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1

Πώς γνωρίζουμε όσα νομίζουμε

πως γνωρίζουμε;

Τι εννοούν οι επιστήμονες όταν λένε ότι «γνωρίζουν» τι

συμβαίνει π.χ. μέσα σε ένα άτομο ή τι συνέβη στη διάρκεια

των πρώτων τριών λεπτών της ζωής του Σύμπαντος; Εννοούν

ότι έχουν αυτό που αποκαλούν μοντέλο του ατόμου ή του

πρώιμου Σύμπαντος ή, τέλος πάντων, όποιου πράγματος τους

ενδιαφέρει και ότι το μοντέλο αυτό συμφωνεί με τα αποτε-

λέσματα των πειραμάτων ή των παρατηρήσεών τους για τον

κόσμο. Ένα τέτοιο επιστημονικό μοντέλο δεν είναι μια υπό

κλίμακα αναπαράσταση της πραγματικότητας, όπως ένα μο-

ντέλο αεροπλάνου αντιστοιχεί στο κανονικό αεροπλάνο, αλ-

λά μια νοητή εικόνα που περιγράφεται από μαθηματικές εξι-

σώσεις. Για παράδειγμα, τα άτομα και τα μόρια που συνθέ-

τουν τον αέρα τον οποίο αναπνέουμε είναι δυνατόν να περι-

γραφούν μέσω ενός μοντέλου, όπου φανταζόμαστε κάθε σω-

ματίδιο σαν μία απόλυτα ελαστική μικρή σφαίρα (μια μι-

κροσκοπική μπάλα του μπιλιάρδου) και όλες τις σφαίρες να

συγκρούονται ελαστικά με τα τοιχώματα του δοχείου και με-

ταξύ τους.1

Αυτή είναι η νοητική εικόνα, αλλά αποτελεί μόνο το ήμι-

συ του μοντέλου· αυτό που το καθιστά επιστημονικό μοντέλο

είναι το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο κινούνται και συ-

γκρούονται μεταξύ τους οι σφαίρες περιγράφεται από φυσι-
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κούς νόμους, οι οποίοι γράφονται με όρους μαθηματικών εξι-

σώσεων. Στην παρούσα περίπτωση, αυτοί είναι κατ’ ουσία οι

νόμοι της κίνησης, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από τον Ισαάκ

Νεύτωνα πάνω από 300 χρόνια πριν. Χρησιμοποιώντας τους

μαθηματικούς αυτούς νόμους, είναι δυνατόν να προβλέψου-

με, για παράδειγμα, τι θα συμβεί με την πίεση που ασκεί ένα

αέριο, αν συμπιεστεί στον μισό από τον αρχικό όγκο του. Αν

κάνετε το πείραμα, το αποτέλεσμα που λαμβάνετε ταιριάζει

με την πρόβλεψη του μοντέλου (εν προκειμένω, η πίεση θα

διπλασιαστεί), πράγμα που το καθιστά καλό μοντέλο.

Δεν θα έπρεπε βεβαίως να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι

το τυπικό μοντέλο του αερίου, το οποίο περιγράφεται σαν μι-

κρές σφαίρες οι οποίες κινούνται με βάση τους νόμους του

Νεύτωνα, προβλέπει σωστά το αποτέλεσμα: Πρώτα έγιναν τα

πειράματα και έπειτα σχεδιάστηκε (ή κατασκευάστηκε) το

μοντέλο, ώστε να συμφωνεί με τα αποτελέσματα των πειρα-

μάτων. Το επόμενο στάδιο της επιστημονικής διαδικασίας εί-

ναι να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο που αναπτύξατε από τις

μετρήσεις σε μια σειρά πειραμάτων, για να κάνετε προβλέ-

ψεις (ακριβείς, μαθηματικές προβλέψεις) αναφορικά με το τι

θα συμβεί στο ίδιο σύστημα, αν εκτελέσετε διαφορετικά πει-

ράματα. Αν δώσει «σωστές» προβλέψεις για τα νέα πειράμα-

τα, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για καλό μοντέλο· αν όχι,

ενδέχεται να μην είναι τελείως απορριπτέο, καθότι εξακο-

λουθεί να μας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα αρχικά

πειράματα, αλλά, στην καλύτερη περίπτωση, η χρήση του ως

εργαλείου πρόβλεψης είναι περιορισμένη.

Για την ακρίβεια, όλα τα μοντέλα έχουν περιορισμένη

ισχύ. Κανένα τους δεν αποτελεί «την αλήθεια». Το μοντέλο

του ατόμου ως απόλυτα ελαστικής μικρής σφαίρας λειτουρ-

γεί άψογα για τον υπολογισμό των μεταβολών στην πίεση

ενός αερίου υπό διαφορετικές συνθήκες αλλά, αν θέλετε να

περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο απορροφά ή
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εκπέμπει φως, χρειάζεστε ένα μοντέλο με δύο τουλάχιστον

στοιχεία: έναν μικροσκοπικό κεντρικό πυρήνα (ο οποίος, σε

ορισμένες περιπτώσεις, εξυπηρετεί να θεωρείται ο ίδιος μια

μικρή ελαστική σφαίρα) και ένα νέφος ηλεκτρονίων το οποίο

τον περιβάλλει. Τα επιστημονικά μοντέλα είναι αναπαρα-

στάσεις της πραγματικότητας και όχι η ίδια η πραγματικότη-

τα και, άσχετα με το πόσο καλά λειτουργούν ή πόσο ακριβείς

είναι οι προβλέψεις τους, υπό προϋποθέσεις πρέπει πάντο-

τε να θεωρούνται προσεγγίσεις και βοηθήματα για τη φα-

ντασία μας, παρά η απόλυτη αλήθεια. Όταν, για παράδειγμα,

ένας επιστήμονας σας λέει ότι ο πυρήνας ενός ατόμου απο-

τελείται από σωματίδια που ονομάζονται πρωτόνια και νε-

τρόνια, το σωστό είναι ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, ο πυ-

ρήνας του ατόμου συμπεριφέρεται σαν να αποτελείται από

πρωτόνια και νετρόνια. Οι καλύτεροι επιστήμονες θεωρούν

αυτό το «σαν να» αυτονόητο, αλλά αντιλαμβάνονται ότι τα μο-

ντέλα τους είναι, πράγματι, απλώς μοντέλα· οι όχι και τόσο

καλοί επιστήμονες συχνά ξεχνούν αυτή την πολύ σημαντι-

κή διάκριση.

Οι όχι και τόσο καλοί επιστήμονες, καθώς και αυτοί που

δεν είναι επιστήμονες, κάνουν και μια άλλη παρανόηση: Συ-

χνά πιστεύουν ότι ο ρόλος των επιστημόνων σήμερα είναι να

κάνουν πειράματα, ώστε να βελτιώσουν την ακρίβεια των μο-

ντέλων τους με όλο και περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Του-

ναντίον! Ο λόγος της διεξαγωγής πειραμάτων που διερευ-

νούν τις πρωτύτερα ανεπιβεβαίωτες προβλέψεις των μοντέ-

λων είναι να βρεθεί πού καταρρέουν τα εν λόγω μοντέλα. Οι

καλύτεροι φυσικοί ελπίζουν με λαχτάρα να βρεθούν ελατ-

τώματα στα μοντέλα τους, καθότι τα ελαττώματα αυτά –όσα

τα μοντέλα δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια ή ακό-

μα και με λεπτομέρεια– υποδεικνύουν πού θα χρειαστούμε

μια νέα θεώρηση, με καλύτερα μοντέλα, ώστε να προοδεύ-

σουμε. Ένα αρχετυπικό παράδειγμα αποτελεί η βαρύτητα. Ο

ΠΩΣ ΓNΩPIZOYME OΣA NOMIZOYME ΠΩΣ ΓNΩPIZOYME;
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νόμος της βαρύτητας του Ισαάκ Νεύτωνα θεωρούνταν το

πλέον εμπεριστατωμένο κομμάτι της φυσικής γνώσης πάνω

από 200 χρόνια – από το 1680 μέχρι και τις αρχές του 20ού

αιώνα. Υπήρχαν ωστόσο μερικά φαινομενικά ασήμαντα πράγ-

ματα, τα οποία το νευτώνειο μοντέλο δεν μπορούσε να εξη-

γήσει (ή να προβλέψει), αναφορικά με την τροχιά του Ερμή

και την καμπύλωση του φωτός όταν περνάει δίπλα από τον

Ήλιο. Το μοντέλο του Albert Einstein για τη βαρύτητα, βα-

σισμένο στη γενική του θεωρία της σχετικότητας,2 εξηγεί όσα

και το μοντέλο του Νεύτωνα, αλλά εξηγεί επίσης αυτές τις μι-

κρές λεπτομέρειες σχετικά με τις πλανητικές τροχιές και την

καμπύλωση του φωτός. Υπό αυτή την έννοια, είναι ένα μοντέλο

καλύτερο από το προηγούμενο και κάνει σωστές προβλέψεις

(συγκεκριμένα, για το Σύμπαν ευρύτερα), τις οποίες αδυνα-

τεί να κάνει το παλιό. Ωστόσο, το μοντέλο του Νεύτωνα εί-

ναι το μόνο που χρειάζεστε για να υπολογίσετε την τροχιά

ενός δορυφόρου από τη Γη στη Σελήνη. Θα μπορούσατε να

κάνετε τους ίδιους υπολογισμούς με τη χρήση της γενικής θεω-

ρίας της σχετικότητας, αλλά θα ήταν πιο κουραστικό και θα

σας έδινε τα ίδια αποτελέσματα, οπότε γιατί να μπείτε στον

κόπο;

Το μεγαλύτερο μέρος του παρόντος βιβλίου αφορά πράγ-

ματα που νομίζουμε πως γνωρίζουμε – μοντέλα που φαίνο-

νται καλά, στο βαθμό που έχουν ελεγχθεί, τα οποία όμως

MIA BIOΓPAΦIA TOY ΣYMΠANTOΣ
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2. Ο όρος «θεωρία» συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτά

που εγώ αποκαλώ μοντέλα. Γενικά, προτιμώ τον όρο «μοντέλο»,

διότι σε σύγκριση με τον όρο «θεωρία» είναι λιγότερο παραπλα-

νητικό για όσους δεν είναι επιστήμονες. Σε ορισμένες περιπτώ-

σεις, όμως, και ειδικά στην περίπτωση της θεωρίας του Einstein,

η λέξη είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με το όνομα, ώστε η χρή-

ση της γίνεται αναπόφευκτη. Ωστόσο, ό,τι έχω πει για τα επιστη-

μονικά μοντέλα άπτεται και των επιστημονικών θεωριών.



αφορούν την αιχμή της σημερινής επιστημονικής έρευνας

και επιδέχονται πολλές ακόμα δοκιμές. Είναι βέβαιο ότι ορι-

σμένα από αυτά τα μοντέλα θα χρειαστούν τροποποιήσεις, κα-

θώς γίνονται νέα πειράματα και συνεχίζουμε να παρατη-

ρούμε το Σύμπαν. Είναι επίσης πιθανό ορισμένα από αυτά

να χρήζουν απόρριψης και αντικατάστασης από νέα, τα οποία

θα ενσωματώνουν μια νέα θεώρηση των πραγμάτων. Μοιάζει

αρκετά με την περίπτωση του Robert Hooke, μιας σημαντι-

κότατης φυσιογνωμίας της επιστημονικής επανάστασης του

17ου αιώνα, για τον οποίο οι ιστορικοί και οι βιογράφοι ανα-

γκάστηκαν να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους (τα μοντέλα

τους, θα έλεγε κανείς). Ο λόγος ήταν η ανακάλυψη ενός εγ-

γράφου-κλειδί χαμένου για αιώνες, το οποίο περιγράφει με

λεπτομέρεια μερικά από τα γεγονότα της επιστημονικής ζωής

του Hooke. Συχνά, τα νέα στοιχεία απαιτούν αναθεώρηση

των παλαιών αντιλήψεων.

