπτικούς buffers που ελέγχουν την ταχύτητα 
του φωτός θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποδοτικότερα δίκτυα 
μεγάλων τηλεπικοινωνιών.  

 

5. Το στοιχείο 118 κάνει το ντεμπούτο του στον Περιοδικό 
Πίνακα 

Μια ομάδα Ρώσων και Αμερικανών επιστημόνων δημιούργησε το 
πιο βαρύ στοιχείο που φτιάχτηκε ποτέ στο εργαστήριο, αλλά 
κατάφερε να φτιάξει μόνο 3 άτομα από αυτό το παράξενο στοιχείο 
και για λιγότερο από το ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Το νέο 
στοιχείο θα είναι γνωστό ως στοιχείο 118 από τον αριθμό των 
πρωτονίων στον πυρήνα του, ένα πρωτόνιο περισσότερο από το 
προηγούμενο στοιχείο που ξέραμε μέχρι τώρα.  
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Τα πειράματα εκτελέσθηκαν με τη βοήθεια ενός ρωσικού 
κυκλοτρόνιου στην πόλη Dubna για να στείλουν άτομα ασβεστίου, 
με 20 πρωτόνια, πάνω σε έναν στόχο από άτομα καλιφορνίου, με 
98 πρωτόνια. Ο στόχος τους ήταν να ενωθούν οι πυρήνες τους και 
να φτιάξουν το στοιχείο 118. Έπειτα από 0,9 χιλιοστά του 
δευτερολέπτου, το 118 διασπάστηκε στο στοιχείο 114, μετά στο 
στοιχείο 112 (έγιναν δηλαδή 2 διασπάσεις άλφα) και τελικά 
χωρίστηκε στη μέση με σχάση. Και αφού η ερευνητική ομάδα 
παρατήρησε την αλυσίδα της διάσπασης άλφα σημαίνει ότι 
υπήρχε στην αρχή το στοιχείο 118.  Όμως τα δύο άτομα 
(ασβεστίου και καλιφορνίου) συγκολλήθηκαν σε εξαιρετικά 
σπάνιες περιπτώσεις. Έτσι, σε 30 δισεκατομμύρια 
δισεκατομμυρίων βομβαρδισμούς, οι ανιχνευτές διαπίστωσαν ότι 
δύο σύνολα πρωτονίων βρέθηκαν μαζί για να παραγάγουν το 
στοιχείο 118.   

 

 

Η πορεία της ανακάλυψης του ηλεκτρονίου 

 

Η πορεία της ανακάλυψης του ηλεκτρονίου 
που ήταν μια μακροχρόνια μελέτη των 
φυσικών του 19ου αιώνα τελείωσε με τον 
υπολογισμό της τιμής του ηλεκτρικού 
φορτίου από τον αμερικανό φυσικό Robert 
Millikan (1868-1953), το 1911.  Είχε, 
φυσικά, προηγηθεί η ανακάλυψη του λόγου 
e/m από τους Pieter Zeeman και J.J. 
Thomson (το 1897) σαν φυσιολογική 
συνέπεια της έρευνας των ηλεκτρικών 

εκκενώσεων σε σωλήνες κενού. 

 ήξεραν 

λές 
ην 

ρησε όμως κάποιες σκοτεινές περιοχές 
κοντά στην άνοδο.  

νη ο 

ρική 

τι από την κάθοδο φθόριζε 

Από την εποχή του Michael Faraday (1833) οι φυσικοί
και μελετούσαν τις ηλεκτρικές εκκενώσεις σε αέρια. Ο 
Faraday, που πειραματιζόταν με διάφορα αέρια σε χαμη
πιέσεις, αναφέρει ότι δεν κατόρθωσε να διαχωρίσει τ
ακτινοβολία σε "στοιχειωδώς διακοπτόμενες ορατές 
εκκενώσεις". Παρατή

Αργότερα, το 1858, ένας καθηγητής της Φυσικής στη Βόν
Julius Plücker, πλησίασε ένα μαγνήτη κοντά σε σωλήνα 
κενού για να παρατηρήσει τι θα συνέβαινε στην ηλεκτρική 
εκκένωση. ∆ιαπίστωσε τότε για πρώτη φορά ότι η ηλεκτ
εκκένωση μετατοπιζόταν. Επίσης, την επόμενη χρονιά 
παρατήρησε ότι το τμήμα απέναν
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 1869, 

ταν 
από την κάθοδο. Η ονομασία, όμως, καθοδικές 

ω 

ακτίνες 
κοτεινή περιοχή στην κάθοδο, οδήγησαν τους 

επιστήμονες στην ανακάλυψη των ακτίνων X και του 

ει 

μέσα στους  40x10  χιλιοστά 
. 

, 
ική οθόνη. Αν και ήταν τότε λίγο 

πρωτόγονη, ο σωλήνας Braun είχε αρκετές και σημαντικές 
ς στην επιστήμη.  

ι 

από την κάθοδο μιας λυχνίας κενού, κινούνται ευθύγραμμα, 

rz το 1892, 
ισχυρίστηκαν ότι οι καθοδικές ακτίνες δεν θα μπορούσαν να 

 
οι 

ική που 
υποστήριζε την κυματική φύση και η αγγλική που υποστήριζε 

με ένα έντονο πράσινο χρώμα.   

Ο Johan Hittorf ένας μαθητής του Plücker, το
κατόρθωσε να δει τη σκιά ενός αντικειμένου που 
είχε τοποθετήσει μπροστά από την κάθοδο. 
Κατάλαβε λοιπόν τότε ότι η εκκένωση προερχό

ακτίνες δόθηκε το 1876 από τον E. Goldstein  

Ο William Crookes (1832-1919), είχε την τύχη από νεαρή 
ηλικία να διεξάγει τις έρευνές του σε ένα δικό του εργαστήριο, 
που την εποχή εκείνη ήταν δυσεύρετα. Οι μελέτες του πάν
στις ηλεκτρικές εκκενώσεις των αερίων, που ακολούθησε την 
ανάπτυξη του καθοδικού σωλήνα από τους Pluecker και 
Hittorf, όπως και οι παρατηρήσεις του στις καθοδικές 
καθώς και τη σ

ηλεκτρονίου.  

To 1879 o William Crookes ανακάλυψε μία αντλία για να κάν
καλύτερο κενό σε σωλήνες και με αυτούς έκανε μια 
συστηματική εργασία πάνω στις καθοδικές ακτίνες. Η πίεση 

-3σωλήνες του ήταν της τάξης των
στήλης υδραργύρου, μια πολύ καλή τιμή για την εποχή του

Ο Κarl Ferdinand Braun (1850-1918) ήταν διευθυντής του 
Ιδρύματος Φυσικής και καθηγητής της φυσικής στο 
πανεπιστήμιο του Στρασβούργου όταν επέδειξε τον πρώτο 
παλμογράφο καθοδικού σωλήνα, στον οποίο μια λεπτή 
δέσμη ηλεκτρονίων κτυπάει πάνω σε μια φθορίζουσα οθόνη
όπως και η σύγχρονη τηλεοπτ

συνεισφορέ

 

Η φύση των καθοδικών ακτίνων 

Μπορεί σήμερα να γνωρίζουμε ότι οι καθοδικές ακτίνες είνα
ηλεκτρόνια που κινούνται πολύ γρήγορα, αλλά την εποχή 
εκείνη ήταν τελείως άγνωστο. Γνώριζαν μόνο ότι έβγαιναν 

δημιουργούν σκιές και εκτρέπονται από το μαγνητικό πεδίο. 

Πολλοί γερμανοί φυσικοί, όπως ήταν ο Gustav He

είναι σωματίδια, έτσι θα έπρεπε να ήταν κύματα.  

Στην Αγγλία, όμως, ο Crookes επέμενε ότι οι ακτίνες ήταν
φορτισμένα σωμάτια. Μαζί του συντάχθηκαν πολλοί Άγγλ
φυσικοί σαν τον Kelvin, τον Joseph John Thomson κλπ. 
Όπως βλέπουμε υπήρχαν δύο σχολές: η γερμαν
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. 

ές 

ay και 
φεραν ηλεκτρικό φορτίο. 

