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Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2021
...για τα πολύπλοκα συστήματα

Η απονομή των βραβείων Νόμπελ είναι ένα γεγονός που
αναμένεται με ιδιαίτερη ανυπομονησία από την παγκόσμια
επιστημονική κοινότητα κάθε
χρόνο. Το κύρος του βραβείου είναι τέτοιο που οι επιστήμονες/ισσες στους οποίους
απονέμεται, επισφραγίζουν τη
συμβολή τους και απολαμβάΔάφνη Παρλιάρη νουν την αναγνώριση και την
Υποψήφια
καταξίωση στο πεδίο εξειδίΔιδάκτωρ
κευσής τους.
Τμήματος Φυσικής
Φέτος το βραβείο για τη
Φυσική μοιράστηκε σε τρεις
επιστήμονες: στον Syukuro Manabe, τον Klaus
Hasselmann (μισό απο κοινού) και τον Giorgio
Parisi (μισό), για την πρωτοποριακή συμβολή
τους στην κατανόηση περίπλοκων φυσικών συστημάτων.
Ο Giorgio Parisi, 73 ετών σήμερα, είναι καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Sapienza της Ιταλίας. Τη δεκαετία του 1980 μελετούσε τα χαρακτηριστικά των spin glasses, κραμάτων μετάλλου με ιδιόμορφες μαγνητικές ιδιότητες, και ανέπτυξε ένα φυσικομαθηματικό μοντέλο εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο
«διαταραγμένες περιστροφές» μπορούν να συνυπάρξουν εντός αυτών των γυαλιών. Η εργασία
του ακούγεται ίσως υπερβολικά εξειδικευμένη για
Νόμπελ, η ανακάλυψή του όμως ήταν τόσο θεμελιώδης που επέτρεψε την κατανόηση και περιγραφή πολλών διαφορετικών και φαινομενικά
τυχαίων υλικών και φαινομένων στη φυσική, στα
μαθηματικά, τη βιολογία, τη νευροεπιστήμη και
την μηχανική μάθηση. Τα ευρήματά του αποτελούν μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές
στη θεωρία περίπλοκων συστημάτων μελετώντας

παραμέτρους όπως η τυχαιότητα των κινήσεων
των σωματιδίων από ατομικό επίπεδο μέχρι αυτό
των πλανητικών συστημάτων και βρίσκουν εφαρμογή από την περιοδικότητα των εποχών των παγετώνων μέχρι τα πρότυπα της πτήσης των πτηνών και την ανάλυση δεδομένων της πανδημίας
COVID-19. Σύμφωνα με την Επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ, ο Parisi βραβεύτηκε «για την ανακάλυψη της αλληλεπίδρασης διαταραχών και διακυμάνσεων σε φυσικά συστήματα από ατομικές
μέχρι πλανητικές κλίμακες».
Το υπόλοιπο μισό του βραβείου απονεμήθηκε
στον Syukuro Manabe και τον Klaus Hasselmann
για τη φυσική μοντελοποίηση του κλίματος της
Γης, την ποσοτικοποίηση της μεταβλητότητας και
την αξιόπιστη πρόβλεψη της υπερθέρμανσης του
πλανήτη. Σήμερα ο 90χρονος κλιματολόγος
Manabe είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πρίνστον ενώ ο Hasselmann, ωκεανογράφος ετών 89, έχει διατελέσει διευθυντής στο Ινστιτούτο Μετεωρολογίας Μαξ Πλανκ.
Στη δεκαετία του 1960 ο Manabe συνέβαλε
αποφασιστικά στη δημιουργία κλιματικών μοντέλων που έθεσαν τα θεμέλια των μοντέλων που
χρησιμοποιούμε σήμερα. Επιπλέον ανέδειξε τη
σχέση ανάμεσα στα αυξημένα επίπεδα διοξειδίου
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και στις υψηλές
πλανητικές θερμοκρασίες, συνδέοντας την ενέργεια που απορροφάται από την ατμόσφαιρα με
την κατακόρυφη κίνηση του αέρα πάνω από τη
Γη. 20 χρόνια περίπου αργότερα, ο Hasselmann
συνέδεσε βραχυπρόθεσμα καιρικά φαινόμενα με
μακροπρόθεσμες αλλαγές στο κλίμα. Είχε ήδη
προηγηθεί η δουλειά του στην ανάπτυξη μοντέλου που συνέδεε το κλίμα με τον καιρό και μπορούσε να προβλέψει τις κλιματικές διακυμάνσεις,
αποδεικνύοντας πως οι κλιματικές αλλαγές, σε
αντίθεση με τις καιρικές, μπορούν να προβλεφθούν αξιόπιστα. Το δεύτερο
σκέλος της δουλειάς του, εξίσου πρωτοποριακό με το πρώτο, ήταν η μεθοδολογία αναγνώρισης και διαχωρισμού των
ανθρωπογενών
«δακτυλικών
αποτυπωμάτων» από τα φυσικά φαινόμενα στην κλιματική
αλλαγή, που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει εφικτή η απόδειξη
πως οι ανθρωπογενείς, σε αντίθεση με τους φυσικούς, παράγοντες ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.
Ο Thors Hans Hansson,
πρόεδρος της Επιτροπής των
Νόμπελ Φυσικής, ανέφερε στη
δήλωσή του ότι «Οι ανακαλύψεις που αναγνωρίζονται φέΟι βραβευθέντες με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2021
τος αποδεικνύουν ότι οι γνώσεις μας για το κλίμα στηρίζοSyukuro Manabe
Klaus Hasselmann
Giorgio Parisi
(1/4)
(1/4)
(1/2)
νται σε μια σταθερή επιστημοPrinceton
Max Planck Institute for
Sapienza University of
νική βάση, βασισμένη σε μια
Universιty, USA
Meteorology, Germany
Rome, Italy
αυστηρή ανάλυση των παρατηhttp://phenomenon.physics.auth.gr
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ρήσεων. Οι φετινοί βραβευμένοι συνέβαλαν στο να αποκτήσουμε βαθύτερη
γνώση για τις ιδιότητες και την εξέλιξη
των πολύπλοκων φυσικών συστημάτων».
Το Νόμπελ του 2021 αναγνωρίζει
τις νέες μεθόδους για την περιγραφή
και την πρόβλεψη των πολυσύνθετων
συστημάτων που χαρακτηρίζονται απο
τυχαιότητα και αταξία και έτσι, παρόλο
που τα δύο «μισά» φαντάζουν ίσως
ασύνδετα μεταξύ τους, συγκλίνουν
στο φλέγον ζήτημα της κλιματικής
κρίσης. Ενδεχομένως το φετινό βραβείο να λειτουργεί ως «κώδωνας κινδύνου» για την αναγκαιότητα λήψης
συλλογικών μέτρων μετριασμού και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
και σίγουρα επιστεγάζει το ρόλο της
επιστημονικής κοινότητας στην παροχή απαραίτητης γνώσης για τις λύσεις
που ο πλανήτης και η παγκόσμια κοινότητα έχουν ανάγκη.
Πηγή:
https://www.nobelprize.org/

πριν 20 χρόνια

πριν 40 χρόνια
για την επίτευξη του συμπυκνώματος BoseEinstein σε ατμούς αλκαλίων και για τις πρώιμες
θεμελιώδεις ιδιότητες των
συμπυκνωμάτων

για την συνεισφορά τους
(του) στην ανάπτυξη της
φασματοσκοπίας laser
&
της φασματοσκοπίας
ηλεκτρονίων υψηλής διακριτικής ικανότητας

E. A. Cornell ● W. Ketterle ● C. E. Wieman

N. Bloembergen ● A. L. Schawlow & K. M. Siegbahn

πριν 60 χρόνια

R. Hofstadter & R. L. Mössbauer

για τις πρωτοποριακές μελέτες στην σκέδαση
ηλεκτρονίων από πυρήνες ατόμων και τις ανακαλύψεις του που αφορούν στη δομή του πυρήνα
&
για την έρευνά που αφορά την απορρόφηση
συντονισμού ακτινοβολίας γ και την ανακάλυψη
του φαινομένου που φέρει το όνομά του

πριν 100 χρόνια
για τις υπηρεσίες του στη
Θεωρητική Φυσική και ειδικότερα για την ανακάλυψη
του νόμου του φωτοηλεκτρικού φαινομένου

πριν 80 χρόνια
δεν απονεμήθηκε
λόγω του 2ου
Παγκοσμίου
Πολέμου

πριν 120 χρόνια
σε αναγνώριση των εξαιρετικών
υπηρεσιών του που οδήγησαν
στην ανακάλυψη των αξιόλογων
ακτίνων που πήραν το όνομά του

A. Einstein
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W. C. Röntgen
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Φαινόμενο Λα Νίνια

…και η επίδρασή του στον καιρό όλου του πλανήτη

Γενικά
Τελευταία ακούμε αρκετά συχνά
στο δελτίο καιρού αλλά και διαβάζουμε σε διάφορες ιστοσελίδες για
το φαινόμενο Λα Νίνια. Αρκετές είναι οι φορές που έχουμε διαβάσει
πηχυαίους τίτλους σε άρθρα των
media περί ενός ακραίου κλιματικού
Ραφαέλα Κούμπουλα φαινομένου που μπορεί να συνταΦοιτήτρια ΠΜΣ
ράξει το κλίμα ολάκερου του πλανήΥπολογιστικής
τη καθώς προκαλεί μια σειρά από
έντονα καιρικά φαινόμενα. Τι είναι, όμως, αυτό το φαινόμενο; Πόσο βάσιμοι είναι αυτοί οι ισχυρισμοί; Τι αναμένεται να συμβεί;
Το φαινόμενο Λα Νίνια είναι το αντίστροφο του φαινομένου Ελ Νίνιο. Εχει Ισπανική προέλευση (La Niña) και σημαίνει κοριτσάκι κατ’ αναλογία με το Ελ Νίνιο (El Ninio)
που σημαίνει αγοράκι. Σαν φαινόμενο χαρακτηρίζεται από
την άνοδο της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας
στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού. Προκαλεί συνήθως ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή της Ινδονησίας, τη Μαλαισία και την Αυστραλία καθώς και περιόδους μεγάλης ξηρασίας στην Νότια Αμερική.
Επιπλέον, παρατηρούνται ισχυρές θύελλες στην τροπική
περιοχή του Ατλαντικού, κύματα ψύχους στην Βόρεια Αμερική και ασυνήθιστα βροχερός καιρός στην Νοτιοανατολική Αφρική.
Το Λα Νίνια δεν έχει σταθερή περίοδο εμφάνισης, αλλά
έπεται σαν φαινόμενο του Ελ Νίνιο και κατά την διάρκειά
του οι αληγείς ανατολικοί άνεμοι ισχυροποιούνται πολύ με
αποτέλεσμα να ωθούν τα θερμά επιφανειακά νερά προς
την Ασία. Οι καταιγίδες μεταφέρονται έτσι προς τα δυτικά
του ωκεανού. Συγχρόνως, οι καταρρακτώδεις βροχές και
θύελλες είναι μειωμένες πάνω από το κεντρικό ισημερινό
Ειρηνικό και συγκρατούνται εντός της Ινδονησίας και του
δυτικού Ειρηνικού. Τότε, τα ψυχρά ρεύματα στις δυτικές
ακτές της Αμερικής αναδύονται, οι θρεπτικές ουσίες αυξάνονται, αυξάνεται ο πληθυσμός των ψαριών αλλά οι υδρατμοί μειώνονται και έτσι μειώνονται και οι βροχές στην
περιοχή. Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά περίπλοκο. Η
κίνηση τόσο μεγάλης ποσότητας θερμότητας στο ένα τέταρτο του πλανήτη μπορεί να έχει σημαντική επίδραση
στον καιρό ολόκληρου του πλανήτη.
Παγκόσμιο Κλίμα και Φαινόμενο Λα Νίνια
Το Λα Νίνια επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα και διαταράσσει τα κανονικά καιρικά φαινόμενα. Η επίδρασή του

στην κάθε χώρα εξαρτάται από την θέση της
στον χάρτη. Αναλυτικά για κάθε ήπειρο ισχύει:
• Αφρική: Εμφανίζονται περισσότερες καταιγίδες στην Νότια Αφρική κυρίως το χρονικό
διάστημα Δεκεμβρίου – Φεβρουαρίου. Την
ίδια περίοδο στην Ανατολική Αφρική το κλίμα γίνεται ξηρότερο από το κανονικό. Το 2011
που το Λα Νίνια βρισκόταν σε έξαρση, υπολο-

Σχήμα 1: Παρουσίαση της συμπεριφοράς του Ειρηνικού Ωκεανού: (α) σε κανονικές θερμοκρασίες,
(β) όταν λαμβάνει χώρα το φαινόμενο Ελ Νίνιο και
(γ) όταν λαμβάνει χώρα το φαινόμενο Λα Νίνια.
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Σχήμα 2: Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου Λα
Νίνια.