Για να θέσουμε όμως το υπόβαθρο για την περιγραφή της

πορείας της επιστήμης στον 21ο αιώνα, πρέπει να ξεκινή-

σουμε από αυτά που νομίζουμε πως γνωρίζουμε – ουσιαστι-

κά, μοντέλα που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια του 20ού αιώ-

να, τα οποία υπήρξαν τόσο επιτυχή στην πρόβλεψη των πει-

ραματικών αποτελεσμάτων και παρατηρήσεων, ώστε οι επι-

στήμονες έχουν σχεδόν τόση πίστη σε αυτά, όση στο μοντέ-

λο των ελαστικών σφαιρών για τα αέρια και σε αυτό του Νεύ-

τωνα για τη βαρύτητα (μέσα στα γνωστά όριά του). Πρόκει-

ται για μοντέλα τα οποία, όπως εκείνο του Νεύτωνα, περι-

γράφουν σχεδόν τέλεια το υλικό Σύμπαν, πάντοτε μέσα στα

όρια στα οποία ισχύουν. Είναι δε εξίσου σημαντικό ότι, όπως

και για το μοντέλο του Νεύτωνα, γνωρίζουμε τα όρια της

ισχύος τους.

Στους φυσικούς αρέσει να αναφέρονται σε αυτές τις ιδιαί-

τερα επιτυχημένες περιγραφές του κόσμου (ή, ακριβέστε-

ρα, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του κόσμου) ως «πρό-

ΠΩΣ ΓNΩPIZOYME OΣA NOMIZOYME ΠΩΣ ΓNΩPIZOYME;
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τυπα» μοντέλα. Το μοντέλο της μπάλας του μπιλιάρδου για

τα αέρια (γνωστό και ως κινητική θεωρία των αερίων, καθό-

τι ασχολείται με σωματίδια εν κινήσει) είναι ένα πρότυπο μο-

ντέλο. Όταν όμως οι φυσικοί μιλούν για το πρότυπο (ή κα-

θιερωμένο) μοντέλο, αναφέρονται σε έναν από τους μεγά-

λους θριάμβους της επιστήμης του 20ού αιώνα, δηλαδή στο

μοντέλο που περιγράφει τη συμπεριφορά των σωματιδίων και

των δυνάμεων σε υποατομικό επίπεδο. Ουσιαστικά, όλα ξε-

κίνησαν κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, όταν ο

δανός Niels Bohr σκέφτηκε ένα νέο μοντέλο για το άτομο.

Έχω περιγράψει την ιστορική ανάπτυξη της κβαντικής φυ-

σικής στο βιβλίο μου In Search of Schrödinger’s Cat3 και δεν

σκοπεύω να μπω σε λεπτομέρειες εδώ. Καθότι όμως το κα-

θιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής βασίζεται εξ

ολοκλήρου στην κβαντική φυσική, απαιτείται μια μικρή ανα-

κεφαλαίωση. Εκ πρώτης όψεως, ορισμένα από τα πράγματα

που θα πούμε παρακάτω μπορεί να φανούν γνώριμα σε κά-

ποιους αναγνώστες, αλλά δείξτε λίγη υπομονή, επειδή ελ-

πίζω ότι η δική μου εκδοχή αυτής της συγκεκριμένης γνώ-

ριμης ιστορίας δεν είναι ακριβώς ίδια με όσα πιστεύετε πως

ήδη γνωρίζετε.

Το πρώτο βήμα προς αυτό τον νέο τρόπο κατανόησης της

φυσικής είχε γίνει στη Γερμανία από τον Max Planck, στις

αρχές του 20ού αιώνα. Ο Planck είχε ανακαλύψει ότι ο μό-

νος τρόπος για να ερμηνευτούν οι παρατηρούμενες εκπο-

μπές φωτός από θερμά αντικείμενα ήταν το φως να εκπέ-

μπεται σε μικρά πακέτα, τα αποκαλούμενα κβάντα. Την επο-

χή εκείνη, οι επιστήμονες αντιλαμβάνονταν το φως σαν ένα

MIA BIOΓPAΦIA TOY ΣYMΠANTOΣ
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είδος κύματος, μια ηλεκτρομαγνητική ταλάντωση, καθότι η

παρατήρηση της συμπεριφοράς του φωτός σε πολλά πειρά-

ματα συμφωνούσε με τις προβλέψεις του μοντέλου για τα κύ-

ματα. Αρχικά, ούτε ο ίδιος ο Planck ούτε βέβαια και οι σύγ-

χρονοί του πίστευαν ότι το φως βρίσκεται γενικά σε αυτή την

κατάσταση πακέτων, παρά μόνο ότι οι ιδιότητες της ύλης –του-

τέστιν, των ατόμων– το ανάγκαζαν να εκπέμπεται (ή να απορ-

ροφάται) μόνο σε συγκεκριμένες ποσότητες. Μπορείτε να

δείτε κάτι ανάλογο σε μια βρύση που στάζει. Το γεγονός ότι

το νερό στάζει από τη βρύση σε μικροσκοπικά «πακέτα» δεν

σημαίνει ότι το νερό στη δεξαμενή που τροφοδοτεί τη βρύ-

ση βρίσκεται στην κατάσταση διακριτών σταγόνων. Το 1905,

ο Albert Einstein ήταν ο πρώτος άνθρωπος των νεότερων χρό-

νων4 που πήρε στα σοβαρά την ιδέα ότι το φως πράγματι απο-

τελούνταν εκ φύσεως από μικρά πακέτα, τα σωματίδια φω-

τός τα οποία κατέληξαν να αποκαλούνται φωτόνια – και για

περίπου δέκα χρόνια ο ίδιος αποτελούσε τη μειονότητα που

πίστευε κάτι τέτοιο. Όπως αποδεικνύεται, όμως, η συμπερι-

φορά του φωτός σε ορισμένα πειράματα πράγματι επιβεβαιώ-

νει τις προβλέψεις του σωματιδιακού μοντέλου. Άρα και το

σωματιδιακό μοντέλο πρέπει να είναι καλό! Κανένα πείρα-

μα δεν εμφανίζει το φως να συμπεριφέρεται ταυτόχρονα σαν

σωματίδιο και σαν κύμα, αλλά συμφωνεί με τις προβλέψεις

καθενός από τα δύο μοντέλα, ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτό αξίζει να ξεκαθαριστεί απόλυτα, καθότι αποτελεί

ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τα όρια των μοντέλων. Κανείς

δεν θα έπρεπε ποτέ να πει (ή να σκεφτεί) ότι το φως είναι κύ-

μα ή είναι σωματίδιο. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, υπό

ΠΩΣ ΓNΩPIZOYME OΣA NOMIZOYME ΠΩΣ ΓNΩPIZOYME;
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τις κατάλληλες συνθήκες, είναι ότι το φως συμπεριφέρεται

είτε σαν κύμα είτε σαν σωματίδιο – όπως ακριβώς, υπό συ-

γκεκριμένες προϋποθέσεις, ένα άτομο συμπεριφέρεται σαν

μια μικρή σκληρή σφαίρα ή σαν ένας μικροσκοπικός πυρή-

νας που περιβάλλεται από ένα νέφος ηλεκτρονίων. Εδώ δεν

υπάρχει ούτε παράδοξο ούτε αντίφαση. Τα μοντέλα και η φα-

ντασία μας έχουν τα όριά τους, διότι προσπαθούμε να περι-

γράψουμε κάτι το οποίο είναι, εξ ολοκλήρου, έξω από την

εμπειρία των αισθήσεών μας. Η σύγχυση στην οποία βρι-

σκόμαστε, όταν προσπαθούμε να φανταστούμε πώς είναι δυ-

νατόν το φως να είναι τόσο κύμα όσο και σωματίδιο, αποτε-

λεί κομμάτι αυτού που ο αμερικανός φυσικός Richard Feyn-

man στο έργο The Character of Physical Law αποκάλεσε «την

έκφραση μιας ανεξέλεγκτης πλην μάταιης επιθυμίας να το

αντιληφθούμε με γνώριμους όρους».5 Το φως αποτελεί στην

πραγματικότητα ένα κβαντικό φαινόμενο το οποίο μπορεί

να περιγραφεί πολύ αποτελεσματικά με μαθηματικές εξισώ-

σεις, ωστόσο, για την περιγραφή του δεν επαρκεί καμία νοη-

τική εικόνα από την καθημερινή ζωή μας. Όλος ο κβαντικός

κόσμος είναι έτσι, και η πρώτη μεγάλη συνεισφορά του Niels

Bohr στη φυσική ήταν να ενσωματώσει τα μαθηματικά της

κβαντικής φυσικής σε ένα μοντέλο του ατόμου, δίχως να σκο-

τίζεται ιδιαίτερα αν θα «έβγαζε νόημα» σε συμβατικά, κα-

θημερινά πλαίσια. 

Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, οι επιστήμονες πλέον

γνώριζαν ότι τα πάντα στη Γη αποτελούνται από άτομα, με

ένα είδος ατόμου να αντιστοιχεί σε κάθε χημικό στοιχείο –

άτομα οξυγόνου, άτομα χρυσού, άτομα υδρογόνου κ.ά. Γνώ-

ριζαν επίσης ότι, αντίθετα με την παλιότερη αντίληψη, τα άτο-

MIA BIOΓPAΦIA TOY ΣYMΠANTOΣ

30

5. Ελληνική έκδοση: Ο χαρακτήρας του φυσικού νόμου, Π.E.K., Ηρά-

κλειο, 1999. (Σ.τ.Μ.)



μα δεν ήταν αδιαίρετες οντότητες, αλλά, υπό τις κατάλλη-

λες συνθήκες, μπορούσαν να αποσπαστούν από αυτά ορι-

σμένα κομμάτια τους, τα οποία ονομάστηκαν ηλεκτρόνια.

Την εποχή εκείνη, το πιο δημοφιλές μοντέλο του ηλεκτρο-

νίου το περιέγραφε σαν μικροσκοπικό σωματίδιο, και τα πει-

ράματα έδειχναν ότι, πράγματι, τα ηλεκτρόνια συμπεριφέ-

ρονταν σαν μικροσκοπικά σωματίδια. Το αίνιγμα που έλυσε

ο Bohr ήταν ο τρόπος με τον οποίο εκπέμπεται (ή απορρο-

φάται) φως από διαφορετικά, μονήρη άτομα, πηγαίνοντας

παραπέρα τη μελέτη του Planck για το φως το οποίο εκπέ-

μπεται από θερμά αντικείμενα που αποτελούνται από πολ-

λά διαφορετικά άτομα. Το φάσμα του ορατού φωτός περι-

λαμβάνει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου (για την ακρί-

βεια, το ουράνιο τόξο είναι ένα φάσμα)· όμως, εάν ένα καθα-

ρό στοιχείο (όπως το νάτριο) θερμανθεί από μια φλόγα, εκ-

πέμπει φως πολύ συγκεκριμένου μήκους κύματος ή, αν θέ-

λετε, χρώματος. Στην περίπτωση του νατρίου, οι γραμμές αυ-

τές βρίσκονται στο κίτρινο-πορτοκαλί τμήμα του ουράνιου

τόξου. Κάθε στοιχείο όμως (δηλαδή, κάθε άτομο) δημιουρ-

γεί τις δικές του χαρακτηριστικές γραμμές εκπομπής, κάτι σαν

δακτυλικό αποτύπωμα υπό τη μορφή «κωδικού προϊόντος».