Μπορούσαν, δε, να εκτραπούν από το μαγνητικό πεδίο.  

own, 
τον αριθμό το ν 

μή των 
σωματιδίων στο σχηματισμό ιζήματος.  

O Peter Zeeman  

ς Peter 

άσμα 

ς, παρατήρησε ότι οι 
φασματικές γραμμές  ήταν πολωμένες.  

ως 

ν 
ανατρεπτική για τις μέχρι τότε θεωρίες.  

όταν 

 

να με τους νόμους του κλασσικού 
ηλεκτρομαγνητισμού.    

ς 

σικά, τα 
σωματίδια αυτά βρίσκονταν δέσμια μέσα στα άτομα. 

ίλιες 
αλύτερο από ότι ανέμεναν για ένα 

ολόκληρο άτομο.  

την σωματιδιακή φύση των καθοδικών ακτίνων

Τελικά, το 1895 στο Παρίσι, ο Γάλλος φυσικός 
Jean Baptiste Perrin απέδειξε ότι οι καθοδικ
ακτίνες ήταν αρνητικά φορτισμένα σωματίδια. 
Σε ένα σωλήνα υψηλού κενού οδήγησε τις 
καθοδικές ακτίνες σε έναν κλωβό Farad
εκεί βρήκε ότι μετέ

Με αυτό το πείραμα ο Perrin άνοιξε το δρόμο για την εύρεση 
του ηλεκτρονίου, που σαν όρος προτάθηκε το 1894 από τον 
J. Stoney. Πήρε το Νόμπελ Φυσικής το 1926 για το έργο του 
πάνω στην ασυνέχεια της δομής της ύλης, την κίνηση Br

υ Avogadro και το μέγεθος των διαφόρω
ατόμων. Επίσης, έγινε γνωστός για την 
ανακάλυψη της ισορροπίας στην κατανο

Το 1894 ο νεαρός τότε ολλανδός φυσικό
Zeeman συνέχισε τις προσπάθειες του 
Faraday, ο οποίος είχε ανακαλύψει ότι το 

μαγνητικό πεδίο στρέφει το επίπεδο πόλωσης του φωτός. 
∆ύο χρόνια αργότερα (1896) βρήκε ότι οι γραμμές στο φ
εκπομπής του νατρίου διαχωρίζονταν, όταν η πηγή του 
φωτός βρισκόταν μέσα σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο, κάτι που ο 
Faraday δεν μπόρεσε να βρει. Συγχρόνω

Η εξήγηση του φαινομένου Zeeman - όπ
ονομάστηκε - από τον Hendrik Lorentz, 
στον οποίο ήταν βοηθός ο Zeeman,  ήτα

Η βασική ιδέα ήταν ότι το φως εκπεμπ
από κινούμενα ηλεκτρικά φορτισμένα 
σωματίδια (τα ηλεκτρόνια) μέσα στο άτομο κι όχι από το
άτομο. Γι' αυτό και η κίνηση τους επηρεαζόταν από το 
μαγνητικό πεδίο, σύμφω

Από τη μεταβολή της συχνότητας του εκπεμπόμενου φωτό
οι Zeeman και Lorentz υπολόγισαν το λόγο e/m, το ειδικό 
φορτίο των σωματιδίων που προκαλούσαν την εκπομπή του 
φωτός, όπως και το είδος του φορτίου (αρνητικό). Φυ

Με τις μετρήσεις τους, βρήκαν το ειδικό φορτίο, q/m, χ
περίπου φορές μεγ
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97) 

ο 
είχε 

υ φωτός  
ήταν ίδια με τα ηλεκτρόνια που είχε ανακαλύψει ο Thomson. 

 με το H. Lorentz κέρδισαν το 
Νόμπελ Φυσικής το 1902. 

Τα  ελεύθερα ηλεκτρόνια του J.J. Thomson 

έ τ ω

των σωματίων που συνιστούσαν τις 
καθοδικές ακτίνες.  

 
ατόμων, ένα καθολικό χαρακτηριστικό σωμάτιο της ύλης.  

 9 ί ε

. Αυτό έγινε με τη 
βοήθεια του θαλάμου νέφωσης του Wilson.  

 
και η μέθοδος αυτή 

ονομάστηκε μέθοδος της σταγόνας.  

ή

 και το πλήθος των σταγονιδίων, που περιέχει το 
νέφος.  

Κατά συνέπεια, όταν το επόμενο έτος (18
καθιερώθηκε η ανακάλυψη της ύπαρξης των 
ελεύθερων ηλεκτρονίων υπό μορφή καθοδικών 
ακτίνων από τον J. J. Thomson, πρόσεξαν ότι 
λόγος q/m ήταν ο ίδιος με το λόγο q/m που 
ανακαλύψει ο Thomson από τα πειράματα 
εκτροπής των ηλεκτρονίων αλλά και το είδος του 

φορτίου ήταν επίσης το ίδιο. Έτσι αποδείχθηκε ότι τα 
ηλεκτρικά φορτία που προκαλούσαν την εκπομπή το

Για την ανακάλυψη της επίδρασης του μαγνητισμού στην 
ακτινοβολία ο Zeeman μαζί

Τον Αύγουστο του 1897 ο J.J.Thomson, καθηγητής στην 
έδρα Cavendish στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ,  έγραψε 
την περίφημη εργασία του "για τον λεγχο ης θεωρίας τ ν 
ηλεκτρισμένων σωματίων", στην οποία περιέγραφε τα 
διάσημα πειράματά του για τον προσδιορισμό του λόγου 
φορτίου προς μάζα (q/m) 

Αλλά στην ίδια εργασία ο Thomson, έδειξε και κάτι άλλο. Ότι 
τα σωμάτια αυτά ήσαν ίδια, ανεξάρτητα από το υλικό της 
καθόδου ή της ανόδου. Άρα ήταν ένα συστατικό όλων των

Η τιμή του λόγου q/m του ηλεκτρονίου, που υπολόγισε ο 
Thomson, ήταν πολύ κοντά στην τιμή που ξέρουμε σήμερα. 
Λίγα χρόνια αργότερα, το 189 , ο διος μπόρεσ  και μέτρησε 
ξεχωριστά το φορτίο και τη μάζα του ηλεκτρονίου, 
ολοκληρώνοντας την μεγάλη του ανακάλυψη

Ο Thomson όμως για την εύρεση του φορτίου του 
ηλεκτρονίου, χρησιμοποίησε τη μέθοδο κατά την οποία τα 
φορτία ενεργώντας σαν πυρήνες συμπύκνωσης υπέρκορων 
ατμών, σχηματίζουν σταγονίδια μέσα σε θαλάμους με 
υπέρκορους υδρατμούς. Γι αυτό 

Κάθε ηλεκτρικό φορτίο, συμπυκνώνει γύρω του ένα τέτοιο 
σταγονίδιο. Αν λοιπόν μετρ σουμε την ταχύτητα πτώσης των 
σταγόνων μπορούμε με κατάλληλους υπολογισμούς να 
υπολογίσουμε τον όγκο τους. Μετρώντας στη συνέχεια, την 
συνολική μάζα του νερού που συμπυκνώνεται μπορούμε να 
μάθουμε

Μετρώντας επίσης απευθείας το ολικό φορτίο του νέφους, 
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φ τ
με το 

στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο, το φορτίο του 

μπορεί να προσδιοριστεί το ορ ίο ενός μέσου 
σταγονιδίου, που όπως είπαμε είναι ίσο 

ηλεκτρονίου. 

