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          Λίγα  λόγια για το συγγραφέα 
 
Ο Δρ. Κοντογιάννης  Γιάννης έχει σπουδάσει Φυσική στο Παν/μιο της 

Θεσσαλονίκης.  

Τα έτη 1995-98 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα 

Φυσικής του Παν/μίου  Αθηνών στη Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική. 

Στη συνέχεια έως το 2001 εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη θεωρία 

των κρίσιμων  διακυμάνσεων  της Κβαντικής  Χρωμοδυναμικής . 

Εργάσθηκε σε  επιστημονικά προγράμματα σαν επιστημονικός 

συνεργάτης στο τμήμα Φυσικής του  Παν/μίου Αθηνών.  Κατά τα έτη 

2002-2010 εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης  στη σχολή 

τεχνολογικών εφαρμογών του ΤΕΙ  Χαλκίδας όπου δίδαξε Φυσική στα 

τμήματα Αυτοματισμού, Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων. 

Είναι συγγραφέας σε πολλές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά 

με κριτές . 

Το  δημοσιευμένο του  έργο εκτείνεται  σε  πολλές περιοχές της Φυσικής  

όπως στοιχειώδη σωμάτια, χαοτική δυναμική, κρίσιμα φαινόμενα,  

συστήματα αυτοοργάνωσης , Γεωφυσική ,  Φυσική της έμβιας ύλης . 

Έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως επιμορφωτής καθηγητών Μ.Ε.  

Σήμερα 2012 είναι επιστημονικός συνεργάτης του τομέα στοιχειωδών  

σωματίων του τμήματος Φυσικής του πανεπιστημίου Αθηνών και  δ/ντης 

του Λυκείου Κανήθου Χαλκίδας. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
                 ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
ΜΕΡΟΣ  Ι :   
 

1. Τα μεγάλα πειράματα του CERN 
2. Oι  θεωρίες πεδίου- η μαθηματική πλευρά της Φύσης. 
3. Τα στοιχειώδη σωμάτια 
4. Οι  κβαντικές παραξενιές  
5. Οι  βασικές αλληλεπιδράσεις στη Φύση. Το καθιερωμένο πρότυπο 

της Φυσικής. 
6. Οι αλλαγές φάσης και το σπάσιμο της συμμετρίας στη Φύση. 
7. Η μάζα στις αλλαγές φάσης 
8. Το Goldstone  μποζόνιο 
9. Ο Μηχανισμός και το σωμάτιο Higgs 
10. Αναζητώντας το Higgs 
11. To σωμάτιο και το πεδίο Higgs στα μαγνητικά υλικά 

 
ΜΕΡΟΣ  ΙΙ : 
 

1. Τα ταχυόνια και το αυθόρμητο σπάσιμο της συμμετρίας 
2. Το αυθόρμητο σπάσιμο στις συνεχείς συμμετρίες. Το μεξικάνικο 

καπέλο. 
3. Ολικοί και τοπικοί μετασχηματισμοί βαθμίδας. 
4. Ο μηχανισμός  Higgs. 

Βιβλιογραφία. 
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                ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ     
 

Είναι αδύνατον να φαντασθώ ότι υπάρχει ανθρώπινο ον που να μην έχει 

έστω μία φορά στη ζωή του προβληματισθεί για την ύπαρξη μας μέσα 

στο κόσμο , που να μην έχει θέσει  στον εαυτό του  το θεμελιώδες απλό 

ερώτημα  «πως δημιουργήθηκε το Σύμπαν». Άλλωστε όλες οι μυθολογίες 

παλαιότερα στα προϊστορικά χρόνια και όλες οι σύγχρονες θρησκείες στα 

ιστορικά χρόνια ξεκινάνε τη θεματολογία τους με τα διάφορα 

κοσμολογικά πρότυπα που οι εμπνευστές της κάθε μίας εισηγήθηκαν.  

Η περιέργεια και η αγωνία των ανθρώπων να δώσουν απαντήσεις στα 

κοσμολογικά ερωτήματα είναι η αφετηρία για την ανάπτυξη των 

επιστημών. Στη πορεία βέβαια έγινε κατανοητό ότι η επιστήμη μπορεί να 

βελτιώσει τη καθημερινότητα του ανθρώπου και έτσι ξεπήδησε η 

τεχνολογία σαν μια φυσική συνέπεια της  γνώσης μας για τους 

μηχανισμούς που κινούν τον Κόσμο.  Ποτέ όμως η επιστήμη δεν 

παραιτήθηκε από τη κύρια αποστολή της που παραμένει συμπυκνωμένη 

σε δύο ερωτήματα στο Πώς και στο Γιατί  ξεκίνησαν όλα. 

Σήμερα είμαστε κοντά στο να δώσουμε απαντήσεις αλλά και ίσως στο να 

δημιουργήσουμε και νέα ερωτήματα μέσα από μία σειρά πειραμάτων 

φυσικής υψηλών ενεργειών που σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν τα 

επόμενα χρόνια στο κέντρο πυρηνικών ερευνών CERN που βρίσκεται 

στη Γενεύη της Ελβετίας.  

 Ένα από τα πολλά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει το CERN 

μέσα στα επόμενα χρόνια είναι και το ερώτημα πως τα υλικά σωματίδια 

απέκτησαν μάζα.  H μάζα είναι μία από τις βασικές ιδιότητες της ύλης.  
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Η επιστήμη θεωρεί σήμερα ότι τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος , 

σύμφωνα με το μοντέλο της μεγάλης έκρηξης, τα σωματίδια ήταν άμαζα. 

Μέσα στα πρώτα μικροδευτερόλεπτα λειτούργησε ο μηχανισμός 

απονομής μάζας στην ύλη και έτσι προέκυψε η ιδιότητα της μάζας που η 

ύλη έχει σήμερα.  O μηχανισμός αυτόν που είναι ενταγμένος στη θεωρία 

του καθιερωμένου πρότυπου ( standard model) ανήκει σε μία γενική 

ιδιότητα της φύσης που ακούει στο όνομα  «αυθόρμητο σπάσιμο της 

συμμετρίας» . Στον μηχανισμό όμως αυτόν εμφανίζονται δυσκολίες τις 

οποίες αναίρεσε  ο Βρετανός  φυσικός , καθηγητής του πανεπιστημίου 

του Εδιμβούργου  Peter Higgs.  O βελτιωμένος αυτός μηχανισμός 

απονομής μάζας στην ύλη είναι γνωστός ως μηχανισμός Higgs.  

Μία από τις προβλέψεις της θεωρίας του Higgs  είναι το πεδίο Higgs και 

ο αντίστοιχος φορέας του το σωματίδιο Higgs. 

Ετσι λοιπόν η πειραματική εύρεση αυτού του σωματιδίου θα είναι η 

τρανή απόδειξη ότι λειτούργησε ο μηχανισμός απονομής μάζας όπως τον 

προβλέπει το καθιερωμένο πρότυπο. Με άλλα λόγια θα επιβεβαιωθεί το 

οικοδόμημα της Φυσικής όπως το έχουμε κτίσει μέχρι σήμερα.  

Αντιθέτως η αποτυχία να βρούμε το Higgs θα δώσει ισχυρό κτύπημα στη 

σύγχρονη Φυσική και θα είναι αναγκαία πλέον η αναζήτηση νέας 

Φυσικής , ένα σενάριο που το έχουμε ξαναζήσει στις αρχές του 20ου 

αιώνα με τη διατύπωση της θεωρίας της σχετικότητας και της 

κβαντομηχανικής. 

Είναι φανερή λοιπόν η αξία του σωματιδίου αυτού ώστε να δικαιολογεί 

και το τίτλο του  «Ηiggs  το σωματίδιο του Θεού». 

 

Η δομή του παρόντος βιβλίου στηρίζεται στη εξής θεώρηση :  Ένα πρώτο 

μέρος εκλαϊκεύμενο , δηλαδή χωρίς μαθηματική περιγραφή ,  που 

απευθύνεται σε όλους όσους έχουν στοιχειώδεις γνώσεις επιπέδου 

Λυκείου και ένα δεύτερο μέρος όπου οι ενότητες του πρώτου μέρους που 
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αποτελούν το κεντρικό αντικείμενο του βιβλίου παρουσιάζονται σε 

μαθηματική περιγραφή εισαγωγικού επιπέδου στη θεωρία πεδίου.  

Η μαθηματική περιγραφή που γίνεται στο δεύτερο μέρος είναι πλήρης 

από την άποψη ότι περιέχει ότι είναι αναγκαίο για να κατανοήσει κανείς 

σε  προχωρημένο σημείο το μηχανισμό παραγωγής του πεδίου Higgs.  

Eτσι διαβάζοντας κάποιος το δεύτερο μέρος καταλαβαίνει πως 

αποδεικνύονται όλα όσα πριν από λίγο διάβασε στο πρώτο μέρος.  

Μολονότι η ανάγνωση του δεύτερου μέρους απαιτεί από τον αναγνώστη  

καλή μαθηματική γνώση   είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ( π.χ άμεση 

σύνδεση με ότι υπάρχει στο πρώτο μέρος) ώστε και ένας αμύητος στα 

Μαθηματικά να αποκτήσει την αίσθηση  μίας βαθιάς βουτιάς στους 

μηχανισμούς που λειτουργεί η φύση. 

Θα πρότεινα λοιπόν σε όλους να αναγνώσουν και το δεύτερο μέρος. 

 

Για να παρουσιάσουμε  σε αυτή τη μελέτη  το   σωματίδιο Higgs στο 

πρώτο μέρος  θα πρέπει προηγούμενα να στήσουμε το κατάλληλο 

σκηνικό και μετά θα εμφανισθούν οι ηθοποιοί και ο πρωταγωνιστής. 

Έτσι  στη πρώτη ενότητα θα παρουσιάζουμε τη σκηνή που λαβαίνει 

χώρα η παράσταση και αυτή δεν είναι άλλη από τα εργαστήρια των 

επιταχυντών με σημαντικότερο  το  Ευρωπαϊκό κέντρο πυρηνικών 

ερευνών το γνωστό μας CERN. 

Στη δεύτερη   ενότητα παρουσιάζουμε τη μαθηματική αναγκαιότητα που 

εισέρχεται στη  Φυσική περιγραφή  και τις έννοιες του πεδίου. 

Στη τρίτη ενότητα παρουσιάζουμε  τους ηθοποιούς και τους κομπάρσους 

της παράστασης που είναι τα στοιχειώδη , και όχι μόνο, σωμάτια. Στη 

τέταρτη  ενότητα θα παρουσιάσουμε  τρείς , από τις πολλές, παραξενιές 

της  κβαντικής θεωρίας που θα μας εισάγουν στο μηχανισμό των 

κβαντικών θεωριών πεδίου. 
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Στη πέμπτη ενότητα  θα σκιαγραφήσουμε το μηχανισμό των τριών( πλην 

βαρύτητας) βασικών αλληλεπιδράσεων της Φύσης στη βάση των 

σύγχρονων κβαντικών θεωριών πεδίου. 

Στη έκτη ενότητα  θα κάνουμε μια εισαγωγή στις αλλαγές φάσεις και στα 

κρίσιμα φαινόμενα διότι ο μηχανισμός Higgs ανήκει σε αυτή τη 

κατηγορία φαινομένων. 

Στο υπόλοιπο μέρος του βιβλίου θα αναφερθούμε στο μηχανισμό και το 

σωμάτιο  Higgs  μέσα από κλασικές προσεγγίσεις. 

Ο μηχανισμός Higgs είναι ένα φαινόμενο της κβαντικής θεωρίας πεδίου.  

Ο σκοπός του πρώτου μέρους  είναι να δώσει στον αναγνώστη με ένα 

απλοποιημένο τρόπο, σεβόμενοι το γενικό θεωρητικό σχήμα , να 

παρακολουθήσει  τόσο το μηχανισμό απονομής μάζας στη ύλη όσο και 

το σωματίδιο  του Higgs. Αυτό θα γίνει καταφεύγοντας σε ένα  κλασικό 

ανάλογο αυτού του μηχανισμού  ώστε να αποφύγουμε το μαθηματικό 

φορμαλισμό της κβαντικής θεωρίας πεδίου  κάτι το οποίο δεν γίνεται 

βεβαίως στο δεύτερο μέρος. 

Ο λόγος είναι ότι η κβαντική θεωρία και πολύ περισσότερο η κβαντική 

θεωρία πεδίου είναι πολύ μακριά από τη καθημερινή μας εμπειρία . Οι 

έννοιες  και τα μαθηματικά που χειρίζεται ακροβατούν στα όρια της 

ανθρώπινης ικανότητας της νόησης. Αντιθέτως ο κλασικός κόσμος είναι 

ο καθημερινός μας κόσμος και επομένως πιο κατανοητός στο μέσο 

άνθρωπο.  

Πολλά στοιχεία από αυτά που αναφέρονται στις κλασικές περιγραφές 

που επιχειρούνται σε αυτό το βιβλίο είναι καινοφανή και έτσι εισάγονται 

περισσότερο σαν ένα στοιχείο προβληματισμού. 

 

Προσπάθησα στη συγγραφή του πρώτου μέρους  να μη χρησιμοποιήσω 

μαθηματικό φορμαλισμό σε ένα θέμα που είναι από τα περισσότερο 
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μαθηματικοποιημένα ,  ώστε να μπορεί να διαβασθεί με μόνο εφόδιο τις 

Λυκειακές γνώσεις πάνω στη Φυσική. 

Στο δεύτερο μέρος προσπάθησα να απλοποιήσω όσο γίνεται το 

μαθηματικό φορμαλισμό χωρίς όμως να αφαιρέσω το σκόρδο από τη 

σκορδαλιά. Σίγουρα η γοητεία βρίσκεται στο δεύτερο μέρος όπου με 

διαδοχικά βήματα ξεδιπλώνεται η πορεία προς τη κορύφωση που είναι η 

αποκάλυψη του Μηχανισμού Higgs. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι 

 
1.   ΤΑ   ΜΕΓΑΛΑ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  ΤΟΥ  CERN 
 
Τα  τελευταία  χρόνια  εμφανίζεται  ένα αυξημένο ενδιαφέρον ανάμεσα 

στους πληθυσμούς πολλών χωρών για τα πειράματα Φυσικής  που 

πραγματοποιούνται στο  Ευρωπαϊκό  κέντρο πυρηνικών ερευνών το 

γνωστό CERN που βρίσκεται στα σύνορα Γαλλίας και Ελβετίας  κοντά 

στη πόλη της Γενεύης.  