γίζεται ότι περισσότερο από 100.000 άνθρωποι πέθαναν από την πείνα και την ξηρασία. Η ξηρασία
αυτή ήταν η μεγαλύτερη ξηρασία των τελευταίων
100 χρόνων που έπληξε την Αφρική.
• Ασία: Σχηματίζονται περισσότεροι τροπικοί κυκλώνες κατά μήκος του δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού, με συνέπεια να εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα στην Νοτιοανατολική Ασία, όπως Κίνα, Ινδονησία, Φιλιππίνες και Μαλαισία. Τον Μάρτιο του
2008, όταν το φαινόμενο βρισκόταν και πάλι σε
έξαρση, προκάλεσε πτώση της θερμοκρασίας στην
επιφάνεια της θάλασσας στη Νοτιοανατολική Ασία
κατά 2 οC. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα
είναι οι πλημμύρες τον Ιούλιο του 2010 στο Πακιστάν κατά την διάρκεια των μουσώνων. Σύμφωνα
με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, πάνω από 2000
άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και πάνω από ένα
εκατομμύριο οικίες καταστράφηκαν από την αρχή
του φαινομένου. Τα Ηνωμένα Εθνη εκτιμούν ότι
περισσότεροι από 21 εκατομμύρια άνθρωποι τραυματίστηκαν ή έμειναν άστεγοι.
• Αυστραλία: Τα φαινόμενα Λα Νίνια και Ελ Νίνιο
επηρεάζουν σημαντικά την Αυστραλία. Οσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, τόσο περισσότερες βροχές και χιόνια πλήττουν την Αυστραλία ενώ παρατηρείται νεφελώδης
κάλυψη στην ανατολική και βόρεια Αυστραλία.
Εχουν παρατηρηθεί χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά την διάρκεια της ημέρας και υψηλές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια της νύχτας στις τροπικές πε-

ριοχές. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκτεταμένων
πλημμυρών και τροπικών κυκλώνων. Τέλος, η εποχή των μουσώνων ξεκινάει νωρίτερα. Το 2009 ισχυρά πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν την Αυστραλία.
Περισσότεροι από εκατό χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ
οι απώλειες έφτασαν τις 10.
• Αμερική: Παρατηρείται διαφορετική καιρική συμπεριφορά μεταξύ Βόρειας και Νότιας Αμερικής.
Στην Βόρεια Αμερική, παρατηρούνται υψηλότερες
βροχοπτώσεις στις βόρειες μεσοδυτικές πολιτείες
των ΗΠΑ και του Καναδά. Ταυτόχρονα οι βροχοπτώσεις στις νοτιοδυτικές και νοτιοανατολικές πολιτείες είναι κάτω από τον μέσο όρο. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη πολλών και ισχυρών τυφώνων
στον Ατλαντικό και λιγότερους έως ελάχιστους
στον Ειρηνικό Ωκεανό. Στον Καναδά προκαλεί περισσότερο ψυχρούς και αρκετά χιονισμένους χειμώνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το ρεκόρ χιονιού που καταγράφηκε στον Καναδά τον χειμώνα
του 2007-2008. Στην Νότια Αμερική, έχουν παρατηρηθεί πιο έντονα φαινόμενα ξηρασίας στις παράκτιες περιοχής του Περού και της Χιλής ενώ το κλίμα της Βραζιλίας είναι περισσότερο υγρό από το
κανονικό. Στην περιοχή της Βολιβίας έχουν παρατηρηθεί καταστροφικές πλημμύρες με κυριότερες αυτών του 1853, 1865, 1872, 1873, 1886, 1896, 1907, 1921,
1928, 1929 και 1931.
• Ευρώπη: Δεν παρατηρούνται έντονες αλλαγές
στην μέση κλιματική συμπεριφορά. Το κρύο είναι
αρκετά τσουχτερό τον χειμώνα στην κεντρική Ευρώπη και έχει παρατηρηθεί περισσότερο χιόνι. Βέβαια οι μέσες θερμοκρασίες την εποχή που δρα το
Αλ Νίνια δεν είναι και πολύ διαφορετικές από τις
μέσες κλιματικές θερμοκρασίες του έτους.
Το φαινόμενο Λα Νίνια στην Ελλάδα
Για τη χώρα μας, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
επιρροής. Ο χειμώνας του 2020-2021, όταν κυριάρχησε το Λα Νίνια, κύλησε σε γενικές γραμμές ήπιος, με
εξαίρεση δύο οργανωμένες ψυχρές εισβολές, του
«Λέανδρου» και της «Μήδειας», που προκάλεσαν
εκτεταμένη χιονοκάλυψη τον Δεκέμβριο. Ηταν από
τις μεγαλύτερες των τελευταίων 17 ετών. Ωστόσο, ο
Γενάρης του 2021 ήταν αρκετά θερμός, με σημαντική απόκλιση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας από
την μέση τιμή των τελευταίων δύο δεκαετιών. Το

Σχήμα 3: Συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου Λα Νίνια από το 1900.
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κύριο χαρακτηριστικό αυτού του
χειμώνα ήταν η διάρκεια των χιονοπτώσεων. Με εξαίρεση τα νησιά του Ιονίου, χιόνισε ακόμα και
σε παραθαλάσσιες περιοχές της
χώρας με σημαντική χιονόστρωση σε Κρήτη, Μύκονο, Ρόδο και
Κω.
Το 2010 υπήρξε ξανά το φαινόμενο Λα Νίνια. Ωστόσο, στην χώρα μας τους χειμερινούς μήνες
δεν εκδηλώθηκε καμία οργανωμένη διαταραχή. Αντίθετα, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα η ανθοφορία και οι αρκούδες δεν έπεσαν
σχεδόν καθόλου σε χειμερινή
νάρκη. Ο χειμώνας του 2010 έχει
καταγραφεί στην μετεο – ιστορία
της Ελλάδας ως ο υψηλότερος
θερμοκρασιακά, σύμφωνα με τις
μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Η ζέστη και η ανομβρία
διήρκησε όλο τον Ιανουάριο, ενώ
τον Φεβρουάριο υπήρξαν κάποιες
βροχές στο πρώτο δεκαήμερο και
προς τα τέλη του Φλεβάρη υπήρξε έντονη μεταφορά σκόνης από
την Αφρική.
Τα περιορισμένα επεισόδια
του φαινομένου, δεν μπορούν να
δώσουν σοβαρή στατιστική συμπεριφορά ούτε να διαμορφώσουν μια σταθερή καιρική συμπεριφορά. Οι επιστημονικές αναλύσεις για το φαινόμενο δεν δείχνουν κάποια σαφή συσχέτιση
για τον καιρό που θα επικρατήσει

Σχήμα 4: Οι επιπτώσεις του Αλ Νίνια στον Παγκόσμιο καιρό.

στην χώρα μας. Οι καιρικές προβλέψεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι απλά εικασίες με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας.
Πηγές
• Cheng, M. K., and B. D. Tapley (2004), Variations in the Earth's oblateness

•

•

•

•
•

during the past 28 years, J. Geophys. Res., 109, B09402, doi:
10.1029/2004JB003028.
Evans, J. P., and I. Boyer-Souchet (2012), Local sea surface temperatures add
to extreme precipitation in northeast Australia during La Niña, Geophys. Res.
Lett., 39, L10803, doi: 10.1029/2012GL052014.
Hoerling, M. P., and A. Kumar (2000), Understanding and predicting extratropical teleconnections related to ENSO, in El Niño and the Southern Oscillation: Multi-scale Variations and Global and Regional Impacts, edited by H. F.
Diaz and V. Markgraf, pp. 57–88, Cambridge Univ. Press, Cambridge, U. K.
https://www.cnn.gr/ellada/story/285692/arnaoytogloy-erxetai-nea-allagi-toykairoy-poso-kindyneyoyme-apo-ena-fainomeno-la-ninia (άρθρο του Σάκη Αρναούτογλου)
https://gr.k24.net/articles.aspx?a=9
http://physics4u.gr/blog/2010/07/09/%CE%AF-%CE%AF-k/

Απόκλιση δυο καιρικών μοντέλων:
Ξεκινώντας από σχεδόν την ίδια αρχική τιμή, ο Ε. Lorenz παρατήρησε ότι ο
υπολογιστής του παρήγαγε καιρικά
μοντέλα τα οποία απέκλιναν συνεχώς
έως ότου να μην εμφανίζουν καμία
ομοιότητα. Οι προσομοιώσεις που
φαίνονται στο διπλανό Σχήμα αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα 2 μηνών. Ο καιρός είναι ένα χαοτικό σύστημα και γι αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να προβλεφθεί μακροπρόθεσμα.
https://projectnile.in/2021/06/06/quantifyingthe-patterns-of-chaos/
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συστήματα προσδιορισμού θέσης

…σε εσωτερικούς χώρους

Σερασίδης Βασίλειος
Διπλωματούχος ΠΜΣ
Ραδιοηλεκτρολογίας

Σχήμα 1: Τοπολογία συστήματος Indoor Positioning System (IPS).
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Σχήμα 2: Κυματομορφή παλμού UWB.

Σχήμα 3: Η τεχνική Two Way Ranging (TWR).

ToF =

( t4 - t 1 ) - ( t 3 - t2 )

(1)

2

Σχήμα 4: (επάνω) Αλγόριθμος Τριπλευρισμού, (κάτω) Τα
πιθανά σημεία τομής τριών σφαιρών είναι τα
σημεία Α και Β.
http://phenomenon.physics.auth.gr
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extreme mass-ratio inspirals
...και βαρυτική ακτινοβολία
Εισαγωγή- Ιστορικά στοιχεία
Τον Σεπτέμβρη του 2015, οι συμβολομετρικές
διατάξεις βαρυτικών κυμάτων του LIGO, παρατηρήσαν για πρώτη φορά την εκπεμπόμενη βαρυτική ακτινοβολία από την συγχώνευση δύο μελανών οπών, γνωστή και ως
GW150914 (Σχήμα 1). Η 11η Φεβρουαρίου του
2016 αποτελεί ιστορική μέρα, καθώς η επιστημονική συνεργασία LIGO-Virgo ανακοινώΛάζαρος Σουβαϊτζής
Διπλωματούχος ΠΜΣ νει την εν λόγω παρατήρηση, η οποία αποτεΥπολογιστικής Φυσικής λεί άλλη μια «νίκη» της Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας του Albert Einstein, που πριν από
100 χρόνια προέβλεψε την ύπαρξη βαρυτικών κυμάτων ως φυσική
απόρροια της θεωρίας.
Η βαρύτητα στην ΓΘΣ έχει γεωμετρικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, η
παρουσία ύλης προκαλεί την καμπύλωση του χωροχρόνου και η
γεωμετρία του χωροχρόνου ορίζει την κίνηση της ύλης. Έτσι, δυο
μαζικά σώματα, εκ των οποίων το ένα διαγράφει τροχιά γύρω από
το άλλο, παραμορφώνουν τον χωροχρόνο δημιουργώντας κυματισμούς, βαρυτικά κύματα, όπως αντίστοιχα δύο κινούμενα φορτία
δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ακόμα και οι πιο ισχυρές
πηγές βαρυτικών κυμάτων (όπως ένα ζεύγος μελανών οπών πριν
τη συγχώνευση τους) προκαλούν πολύ μικρές διαταραχές της τάξης 10-18 m, δηλαδή 1000 φορές μικρότερες περίπου από τη διάμετρο ενός πρωτονίου. Καταλαβαίνει κανείς, λοιπόν, πως η ανίχνευ-

ση τους αποτελεί πολύ σημαντικό
επίτευγμα της επιστημονικής κοινότητας και της ραγδαία αναπτυσσόμενης τεχνολογίας των αντίστοιχων
ανιχνευτών. Στις 17 Αυγούστου του
2017, μια επίσης κομβική παρατήρηση, η GW170817, λαμβάνει χώρα, που
αφορά την σύγκρουση δύο αστέρων
νετρονίων. Πέραν της βαρυτικής ακτινοβολίας, ακολουθεί η παρατήρηση και επιβεβαίωση του φαινομένου,
γνωστό πλέον και ως killonova, σε
ακτίνες-γ και σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την παρατηρησιακή Αστροφυσική (Multi-messenger Astronomy). Καθώς η επιστήμη των βαρυτικών κυμάτων ωριμάζει και παράλληλα με την άνθιση της μηχανικής μάθησης ως εργαλείο για την ανάλυση
και επεξεργασία δεδομένων, χτίζεται
πλέον ένας κατάλογος παρατηρήσεων που θα αυξάνει εκθετικά σε πλήθος με την πάροδο των ετών, ανοίγοντας ένα ακόμα παράθυρο στην παρατήρηση του σύμπαντος.
Κλείνοντας αυτήν τη μικρή ιστορική αναδρομή, αναφέρω για πληρότητα πως τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε η ανακάλυψη (τον Ιανουάριο του 2020) δύο σημάτων βαρυτικής ακτινοβολίας, GW200105 και
GW200115, από τη σύγκρουση και
συγχώνευση διπλών συστημάτων
αποτελούμενων από μια μελανή οπή
και ένα αστέρι νετρονίων, σφραγίζοντας έτσι την παρατήρηση όλων των
πιθανών πηγών εκπομπής ΒΚ.
Ανιχνευτές και Συμβολομετρία
βαρυτικών κυμάτων

Σχήμα 1: Η πρώτη ανίχνευση σήματος βαρυτικής ακτινοβολίας, GW150914.
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Αναλόγως της πηγής βαρυτικών
κυμάτων, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία ποικίλει σε συχνότητες. Ως αποτέλεσμα, διαφορετικοί ανιχνευτές
στοχεύουν στον εντοπισμό πηγών
διαφορετικής συχνότητας. Τα 3 χαρακτηριστικά παραδείγματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αποτελούν
παρατηρήσεις επίγειων ανιχνευτών,
οι οποίοι ως τώρα έχουν πραγματοποιήσει τρεις κύκλους παρατηρήσεων, με τις ανιχνεύσεις να αυξάνουν
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Σχήμα 2: Ανιχνεύσεις ανά περίοδο παρατηρήσεων.

εκθετικά στην πιο πρόσφατη εξ αυτών (Σχήμα 2).
Η λειτουργία των ανιχνευτών βαρυτικών κυμάτων βασίζεται στην πειραματική διάταξη του συμβολομέτρου του Michelson. Ειδικότερα, δέσμη φωτός από μια πηγή λέιζερ διαχωρίζεται, με τη βοήθεια ενός διαχωριστή, σε δύο δέσμες που διαδίδονται κατά μήκος των κάθετων μεταξύ τους βραχιόνων του συμβολομέτρου (Σχήμα 3). Στα άκρα των
δύο βραχιόνων είναι αναρτημένα κάτοπτρα τα οποία είναι ελεύθερα να ταλαντωθούν. Οι δύο επιμέρους δέσμες ανακλώνται στα κάτοπτρα και επανασυνδέονται πριν τον ανιχνευτή. Αν το μήκος του
κάθε βραχίονα παραμείνει αμετάβλητο, αυτό σημαί-