Η μάζα όμως του ηλεκτρονίου έκρυβε μια έκπληξη. 
Αφού μέτρησε λοιπόν το λόγο του φορτίου προς τη 

μάζα του σωματιδίου, ήταν σε θέση να υπολογίσει ότι η μάζα 
του ήταν ίση, περίπου, με το 1/1800 της μάζας ενός ατόμου 

 είναι δομικές μονάδες της  με τους 
θετικά φορτισμένους πυρήνες, αποτελούν  είδη 

τα συναντάμε και σε άλλα 
φαινόμενα, όπως στο φωτοηλεκτρικό και στην ηλέκτριση που 

 

αι ατομικού αριθμού, την μαγνητική εκτροπή 
των καθοδικών ακτίνων καθώς και την ασυνεχή εκπομπή 

ικές και πειραματικές έρευνές του 
σχετικά με τη διέλευση ηλεκτρισμού μέσα από τα αέρια, έλαβε 

, 
 

ι ο 

 
ν 

ι αυτό το φορτίο ήταν πάντα το ίδιο. Το ίδιο 
έπρεπε να αποδειχθεί και στην περίπτωση των ελεύθερων 

ια μιας εξαίρετης ερευνητικής μεθόδου αλλά και 
μιας άριστης πειραματικής τεχνικής ο Millikan έφθασε στο 

είραμα 

υδρογόνου.  

Ήταν πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τη μάζα των ατόμων. 
Σύντομα συνειδητοποιήθηκε ότι αυτά τα ελαφριά σωματίδια 
πρέπει να ύλης, όπου μαζί

 τα διαφορετικά
ατόμων. 

Την διαπίστωση αυτή, ο Thomson την έκανε όταν βρήκε ότι 
σωμάτια με τον ίδιο λόγο q/m 

παρατηρούμε σε θερμά μέταλλα. 

Αργότερα ο Thomson καταπιάστηκε με τη σχέση αριθμού 
ηλεκτρονίων κ

ακτινοβολίας. 

Ο Thomson για τις θεωρητ

το Nobel φυσικής το 1906. 

Η μέτρηση του λόγου q/m 

Ο αμερικανός φυσικός Robert Millikan είχε ένα στόχο. Να 
αποδειχθεί ότι o ηλεκτρισμός έχει πραγματικά ατομική δομή
κάτι που οι επιστήμονες το ήξεραν μόνο θεωρητικά. Για να το
αποδείξει ήταν απαραίτητο να εξακριβώσει, όχι μόνο ότ
ηλεκτρισμός, εμφανιζόταν σε όλα τα πειράματα σαν ακέραιο 
πολλαπλάσιο της μονάδας του φορτίου, αλλά και ότι η 
μονάδα αυτή δεν είναι μια μέση τιμή, όπως, παραδείγματος 
χάριν, αποδείχθηκε στα ατομικά βάρη. Με άλλα λόγια ήταν
απαραίτητο να μετρηθεί το φορτίο ενός απλού ιόντος με ένα
τέτοιο βαθμό ακρίβειας, που θα επέτρεπε στο Millikan να 
εξακριβώσει ότ

ηλεκτρονίων.  

Με τη βοήθε

στόχο του.  

Το 1906 άρχισε να επινοεί μια σειρά βελτιώσεων στο π
του Thomson, που τον οδήγησε να ανακαλύψει τη συσκευή 
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λαδιού. Με αυτή τη συσκευή 
μετρήθηκε το 1911 με ακρίβεια το φορτίο του ηλεκτρονίου.  

κούς 
 με τη βοήθεια ενός 

διακόπτη θα μπορούσε να τους συνδέσει με τους πόλους 

ό 
περνούσαν σταγονίδια ελαίου ακτίνας 1 μm. Χωρίς ηλεκτρικό 

 

ληλα το ηλεκτρικό πεδίο 
κατάφερε η σταγόνα να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει αρκετές 

σεις 

Ο χώρος ανάμεσα στους δίσκους ήταν φωτισμένος κατά 

) η 
ταχύτητα των σταγονιδίων ποίκιλε, κάτι που σημαίνει ότι η 

ου 

ταγόνα είχε μία ή περισσότερες μονάδες ηλεκτρικού 
ς 

ια πειράματα με τις καθοδικές 
κτίνες, με ακτίνες α και β και, επιπλέον, να ερευνήσει το 

 
εκτρικό 

Η ακρίβεια δε με την οποία υπολόγισε το φορτίο του 
ν με 

με την πτώση σταγόνων 

Το πείραμα του Millikan 

Η πειραματική του συσκευή είχε δύο οριζόντιους μεταλλι
δίσκους, κοντά ο ένας στον άλλο, ενώ

μιας πηγής υψηλής τάσης. Το αέριο μεταξύ των δίσκων 
ιονίστηκε από μια πηγή ακτίνων-Χ.  

Στη μέση του πάνω δίσκου υπήρχε μια λεπτή οπή - σαν τη 
κεφαλή μιας καρφίτσας - που μέσα από αυτήν με ψεκασμ

πεδίο, τα σταγονίδια κάνουν μια βραδεία πτώση γιατί πάνω
τους επιδρά το βάρος τους και η αντίσταση του αερίου.  

Αν εφαρμοστεί όμως το ηλεκτρικό πεδίο τότε οι σταγόνες, 
που φορτίζονται λόγω της τριβής, η ταχύτητα πτώσης τους 
μεταβάλλεται. Ρυθμίζοντας κατάλ

φορές. Η ταχύτητα των σταγονιδίων σε αυτές τις μετακινή
μετρήθηκε με μεγάλη ακρίβεια   

τέτοιο τρόπο ώστε ο Millikan να μπορεί να τον δει με ένα 
ειδικό τηλεσκόπιο. 

Κι ενώ η ταχύτητα στην πτώση (χωρίς ηλεκτρικό πεδίο) ήταν 
σταθερή, στην κίνηση προς τα πάνω (με ηλεκτρικό πεδίο

σταγόνα είχε συλλάβει ένα ή περισσότερα από τα ιόντα π
υπήρχαν στον ιονισμένο αέρα μεταξύ των δίσκων.  

Κι ενώ η μεταβολή της ταχύτητας είναι ανάλογη προς το 
φορτίο, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μεταβολή της 
ταχύτητας είχε πάντα την ίδια τιμή ή ήταν ακριβές 
πολλαπλάσιο αυτής της τιμής. Με άλλα λόγια: η φορτισμένη 
σ
φορτίου, που όμως ήταν ακριβώς ίσες.  Μετρώντας, πολλέ
φορές το φορτίο καθορίστηκε με μια ακρίβεια ένα προς χίλια.  
 
Για να δώσει Millikan μια χωρίς αμφιβολίες απόδειξη ήταν 
υποχρεωμένος να κάνει παρόμο
α
νόμο της πτώσης των μικρών σωμάτων μέσω αερίων και το 
νόμο Brown της κίνησης τους .  

Σε όλα τα πειράματά του ο Millikan απέδειξε ότι το ηλ
φορτίο αποτελείται από ίσες μονάδες, ίσες με 1,6*10-19 C. 

ηλεκτρονίου, βοήθησε τους φυσικούς να υπολογίσου
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ική θεωρία 
της ύλης και για την εργασία του πάνω στο στοιχειώδες 
φορτίο του ηλεκτρισμού αλλά και για το φωτοηλεκτρικό 
φαινόμενο κέρδισε το Νόμπελ  του 1923. 

 

ακρίβεια έναν μεγάλο αριθμό σημαντικών φυσικών σταθερών. 

Όταν τα αποτελέσματά του δημοσιεύθηκαν το 1911 
κατέρρευσε και η τελευταία αντίσταση για την ατομ

φυσικής

 

Με ποιό τρόπο ημιουργείται η  δ
πυρηνική ενέργεια; 

 

Το 1938 δύο Γερμανοί επιστήμονες, ο Otto Hahn και Fritz Strassman, 
ανακοίνωσαν πυρηνική διάσπαση βομβαρδίζοντας άτομα ουρανίου με 
νετρόνια. Οι επιστήμονες γρήγορα ανακάλυψαν πως η διαδικασία 

ό την απελευθέρωση της ενέργειας σύνδεσης 
των πυρήνων. Βρήκαν πως μόνο βαρέα ισότοπα είχαν την ικανότητα για 

βρίσκονται σε μια πιο ψηλή ενεργητική 
κατάσταση. Όταν άτομα του U-235 ή Pu-239 απορροφούν ένα νετρόνιο 

άνουν με ραδιενεργές διασπάσεις. Αυτά 
τα θραύσματα είναι γνωστά σαν προϊόντα πυρηνικής διάσπασης και 

ο 

 
της διάσπασης είναι πάλι ραδιενεργά, πρέπει αυτά να συγκρατηθούν. Το 

 
έσμες. 