Το μείγμα χρωμάτων που παρατηρεί κανείς στο ουράνιο τό-

ξο είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών ειδών ατόμων,

με το καθένα να εκπέμπει σε διαφορετικό μήκος κύματος,

ώστε να συντεθεί το ηλιακό φως. Συνήθως, το μείγμα αυτό

παράγει το φαινομενικά λευκό φως και μπορεί να διαχωρι-

στεί στα χρώματα από τα οποία αποτελείται από τον τρόπο

που αλλάζουν τη διεύθυνσή τους οι σταγόνες της βροχής ή,

όπως διαπίστωσε ο Ισαάκ Νεύτων, από ένα τριγωνικό πρί-

σμα από γυαλί.

Το φως τώρα είναι μια μορφή ενέργειας, και η φωτεινή

ενέργεια που εκπέμπεται από τα άτομα πρέπει να προέρχε-

ται από τα ίδια τα άτομα (ο βασικότερος νόμος της φυσικής
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είναι ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ενέργεια από το τίπο-

τα, αν και έχει κι αυτός τα όριά του, όπως θα δούμε). Ο Bohr

συνειδητοποίησε ότι η ενέργεια αυτή προέρχεται από την

αναδιάταξη των ηλεκτρονίων στο εξώτερο τμήμα6 ενός ατό-

μου.7 Τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, ενώ

ο πυρήνας του ατόμου έχει θετικό, οπότε τα ηλεκτρόνια έλ-

κονται από τον πυρήνα κατά τον ίδιο τρόπο που ένα αντικεί-

μενο πάνω στη Γη έλκεται από τη βαρύτητα της ίδιας της Γης.

Αν μεταφέρετε κάποιο αντικείμενο από τον πρώτο στον δεύ-

τερο όροφο, πρέπει να εκτελέσετε κάποιο έργο (να κατανα-

λώσετε ενέργεια), για να το απομακρύνετε από το κέντρο της

Γης. Αν ρίξετε το εν λόγω αντικείμενο από το παράθυρο του

δεύτερου ορόφου, η ενέργεια αυτή απελευθερώνεται και με-

τατρέπεται αρχικά σε κινητική ενέργεια του αντικειμένου

και τελικά, όταν αυτό προσκρούσει στο έδαφος, σε θερμική:

Πρακτικά, το αντικείμενο θερμαίνει το έδαφος σε μικρό βαθ-

μό, καθώς αναγκάζει τα άτομα και τα μόρια να μετακινηθούν

πέρα δώθε κατά τη σύγκρουση. Ο Bohr πρότεινε ότι, κατά

τον ίδιο τρόπο, αν ένα ηλεκτρόνιο στο εξώτερο τμήμα ενός

ατόμου πλησίαζε στον πυρήνα, θα έπρεπε να χάσει κάποια

ενέργεια (υπό τη μορφή εκπεμπόμενου φωτός). Αν τώρα ένα

ηλεκτρόνιο, το οποίο βρισκόταν πιο κοντά στον πυρήνα, απορ-

ροφούσε κάποια ενέργεια (ενδεχομένως φωτεινή ή θερμι-

κή), θα μεταπηδούσε πιο έξω. Γιατί όμως πρέπει η ενέργεια

να απορροφάται και να εκπέμπεται μόνο σε συγκεκριμένα
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μήκη κύματος, τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες πο-

σότητες ενέργειας; 

Στο μοντέλο που ανέπτυξε ο Bohr, το ηλεκτρόνιο υποτί-

θεται πως κινείται γύρω από τον πυρήνα με τρόπο που θυμί-

ζει την κίνηση των πλανητών γύρω από τον Ήλιο. Ενώ όμως

καταρχήν ένας πλανήτης μπορεί να βρίσκεται σε τροχιά γύ-

ρω από τον Ήλιο σε οποιαδήποτε απόσταση, ο Bohr είπε πως

υπήρχαν μόνο ορισμένες «επιτρεπόμενες» τροχιές ηλε-

κτρονίων – σαν ένας πλανήτης να μπορούσε να κινείται είτε

στην τροχιά του Άρη είτε σε αυτήν της Γης, αλλά πουθενά εν-

διάμεσα. Σε αυτή την περίπτωση, ένα ηλεκτρόνιο θα μπο-

ρούσε να μεταπηδήσει από τη μια τροχιά στην άλλη (σαν να

μετέβαινε ο Άρης στην τροχιά της Γης) και να εκπέμψει ταυ-

τόχρονα μια ακριβή ποσότητα ενέργειας (η οποία θα αντι-

στοιχούσε σε συγκεκριμένο μήκος κύματος). Δεν θα μπο-

ρούσε όμως να μεταπηδήσει σε μια ενδιάμεση τροχιά και να

εκπέμψει ένα ενδιάμεσο ποσό ενέργειας, διότι δεν υπάρ-

χουν ενδιάμεσες τροχιές. Υπήρχαν βεβαίως τα αντίστοιχα

μαθηματικά, που επιβεβαίωναν όλη αυτή τη θεωρία και βα-

σίζονταν στις παρατηρήσεις πάνω στα φάσματα, και η φυσι-

κή του όλου πράγματος αναπτύχθηκε κατόπιν περισσότερων

πειραμάτων και παρατηρήσεων. Ωστόσο, αυτό που έχει ση-

μασία είναι ότι ο Bohr έφτιαξε ένα μοντέλο το οποίο προέ-

βλεπε πολύ αποτελεσματικά πού θα έπρεπε να είναι οι γραμ-

μές των ατομικών φασμάτων, αν και η ιδέα που έγινε γνωστή

ως «κβάντωση» δεν έβγαζε κανένα νόημα από τη συμβατική,

καθημερινή σκοπιά. Είναι εξίσου δυσνόητο το γεγονός ότι,

βάσει αυτού του μοντέλου, οι αλλαγές δίνουν την εντύπωση

ότι το ηλεκτρόνιο εξαφανίζεται από τη μία τροχιά και ταυ-

τόχρονα εμφανίζεται στην άλλη, δίχως ποτέ να διασχίζει το

μεσοδιάστημα. Αν και πήρε στους επιστήμονες πολύ καιρό να

το κατανοήσουν, ο Bohr είχε σαφώς ξεκαθαρίσει ότι ένα κα-

λό μοντέλο δεν χρειαζόταν να είναι «συμβατικά λογικό», για
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να είναι και καλό. Οφείλει μόνο να κάνει προβλέψεις (βασι-

σμένες σε σωστά μαθηματικά και φυσικές παρατηρήσεις) που

συμφωνούν με τα αποτελέσματα των πειραμάτων.

Σήμερα, το μοντέλο του Bohr για το άτομο συχνά αντι-

μετωπίζεται ως τετριμμένο και παλιομοδίτικο. Η εικόνα των

φυσικών για το ηλεκτρόνιο έχει αλλάξει πολύ από την επο-

χή του και ειδικά από τη δεκαετία του 1920, όταν ανακαλύ-

φθηκε ότι υπό ορισμένες πειραματικές συνθήκες συμπερι-

φέρεται σαν να ήταν κύμα. Όπως και το φως (για την ακρί-

βεια, κάθε οντότητα στον κβαντικό κόσμο), το ηλεκτρόνιο

εμφανίζει έναν «κυματοσωματιδιακό δυϊσμό». Δεν μπορού-

με να πούμε ότι είναι κύμα, ούτε ότι είναι σωματίδιο, παρά

μόνο ότι κατά περίπτωση (συγκεκριμένα και προβλέψιμα,

όχι τυχαία) συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο ή σαν κύμα. Το

γεγονός αυτό οδήγησε στην ιδέα ότι όλα τα ηλεκτρόνια του

ατόμου βρίσκονται σε ένα διάχυτο νέφος γύρω από τον πυ-

ρήνα, ενώ οι αλλαγές στο νέφος αυτό συντελούνται με πολύ

πιο διακριτικό τρόπο από το χοροπηδητό ενός σωματιδίου από

τη μία τροχιά στην άλλη. Αυτό είναι ένα πιο εξελιγμένο μο-

ντέλο, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά όταν θέλουμε να εξη-

γήσει πώς τα άτομα ενώνονται για να σχηματίσουν μόρια, και

πάνω του στηρίζεται όλη η σύγχρονη κατανόηση της χημείας.

Όμως, όπως το μοντέλο του Νεύτωνα είναι το μόνο που πρέ-

πει να γνωρίζετε για τη βαρύτητα, προκειμένου να υπολογί-

σετε την τροχιά ενός δορυφόρου από τη Γη στη Σελήνη, έτσι

και το μοντέλο του Bohr επαρκεί για να εξηγήσετε τις φα-

σματικές γραμμές των θερμών αντικειμένων, όπως το νάτριο

(ή ακόμα και ο Ήλιος). Τα παλιά μοντέλα σπάνια πεθαίνουν

ολοκληρωτικά – απλώς διατηρούν μια περιορισμένη χρησι-

μότητα.

Αυτά έχουμε να πούμε προς το παρόν για τα ηλεκτρόνια,

καθότι στο καθιερωμένο μοντέλο αντιμετωπίζονται ως βασικά

δομικά στοιχεία της ύλης – ως πραγματικά θεμελιώδεις οντό-
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τητες, οι οποίες δεν αποτελούνται από μικρότερα πράγματα.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τον πυρήνα. Το καθιερωμέ-

νο μοντέλο, πέρα από μια απλή «εξήγηση» –δηλαδή, ένα λει-

τουργικό μοντέλο που βοηθά στην περιγραφή–, μας δίνει και

μια καλή ιδέα για τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των

διάφορων ειδών θεμελιωδών οντοτήτων, τις οποίες έχουμε συ-

νηθίσει να αντιλαμβανόμαστε ως σωματίδια.

Δύσκολα αποφεύγουμε τη χρήση του όρου «σωματίδιο»,

τουλάχιστον μερικές φορές, όταν μιλάμε για θεμελιώδεις

οντότητες όπως τα ηλεκτρόνια, ακόμα κι αν δεν είναι πά-

ντοτε ακριβής. Πρέπει ωστόσο να θυμόμαστε ότι, ακόμα και

εάν χρησιμοποιούμε τη λέξη, αυτό δεν σημαίνει ότι οι οντό-

τητες αυτές πρέπει να γίνονται αντιληπτές αποκλειστικά ως

μικρές σκληρές σφαίρες ή συγκεντρώσεις μάζας και ενέρ-

γειας σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πράγματι, σε ορισμένα

πειράματα συμπεριφέρονται έτσι, σε άλλα όμως όχι. Μερι-

κές φορές έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος «κυματοσωματίδιο»,

προκειμένου να αποδοθεί η δυαδική φύση των κβαντικών

αντικειμένων, αλλά δεν έχω πειστεί ότι κάτι τέτοιο είναι απο-

τελεσματικό. Από την άλλη, οι φυσικοί έχουν μια εξαιρετι-

κή εναλλακτική λύση για τη λέξη «δύναμη», πράγμα πολύ κα-

λό, καθότι οι κβαντικές «δυνάμεις» είναι εξίσου παράξενες,

από συμβατικής απόψεως, με τα κβαντικά «σωματίδια». 