νει πως η μία δέσμη αναιρεί την άλλη ή έχουμε καταστρεπτική συμβολή. Αντιθέτως αν ένα οδεύον
βαρυτικό κύμα παρεμβληθεί κατά την προηγούμενη
διαδικασία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή
του μήκους ενός από τους βραχίονες και οι δέσμες
οδηγούν σε ενισχυτική συμβολή. Οι εξισώσεις ενισχυτικής και καταστρεπτικής συμβολής είναι οι παρακάτω:
ΔL = Lx - Ly = nλ,
n = 0,1, 2, . .
ΔL = Lx - Ly = (n + 1/2)λ,
n = 0,1, 2, . .
όπου λ είναι το μήκος κύματος της χρησιμοποιούμενης ακτινοβολίας.
Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, πως όσο μεγαλύτερο
είναι το μήκος του κάθε βραχίονα, τόσο μεγαλύτερη
είναι η ενίσχυση που θα παρατηρηθεί στην τελική
δέσμη, γεγονός που εξηγεί την επιλογή τοποθεσίας
των μέχρι τώρα επίγειων ανιχνευτών και του μεγάλου μήκους (4 km στην περίπτωση του LIGO) των
βραχιόνων τους. Οι πηγές που παρατηρούν ως επί
το πλείστον οι επίγειοι ανιχνευτές είναι είτε ζεύγη
αστέρων νετρονίων, είτε μελανές οπές με μάζες ~80
Μ, οι οποίες προέρχονται από την βαρυτική κατάρρευση άστρων στο τέλος της ζωής τους, καθώς και
από τον συνδυασμό των προηγουμένων.
Extreme mass-ratio inspirals
Στο κέντρο του Γαλαξία μας (και όχι μόνο του
δικού μας) βρίσκεται μια υπερμεγέθης μελανή οπή
με μάζα MSgrA* ~ 4.1·106 Μ. Το κέντρο του Γαλαξία
είναι ένα δυναμικό περιβάλλον και φιλοξενεί μεγάλο
αριθμό συμπαγών αντικειμένων, δηλαδή αστρικών
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μελανών οπών, αστέρων νετρονίων και λευκών νάνων. Όλα αυτά είναι σε διαρκή βαρυτική αλληλεπίδραση με την κεντρική μελανή οπή και υποψήφιες
πηγές βαρυτικών κυμάτων. Από όλα τα πιθανά ζεύγη με την κεντρική μελανή οπή, αυτά με πολύ μικρή
αναλογία μάζας, θα πλησιάζουν όλο και περισσότερο προς την κεντρική μελανή οπή χάνοντας ενέργεια και στροφορμή με την μορφή βαρυτικής ακτινοβολίας, μέχρι τελικά τη συγχώνευση τους. Οι τροχιές αυτές ονομάζονται Extreme mass ratio inspirals (EMRIs) και είναι δυνατό να παρατηρηθούν με
ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων στο διάστημα, όπως
το Laser Interferometer Space Antenna (LISA) που
θα τοποθετηθεί σε τροχιά γύρω από τον Ηλιο μέσα
στη δεκαετία του 2030. Η LISA θα μπορέσει να ανιχνεύσει σήματα από EMRIs με ερυθρή μετατόπιση z
ως και 0.5-0.7, μετρώντας τη μάζα και το σπιν των
μελανών οπών σε κάθε τύπο γαλαξία, χαρτογραφώντας έτσι τον πληθυσμό μελανών οπών στο κοντινό
σύμπαν. Επίσης, μέσω των EMRIs, θα γίνει εφικτή η
φασματογραφία αστρικών μελανών οπών, ειδικά
αυτών που ανήκουν στο άνω όριο μάζας, το οποίο
δεν έχουμε καταφέρει ως τώρα να προσδιορίσουμε
παρατηρησιακά. Τα σήματα από EMRIs φέρουν επίσης (αν και έμμεσα) πληροφορία για τη δυναμική
εξέλιξη αστρικών πληθυσμών και σμηνών στο κέντρο του γαλαξία, καθώς και της αναζήτησης μελανών οπών ενδιάμεσης μάζας ΜΙΜΒΗ = 102-103 Μ στο
λεγόμενο mass gap, στο κέντρο συμπαγών (και συνήθως σφαιρικών) αστρικών σμηνών, που μέχρι σήμερα δεν έχουν επιβεβαιωθεί και αποτελούν μυστήριο. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους παρατήρησης EMRIs είναι η δυνατότητα να ελέγξουμε
την ορθότητα της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας
και συγκεκριμένα της γεωμετρίας του χωροχρόνου
γύρω από την κεντρική μελανή οπή, δηλαδή το αν
αυτή περιγράφεται από την λύση περιστρεφόμενης
μελανής οπής του Kerr. Η LISA θα μπορεί να παρατηρήσει ως και 100000 κύκλους τον χρόνο (από τα
συνολικά 4 χρόνια που είναι ο προτεινόμενος χρόνος της αποστολής), της τροχιάς πριν τη συγχώνευ-

Σχήμα 4: Η ηλιοκεντρική τροχιά του ανιχνευτή βαρυτικών
κυμάτων LISA.

ση. Αναμένουμε οι τροχιές αυτές να είναι αρχικά
πολύ έκκεντρες, με την εκκεντρότητα να φθίνει στο
e ~ 0.1—0.3 πριν τη συγχώνευση. Έτσι, τα EMRIs θα
υπόκεινται σε διαρκή μετάπτωση του περιάστρου
(η κίνηση του πλησιέστερου στο κεντρικό σώμα
σημείου της ελλειπτικής τροχιάς) και έντονη παρουσία του φαινομένου Lense-Thirring (που αφορά
την μετάπτωση του επιπέδου της ελλειπτικής τροχιάς). Συγκρίνοντας τη φάση των παρατηρούμενων
βαρυτικών κυμάτων με αυτά που προβλέπει Γενική
Θεωρία της Σχετικότητας, μπορούμε να εξακριβώσουμε αν πράγματι το κεντρικό συμπαγές αντικείμενο είναι μια μελανή οπή Kerr. Το no-hair theorem
(που για ευνόητους λόγους δεν θα μεταφράσω στα
ελληνικά), ορίζει πως μια απομονωμένη μελανή οπή Kerr μπορεί να περιγραφεί πλήρως από μόνο
δύο παραμέτρους: τη μάζα και το σπιν (που σχετίζεται με την στροφορμή) της, ενώ υπάρχουν θεωρίες που προβλέπουν την ύπαρξη κι άλλων παραμέ-

Σχήμα 5: Στιγμιότυπο της σύγκρισης κυματομορφών για μια τροχιά γύρω από μια αργά περιστρεφόμενη μελανή οπή με
στοιχεία (σπιν μελανής οπής, ποσότητα σχετική με τον ημιάξονα της τροχιάς, εκκεντρότητα, κλίση) (a, p, e, ι) = (0.1M,
6M, 0.3, 30o) και αναλογίας μαζών μ /M = 10-6.
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τρων, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρικό φορτίο.
Μια μεθοδολογία που ακολουθείται συχνά στη βιβλιογραφία, είναι η σύγκριση κυματομορφών από
μελανές οπές που περιγράφονται από την μετρική
του Kerr με άλλες που προκύπτουν από μια παραμετροποιημένη μετρική (για παράδειγμα αυτή του
Carson και Yagi ή του Johannsen) η οποία μπορεί να
αντιστοιχηθεί σε μετρικές από άλλες θεωρίες βαρύτητας. Στο Σχήμα 5 φαίνεται ένα στιγμιότυπο της
σύγκρισης κυματομορφών για μια τροχιά γύρω από
μια αργά περιστρεφόμενη μελανή οπή με στοιχεία
(σπιν της μελανής οπής, ποσότητα σχετική με τον
ημιάξονα της τροχιάς, εκκεντρότητα, κλίση) (a, p, e,
ι) = (0.1M, 6M, 0.3, 30o) και αναλογίας μαζών μ/M = 10-6.
Η μαύρη διακεκομμένη γραμμή αναπαριστά την κυματομορφή που εξάγεται από την μετρική Kerr της
Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, ενώ οι υπόλοιπες προκύπτουν από τη δυναμική (εναλλακτική θεωρία) Chern-Simons βαρύτητα, για αυξανόμενες
τιμές της παραμέτρου που σχετίζεται με τις σταθερές σύζευξης που εισέρχονται στην δράση της θεωρίας. Η διαφορά φάσης (και πλάτους) γίνεται εύκολα
αντιληπτή και εν δυνάμει παρατηρήσιμη από ένα
διαστημικό βαρυτικό συμβολόμετρο όπως η LISA. Η
πιθανές αποκλίσεις από την Γενική Θεωρία της Σχετικότητας οδηγούν σε δυο πιθανά συμπεράσματα:
1. Το κεντρικό συμπαγές αντικείμενο περιγράφεται
από την λύση του Kerr, αλλά δεν μπορεί να είναι
μια μελανή οπή, άρα κάποιο άγνωστο αντικείμενο.
2. Το αντικείμενο κατέχει έναν ορίζοντα γεγονότων
που εξαρτάται από περισσότερες από μία παραμέτρους, άρα η 4-διάστατη γενική σχετικότητα
αποτελεί προσεγγιστική μόνο λύση σε πολύ ισχυρά βαρυτικά πεδία.

Η βαρυτική ακτινοβολία από EMRIs λοιπόν, αποτελεί ένα καθοριστικής σημασίας εργαλείο στην αναζήτησή των ορίων ισχύος της Γενικής Θεωρίας
της Σχετικότητας και την συνεισφορά στην αναζήτηση και τον έλεγχο μιας (εναλλακτικής) εν δυνάμει
πιο ολοκληρωμένης θεωρίας βαρύτητας.
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συνέντευξη
Αριστείδης Βούλγαρης
Τι σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε με την Αστρονομία,
τον Ήλιο και την Οπτική;
Από μικρός είχα μία λατρεία με την Αστρονομία, αλλά
εκείνη την εποχή το να βρω πληροφορίες και ακόμα
περισσότερο ένα τηλεσκόπιο, ήταν εξαιρετικά δύσκολο, εν συγκρίσει με σήμερα. Κάποια στιγμή η μητέρα
μου, μου αγόρασε ένα τηλεσκόπιο ρωσικής κατασκευής, αρκετά βαρύ και ογκώδες. Όταν το έστησα, έβλεπα
τα είδωλα ανεστραμμένα (όπως έπρεπε, αλλά εγώ δεν
το γνώριζα). Κατόπιν παρότρυνσης της μητέρας μου,
τηλεφώνησα στο Αστεροσκοπείο του ΑΠΘ περιγράφοντας το «πρόβλημά μου» και με συνδέσανε στο τηλέφωνο με έναν καθηγητή: «Ιωάννης Σειραδάκης, παρακαλώ», ακούστηκε στο ακουστικό του τηλεφώνου… ο
αείμνηστος Ι. Σειραδάκης ήρθε στο σπίτι μου και μου
έδωσε τις πρώτες οδηγίες για τη χρήση του τηλεσκοπίου μου. Με τον Ι. Σειραδάκη έχουμε συνεργαστεί σε
αποστολές εκλείψεων, έχουμε μαζί τρεις δημοσιεύσεις
και επίσης συνεργαστήκαμε για την αναβάθμιση του
τηλεσκοπίου του Αστεροσκοπείου του ΑΠΘ το
2004/2008. Κάποια στιγμή ήρθα σε επαφή με τον αείμνηστο Γιώργο Κολοβό ο οποίος εργαζόταν στο Αστε-

ροσκοπείο. Με το που έφτασα σπίτι του, είχε ξεκινήσει
μία πολύ ισχυρή ηλιακή έκλαμψη στον Ήλιο και είδα
για πρώτη φορά το πώς συμπεριφέρεται ο Ήλιος σαν
ουράνιο σώμα. Ε! δεν ήθελε και πολύ να αρχίσω να ασχολούμαι «ζεστά» με τον Ήλιο… Τέλος, η γνωριμία
μου το 1996 με τον, συνταξιούχο σήμερα, καθηγητή Ε.
Βανίδη ήταν καθοριστική για την μετέπειτα εξέλιξή
μου: ο κύριος Βανίδης έκανε το «μοιραίο» λάθος να μου
δείξει από κοντά πως δουλεύει ένα εργαστήριο οπτικής… Ε! δεν ήθελε και πολύ να νιώσω συνεπαρμένος!
Κάποια χρόνια αργότερα ξεκίνησα να συμμετέχω ενεργά στην τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των εργαστηρίων οπτικής των φοιτητών, καθώς και την ανάπτυξη νέων διατάξεων και οργάνων του ερευνητικού
τμήματος του Εργαστηρίου Οπτικής και Φασματοσκοπίας του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης.
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της παρατήρησης του
Ήλιου σε συνθήκες ολικής έκλειψης;
Κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης Ηλίου, δεν μπορούμε να κάνουμε παρατήρηση της φωτόσφαιρας του
Ηλίου, καθώς είναι καλυμμένη από τον σεληνιακό δί-

Ο Αριστειδης Βούλγαρης γεννηθηκε στη Θεσσαλονικη και ειναι αποφοιτος τού Κρατικού Ωδειού Θεσσαλονικης.
Έλαβε το διπλωμα τού στο βιολι με “αριστα παμψηφει” το 1996. Ειναι μελος της Σύμφωνικης Ορχηστρας τού Δημού
Θεσσαλονικης τα τελεύταια 30 ετη. Έχει εκπροσωπησει την Ελλαδα στην Ορχηστρα της Μεσογειού και σε εύρωπαικες
σύναντησεις μούσικων σύνολων. Η ενασχοληση τού με τη Φύσικη, ξεκινησε απο τα μαθητικα τού χρονια. Μολις το 1988,
κατασκεύασε μια πειραματικη διαταξη με τιτλο "Η πειραματική επιβεβαίωση του Νόμου του Joule" η οποια τιμηθηκε με
επαινο σε διαγωνισμο πού προκηρύξε Ένωση Ελληνων Φύσικων Βορειού Ελλαδος. Παραλληλα με τη Μούσικη, δραστηριοποιειται στην Αστρονομια, τη Γεωμετρικη και Εφαρμοσμενη Οπτικη. Ειναι εμπειρος χειριστης τορνού και αλλων μηχανούργικων μηχανηματων σε δικο τού μηχανούργειο και εχει κατασκεύασει διαφορα αστρονομικα και οπτικα οργανα
(φασματογραφούς, ηλιοστατες, κορωνογραφούς, φιλτρα Lyot, οπτικες- ηλιακες τραπεζες, ερεύνητικες διαταξεις και
ραδιοτηλεσκοπια οδηγούμενα απο ηλεκτρονικο ύπολογιστη). Ειναι μελος διεθνούς διεπιστημονικης ομαδας ηλιακων
αστρονομων με επικεφαλης τον Αμερικανο καθηγητη J. Pasachoff, στην οποια σύμμετεχει ο καθηγητης Α. Οικονομού τού
πανεπιστημιού τού Σικαγο. Η ομαδα χρησιμοποιει οργανα, σχεδιασμενα και κατασκεύασμενα απο τον κ. Βούλγαρη, με
σκοπο την ανιχνεύση ιονισμενων στοιχειων
και τη μελετη τού μηχανισμού θερμανσης τού
ηλιακού στεμματος. Εργασιες ύστερα απο την
αναλύση των δεδομενων πού εληφθησαν απο
αύτα τα οργανα, εχούν δημοσιεύθει σε επιστημονικα περιοδικα τού εξωτερικού με κριτες, καθως και σε διεθνη σύνεδρια. Έως τωρα
εχει σύμμετασχει σε 10 αποστολες παρατηρησης ολικων εκλειψεων Ηλιού (Ελλαδα 2006,
Ρωσια 2008, Κινα 2009, Νησι τού Πασχα-Χιλη
2010, Αύστραλια 2012, Γκαμπον-Αφρικη
2013, Svalbard-Β. Πολος 2015, Ηνωμενες Πολιτειες Αμερικης 2017, Χιλη 2019 και Airborne
Flight 2021-Antarctica). Ο Αριστειδης Βούλγαρης εχει σύμβαλει επισης σημαντικα στην
αναβαθμιση τού Εργαστηριού Οπτικης και
Φασματοσκοπιας τού Τμηματος Φύσικης,
οπού σε σύνεργασια με τούς καθηγητες Ι. Αρβανιτιδη και Κ. Παπαγγελη ανελαβε την σχεδιαση και την κατασκεύη ενος μεγαλού αριθμού
οπτομηχανικων διαταξεων.