νικής 

 

φούν τόσα νετρόνια ώστε να υπάρχει ένα 
νετρόνιο για κάθε άτομο που  διασπάται. Αυτό διατηρεί μια ελεγχόμενη 

ν 

διάσπασης ελευθερώνει κατά μέσον όρο 2.5 νετρόνια, συγχρόνως με ένα 
τεράστιο ποσό ενέργειας.  

Η ενέργεια αυτή βγαίνει απ

διάσπαση. Από αυτά το Ουράνιο-235 και το Πλουτώνιο 239 ήταν τα πιό 
δημοφιλή για διάσπαση.  

Οι πυρήνες αυτών των ισοτόπων 

γίνονται ασταθή, που οφείλεται στην περίσσεια ενέργειας και τότε 
σπάζουν σε αρκετά θραύσματα.  

Τα προκύπτοντα θραύσματα όμως βρίσκονται σε μια διεγερμένη 
ενεργειακή κατάσταση, και την χ

περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία  ισοτόπων, όπως είναι το Cs-137, τ
Sr-90, το Xe-133, και το I-131.  

Η πυρηνική ενέργεια δημιουργείται τιθασεύοντας την ενέργεια από την 
διάσπαση των U-235 για την δημιουργία θερμότητας. Επειδή τα προϊόντα

U-235 τυπικά είναι σε μορφή δισκίων, φορτώνεται σε μεγάλους σωλήνες
κατασκευασμένους από ειδικά κράματα, που τακτοποιούνται σε δ

Για ασφαλή τιθάσευση της ενέργειας, στις εγκαταστάσεις της πυρη
ενέργειας πρέπει να ελέγχεται ο ρυθμός της διάσπασης. Κι αυτό 
κατορθώνεται εισάγοντας ειδικούς ελεγκτές ράβδους κατασκευασμένους
από υλικό απορρόφησης νετρονίων για να αφαιρέσει τα επιπλέον 
νετρόνια. Τα υλικά αυτά απορρο

αλυσιδωτή αντίδραση, στο πυρηνικό αντιδραστήρα, και είναι γνωστό σα
έλεγχος κρίσιμης κατάστασης.  
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σε πολύ ψηλή 
θερμοκρασία, και χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εναλλάκτη θερμότητας, ο 

ρμπίνα. 

 τύπου με αυτόν που 
δημιουργείται με άλλους τρόπους, το λιγνίτη, το πετρέλαιο ή το φυσικό 

ργεια συγκριτικά 
με τα ορυκτά καύσιμα. Από τα πυρηνικά εργοστάσια εκλύονται φυσικά 

για το 

ρηνικά 
εργοστάσια τα οποία δεν έχουν κατασκευασθεί με τις προβλεπόμενες - 

εται 

σικό 
αέριο κοστίζει 0,249 ευρώ και με άνθρακα 0,228 ευρώ ανά KWh. Ένα 
ισκίο πυρηνικού καυσίμου διαμέτρου δύο εκατοστών παράγει την ίδια 
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αποδίδει 1,5 τόνος άνθρακα.  

 
 

Το πυρηνικό καύσιμο και οι ελεγκτές ράβδοι περιέχονται σε ένα δοχείο-
αντιδραστήρα που επιτρέπει σε νερό να ρέει μέσα στο δοχείο και να 
ψύχει το καύσιμο. Το νερό φυσικά θερμαίνεται 

ατμός που δημιουργείται χρησιμοποιείται για να λειτουργεί μια του
Έτσι τότε στρέφεται μια ηλεκτρική γεννήτρια.  

Ο παραγόμενος ηλεκτρισμός είναι του ιδίου

αέριο. Απλώς η διαφορά τους οφείλεται στην πηγή της θερμότητας που 
χρησιμοποιείται για να παράγει τον ατμό.  

Η πυρηνική ενέργεια είναι μια καθαρή μορφή ενέργειας, από την άποψη 
ότι το ραδιενεργό υλικό παράγει πολύ περισσότερη ενέ

λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου απ' ό,τι από τα εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ορυκτών καυσίμων. 

Όμως η εξόρυξη του ουρανίου δεν είναι και πολύ καθαρή υπόθεση 
περιβάλλον. Τα κατάλοιπα από τα πυρηνικά εργοστάσια είναι τοξικά και 
δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος για τη μόνιμη αποθήκευσή τους. Η 
μεταφορά του πυρηνικού καυσίμου ενέχει κινδύνους. Σε πυ

απαραίτητες υποδομές ασφαλείας ή δεν συντηρούνται σωστά, ενδέχ
να σημειωθούν δυστυχήματα με καταστροφικές συνέπειες.

Σύμφωνα δε με μια πρόσφατη έρευνα της Βασιλικής Ακαδημίας της 
Βρετανίας η ενέργεια που παράγουν τα πυρηνικά εργοστάσια κοστίζει 
0,156 ευρώ ανά KWh. Η ενέργεια που παράγουν εργοστάσια με φυ

δ

70 χρόνια από την ανακάλυψη του ποζιτρονίου 

 

Ο Dirac από την επεξεργασία των εξισώσεων της 
θεωρίας της κυματοσυνάρτησης των ηλεκτρονίων, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρόνια και τα 
πρωτόνια πρέπει να υπάρχουν σε δύο ενεργειακές
καταστάσεις, μια θετική και μια αρνητική. Αρχικά ο
Dirac θεωρούσε πως το πρωτόνιο αντιπροσώπευε
την άλλη ενεργειακή κατάσταση του ηλεκτρονί
Γρήγορα όμως κατάλαβε πως έκανε λάθος και το 

1930 υποστήριξε πως υπάρχουν δύο άλλα σωματίδια (άγνωστα 
μέχρι τότε) όμοια με τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια αλλά με 
αντίθετα φορτία. Αυτά που σήμερα ονομάζονται, αντιηλεκτρ
ποζιτρόνια και αντιπρωτόνια αντίστοιχα. Αυτά τα δύο

 
 
 

ου. 

όνια ή 
, αν υπήρχαν, 

θα συγκροτούσαν την αντιύλη. Η πρόβλεψη όμως του Ντιράκ 
βγήκε σωστή με την ανακάλυψη του ποζιτρονίου, από τον 
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νας σπουδαίος μαθητής του ο Άντερσον, άρχισαν να 
συνεργάζονται την άνοιξη του 1930, για την σχεδίαση ενός 

Αμερικανό φυσικό Carl David Andersοn το 1932. 

Αφού για πρώτη φορά ο Skobelzyn το 1927 φωτογράφισε τις 
τροχιές των σωματιδίων της κοσμικής ακτινοβολίας, ο Μίλλικαν
(γνωστός από την ανακάλυψη του φορτίου του ηλεκτρονίου το 
1896), κι έ

θαλάμου νεφώσεως, σε μια προσπάθεια μελέτης των κοσμικών 
ακτίνων.  

Στόχος των πειραμάτων αυτών ήταν να μετρηθ
φάσμα των 

εί το ενεργειακό 
δευτερογενών ηλεκτρονίων που παράγονται από την 

κοσμική ακτινοβολία. Μέχρι το 1930, οι φυσικοί πίστευα
 

 
ι περιείχαν 

διαχωριστικά μεταλλικά ελάσματα (λεπτές πλάκες 

χεται σε έναν 
συνηθισμένο θάλαμο νεφώσεως, το μαγνητικό πεδίο το εκτρέπει 

ό 

, έχουν αρκετή ενέργεια ώστε να διαπεράσουν το πέτασμα, 
αλλά, λόγω της διέλευσης αυτής, χάνουν αρκετή από την κινητική 

ητικό 

'Ετσι, θα μπορούσαν οι επιστήμονες, να παρατηρήσουν την 
 

 
αν να 

ν 
 ημέρα εκείνη ο 

Άντερσον κατόρθωσε να πάρει μια φωτογραφία , στην οποία 

ει να 
δομένη κατεύθυνση της 

ν ότι αυτή η 
ακτινοβολία αποτελείται από φωτόνια υψηλής
ενέργειας.  