To εργαστήριο αυτό βρίσκεται βαθιά μέσα στη Γή  σε ένα μέσο βάθος 

100m  και εκτείνεται σε μία περιφέρεια σχεδόν 27Km. 

Τα πειράματα βέβαια αυτά πραγματοποιούνται στο CERN,  όπως και 

αλλού στο κόσμο,  εδώ και πάρα  πολλά χρόνια αλλά έχουν γίνει ευρέως 

γνωστά τα τελευταία δύο χρόνια λόγω μιας μεγάλης χρηματοδότησης 

που έγινε και που θα συνεχισθεί με αποτέλεσμα να τεθούν σε λειτουργία 
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μια νέα γενιά ισχυρών μηχανών, των ισχυρότερων που ποτέ στο πλανήτη 

μας έχουν κατασκευασθεί για αυτόν το σκοπό . 

Και ποιος  είναι  ο σκοπός  αυτός ;  Με δύο λόγια είναι να 

δημιουργήσουμε την μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας, δηλαδή ενέργεια 

ανά μονάδα όγκου, που ποτέ έχει πραγματοποιηθεί  όχι μόνο στη Γη μας 

αλλά και σε όλο το Σύμπαν από τότε που αυτό υπάρχει ,σύμφωνα 

τουλάχιστον με τα επιστημονικά σενάρια κοσμολογίας που έχουμε 

διατυπώσει.  

Με άλλα λόγια  να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που βρισκόταν το 

Σύμπαν μικροδευτερόλεπτα απο τη γένεση του,  σύμφωνα με το 

επικρατέστερο σενάριο αυτό  της μεγάλης έκρηξης (Big-Bang). 

Ένας δοκιμασμένος τρόπος για να πετύχουμε κάτι τέτοιο  είναι η 

μετωπική σύγκρουση αντίθετα κινουμένων πυρήνων υδρογόνου δηλαδή 

πρωτονίων αλλά και άλλων βαρύτερων πυρήνων.  Οι ταχύτητες των 

συγκρουόμενων σωματιδίων τη στιγμή της σύγκρουσης  θα φθάσουν  

ασυμπτωτικά τη ταχύτητα του φωτός στους νέους επιταχυντές του  

CERN.  

H ασύλληπτη ενεργειακή πυκνότητα θα μετασχηματισθεί ,  σύμφωνα με 

τη περίφημη εξίσωση του Einstein ισοδυναμίας μάζας-ενέργειας  σε 

πλήθος σωματιδίων τα οποία θα καταγραφούν από τους γιγαντιαίους 

ανιχνευτές του πειράματος και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανάλυση 

των δεδομένων που θα πιστοποιήσει το είδος των σωματίων και αρκετά 

φυσικά τους χαρακτηριστικά όπως ορμές, ενέργειες, κατανομές και άλλα. 

Από εδώ θα βγεί όλη η πληροφορία και θα δοκιμασθούν οι διατυπωμένες 

μέχρι τώρα θεωρίες για τη φύση, αλλά πολύ πιθανόν να καταγραφούν και 

άγνωστα μέχρι τώρα φαινόμενα που δεν έχουν καν προβλεφθεί 

θεωρητικά. 
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Με άλλα λόγια θα γίνει ένα μεγάλο βήμα προς την αλήθεια του κόσμου 

μας και φυσικό είναι το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και 

όχι μόνο να είναι πολύ μεγάλο. 

Μέσα σε αυτόν το καταιγισμό πληροφορίας  εξέχουσα θέση έχει  το 

αποκαλούμενο «σωματίδιο του θεού»  το σωματίδιο του Higgs από το 

όνομα του θεωρητικού φυσικού καθηγητή του Πανεπιστημίου του 

Εδιμβούργου  ο οποίος το εισηγήθηκε. 

Ο ρόλος του σωματιδίου Higgs στη Φύση είναι όχι απλά βασικός αλλά  

και θεμελιώδης. Πράγματι οι θεωρητικές μελέτες δίνουν σε αυτό το 

σωμάτιο ίσως τη πιο προνομιούχα θέση στο λεγόμενο καθιερωμένο 

πρότυπο (Standard model)  που  αποτελεί τη επιστημονική μας πρόταση 

της ενοποιημένης  ηλεκτρασθενούς θεωρίας.  Για να γίνει τελικά 

αποδεκτό το καθιερωμένο μοντέλο   ένα απομένει να γίνει. Να βρεθεί 

πειραματικά το σωματίδιο Higgs.   Σε αντίθετη περίπτωση  το  πρόβλημα 

είναι τεράστιο. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί  μια από τις βασικότερες 

σήμερα φυσικές θεωρίες αυτή που ενοποιεί τη ασθενή και την 

ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση δηλαδή δύο από τις τέσσερις δυνάμεις 

της Φύσης.  

Θα πρέπει να αναζητηθεί νέος μηχανισμός απονομής της μάζας στη ύλη  

και πιθανόν να δεχθεί και ισχυρούς τριγμούς και ο ενοποιητικός 

χαρακτήρας του αυθόρμητου σπασίματος της συμμετρίας ενός κομψού 

μηχανισμού για τις αλλαγές φάσης στη φύση. Με λίγα λόγια θα πρέπει να 

ξαναγραφεί  η Φυσική. 

Όχι ότι το καθιερωμένο μοντέλο είναι η τελική πρόταση της Φυσικής. 

Εχει και αυτό τα προβλήματα του όπως είναι οι πάρα πολλές αυθαίρετες 

φυσικές παράμετροι που εισηγείται αλλά αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς 

το τελικό σκοπό της Φυσικής που είναι η ενοποίηση και των τεσσάρων 

δυνάμεων στη Φύση. 
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Διακυβεύονται  λοιπόν πολλά με την ανακάλυψη αυτού του σωματιδίου 

στα μελλοντικά πειράματα του CERN. 

Γιατί  όμως μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί το σωμάτιο Higgs;   

Oπως προβλέπει  το καθιερωμένο πρότυπο το σωμάτιο αυτό  έχει μικρή 

πιθανότητα να εμφανισθεί σε πειράματα όπου αλληλεπιδρά με σωμάτια 

μικρής μάζας.   Πρέπει  λοιπόν να πάμε σε κλίμακες πολύ μεγάλων 

μαζών για να έχουμε κάποιες σοβαρές πιθανότητες να το καταγράψουμε.  

Θυμηθείτε  ότι όπως προηγούμενα αναφέραμε με βάση τη σχέση 

ισοδυναμίας μάζας ενέργειας του Einstein παραγωγή μεγάλης μάζας 

σημαίνει και μεγάλη ενέργεια. Ετσι η ενέργεια που συγκεντρώνονταν  

μέχρι τώρα στη περιοχή της σύγκρουσης δεν ήταν αρκετή για να  

ανιχνεύσει  αυτό το σωμάτιο. Οι τωρινοί όμως επιταχυντές του CERN θα 

φθάσουν τις προβλεπόμενες ενέργειες παραγωγής του Higgs, οπότε αν η 

θεωρία του καθιερωμένου προτύπου είναι σωστή  πρέπει  οι ανιχνευτές 

του πειράματος να το καταγράψουν  επαληθεύοντας έτσι τις 

διατυπωμένες θεωρίες.  

Βέβαια έχουν διατυπωθεί και απόψεις ότι αν δεν βρεθεί αυτό δεν 

σημαίνει και ότι το θεωρητικό οικοδόμημα είναι λάθος διότι μπορεί το 

Higgs να μην υπάρχει ως στοιχειώδες  μποζόνιο αλλά να πρόκειται για 

μία πιο σύνθετη ακόμα μορφή ύλης και έτσι η θεωρία του καθιερωμένου 

προτύπου να χρειάζεται μια κάποια τροποποίηση ώστε να το πάρει 

υπόψιν της σε αυτή τη πολύπλοκη μορφή. 

Προφανώς η απάντηση σε αυτά θα δοθεί σύντομα από τα πειράματα. 

Ας  δούμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά τα πειράματα του CERN. 
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ΕΙΚΟΝΑ  1:   Tα   μεγάλα πειράματα  του CERN 
 
Στην εικόνα 1 φαίνεται η περιοχή του ερευνητικού κέντρου. Στο βάθος 

είναι η λίμνη και η πόλη της Γενεύης.  Με τη κυκλική γραμμή 

σημειώνεται η θέση (σε μέσο βάθος 100m) του κυκλικού επιταχυντή  του  

LHC  (μεγάλων αδρονίων συγκρουστήρας).   

Με τις  κουκίδες σημειώνουμε τις θέσεις των ανιχνευτών των  

σπουδαιότερων  πειραμάτων. 

(α) Το  πείραμα  ALICE.  Σε αυτό το πείραμα ο LHC  θα οδηγήσει τα 

ιόντα να συγκρουσθούν με τόση σφοδρότητα ώστε θα φθάσουμε τις 

συνθήκες που ήταν το Σύμπαν πολύ κοντά στη στιγμή του  Big-Bang. 

Υπολογίζεται ότι η θερμοκρασία που θα αναπτυχθεί  στη περιοχή της 

σύγκρουσης θα είναι 100000 φορές μεγαλύτερη από αυτή που επικρατεί 
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στη καρδιά του  Ηλιου.  Σε  αυτές τις ακραίες συνθήκες η ύλη θα 

επιστρέψει στη πρώιμη  μορφή της που είναι η ύλη των Quarks- Gluons. 

Οι ανιχνευτές θα «δούνε» μια σούπα που καλείται Quarks- Gluons  

plasma όπως η ύλη τις πρώτες στιγμές της μεγάλης έκρηξης. 

Η ομάδα του πειράματος περιλαμβάνει πάνω από 1000 επιστήμονες από 

94 ινστιτούτα και από 28 χώρες. 

 

(β)  Το πείραμα ATLAS.  

Η περιοχή έρευνας αυτού του πειράματος περιλαμβάνει την αναζήτηση 

του  μποζονίου  Higgs ,  τις  περισσότερες διαστάσεις του Σύμπαντος και 

την αναζήτηση των σωματίων της σκοτεινής ύλης.  Ο ανιχνευτής  του 

πειράματος είναι μια τεράστια μηχανή που έχει τους μεγαλύτερους 

υπεραγώγιμους μαγνήτες που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος.  Οι 

μαγνήτες αυτοί είναι τοποθετημένοι σε μια κυλινδρική διάταξη γύρω από 

τις δέσμες των ιόντων που κυκλοφορούν στον επιταχυντή. Τα  τεχνικά  

του  χαρακτηριστικά είναι 46 μέτρα μήκος  25 μέτρα ύψος και 25 μέτρα 

πλάτος  ζυγίζει  7000 τόνους. Είναι ο μεγαλύτερος ανιχνευτής σωματίων 

που ποτέ έχει κατασκευασθεί.  Στο πείραμα αυτό θα δουλέψουν 

περισσότεροι  από 1700 επιστήμονες από 159 ινστιτούτα  και 37 χώρες.  

(γ)  Το πείραμα CMS 

Η περιοχή έρευνας του πειράματος αυτού είναι ή ίδια με του πειράματος 

ATLAS. Θα αναζητήσει λοιπόν και αυτό το σωμάτιο Higgs. 

Η διαφορές από το προηγούμενο πείραμα είναι καθαρά τεχνικές. Για 

παράδειγμα το μαγνητικό πεδίο εδώ θα παραχθεί από το μεγαλύτερο 

σωληνοειδές που έχει ποτέ κατασκευασθεί. Το σωληνοειδές αυτό θα 

παράγει ένα μαγνητικό πεδίο 4 Tesla που  είναι 100000 φορές 

ισχυρότερο από το μαγνητικό πεδίο της Γής. 

Θα δουλέψουν περισσότεροι από 2000 επιστήμονες από 155 ινστιτούτα 

και από 37 χώρες. 
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Στην εικόνα 2 φαίνεται ένα γράφημα του ανιχνευτή του CMS. Για 

λόγους σύγκρισης έχει σχεδιασθεί και μία ανθρώπινη φιγούρα. 

 

ΕΙΚΟΝΑ  2:  Ο ανιχνευτής του πειράματος CMS. 
 
Όπως θα δούμε στη συνέχεια μία πρώτη απάντηση στα ερωτήματα μας 
δόθηκε πρόσφατα από τα πειράματα  ATLAS  και  CMS. 
 
 

2.  ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ  ΠΕΔΙΟΥ.  Η 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ    ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

 
 
 
Η γλώσσα της Φύσης είναι τα μαθηματικά. Τι σημαίνει αυτό ;  Σημαίνει 

ότι όταν θέλουμε να περιγράψουμε τη Φύση , το περιεχόμενο της δηλαδή 

τα υλικά της σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους χρησιμοποιούμε τη 

γλώσσα των μαθηματικών συμβόλων και όλο το σχετικό οπλοστάσιο 

δηλαδή τις  μαθηματικές έννοιες  και τις μαθηματικές  σχέσεις.  

Αυτό είναι απόλυτα σωστό διότι η φύση χαρακτηρίζεται από 

αντικειμενικές διαδικασίες δηλαδή ανεξάρτητες από τις δικές μας 

επιθυμίες ( Ο Ήλιος θα ανατείλει καθημερινά ανεξάρτητα αν εγώ έχω 
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διάθεση να συμβεί κάτι τέτοιο κάποια μέρα) και η κατάλληλη γλώσσα 

για αντικειμενική περιγραφή είναι τα πολύ μικρής υποκειμενικότητας 

μαθηματικά. Πράγματι οι μαθηματικοί κανόνες είναι για όλους ίδιοι και 

πέρα από τις προσωπικές μας επιθυμίες. 