12

Φ ΑΙ Ν Ο Μ Ε Ν Ο Ν • Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Δ ΄ • Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 5 • Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι ΟΣ 2 0 2 1

σκο. Αλλά εκείνη την στιγμή μπορούμε να παρατηρήσουμε με γυμνό οφθαλμό το ηλιακό στέμμα, το οποίο
φαίνεται μόνο κατά την ολική έκλειψη. Από την κατάσταση του στέμματος και την ανάλυση του φωτός του
μέσω φασματογράφου μπορούμε να γνωρίζουμε την
σύστασή του σε ιονισμένα στοιχεία, την κατανομή
τους και τη θερμοκρασία τους. Από αυτά εξάγουμε
χρήσιμες πληροφορίες για την ενεργειακή κατάσταση
του Ηλίου.
Τι πληροφορίες λαμβάνονται κατά την φασματοσκοπική ανάλυση του φωτός από τον Ήλιο;
Από την φασματοσκοπική ανάλυση της φωτόσφαιρας
του Ήλιου (δηλ. του ηλιακού δίσκου) γνωρίζουμε την
σύσταση της χαμηλής ατμόσφαιρας του Ήλιου, δηλ.
της χρωμόσφαιρας. Το ηλιακό φάσμα είναι συνεχές,
αλλά διάστικτο από γραμμές απορρόφησης Fraunhofer, οι οποίες δημιουργούνται από τα διεγερμένα στοιχεία της χρωμόσφαιρας H, He, Fe, Na, Mg κτλ. Από την
φασματοσκοπική ανάλυση του ηλιακού στέμματος, ο
φασματογράφος μπορεί να εντοπίσει FeXIV, FeX, NiXIII,
CaXV, δηλ. πολλαπλώς ιονισμένα στοιχεία λόγω των
υπερβολικά υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν
στο στέμμα εύρους 1-4 MK.
Ποια πρέπει είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός
φασματογράφου που προορίζεται για την παρατήρηση
του ηλιακού φωτός;
Για φασματοσκοπικές παρατηρήσεις του Ήλιου χρειαζόμαστε αρκετά μεγάλες εστιακές αποστάσεις οπτικών, κάτι που συνεπάγεται την έδρασή τους σε βάσεις
μεγάλων διαστάσεων, που πρέπει να είναι σχετικά
άκαμπτες και ταυτόχρονα ελαφριές. Επίσης, χρειάζεται προστασία από την ισχυρή υπέρυθρη ακτινοβολία
του Ήλιου και ειδικός σχεδιασμός των οπτικών στοιχείων ώστε να αποτραπούν οι εσωτερικές ανακλάσεις
και η διάχυτη ακτινοβολία, η οποία μειώνει τον λόγο
σήμα/θόρυβος, μειώνοντας την απόδοση του οργάνου.
Πείτε μας λίγα λόγια για την συνεργασία σας με την
NASA και το δίκτυο των ξένων ερευνητών. Πως σας
εντόπισαν;
Η συνεργασία με τη NASA έγινε σχετικά πρόσφατα. Το
2017 έφτιαξα μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο την IcarusOptomechanics
(https://icarus-optomechanics.com)
όπου ανάρτησα φωτογραφίες του φασματογράφου μου
και κάποιες δημοσιεύσεις που έχω με αυτό το όργανο
στο επιστημονικό περιοδικό “Solar Physics”. Μία εβδομάδα μετά έλαβα ένα e-mail από το τμήμα δημοσίων
σχέσεων της NASA, όπου μου ανέφεραν πως η ιστοσελίδα μου έχει μπει στον κατάλογο σημαντικών ιστοσελίδων της NASA που αφορούν την επικείμενη έκλειψη
της Αμερικής το 2017. Μια εβδομάδα μετά έλαβα ακόμη
ένα e-mail από τη NASA. Ήταν μια πρόσκληση για μία
επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης με την υποδιευθύντρια ενός τμήματος της NASA, προκειμένου να μιλήσουμε σχετικά με τον φασματογράφο. Πέρασα από μια
ακρόαση περίπου 45 λεπτών, ώστε να απαντήσω σε
κάποιες ερωτήσεις, μάλιστα με ρώτησαν αρκετές φο-

ρές εάν είμαι ο κατασκευαστής του φασματογράφου.
Έδειξα αρκετές φωτογραφίες που χειρίζομαι μηχανουργικά όργανα και η συνάντηση έκλεισε λέγοντας
μου πως θα επικοινωνήσουν μαζί μου στην περίπτωση
που θα ήθελαν να τους κατασκευάσω αυτό το όργανο.
Τελικά ανέλαβα την κατασκευή, ο φασματογράφος τοποθετήθηκε στο αεροπλάνο G-III της NASA και πέταξε
κατά τη διάρκεια της ολικής έκλειψης Ηλίου στις 21
Αυγούστου 2017 καταγράφοντας το φάσμα του ηλιακού στέμματος.
Γιατί επιλεγήκατε εσείς για την τελευταία αποστολή
στην Ανταρκτική και όχι κάποιος αριστούχος αμερικανικού πανεπιστημίου;
Όταν η Επιστήμη δεν έχει παρωπίδες, τότε μία επιστημονική θεωρία ή ένα ερευνητικό όργανο, κρίνονται
εκ του αποτελέσματος. Ο φασματογράφος που σχεδίασα και κατασκεύασα έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε
9 αποστολές ολικών εκλείψεων (διανύοντας περίπου
170.000 km), σε μία πτήση με το αεροσκάφος G-III της
NASA, τρείς δοκιμαστικές πτήσεις χορηγούμενες από
την Aegean και έχει δώσει τρείς δημοσιευμένες, και μία
που έγινε δεκτή για δημοσίευση, εργασίες. Από την
πτήση με το αεροσκάφος πάνω από την Ανταρκτική
ήδη έχουμε τα πρώτα συμπεράσματα που προέκυψαν
από τη χρήση του φασματογράφου Icarus: εντοπίσαμε
περιοχές CaXV με θερμοκρασία 3.5-4.2 MK. Γνωρίζουμε
επίσης πως η γενική θερμοκρασία του Στέμματος έχει
αυξηθεί συγκριτικά με το 2019. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός πως πλησιάζουμε προς το επόμενο ηλιακό
μέγιστο, που αναμένεται προς το 2024/2025.
Πως αντιμετώπισε η επιστημονική κοινότητα την
«εισβολή» ενός επαγγελματία μουσικού, αλλά ερασιτέχνη αστρονόμου;
Η ελληνική επιστημονική κοινότητα θα έλεγα ούτε
κρύο, ούτε ζέστη… Με την αμερικανική επιστημονική
κοινότητα των ηλιακών αστρονόμων έχω πολύ καλές
συνεργασίες εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι αυτονόητο
πως για όλες αυτές τις συνεργασίες, έχω περάσει από
ακροάσεις, απάντησα σε ερωτήσεις αντικειμένου και
προφανώς ελέγχθηκα και εγώ για το γνωστικό μου επίπεδο, αλλά και ο φασματογράφος μου. Βέβαια πριν
από κάθε αποστολή οι συνεργάτες μου με «πιέζουν»
να φέρω και το βιολί μαζί μου!
Πως σχετίζεται το παίξιμο ενός απαιτητικού οργάνου
όπως το βιολί, με τον σχεδιασμό και την κατασκευή
των οπτομηχανικών οργάνων και των φασματογράφων;
Το βιολί και η μουσική μάλλον βοήθησε σε μεγάλο ποσοστό για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των οπτομηχανικών συστημάτων που ασχολούμαι και χρησιμοποιώ: και ο ήχος και το φως είναι κύματα και συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Το παίξιμο του βιολιού με βοήθησε να έχω μία υψηλή κατευθυντικότητα
στα δάχτυλά μου και έλεγχο στις κινήσεις. Έτσι όπως
κουρδίζω το βιολί μου να μην είναι φάλτσο, έτσι
«κουρδίζω» έναν φασματογράφο ή μία διάταξη για να
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μην «φαλτσάρει»… Από κει και
πέρα υπάρχει η λεγόμενη
«ερμηνεία» είτε χρησιμοποιείς
το βιολί, είτε τον φασματογράφο. Το κάθε όργανο έχει τα μυστικά του στην χρήση του και
για να βγάλεις το καλύτερο αποτέλεσμα χρειάζονται ειδικοί
χειρισμοί. Το μυστικό πάντως
είναι να είσαι σε συνεχή επαφή
με αυτό που ασχολείσαι και
μελετάς.
Είναι αντιληπτό πως ασχολείστε ταυτόχρονα με την Αστρονομία, την Οπτική και την Φασματοσκοπία. Πως αντιλαμβάνεστε εσείς την σχέση μεταξύ
τους;
Και οι τρείς αυτοί τομείς της σύγχρονης Επιστήμης είναι εξαιρετικά αλληλοσυνδεδεμένοι και εξαρτώμενοι. Χωρίς
την Οπτική δεν θα μπορούσε να υπάρχει το Hubble Space Telescope (HST), και χωρίς την φασματοσκοπία το HST
θα είχε περιορισμένες δυνατότητες. Η ενασχόληση του ανθρώπου με τον ουρανό είναι εσωτερική ανάγκη, προκειμένου να «Θρώσκει Άνωθεν»…
Αν γυρνούσατε τον χρόνο πίσω, θα διαλέγατε να σπουδάσετε πάλι μουσική ή φυσική;
Εάν αλλάξουμε τις παραμέτρους, η έκβαση του «πειράματος» θα είναι διαφορετική. Εάν κάτι δουλεύει αποδοτικά
και σωστά, καλύτερα μην το πειράζεις: λόγω της Εντροπίας έχεις περισσότερες πιθανότητες να το χειροτερέψεις…

Δρ. Φανή Πινακίδου
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
του Τμήματος Φυσικής

Ηλιακός κύκλος 25
Ο «Ηλιακός Κύκλος 25» ξεκίνησε, σύμφωνα με τη NASA, τον
Δεκέμβριο του 2019, όταν παρατηρήθηκε ένα ελάχιστο στην ηλιακή δραστηριότητα. Για τη μελέτη της δραστηριότητας του Ήλιου
και την εκτίμηση του σταδίου στο οποίο βρίσκεται η Ηλιακός Κύκλος, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τις ηλιακές κηλίδες. Οι ηλιακές κηλίδες σχετίζονται με την ηλιακή δραστηριότητα καθώς συχνά είναι πηγές γιγαντιαίων εκρήξεων, όπως οι ηλιακές εκλάμψεις
ή οι στεμματικές εκπομπές μάζας, που εκτοξεύουν φως, ενέργεια
και ηλιακή μάζα στο διάστημα. Για τον προσδιορισμό της έναρξης
ενός Ηλιακού Κύκλου, λαμβάνονται σε μηνιαία βάση δεδομένα για
τις ηλιακές κηλίδες από το “World Data Center for the Sunspot
Index and Long-term Solar Observations” που εδρεύει στο Βασιλικό Παρατηρητήριο του Βελγίου. Στηριζόμενοι στα δεδομένα, οι
επιστήμονες αναμένουν ένα μέγιστο στην ηλιακή δραστηριότητα
τον Ιούλιο του 2025 με ισχύ αντίστοιχη με το προηγούμενο μέγιστο, του οποίου η ένταση ήταν μικρότερη του μέσου όρου. Κάτι
τέτοιο όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στον
διαστημικό καιρό. Η ηλιακή δραστηριότητα επηρεάζει τομείς της
καθημερινής μας ζωής αλλά και τη συμπεριφορά κάποιων ζώων.
Ως μερικά παραδείγματα αναφέρονται: έντονα φαινόμενα Σέλαος
(στα μέγιστα του κύκλου), επίδραση στη μετανάστευση αποδημητικών πουλιών, επίδραση των γαιωμαγνητικών διαταραχών στη
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ανάπτυξης επαγωγικών
ρευμάτων και ελαττωμένη ανακλαστικότητα των ραδιοκυμάτων
χαμηλής συχνότητας από την ιονόσφαιρα (στο ελάχιστο του κύκλου).
Πηγή: NASA
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Διαφορά στη δραστηριότητα του Ήλιου:
(αριστερά) Ηλιακό μέγιστο τον Απρίλιο του
2014, (δεξιά) Ηλιακό ελάχιστο τον Δεκέμβριο
του 2019. Ο Δεκέμβριος του 2019 σηματοδοτεί
την έναρξη του «Ηλιακού Κύκλου 25» με το
επόμενο μέγιστο να αναμένεται το 2025
(NASA).
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λιθογραφία νανοσφαιρών
...μια χαμηλού κόστους μέθοδος παρασκευής περιοδικών νανοδομών

Σταύρος Πάνος

Υποψ. Διδάκτορας,
Τμήματος Φυσικής

Σχήμα 1: Διαδικασία λιθογραφίας σφαιρών.5
http://phenomenon.physics.auth.gr
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Σχήμα 2: (α) Εικόνα Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων
(AFM) μονοστοιβάδας PS (διαμέτρου 552 nm) που περιέχει
ατέλειες διδυμιών και κενών, (β) Εικόνα Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων μονοστοιβάδας PS χωρίς ατέλειες.