Ο Άντερσον άρχισε λοιπόν να κατασκευάζει 
θαλάμους νεφώσεων, μέσα σε μαγνητικά πεδία
έντασης περίπου 24.000 Gauss, οι οποίο

από μόλυβδο), μέσα από τα οποία έπρεπε να 
περάσουν τα παρατηρούμενα σωμάτια.  

Τα σωματίδια των κοσμικών ακτινοβολιών έχουν τόσο υψηλή 
ενέργεια ώστε, όταν ένα τέτοιο σωματίδιο εισέρ

ελάχιστα και οι πληροφορίες που μπορούμε να συναγάγουμε απ
την σχεδόν ευθεία τροχιά του είναι ελάχιστες.  

Το πρόβλημα αυτό λύνεται με την τοποθέτηση του μολύβδινου 
ελάσματος μέσα στον θάλαμο. Τα σωματίδια των κοσμικών 
ακτίνων

ενέργειά τους και έτσι εκτρέπονται εύκολα πλέον από το μαγν
πεδίο. 

εκτροπή που υφίσταντο και τη συμπεριφορά τους κατά τη διέλευση
τους μέσω των ελασμάτων. 

Χρησιμοποιώντας επί καιρό την τεχνική αυτή με τις βελτιώσεις και
τις παραλλαγές της, ο Άντερσον και οι μαθητές του κατόρθωσ
κάνουν πολλές σπουδαίες ανακαλύψεις. Μία από τις πρώτες ήτα
εκείνη που έγινε στις 2 Αυγούστου του 1932. Την

φαινόταν ένα ηλεκτρόνιο καθώς περνάει μέσα από ένα έλασμα 
μολύβδου και σταματά στο θάλαμο νεφώσεων.  

Η κατεύθυνση της κίνησης προσδιορίζεται με ασφάλεια, επειδή το 
ηλεκτρόνιο, καθώς περνά μέσα από το έλασμα χάνει ορμή, με 
συνέπεια η καμπυλότητα της τροχιάς του ν' αυξάνεται. Κατά 
συνέπεια, το ηλεκτρόνιο της φωτογραφίας που πήραν, πρέπ
κινείται προς τα πάνω. Ωστόσο, για δε



 35

ταχύτητας και του μαγνητικού πεδίου, η τροχιά της φωτογραφίας 
αντιστοιχεί σε κί νηση θετικά φορτισμένου σωματίου και όχι 
αρνητικού όπως είναι το ηλεκτρόνιο.  

 

Στην ανωτέρω εικόνα, ένα ποζιτρόνιο κοσμικής ακτινοβολίας 63 
eV, με φορά από κάτω, διαπερνά ένα έλασμα πάχους 6mm και 
εξέρχεται, επιβραδυνόμενο, με μία ενέργεια 23 MeV. Το μήκος 
υτής της τροχιάς για το ποζιτρόνιο είναι δέκα φορές περισσότερο

από το μήκος της τροχιάς ενός πρωτονίου, της ιδίας 
ητικό πεδίο είναι έ

Μ

α  

καμπυλότητας. Το μαγν ντασης 15.000 Gauss, 

 

ό 

 θα 
 μέσα στο 

κή εξέταση της φωτογραφίας που πήρε ο Άντερσον, 
 

 όμως πειστικά πειραματικά 
 

 

Την εποχή εκείνη και άλλοι φυσικοί, είχαν πραγματοποιήσει 

κάθετο προς την οθόνη. Είναι η απόδειξη πως το σωματίδιο δεν 
είναι πρωτόνιο αλλά ένα θετικό ηλεκτρόνιο. (Φωτογραφία του

Anderson, 1933) 
Στην αρχή υποψιάστηκαν πως πρόκειται για ένα πρωτόνιο. Αυτ
όμως είναι αδύνατον, επειδή η τροχιά ενός πρωτονίου που έχει 
αρκετή ορμή ώστε να διαπεράσει το έλασμα του μολύβδου, δεν
έπρεπε να δείχνει οποιαδήποτε ορατή καμπύλωση
μαγνητικό πεδίο του θαλάμου κι αντιστρόφως, αν η τροχιά του 
καμπυλωνόταν, το πρωτόνιο δεν θα έπρεπε να διαθέτει την 
απαιτούμενη ορμή για να διαπεράσει το έλασμα.  

Η λεπτομερεια
τον οδήγησε αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι πραγματικά είχαν
να κάνουν , ένα θετικό ηλεκτρόνιο, ένα ποζιτρόνιο, όπως το 
γνωρίζουμε.  

Βέβαια ο Άντερσον γνώριζε, το 1932, τη θεωρία του Ντιράκ, η 
οποία προέβλεπε την ύπαρξη του ποζιτρονίου, και προσπάθησε 
να στηρίξει τα επιχειρήματά της θεωρίας αυτής. 'Ετσι, δημοσίευσε 
μια σύντομη ανακοίνωση, με τέτοια
στοιχεία, ώστε όλοι οι φυσικοί αντιλήφθηκαν ότι είχε παρατηρήσει
το ποζιτρόνιο. Κι αυτό, βέβαια, ήταν όχι μόνο δικός του θρίαμβος, 
αλλά και της θεωρίας του Ντιράκ. 

Για την ανακάλυψή του αυτή, ο Άντερσον τιμήθηκε με το Βραβείο
Νόμπελ Φυσικής το 1936, μαζί με τον Hess (1883-1964), που είχε 
ανακαλύψει τις κοσμικές ακτίνες. 
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τών 

υ 

υ-βηρυλλίου, 
όμως τα είχαν  στην πηγή 

 

πως έχουμε δει το ζεύγος των Κιουρί και Ζολιό είχε ήδη χάσει την 
πρωτιά της ανακάλυψης του νετρονίου, γι'αυτό και λυπήθηκε 
αρκετά και με 

τάς του 
Αϊνστάιν, προβλέπει ότι ο κόσμος πρέπει να καταρρεύσει κάτω από την 

ται, 
, 

υπέθετε πως το Σύμπαν είναι στατικό και αμετάβλητο στο χρόνο.  

ν, 
τροποποίησε τις εξισώσεις της ΓΘΣ για να μπορέσει να περιγράψει ένα 

η ή αρνητική 
ι το 

 η βαρύτητα, έτσι ώστε τα σώματα να 
απομακρύνονται μεταξύ τους. Η απωστική δράση της κοσμολογικής 

τον τρόπο μια στατική 
λύση για το Σύμπαν.  

. που περιγράφει 
ένα στατικό σύμπαν, και έτσι να μην διαστέλλεται. 

ν 

 προκύπτει απ' τον όρο 

αντίστοιχα πειράματα, αλλά δεν είχαν καταλάβει τις τροχιές αυ
των άγνωστων σωματιδίων, παρόλο που τα είχαν φωτογραφήσει!  

∆ύο από αυτούς ήταν, η Ιρέν Κιουρί και ο σύζυγός της Ζολιό πο
είχαν δεί ποζιτρόνια σε ένα θάλαμο νεφώσεως, πριν από τον 
Άντερσον, όταν μελετούσαν την ακτινοβολία πολωνίο

θεωρήσει για ηλεκτρόνια που έπεφταν
αντί για ποζι τρόνια που προέρχονταν απ' αυτήν. Βέβαια, ήταν 
δύσκολο να καταλάβουν αν τα ηλεκτρόνια κινούνταν προς την
πηγή ή προέρχονταν από αυτήν.  

Ό

την απώλεια της πρωτιάς του ποζιτρονίου. 

 

Η κοσμολογική σταθερά λ του Αϊνστάιν 

Ενώ στην απλούστερη μορφή της, η Θεωρία της Γενικής Σχετικότη

τρομακτική ελκτική δύναμη της βαρύτητας ή αντίθετα να διαστέλλε
εντούτοις ο Αϊνστάιν όπως και πολλοί άλλοι επιστήμονες του καιρού του

Μάλιστα, ο ίδιος ο Einstein αμφέβαλε για τις εξισώσεις του, όταν 
αντιλήφθηκε ότι προέβλεπαν ένα δυναμικό και όχι στατικό σύμπαν . 