Όλοι μας γνωρίζουμε τις δύο δυνάμεις της φύσης, τη βα-

ρύτητα και τον ηλεκτρομαγνητισμό. Νιώθουμε τη Γη να μας

τραβάει προς τα κάτω και έχουμε δει ένα μαγνήτη να έλκει

κάποιο μεταλλικό αντικείμενο ή έχουμε ηλεκτρίσει την πλα-

στική μας χτένα περνώντας τη μέσα από τα μαλλιά μας, χρη-

σιμοποιώντας την έπειτα για να τραβήξουμε μικρά κομματά-

κια χαρτί. Όμως, όπως δείχνουν αυτά τα παραδείγματα, οι

δυνάμεις πάντοτε ασκούνται μεταξύ δύο (ή περισσότερων)

αντικειμένων – η Γη τραβάει εμάς προς τα κάτω, ο μαγνήτης

έλκει ένα καρφί. Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των σχετι-
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κών αντικειμένων, και αυτό δίνει στους φυσικούς τον όρο

που προτιμούν για να περιγράψουν τι συμβαίνει: μια αλλη-

λεπίδραση. Από τα παραδείγματα που δώσαμε μπορεί να φαί-

νεται ότι υπάρχουν τριών ειδών αλληλεπιδράσεις στην κα-

θημερινότητά μας, καθότι ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός,

επιφανειακά, εμφανίζονται ως δύο διαφορετικά πράγματα.

Όμως, κατά τον 19ο αιώνα, ο σκοτσέζος James Clerk Maxwell,

συνεχίζοντας το έργο του λονδρέζου Michael Faraday, ανα-

κάλυψε μια ομάδα εξισώσεων που περιγράφουν τόσο τον

ηλεκτρισμό όσο και τον μαγνητισμό, στο πλαίσιο του ίδιου

μοντέλου. Είναι στην πραγματικότητα δύο όψεις της ίδιας

αλληλεπίδρασης, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Από την άλλη, υπάρχουν πολλές πραγματικές και σημα-

ντικές διαφορές μεταξύ της βαρυτικής και της ηλεκτρομα-

γνητικής αλληλεπίδρασης. Η βαρύτητα είναι πάρα πολύ

αδύναμη σε σχέση με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Απαιτείται η

έλξη ολόκληρης της Γης για να κρατηθεί στο έδαφος μία

καρφίτσα, αλλά ένα παιδικό παιχνίδι με μαγνήτη αρκεί για

να υπερβεί την έλξη αυτή και να τραβήξει την καρφίτσα προς

τα πάνω. Καθότι τα ηλεκτρόνια και οι πυρήνες των ατόμων

έχουν ηλεκτρικό φορτίο και η βαρυτική έλξη ενός ατόμου

πάνω σε ένα άλλο είναι τόσο μικροσκοπική, ώστε να μπορεί

να αγνοηθεί, όλες οι σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ

ατόμων είναι ηλεκτρομαγνητικές. Άρα, οι ηλεκτρομαγνητι-

κές δυνάμεις είναι αυτές που συγκρατούν τη μορφή του σώ-

ματός σας και κάνουν τους μυς σας να δουλεύουν. Αν σηκώ-

σετε ένα μήλο από ένα τραπέζι, οι ηλεκτρομαγνητικές αλ-

ληλεπιδράσεις στους μυς σας υπερνικούν τις βαρυτικές αλ-

ληλεπιδράσεις μεταξύ του μήλου και ολόκληρης της Γης.

Είναι καθ’ όλα πραγματικό το γεγονός ότι, χάρη στις ηλε-

κτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις, είστε δυνατότεροι από

έναν ολόκληρο πλανήτη.

Αν και η βαρύτητα είναι ασθενής, έχει πολύ μεγάλη εμ-

MIA BIOΓPAΦIA TOY ΣYMΠANTOΣ

36



βέλεια. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του Ήλιου και των πλα-

νητών κρατάει τους πλανήτες σε τροχιά· και ο ίδιος ο Ήλιος,

κατά παρόμοιο τρόπο, αποτελεί μέρος ενός συστήματος πολ-

λών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων αστεριών, που σχηματί-

ζουν έναν γαλαξιακό δίσκο με διάμετρο περίπου 100.000

έτη φωτός, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του

και διατηρεί τη μορφή του χάρη στη βαρύτητα. Κατά κανό-

να, οι ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις είναι επίσης με-

γάλης εμβέλειας· όμως, μια άλλη διαφορά τους από τις βα-

ρυτικές είναι ότι έχουν πολλές μορφές και αλληλοεξουδε-

τερώνονται. Σε ένα άτομο το θετικό ηλεκτρικό φορτίο του

πυρήνα εξουδετερώνεται από αυτό των ηλεκτρονίων, οπότε

από οποιαδήποτε απόσταση μεγάλη σε σχέση με το μέγεθος

του ατόμου αυτό εμφανίζεται ως ηλεκτρικά ουδέτερο, σαν

να μην έχει καθόλου φορτίο. Αντίστοιχα, οι βόρειοι μαγνη-

τικοί πόλοι συνοδεύονται πάντοτε από νότιους και, παρόλο

που τα μαγνητικά πεδία αντικειμένων όπως η Γη και ο Ήλιος

εκτείνονται, σε κάποιο βαθμό, στο διάστημα, σε κοσμική κλί-

μακα καμία μαγνητική επίδραση δεν έλκει ή απωθεί αντι-

κείμενα μεταξύ τους.

Αυτό είναι ένα ακόμα διαχωριστικό στοιχείο μεταξύ ηλε-

κτρομαγνητισμού και βαρύτητας. Η βαρύτητα πάντοτε έλ-

κει. Όμως, ενώ αντίθετοι μαγνητικοί πόλοι ή αντίθετα ηλε-

κτρικά φορτία έλκονται μεταξύ τους, τα όμοια φορτία και οι

όμοιοι πόλοι απωθούνται, όπως ανακαλύψαμε όλοι μας όταν

ήμασταν παιδιά, όταν προσπαθήσαμε να φέρουμε σε επαφή

δύο βόρειους πόλους δύο διαφορετικών μαγνητών. Έτσι, πριν

ακόμα επιχειρήσουν οι φυσικοί να εξερευνήσουν το κβα-

ντικό βασίλειο, γνώριζαν ότι οι αλληλεπιδράσεις (δυνάμεις)

μπορούν να είναι μεγάλης ή μικρής εμβέλειας, να σχετίζο-

νται με διαφορετικά είδη «φορτίου» και είτε να έλκουν είτε

να απωθούν. Αυτό που δεν είναι εκ πρώτης όψεως προφανές

είναι ότι δεν έχουν όλες οι αλληλεπιδράσεις το ίδιο αποτέ-
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λεσμα πάνω σε κάθε πράγμα. Η βαρύτητα φαίνεται να έχει

παγκόσμια ισχύ και να επηρεάζει τα πάντα, ενώ οι ηλεκτρι-

κές και μαγνητικές αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν μόνο ορι-

σμένα αντικείμενα. Όλα αυτά φάνηκαν πολύ χρήσιμα όταν

οι φυσικοί άρχισαν να «σκαλίζουν» τον πυρήνα.

Ο τρόπος με τον οποίο τον «σκαλίζουν» είναι βομβαρδί-

ζοντάς τον με –ελλείψει καλύτερης λέξης– σωματίδια και

υπο-πυρηνικά σωματίδια, μελετώντας κατόπιν τον τρόπο

ανάκλασής τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια των εκτο-

ξευόμενων σωματιδίων, τόσο πιο λεπτομερείς είναι οι πλη-

ροφορίες που λαμβάνουμε για το «στόχο». Στις αρχές του

20ού αιώνα, αυτό γινόταν με χρήση σωματιδίων που παρά-

γονταν από φυσικές ραδιενεργές διεργασίες. Καθώς η τε-

χνολογία αναπτυσσόταν, η τεχνική αυτή τελειοποιήθηκε,

ώστε να παίρνει σωματίδια όπως τα ηλεκτρόνια και να τα

επιταχύνει σε πολύ μεγάλες ενέργειες, κάνοντας χρήση μα-

γνητικών πεδίων, μέσα σε μηχανές που (πολύ λογικά) ονο-

μάστηκαν επιταχυντές σωματιδίων. Αυτό οδήγησε στην κα-

τασκευή τεράστιων επιταχυντών, όπως αυτών του CERN, κο-

ντά στη Γενεύη, όπου σήμερα συνεχίζεται η πιο προηγμέ-

νη έρευνα σχετικά με τη φύση της ύλης και των αλληλεπι-

δράσεων («δυνάμεις της φύσης»), πράγματα για τα οποία θα

μιλήσουμε παρακάτω στο βιβλίο.

Μετά την ανακάλυψη του ίδιου του πυρήνα, στη διάρκεια

πειραμάτων που διεξήχθησαν στο Κέμπριτζ κατά τις αρχές της

δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα, το επόμενο βήμα στη

διαδικασία αυτή έγινε με την ανακάλυψη, κατά τη δεκαετία

του 1920, ότι ο πυρήνας αντιδρά στη διερεύνηση σαν μια μπά-

λα αποτελούμενη από δύο είδη σωματιδίων, τα πρωτόνια και

τα νετρόνια· αυτά είναι στριμωγμένα στον πυρήνα σαν ένα κα-

λά πακεταρισμένο τσαμπί σταφύλια. Στην πραγματικότητα,

ο πυρήνας του απλούστερου ατόμου, αυτού του υδρογόνου,

αποτελείται από ένα μόνο πρωτόνιο, αλλά όλοι οι άλλοι πυ-
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ρήνες περιέχουν τόσο πρωτόνια όσο και νετρόνια – στην πε-

ρίπτωση του πιο απλού ατόμου του ουρανίου, 92 πρωτόνια και

146 νετρόνια. Κάθε πρωτόνιο έχει ηλεκτρικό φορτίο ίσο, κατ’

απόλυτη τιμή, με το φορτίο ενός ηλεκτρονίου, οπότε σε ένα

ουδέτερο άτομο ο αριθμός πρωτονίων και ηλεκτρονίων είναι

ο ίδιος. Κάθε νετρόνιο, όπως υποδηλώνει και το όνομα,8 εί-

ναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Η προφανής ερώτηση ήταν: Γιατί η

απωθητική αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των θετικά φορτι-

σμένων πρωτονίων δεν διαλύει τον πυρήνα; Η προφανής

απάντηση, η οποία προέκυψε αργότερα από τα πειράματα,

ήταν ότι πρέπει να υπάρχει μια άλλη ελκτική αλληλεπίδρα-

ση, της οποίας την ύπαρξη δεν είχαμε λόγο να υποπτευθού-

με νωρίτερα και η οποία υπερνικά την ηλεκτρική απώθηση,

κρατώντας ακέραιο τον πυρήνα. Καθότι η αλληλεπίδραση

αυτή είναι ισχυρότερη από την ηλεκτρομαγνητική, έμεινε

γνωστή ως ισχυρή αλληλεπίδραση (ή ισχυρή δύναμη). Επί-

σης, δεδομένου ότι η επίδρασή της είναι τελείως ανεπαί-

σθητη μακριά από τον πυρήνα, ήταν σαφές πως πρέπει να εί-

ναι μικρής εμβέλειας, πρακτικά λίγο μεγαλύτερης από τη

διάμετρο ενός μεγάλου πυρήνα. Γι’ αυτό δεν υπάρχουν πυ-

ρήνες μεγαλύτεροι από αυτόν του ουρανίου. Αν θέλετε να το

δείτε εικονικά, αν προσπαθήσετε να στριμώξετε 240 πρωτό-

νια και νετρόνια μαζί, τα πρωτόνια στα αντιδιαμετρικά ση-

μεία της μπάλας εξακολουθούν να απωθούνται ισχυρά μεταξύ

τους λόγω ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης, ενώ είναι πο-

λύ μακριά για να επηρεαστούν το ένα από την ισχυρή έλξη

του άλλου.