Η κομψότητα των μαθηματικών τα καθιστούν ιδανικά για περιεκτικές 

περιγραφές καθότι μια μόνο μαθηματική σχέση μισής γραμμής μπορεί να 

αντικαταστήσει μια περιγραφή φυσικού φαινομένου που σαν κείμενο θα 

χρειαζόταν πολλές γραμμές αν όχι και σελίδες και όπου πάντα θα 

ελλόχευε ο κίνδυνος της υποκειμενικότητας αυτού που γράφει τη 

περιγραφή. 

H μαθηματική περιγραφή δίνει τη δυνατότητα στους Φυσικούς 

επιστήμονες να μπορούν να παρακολουθήσουν ένα συνέδριο π.χ στη 

περιοχή των θεωριών πεδίου σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον με 

ελάχιστες γνώσεις  της αγγλικής.  Ακόμα περισσότερο δίνει τη 

δυνατότητα σε κάποιον να διαβάσει ένα βιβλίο Φυσικής στα αγγλικά με 

ελάχιστες γνώσεις της γλώσσας. 

Για να το τραβήξουμε λίγο παραπέρα και σε μια συνάντηση μας με ένα 

νοήμονα εξωγήινο πολιτισμό στη γλώσσα  των μαθηματικών θα 

επικοινωνούσαμε. Για αυτό άλλωστε η ΝΑΣΑ στη πλακέτα που έβαλε 

στο διαστημόπλοιο Βόγιατζερ που πριν από λίγα χρόνια εγκατέλειψε το 

πλανητικό μας σύστημα έγραψε τις  πληροφορίες  σε  μορφή σχεδίων  

και μαθηματικών συμβόλων. 

 

Πότε όμως εισήχθησαν τα μαθηματικά στην επιστήμη ως μέσο 

περιγραφής ; 

Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε επιστήμη της φύσης με το γνωστό τρίπτυχο 

Θεωρία(μαθηματική διατύπωση)-Πείραμα(επανάληψη του φαινομένου)-

Νόμος(απόρριψη ή παραδοχή)  όχι κατά ανάγκη με τη σειρά που 

γράφονται παραπάνω. 
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Στην αρχαιότητα καλλιεργήθηκε από φωτισμένα μυαλά όπως  οι  

Επίκουροι φιλόσοφοι,  ο Δημόκριτος, ο  Αριστοτέλης,  και πολλοί  άλλοι   

η Φιλοσοφία της Φύσης. Οι άνθρωποι προσπάθησαν μέσω της 

φιλοσοφίας να ερμηνεύσουν τα φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω 

μας χωρίς να χρησιμοποιήσουν ως μέσο περιγραφής την αυτοσυνέπεια 

των μαθηματικών ή την επαληθευτική ιδιότητα του πειράματος.  

Αυτά όλα  και μαζί η εποχή της επιστήμης ήρθαν πολύ αργότερα στην 

εποχή του Γαλιλαίου. 

Όμως  η μηχανή της επιστήμης άρχισε να δουλεύει με βάση το 

προαναφερθέν τρίπτυχο με το μεγάλο φυσικό του 17ου αιώνα Ισαάκ 

Νεύτωνα. 

Ο Νεύτωνας και συγχρόνως ο Λάϊμπνιτζ εισήγαγαν τον απειροστικό και 

διαφορικό λογισμό στα μαθηματικά που αποτελούν το θεμέλιο λίθο στο 

οποίο στηρίζεται η μαθηματική περιγραφή της σύγχρονης επιστήμης. Τα 

ιστορικά στοιχεία αναφέρουν ότι η ιδέα των πιο πάνω μαθηματικών 

εργαλείων ανήκει στο Έλληνα μαθηματικό της αρχαιότητας Αρχιμήδη. 

Αν κάτι τέτοιο είναι σωστό τότε το γεγονός ότι η ιδέα αυτή δεν 

προχώρησε στην εποχή της , προφανώς ελλείψει συνεχιστών , αποτελεί 

μια τραγική ειρωνεία στην ιστορία της ανθρωπότητας καθότι σήμερα θα 

είμαστε τουλάχιστον 1800 χρόνια μπροστά σε επιστημονικό και 

τεχνολογικό πολιτισμό. 

 

Από εκεί και πέρα η εξέλιξη των μαθηματικών ακολούθησε ένα 

επανατροφοδοτικό  (feedback) δρόμο με την εξέλιξη της Φυσικής. 

Δηλαδή η εξέλιξη των ιδεών στη Φυσική απαιτούσε νέα  μαθηματικά 

εργαλεία και αυτά με τη σειρά τους βοηθούσαν στην ανακάλυψη νέων 

φυσικών εννοιών .   

Μέσα σε αυτές τις φυσικές έννοιες προεξάρχουσα θέση έχουν οι θεωρίες 

πεδίου. 
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Η έννοια του πεδίου δυνάμεων στη Φυσική ήταν ένας εύκολος αλλά και 

ο μοναδικός δρόμος για καλύψουμε την άγνοια μας για το μηχανισμό 

εμφάνισης των αλληλεπιδράσεων στη φύση και αναφερόμαστε βασικά 

στις δύο γνωστές έως τα τέλη του 19ου αιώνα αλληλεπιδράσεις δηλαδή 

της βαρύτητας και του ενοποιημένου από τον Maxwell  

ηλεκτρομαγνητισμού.  Σύμφωνα λοιπόν με τις κλασικές θεωρίες πεδίου ο 

χώρος αποκτά τη «μυστηριακή» ιδιότητα να ασκεί δυνάμεις σε μάζες και 

ηλεκτρικά φορτία που θα βρεθούν σε αυτόν με μοναδική προϋπόθεση σε 

αυτόν το χώρο να υπάρχει η πηγή Μάζα-Φορτίο. Έτσι παρακάμπτοντας 

το μηχανισμό της εμφάνισης και της διάδοσης της αλληλεπίδρασης 

μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τα αποτελέσματα της. 

Οι δύο μεγαλύτερες φυσικές θεωρίες διατυπώθηκαν στις αρχές του 

εικοστού αιώνα και είναι η θεωρία της σχετικότητας από τον A.Einstein 

κατά τα έτη 1905 η ειδική και 1915 η γενική   και η θεωρία της 

κβαντομηχανικής σε πρώτη μορφή το 1900 από τον  Μ. Planck και  τη 

δεκαετία του 1920 -1930 από διάσημους φυσικούς όπως οι Dirac , De 

Broglie, Heisenberg,  Schrodinger, Bohr, Pauli, και πολλούς άλλους. 

Η εφαρμογή των δύο αυτών μεγάλων θεωριών στη ήδη υπάρχουσα 

κλασική θεωρία πεδίου οδήγησε στις σύγχρονες κβαντικές θεωρίες 

πεδίου που αποτελούν το πιο προωθημένο φυσικό εργαλείο για την 

εξήγηση και κατανόηση του Σύμπαντος μας. Συγχρόνως όμως τα 

μαθηματικά της κβαντικής θεωρίας πεδίου είναι τα πιο δύσκολα και 

δυσνόητα που ποτέ έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος. Αυτό δημιουργεί 

πρόβλημα πρώτα και κύρια στους φυσικούς που επιθυμούν να 

δουλέψουν στη περιοχή αυτή της Φυσικής. Πράγματι μόνο πολύ λίγοι τα 

καταφέρνουν να χειρίζονται με κάποια άνεση την κβαντική θεωρία 

πεδίου σήμερα. Είναι πραγματικά μία πρόκληση ο χώρος αυτός για την 

ικανότητα του επιστήμονα τόσο στο χειρισμό αυτών των μαθηματικών 

όσο και ιδιαίτερα περισσότερο στη κατανόηση των φυσικών εννοιών 
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αυτής της περιοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα βραβεία 

Νόμπελ φυσικής   έχουν δοθεί σε φυσικούς αυτής της περιοχής. 

Είναι προφανές ότι δεν γίνεται καν λόγος για ενασχόληση σε αυτήν τη 

περιοχή φυσικών από άλλες περιοχές πολύ δε περισσότερο από άλλους 

επιστήμονες. 

Από την άλλη μεριά όμως οι θεωρίες αυτές είναι θεμελιώδεις , όπως 

έχουμε πει , για τη κατανόηση του κόσμου μας. Σήμερα με τις κβαντικές 

θεωρίες πεδίου έχουμε εξηγήσει θεωρητικά σε κβαντικό επίπεδο  τις  3 

από τις 4 δυνάμεις (αλληλεπιδράσεις) στη φύση , έχουμε ενοποιήσει τις 

δύο και  πιθανόν σε λίγα χρόνια με τη βοήθεια των πειραμάτων του 

CERN τις τρείς και βαδίζουμε στη ενοποίηση και των τεσσάρων 

δυνάμεων μελλοντικά σε μια θεωρία των Πάντων. Έχουμε προβλέψει 

ένα ολόκληρο κόσμο σωματιδίων που στη συνέχεια ανακαλύπτουμε στα 

πειράματα, έχουμε προβλέψει και κατασκευάσει συμπυκνώματα 

σωματιδίων με μελλοντικά μεγάλες τεχνολογικές εφαρμογές , έχουμε 

ερμηνεύσει και εκμεταλλευθεί την υπεραγωγιμότητα και δεν αποκλείεται 

τελικά και ο ίδιος ο εγκέφαλος μας να δουλεύει πάνω σε αρχές  που 

μιμούνται μηχανισμούς της κβαντικής θεωρίας πεδίου , όπως οι 

διαδρομές ολοκλήρωσης ( path integrals) . 

Mε λίγα λόγια η σύγχρονη Φυσική τείνει να ταυτιστεί με τη κβαντική 

θεωρία πεδίου. 

Προκαταβάλουμε τον αναγνώστη λέγοντας  ότι και το ζήτημα του Higgs 

μηχανισμού όσο και του αντίστοιχου σωματιδίου ανήκει στα βαθιά νερά 

της κβαντικής θεωρίας πεδίου  μολονότι  στο πρώτο μέρος του βιβλίου 

φαίνεται θα μπορούσε να περιγραφεί στοιχειωδώς και σε όρους κλασικής 

θεωρίας. 
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       3.   ΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ   ΣΩΜΑΤΙΑ 
 
 Πριν προχωρήσουμε στην αναφορά μας στις αλληλεπιδράσεις στη φύση 

θα κάνουμε μία μικρή μνεία  στα στοιχειώδη σωμάτια που γνωρίζουμε 

σήμερα, στα σωμάτια δηλαδή που θεωρούμε ότι δεν έχουν υποδομή,  δεν 

αποτελούνται δηλαδή από άλλα. 

Το όνειρο των στοιχειωδών σωματίων από τα οποία  συντίθεται ο κόσμος 

μας είναι πολύ παλιό και φθάνει στη εποχή των αρχαίων Ελλήνων και 

συγκεκριμένα την εποχή των μεγάλων φυσικών φιλοσόφων , Δημόκριτο,  

Αναξιμένη ,  Αριστοτέλη,.. όλων αυτών που αναζητούσαν τα πρωταρχικά 

στοιχεία, όπως τα ονόμαζαν, της φύσης. Το ζητούμενο για αυτούς τους 

αρχαίους φιλόσοφους ήταν λίγα βασικά υλικά συνδυασμοί των οποίων 

έκτιζαν τη φύση. Ετσι είχαν θεωρήσει ως τέτοια τον αέρα τη φωτιά το 

νερό,… Ουσιαστικά αυτή η αρχαία ιδέα υπάρχει και σήμερα. Δηλαδή η 

ύπαρξη λίγων θεμελιωδών «λίθων» από τους οποίους είναι κτισμένο το 

σύμπαν σε απλούς ή πολύπλοκους συνδυασμούς  τους.  

Η πρώτη ανακάλυψη της δομής του ατόμου στις αρχές του περασμένου 

αιώνα χαροποίησε τους φυσικούς διότι  τα βασικά συστατικά του ατόμου 

ήταν μόλις τρία.  Το ηλεκτρόνιο, το πρωτόνιο και το νετρόνιο. 

Τα  πρώτα   πειράματα  των μεγάλων  επιταχυντών  όμως  άνοιξαν τους 

ασκούς του Αιόλου. Τα πρωτόνια είχαν δομή και έτσι η αρχική άποψη 

ότι πρόκειται για στοιχειώδη σωμάτια ήταν λάθος. 

Από τότε έχει αρχίσει το μακρύ και περιπετειώδες  ταξίδι για την 

αναζήτηση της δομής της ύλης  που συνεχίζεται και στις μέρες μας. 

Η έλευση των επιταχυντών σαν εργαλεία στη μελέτη της δομής της ύλης 

περιέπλεξε ακόμα πιο πολύ τα πράγματα καθότι σχεδόν καθημερινά και 

νέα σωμάτια ανακαλύπτονταν.  Το όνειρο της απλότητας της φύσης είχε 

αρχίσει να χάνεται.  



 21

 Η ιδέα ήρθε από τους Αμερικάνους  φυσικούς Gell-Mann  και  Zweig  το 

1963. Οι  παραπάνω επιστήμονες πρότειναν  το λεγόμενο μοντέλο των 

Quarks. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το μοντέλο όλα τα σωματίδια της ύλης 

, πλην ελαχίστων στοιχειωδών, ήταν συνδυασμοί των 6 στοιχειωδών 

Quarks και μερικές φορές και των αντισωματίων τους. 

Επιτέλους η απλότητα εμφανιζόταν ξανά στο προσκήνιο. 

Για να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά έχουμε τα εξής. 