Σχήμα 3: Δισ- ή τρισδιάστατη οργάνωση των νανοσφαίρων PS. Τυπικές εικόνες AFM οργανωμένων νανοσφαίρων PS
(εξαρτώμενες από τις συνθήκες spin–coating) που εμφανίζονται σε (α) μεγάλη HCP περιοχή, (β) μικρή HCP περιοχή με
μεγάλα κενά όπου φαίνεται το υπόστρωμα, και (γ) πολυστρωματικές δομές. Αναδεικνύονται επίσης σημεία ατελειών και
όρια ‘’κρυσταλλιτών’’.
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Σχήμα 4: Εικόνες SEM δισδιάστατων διατεταγμένων συστοιχιών νανοσωματιδίων Au-Ag που κατασκευάζονται με
διαφορετικές μεθόδους φυσικής εναπόθεσης ατμών, (a,
b) thermal evaporation, (c, d) RF magnetron reactive
sputtering, (e, f) e-gun deposition.7

Πίνακας 1: Σύγκριση χαρακτηριστικών παραμέτρων των εναποτιθέμενων νανοσωματιδίων Au-Ag με τις μεθόδους thermal evaporation, RF magnetron reactive sputtering και e-gun deposition.8

http://phenomenon.physics.auth.gr
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Σχήμα 5: Κατασκευή νανοπλέγματος Cu: a) Εναπόθεση φιλμ TiO2 (πορτοκαλί) σε υπόστρωμα Si
(100) (λευκό), b) Κατασκευή μάσκας σφαιρών
πολυστυρενίου στο φιλμ TiO2, c) Εναπόθεση Cu
(μπλε) με High Power Impulse Magnetron Sputtering, d) Μικρογραφία SEM της διαδικασίας Α
και Β μετά την αφαίρεση της μάσκας PS.

Πίνακας 2: Φωτοκαταλυτική απόδοση (G) καθαρού TiO2 και νανοπλέγματος Cu
που εναποτίθενται πάνω σε υπόστρωμα TiO2.
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Σχήμα 6: Απεικόνιση του σχηματισμού νανοδομών με χρήση λιθογραφίας νανοσφαιρών.

Σχήμα 7: α) Καμπύλες L-I (Luminescence-Current) συμβατικού και διαμορφωμένων LEDs, β) Φάσματα ηλεκτροφωταύγειας
(EL) συμβατικού και διαμορφωμένων LEDs. Οι συσκευές πολώνονται σε ρεύμα έγχυσης προς τα εμπρός 20 mA.
http://phenomenon.physics.auth.gr
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κβαντική διεμπλοκή
και κβαντικές εντροπίες

Δημήτριος
Στεφανόπουλος

Διπλωματούχος
ΠΜΣ Υποατομικής
Φυσικής
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Σχήμα 1: Δεσμευμένη εντροπία Von Neuman.

Σχήμα 2: Δεσμευμένη εντροπία μίας κατάστασης Werner.

http://phenomenon.physics.auth.gr
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ελεύθερος χώρος
...το εξελισσόμενο μέσο επικοινωνίας

Καλλιόπη
Σπανίδου

Υποψήφια Διδάκτορας
του Πανεπιστημίου
Carlos III της Μαδρίτης

Σχήμα 1: (α) 3D απεικόνιση του χώρου με το LiDAR scanner ενσωματωμένο στο Iphone 12.1 (β) Ασύρματη επικοινωνία μεταξύ κτιρίων.2
(γ) Τεχνολογία LiFi με δυνατότητα
σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω μιας
λυχνίας LED.3 (δ) LiDAR αισθητήρες
στα αυτοκίνητα.4

22

Φ ΑΙ Ν Ο Μ Ε Ν Ο Ν • Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Δ ΄ • Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 5 • Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι ΟΣ 2 0 2 1

Σχήμα 2: (Επάνω) Σκίτσο του Α.G. Bell με
τη διαδρομή ακτίνων διερχόμενων από
τα στοιχεία του φωτοφώνου.5 (Κάτω)
Απεικόνιση του δέκτη του φωτοφώνου.6

http://phenomenon.physics.auth.gr
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Σχήμα 3: Οπτική συστοιχία σε φάση ενσωματωμένη σε chip, δίνοντας ένα μοτίβο συμβολής
στον ελεύθερο χώρο.9

Σχήμα 4: Πείραμα Young ή πείραμα δύο σχισμών.10

ε (r ) = n2

Σχήμα 5: (Αριστερά) Παράδειγμα οπτικής συστοιχίας σε φάση (ΟΡΑ), αποτελούμενη από κυματοδηγούς (γκρι χρώμα) και τους θερμαντήρες (πράσινο χρώμα). (Δεξιά) Απεικόνιση του θερμαντήρα επάνω από τον κυματοδηγό SiN.12
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σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις
της επιστημονικής γνώσης
Ελένη Ντεβετούδη, Λάζαρος Πελέκας, Μιχαήλ Στεφανής
Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος Φυσικής

Για την φιλοσοφία της επιστήμης
Πολλοί και ποικίλοι οι καρποί της επιστήμης. Όταν
στις συζητήσεις γίνεται λόγος περί επιστήμης, οι περισσότεροι φέρνουν αμέσως στο νου τους την υψηλή τεχνολογία, δηλαδή επιτεύγματα όπως οι υπολογιστές, η πυρηνική ενέργεια, η γενετική μηχανική ή
οι υπεραγωγοί υψηλών θερμοκρασιών. Αυτοί είναι
καρποί της εφαρμοσμένης επιστήμης και η αποτίμηση των ωφελειών, των κινδύνων και του κόστους
αυτών και άλλων παρόμοιων τεχνολογικών εξελίξεων οδηγεί συχνά σε ζωηρές αντιπαραθέσεις. Αλλά
εκτός από τα πολλά επιτεύγματα εφαρμογών και
πρακτικής χρησιμότητας, οι «καθαρές επιστήμες»
και ιδιαίτερα η βασική φυσική, εντυπωσιάζουν με την
εμβάθυνση της ανθρώπινης γνώσης που επιφέρουν. Η επιστημονική γνώση θεωρείται στις μέρες
μας ως το ανώτατο πνευματικό επίτευγμα της κοινωνίας.
Ο φιλόσοφος Κορνήλιος Καστοριάδης (19221997) έχει πει σε συνέντευξη του:
«Υπάρχει ένας τεράστιος απελευθερωτικός
ρόλος της επιστήμης, τόσο στο κοινότοπο πεδίο
των σχέσεών μας με τις θρησκείες, τις προλήψεις, όσο και στο κεντρικό, αν μπορώ να πω,
υπαρξιακό σημείο. Είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης για το «θαυμάζειν». Δηλαδή η επιστήμη
μας βγάζει από την ζωική μας διάσταση, ακριβώς διότι μας κάνει να θαυμάζουμε και να θέλουμε ταυτόχρονα να εξηγήσουμε, λόγου χάριν
τον έναστρο ουρανό κτλ.
Έπειτα, όλες αυτές οι καταπληκτικές αλληλουχίες που υπάρχουν στο όν, δηλαδή το ότι έχει
την όψη του κόσμου, με την αρχαία ελληνική
έννοια, μιας σχετικής τάξης και διάταξης την οποία
ανεξάντλητα
προσπαθούμε να κατανοήσουμε με την
επιστήμη. Πέρα από
αυτόν τον κόσμο, υπάρχει το χάος. Από
αυτήν την άποψη,
μας δείχνει την θνητότητά μας και παράλληλα μας ξεχωρίζει.
Έτσι, η επιστήμη είναι
κάτι το αμέτρητα πολύτιμο.
Κορνήλιος Καστοριάδης

Τώρα, σε μια ελεύθερη και προικισμένη με
φρόνηση κοινωνία, αυτή η διάσταση της επιστήμης δεν μπορεί παρά να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο με τη διάδοση των γνώσεων και την
κατανόηση του τι είναι επιστήμη, ότι δεν είναι ο
σκοπός της να μπορεί να κατασκευάσει καλύτερα αυτοκίνητα…
Η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε εκ νέου την πραγματική και ποιητική
διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης».
Σύμφωνα με τον Ευτύχη Μπιτσάκη, η Φιλοσοφία
–τουλάχιστον στις καλύτερες στιγμές της– είναι θεωρία της γνώσης και θεωρία του Είναι, δηλαδή είναι
κοσμοθεωρία ή κοσμοαντίληψη. Αντικείμενο της
φιλοσοφίας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι ο κόσμος σαν σύνολο, και σε οργανική συνάρτηση μ’ αυτό, η γνωστική δυνατότητα της ανθρώπινης νόησης. Το οντολογικό και το γνωσιολογικό
ερώτημα είναι αξεχώριστα. Αυτό το μαρτυρεί ολόκληρη η ιστορία της φιλοσοφίας, έστω και αν, μετά
τον Καντ, το γνωσιολογικό ερώτημα έγινε κυρίαρχο,
φτάνοντας να γίνει το μοναδικά νόμιμο αντικείμενο
της φιλοσοφίας κατά το νεότερο θετικισμό.
Στην ιστορία της Φιλοσοφίας της Επιστήμης περιλαμβάνονται οι προσπάθειες πολλών επιστημόνων,
φιλοσόφων και ιστορικών, για να συγκροτηθεί μια
συνεκτική φιλοσοφική περιγραφή του επιστημονικού
φαινομένου στο σύνολό του. Τα μεγάλα προγράμματα που εκπονήθηκαν, φιλοδόξησαν να δουν τι
είναι επιστήμη, πώς συντελείται η επιστημονική πρόοδος και ποια η σχέση των επιστημονικών θεωριών
με την πραγματικότητα.
«Φιλοσοφία της επιστήμης» ονομάστηκε ο κλάδος της φιλοσοφίας που έχει ως σκοπό την κριτική
ανάλυση της επιστήμης και το στοχασμό πάνω σ'
αυτή. Είναι ο κλάδος που επιχειρεί να κατανοήσει
τους σκοπούς και τις μεθόδους της επιστήμης, παράλληλα με τις αρχές, τις πρακτικές και τα επιτεύγματα της. Η Φιλοσοφία της Επιστήμης εμφανίζεται
στις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως στον αγγλοσαξονικό χώρο, όπου έχουμε εντυπωσιακή ανάπτυξη
των Φυσικών Επιστημών και της νέας τεχνολογίας.
Κύριο εκκολαπτήριο ιδεών, προβληματισμού και εξέλιξης του, ήταν ο λεγόμενος «Κύκλος της Βιέννης», η
ζωή του οποίου έληξε περί το τέλος της δεκαετίας
του 1950. Παράλληλα, αναπτύχθηκε η «Αναλυτική
Φιλοσοφία» η οποία ανάγει τα φιλοσοφικά προβλή-
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ματα σε προβλήματα κατανόησης της γλώσσας.
Κατά τον 20ο αιώνα αμφισβητήθηκαν έντονα οι ισχυρισμοί των Φυσικών Επιστημών ότι κάνουν προσέγγιση της αντικειμενικής αλήθειας.

Το νέο επιστημολογικό ρεύμα
Η εικοσαετία 1940-1960 είναι ή περίοδος κυριαρχίας του Λογικού Θετικισμού. Η κατάσταση άλλαξε
ριζικά στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '60 με τη
δημιουργία ενός νέου επιστημολογικού ρεύματος,
εντός του οποίου αναπτύχθηκαν επαναστατικά νέες
απόψεις που αφορούν την εξέλιξη και λειτουργία
της επιστήμης. Ως σημείο καμπής λαμβάνεται το
1962, έτος έκδοσης του βιβλίου «Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων» του Thomas Kuhn (19221996), το οποίο θεωρήθηκε το μανιφέστο του νέου
ρεύματος. Η στροφή αυτή ήταν πρώτα απ’ όλα αντίδραση στο ασφυκτικό πλαίσιο της Μαθηματικής
Λογικής και του ακραίου Εμπειρισμού. Οι εξελίξεις
ήταν τόσο ραγδαίες που στα τέλη της ίδιας δεκαετίας ο Λογικός Θετικισμός θεωρούνταν καθολικά ξεπερασμένος. Κεντρικό σημείο της νέας προσέγγισης έγινε η φύση και η εξέλιξη των επιστημονικών
θεωριών.
Οι εκπρόσωποι του νέου
ρεύματος θεωρούν ότι η θετικιστική εικόνα τής επιστήμης είναι διαστρεβλωτική,
επειδή αγνοεί την αληθινή
πρακτική των επιστημόνων
και τα πορίσματα τής ιστορικής έρευνας και θυσιάζει
στο βωμό ενός απλοϊκού
εμπειρισμού τον κυριότερο
παράγοντα
επιστημονικής
προόδου: την δημιουργικόThomas Kuhn
τητα και την φαντασία του
ερευνητή. Οι επιστημονικές
θεωρίες, όπως κάθε άλλο ανθρώπινο κατασκεύασμα, είναι ιστορικές οντότητες, με γέννηση, ακμή και
τέλος. Η εξέλιξη τής επιστήμης δεν είναι μια ομαλή,
γραμμική συσσωρευτική διαδικασία, αλλά ένα πολύ
πιο σύνθετο φαινόμενο, με περιόδους συνέχειας και
ασυνέχειας, με ριζικές αναθεωρήσεις και βαθιά ρήγματα. Η ιστορική έρευνα φανερώνει ότι η επιστήμη
ούτε τόσο εμπειρική και επαγωγική υπήρξε, ούτε αναπτύχτηκε τόσο ευθύγραμμα.
Η βασική ιδέα του Κουν είναι ότι οι επιστημονικές
γνώσεις κάθε εποχής αρθρώνονται σε ένα αυτόνομο σύστημα, με τη δική του αξία και λειτουργικότητα,
πού δεν μπορεί να κριθεί με τα δικά μας, σημερινά
κριτήρια επιστημονικότητας. Το ισχύον πρότυπο της
επιστήμης, το «Παράδειγμα» (paradigm), υποστηρίζεται και καλλιεργείται περαιτέρω από μια αφοσιωμένη σε αυτό επιστημονική κοινότητα.
Η ανάπτυξη της επιστήμης είναι μια ριζικά ασυνεχής διαδικασία, μια ακολουθία βίαιων ανατροπών.
Η Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων εισάγει
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Σχήμα 1