Αντί όμως να απορρίψει αυτή την πίστη του στο στατικό σύμπα

σταθερό σύμπαν. Ο Αϊνστάιν πρόσθεσε λοιπόν μια μαθηματική σταθερά 
στις εξισώσεις της Γ.Θ.Σ., που την ονόμασε "κοσμολογική σταθερά" και 
που συνήθως συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα "λάμδα" λ.  

Αυτή η σταθερά παριστάνει μιά απωστική συμπαντική δύναμ
βαρύτητα, εξαρτώμενη από το ίδιο το διάστημα, και η οποία εμποδίζε
σύμπαν να καταρρεύσει (να συσταλεί) κάτω από την επίδραση της 
βαρύτητας. ∆ηλαδή ο όρος αυτός στρέβλωνε το χωρόχρονο κατά την 
αντίθετη έννοια απ' ότι

σταθεράς μπορούσε τελικά να εξισορροπήσει την ελκτική δράση της ύλης, 
σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, επιτρέποντας κατ' αυτό 

Μάλιστα ο W. de Sitter το 1917 βρήκε μια λύση της Γ.Θ.Σ

Στη θεωρία της Γενικής Σχετικότητας, η πηγή των βαρυτικών δυνάμεω
είναι η ενέργεια. Η ύλη είναι απλώς ένα είδος ενέργειας.  

Αλλά ο κοσμολογικός όρος του Αϊνστάιν διαφέρει. Η ενέργεια που 
σχετίζεται με αυτόν δεν εξαρτάται απ' τη θέση ή το χρόνο -εξ ου και η 
ονομασία κοσμολογική σταθερά. Η δύναμη που
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από 
 να επιταχύνεται συνέχεια, γιατί αντιστέκεται 

η ελκτική βαρύτητα. Όμως σύμφωνα με τον Αϊνστάιν το σύμπαν μπορεί να 
α 

 στη θεωρία της 
'κοσμολογικής σταθεράς λ'.  

 

το 

νο 
μοντέλο του Σύμπαντος, που αποκαλείται σήμερα θεωρία της Μεγάλης 

ψε 

Ουίλσον, αποκαλύφθηκε ότι όσο μακρύτερα βρίσκονται οι άλλοι γαλαξίες 
 

 
τι ο χώρος 

υς. 

Αυτή η ανακάλυψη μαζί με την ερυθρή μετατόπιση, επιβεβαίωσαν την 
 

 Αϊνστάιν το 1931 μετά τα νέα ευρήματα του Hubble, λυπήθηκε που 
έπρεπε να αφαιρέσει την κοσμολογική σταθερά λ από τις εξισώσεις του και 
α αποδεχθεί το διαστελλόμενο σύμπαν και ανέφερε την ύπαρξη της 
κοσμολογικής σταθεράς λ ως το "μέγιστο λάθος του". 

 

 

 

 

 

αυτό ενεργεί ακόμη και κατά την απόλυτη απουσία της ύλης και της 
ακτινοβολίας. Συνεπώς, η πηγή της θα πρέπει να είναι ένα περίεργο είδος 
ενέργειας που ενυπάρχει στον κενό χώρο. Η κοσμολογική σταθερά έχει 
υπό την έννοια αυτή μια μεταφυσική χροιά. 

Κάτω από μια άλλη σκοπιά, ένα Σύμπαν που αποτελείται μόνο 
συνηθισμένη ύλη, δεν μπορεί

διαστέλλεται επιταχυνόμενο, αν εκτός της συνηθισμένης ύλης, υπάρχει μι
εξωτική μορφή ενέργειας που υπάρχει παντού στο κενό χώρο. Η περίεργη 
αυτή 'ενέργεια του κενού', είναι ενσωματωμένη

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μορφές μάζας και ενέργειας, η ενέργεια 
αυτή του κενού προσθέτει μια απωστική συνιστώσα στη βαρύτητα, και έτσι
μπορεί το Σύμπαν να επιταχύνεται συνεχώς.  

Ο ρώσος μαθηματικός Friedmann το 1922, συνειδητοποίησε ότι αυτό 
σταθερό μοντέλο του Αϊνστάιν, ήταν μια ασταθής κατάσταση, όπως ένα 
μολύβι που εξισορροπείται στην μύτη του και πρότεινε ένα διαστελλόμε

Έκρηξης. Ασχολούμενος και αυτός τις εξισώσεις της Γ.Θ.Σ. ανακάλυ
πως υπάρχουν πολλές διαφορετικές λύσεις, κι όχι μία όπως έλπιζε ο 
Αϊνστάιν, και κάθε μία λύση περιέγραφε ένα διαφορετικό σύμπαν. Αλλά 
θεώρησε πως η σωστή λύση περιέγραφε ένα διαστελλόμενο σύμπαν. 

Όταν όμως ο Hubble μελέτησε τους κοντινούς γαλαξίες, το 1929 με 
παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το τηλεσκόπιο του όρους 

από εμάς, τόσο ταχύτερα απομακρύνονται. Το Σύμπαν διαστέλλεται με
τέτοιον τρόπο ώστε η απόσταση μεταξύ δύο οποιωνδήποτε γαλαξιών να
αυξάνεται σταθερά με το χρόνο. Βέβαια η διαστολή σημαίνει ό
ανάμεσά τους διαστέλλεται, όχι ότι απλώς απομακρύνονται μεταξύ το

ύπαρξη ενός διαστελλόμενου σύμπαντος που μάλλον δεν πρόκειται να
συνθλιβεί ποτέ. Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη της 
κοσμολογικής σταθεράς, η οποία επέτρεπε την ύπαρξη της στατικής 
λύσης για το Σύμπαν.  

Ο

ν
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Οι 10 κορυφαίες ανακαλύψεις για το 2007 σύμφωνα με το Science 

Η πιο σημαντική ανακάλυψη, κατά το περιοδικό Science, του 20
κύτταρα θα

07 
ήταν η ανακάλυψη ότι τα δερματικά  μπορούσαν να 
χειριστούν κατάλληλα για να συμπεριφερθούν σαν τα βλαστικά 

α χρόνια για 

ν 
 και 

σε αυτό 
ρία για να κατανοήσουμε 

τα πάντα, από το ποιός αναπτύσσει διαβήτη έως το ποιός 

ε 
τα ειδικά για κάθε συγκεκριμένο 

ασθενή και για κάθε συγκεκριμένη ασθένεια, χωρίς τη χρήση 

ία 

 ότι 

 

γνωστή ως πρόγραμμα HapMap επιδιώκει να βρει τις διαφορές 

 

ρυνση 

κύτταρα.  

Οι επιστήμονες έχουν μάθει 
πολλά τα τελευταί
το πώς επηρεάζουν τα γονίδια 
κληρονομούμενα 
χαρακτηριστικά και ασθένειες. 
Συγχρόνως, ακούμε για το 
πόσο μικρές είναι οι διαφορές 
μεταξύ μας και των όχι και 
τόσο απόμακρων εξαδέλφω
μας, τους χιμπατζήδες
τους γορίλες. Αλλά αυτή τη 

χρονιά, ερευνητές τοποθέτησαν στη σειρά τα γονιδιώματα 
χιλιάδων ατόμων. Εξέτασαν παραλλαγές σε μικρά τμήματα του 
DNA, που λέγονται Απλά Πολυμορφισματικά Νουκλεοτίδια, ή 
SNPs. Ο κάθε ένας από μας έχει εκατομμύρια SNPs στο DNA του. 
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πόσο διαφέρουν μεταξύ τους 
το βασικό επίπεδο - μια κρίσιμη πληροφο

κινδυνεύει να πάθει καρκίνο του μαστού. 

Τα δερματικά κύτταρα, που μετατράπηκαν σε βλαστοκύτταρα, 
είναι δυνατόν να εξελιχθούν σε δομικές μονάδες οποιουδήποτ
τύπου ανθρώπινου ιστού και μάλισ

ανθρώπινων ωαρίων ή εμβρύων 

Πριν σχεδόν επτά χρόνια, για πρώτη φορά βρέθηκε η αλληλουχ
του ανθρώπινου γονιδιώματος. Από τότε με τη μελέτη της 
γενετικής σύνθεσης μας οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει
υπάρχουν περίπου 15 εκατομμύρια θέσεις κατά μήκος του 
γονιδιώματος, όπου μπορεί να διαφέρει ένα άτομο ή ένας 
πληθυσμός. Μέχρι το τέλος του 2007,  προσδιορίστηκαν πάνω
από 3 εκατομμύρια αυτών των Απλών Πολυμορφισματικών 
Νουκλεοτιδίων (SNPs). Μια διεθνής επιστημονική επιχείρηση 

μέσα στο ανθρώπινο γονιδίωμα ανιχνεύοντας αυτά τα SNPs.  