Το μοντέλο των Quarks προβλέπει την ύπαρξη 6 διαφορετικών 

σωματιδίων που ακούν στα ονόματα  το πάνω, το κάτω, το παράξενο, το 

γοητευτικό το κορυφαίο και το quark-πυθμένας. Ανά δύο , με τη σειρά 

που γράφονται , συνιστούν δυάδες με σχεδόν όμοιες ιδιότητες 

τουλάχιστον όσο αφορά τη μάζα τους. Έτσι τα δύο πρώτα 

χαρακτηρίζονται ελαφριά Quarks και ακολουθεί ανάλογη κλιμάκωση  

μάζας  για τα επόμενα. Τα Quarks  πέρα από την ιδιότητα της μάζας 

έχουν ιδιότητα του φορτίου μόνο που αυτό είναι κλάσμα του φορτίου 

ηλεκτρονίου ή πρωτονίου. Για παράδειγμα το πάνω Quark έχει μάζα ίση 

με το 1/3 της μάζας του πρωτονίου (ή του νετρονίου) και φορτίο ίσο με 

τα 2/3 του φορτίου του πρωτονίου  το δε κάτω Quark έχει την ίδια μάζα 

και φορτίο αρνητικό ίσο με το 1/3 του φορτίου του ηλεκτρονίου. Έτσι ο 

συνδυασμός  πάνω-πάνω-κάτω όπως μπορεί κανείς εύκολα να 

διαπιστώσει δίνει το  θετικά φορτισμένο  πρωτόνιο ενώ ο συνδυασμός 

πάνω-κάτω-κάτω δίνει το ουδέτερο νετρόνιο. 

Το νέο εδώ είναι ότι τα Quarks πέρα από το ηλεκτρικό φορτίο έχουν και 

ένα άλλο είδους   «φορτίο»  που λέγεται χρώμα και το οποίο είναι η πηγή 

της ισχυρής αλληλεπίδρασης. 

Τα σύνθετα σωματίδια που παράγονται με τέτοιους συνδυασμούς τριών  

Quarks λέγονται βαρυόνια  .  Άλλου είδους συνδυασμός είναι οι δυάδες 

των Quarks και των αντισωματίων του (που έχουν αντίθετο ηλεκτρικό 

φορτίο)  των Antiquarks.  Τα σύνθετα  σωματίδια που παράγονται από 
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τέτοιους συνδυασμούς λέγονται μεσόνια.  Παράδειγμα τέτοιων μεσονίων 

είναι τα πιόνια. 

 Τα βαρυόνια και τα μεσόνια , δημιουργήματα των Quarks, με μια λέξη 

λέγονται αδρόνια από την λέξη αδρός(=ισχυρός) λόγω  της συμμετοχής 

τους στις ισχυρές αλληλεπιδράσεις.   

Αυτή λοιπόν σε γενικές γραμμές ήταν η μια κατηγορία των στοιχειωδών 

σωματιδίων. Η άλλη κατηγορία που επίσης έχει 6 μέλη (γιατί;) ακούει 

στο όνομα λεπτόνια λόγω της μικρής τους μάζας . Είναι το γνωστό μας 

ηλεκτρόνιο , το βαρύτερο του αλλά κατά τα άλλα όμοιο μιόνιο και το 

σχετικά πρόσφατα ανακαλυφθέν σωματίδιο ταυ . Την εξάδα 

συμπληρώνουν τα 3 σωμάτια –φαντάσματα τα νετρίνα. Τα ζεύγη εδώ 

είναι ηλεκτρόνιο-νετρίνο ηλεκτρονίου, μιόνιο-νετρίνο μιονίου, ταυ-

νετρίνο ταυ.  Τα νετρίνα δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο και μέχρι πρόσφατα 

πιστευόταν ότι δεν έχουν και μάζα. Νεώτερες όμως μελέτες τόσο 

θεωρητικές όσο και πειραματικές καταδεικνύουν μια πολύ μικρή μάζα 

στα νετρίνα. 

Τα 6 Quarks ( και οι συνδυασμοί τους τα βαρυόνια)  και τα 6 λεπτόνια 

έχουν μια κοινή ιδιότητα που αφορά την ιδιοστροφορμή τους (spin). Η 

μέτρηση της στο κατάλληλο σύστημα μονάδων δίνει τιμές ημιακέραιους 

αριθμούς. Λόγω λοιπόν κοινής ιδιότητας δικαιούνται και ένα κοινό 

όνομα. Ονομάζονται λοιπόν φερμιόνια προς τιμή του μεγάλου Ιταλού 

Φυσικού Fermi.  

H τρίτη κατηγορία στοιχειωδών σωματιων είναι τα μποζόνια βαθμίδας.  

Ανήκουν σε μια ευρύτερη ομάδα σωματίων  των μποζονίων που έχουν 

spin ακέραιο αριθμό. Φέρουν το όνομα τους προ τιμή του Ινδού φυσικού 

Bose συνεργάτη του Einstein που πρώτος μελέτησε θεωρητικά τη 

συμπύκνωση της ύλης  σε κβαντικές συνθήκες. 

Ως μποζόνια βαθμίδας λοιπόν  χαρακτηρίσουμε τους διαδότες των 3 

αλληλεπιδράσεων στη φύση που αναφέρονται στις τρείς από της 4 
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δυνάμεις της φύσης. Όπως θα δούμε αμέσως μετά,  οι  αλληλεπιδράσεις  

ηλεκτρομαγνητική, ισχυρή  και ασθενής πυρηνική   πραγματοποιούνται 

με την ανταλλαγή μεταξύ των αλληλεπιδρώντων σωματίων των διαδοτών 

ή αλλιώς των μποζονίων βαθμίδας. Δεν έχουμε συμπεριλάβει τη 

βαρύτητα διότι ακόμα δεν έχει διατυπωθεί μια συνεπής θεωρία κβαντικής 

βαρύτητας στα πρότυπα των άλλων τριών. 

Τα μποζόνια βαθμίδας είναι τα εξής :  Το γνωστό μας φωτόνιο για την 

ηλεκτρομαγνητική, το γκλουόνιο για τη ισχυρή πυρηνική και τα σωμάτια 
W  και Ζ για την ασθενή πυρηνική.  

Τα παραπάνω   σωμάτια διαφέρουν στις ιδιότητες της μάζας όσο και του 

φορτίου έχουν όμως τη ίδια τιμή  για το spin τους που είναι η μονάδα. 

 

Σύμφωνα με νεώτερες θεωρίες όπως αυτές της υπερσυμμετρίας οι δυο 

μεγάλες κατηγορίες των φερμιονίων και των μποζονίων παρουσιάζουν 

μια συμμετρική σχέση μεταξύ τους. Ετσι τα φερμιόνια έχουν το 

υπερσυμμετρικό τους ταίρι-μποζόνιο και τα μποζόνια το υπερσυμμετρικό 

τους ταίρι-φερμιόνιο. 

Επειδή όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει  πειραματική ένδειξη περί της 

ύπαρξης  αυτών των υπερσυμμετρικών σωματίων  θα τα αγνοήσουμε. Τα 

μελλοντικά πειράματα του CERN θα είναι ο καλύτερος κριτής όλων 

αυτών των θεωριών. 

 

Συνοψίζοντας  λοιπόν έχουμε 16 στοιχειώδη σωμάτια στη φύση , και 

φυσικά  τα αντισωμάτια τους.  Είμαστε λίγο μακριά από το όνειρο των 

αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων αλλά πάλι καλά είναι σε σχέση με το χάος 

που είχε προκύψει τις δεκαετίες του ΄50, ΄60, ΄70.  

 

 
 



 24

 
   4.       ΚΒΑΝΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΞΕΝΙΕΣ                                                                        
 
Όπως  αναφέραμε  στη εισαγωγή  μετά  τη πρώτη μεγάλη επιστημονική 

ανακάλυψη του 20ου αιώνα που ήταν οι θεωρίες της σχετικότητας 

(ειδική-γενική)  του A. Einstein ακολούθησε η δεύτερη μεγάλη 

επιστημονική επανάσταση αυτή της κβαντικής φυσικής. Βέβαια η ιδέα 

του κβάντου, της πολύ μικρής ποσότητας και της ασυνεχούς εκπομπής 

της και απορρόφησης από τη ύλη είχε   ήδη τεθεί την αυγή του αιώνα το 

έτος 1900 από το Γερμανό Φυσικό M. Planck. 

H κβαντική θεωρία  είναι η πιο παράξενη για την ανθρώπινη εμπειρία 

φυσική θεωρία που έχει σκεφθεί ποτέ ο άνθρωπος. Από την άλλη μεριά η 

θεωρητικές της προβλέψεις πειραματικά επαληθεύονται. 

Ο σκοπός αυτής της ενότητας δεν είναι  η παρουσίαση της κβαντικής 

φυσικής. Αυτό θα απαιτούσε την συγγραφή ενός ολόκληρου βιβλίου και 

τέτοια βιβλία σε εκλαϊκευτικό επίπεδο έχουν γραφεί πολλά και καλά. 

Εδώ θα παρουσιάσουμε μόνο τρείς κβαντικές «παραξενιές»  που 

χρειάζονται στη ανάπτυξη του θέματος μας   και λέμε παραξενιές διότι 

κάτι ανάλογο δεν υπάρχει στη κλασική θεωρία της Φυσικής. 

Η μια «παραξενιά»  είναι η περίφημη  αρχή της αβεβαιότητας  του 

Γερμανού  Φυσικού  Heisenberg .  

Μέχρι τότε γνωρίζαμε ότι ο κόσμος μας διέπεται από άφθαρτους 

ντετερμινιστικούς νόμους που υπακούουν στη γενική ιδέα της σχέσης 

αίτιο-αποτέλεσμα. Τέτοιοι νόμοι για παράδειγμα ήταν οι νόμοι του 

Νεύτωνα περί της κίνησης των σωμάτων. Οι νόμοι αυτοί προσδιόριζαν 

τέλεια τη τροχιά του κινητού δηλαδή τη γραμμή που προκύπτει αν 

ενώνουμε τις διαδοχικές θέσεις.  

Η κβαντομηχανική λοιπόν αναθεώρησε πλήρως την ιερή έννοια της 

τροχιάς. Η αρχή του Heisenberg  μας λέει ότι υπάρχει αβεβαιότητα να 
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καθορίσουμε τη θέση , δηλαδή τη τροχιά, αλλά συγχρόνως υπάρχει 

επίσης  αβεβαιότητα στο να καθορίσουμε και την ορμή του ( ορμή=μάζα 

x ταχύτητα). Μάλιστα οι δύο αυτές αβεβαιότητες έχουν μια σχέση 

αντιστρόφως ανάλογη, δηλαδή μεγάλη αβεβαιότητα στη ορμή σημαίνει 

μικρή αβεβαιότητα στη θέση  και αντίστροφα. Ετσι για να πετύχουμε τη 

πλήρη βεβαιότητα στη κλασική τροχιά αυτό θα απαιτούσε άπειρη 

αβεβαιότητα στη ορμή πράγμα αδύνατον.  Συνεπώς στο κβαντικό κόσμο 

δεν υπάρχουν τροχιές  . Αν θέλαμε να ζωγραφίσουμε κάτι στο κβαντικό 

κόσμο η ζωγραφιά μας δεν θα είχε γραμμές αλλά οι γραμμές θα έπρεπε 

να αντικατασταθούν με περιγράμματα το πάχος των οποίων θα ήταν 

ανάλογο με το εύρος της αβεβαιότητας της θέσης. 

Πέρα από την αβεβαιότητα στη θέση-ορμή υπάρχει και αβεβαιότητα στο 

δίδυμο ενέργεια-χρόνος. Ετσι λοιπόν καταργούνται στο κβαντικό κόσμο 

οι χρονικές στιγμές και αντικαθιστούνται με ένα χρονικό διάστημα που 

είναι αντιστρόφως ανάλογο της αβεβαιότητας της ενέργειας αυτού που 

μετράμε. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν στο κβαντικό κόσμο θα μπορούσαμε 

να παραβιάσουμε τη διατήρηση της ενέργειας κατά  μία ποσότητα ας 

πούμε ΔΕ  και αυτή η παραβίαση να διαρκέσει  το προβλεπόμενο από 

την αρχή της αβεβαιότητας χρόνο Δt. Θα επανέλθουμε  στο σημείο αυτό 

σε λίγο.  

Η άλλη παραξενιά που θα αναφέρουμε είναι όντως πολύ παράξενη. Είναι 

γνωστή σαν δημιουργία και καταστροφή σωματίων. Η φιλοσοφία της 

έχει να κάνει με την εξής μαθηματική παρατήρηση.  

Μπορώ να γράψω την ισότητα  0=0 αλλά επίσης μπορώ να γράψω και 

την ισότητα 0=1-1+1-1+1-1……+1-1.  Και  στις δύο περιπτώσεις το 

αποτέλεσμα είναι το μηδέν. Σε  όρους Φυσικής και στις δύο περιπτώσεις 

οι πρώτοι όροι είναι το κενό. Στη πρώτη περίπτωση έχουμε το κλασικό 

κενό στη δεύτερη περίπτωση όμως έχουμε ένα  πολύ «ζωντανό»  

κβαντικό  κενό.   Πράγματι αν   προσάψουμε  στον αριθμό 1 την ύπαρξη 
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ενός σωματιδίου και στον αριθμό -1 τη καταστροφή του  τότε βλέπουμε 

ότι από το κβαντικό κενό αναδύονται (+)  σωματίδια τα οποία στη 

συνέχεια καταστρέφονται(-). Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας σειράς είναι 

πάλι το μηδέν.  

Από πού όμως τα σωματίδια θα βρούν την ενέργεια να δημιουργηθούν ; 

Εδώ ερχόμαστε στη πρώτη παραξενιά.  Παραβιάζουμε την αρχή 

διατήρησης ενέργειας κατά ένα ποσό ΔΕ. Τότε   παράγουμε ένα 

σωματίδιο.  Μάλιστα αν  το σωματίδιο έχει μάζα από τη σχέση του 

Einstein 2mcE    μπορούμε να βρούμε και τη μάζα του  m . Η ύπαρξη 

του διαρκεί για το χρόνο Δt  που με βάση τη σχέση της απροσδιοριστίας  

διαρκεί η παραβίαση της ενέργειας. Έτσι στο τέλος αυτού του χρόνου το 

σωματίδιο πρέπει να επιστρέψει πίσω τη παρουσία του , δηλαδή  να 

εξαφανισθεί.  Προφανώς όλα αυτά  τα σωματίδια έξω από αυτόν το 

χρόνο Δt   είναι ανύπαρκτα  για αυτό λέγονται και δυνητικά   (virtual). 