ένα μοντέλο ανάπτυξης της επιστήμης, πού μπορεί
να περιγραφεί με την χρονική ακολουθία του Σχήματος 1.
Η επικράτηση ενός νέου παραδείγματος
(Paradigm) σημειώνει την ολοκλήρωση μιας επιστημονικής επανάστασης. Για τον Kuhn λοιπόν οι επιστημονικές επαναστάσεις είναι εκείνα τα ασυνεχή
αναπτυξιακά επεισόδια, στη διάρκεια των οποίων
«οι πεποιθήσεις των ειδικών μεταβάλλονται ριζικά»
και ένα «παλιότερο Παράδειγμα αντικαθίσταται εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει από ένα νέο και ασυμβίβαστο
Παράδειγμα». Η επιστημονική επανάσταση οδηγεί
σε μια αναδιάταξη των επιστημονικών κοινοτήτων,
στην εγκαθίδρυση μιας νέας φυσιολογικής ερευνητικής παράδοσης, σε μια νέα περίοδο «ηρεμίας» και
ούτω καθ’ εξής.
Το νέο επιστημολογικό ρεύμα, εκτός από τον
Thomas Kuhn, συνδέεται και με τους Feyerabend,
Quine, Lakatos, Hanson, Toulmin και άλλους, οι οποίοι ανέπτυξαν επαναστατικά νέες ιδέες και απόψεις που αφορούν την επιστήμη. Για παράδειγμα
φαίνεται να είναι ουσιαστικός στις απόψεις των φιλοσόφων του νέου ρεύματος ο ισχυρισμός ότι υπάρχουν θεμελιώδεις προκαταλήψεις κατά την επιστημονική έρευνα.
Quine (Κουάιν)
Ο Willard Van Orman Quine (1908-2000) ήταν
Αμερικανός φιλόσοφος και λογικολόγος της αναλυτικής παράδοσης, ο οποίος θεωρείται ένας από
τους σημαντικότερους φιλοσόφους του 20ού αιώνα. Σε νεαρή ηλικία συμμετείχε σε κάποιες από τις
συναντήσεις του Κύκλου της Βιέννης, αλλά στη συνέχεια αμφισβήτησε θεμελιώδεις αρχές της φιλοσοφίας τους. Τα γνωστότερα γραπτά του είναι τα: 1)
Δύο δόγματα του εμπειρισμού (1951), στο οποίο
αμφισβητεί την διάκριση ανάμεσα στις αναλυτικές
και συνθετικές προτάσεις και προκρίνει μια μορφή
σημασιολογικού ολισμού. 2) Λέξη και αντικείμενο
(1960), όπου συνέχισε τις ιδέες που διατύπωσε στο
δύο δόγματα του εμπειρισμού, και επιπλέον εισήγαγε την θεωρία του σχετικά με την απροσδιοριστία
της μετάφρασης προωθώντας μια συμπεριφοριστική θεωρία της φιλοσοφικής έννοιας.
Ο Quine απαλλαγμένος από τα δόγματα
του εμπειρισμού και συγκεκριμένα από το δόγμα της
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αναλυτικότητας και το
δόγμα του αναγωγισμού,
επικεντρώνεται
κυρίως στο δόγμα του
ολισμού, και μένοντας
μέσα στα γενικά πλαίσια και τις καταστατικές
αρχές του εμπειρισμού
(αρχή
επαλήθευσης),
υποστηρίζει το δόγμα
του μεθοδολογικού μοWillard Van Orman Quine νισμού.
Θεωρεί ότι η επιστήμη
δεν έχει ανάγκη φιλοσοφικής νομιμοποίησης, πέραν
αυτής που προκύπτει μέσα από την ίδια την πρακτική της, κατά την οποία τα υποκείμενα αναπτύσσουν
τον προσανατολισμό τους στον κόσμο και την αντιμετώπιση του κόσμου με την αρωγή της παρατήρησης και της υποθετικο-απαγωγικής μεθόδου. Για τον
Quine, η επιστήμη είναι εννοιολογική γέφυρα που
κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι για να συνδέσουμε
μεταξύ τους τους αισθητηριακούς ερεθισμούς που
δεχόμαστε από το περιβάλλον. Η γνωσιολογία, έτσι,
υπάγεται στην πειραματική ψυχολογία. Η γνώση,
υποστηρίζει ο Quine, είναι ανθρώπινη κατασκευή
και ως τέτοια χαρακτηρίζεται από ιστορικότητα. Έχει
πίσω της μία παράδοση, μία κληρονομιά πάνω
στην οποία στηρίζεται και με την οποία βρίσκεται σε
άμεση ή έμμεση επαφή και επικοινωνία. Το εννοιολογικό σχήμα της επιστήμης είναι απλώς εργαλείο
που μπορεί να μας βοηθήσει στην πρόβλεψη μελλοντικών εμπειριών στο φως προηγούμενων εμπειριών (ινστρουμενταλισμός). Το καθεστώς της επιστήμης (η πρακτική, τα αντικείμενά της), είναι γνωσιοθεωρητικά ισοδύναμο με άλλα συστήματα και
πρακτικές. Το καθεστώς των φυσικών αντικειμένων
είναι καθεστώς πρόσφορων διαμεσολαβήσεων, μη
αναγώγιμων υποθέσεων, συγκροτώντας έτσι μία
οντολογία/μυθολογία η οποία, από γνωσιοθεωρητική άποψη, μπορεί να συγκριθεί με άλλες οντολογίες /μυθολογίες.
Feyerabend
Ο Paul Feyerabend (1924-1994) γεννήθηκε στη
Βιέννη. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε
στον γερμανικό στρατό, όπου τραυματίστηκε και γι’
αυτό έπρεπε να περπατά με μπαστούνι για την υπόλοιπη ζωή του. Σπούδασε Ιστορία, Κοινωνιολογία
και μετά Φυσική, ενώ έκανε
διδακτορικό στη Φιλοσοφία. Επισκέφθηκε πολλές χώρες και εργάστηκε για τρεις
δεκαετίες στο Πανεπιστήμιο
Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας.
Στην αρχή είχε επηρεαστεί
από τις απόψεις του λογικού θετικισμού και από ιδέες του Popper, όπως ότι
δεν
υπάρχει μεθοδολογία
Paul Feyerabend

στην επιστήμη, μόνο κάποιοι βοηθητικοί κανόνες
και ότι οι απλές ιδέες που
προέρχονται από απλά
κριτήρια έφεραν τάξη στον
περίπλοκο
κόσμο
της
έρευνας. Στη συνέχεια αναθεώρησε τις απόψεις αυτές
και υποστήριξε μια νέα
στάση εμπειρισμού. Εξέφρασε θέσεις όπως: “Ο
Stephen Edelston Toulmin
ορθολογισμός είναι ήδη επικίνδυνος καθώς παραλύει την κρίση μας και είναι
οπλισμένος με υπεράνθρωπη αυθεντία. Ο Popper
όμως πρόσθεσε ακόμα ένα επικίνδυνο στοιχείο: της
απλότητας”.
Ο Feyerabend έγινε διάσημος λόγω της άποψης
πως η επιστήμη είναι μια “αναρχική” διαδικασία και
της απόρριψης ύπαρξης καθολικών μεθοδολογικών κανόνων. Το πιο γνωστό έργο του είναι το
«Ενάντια στη Μέθοδο» (1975) όπου συνοψίζει τη θέση του για την επιστήμη με το «όλα επιτρέπονται».

Toulmin
Ο Stephen Edelston Toulmin (1922 – 2009) ήταν
Βρετανός φιλόσοφος, συγγραφέας και εκπαιδευτικός. Επηρεασμένος από τον Ludwig Wittgenstein, ο
Toulmin αφιέρωσε τα έργα του στην ανάλυση του
ηθικού συλλογισμού. Σε όλα τα γραπτά του, προσπάθησε να αναπτύξει πρακτικά επιχειρήματα που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά
στην αξιολόγηση της ηθικής πίσω από ηθικά ζητήματα. Τα έργα του αργότερα βρέθηκαν χρήσιμα
στον τομέα της ρητορικής για την ανάλυση ρητορικών επιχειρημάτων.
Το μοντέλο επιχειρηματολογίας Toulmin, ένα διάγραμμα που περιέχει έξι αλληλένδετα στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την ανάλυση επιχειρημάτων,
δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του The Uses of Argument
το 1958. Θεωρήθηκε το έργο του με τη μεγαλύτερη
επιρροή, ιδιαίτερα στον τομέα της ρητορικής και της
επικοινωνίας και στην επιστήμη των υπολογιστών.
Ο Toulmin πίστευε ότι ο συλλογισμός είναι λιγότερο
μια δραστηριότητα εξαγωγής συμπερασμάτων που
περιλαμβάνει την ανακάλυψη νέων ιδεών και περισσότερο μια διαδικασία δοκιμής και λεπτομερούς ελέγχου ήδη υπαρχουσών ιδεών —μια πράξη που
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διαδικασίας της αιτιολόγησης. Για να πετύχει ένα καλό επιχείρημα, πρέπει
να παρέχει καλή αιτιολόγηση για τον ισχυρισμό του.
Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα αντέξει στην κριτική και θα
κερδίσει μια ευνοϊκή ετυμηγορία. Το 1972 ο Toulmin
δημοσίευσε το Human Understanding, στο οποίο
έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις του Thomas
Kuhn, ισχυριζόμενος ότι η αλλαγή εννοιών είναι μια
εξελικτική διαδικασία που θυμίζει το μοντέλο βιολογικής εξέλιξης του Δαρβίνου.
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Hanson
Ο
Αμερικανός
φιλόσοφος
Norwood Russell Hanson (1924 –
1967) ήταν πρωτοπόρος στην
προώθηση του επιχειρήματος
ότι η παρατήρηση είναι φορτωμένη στη θεωρία - ότι η γλώσσα
παρατήρησης και η γλώσσα
θεωρίας είναι βαθιά συνυφασμένες - και ότι η ιστορική και η
σύγχρονη κατανόηση είναι εξίN. R. Hanson
σου βαθιά συνυφασμένες. Ασχολήθηκε κυρίως με την κατανόηση του πώς γίνονται οι επιστημονικές ανακαλύψεις.
Το πιο γνωστό έργο του Hanson είναι το
Patterns of Discovery (1958), στο οποίο υποστηρίζει
ότι αυτό που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε δεν
είναι αυτό που λαμβάνουν οι αισθήσεις μας, αλλά
είναι φιλτραρισμένες αισθητηριακές πληροφορίες,
όπου το φίλτρο είναι οι υπάρχουσες προκαταλήψεις
μας - μια έννοια που αργότερα ονομάστηκε
«θεματικό πλαίσιο». Ο Hanson έκανε μια διάκριση
μεταξύ του «βλέποντας ως» και «βλέποντας αυτό»
που έγινε βασική ιδέα στην εξέλιξη των θεωριών της
αντίληψης και του νοήματος.
Ένα άλλο βιβλίο του, δημοσιευμένο το 1963, έχει
τίτλο “The Concept of the Positron” και αποτελεί μια
λεπτομερή ανάλυση της κβαντικής θεωρίας. Αν και
δεν είναι τόσο γνωστό όσο το προηγούμενο βιβλίο

To διαστημικό
τηλεσκόπιο
James Webb
Στις 25 Δεκεμβρίου 2021 εκτοξεύθηκε το Διαστημικό
Τηλεσκόπιο James Webb (Συνεργασία NASA, ESA,
CAS), το οποίο ένα μήνα μετά θα βρεθεί στον προορισμό του, σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο στο δεύτερο
σημείο Lagrange, ή L2, σχεδόν 1 εκατομμύριο μίλια
από τη Γη.

Πηγή: James Webb Space Telescope

του, το Patterns of Discovery (1958), το κείμενο έχει
πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές. Από πολλές απόψεις
προχωρά περισσότερο από την προηγούμενη εργασία του Hanson στην προσέγγιση των προβλημάτων του θεωρητικού ανταγωνισμού και του ορθολογισμού της επιστήμης, θέματα που έκτοτε
έχουν γίνει κεντρικά στη φιλοσοφία της επιστήμης.
Αποτελεί επίσης μια αυστηρή και ειλικρινή υπεράσπιση της Ερμηνείας της Κοπεγχάγης.
Πηγές

• The Blackwell Guide to the Philosophy of Science,
Blackwell Publishers

• Wikipedia
• Ευτύχης Μπιτσάκης, «Τι είναι η Φιλοσοφία», Εκδόσεις
Σύγχρονη Εποχή

• Β. Κιντή, Φιλοσοφία της Επιστήμης (Σημειώσεις)
• Τ. S. Kuhn, Η δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων, Εκδ. Σύγχρονα Θέματα

• Εισαγωγή του επιμελητή Β. Κάλφα στο βιβλίο «Δομή
•
•
•
•

των Επιστημονικών Επαναστάσεων», εκδ. Σύγχρονα
Θέματα
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης, M. Salmon et
al., Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, ΗΠΑ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Α. Μπαλτάς, Κ. Στεργιόπουλος (επιμ.), Φιλοσοφία και
Επιστήμες στον εικοστό αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Κορνήλιος Καστοριάδης (1922-1997), συνέντευξη στο
περιοδικό QUANTUM
«Απόψεις δύο φιλοσοφικών σχολών της ελληνικής
αρχαιότητας...», Δημ. Καλογιάννης, Πτυχιακή εργασία,
ΑΠΘ, Φεβρ. 2022.

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ παραγωγής,
ασφαλούς, πράσινης και βιώσιμης
ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα
μέσω πλάσματος σύντηξης
Στο Joint European Torus (JET), στο Culham Centre for Fusion
Energy, στην Μ. Βρετανία, ερευνητές από την κοινοπραξία
EUROfusion, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, πέτυχαν την παραγωγή σταθερού πλάσματος Δευτερίου-Τριτίου που «απελευθέρωσε» ενέργεια 59 megajoules, το
οποίο αποτελεί ρεκόρ παραγωγής ενέργειας από σύντηξη.