Τα επίπεδα ενέργειας που απαιτούνται για τη μελέτη της

εσωτερικής δομής των πρωτονίων και των νετρονίων (τα οποία

είναι γνωστά ως νουκλεόνια) είναι τόσο υψηλά, ώστε χρειά-
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στηκαν δεκαετίες –από τη δεκαετία του 1930 μέχρι του 1960–

για να αποκτήσουμε ένα αξιόπιστο μοντέλο του εσωτερικού

αυτών των σωματιδίων. Η εικόνα που προέκυψε συμφωνού-

σε με ένα μοντέλο, βάσει του οποίου καθένα από τα νουκλεό-

νια αποτελείται από τρεις πραγματικά θεμελιώδεις οντότητες

(τόσο θεμελιώδεις όσο και τα ηλεκτρόνια) που λέγονται

κουάρκ. Τα πειράματα διερεύνησης των πρωτονίων και των

νετρονίων επαλήθευσαν τις προβλέψεις ενός μοντέλου, βά-

σει του οποίου υπήρχαν δύο είδη κουάρκ, με ονόματα «πά-

νω» και «κάτω»: Tο πρωτόνιο θεωρείται ότι αποτελείται από

δύο πάνω κουάρκ και ένα κάτω κουάρκ, ενώ το νετρόνιο από

δύο κάτω κουάρκ και ένα πάνω κουάρκ. Με ηλεκτρικό φορ-

τίο ίσο προς το 1/3 του φορτίου του ηλεκτρονίου για κάθε κά-

τω κουάρκ και φορτίο 2/3 αυτού του ηλεκτρονίου για κάθε

πάνω κουάρκ, τα νούμερα προστίθενται και δίνουν τις παρα-

τηρούμενες τιμές φορτίου για τα πρωτόνια και τα νετρόνια.

Γιατί όμως δεν έχουν ποτέ ανιχνευτεί μονήρη κουάρκ ή

οποιαδήποτε άλλα σωματίδια με «κλασματικό» ηλεκτρικό

φορτίο; Το μοντέλο εξηγεί το γεγονός αυτό (και τα πειράμα-

τα επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις), προτείνοντας να «περιο-

ρίζονται» τα ζεύγη ή οι τριάδες των κουάρκ μέσα σε σύνθε-

τα σωματίδια, όπως τα πρωτόνια και τα νετρόνια, από μια αλ-

ληλεπίδραση η οποία αυξάνεται όσο γίνεται μεγαλύτερη η

απόσταση μεταξύ των κουάρκ. Τόσο η βαρύτητα όσο και ο

ηλεκτρομαγνητισμός εξασθενούν με την απόσταση, αλλά

όλοι μας γνωρίζουμε μια δύναμη που συμπεριφέρεται δια-

φορετικά. Αν τεντώσετε ένα συνηθισμένο λαστιχάκι, θα νιώ-

θετε όλο και μεγαλύτερη αντίσταση, καθώς το μήκος του αυ-

ξάνεται, μέχρι να σπάσει. Τα κουάρκ συμπεριφέρονται σαν

να συγκρατούνται από ένα χαλαρό ελαστικό νήμα και κου-

νιούνται πέρα δώθε μέσα στον πυρήνα, αλλά, μόλις πάνε να

απομακρυνθούν το ένα από το άλλο, μια ισχυρή δύναμη τα

επαναφέρει απότομα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την
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ίδια αναλογία και στο επίπεδο που το λαστιχάκι σπάει: Αν κά-

ποιο από τα κουάρκ δεχτεί αρκετή ενέργεια –για παράδειγ-

μα, αν συγκρουστεί εξωτερικά με ένα ταχέως κινούμενο σω-

ματίδιο στο πλαίσιο ενός πειράματος σε επιταχυντή–, η αλ-

ληλεπίδραση με τους γείτονές του πράγματι θα «σπάσει». Βε-

βαίως, σύμφωνα με τη διάσημη εξίσωση του Einstein, E = mc2,

αυτό συμβαίνει μόνο αν υπάρχει επαρκής περίσσεια ενέργειας

(Ε), ώστε να δημιουργηθούν δύο νέα κουάρκ (καθένα με μά-

ζα m). Όλη η επιπλέον αυτή ενέργεια χρησιμοποιείται για τη

δημιουργία των δύο νέων κουάρκ, ένα σε κάθε μεριά του

«σπασίματος», οπότε πάλι πρακτικά δεν παρατηρείται ένα

μονήρες κουάρκ.

Όλη αυτή η ιστορία της παραγωγής σωματιδίων από καθα-

ρή ενέργεια (δηλαδή, m = E/c2, αν το προτιμάτε αντί για E = mc2)

είναι από μόνη της σημαντικότατη για την κατανόηση του

υποατομικού κόσμου. Στα πειράματα σύγκρουσης σωματι-

δίων, δέσμες ενεργητικών σωματιδίων συγκρούονται μετω-

πικά μεταξύ τους ή με ακίνητους στόχους. Όταν συμβαίνει αυ-

τό, τα ταχέως κινούμενα σωματίδια σταματούν απότομα, και

η κινητική ενέργεια που τους είχε δοθεί απελευθερώνεται με

τη μορφή μιας βροχής νέων σωματιδίων. Αυτά δεν είναι, υπό

καμία έννοια, σωματίδια που βρίσκονταν «μέσα» στα αρχι-

κά και τινάχτηκαν έξω από τη σύγκρουση: Είναι νέα σωματί-

δια τα οποία έχουν κυριολεκτικά συντεθεί από καθαρή ενέρ-

γεια. Τα περισσότερα σωματίδια που προκύπτουν με αυτό

τον τρόπο είναι ασταθή και διασπώνται προς λιγότερο μαζι-

κά σωματίδια, καταλήγοντας εν καιρώ στα γνωστά πρωτόνια,

νετρόνια και ηλεκτρόνια. Ο τρόπος με τον οποίο διασπώνται,

όμως, μας δίνει στοιχεία για τη δική τους εσωτερική δομή, και

αυτό έχει οδηγήσει στη βελτίωση του καθιερωμένου μοντέ-

λου. Το πρώτο βήμα ήταν να βρεθεί ένα μοντέλο που να πε-

ριγράφει την ισχυρή αλληλεπίδραση. 

Σήμερα, η αλληλεπίδραση που κρατά τα κουάρκ εγκλω-
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βισμένα μέσα στα νουκλεόνια θεωρείται η πραγματική ισχυ-

ρή αλληλεπίδραση. Η δύναμη μεταξύ νουκλεονίων, η αρχι-

κή ισχυρή αλληλεπίδραση, σήμερα θεωρείται μια πιο αδύ-

ναμη έκφανση της πραγματικής ισχυρής αλληλεπίδρασης, η

οποία διαρρέει μέσα από τα νουκλεόνια και επηρεάζει τους

γείτονές τους. Μόλις συλλέχθηκαν επαρκή στοιχεία για την

υποστήριξη του μοντέλου των κουάρκ, οι φυσικοί πολύ σύ-

ντομα έφτιαξαν ένα μοντέλο για την ισχυρή αλληλεπίδρα-

ση μεταξύ τους, καθότι, ήδη από τη δεκαετία του 1940, είχαν

συνθέσει ένα εξαιρετικά ακριβές μοντέλο για τον τρόπο με

τον οποίο τα ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια, όπως τα πρω-

τόνια και τα ηλεκτρόνια, επηρέαζαν το ένα το άλλο μέσω της

ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης.

Το μοντέλο βασίζεται στην ιδέα ενός πεδίου, η οποία εί-

ναι γνώριμη στο πλαίσιο της μαγνητικής αλληλεπίδρασης –

μια επίδραση η οποία εκτείνεται στο χώρο από κάποια πηγή.

Στην περίπτωση του μαγνητικού πεδίου, είναι δυνατόν να

λάβετε και μια οπτική εικόνα του τι συμβαίνει, τοποθετώ-

ντας ένα μαγνήτη κάτω από ένα χαρτί με ρινίσματα σιδήρου:

Αν κουνήσετε το χαρτί έστω και ελάχιστα, θα παρατηρήσετε

τα ρινίσματα να διατάσσονται πάνω στις καμπύλες «δυναμι-

κές γραμμές» του μαγνητικού πεδίου. Καθότι η σύγχρονη

θεωρία πεδίων ενσωματώνει ιδέες από την κβαντική φυσική,

σήμερα την αποκαλούμε κβαντική θεωρία πεδίων. Συγκε-

κριμένα, το κομμάτι της κβαντικής φυσικής που ενσωματώ-

νεται στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία είναι το γεγονός ότι το

φως9 υπάρχει υπό τη μορφή κβάντων τα οποία ονομάζονται

φωτόνια. Στη γλώσσα της κβαντικής φυσικής, τα φωτόνια
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αποκαλούνται κβάντα πεδίου και θεωρούνται τμήματα του

πεδίου τα οποία έχουν «διεγερθεί» από τη λήψη μιας ποσό-

τητας ενέργειας.

Κατά τη δεκαετία του 1930, οι φυσικοί ανέπτυξαν την ιδέα

ότι η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση μπορούσε να περι-

γραφεί με όρους ανταλλαγής φωτονίων μεταξύ φορτισμένων

σωματιδίων. Η πρώιμη μορφή του μοντέλου αυτού προέβλε-

πε τη συμπεριφορά φορτισμένων σωματιδίων και προσέγγι-

ζε τις πειραματικές παρατηρήσεις, αλλά δεν συμφωνούσε

επαρκώς με τις μετρήσεις που προέκυπταν για τις αλληλε-

πιδράσεις μεταξύ αυτών των σωματιδίων. Όμως, οι ανακο-

λουθίες αυτές αντιμετωπίστηκαν κατά τη δεκαετία του 1940,

με τη δημιουργία της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής (QED),10

η οποία λάμβανε υπόψη μια από τις πιο παράξενες όψεις του

κβαντικού κόσμου, την αβεβαιότητα.

Η κβαντική αβεβαιότητα είναι στην πραγματικότητα κά-

τι πάρα πολύ ακριβές. Ήταν μια ιδέα που αναπτύχθηκε από

τον γερμανό φυσικό Werner Heisenberg, στα τέλη της δε-

καετίας του 1920, αρχικά με όρους δύο γνωστών ιδιοτήτων των

σωματιδίων, της θέσης και της ορμής τους (η οποία είναι ένα

μέγεθος που υποδηλώνει την κατεύθυνση και την ταχύτητά

τους). Στον συμβατικό κόσμο έχουμε συνηθίσει στην ιδέα

ότι, κατά κανόνα, μπορούμε να μετρήσουμε ταυτόχρονα τη

θέση και την ορμή ενός αντικειμένου (όπως π.χ. της αρχετυ-

πικής μπάλας του μπιλιάρδου). Γνωρίζουμε ταυτόχρονα τό-

σο το πού βρίσκεται το αντικείμενο, όσο και το πού πάει. Ο

Heisenberg συνειδητοποίησε ότι οι κβαντικές οντότητες,

όπως τα ηλεκτρόνια και τα φωτόνια, δεν συμπεριφέρονται
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κατ’ αυτό τον τρόπο – αναδρομικά, είναι προφανές, αν λάβετε

υπόψη σας τον κυματοσωματιδιακό δυϊσμό. Η θέση είναι

πράγματι μια τυπική ιδιότητα ενός σωματιδίου, αλλά τα κύ-

ματα δεν έχουν ακριβή θέση στο χώρο. Αν μια κβαντική οντό-

τητα έχει (ή συμπεριφέρεται σαν να έχει) χαρακτηριστικά

τόσο σωματιδίου όσο και κύματος, δεν θα έπρεπε να μας εκ-

πλήσσει το γεγονός ότι είναι αδύνατο να προσδιοριστεί με

ακρίβεια η θέση της.