Tέτοιου είδους σωματίδια είναι και οι διαδότες των κβαντικών πεδίων , 

δηλαδή τα μποζόνια  βαθμίδας   για τα οποία μιλήσαμε προηγούμενα. 

 

Ο παραπάνω μηχανισμός του κβαντικού κενού εμφανίζεται 

μακροσκοπικά και στα μαγνητικά υλικά που αποτελούνται από τα 

μαγνητικά δίπολα. 

Πράγματι κοιτώντας ένα ευθύγραμμο μαγνήτη από αυτούς που πουλάνε 

στο εμπόριο αντιλαμβάνεσαι τους δύο πόλους (βόρειο-νότιο)  στα δύο 

άκρα του.  Στο εσωτερικό του όμως υπάρχει από το ένα άκρο έως το 

άλλο μια ακολουθία από (N), (S) δηλαδή βόρειοι-νότιοι πόλοι που όμως 

μακροσκοπικά δεν   εκδηλώνονται όπως και τα virtual σωμάτια.  Τα 

μαγνητικά υλικά λοιπόν έχουν ένα «άρωμα» κβαντικών παραξενιών και 

στη συνέχεια του  βιβλίου θα τα χρησιμοποιήσουμε  ως  κβαντικά 

υποκατάστατα για μια πιο οικεία κλασική  περιγραφή.  
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Η τρίτη κβαντική παραξενιά που θα δούμε είναι η αρχή του δυισμού. 

Σύμφωνα λοιπόν με το δυισμό σε  κάθε σωματίδιο αντιστοιχεί και μία 

κυματική διάδοση. Προφανώς αυτό έχει σχέση και με την αρχή της 

αβεβαιότητας όπου όπως είδαμε  καταργεί τα σαφή σύνορα του 

σωματιδίου και εισάγει την έννοια των κυμάτων πιθανότητας. 

Με λίγα απλά μαθηματικά καταλήγει κάποιος ότι το μήκος του κύματος 

που είναι η κυματική απεικόνιση του σωματιδίου είναι αντιστρόφως 

ανάλογη με τη μάζα του σωματιδίου. Έτσι σωματίδια μηδενικής μάζας, 

όπως για παράδειγμα τα φωτόνια, έχουν άπειρη εμβέλεια διάδοσης σαν 

κύματα ενώ αντιθέτως για  σωματίδια πεπερασμένης μάζας  οι 

αντίστοιχες κυματικές διαδόσεις θα έχουν και πεπερασμένη εμβέλεια. 
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5. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 
ΦΥΣΗ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (STANDARD  
MODEL) 
 
 
H πρώτη πετυχημένη κβαντική θεωρία πεδίου διατυπώθηκε τη δεκαετία 

του 40 από τους μεγάλους φυσικούς Salam και Feynman για την οποία 

τιμήθηκαν με το βραβείο νόμπελ Φυσικής. Λέμε ότι η θεωρία ήταν 

απόλυτα πετυχημένη διότι έχει δώσει τη καλύτερη ταύτιση θεωρητικών 

προβλέψεων και πειραματικών αποτελεσμάτων που έχει ποτέ γίνει. Είναι  

μία μη  αμφισβητήσιμη   θεωρία. 

  Η θεωρία αυτή είναι γνωστή με το όνομα κβαντική ηλεκτροδυναμική  

(QED)  και ερμηνεύει την ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση σε 

κβαντικό επίπεδο. Σύμφωνα λοιπόν με την QED  η ηλεκτρομαγνητική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων ( π.χ  μεταξύ δύο 

ηλεκτρονίων) εκδηλώνεται ως η ανταλλαγή μεταξύ των ηλεκτρικών 

φορτίων ενός δυνητικού (virtual)  φωτονίου που λαμβάνει χώρα σε ένα 

πολύ μικρό χρονικό διάστημα που προβλέπει η αρχή της αβεβαιότητας 

του Heisenberg. To ενδιάμεσον αυτό φωτόνιο είναι ο  διαδότης της 

αλληλεπίδρασης και επειδή έχει μηδενική μάζα η αλληλεπίδραση έχει 

άπειρη εμβέλεια.  Ολες οι θεωρητικές προβλέψεις της θεωρίας αυτής 

όπως για παράδειγμα η τιμή της  σταθεράς σύζευξης  της  QED  που είναι 

περίπου  α=1/137  έχουν επιβεβαιωθεί πειραματικά με εκπληκτική 

ακρίβεια.   

  Στο  σχήμα 1 φαίνεται η λεγόμενη «κορυφή» αλληλεπίδρασης του 

ηλεκτρομαγνητισμού  που δείχνει τη φύση της  δηλαδή την 

αλληλεπίδραση του ηλεκτρονίου με το φωτόνιο.  Πρόκειται για τη 

σκέδαση (εκτροπή από τη πορεία) ενός ηλεκτρονίου που εκπέμπει ένα 
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δυνητικό φωτόνιο.  Το πλάτος της πιθανότητας να συμβεί μία τέτοια 

κορυφή είναι ανάλογη με τη τετραγωνική ρίζα της προαναφερθείσης 

σταθεράς δηλαδή  a .  Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα αυτής της 

κορυφής είναι ανάλογη της σταθεράς  α  καθότι η πιθανότητα προκύπτει 

από το τετράγωνο του πλάτους. Η πηγή της αλληλεπίδρασης είναι το 

ηλεκτρικό φορτίο και η σταθερά α είναι ανάλογη του ηλεκτρικού 

φορτίου. 

  

e               
 
ΣΧΗΜΑ  1:  Η κορυφή της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης. 
Ένα ηλεκτρόνιο εκπέμπει ένα δυνητικό φωτόνιο και στη συνέχεια  
σκεδάζεται. 
 
  
 
 Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτού του ηλεκτρονίου και ενός άλλου  

ηλεκτρονίου θα συμβεί  όταν το δυνητικό φωτόνιο , μέσα στο 

προβλεπόμενο χρόνο της αβεβαιότητας, συλληφθεί από το άλλο 

ηλεκτρόνιο δίνοντας έτσι άλλη μία παρόμοια κορυφή στο διάγραμμα.  

 

Λόγω των δύο κορυφών που προκύπτουν με αυτό το μηχανισμό το 

πλάτος   αυτής της αλληλεπίδρασης  ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου  θα 

προκύψει αν πολλαπλασιάζουμε τα δύο πλάτη των κορυφών δηλαδή  θα 

είναι aaa  .   
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Ετσι η πιθανότητα να παρατηρηθεί αυτή η αλληλεπίδραση, και που 

εκφράζεται μέσω ενός πειραματικού μεγέθους που λέγεται ενεργός 

διατομή,   θα είναι το τετράγωνο του πλάτους δηλαδή  2a . 

 

Τέτοιου είδους διαγράμματα λέγονται διαγράμματα Feynman προς τιμή 

του μεγάλου αμερικάνου φυσικού που τα εισήγαγε στη θεωρία πεδίου.  

Όπως φαίνεται στο σχήμα ο οριζόντιος άξονας είναι χρόνος. Αν η 

διάδοση του σωματίου γίνεται κατά την θετική φορά του χρόνου τότε 

κατά συνθήκη πρόκειται για αρνητικό σωμάτιο. Αν αλλαχθεί η φορά στο 

χρόνο τότε συμβολίζουμε σωμάτια θετικού φορτίου ή αντισωμάτια. 

Για παράδειγμα στο σχήμα 2 φαίνεται η αλληλεπίδραση ηλεκτρονίου-

ποζιτρονίου (θετικού ηλεκτρονίου). 

                    
 

                            
ΣΧΗΜΑ 2:  Η αλληλεπίδραση  ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου μέσω της 
ανταλλαγής  φωτονίου όπως προβλέπει η κβαντική 
ηλεκτροδυναμική. 
Προσέξτε τις διευθύνσεις διάδοσης των σωματιδίων σύμφωνα με τα 
διαγράμματα Feynman. 
 
 
Tα  διαγράμματα Feynman που παρουσιάσαμε παραπάνω είναι μια 

πρώτη προσέγγιση της πραγματικής αλληλεπίδρασης της QED. 

Ακολουθεί μια σειρά πιο πολύπλοκων διαγραμμάτων όπου οι κορυφές 

πολλαπλασιάζονται σαν ένα ανάπτυγμα δυνάμεων της σταθεράς 
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σύζευξης. Επειδή όμως η τιμή της σταθεράς όπως είπαμε είναι πολύ 

μικρή γίνεται αντιληπτό ότι οι ανώτερες τάξεις που είναι δυνάμεις αυτού 

του πολύ μικρού αριθμού έχουν τελικά πολύ μικρή πιθανότητα να 

παρατηρηθούν και έτσι η συνεισφορά τους στην αλληλεπίδραση είναι 

μικρή. Επομένως διαγράμματα όπως το σχήμα 2  περιγράφουν  

ικανοποιητικά την αλληλεπίδραση  του ηλεκτρομαγνητισμού σε 

κβαντικό επίπεδο. Αλλά και αν ενσωματώσουμε όλες τις ανώτερης τάξης 

διορθώσεις δεν υπάρχει πρόβλημα καθότι όπως αποδεικνύεται η θεωρία 

της QED δεν παρουσιάζει απειρισμούς δηλαδή  συγκλίνει σε 

πεπερασμένα αποτελέσματα  . 

 

Τέτοιες κορυφές Η/Μ αλληλεπίδρασης αναφέρονται όχι μόνο για τα 

φορτισμένα λεπτόνια όπως τα ηλεκτρόνια αλλά και για τα Quarks. 

 

Η επιτυχημένη ερμηνεία της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης έδωσε στους 

φυσικούς φτερά  ότι παρόμοιοι μηχανισμοί ανταλλαγής θα ερμηνεύσουν 

και τις άλλες τρείς δυνάμεις .  

 

To μοντέλο των Quarks εισήχθη το 1963 από τους Αμερικάνους 

φυσικούς , όπως  είδαμε,  σε μια προσπάθεια να μπεί μια τάξη στην 

άναρχη παραγωγή πολλών διαφορετικών σωματιδίων στα πειράματα των 

επιταχυντών. Το μοντέλο προέβλεπε ότι όλα αυτά τα διαφορετικά 

σωμάτια δεν ήταν τίποτα άλλο από διάφορους συνδυασμούς 6 

στοιχειωδών σωματιδίων που ονομάσθηκαν με το παράξενο όνομα 

Quarks. 

Συγκεκριμένα, όπως έχουμε αναφέρει,  όλα τα βαρυόνια όπως για 

παράδειγμα τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται από συνδυασμούς 

τριών Quarks όχι κατά ανάγκη διαφορετικών ενώ μια άλλη κατηγορία 
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όπως τα μεσόνια αποτελούνται από συνδυασμούς των Quarks με τα 

αντισωμάτια τους.  

 

Το μοντέλο των Quarks γνώρισε τεράστια θεωρητική επιτυχία αλλά  

ατυχώς η πειραματική του επιβεβαίωση παραμένει ακόμα ζητούμενο και 

αυτό διότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των Quarks  γίνεται πολύ έντονα 

ελκτική όταν αυτά προσπαθήσουν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να 

μένουν εγκλωβισμένα στη φυλακή τους δηλαδή μέσα στα αδρόνια. 

Αντίθετα η αλληλεπίδραση τους γίνεται πολύ ασθενής όταν βρεθούν 

πολύ κοντά , μία ιδιότητα γνωστή ως ασυμπτωτική ελευθερία,  αλλά για 

να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουν τεράστιες ενέργειες που είναι 

πέρα από τις σημερινές δυνατότητες αλλά μέσα στις δυνατότητες των 

επερχόμενων πειραμάτων του CERN. Προς το παρόν μάρτυρες για την 

ύπαρξη των Quarks παραμένουν 4-5 έμμεσα αποτελέσματα της ύπαρξης 

τους που έχουν διαπιστωθεί στα τρέχοντα πειράματα. 

 

Η αλληλλεπίδραση μεταξύ των Quarks  που πραγματοποιείται με την 

ανταλλαγή ενός διαδότη που όπως είπαμε σε προηγούμενη ενότητα 

ονομάζεται γκλουόνιο είναι η ισχυρή αλληλεπίδραση ( ή αλλιώς ισχυρή 

πυρηνική δύναμη). 

Η αλληλεπίδραση αυτή δεν έχει ως πηγή το ηλεκτρικό φορτίο των 

Quarks ( διότι τότε θα ήταν η Η/Μ που εξετάσαμε πριν) αλλά μία άλλη 

ιδιότητα φορτίου που είναι γνωστή με το όνομα  «χρώμα»  χωρίς φυσικά 

να έχει καμία σχέση με το πραγματικό χρώμα.  Ο διαδότης της 

αλληλεπίδρασης , το γκλουόνιο, έχει ομοιότητες και διαφορές με τον 

προηγούμενο διαδότη που γνωρίσαμε το φωτόνιο. Μοιάζουν στο ότι και 

τα δύο  δεν έχουν μάζα ούτε ηλεκτρικό φορτίο αλλά διαφέρουν στο ότι 

το γκλουόνιο όπως και το Quarks φέρει το άλλο είδος φορτίου, που 

είπαμε,  το χρώμα. 
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Ακολουθώντας αυτά που αναφέραμε προηγούμενα παρουσιάζουμε στο 

σχήμα 3 τη κορυφή της ισχυράς αλληλεπίδρασης. 

 

                        
                                    
 
ΣΧΗΜΑ  3: Η κορυφή  της ισχυράς αλληλεπίδρασης  .  To Quark 
συζεύγνυται με το διαδότη (μποζόνιο βαθμίδας)  γκλουόνιο (g).  
 
Στο σχήμα αυτό φαίνεται η φύση της ισχυράς αλληλεπίδρασης που είναι 

η σύζευξη μεταξύ του Quarks και του διαδότη γκλουονίου.  Το πλάτος 

πιθανότητας της σύζευξης αυτής είναι  τώρα  sa   όπου η τιμή της  

σταθεράς sa   είναι τουλάχιστον δύο τάξης μεγέθους μεγαλύτερη από τη 

αντίστοιχη σταθερά α της ηλεκτρομαγνητικής.  