Πηγή: EUROfusion

Το διαστημικό
τηλεσκόπιο
James Webb

Απεικόνιση του αντιδραστήρα σύντηξης Joint European Torus (JET).
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συνέβησαν στο Τμήμα
4ο Χριστουγεννιάτικο Φοιτητικό Συμπόσιο Θεωρητικής Φυσικής
Θεσσαλονίκης (4th ΘεSSTP)
22-23 Δεκεμβρίου 2021, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
Ήταν το 2018 οταν μια μικρη
ομαδα φοιτητων τού Σπούδαστηριού Θεωρητικης Φύσικης
τού ΑΠΘ, πού ειχαν πριν λιγα
χρονια ξεκινησει τις μεταπτύχιακες τούς σπούδες στο εξωτερικο, σκεφτηκαν οτι οι
γιορτες των Χριστούγεννων
δεν ειναι μονο μια εύκαιρια να
ξαναβρεθούν στην αγαπημεΑναστάσιος Πέτκου νη τούς Θεσσαλονικη για να
θύμηθούν τα φοιτητικα τούς
Καθηγητής
Τμήματος Φυσικής
χρονια. Τα παιδια αύτα θελησαν να διατηρησούν ζωντανη
την σχεση τούς με το Σπούδαστηριο και με το Τμημα
Φύσικης και να μας μεταφερούν τις νεες τούς επιστημονικες και ακαδημαικες εμπειριες απο τα μεγαλα πανεπιστημιακα ιδρύματα τού εξωτερικού στα
οποια βρισκονταν. Καπως ετσι ξεκινησε το 1ο Χριστούγεννιατικο Φοιτητικο Σύμποσιο Θεωρητικης
Φύσικης.
Τον Δεκεμβριο τού 2021, φτασαμε αισιως στο 4ο
ΘεSSTP πού οργανωθηκε σε εξαιρετικα αντιξοες
σύνθηκες εν μεσω πανδημιας, αλλα με τεραστια
ορεξη και ενθούσιασμο απο την σύνεχως αύξανομενη σε αριθμο «ομαδα τού ΘεSSTP». Παρα τις δύσκολιες, το 4ο ΘεSSTP ανοιξε νεούς δρομούς στο Τμημα
Φύσικης: στο πλαισιο τού διοργανωθηκαν για πρωτη φορα σε χωρούς τού Τμηματος Φύσικης α) μια
ανοιχτη στο κοινο Σύζητηση Στρογγύλης Τραπεζης
(με το επικαιρο θεμα «Επικοινωνωντας τα επιστημονικα δεδομενα στο εύρύ κοινο»), και β) μια ύβριδικη (δια ζωσης και online) επιστημονικη ημεριδα!
Η Σύζητηση Στρογγύλης Τραπεζης εγινε στις 22
Δεκεμβριού. Σύντονιστης ηταν ο γνωστος δημοσιογραφος (και αποφοιτος τού Τμ. Μαθηματικων τού
ΑΠΘ) Παντελης Σαββιδης. Σύμμετειχαν οι: Α. Καλαιτζη (δημοσιογραφος ΕΤ3), Π. Παναγιωτοπούλος (Επ.
Καθ. Τμ. Θεολογιας ΑΠΘ), Α. Πετκού (Καθ.
Τμ. Φύσικης ΑΠΘ) και Δ. Σαρηγιαννης
(Καθ. Τμ. Χημ. Μηχ. ΑΠΘ). Σύζητηθηκε το
θεμα της επικοινωνιας των επιστημονικων
δεδομενων στο εύρύ κοινο, κατι πού οπως
ανεδειξε με δραματικο τροπο η πανδημια
ειναι πλεον εξαιρετικα κρισιμο οχι μονο
για την πνεύματικη αναβαθμιση τού ανθρωπού και της κοινωνιας, αλλα ακομη
και για την ιδια της επιβιωση! Απο τούς
ομιλητες αλλα και απο το κοινο τονιστηκε
η αμεση αναγκη βελτιωσης τού τροπού
επικοινωνιας των επιστημονων με την Ελ-

ληνικη κοινωνια. Η τελεύταια παρούσιαζει αρκετες
ιδιαιτεροτητες οπως για παραδειγμα μια ελλειψη
εμπιστοσύνης σε αμιγως επιστημονικη γνωση ενω
δειχνει μια ιδιαιτερη ανοχη και σύμπαθεια προς αμφιλεγομενες αντιεπιστημονικες φαντασιωσεις. Η
σύζητηση ανεδειξε την μεγαλη εύθύνη πού εχούμε
ολοι οσοι ύπηρετούμε την επιστημη απο διαφορες
θεσεις (φοιτητες, δασκαλοι, ερεύνητες). Κεντρικο
ρολο σε μια προσπαθεια επιστημονικης μορφωσης
της κοινωνιας μπορούν να παιζούν τα πανεπιστημιακα ιδρύματα, και ιδιαιτερα το ΑΠΘ με τον μεγαλο
σε αριθμο και ύψηλης ποιοτητας ανθρωπινο δύναμικο τού.
Στις 23 Δεκεμβριού εγινε το επιστημονικο κομματι τού Σύμποσιού. Οι ομιλιες, δια ζωσης και online,
ειναι ηδη αναρτημενες στον σύνδεσμο (http://
petkou.webpages.auth.gr/Xmas21) και ειναι ενα χαρακτηριστικο δειγμα της σύγχρονης ερεύνητικης
δραστηριοτητας στην Θεωρητικη Φύσικη. Τα θεματα των παρούσιασεων μπορούν να καταταγούν στις
παρακατω μεγαλες κατηγοριες:
1) Θεωρια Χορδων/Ολογραφια (M. Petropoulos, L. Lambrou)
2) Κβαντικη βαρύτητα (Ch. Markou)
3) Θεωρια Χορδων/Κοσμολογια (A. Makridou,
D. Toulikas)
4) Βαρύτητα και Κοσμολογια (D. Iosifidis)
5) Κβαντικη Πληροφορια (E. Varvelis)
6) Κβαντικη Θεωρια Πεδιού (G. Itsios)
Μια σύνοπτικη περιγραφη των παραπανω κατεύθύνσεων ειναι:
1) Η Ολογραφία (Holography) ειναι μια σχετικα
καινούρια ιδεα της θεωρητικης φύσικης πού εμφανιστηκε πρωτα σε θεωριες μελανων οπων. Το ονομα
της ειναι εμπνεύσμενο απο τον Ελληνικο ορο ολογραμμα, οπού ενας μικροτερης διαστατικοτητας (d)
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χωρος μπορει να κατασκεύασει εναν μεγαλύτερης
διαστατικοτητας χωρο (d+1). Για παραδειγμα, ειναι
σε ολούς μας γνωστο το πως ενα τρισδιαστατο ολογραμμα προκύπτει απο απεικονιση δισδιαστατων
επιφανειων.
Η ιδεα αύτη οπως προαναφερθηκε, πρωτοεμφανιστηκε στις μαύρες τρύπες, καθως η εντροπια S (η
οποια σύμφωνα με τον Hawking ταύτιζεται με την
εννοια της πληροφοριας) της μελανης οπης δινεται
απο την επιφανεια Α πού δημιούργει ο οριζοντας
γεγονοτων της μεσω της σχεσης S=A/4 σε καταλληλες μοναδες. Αύτο το γεγονος προτεινει οτι δεν
χρειαζεται να γνωριζούνε τι γινεται μεσα στην μαύρη τρύπα καθως ολη η σχετικη πληροφορια βρισκεται πανω στην επιφανεια της. Κατοπιν, ύπηρξε μεγαλη προσπαθεια να βρεθει ενα σύγκεκριμενο παραδειγμα πού να ισχύει, εστω θεωρητικα αύτη η ιδεα
σε μια θεωρια βαρύτητας.
Γύρω στο 1997 η ιδεα αύτη εγινε πιο σύγκεκριμενη στο πλαισιο της Θεωριας Υπερχορδων. Ειδικοτερα, προταθηκε οτι μια θεωρια (κβαντικης) βαρύτητας σε (d+1)-διαστασεις μπορει να περιγραφει ισοδύναμα απο μια κβαντικη θεωρια πεδιού χωρις να
περιεχει βαρύτητα σε (d)-διαστασεις, γεγονος το
οποιο επαληθεύτηκε απο εκατερωθεν ύπολογισμούς
και στις δύο «δύαδικες» θεωριες. Αν και η αρχικη
προταση περιλαμβανε σύγκεκριμενα μοντελα θεωριων ύπερβαρύτητας και σύμμορφων κβαντικων
θεωριων πεδιων, εκτοτε η Ολογραφια εχει επεκταθει σε ολο σχεδον το φασμα των γνωστων θεωριων
βαρύτητας και κβαντικης θεωριας πεδιού. Στο πλαισιο αύτο ηταν η ομιλια τού Καθ. Marios Petropoulos, ο οποιος εκανε μια γενικη περιγραφη της λεγομενης fluid/gravity αντιστοιχιας, σύμφωνα με την
οποια ενα βαρύτικο σύστημα περιγραφεται ολογραφικα απο ενα ύδροδύναμικο σύστημα (σχετικιστικο
η μη) σε μια διασταση λιγοτερη. Για παραδειγμα, οι
γνωστες εδω και 200 χρονια εξισωσεις NavierStokes αναδύονται ως οι εξισωσεις πού περιγραφούν τις χωροχρονικες ταλαντωσεις κοντα στο οριζοντα μια μελανης οπης.
Μια πολύ ενεργη ερεύνητικη κατεύθύνση της παραπανω «Ολογραφικης Δύαδικοτητας» ειναι το λεγομενο bulk reconstruction. Δηλαδη πως χαρακτηριστικα τού κλασσικού χωροχρονού, για παραδειγμα
γεωδαισιακες γραμμες-οριζοντες γεγονοτων μαύρων τρύπων, περιγραφονται απο την ολογραφικη
κβαντικη θεωρια πεδιού χωρις βαρύτητα. Το προβλημα με το οποιο ασχοληθηκε ο Λάμπρος Λάμπρου στην ομιλια τού ειναι η περιγραφη της
«εμπειριας» ενος κλασικού σωματιδιού πού πεφτει
μεσα σε μια μαύρη τρύπα απο τη σκοπια της ολογραφικης κβαντομηχανικης θεωριας. Χρησιμοποιωντας ενα σύγκεκριμενο κβαντικο μοντελο (SYK model) εδωσε ενδειξεις οτι η δικια τού προταση οντως
περιγραφει το σωματιδιο ακομα και αφού εχει περασει τον οριζοντα γεγονοτων της μαύρης τρύπας.

ποιηση της βαρύτητας και της κβαντομηχανικης. Η
θεωρια βαρύτητας ειναι, οπως ολοι γνωριζούμε, μια
θεωρια πού περιγραφει την φύσικη τού μακροκοσμού (πλανητικο σύστημα, γαλαξιες, κλπ) και σε μεγαλες κλιμακες η καμπύλοτητες περιγραφεται ως
επι το πλειστον απο την γενικη θεωρια της σχετικοτητας. Απο την αλλη μερια, η κβαντομηχανικη ειναι
μια θεωρια πού περιγραφει τον μικροκοσμο στην
βαση μιας πιθανοκρατικης και στατιστικης αντιληψης. Ένας απο τούς λογούς πού αύτες οι θεωριες δεν
σύνδύαζονται εύκολα οφειλεται, κύριως, στον ιδιαιτερο χαρακτηρα της βαρύτητας. Χαρακτηριστικο
παραδειγμα αποτελει η ενοποιηση των αλλων θεμελιωδων δύναμεων της φύσης (ηλεκτρομαγνητισμος,
ισχύρη και ασθενης δύναμη) των οποιων γνωριζούμε τον κβαντικο χαρακτηρα. Ενω ύπαρχούν αρκετες
προτεινομενες θεωριες κβαντικης βαρύτητας η επικρατεστερη ειναι η θεωρια ύπερχορδων. Μαλιστα η
τελεύταια, ενω αρχικα ειχε προταθει σαν μια θεωρια
των ισχύρων αλληλεπιδρασεων, σε εναν αναπαντεχο και μη σχετιζομενο με την βαρύτητα ύπολογισμο,
μας δινει τις εξισωσεις Einstein στο κενο. Έτσι
εκτοτε, στην επιστημονικη κοινοτητα επικρατησε η
αντιληψη οτι θεωρια ύπερχορδων δεν ειναι μονο μια
θεωρια ενοποιησης αλλα επισης μια θεωρια κβαντικης βαρύτητας. Σε μια τετοια προσπαθεια αναφερεται η ομιλια της Χρυσούλας Μάρκου, οπού η θεωρια τού Αινσταιν τροποποιειται με την χρηση δύο μετρικων (δι-μετρικη βαρύτητα). Η Χρύσούλα μας παρούσιασε εναν ενδιαφερον ύπολογισμο οπού σύνεκρινε τα αποτελεσματα της διμετρικης βαρύτητας
με τα αντιστοιχα της θεωριας των ύπερχορδων, δινοντας σημαντικη ενδειξη οτι η τελεύταια περιλαμβανει οντως ολες της πιθανες επεκτασεις της θεωριας βαρύτητας τού Einstein.

(2) Η κβαντική βαρύτητα ειναι μια πολύπτύχη
θεωρια οπού απωτερος σκοπος ειναι η ομαλη ενο-
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3) Η θεωρία χορδών ειναι μια κβαντικη θεωρια πού
επιχειρει να ενοποιησει τις αλληλεπιδρασεις της φύσης. Βασικη της αρχη ειναι οτι θεμελιωδη αντικειμενα δεν ειναι σωματιδια, αλλα μικροσκοπικες ταλαντούμενες χορδες. Τα σωματιδια τοτε προκύπτούν
ως τροποι ταλαντωσης των χορδων. Ένα απο τα
σωματιδια πού προκύπτούν απο αύτούς τούς τροπούς ταλαντωσης ειναι το βαρύτονιο –το πιθανο
στοιχειωδες κβαντο της βαρύτικης αλληλεπιδρασης–
επομενως η θεωρια χορδων ειναι μια ύποψηφια θεωρια κβαντικης βαρύτητας! Επιπλεον στη θεωρια
χορδων εμφανιζονται θεωριες βαθμιδας, οι θεωριες
δηλαδη πού περιγραφούν τις ηλεκτρομαγνητικες και
τις πύρηνικες δύναμεις. Ειναι αρα ενα θεωρητικο
πλαισιο πού ενοποιει ολες τις γνωστες αλληλεπιδρασεις.
Η κλασικη θεωρια χορδων χαρακτηριζεται απο
ενα σύνολο σύμμετριων. Κατα την κβαντωση καποιες απο αύτες τις σύμμετριες «σπανε» (κβαντικες
ανωμαλιες), κανοντας τη θεωρια μη σύνεπη. Η μονη
περιπτωση στην οποια η θεωρια δεν εχει ανωμαλιες
ειναι αν οι χορδες ζούν σε χωρο 10 διαστασεων, πολύ περισσοτερες απο τις 4 πού γνωριζούμε. Αν ομως
θελούμε η θεωρια να περιγραφει τη φύση, πρεπει οι
«εξτρα» διαστασεις να μην ειναι παρατηρησιμες
τούλαχιστον στις κλιμακες στις οποιες εχούμε πειραματικη προσβαση εμεις. Για να αποφεύχθει αύτο
εχει προταθει η λεγομενη σύμπαγοποιηση
(compactification) των εξτρα διαστασεων. Μπορει
να το σκεφτει κανεις σαν ενα πολύ μακρύ και λεπτο
καλωδιο: αν το κοιταξούμε απο αποσταση μοιαζει
σαν μια γραμμη και μπορούμε να το χαρακτηρισούμε σαν μονοδιαστατο αντικειμενο, αλλα αν πλησιασούμε αρκετα κοντα θα δούμε οτι ειναι δισδιαστατο.
Η μια διασταση ομως εκτεινεται σε ενα πολύ μικρο
κύκλο. Έτσι στη θεωρια χορδων οι 6 επιπλεον διαστασεις θελούμε να εκτεινονται σε αντιστοιχούς χωρούς 6 διαστασεων πού μοιαζούν με μικρούς
«κύκλούς». Παραδειγματα τετοιων χωρων εχούν
μελετηθει εκτενως απο μαθηματικούς και λεγονται
χωροι «Calabi-Yau».
Όμως το πληθος τετοιων χωρων ειναι τεραστιο
και καθε διαφορετικη επιλογη αύτων εχει ως αποτελεσμα διαφορετικούς φύσικούς νομούς. Επιπλεον,
στη διαδικασια της σύμπαγοποιησης εισαγονται πεδια ανωτερων διαφορικων μορφων (γενικεύσεις τού