Ο Heisenberg ανακάλυψε ότι ο βαθμός αβεβαιότητας στη

θέση μιας κβαντικής οντότητας (η αβεβαιότητα στο πού εί-

ναι) σχετίζεται με το βαθμό αβεβαιότητας στην ορμή (αβε-

βαιότητα στο πού πηγαίνει) με τέτοιον τρόπο ώστε, όσο με-

γαλύτερη είναι η ακρίβεια με την οποία γνωρίζουμε τη θέ-

ση, τόσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα στην ορμή και τού-

μπαλιν. Οι δύο αβεβαιότητες συνδέονται με μια μαθηματική

εξίσωση, η οποία σήμερα είναι γνωστή ως εξίσωση αβεβαιό-

τητας του Heisenberg. Το σημαντικό σε όλη αυτή την ιστο-

ρία είναι ότι η αβεβαιότητα αυτή δεν είναι προϊόν ανθρώπι-

νης αδεξιότητας ή ανεπάρκειας των πειραματικών μας μεθό-

δων: Είναι εγγενές κομμάτι του κβαντικού κόσμου. Ένα ηλε-

κτρόνιο, κυριολεκτικά, δεν έχει συγκεκριμένη θέση και ορ-

μή. Για παράδειγμα, ένα ηλεκτρόνιο εγκλωβισμένο σε ένα άτο-

μο είναι αρκετά περιορισμένο σε ό,τι αφορά τη θέση, αλλά η

ορμή του συνεχώς μεταβάλλεται, καθώς κινείται μέσα στο

ηλεκτρονικό νέφος του ατόμου. Από την άλλη, ένα ηλεκτρόνιο

που κινείται στο χώρο σαν κύμα έχει αρκετά ακριβή ορμή, αλ-

λά δεν βρίσκεται σε κάποιο «σημείο» του κύματος.

Όσο παράξενα κι αν ακούγονται όλα αυτά, η ιστορία αυ-

τή δεν ολοκληρώθηκε. Η ίδια κβαντική αβεβαιότητα εμφα-

νίζεται και σε άλλα ζεύγη ιδιοτήτων στον κβαντικό κόσμο,

ένα εκ των οποίων είναι η ενέργεια και ο χρόνος. Η σχέση αβε-

βαιότητας του Heisenberg, σε συνδυασμό με την ειδική θεω-

ρία της σχετικότητας του Einstein (η οποία αφορά συγκε-
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κριμένα το χώρο και το χρόνο), μας λέει ότι, αν λάβετε έναν

συγκεκριμένο όγκο φαινομενικά άδειου χώρου και τον πα-

ρατηρήσετε για ορισμένο χρόνο, δεν μπορείτε να είστε βέ-

βαιοι πόση ενέργεια περιέχει. Δεν φταίτε βεβαίως «εσείς» ει-

δικά αλλά, όπως με τη θέση και την ορμή, ακόμα και η ίδια η

φύση δεν γνωρίζει. Έπειτα από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό

διάστημα, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ο χώρος αυτός είναι

άδειος (ή σχεδόν άδειος). Όσο μικρότερος όμως είναι ο χρό-

νος παρατήρησης, τόσο λιγότερη βεβαιότητα έχετε για την πο-

σότητα ενέργειας μέσα σε αυτόν το χώρο. Για ένα αρκετά μι-

κρό χρονικό διάστημα, ο χώρος μπορεί να γεμίσει με ενέρ-

γεια, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα «χαθεί»11 πάλι μέσα στο

χρονικό διάστημα που προβλέπει η σχέση αβεβαιότητας. 

Η ενέργεια αυτή μπορεί να έχει τη μορφή φωτονίων, τα

οποία εμφανίζονται από το πουθενά και εξαφανίζονται πά-

λι εξίσου γρήγορα. Θα μπορούσε να έχει ακόμα και τη μορ-

φή σωματιδίων όπως τα ηλεκτρόνια, με την προϋπόθεση ότι

θα υπάρχουν κατά τη μικρή χρονική αναλαμπή που επιτρέ-

πει η σχέση αβεβαιότητας. Αυτές οι βραχύβιες οντότητες εί-

ναι γνωστές ως «πλασματικά» σωματίδια, και η όλη διαδικα-

σία αποκαλείται «διακύμανση του κενού». Στο μοντέλο αυ-

τό, ο «κενός χώρος», ή το «κενό», αντιμετωπίζεται σαν κάτι

που βρίθει δραστηριότητας σε κβαντικό επίπεδο. Πιο συ-

γκεκριμένα, ένα φορτισμένο σωματίδιο, όπως ένα ηλεκτρό-

νιο, είναι σφηνωμένο σε μια θάλασσα πλασματικών σωματι-

δίων και φωτονίων, και ακόμα και στην πολύ μικρή διάρκεια

της ζωής τους τα σωματίδια αυτά αλληλεπιδρούν με αυτό.

Όταν η QED προσαρμόστηκε ώστε να λαμβάνει υπόψη την πα-
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ρουσία αυτής της θάλασσας πλασματικών σωματιδίων, έδινε

πλέον προβλέψεις που ταίριαζαν απόλυτα με τις ιδιότητες

των φορτισμένων σωματιδίων, οι οποίες είχαν παρατηρηθεί

στα πειράματα. Για την ακρίβεια, τα πειράματα και το μοντέ-

λο συμφωνούν με απόκλιση ενός δισεκατομμυριοστού ή

0,00000001%. Ο μόνος λόγος για τον οποίο η προσέγγιση

δεν είναι πιο καλή είναι ότι ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί

πειράματα αρκετά μεγάλης ακρίβειας, για να ελέγξουν πε-

ραιτέρω το μοντέλο. Πρόκειται για την ακριβέστερη συμφω-

νία μεταξύ πειράματος και θεωρίας από όλα τα μοντέλα του

πλανήτη· ούτε ο βαρυτικός νόμος του Νεύτωνα δεν έχει ελεγ-

χθεί σε τέτοιο βαθμό. Υπό αυτή την έννοια, η QED είναι το

πιο επιτυχημένο μοντέλο σε όλη την επιστήμη και, μάλιστα,

η επιτυχία του οφείλεται στη συμπερίληψη της κβαντικής

αβεβαιότητας, του κενού που βρίθει δραστηριότητας, καθώς

και των πλασματικών σωματιδίων. Το μοντέλο περνά συνο-

λικά τη δοκιμασία.

Δεν αποτελεί λοιπόν ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι,

όταν οι φυσικοί θέλησαν να αναπτύξουν ένα μοντέλο για την

αλληλεπίδραση μεταξύ κουάρκ, δηλαδή την ισχυρή αλλη-

λεπίδραση, πήραν σαν βάση την QED και προσπάθησαν να

αναπτύξουν μια παρόμοια θεωρία κβαντικού πεδίου. Σε αυ-

τό το μοντέλο τα κβάντα πεδίου που είναι υπεύθυνα για τη

μετάδοση της ισχυρής αλληλεπίδρασης λέγονται γλουόνια,

επειδή βοηθούν τα κουάρκ να κολλήσουν.12 Όπως ακριβώς

τα φωτόνια σχετίζονται με το ηλεκτρικό φορτίο, έτσι και τα

γλουόνια σχετίζονται με ένα άλλου είδους φορτίο, το οποίο

αποκαλούμε χρώμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη συμ-

βατική έννοια της λέξης. Ενώ υπάρχουν δύο είδη ηλεκτρικού

φορτίου, θετικό και αρνητικό, υπάρχουν τρία είδη χρωματι-
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κού, τα οποία ονομάζουμε κόκκινο, μπλε και πράσινο. Όπως

αποδεικνύεται, το μοντέλο της ισχυρής αλληλεπίδρασης

απαιτεί οκτώ κβάντα για να λειτουργήσει, ενώ για το ηλε-

κτρομαγνητικό αρκούσε ένα, το φωτόνιο. Αντίθετα δε με το

φωτόνιο, τα γλουόνια έχουν μάζα.

Το μοντέλο της ισχυρής αλληλεπίδρασης, το οποίο βασί-

στηκε στην QED, ονομάζεται κβαντική χρωμοδυναμική, ή

QCD,13 καθότι κάνει χρήση των ονομάτων των χρωμάτων. Εξαι-

τίας των περιπλοκών που οφείλονται στον μεγαλύτερο αριθ-

μό κβάντων, καθώς και στο γεγονός ότι αυτά έχουν χρώμα, οι

προβλέψεις της QCD δεν ταιριάζουν τόσο καλά με τα αποτε-

λέσματα των πειραμάτων όσο αυτές της QED, γεγονός που

αποτελεί ένδειξη ότι η φυσική δεν έχει πει την τελευταία λέ-

ξη της για το καθιερωμένο μοντέλο. Είναι ωστόσο το καλύ-

τερο μοντέλο που διαθέτουμε, προκειμένου να κατανοή-

σουμε τι συμβαίνει μέσα στα πρωτόνια και τα νετρόνια.

Τα κβάντα πεδίου, όπως τα φωτόνια και τα γλουόνια, εί-

ναι γνωστά ως μποζόνια (προς τιμήν του ινδού φυσικού Σα-

τιεντρανάθ Mπόουζ), ενώ όλες οι οντότητες τις οποίες έχου-

με συνηθίσει να σκεφτόμαστε σαν σωματίδια, όπως τα ηλε-

κτρόνια και τα κουάρκ, είναι γνωστά ως φερμιόνια (από τον

ιταλό Enrico Fermi). Όπως ακριβώς τα μποζόνια θεωρούνται

κβάντα πεδίου, έτσι και τα φερμιόνια θεωρούνται κβάντα

σχετιζόμενα με τα «υλικά πεδία», τα οποία γεμίζουν όλο το

χώρο, καθιστώντας τα όρια μεταξύ «σωματιδίων» και «δυνά-

μεων» ακόμα πιο θολά. Υπάρχουν όμως διαφορές. Η βασική

διαφορά μεταξύ των δύο οικογενειών είναι το γεγονός ότι τα

μποζόνια μπορούν να δημιουργούνται από καθαρή ενέργεια,

δίχως περιορισμούς. Κάθε φορά που ανοίγετε το φως, δισε-
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κατομμύρια νέα φωτόνια πλημμυρίζουν το δωμάτιο. Αντί-

θετα, ο συνολικός αριθμός φερμιονίων στο Σύμπαν έχει πα-

ραμείνει ο ίδιος από την εποχή του Big Bang, τουλάχιστον

από όσο ξέρουμε. Ο μόνος τρόπος να δημιουργήσετε ένα

«νέο» φερμιόνιο, π.χ. ένα ηλεκτρόνιο, από ενέργεια είναι να

δημιουργήσετε ταυτόχρονα και ένα κατοπτρικό αντισωματί-

διο (εν προκειμένω, ένα ποζιτρόνιο). Το κατοπτρικό αυτό

σωματίδιο έχει τις ακριβώς αντίθετες κβαντικές ιδιότητες

(συμπεριλαμβανομένου, στην περίπτωσή μας, θετικού ηλε-

κτρικού φορτίου αντί αρνητικού), οπότε στο επίπεδο της κα-

ταμέτρησης φερμιονίων αυτά τα δύο αλληλοεξουδετερώνο-

νται, με ένα θετικό και ένα αρνητικό να ισοδυναμούν συνο-

λικά με μηδέν. Θα πούμε περισσότερα για την αντιύλη αρ-

γότερα.