Αν τώρα ένα άλλο  Quark αλληλεπιδράσει  με το γκλουόνιο του 

σχήματος 3 τότε θα πάρουμε τις δύο κορυφές της  ισχυρής 

αλληλεπίδρασης των δύο Quarks.  

Η θεωρία που μελετάει και υπολογίζει αυτές τις αλληλεπιδράσεις είναι 

γνωστή με το όνομα κβαντική χρωμοδυναμική (QCD) ακριβώς λόγω της 

πηγής της που είναι η ιδιότητα του χρώματος που έχουν τα Quarks και τα 

γκλουόνια. 

 

q

q

g
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Ετσι διαγράμματα Feynman σαν το σχήμα 2 μπορούν να προκύψουν και 

εδώ. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πιο δύσκολα . Αυτό για τους εξής  

δύο  λόγους.  

Πρώτον τώρα η σταθερά της αλληλεπίδρασης δεν είναι μικρός αριθμός 

και έτσι θα πρέπει να λάβουμε για τη διατύπωση της ακριβούς θεωρίας 

και τις διορθώσεις ανώτερης τάξης ως προς τη σταθερά sa . Αυτό 

σημαίνει ότι  τα διαγράμματα Feynman γίνονται πολύπλοκα και οι 

υπολογισμοί πολύ δυσχερείς. Ευτυχώς η θεωρία της QCD, όπως και η 

QED,  δεν εμφανίζει  τελικά απειρισμούς  στους υπολογισμούς. 

Δεύτερον τα γκλουόνια επειδή φέρουν και αυτά χρώμα που είναι η πηγή 

της ισχυρής αλληλεπίδρασης θα αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους και αυτό 

κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. 

Εχουν αναπτυχθεί διάφορες υπολογιστικές μέθοδοι, όπως πχ οι 

υπολογισμοί σε πλέγματα, για να γίνουν οι ακριβείς υπολογισμοί που 

είναι απαραίτητοι στη πειραματική επιβεβαίωση της θεωρίας αλλά τα 

πράγματα έχουν ακόμα δρόμο καθότι υπάρχουν στη θεωρία της QCD 

βασικά αναπάντητα ερωτήματα όπως αυτό του μηχανισμού εγκλωβισμού 

των Quarks στην ύλη των αδρονίων. 

 

Ας δούμε μέχρις στιγμής τι έχουμε κάνει. Εχουμε λοιπόν δεί διαδότες 

αλληλεπιδράσεων που δεν έχουν μάζα  ούτε φορτίο( Ηλεκτρικό ή 

χρώματος)  όπως το φωτόνιο. Εχουμε επίσης δει διαδότες που έχουν 

φορτίο (χρώματος) αλλά δεν έχουν μάζα. 

Αναμένουμε λοιπόν για λόγους συμμετρίας και πληρότητας να έχουμε 

αλληλεπιδράσεις όπου εμφανίζονται διαδότες που θα έχουν μάζα και 

φορτίο και διαδότες που έχουν μάζα αλλά δεν έχουν κανένα είδος 

φορτίου. 

Οι αλληλεπιδράσεις  με αυτούς τους διαδότες ακούν στο όρο ασθενής 

αλληλεπίδραση ( ή ασθενής πυρηνική δύναμη). 
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Πράγματι το 1982 στα πειράματα  του CERN βρέθηκαν 3 σωματίδια που 

ικανοποιούν αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτά ήταν τα δύο σωμάτια  W 

(  WW , )  και το ουδέτερο σωμάτιο oZ .  Η μάζα τους είναι από 80 έως 

100 φορές μεγαλύτερη από την μάζα του πρωτονίου και τα φορτία τους 

είναι ηλεκτρικά όπως σημειώνουμε παραπάνω. 

 

Κατά αναλογία με τα σχήματα 1 και 3 των δύο προηγουμένων 

αλληλεπιδράσεων παρουσιάζουμε τρία παραδείγματα της ασθενούς 

αλληλεπίδρασης ένα για κάθε τύπο διαδότη. 

Στα σχήματα   4,5 φαίνεται η αλληλεπίδραση  λεπτονίων (ηλεκτρονίου-

νετρίνο ηλεκτρονίου) με τα W , W .  Στο σχήμα 6 φαίνεται η 

αλληλεπίδραση του ουδέτερου Ζ με φερμιόνια-αντιφερμιόνια 

(ηλεκτρόνιο-ποζιτρόνιο ή Quark-Antiquark). 

                                                                               

 
ΣΧΗΜΑ 4:  H κορυφή  της  ασθενούς  αλληλεπίδρασης   στη 
σύζευξη λεπτονίων – μποζονίων w  .  Στη κορυφή έχουμε διατήρηση 
του ηλεκτρικού φορτίου. 
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ΣΧΗΜΑ  5 :  H κορυφή  της  ασθενούς  αλληλεπίδρασης   στη 
σύζευξη λεπτονίων – μποζονίων _w  .  Στη κορυφή έχουμε διατήρηση 
του ηλεκτρικού φορτίου. 

                
 
ΣΧΗΜΑ 6 :  H κορυφή της ασθενούς αλληλεπίδρασης στη σύζευξη 
του μποζονίου Ζ με ζεύγος  φερμιονίου-αντιφερμιονίου. 
 
Βλέπουμε λοιπόν ότι η ασθενής αλληλεπίδραση αναπτύσσεται μεταξύ 

των φερμιονίων (όπως λέγονται με μια λέξη τα λεπτόνια και τα Quarks) 

και των τριών προαναφερθέντων διαδοτών. Πηγή της αλληλεπίδρασης 

είναι το λεγόμενο «ασθενές» φορτίο που η ισχύς του εκφράζεται μεσα 

από τη σταθερά σύζευξης της ασθενούς αλληλεπίδρασης wa .  Η τιμή 

αυτής της σταθεράς είναι πολύ μικρότερη των αντίστοιχων των άλλων 

αλληλεπιδράσεων. Αν επιχειρούσαμε μία κατάταξη τους θα είχαμε 
62 10:10:1:: ws aaa ,  δηλαδή 1 εκατομμύριο φορές μικρότερη από την 

ισχυρά και 10000 φορές μικρότερη από την ηλεκτρομαγνητική. 

o
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Η θεωρία της ασθενούς αλληλεπίδρασης  μπορεί επίσης  να αναπτυχθεί 

σε δυνάμεις ανώτερης τάξης  της  σταθεράς  w  και να γίνουν οι σχετικοί 

υπολογισμοί. 

 

Μένει  η πρώτη γνωστή στον άνθρωπο δύναμη η δύναμη της βαρύτητας.  

Ενώ για αυτή τη δύναμη έχουν δοθεί   σε  κλασικό επίπεδο πολύ 

ικανοποιητικές εξηγήσεις μέσα από τη γενική θεωρία της σχετικότητας  

σε κβαντικό επίπεδο η θεωρία συναντά τεράστια προβλήματα με 

σημαντικότερο το γεγονός ότι είναι οι κβαντικές διορθώσεις δεν μπορούν 

να γίνουν λόγω απειρισμών.  

Το εμπόδιο αυτό ξεπερνιέται με τη θεωρία των υπερχορδών που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί μια κβαντική θεωρία της βαρύτητας αν ποτέ 

αποκαλύπτονταν και οι άλλες 6 ή 7 κρυφές διαστάσεις που αυτή 

προβλέπει περά των 4 γνωστών . Το θέμα της πειραματικής 

επιβεβαίωσης  αυτών των διαστάσεων είναι ανοικτό στα μελλοντικά 

πειράματα του CERN αν και θεωρείται ότι μια τέτοια αποκάλυψη απαιτεί 

μεγαλύτερες ενεργειακές κλίμακες από αυτές που θα  καλύψει το CERN. 

 

Παρακάμπτοντας προς το παρόν τη βαρυτική αλληλεπίδραση 

επιστρέφουμε στις άλλες 3 δυνάμεις. 

 

Κοιτώντας τις προφανείς ομοιότητες των μηχανισμών τους μπαίνουμε 

στο πειρασμό να θέσουμε το μεγάλο ερώτημα της ενοποίησης τους. 

 

Μήπως πρόκειται ουσιαστικά για μία δύναμη ;  

 

Πηγαίνοντας με βάση τη κατάταξη των σταθερών σύζευξης από τις 

χαμηλότερες κλίμακες στις υψηλότερες θα περιμέναμε πρώτα την 

ενοποίηση της ασθενούς δύναμης και της ηλεκτρομαγνητικής. 
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Για να πετύχουμε όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να απαντήσουμε στο 

ερώτημα πως θα ενοποιήσουμε το άμαζο φωτόνιο με τα βαριάς μάζας   

W  και Ζ. Με άλλα λόγια πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα αν  

υπήρχε διαδικασία από την οποία να ξεπήδησε ένα άμαζο φωτόνιο και 

συγχρόνως  να  αποδόθηκε μάζα στους τρείς  άλλους  διαδότες . 

 
Η θεωρία του καθιερωμένου μοντέλου ( Standard model) απαντάει 

θετικά και προτείνει σαν τέτοια διαδικασία το μηχανισμό Higgs. 
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6. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ  ΦΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ 
ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

 
 
Ο κλασικός όρος  «αλλαγές Φάσης» αποδίδεται στις μετατροπές μεταξύ 

των γνωστών τριών καταστάσεων της ύλης δηλαδή του υγρού του 

στερεού και του αερίου  οι οποίες είναι γνωστές ως τήξη-πήξη (υγρό-

στερεό)  βρασμός-συμπύκνωση (υγρό-αέριο)  εξάχνωση(στερεό-αέριο). 

Κυριότερο  χαρακτηριστικό αυτών των αλλαγών φάσης είναι η ύπαρξη 

κάποιας τιμής της θερμοκρασίας (κρίσιμη θερμοκρασία) όπου πάνω από 

αυτήν υπάρχει μόνο η μία φάση  και κάτω από αυτήν η άλλη. Η 

συνύπαρξη των φάσεων είναι επιτρεπτή μόνο πάνω στη κρίσιμη 

θερμοκρασία. Δηλαδή η μετάβαση από την μία φάση στην άλλη είναι 

λίαν απότομη. Για παράδειγμα πάρτε το νερό . Ολοι γνωρίζουμε ότι η 

μετατροπή πάγου-υγρού νερού συμβαίνει στους μηδέν βαθμούς της 

κλίμακας του Κελσίου.  Ετσι κάτω από μηδέν έχουμε μόνο πάγο , πάνω 

από μηδέν έχουμε μόνο υγρό νερό και ακριβώς στους μηδέν μπορούν να 

συνυπάρχουν πάγος και υγρό. 

Οι αλλαγές  φάσης αυτές που περιγράψαμε τώρα ανήκουν στη κατηγορία 

των αλλαγών φάσης πρώτης τάξης που όπως είπαμε χαρακτηρίζονται 

από απότομες μεταβάσεις. 

Υπάρχει όμως και μία άλλη κατηγορία αλλαγών φάσης στη φύση που 

έχουν διαφορετικό μηχανισμό. Είναι οι λεγόμενες αλλαγές φάσεις 

δεύτερης τάξης και που πολλές φορές (μάλλον καταχρηστικά) 

ταυτίζονται και με τον όρο κρίσιμα φαινόμενα. 

Ας δούμε μια τέτοια αλλαγή μέσω ενός παραδείγματος. 

Φανταστείτε τη δομή ενός μαγνητικού υλικού όπου κάθε άτομο του 

συμπεριφέρεται σαν ένας στοιχειώδης μαγνήτης. Δηλαδή κάθε μαγνητικό 

υλικό είναι μία συλλογή από ένα τεράστιο αριθμό από μικρές μαγνητικές 

βελόνες  γνωστές  ως μαγνητικές ροπές . Σε υψηλές θερμοκρασίες οι 
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μαγνητικές  ροπές έχουν τυχαίο προσανατολισμό με αποτέλεσμα η 

συνολική  μέση μαγνήτιση του υλικού που προκύπτει αν προσθέσω 

διανυσματικά όλες τις στοιχειώδεις μαγνητικές ροπές του υλικού  να 

είναι μηδέν. Αυτό ακούγεται λογικό διότι σε ένα τεράστιο αριθμό 

τυχαίου  μαγνητικού προσανατολισμού  για κάθε  προσανατολισμό  

πάντα θα υπάρχει και εκείνος που έχει την ακριβώς αντίθετη 

κατεύθυνση. 

Κατεβάζοντας τη θερμοκρασία του υλικού θα βρούμε  κάποια 

θερμοκρασία , που και εδώ λέγεται κρίσιμη θερμοκρασία, όπου η μέση 

μαγνήτιση είναι μηδέν για τελευταία φορά .  

Συνεχίζοντας  να κατεβάζουμε τη θερμοκρασία αρχίζουν μέσα στο υλικό 

να δημιουργούνται δομές που  είναι τοπικές συγκεντρώσεις 

(συσσωματώματα)  από μαγνητικές ροπές  που έχουν αποκτήσει κοινό 

προσανατολισμό.  Οι περιοχές αυτές ονομάζονται domain walls.   

Μοιάζουν με νησιά τάξης μέσα σε μία χαοτική θάλασσα τυχαίου 

μαγνητικού προσανατολισμού . Συνεχίζοντας να ελαττώνουμε τη 

θερμοκρασία τα νησιά αυτά αλλάζουν σχήμα μεγαλώνουν και 

ενοποιούνται σε μεγαλύτερα  ενώ εμφανίζονται και άλλα νησιά 

διαφορετικών προσανατολισμών. Έτσι μετά τη κρίσιμη θερμοκρασία η 

μαγνήτιση όλου του υλικού δεν είναι πια μηδέν αλλά η τιμή της βαθμιαία 

μεγαλώνει  για να φθάσουμε σε πολύ μικρές θερμοκρασίες οπού πλέον  

σχεδόν όλες οι μαγνητικές βελόνες έχουν «παγώσει»  και έτσι έχουν 

αποκτήσει τον ίδιο προσανατολισμό με αποτέλεσμα η μέση  μαγνήτιση 

να έχει πια τη μέγιστη τιμή της. 