ηλεκτρομαγνητικού πεδιού), οι ροες των οποιων
καθοριζούν τα χαρακτηριστικα τού σύμπαντος πού
προβλεπει η θεωρια. Αν επομενως θελούμε η θεωρια
χορδων να περιγραφει τη φύση, πρεπει να βρούμε
τις καταλληλες παραμετρούς πού προβλεπούν τα
χαρακτηριστικα τού σύμπαντος πού παρατηρούμε.
Η ερεύνα τού Δημήτρη Τουλίκα στοχεύει σε κατασκεύες θεωριας χορδων πού προβλεπούν σύμπαν με
θετικη κοσμολογικη σταθερα (de Sitter universe).
Απο την αλλη η θεωρια χορδων, ως θεωρια κβαντικης βαρύτητας, μπορει να χρησιμοποιηθει σαν
ενα «θεωρητικο εργαστηριο» για να μας δωσει πληροφοριες για θεωριες βαρύτητας. Σύγκεκριμενα
μπορούμε να ύπολογισούμε τα ορια χαμηλων ενεργειων στη θεωρια χορδων και να σύλλεξούμε πληροφοριες για τα χαρακτηριστικα των ενεργων θεωριων πού προκύπτούν. Αύτα τα χαρακτηριστικα με
τη σειρα τούς μπορούν να θεσούν περιορισμούς στις
θεωριες πού μπορούν να προκύψούν ως ορια χαμηλων ενεργειων μιας θεωριας κβαντικης βαρύτητας.
Αύτο ειναι το «Swampland program» και αποτελει
ερεύνητικο ενδιαφερον της Ανδριάνας Μακρίδου.
4) Ο τομεας της κοσμολογίας προσφερει μια πλούσια αρενα για την μελετη και βαθύτερη κατανοηση
της θεμελιωδούς φύσης της βαρύτητας. Θεματα
οπως αρχη και η διαστολη τού σύμπαντος καθως και
η δημιούργια δομων (πλανητων, αστερων, γαλαξιων
κλπ.) απαιτούν για τη πληρη περιγραφη τούς τη βαρύτητα. Η τεχνολογικη προοδος και η σύλλογικη και
σύστηματικη προσπαθεια ετων της επιστημονικης
κοινοτητας εχει καταστησει δύνατη την διεκπεραιωση παρατηρησεων ακριβειας, κοσμολογικης εμβελειας (βαρύτικα κύματα, βαρύτικη καμπύλωση φωτος), οι οποιες δύνανται να καθοδηγησούν τη θεωρητικη κατανοηση της βαρύτητας. H Γενικη Σχετικοτητα ειναι η επικρατεστερη θεωρια βαρύτητας και
σύμβαδιζει με πολλα πειραματικα δεδομενα, αλλα
ταύτοχρονα ύπαρχούν σημαντικα ανοιχτα ερωτηματα πού αποτύγχανει να εξηγησει, οπως για παραδειγμα τη φύση της σκοτεινης ύλης και ενεργειας η
τον πληθωρισμο (cosmological inflation).
Η περιγραφη της βαρύτητας με ορούς γεωμετριας ειναι εύρεως διαδεδομενη και εχει προσφερει την
εξηγηση δύσνοητων φαινομενων οπως η βαρύτικη
διαστολη και σύστολη τού χρονού. Η Γενικη Σχετικοτητα χρησιμοποιει τη γεωμετρια τού Riemann για να
μελετησει τη βαρύτητα. Έχοντας ως κινητρο να προσφερούν απαντησεις σε ανοιχτα θεμελιωδη ερωτηματα της βαρύτητας και της κοσμολογιας, οπως τα
προαναφερθεντα, μεγαλο μερος ερεύνας κατεύθύνεται στην κατασκεύη και μελετη θεωριων βαρύτητας
περα απο τη Γενικη Σχετικοτητα. Η ομιλια τού Δαμιανού Ιωσηφίδη μας εισαγει σε μια πιθανη κατεύθύνση, η οποια εχει ως βασικο στοιχειο τη χρηση
non-Riemannian geometry. Πιο σύγκεκριμενα σύζητηθηκαν οι λεγομενες θεωριες Metric-Affine Gravity,
οπού βασικα χαρακτηριστικα πού τις διαφοροποιούν απο τη Γενικη Σχετικοτητα ειναι η σύστροφη
(torsion) και η μη-μετρικοτητα (non-metricity).

http://phenomenon.physics.auth.gr
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5) Η κβαντική πληροφορία ξεκινησε ως ο κλαδος
πού διαπραγματεύεται την ύλοποιηση και διαχειριση των κβαντικων ύπολογιστων, μια νεα γενια ύπολογιστων με βασικες αρχες πού προερχονται απο
κβαντομηχανικα φαινομενα. Στην σύγχρονη εκδοχη
της ωστοσο φιλοξενει διαφορες θεωριες πού χρησιμοποιούν την εννοια της πληροφοριας ως κεντρικη
φύσικη οντοτητα της κβαντομηχανικης. Βασικη μοναδα αύτης της πληροφοριας αποτελούν τα qubits,
κβαντικα σύστηματα με δύο μονο πιθανες ενεργειακες καταστασεις το λογικο 0 και 1.
Μια απο τις κύριαρχες πλατφορμες φορεα κβαντικης πληροφοριας αποτελούν τα ύπεραγωγιμα
qubits. Αναλογα με τις τιμες των παραμετρων τού
σύστηματος, τα ύπεραγωγιμα αύτα κύκλωματα παρούσιαζούν διαφορετικες μακροσκοπικες σύμπεριφορες με βαση τις οποιες και κατηγοριοποιούνται.
Μια απο αύτες τις κατηγοριες ειναι τα transmon και
αύτο το ειδος των qubit ειναι πού σύνανταμε στούς
πρωτοτύπούς κβαντικούς επεξεργαστες της IBM και
της Google.
Οι σύγκεκριμενες μηχανες ωστοσο δεν αποτελούν
κβαντικούς ύπολογιστες, ύπο την εννοια της πληροτητας των κριτηριων DiVincenzo, αλλα προκειται
για τις λεγομενες NISQ (Noisy Intermediate Scale
Quantum) σύσκεύες και απαρτιζονται απο εναν αριθμο qubits της ταξης τού ~100. Για να πραγματοποιησούμε καποιον αξιολογο ύπολογισμο ωστοσο
χρειαζομαστε περιπού τεσσερις ταξεις μεγεθούς περισσοτερα qubits και επομενως οποιαδηποτε μελετη
ενος τετοιού σύστηματος θα πρεπει να λαμβανει ύποψιν φαινομενα φύσικης πολλων σωματων και
μαλιστα κβαντικων σύστηματων.
Ένα φαινομενο πού ύπαγεται σε αύτην την κατηγορια αποτελει το κβαντικο χαος. Τα κβαντικα χαοτικα σύστηματα αποτελούν σύστηματα των οποιων
η Χαμιλτονιανη αντιστοιχει σε καποιο κλασικο μη
γραμμικο δύναμικο σύστημα και χαρακτηριζονται
απο εκθετικη αποκριση ακομη και σε μικρες διαταραχες τού σύστηματος. Ειναι ξεκαθαρο λοιπον οτι
για να εχούμε ελεγχομενες μηχανες ακριβειας θα
πρεπει να εξασφαλισούμε οτι τα σύστηματα μας δεν
εμφανιζούν τετοια σύμπεριφορα. Αντιθετα με την
αρχικη μας διαισθηση πιθανα, κατι τετοιο μπορει να
επιτεύχθει εισαγοντας αταξια/τύχαιοτητα στην
ρύθμιση τού σύστηματος και σύγκεκριμενα με το να
αποφύγούμε να εχούμε δύο οποιαδηποτε qubits με

O κβαντικός επεξεργαστής
Sycamore της Google
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το ιδιο ενεργειακο εύρος/ιδια σύχνοτητα, δηλαδη με
την αποφύγη σύντονισμων. Διαισθητικα μπορούμε
να επιλύσούμε αύτο το παραδοξο αν αναλογιστούμε
οτι ενα πληθος ανθρωπων πού διασχιζούν μια γεφύρα με τύχαιο βηματισμο εκαστος, δεν διατρεχούν
κανενα κινδύνο, ωστοσο ενα πληθος το οποιο παρελαύνει με τον ιδιο βηματισμο διατρεχει τον κινδύνο
να καταρριψει την γεφύρα μεσω σύντονισμού.
Αύτη ειναι μονο μια κατεύθύνση απο τον πλούσιο
τομεα της κβαντικης πληροφοριας και ηταν το περιεχομενο της ομιλιας τού Ευάγγελου Βαρβέλη.
6) Η κβαντική θεωρία πεδίου (quantum field
theory - QFT) ειναι ενα θεωρητικο πλαισιο πού ενοποιει την ειδικη θεωρια της σχετικοτητας και την
κβαντομηχανικη. Η QFT χρησιμοποιειται για να περιγραψει την ύλη και τις αλληλεπιδρασεις της. Όπως
στην κβαντομηχανικη, τα παρατηρούμενα μεγεθη
ειναι αναμενομενες τιμες τελεστων. Όμως τα βασικα
αντικειμενα πού μελεταμε δεν ειναι πλεον σωματιδια (με εντοπισμενη θεση και ορμη), αλλα πεδια πού
εκτεινονται σε ολο το χωρο και το χρονο! Έτσι, σκεφτομαστε την ύλη σαν ενα σύνεχες μεσο το οποιο
ταλαντωνεται και καθε τροπος ταλαντωσης
(σύντελεστης Fourier) περιγραφει ενα σωματιδιο.
Ο μικροκοσμος, οπως τον γνωριζούμε σημερα,
περιγραφεται απο μοντελα της QFT. Η κβαντικη ηλεκτροδύναμικη (quantum electrodynamics - QED)
περιγραφει με τεραστια ακριβεια το ηλεκτρομαγνητικο πεδιο και τις αλληλεπιδρασεις τού με την ύλη. Η
επεκταση της μαλιστα, το καθιερωμενο προτύπο
(standard model), ειναι ενα μοντελο πού ενοποιει τις
τρεις απο τις τεσσερις θεμελιωδεις αλληλεπιδρασεις
στη φύση. Το ενδιαφερον για τη μελετη της QFT δε
σταματαει στην περιγραφη των στοιχειωδων σωματιδιων, καθως εχει εύρεια εφαρμογη στη φύσικη
στερεας καταστασης και στη φύσικη σύμπύκνωμενης ύλης. Η QFT ειναι θεμελιος λιθος της σύγχρονης
φύσικης!
Εκτος απο αρετες, η QFT σύνοδεύεται και απο
πολλα δύσεπιλύτα προβληματα: ο ύπολογισμος των
παρατηρησιμων μεγεθων ειναι εξαιρετικα δύσκολος.
Στις περισσοτερες περιπτωσεις οι ύπολογισμοι ειναι
δύνατοι στα πλαισια θεωριας διαταραχων, απο την
οποια προκύπτούν τα περιφημα διαγραμματα
Feynman. Όμως ακομα και για τις πιο απλες διαδικασιες χρειαζεται κανεις να επιλύσει δύσκολα ολοκληρωματα. Εξαιρεση αποτελούν θεωριες ύψηλης
σύμμετριας, στις οποιες οι ύπολογισμοι ειναι απλούστεροι και πολλες φορες ακριβεις, δεν ειναι δηλαδη
προσεγγισεις με θεωρια διαταραχων.
Αύτα τα μοντελα μελετα ο Γιώργος Ίτσιος. Τα
non-linear sigma models (NLSM) ειναι θεωριες ορισμενες σε καταλληλούς χωρούς, ωστε να εχούν
απειρες διατηρούμενες μεταβλητες σε εξελιξη. Τετοιες θεωριες λεγονται ολοκληρωσιμες και αποτελούν γενικεύση των ολοκληρωσιμων σύστηματων
της κλασικης μηχανικης στη θεωρια πεδιού. Τα
NLSM εχούν εφαρμογες στη θεωρια χορδων και στη
φύσικη μελανων οπων.
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ορκωμοσίες

συνέβησαν στο τμήμα

Στις 27/7/2021 έγινε η αναγόρευση των νέων πτυχιούχων του Τμήματος. Η απονομή πτυχίων πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και ταχυδρομικώς λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στις 19/11/2021 ορκίστηκαν οι νέοι πτυχιούχοι του Τμήματος σε μία υβριδική (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) εκδήλωση.

* παρατίθενται μόνο τα ονόματα αυτών που συναίνεσαν
Την Πέμπτη 9/9/2021 ορκίστηκαν οι νέοι διδάκτορες του τμήματος
Θεόδωρος Ασλανίδης (επιβλ. Κ. Χρυσάφης): "Οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των μαθητών της Α' Λυκείου των δημόσιων σχολείων της Κύπρου απέναντι στο μάθημα και την επιστήμη της Φυσικής".
Παναγιώτης Ιωσήφ (επιβλ. Ν. Στεργιούλας): "Μοντέλα Σχετικιστικών Αστέρων ως Υπολείμματα της Συγχώνευσης Αστέρων Νετρονίων".
Ιωάννης Καρδαράς (επιβλ. Μ. Καλλέρη) "Διερευνητική μάθηση: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση μιας διδακτικής
μαθησιακής ακολουθίας στο Η/Μ φάσμα αστρικών πηγών".
Σεραφείμ Κόντος (επιβλ.: Δ. Μελάς) "Ανάπτυξη και αξιολόγηση μοντέλου φυσικών εκπομπών ερημικής σκόνης".
Αθανάσιος Μανούσος (επιβλ. Χ. Ελευθεριάδης): "Μελέτη πεδίων ακτινοβολίας υποστρώματος προκαλουμένου από
τη δέσμη στο ATLAS και στις μελλοντικές αναβαθμίσεις".
Γεωργία Πουρουτζίδου (επιβλ. Κ. Παρασκευόπουλος): "Σύνθετα νανο-βιοκεραμικά / πολυμερικά ικριώματα για οστική
αναγέννηση: Σύνθεση και μελέτη δομικών και μηχανικών ιδιοτήτων".
Γεωργία Τόλη (επιβλ. Μ. Καλλέρη): "Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μεθοδολογίας για τη δημιουργία κινήτρων
μάθησης της φυσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση της ενέργειας".