Μέχρι εδώ, έχουμε κατονομάσει τρία διαφορετικά φερ-

μιόνια: το ηλεκτρόνιο, το πάνω κουάρκ και το κάτω κουάρκ.

Επίσης έχουμε διακρίνει τρία διαφορετικά είδη αλληλεπί-

δρασης: βαρύτητα, ηλεκτρομαγνητισμός και ισχυρή αλλη-

λεπίδραση. Υπάρχει όμως ένα ακόμα φερμιόνιο και μια ακό-

μα αλληλεπίδραση που πρέπει να προστεθούν στη λίστα. Αυ-

τές οι προσθήκες στο καθιερωμένο μοντέλο απαιτούνται για

την εξήγηση ενός φαινομένου που παρατηρήθηκε πρώτη φο-

ρά κατά τον 19ο αιώνα, αλλά περιγράφηκε ικανοποιητικά μα-

θηματικά μόλις τη δεκαετία του 1960. Ονομάζεται διάσπαση

βήτα και περιλαμβάνει διαδικασίες κατά τις οποίες τα ηλε-

κτρόνια (άλλοτε γνωστά ως ακτίνες β) εκτοξεύονται μακριά

από τα άτομα. Ο λόγος που χρειάστηκε τόσος καιρός για την

κατανόηση του φαινομένου ήταν επειδή έμοιαζε να μετα-

βάλλεται, όσο οι φυσικοί προχωρούσαν στα ενδότερα της δο-

μής του ατόμου.

Σε πρώτο επίπεδο, δεν είναι τόσο εντυπωσιακό το γεγο-

νός ότι τα άτομα μπορούν να αποβάλλουν ηλεκτρόνια, καθό-

τι όλα τα άτομα περιέχουν ηλεκτρόνια. Από την άλλη, όμως,
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τα πειράματα έδειξαν ότι τα ηλεκτρόνια που σχετίζονταν με

τη διάσπαση βήτα προέρχονταν από τον πυρήνα των ατόμων,

ενώ είναι γνωστό ότι οι πυρήνες δεν περιέχουν ηλεκτρόνια,

μόνο πρωτόνια και νετρόνια. Έπειτα, οι πειραματιστές ανα-

κάλυψαν ότι στη διάσπαση βήτα το νετρόνιο αποβάλλει ένα

ηλεκτρόνιο και μετατρέπεται σε πρωτόνιο. Συνολικά, δεν

υπάρχει αλλαγή στο ηλεκτρικό φορτίο του Σύμπαντος, κα-

θότι θετικό και αρνητικό αλληλοεξουδετερώνονται, αλλά φαι-

νομενικά δημιουργήθηκε ένα επιπλέον φερμιόνιο. Eπίσης,

προκειμένου να εξισορροπηθεί η ορμή και η ενέργεια του

αποβληθέντος ηλεκτρονίου, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αό-

ρατο σωματίδιο που θα απομακρυνόταν από το διασπώμενο

νετρόνιο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αμφότερα τα αινίγ-

ματα λύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1930 με την υπό-

θεση ότι, όταν παράγεται ένα ηλεκτρόνιο κατά τη διάσπαση

βήτα, παράγεται και ένα συζυγές φερμιόνιο, το νετρίνο (αν θέ-

λουμε να είμαστε ακριβείς, προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθ-

μός των φερμιονίων, ένα αντινετρίνο). Καθότι τα νετρίνο δεν

έχουν φορτίο και μόνο απειροελάχιστη μάζα, χρειάστηκε να

φτάσουμε στη δεκαετία του 1950, για να επαληθευτεί πειρα-

ματικά αυτή η εικασία (την οποία έκανε ο αυστριακός φυσι-

κός Wolfgang Pauli), κάτι το οποίο πράγματι συνέβη. Ακόμα

και τότε, όμως, ήταν σαφές ότι ούτε το ηλεκτρόνιο ούτε το νε-

τρίνο βρίσκονταν «από πριν» μέσα στο νετρόνιο: Κατά τη διά-

σπαση βήτα, η εσωτερική δομή του νετρονίου αλλάζει, προ-

κειμένου να εκλύσει ενέργεια υπό τη μορφή των δύο αυτών

σωματιδίων και να μετατραπεί σε πρωτόνιο.

Πλέον, αυτό είναι κάτι που γίνεται κατανοητό όσον αφο-

ρά τα κουάρκ. Ένα νετρόνιο περιέχει δύο κάτω κουάρκ και ένα

πάνω κουάρκ, ενώ ένα πρωτόνιο περιέχει δύο πάνω κουάρκ

και ένα κάτω κουάρκ. Το κάτω κουάρκ έχει αρνητικό ηλε-

κτρικό φορτίο ίσο με 1/3 του φορτίου του ηλεκτρονίου, και

το πάνω κουάρκ έχει θετικό φορτίο ίσο κατ’ απόλυτη τιμή με
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2/3 του φορτίου του ηλεκτρονίου. Αν λοιπόν ένα κάτω κουάρκ

μετατραπεί σε ένα πάνω κουάρκ, η διαφορά είναι ακριβώς

μία μονάδα αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου: Η απουσία αυ-

τού του αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου, ένα εξαιρετικό πα-

ράδειγμα δύο αρνητικών που κάνουν ένα θετικό,14 αφήνει

πίσω συνολικά μία μονάδα θετικού φορτίου· το νετρόνιο γί-

νεται πρωτόνιο. Το αρνητικό φορτίο φεύγει μαζί με το ηλε-

κτρόνιο, ενώ μέρος της περίσσειας ενέργειας φεύγει με το

αντινετρίνο. Τόσο ο αριθμός των φερμιονίων όσο και το συ-

νολικό φορτίο στο Σύμπαν έμειναν τα ίδια. Καθότι δε η μά-

ζα ενός κάτω κουάρκ είναι μεγαλύτερη από αυτήν ενός πά-

νω κουάρκ, με τη μάζα να ισοδυναμεί σε ενέργεια, τα πάντα

καταλήγουν σε ωραία ισορροπία. Τουλάχιστον κάτι τέτοιο

ισχύει στο μέτρο που υπάρχει ένα επιπλέον είδος αλληλε-

πίδρασης μεταξύ των εμπλεκόμενων σωματιδίων.

Η «νέα» αυτή αλληλεπίδραση έγινε γνωστή ως ασθενής

(επειδή δεν είναι τόσο ισχυρή όσο η... ισχυρή) και προέκυ-

ψε ως εξήγηση για τις διαδικασίες ραδιενεργής διάσπασης

(όταν δηλαδή διασπώνται οι πυρήνες) και ραδιενεργής σύ-

ντηξης (όταν οι πυρήνες συνενώνονται για να φτιάξουν άλ-

λους, πιο περίπλοκους, όπως συμβαίνει μέσα στους αστέρες).

Προκειμένου να συμφωνήσει με τα πειραματικά δεδομένα,

η ασθενής αλληλεπίδραση απαιτεί την ύπαρξη τριών ειδών

μποζονίων, των W+ και W-, με το καθένα να έχει την αντί-

στοιχη μονάδα ηλεκτρικού φορτίου, και το Ζ, το οποίο είναι

ηλεκτρικά ουδέτερο. Αυτό την καθιστά πιο απλή μαθηματι-

κά από την QCD, αλλά πιο περίπλοκη από την QED. Αν και η

θεωρία της ασθενούς αλληλεπίδρασης σήμερα περιγράφει πο-

λύ περισσότερα πράγματα από την απλή διάσπαση βήτα, πρέ-
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πει να κλείσουμε αυτή την ενότητα: Στη σύγχρονη εκδοχή της

διάσπασης βήτα, το κάτω κουάρκ εκπέμπει ενέργεια με τη

μορφή ενός W- μποζονίου και μετατρέπεται σε πάνω κουάρκ,

και μετά, έπειτα από πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η ενέρ-

γεια του W- μετατρέπεται σε μάζα υπό τη μορφή ενός ηλε-

κτρονίου και ενός αντινετρίνο.

Όπως και τα γλουόνια, τα W και Z σωματίδια έχουν μάζα,

την οποία προβλέπει το μοντέλο. Ένας από τους μεγάλους

θριάμβους του καθιερωμένου μοντέλου ήταν όταν τα σωμα-

τίδια αυτά ανιχνεύτηκαν στο εργαστήριο του CERN στη Γενεύη,

στις αρχές της δεκαετίας του 1980, και η μάζα τους αποδείχτηκε

ακριβώς ίση με αυτήν που προβλεπόταν. Βεβαίως, μέχρι τότε

το καθιερωμένο μοντέλο είχε γίνει σε κάποια σημεία πιο πε-

ρίπλοκο και σε κάποια άλλα πιο απλό.

Κατ’ ουσία, το καθιερωμένο μοντέλο περιγράφει τον φυ-

σικό κόσμο κάνοντας χρήση μόλις τεσσάρων σωματιδίων15

και τεσσάρων αλληλεπιδράσεων. Τα τέσσερα σωματίδια εί-

ναι το ηλεκτρόνιο, το νετρίνο (γνωστά ως λεπτόνια), το πά-

νω και το κάτω κουάρκ. Οι τέσσερις αλληλεπιδράσεις είναι

η βαρύτητα, ο ηλεκτρομαγνητισμός, η ασθενής και η ισχυρή

πυρηνική αλληλεπίδραση. Αυτά χρειάζονται όλα κι όλα οι φυ-

σικοί, προκειμένου να εξηγήσουν κάθε φυσικό φαινόμενο

πάνω στη Γη, καθώς και τις διεργασίες που συμβαίνουν στον

Ήλιο και σε κάθε αστέρα που βλέπουμε στον νυχτερινό ου-

ρανό. Προς μεγάλη τους έκπληξη, όμως, αυτά δεν αρκούσαν

για να εξηγήσουν όλα όσα παρατηρούσαν στις αφύσικες συν-

θήκες των διεργασιών υψηλών ενεργειών, οι οποίες λάμβα-

ναν χώρα μέσα στους επιταχυντές τους.

Κατά τα φαινόμενα, οι αλληλεπιδράσεις στο Σύμπαν εί-
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15. Προφανώς, το σωστό είναι τέσσερα είδη σωματιδίων, αλλά μην

λέμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια!



ναι πράγματι τέσσερις. Το απρόβλεπτο ήταν ότι στις υψηλές

ενέργειες ο κόσμος των σωματιδίων δεν δίνει μία, αλλά δύο

γενιές «απογόνων». Αν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη ενέργεια,

είναι δυνατόν να παρασκευαστούν δύο γενιές μαζικότερων

σωματιδίων μικρής διάρκειας ζωής για καθένα από τα τέσσερα

βασικά σωματίδια. Πρώτον, υπάρχει το βαρύτερο αντίστοιχο

του ηλεκτρονίου, το μιόνιο, μαζί με το αντίστοιχο νετρίνο

μιονίου, καθώς και δύο βαρύτερα κουάρκ, το γοητευτικό και

το παράξενο· έπειτα, υπάρχει ένα ακόμα βαρύτερο «ηλε-

κτρόνιο», το ταυ, με το δικό του νετρίνο, και δύο πολύ βαριά

κουάρκ, το κορυφαίο και το χαμηλό. Στο CERN διεξήχθησαν

λεπτομερή πειράματα, τα οποία έδειξαν ότι εκεί πια ολο-

κληρώνεται η ιστορία: Όση ενέργεια και να βάλετε σε μια

σωματιδιακή σύγκρουση, δεν πρόκειται να δημιουργηθεί τέ-

ταρτη γενιά σωματιδίων.