Η αλλαγή αυτή που περιγράψαμε είναι μια αλλαγή φάσης μεταξύ της 

φάσης  « μη μαγνήτης»   και της φάσης « μαγνήτης»  που έχει 

χαρακτηριστικό τη συνεχή μετάβαση αμέσως μετά τη κρίσιμη 

θερμοκρασία . Εδώ δηλαδή η συνύπαρξη μεταξύ της φάσης του 

μαγνητισμένου υλικού ( domain walls) και της χαοτικής μη 
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μαγνητισμένης ή διαφορετικών προσανατολισμών μαγνητισμένης 

περιοχής διαρκεί μέχρι τη τελική θερμοκρασία. 

Παρόμοιο μηχανισμό αλλαγής φάσης έχουν και άλλα πολλά φυσικά 

φαινόμενα για να αναφέρουμε για παράδειγμα την υπεραγωγιμότητα ένα 

φαινόμενο με πάρα πολλές εφαρμογές. Σε αυτή τη περίπτωση το ρόλο 

της μαγνήτισης παίζει η πυκνότητα της υπεραγώγιμης φάσης.  

Άλλο παράδειγμα είναι η προσεισμική προετοιμασία που συμβαίνει σε  

ένα πέτρωμα  που  όπως έχει αποδειχθεί    πρόσφατα  ακολουθεί το 

μηχανισμό της αλλαγής φάσης δεύτερης τάξης. 

 

Οι αλλαγές φάσεις λόγω ακριβώς της αξίας  τους αφού ουσιαστικά 

υπεισέρχονται σε όλα τα φυσικά και όχι μόνο φαινόμενα έχουν μελετηθεί 

πολύ διεξοδικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν θεμελιώδη 

αναπάντητα ερωτήματα όπως η αιτία της διαφοροποίησης πρώτης –

δεύτερης τάξης , ο ακριβής ρόλος των συμμετριών , ο μηχανισμός της 

ανάπτυξης των πολύ μεγάλης εμβέλειας συσχετίσεων στο κρίσιμο σημείο 

και άλλα πολλά. 

Ας  αναφερθούμε τώρα  , διότι μας είναι χρήσιμο στη περαιτέρω 

ανάπτυξη του θέματος μας ,  στο ρόλο των συμμετριών στις αλλαγές 

φάσεις. 

Κάθε κατάσταση της ύλης έχει κάποια συμμετρία. Η αλλαγή φάσης 

λοιπόν σημαίνει και αλλαγή της συμμετρίας.  

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη περίπτωση του μαγνητισμένου υλικού.  

Στις υψηλές θερμοκρασίες όπως είπαμε οι στοιχειώδεις μαγνητικές 

βελόνες  έχουν τυχαίους προσανατολισμούς λόγω της θερμικής τους 

διέγερσης. Η ύπαρξη λοιπόν όλων των δυνατών προσανατολισμών σε 

αυτή τη φάση είναι ένα παράδειγμα ολικής (global) συμμετρίας. Σε 

όποιον προσανατολισμό και αν κοιτάξουμε θα βρούμε πάνω σε αυτόν 

μαγνητικές ροπές   . Δεν υπάρχει καμία προνομιούχος διεύθυνση.  
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 Αντιθέτως μόλις περάσουμε το κρίσιμο σημείο προς τις χαμηλές 

θερμοκρασίες έχουν με τη δημιουργία των domain walls την εμφάνιση 

προεξάρχουσων προνομιούχων διευθύνσεων με αποκορύφωμα τη τελική 

χαμηλή θερμοκρασία όπού όλες οι μαγνητικές ροπές  έχουν διευθετηθεί 

σε μία μόνο διεύθυνση. Λέμε τότε ότι η συμμετρία έσπασε. 

Έτσι λοιπόν τα φαινόμενα της αλλαγής φάσης είναι συνδεδεμένα με 

κάποιο σπάσιμο συμμετρίας. Εδώ πρέπει να τονίζουμε ότι αυτό το 

σπάσιμο της συμμετρίας δεν έγινε με την επιβολή κάποιου εξωτερικού 

πεδίου π.χ ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου που θα είχε τα ίδια 

αποτελέσματα  δημιουργίας προνομιούχας κατεύθυνση στο υλικό.  

Για το λόγο αυτό το παραπάνω σπάσιμο της συμμετρίας που 

περιγράψαμε λέγεται αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας (spontaneous 

symmetry breaking). 

Και τι γίνεται ακριβώς πάνω στο κρίσιμο σημείο ; 

Είναι ένας θρίαμβος της Φυσικής των κρίσιμων φαινομένων  και ας 

υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτήματα η πρόβλεψη ότι στο κρίσιμο 

σημείο η συσχέτιση μεταξύ των μαγνητικών ροπών  απλώνεται σε όλες 

τις κλίμακες περιλαμβάνοντας ακόμα και τόσες μεγάλες ώστε να 

αγγίζουν τα όρια όλου του υλικού. Στο κρίσιμο λοιπόν σημείο η 

πιθανότητα κάποια  μαγνητική βελόνα  να έχει κάποιο προσανατολισμό 

είναι συνδεδεμένη με το τι κάνει ακόμα και το πιο απομακρυσμένη 

μαγνητική βελόνα  από αυτήν. 

Αυτή η ιδιότητα  σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χαρακτηριστικές κλίμακες  

στο κρίσιμο σημείο ή όπως είναι γνωστό ευρύτερα εμφανίζεται  το 

φαινόμενο της αυτοομοιότητας (self-similarity) .  Η εμφάνιση δομών 

όλων των κλιμάκων  στο κρίσιμο σημείο εκφράζεται μαθηματικά με 

νόμους βάθμισης.  Έτσι για παράδειγμα αν κάνουμε κατανομή των 

μηκών των δομών στο κρίσιμο σημείο (όπου εμφανίζονται όλες οι 
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κλίμακες) τότε προκύπτουν απλές μαθηματικές εκφράσεις γνωστές ως 

νόμοι δύναμης. 

 

Η απώλεια της χαρακτηριστικής κλίμακας κάνει το σύστημα να χάσει τις 

λεπτομέρειες και ιδιαιτερότητες του στο κρίσιμο σημείο . Έτσι είτε 

είχαμε ένα δείγμα Quarks ή ένα δείγμα μαγνητικών βελονών ή ακόμα και 

μια καλλιέργεια βακτηρίων ή τελικά και μια κοινωνία ανθρώπων στο 

κρίσιμο σημείο τα πράγματα δεν θα ήταν και πολύ διαφορετικά. Στο 

κρίσιμο σημείο λοιπόν εμφανίζονται  Παγκόσμιες συμπεριφορές  που 

είναι γνωστές ως universalities.  

Το θέμα του κρίσιμου σημείου δεν εξαντλείται φυσικά σε λίγες γραμμές 

αλλά άνετα θα αποτελούσε το υλικό ενός βιβλίου. 

 

Ο μαθηματικός τρόπος περιγραφής των αλλαγών φάσης συνήθως γίνεται 

με τη μελέτη συναρτήσεων φυσικών μεγεθών οι οποίες  συνήθως είναι 

συναρτήσεις του δυναμικού  ( δυναμική ενέργεια)  καθότι αυτό περιέχει 

όλη τη πληροφορία  των αλληλεπιδράσεων των συστατικών ενός 

συστήματος. Οι συναρτήσεις αυτές αναφέρονται συνήθως στο μέγεθος 

της παραμέτρου τάξης.  

Ως παράμετρος τάξης σε μία αλλαγή φάσης χαρακτηρίζεται κάθε μέγεθος 

που αναφέρεται στο προς μελέτη σύστημα και για το οποίο ισχύει ότι στη 

φάση της συμμετρίας έχει μηδενική   μέση τιμή  και στη φάση της 

σπασμένης συμμετρίας μη μηδενική τιμή. Στο κρίσιμο σημείο έχει για 

τελευταία φορά μηδενική τιμή. Για παράδειγμα στα μαγνητικά υλικά η 

παράμετρος τάξης είναι  η μαγνήτιση , όπως είδαμε και προηγούμενα. 

Ένα τέτοιο δυναμικό είναι και το δυναμικό της μορφής  

                                           42)(  bV   

Όπου  φ  η παράμετρος τάξης και α, b  παράμετροι. 
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Στα σχήματα που ακολουθούν  ο οριζόντιος άξονας είναι το μέγεθος της 

παραμέτρου τάξης  φ  και  ο κατακόρυφος άξονας είναι ο άξονας του  

Δυναμικού  V(φ).  Για να δούμε πώς μπορούμε να περιγράψουμε την 

αλλαγή φάσης μέσω τέτοιων διαγραμμάτων. 

  
Σχήμα 7:  Το δυναμικό (δυναμική ενέργεια)  με  το πεδίο στη 
συμμετρική φάση των θεωριών των αλλαγών φάσης. 
Είναι προφανές  ότι η μηδενική τιμή του πεδίου λειτουργεί ως 
ευσταθές σημείο ισορροπίας. Οι παράμετροι α ,  b   της συνάρτησης 
του δυναμικού έχουν θετικές τιμές. 
 
 

Στο σχήμα 7 φαίνεται η συμμετρική φάση  των αλλαγών φάσης.  

Πράγματι στο διάγραμμα αυτό έχουμε συμμετρία γύρω από τη τιμή 

μηδέν της παραμέτρου τάξης  . Πάντα για κάθε θετική τιμή της υπάρχει 

και η αντίστοιχη αρνητική τιμή ώστε η μέση τιμή της παραμέτρου τάξης  

να βγαίνει πάντα μηδέν. Η τιμή μηδέν λοιπόν είναι το σημείο ευσταθούς  

ισορροπίας του συστήματος στη συμμετρική του φάση.  Η ισορροπία 

είναι ευσταθής καθότι όπου σε αυτό το πηγάδι να τοποθετήσουμε ένα 

αντικείμενο, πχ μια μικρή σφαίρα, αυτό θα καταλήξει μετά κάποιες 

ταλαντώσεις στο σημείο μηδέν. 
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Στο σχήμα 8 έχουμε διαμορφώσει  τη καμπύλη μας έτσι ώστε ο πυθμένας 

της να έχει «απλωθεί»  πάνω στο άξονα της παραμέτρου τάξης. Η 

ισορροπία  πάνω στο πυθμένα  είναι αδιάφορη καθότι όπου και να 

τοποθετηθεί η μικρή σφαίρα πάνω στο πυθμένα θα παραμείνει σε εκείνο 

το σημείο. 

Η συμμετρία γύρω από τη τιμή μηδέν παραμένει. Μπορούμε να πούμε 

ότι το διάγραμμα αυτό αντιπροσωπεύει ακριβώς το κρίσιμο σημείο πριν 

περάσουμε στην άλλη φάση. Είναι μία μεταβατική κατάσταση. 

 

         

 
Σχήμα 8:  To δυναμικό στο κρίσιμο σημείο. Το ένα ευσταθές σημείο 
έχει δώσει τη θέση του σε άπειρα το πλήθος σημεία αδιάφορης 
ισορροπίας. Η παράμετρος α=0  ενώ η παράμετρος b>0. 
 
 
 
Στο σχήμα 9 όπως φαίνεται το προηγούμενο σημείο  της μηδενικής τιμής 

της παραμέτρου τάξης  έχει μετατραπεί από σημείο ευσταθούς ή 

αδιάφορης ισορροπίας σε σημείο ασταθούς ισορροπίας διώχνοντας το 

μικρό σφαιρίδιο να πάει σε ένα από τα πηγάδια του σχήματος όπου όμως 

τώρα η παράμετρος τάξης δεν είναι πια μηδέν. Η συμμετρία έσπασε 

καθότι όπως εύκολα διαπιστώνουμε τα νέα πηγάδια δεν έχουν 
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συμμετρικά τοιχώματα γύρω από τις νέες μη μηδενικές τιμές της  

παραμέτρου τάξης.  Το σφαιρίδιο έχει επιλέξει μια από τις δύο 

καταστάσεις (+) ή (-) με ίση πιθανότητα για τη κάθε μια. 

 

                  
 
Σχήμα 9:  To δυναμικό στη φάση της αυθόρμητα σπασμένης 
συμμετρίας. Το ευσταθές σημείο του σχήματος 11 μετατράπηκε σε 
ασταθές ενώ συγχρόνως δημιουργήθηκαν δυο νέα ευσταθή σημεία 
ισορροπίας.  H παράμετρος α<0 ενώ η b>0.  Ετσι η αλλαγή του 
πρόσημου της παραμέτρου α  ισοδυναμεί με το αυθόρμητο σπάσιμο 
της συμμετρίας. 
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    7.    Η ΜΑΖΑ   ΣΤΙΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΦΑΣΕΙΣ 
 
Το κεντρικό ζήτημα σε αυτή τη παρουσίαση είναι ο μηχανισμός 

απονομής  μάζας στα πεδία, ή αλλιώς πως μας προέκυψε  η ιδιότητα της 

ύλης που λέγεται μάζα. Επομένως είναι απαραίτητο να δούμε πως θα 

εισαγάγουμε την έννοια της μάζας σε αυτά που μέχρι τώρα έχουμε πεί. 

 

Για να είμαστε ιστορικά δίκαιοι η πρώτη ενοποίηση δυνάμεων που ο 

άνθρωπος πέτυχε, αλλά σε κλασικό επίπεδο , ήταν η ενοποίηση του 

ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού σε μια ενιαία δύναμη την 

ηλεκτρομαγνητική με τις εργασίες μιας σειράς φυσικών του 19ου αιώνα 

προεξάρχοντος του Maxwell. 

Oπως έχουμε αναφέρει το πρώτο πρόγραμμα ενοποίησης των δυνάμεων 

στα πλαίσια των κβαντικών θεωριών πεδίου αφορά την ενοποίηση του 

ηλεκτρομαγνητισμού και της ασθενούς δύναμης σε μία ενιαία δύναμη 

γνωστή ως ηλεκτρασθενής.  