Μόνο την προηγούμενη χρονιά, οι ερευνητές συνέδεσαν πάνω 
από μια δωδεκάδα αρρώστειες με πενήντα γονίδια και τις 
παραλλαγές τους. Οι μελέτες που δημοσιεύθηκαν το 2007 έχουν 
βρει παραλλαγές γονιδίων που υπαινίσσονται μια προδιάθεση για
το διαβήτη τύπου 1 και 2, την ασθένεια του Crohn, τις καρδιακές 
παθήσεις, τον καρκίνο του μαστού, το σύνδρομο των ανήσυχων 
ποδιών, τον ενδοκολπικό ινιδισμό, το γλαύκωμα, την σκλή
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κατά πλάκας, την ρευματοειδή αρθρίτιδα του 

ονιδίωμα, 
 περίπου, 

νία 
α 

τι 
αν να 

μετατρέψουν κύτταρα του 
 

 επικεφαλής ο Shinya Yamanaka (αριστερά), 
του Πανεπιστημίου του Κιότο, Στη δεύτερη υπογράφει η ομάδα 

ιν 

 

, μια ποικιλία διαφορετικών ιστών για 
μεταμόσχευση. Βλαστικά κύτταρα υπάρχουν και στον ενήλικο 

 

 
υν 

ούσα φάση, τα κύτταρα αυτά δεν θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς, δεδομένου ότι 

ικά να 

προκαλεί καρκίνο. Επίσης, θα επιτρέψει στις φαρμακοβιομηχανίες 
τη δυνατότητα να «ελέγχουν» τον  αλληλεπίδρασης των 
σκευασμάτων τους με τα ηλικιωμένα και άρρωστα κύτταρα. 

 

 

, αλλά και τον καρκίνο 
ορθού και του κόλου, 
μεταξύ των άλλων 
ανακαλύψεων.  

Έτσι, στα πλαίσια των 
ερευνών για το γ
πριν δύο μήνες
δύο ερευνητικές ομάδες 
στις ΗΠΑ και την Ιαπω
ανακοίνωσαν, ανεξάρτητ
μεταξύ τους, ό
κατάφερ

δέρματος σε βλαστικά κύτταρα, εφαρμόζοντας μια πρωτοποριακή
μέθοδο, που παρακάμπτει τη χρήση ανθρώπινων εμβρύων. 

Στη μία ομάδα ήταν

του James Thomson (δεξιά) από το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσ
στο Μάντισον. 

Τα βλαστικά κύτταρα, που υπόσχονται να φέρουν επανάσταση
στην ιατρική, μπορούν να καλλιεργηθούν στο εργαστήριο και να 
δώσουν, θεωρητικά

οργανισμό, έχουν όμως αποδειχθεί λιγότερο «ευέλικτα» από τα 
εμβρυϊκά κύτταρα. 

Για να το κατορθώσουν αυτό, οι ερευνητές μόλυναν ανθρώπινους
ινοβλάστες δέρματος με έναν ιό που μετέφερε στα κύτταρα 
τέσσερα επιπλέον γονίδια (δύο από τα γονίδια ήταν κοινά και στις
δύο μελέτες). Τα επιπλέον αυτά γονίδια επαναπρογραμματίζο
τη λειτουργία άλλων γονιδίων και αναγκάζουν τα κύτταρα να 
αλλάξουν ρόλο και να μετατραπούν σε πολυδύναμα βλαστικά 
κύτταρα (iPS). Στην παρ

έχουν τροποποιηθεί γενετικά και θα μπορούσαν θεωρητ
προκαλέσουν καρκίνο. 

Η νέα αυτή τεχνική επιλύει και το ηθικό πρόβλημα που 
συνεπάγεται η καταστροφή των εμβρύων για τη συλλογή 
βλαστοκυττάρων, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την 
κατασκευή «ανταλλακτικών ιστών» και οργάνων, αν και ως 
γνωστόν η μεταβολή του DNA των δερματικών κυττάρων 

 τρόπο
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νίδια 
 

ν 

μία αλλά 

λου με ανθρώπινα δερματικά κύτταρα. Το γεγονός αυτό 
ίκη, 

ρων. 

 

την 
ντής 

ι 
ιο 

: 

το κέντρο μερικών γαλαξιών. Εντούτοις, χωρίς 
αν μηχανισμό που να εξηγεί πώς αυτά τα σωματίδια - 

 
 

νιά ένα 

 

GPCRs). Η GPCR βοηθάει να 
ίρνουμε αξιόπιστες πληροφορίες για το περιβάλλον μας 

ς 
ου 

 ορ 

ι σε 

 

Οι 10 κορυφαίες ανακαλύψεις 

    Βλαστοκύτταρα από τα δερματικά κύτταρα: Πέρυσι, 
επιστήμονες στην Ιαπωνία δημιούργησαν πολυδύναμα 
βλαστικά κύτταρα (iPS) παρεμβάλλοντας μόνα τέσσερα γο
στα κύτταρα της ουράς των ποντικών. Αυτά τα κύτταρα iPS
έμοιαζαν και δρούσαν σαν τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Κατά 
τη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού ανακοινώσεις έδειξα
πώς κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει δερματικά 
κύτταρα ποντικιών για να σχηματίσει αυτά τα κύτταρα iPS. 
Μετά, με μια αστραπιαία ακολουθία γεγονότων, όχι 
δύο ερευνητικές ομάδες ανέφεραν την ολοκλήρωση του ίδιου 
άθ
χαιρετήθηκε από πολλούς επιστήμονες και πολιτικούς ως ν
καθώς αφαιρεί ενδεχομένως την ανάγκη για χρήση 
ανθρώπινων εμβρύων για την έρευνα των βλαστοκυττά
  
Προέλευση των Κοσμικών Σφαιρών: Ήταν γνωστό από τη 
δεκαετία του '60 ότι η Γη βομβαρδίζεται από κοσμικά 
σωματίδια υψηλής ενέργειας. Αυτά τα σωματίδια είναι 
μικρότερα από τα άτομα και ακόμα χτυπούν τη Γη με τη 
δύναμη μιας μπάλας του γκολφ που πέφτει στο έδαφος, η δε 
ενέργεια τους είναι 100 εκατομμύρια φορές πιο υψηλή από 
ενέργεια που δίνει οποιοσδήποτε σημερινός επιταχυ
σωματιδίων. Το ζήτημα της προέλευσής τους μπορεί να έχε
λυθεί αυτή τη χρονιά από τους ερευνητές στο Παρατηρητήρ
Pierre Auger στην Αργεντινή. Η εξήγηση τους είναι η εξής
αυτά τα σωματίδια προέρχονται από τους ενεργούς 
γαλαξιακούς πυρήνες, τις υπερβαρέες μαύρες τρύπες που 
κρύβονται σ
έν
πρωτόνια σε αυτήν την περίπτωση - φθάνουν σε αυτές τις 
απίστευτες ενέργειες (παραπάνω από 60 EeV), οι συζητήσεις 
οργιάζουν. 
  
Βλέποντας τις αισθήσεις σας: Ενώ ο καθένας ξέρει τις πέντε 
βασικές αισθήσεις, πρέπει να διευκρινιστεί ακόμα λεπτομερώς
σε μοριακό επίπεδο το πώς λειτουργούν. Αυτή τη χρο
ζευγάρι κρυσταλογράφων δημοσίευσε τέσσερις εργασίες 
σχετικά με τη δομή του β2-αδρενεργικού υποδοχέα. Αυτό το
μόριο είναι ένα από μια οικογένεια σχεδόν 1.000 μορίων που 
συνδέουν μεμβράνες, που ονομάζονται G υποδοχείς 
συνδεδεμένων πρωτεϊνών (
πα
μέσω της γεύσης, της μυρωδιάς, της αφής, της ακοής, και τη
όρασης, ενώ μας βοηθούν να διαχειριστούμε τις συνθήκες τ
εσωτερικού σώματος μας.  
  