Όταν τα βαρύτερα αυτά σωματίδια παράγονται στους επι-

ταχυντές, πολύ σύντομα διασπώνται, καταλήγοντας στα γνω-

στά σωματίδια πρώτης γενιάς. Σήμερα, λοιπόν, έχουν καθα-

ρά ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, αλλά κατά τις διεργασίες ιδιαί-

τερα υψηλής ενέργειας του πρώιμου Σύμπαντος θα πρέπει να

παράγονταν σε αφθονία και να επηρέασαν την εξέλιξή του.

Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει γιατί το Σύμπαν είναι τόσο σπάτα-

λο, ώστε να επιτρέπει την ύπαρξη αυτών των βαρύτερων εκ-

δοχών των τεσσάρων θεμελιωδών σωματιδίων. Αυτό είναι άλ-

λο ένα σημάδι ότι η φυσική δεν έχει πει την τελευταία λέξη

της για το καθιερωμένο μοντέλο.

Μην απελπίζεστε όμως. Την ίδια στιγμή που το καθιε-

ρωμένο μοντέλο ενσωμάτωνε αυτή τη διόλου ευπρόσδεκτη

προσθήκη στον ζωολογικό κήπο των σωματιδίων, έπαιρνε

μέτρα για την εξάλειψη της μιας από τις αλληλεπιδράσεις,

ανοίγοντας δρόμο για την εξάλειψη και άλλων.

Πέρα από τη μάζα και το φορτίο των σωματιδίων, οι εξι-

σώσεις οι οποίες περιγράφουν τα μποζόνια W και Z ως αυτά
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που σχετίζονται με το ασθενές πεδίο είναι πολύ συναφείς με

αυτές που συσχετίζουν το φωτόνιο με το ηλεκτρομαγνητικό

πεδίο. Από την άλλη, το ηλεκτρικό φορτίο περιγράφεται ήδη

από τις ηλεκτρομαγνητικές εξισώσεις του Maxwell. Κατά τη

δεκαετία του 1960, οι φυσικοί συνειδητοποίησαν ότι, αν έβρι-

σκαν έναν τρόπο να «προσθέσουν» τη μάζα στα φωτόνια, τό-

τε θα προέκυπτε μία μόνο ομάδα εξισώσεων, η οποία θα πε-

ριέγραφε τόσο το ηλεκτρομαγνητικό όσο και το ασθενές πε-

δίο – θα είχαν συνδυάσει τα δύο πεδία σε μία «ηλεκτρασθε-

νή» αλληλεπίδραση. Η αναζήτηση για την ενοποίηση των

δύο αυτών αλληλεπιδράσεων οδήγησε τους θεωρητικούς φυ-

σικούς σε μεγάλο αδιέξοδο, πριν μπορέσουν να καταλήξουν

σε ένα ικανοποιητικό μοντέλο.16 Το μοντέλο που έφτιαξαν,

πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του καθιερωμένου μοντέλου,

προέκυψε στην πραγματικότητα από τις προσπάθειες του βρε-

τανού φυσικού Peter Higgs (ο οποίος εργαζόταν στο CERN)

να βρει ένα μοντέλο για την ισχυρή αλληλεπίδραση – παρό-

λο που, όπως συχνά συμβαίνει στη σύγχρονη επιστήμη, πολ-

λοί άλλοι άνθρωποι είχαν ανάμειξη στη συγκεκριμένη ιδέα.

Η ιδέα του Higgs ήταν ότι όλα τα σωματίδια εκ φύσεως

δεν έχουν μάζα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα «νέο» πεδίο,

το οποίο πρωτύτερα κανείς δεν είχε λάβει υπόψη, που γεμί-

ζει όλο το Σύμπαν και αλληλεπιδρά με τα σωματίδια δίνο-

ντάς τους μάζα. Σήμερα το πεδίο αυτό είναι γνωστό ως πεδίο

Higgs. Ένας εύκολος τρόπος για να καταλάβετε τι συμβαίνει

είναι να φανταστείτε πώς θα άλλαζε η συμπεριφορά ενός

διαστημόπλοιου, αν το διάστημα ήταν στην πραγματικότητα

γεμάτο με ένα αόρατο αέριο, όπως ο αέρας. Στο κενό, αν οι

πυραυλοκινητήρες ενός εξερευνητικού σκάφους χρησιμο-
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που ταιριάζουν με τα πειραματικά αποτελέσματα.



ποιηθούν για να του παρέχουν σταθερή ώθηση, όσο αυτοί

λειτουργούν, το σκάφος θα επιταχύνεται με σταθερό ρυθμό.

Αν όμως το σκάφος κινούνταν μέσα σε μια τελείως ομογενή

θάλασσα αερίου, δεν θα επιταχυνόταν το ίδιο με τους πυ-

ραυλοκινητήρες εν ενεργεία λόγω της τριβής με το αέριο. Θα

ήταν σαν το σκάφος να είχε μεγαλύτερη μάζα από όση έχει

πραγματικά. Κατ’ αναλογία, τα σωματίδια δίχως μάζα που κι-

νούνται μέσα σε ένα πεδίο Higgs συναντούν μια «τριβή», η

οποία φαίνεται σαν να τους δίνει μάζα, με την ακριβή τιμή

της να εξαρτάται από τη φύση του εκάστοτε σωματιδίου και

την ισχύ της επίδρασης που δέχεται από το πεδίο Higgs.

Το μοντέλο αυτό κάνει προβλέψεις για τις μάζες των σω-

ματιδίων W και Z και, όπως αναφέραμε, τα πειράματα του

CERN το 1984 έφτασαν σε επίπεδα ενέργειας από τα οποία

μπορούσαν να παραχθούν σωματίδια τέτοιας μάζας, με βά-

ση την εξίσωση E = mc2. Τα σωματίδια δημιουργήθηκαν ακρι-

βώς όπως προέβλεπε το μοντέλο και με ακριβώς τις σωστές

μάζες. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Κα-

θιερωμένου Μοντέλου. Ωστόσο, κάνει και μια πρόβλεψη η

οποία δεν έχει ακόμη επαληθευτεί.

Σύμφωνα με το μοντέλο, το πεδίο Higgs, όπως άλλωστε

και κάθε πεδίο, πρέπει να έχει το αντίστοιχο σωματίδιο που σχε-

τίζεται με αυτό – εν προκειμένω, το μποζόνιο Higgs. Όμως,

το σωματίδιο αυτό έχει υπερβολικά μεγάλη μάζα για να έχει

προκύψει σε οποιοδήποτε από τα πειράματα που έχουν διε-

ξαχθεί στη Γη. Το 2007, όμως, θα λειτουργεί στο CERN ένας

νέος επιταχυντής, ο LHC (Large Hadron Collider).17 Για να

πάρετε μια ιδέα της απαιτούμενης προσπάθειας προκειμένου
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17. «Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων», ο οποίος λόγω διάφορων

τεχνικών προβλημάτων έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λει-

τουργία τον Nοέμβριο του 2009. (Σ.τ.Μ.)



να αναζητήσουμε τα βαθύτερα μυστήρια της φύσης του Σύ-

μπαντος στο επίπεδο αυτό, αρκεί να αναφερθούμε στο κό-

στος κατασκευής και το μέγεθος του LHC. Είναι θαμμένος

100 μέτρα κάτω από το έδαφος και βρίσκεται σε ένα κυκλικό

τούνελ μήκους 27 χιλιομέτρων, το οποίο έχει ανοιχτεί σε συ-

μπαγή βράχο. Ο LHC θα παίρνει δέσμες πρωτονίων που έχουν

ήδη επιταχυνθεί σε υψηλές ενέργειες στο CERN και θα τις ανα-

γκάζει να συγκρουστούν μετωπικά, με τη σύγκρουση να πα-

ράγει ενέργεια 14 τερα-ηλεκτρονιοβόλτ (TeV: 1 TeV είναι

1.000 δισεκατομμύρια ηλεκτρονιοβόλτ). Αυτό ισοδυναμεί

περίπου με την κινητική ενέργεια ενός κουνουπιού – συ-

μπυκνωμένη όμως σε όγκο 1.000 δισεκατομμύρια φορές μι-

κρότερο από τον όγκο του κουνουπιού. Είναι αρκετή ενέργεια

για να παραχθούν 1.000 πρωτόνια. Ο LHC θα έχει επίσης τη

δυνατότητα να συγκρούει δέσμες πυρήνων μολύβδου σε ενέρ-

γειες λίγο πάνω από τα 1.000 TeV. Θα κάνει χρήση 1.296 μα-

γνητών υπεραγωγών, καθώς και 2.500 άλλων μαγνητών, προ-

κειμένου να επιταχύνει και να καθοδηγεί τις δέσμες σωμα-

τιδίων, με κόστος, για να το στρογγυλέψουμε, περίπου 5 δι-

σεκατομμύρια ευρώ (μόλις λίγο πιο κάτω από 3,5 δισεκα-

τομμύρια λίρες). Αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πλη-

ρώσουμε για να ελέγξουμε το Καθιερωμένο Μοντέλο. Αν εί-

ναι πράγματι σωστό, ο LHC θα πρέπει να αρχίσει να παράγει

σωματίδια Higgs πολύ σύντομα αφού τεθεί σε λειτουργία.

Αν το σωματίδιο Higgs βρεθεί, όπως προβλέπεται, θα κατα-

στήσει το Kαθιερωμένο Mοντέλο πολύ πιο βέβαιο, και είναι

σίγουρο ότι ο Peter Higgs θα πάρει το βραβείο Νόμπελ. Αν

πάλι δεν προκύψει στην αναμενόμενη μάζα, αυτό θα μας δεί-

ξει το δρόμο προς ένα καλύτερο μοντέλο του υποατομικού κό-

σμου. 

Άρα, λοιπόν, το Kαθιερωμένο Mοντέλο της φυσικής σω-

ματιδίων, όσα δηλαδή νομίζουμε πως γνωρίζουμε, πλέον εν-

σωματώνει τα τέσσερα βασικά σωματίδια σε δύο ζεύγη (ηλε-
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κτρόνιο και νετρίνο, πάνω και κάτω κουάρκ), τα οποία επα-

ναλαμβάνονται (για άγνωστους λόγους) για δύο ακόμα γενιές.

Επίσης περιλαμβάνει μόνο τρεις αλληλεπιδράσεις (βαρύτη-

τα, ηλεκτρασθενής και ισχυρή), καθώς και το πεδίο Higgs. Το

πακέτο αυτό εξηγεί τα πάντα στη Γη, καθώς και τη λειτουρ-

γία των αστέρων. Οι φυσικοί όμως θέλουν να προχωρήσουν

παραπέρα. Θέλουν να εξηγήσουν από πού προήλθε το Σύμπαν

και πώς δημιουργήθηκαν οι αστέρες και οι πλανήτες. Όπως

θα δούμε στο Κεφάλαιο 3, υπάρχουν αρκετά βάσιμα στοιχεία

ότι το Σύμπαν δημιουργήθηκε πριν από 14 δισεκατομμύρια

χρόνια από μια θερμή πύρινη σφαίρα, όπου οι ενέργειες ξε-

περνούσαν κατά πολύ οτιδήποτε μπορούμε να επιτύχουμε στα

πειράματά μας. Οπότε, προκειμένου να καταλάβουμε από

πού προήλθε ο κόσμος και τελικά από πού προήλθαμε εμείς,

οι θεωρητικοί φυσικοί πρέπει να προχωρήσουν πέρα από το

Καθιερωμένο Μοντέλο, σε αυτά που νομίζουμε πως γνωρί-

ζουμε.
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