Οξείδια μετάλλων μετάπτωσης: Οι δίοδοι και τα τρανζίστ
είναι οι δομικές μονάδες της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. 
Οφείλουν την ύπαρξή τους στο γεγονός ότι όταν έρχοντα
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α 

ς 
 και να 

 των ηλεκτρονίων 
ρω από ορισμένα άτομα. Σε δύο παραδείγματα οι ερευνητές 

η 

 
ν 

ει να 

μένου Hall, αλλά μόνο 
ις θερμοκρασίες κάτω από 10 Κ. Εάν αυτό μπορεί να 

 , 

ι 
 

ί κατά τρόπο ασυμμετρικό, επιτρέποντας έτσι την 
ίκευση τους ως στρατιώτες ή σαν κύτταρα μνήμης. Ενώ δεν 

 των 

 

 
σο 
ός 

επαφή δύο ημιαγωγικά υλικά, απορρέουν πολλά ενδιαφέροντ
φαινόμενα της φυσικής. Αυτή τη χρονιά οι επιστήμονες 
διαπίστωσαν ότι εάν αναπτυχθούν σε στρώματα διαφορετικά 
οξείδια μετάλλων (οξείδια στοιχείων μετάπτωσης), τότε 
μπορούν να εμφανιστούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε 
μια αιχμηρή διεπαφή μεταξύ δύο τύπων οξειδίων, η επίδραση 
από τις διαφορετικές κρυσταλλικές δομές μπορεί να αλλάξει τι
θέσεις των ατόμων κατά μήκος της διεπαφής, ή ακόμα
έχει επιπτώσεις στη κατανομή των φορτίων
γύ
ανέπτυξαν μαζί δύο μονωτικά υλικά που έκαναν μια αγώγιμ
διεπαφή, ενώ ένας άλλος ερευνητής δημιούργησε μια 
υπεραγωγική διεπαφή από δύο μονωτές.  
  
Κβαντικό σπιν φαινομένου Hall: Όταν οι θεωρητικοί και οι 
πειραματιστές συνεργάζονται στην επιστήμη, τότε συμβαίνου
σημαντικές ανακαλύψεις. Αυτή τη χρονιά, μια ομάδα 
θεωρητικών φυσικών πρόβλεψε ότι το τελλουρίδιο του 
υδραργύρου (HgTe), ανάμεσα δύο ημιαγωγικά υλικά πρέπ
κάνει αυτό που είναι γνωστό ως Κβαντικό Σπιν Φαινομένου 
Hall (QSHE). Όταν άρχισαν να δουλεύουν με μια ομάδα 
πειραματικών φυσικών, και οι δύο ομάδες άρχισαν να 
δουλεύουν για να αποδείξουν την θεωρητική πρόβλεψη. 
∆είχθηκε βέβαια το Κβαντικό Σπιν Φαινο
στ
αναπαραχθεί στις θερμοκρασίες δωματίου, το φαινόμενο θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα γενεά χαμηλής ισχύος 
υπολογιστικών συσκευών σπιντρόνικς. 
  
Ειδικευμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού: Όταν αρρωσταίνετε
δημιουργούνται δύο τύποι κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Μερικά από τα κύτταρα γίνονται "βραχύβιο
στρατιώτες" η εργασία των οποίων είναι να παλέψουν την
αρρώστια. Άλλα κύτταρα πάλι γίνονται κύτταρα με 
μακροπρόθεσμη μνήμη, που τριγυρίζουν για χρόνια ή και 
δεκαετίες μέχρι να ξαναέλθει η ίδια ασθένεια και να την 
αντιμετωπίσουν πάλι. Το Μάρτιο του 2007, μια ομάδα 
αμερικανών ερευνητών έδειξε ότι ένα κύτταρο Τ θα μπορούσε 
να διαιρεθε
ειδ
έχει προέλθει ακόμα καμία πρακτική εφαρμογή από αυτή την 
ανακάλυψη, υπάρχει η δυνατότητα να ενισχυθεί η δράση
εμβόλιων. 
  
Μοριακός έλεγχος: Καμία συγκεκριμένη σημαντική ανακάλυψη 
δεν αναφέρεται εδώ. Αντίθετα η αναφορά μοιράζεται σε 
χημικούς σε όλο τον κόσμο για διάφορες σημαντικές 
ανακαλύψεις για τον έλεγχο των χημικών αντιδράσεων. Όταν
παράγεται μια χημική ουσία, όσα λιγότερα είναι τα βήματα τό
το καλύτερο. Όπως θα σας εξηγήσει κι ένας χημικός μηχανικ
οι διαχωρισμοί και οι καθαρισμοί μεταξύ των βημάτων 
στοιχίζουν, και φυσικά το κόστος των πρόσθετων βημάτων 
μεταφέρεται προς τον καταναλωτή. Αυτό το έτος είδαμε μια 
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ένα σημεία στα 
νθετα μόρια, και έτσι να περιορίσουν τα πολλαπλά βήματα 

 και 

 
υ πως ο 

ζεται νέα 

ν 

ν υγιών νέων έδειξε ότι παρόμοιες νευρικές διαβάσεις 

 τα 
μπου.  

 ής 

το 

ρα  
κομμάτια πάνω στον πίνακα, οι ερευνητές βρήκαν ποιές από 
αυτές θα οδηγούσαν στη νίκη για το κόκκινο, για το μαύρο, ή 
την ισοπαλία. Έπειτα έδειξαν ότι μια συγκεκριμένη ακολουθία 
που θα παίζεται τέλεια θα οδηγούσε στην ισοπαλία.  

ΗΓΗ: 

http://www.physics4u.gr/index.html 

 

σπουδαία χημική έρευνα, που επέτρεψε στους χημικούς να 
πραγματοποιήσουν αντιδράσεις σε επιλεγμ
σύ
σε πολύ μακριές αλυσίδες σύνθεσης των ενώσεων. Στο τέλος, 
αυτό μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε φτηνότερα υλικά
φαρμακευτικά είδη για τους καταναλωτές.  
  
Μνήμη και φαντασία: Ερευνητές στη νευρολογία αυτό το έτος 
διαπίστωσαν ότι υπάρχει μια ομοιότητα μεταξύ το
εγκέφαλός μας ανακαλεί τις μνήμες και του πως φαντά
σενάρια. Τον Ιανουάριο, βρετανοί ερευνητές έδειξαν ότι 
ασθενείς με αμνησία - που προκαλείται από καταστροφή του 
ιππόκαμπου - είχαν μια δύσκολη περίοδο όπου 
φανταζόντουσαν υποθετικές καταστάσεις, και επίσης 
ανακαλούσαν παλαιά γεγονότα στη μνήμη τους. Αργότερα τη
άνοιξη, μια ξεχωριστή μελέτη για την εγκεφαλική απεικόνιση 
τω
χρησιμοποιήθηκαν και για να θυμηθούν τα προηγούμενα 
γεγονότα και για να φανταστούν μελλοντικά σενάρια - και
δύο γεγονότα χρησιμοποίησαν ένα μέρος του ιππόκα
  
Τέλεια Ντάμα: Μια ομάδα καναδών ερευνητών πληροφορικ
απέδειξε ότι ένα παιχνίδι ντάμας, εάν παίζεται τέλεια, θα 
τελειώσει με μια ισοπαλία. Αυτή η απόδειξη είναι το 
αποκορύφωμα μιας έρευνας 18 ετών και αντιπροσωπεύει "
πιο περίπλοκο παιχνίδι" που λύθηκε ποτέ. Σε ένα παιχνίδι 
ντάμας στις ΗΠΑ, υπάρχουν 5x1020 δυνατές διαφορετικές 
διαμορφώσεις. Ανασύροντας από μια βάση δεδομένων 39 
τρισεκατομμυρίων δυνατών ρυθμίσεων με 10 ή λιγότε
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