Οι βασικοί εισηγητές αυτού του προγράμματος ήταν οι Φυσικοί  

Weinberg και Salam και η θεωρία τους  εντάσσεται στα πλαίσια του  

καθιερωμένου  πρότυπου της Φυσικής  γνωστό ως standard model.   

Το ερώτημα που έχουμε θέσει από προηγούμενα ήταν πως θα βρούμε ένα 

μηχανισμό από τον οποίο θα ξεπηδήσουν μαζί το άμαζο φωτόνιο και τα  

τρία μεγάλης μάζας μποζόνια  της ασθενούς αλληλεπίδρασης. 

Η ιδέα είναι αν κάτι τέτοιο μπορούμε να το πετύχουμε στα πλαίσια μίας 

θεωρίας αλλαγής φάσης. 

Τι ζητάμε λοιπόν ; 

Ζητάμε μια αλλαγή φάσης όπου στη φάση συμμετρίας όλοι οι διαδότες 

θα ήταν άμαζοι και στη φάση της σπασμένης συμμετρίας κάποιο , όπως 

το φωτόνιο, θα παραμείνουν άμαζοι ενώ κάποιοι άλλοι όπως τα μποζόνια 

της ασθενούς θα αποκτήσουν μάζα. 
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Αυτή λοιπόν είναι η ζητούμενη θεωρία;  

Σε μια τέτοια εκδοχή η μάζα θα έπαιζε το ρόλο της παραμέτρου τάξης 

όπως π.χ η μαγνήτιση στα μαγνητικά υλικά ή η πυκνότητα στα 

υπεραγώγιμα. 

Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Μια εφαρμογή των παραπάνω 

δεν δίνει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πως λοιπόν θα εισαχθεί η μάζα 

στο παιχνίδι ώστε και το γενικό σχήμα της αλλαγής φάσης να έχουμε και 

να πάρουμε αυτά που θέλουμε. 

Ο δούρειος ίππος της μάζας δεν είναι τίποτε άλλο από το συντελεστή  α 

του δυναμικού της αλλαγής φάσης που είδαμε στη προηγούμενη 

παράγραφο και μάλιστα το α  να είναι ανάλογο όχι της μάζας αλλά του 

τετραγώνου της  δηλαδή θεωρούμε ότι  2~ ma . 

Για να μην είναι αυθαίρετη μια τέτοια εισήγηση θα πρέπει να δείξουμε 

ότι το  α νομιμοποιείται  να  συνδέεται με την έννοια της μάζας. 

 

Ο Νεύτωνας το δεύτερο ήμισυ που 17ου αιώνα είναι γνωστό ότι  

διατύπωσε τους τρείς νόμους που καθόρισαν τον δρόμο της Φυσικής για 

όλα τα επόμενα χρόνια. Βασική ποσότητα στις θεωρίες του  Νεύτωνα 

ήταν η μάζα των σωμάτων. Για τη μάζα σαν ιδιότητα της ύλης είχε ορίσει 

δύο χαρακτηριστικά . Τη μάζα ως ποσότητα της ύλης και τη μάζα ως 

αδράνεια της ύλης.  Η έννοια της αδράνειας  δεν διαφέρει και πολύ από 

την έννοια της αδράνειας όπως τη χρησιμοποιούμε στη καθημερινότητα. 

Αδράνεια στη Φυσική του Νεύτωνα είναι η απροθυμία του σώματος να 

αλλάξει τη κινητική του κατάσταση  όταν  εξωτερικά επιχειρείται κάτι 

τέτοιο. Ας φέρουμε στο μυαλό μας το κλασικό παράδειγμα του 

ανθρώπου μέσα στο λεωφορείο που μαθαίνουμε από τις γυμνασιακές 

τάξεις. 

  Η απροθυμία αυτή συνδέεται ευθέως με τη ποσότητα της ύλης. Οσο 

μεγαλύτερη είναι αυτή η ποσότητα  τόσο πιο δύσκολα το σώμα υπακούει 
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στη εντολή της αλλαγής της κινητική του κατάστασης. Αρα η ποσότητα 

της ύλης  αποτελεί ένα μέτρο της αδράνειας της ύλης.  

Το αίτιο στο οποίο οφείλεται η αλλαγή της κινητικής κατάστασης του 

σώματος είναι η δύναμη που αυτό δέχεται. Ετσι οποιαδήποτε μεταβολή 

στις δυνάμεις που το σώμα δέχεται , δηλαδή  κατάργηση , επαναφορά ή 

γενικά μεταβολή του διανύσματος της δύναμης είναι η αιτία για να 

εκδηλώσει το σώμα την αδράνεια του. 

Ας  δούμε τώρα  πως εμφανίζεται η ιδιότητα της μάζας- αδράνειας  στα 

διαγράμματα 7, 8  και 9  και  πως συνδέεται με τη παράμετρο α. 

 

Αν αφήσουμε οπουδήποτε στα τοιχώματα του πηγαδιού  του σχήματος 7 

ένα μικρό σφαιρίδιο να κυλίσει στο εσωτερικό του τότε αυτό όταν θα 

περάσει από τη κατώτερη θέση της ευσταθούς ισορροπίας . Μόλις 

περάσει  από τη θέση της ισορροπίας επιχειρείται αλλαγή στη κινητική 

του κατάσταση διότι τώρα  αντιμετωπίζει δύναμη αντίθετη της κίνησης 

του αλλά δεν σταματάει αμέσως και ανεβαίνει στα απέναντι τοιχώματα, 

εκδηλώνοντας έτσι τη ιδιότητα της αδράνειας του. 

 

Στο σχήμα 8  όλες οι θέσεις είναι θέσεις ισορροπίας  σε μια  κατάσταση 

που είναι γνωστή ως αδιάφορη ισορροπία. Το σφαιρίδιο τώρα δεν δέχεται   

σε καμία θέση   δύναμη  διαταγής να αλλάξει κινητική κατάσταση  άρα 

δεν εκδηλώνει και την ιδιότητα της αδράνειας  του  ανεξάρτητα αν είναι 

ακίνητο ή κινείται (με σταθερή ταχύτητα).  

 

Για να καταλάβουμε το σχήμα 9 θα πρέπει να επανέλθουμε πάλι στο 

σχήμα 7. Έτσι ας θεωρήσουμε ότι το σώμα βρίσκεται αρχικά στη θέση 

ισορροπίας δηλαδή στο πυθμένα του δυναμικού. Αν το απομακρύνουμε 

από τη θέση αυτή τοποθετώντας το στα τοιχώματα και το αφήσουμε 

ελεύθερο θα κινηθεί περνώντας από τη αρχική του θέση ισορροπίας. 
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Αυτό είναι μία ακόμα έκφραση της αδράνειας του καθότι εκφράζει την 

“επιθυμία” του να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση. 

Ας πάμε τώρα στο σχήμα 9 . Όταν το σωμάτιο βρίσκεται στη κορυφή του 

ακρότατου ισορροπεί και πάλι καθότι η  συνισταμένη των δυνάμεων 

είναι μηδέν. Τώρα όμως η οποιαδήποτε απομάκρυνση , έστω και η πιο 

στοιχειώδης, είναι αρκετή για να κάνει το σώμα να μην επιστρέψει ποτέ    

στην αρχική του κατάσταση. Τώρα δηλαδή το σωμάτιο όχι μόνο δεν 

διατηρεί τη ιδιότητα της κατάστασης του δηλαδή την ακινησία αλλά 

λόγω της ασταθούς του ισορροπίας «επιδιώκει» την αλλαγή της 

κινητικής του κατάστασης . Εκδηλώνεται  έτσι μια ιδιότητα 

«αντιαδράνειας». 

Δεχόμενοι την μάζα ως μέτρο της αδράνειας της ύλης θα λέγαμε ότι στο 

σχήμα 7 υπάρχει μάζα  λόγω αδράνειας,  στο σχήμα  8  το σφαιρίδιο δεν 

εκδηλώνει  μάζα αδράνειας    ενώ στο σχήμα 9 στη κορυφή του 

ακρότατου η μάζα λόγω αδράνειας δεν έχει νόημα σαν φυσική  ποσότητα 

καθότι εκδηλώνεται αντιαδράνεια. 

Ας  δούμε λοιπόν τη σύνδεση της μάζας ( που στο εξής  θα εννοούμε τη 

μάζα αδράνειας)  με το συντελεστή α  ξεκινώντας από το τελευταίο 

διάγραμμα. 

Στο σχήμα 9 λοιπόν είπαμε ότι η μάζα δεν έχει νόημα ως πραγματική 

ποσότητα. Αυτό σημαίνει ότι ανήκει στο κόσμο των φανταστικών 

αριθμών . Τέτοιες μάζες για παράδειγμα έχουν τα ταχυόνια  που, αν 

υπάρχουν, είναι τα σωματίδια που έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή 

του φωτός. 

Γνωρίζουμε από τους φανταστικούς αριθμούς ότι το τετράγωνο τους 

είναι αρνητικός αριθμός. Έτσι η υπόθεση   2ma   νομιμοποιείται καθότι 

για το 9 ισχύει ότι  α<0. 

Στο σχήμα 8 η μάζα λόγω  απουσίας δύναμης είναι μηδενική όπως και η 

παράμετρος α. 
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Τέλος στο σχήμα 7 η μάζα είναι μια πραγματική ποσότητα και το 

τετράγωνο της θετικός αριθμός όπως και η παράμετρος α. 

 

Η εξέλιξη στο  σχήμα  9 θα είναι  ότι  το σφαιρίδιο θα κυλήσει σε ένα 

από τα δύο πηγάδια που εμφανίζονται στο σπάσιμο της συμμετρίας όπου 

θα ταλαντώνεται και έτσι τελικά θα εμφανισθεί η μάζα αδράνειας και στη 

φάση της σπασμένης συμμετρίας. 

Είδαμε   λοιπόν ότι η  υπόθεση  να είναι η παράμετρος  α ανάλογη  του 

τετραγώνου  της  μάζας   νομιμοποιείται  να τη χρησιμοποιούμε.  

Με αυτό τον τρόπο λοιπόν  δείξαμε πώς  η μάζα αδράνειας  μπορεί να 

“υλοποιηθεί”  μέσα από μία τέτοια μορφή δυναμικού.  Τα πράγματα 

αλλάζουν κάπως  όσο αναφορά τη μορφή του δυναμικού, όπως θα δούμε 

στη συνέχεια, όταν θα πάμε στο κόσμο των στοιχειώδων σωματιδίων. 

Τελειώνοντας  αυτή τη ενότητα θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι η έννοια 

της αδράνειας δεν περιορίζεται μόνο στη ποσότητα της ύλης. Ετσι όταν 

κανείς αναφέρεται στη μάζα αδράνειας αυτό είναι κάτι πολύ γενικό και 

δεν  αφορά μόνο τη ποσότητα της ύλης. 

Αδράνεια της ύλης εκδηλώνεται και στο νόμο του Lentz στον 

ηλεκτρομαγνητισμό  , στην αρχή  Le Chatelier των χημικών αντιδράσεων 

και σε πολλές ακόμα περιοχές της φύσης. 

Για παράδειγμα μία πληροφορία που διαδόθηκε σε άπειρη απόσταση 

μέσω ενός μηχανισμού κύματος σημαίνει ότι δεν έχει συναντήσει καμία 

δυσκολία στη διάδοση της άρα στη πληροφορία  αυτή μπορούμε να 

επισυνάψουμε μία μηδενική μάζα αδράνειας. Αντιθέτως μία πληροφορία 

πεπερασμένης εμβέλειας που συναντάει εμπόδιο να διαδοθεί λόγω  της 

απροθυμία της ύλης να τη μεταφέρει θα αντιστοιχεί σε πεπερασμένη 

μάζα αδράνειας. 
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          8.      ΤΟ   Goldstone  ΜΠΟΖΟΝΙΟ 
 
 
Τα περισσότερα φυσικά μεγέθη εκφράζονται μέσα από συναρτήσεις της 

μορφής  )(x  όπου χ  η θέση  στο χώρο. Η μορφή αυτή είναι γνωστή με 

την έκφραση  «πεδίο». Ουσιαστικά πρόκειται για τις τιμές που λαμβάνει 

το φυσικό μέγεθος σε διάφορα σημεία του χώρου. Στις θεωρίες πεδίου  

το παραπάνω γενικό συμβολισμό μπορούμε να τον επισυνάπτουμε  και  

στα σωματίδια. Τότε η φυσική ποσότητα που αυτό αντιπροσωπεύει 

μπορεί να είναι κάποια ιδιότητα του όπως η μάζα του ή το φορτίο του ή η 

στροφορμή του ή η ορμή του ή και το πλάτος της  πιθανότητας εύρεσης 

του στο χώρο τουλάχιστον στη κβαντική θεωρία πεδίου. 

Τα πεδία μπορεί να είναι βαθμωτά όπως για παράδειγμα το μέτρο της 

μέσης μαγνήτισης σε ένα μαγνητικό υλικό  ή η πυκνότητα στη 

υπεραγωγιμότητα  ή μπορεί να είναι διανυσματικό όπως π.χ η στροφορμή 

του σωματιδίου. Αντίστοιχα στη κβαντική θεωρία πεδίου το σωμάτιο 

μπορεί να χαρακτηριστεί βαθμωτό ή διανυσματικό. Μια διάκριση είναι 

ότι στα διανυσματικά σωμάτια προσάπτονται διανυσματικά μεγέθη όπως  

οι  στροφορμές (spins)  (ηλεκτρόνια, πρωτόνια, quarks, φωτόνια….) ενώ 

στα βαθμωτά σωμάτια  όχι. 

 

Στη κβαντική θεωρία πεδίου  το πεδίο εκφράζει πλάτος πιθανότητας 

εύρεσης του σωματίου και έτσι  το πεδίο   είναι εν γένει  μιγαδική 

ποσότητα . Μια μιγαδική ποσότητα απεικονίζεται σε ένα δισδιάστατο 

χώρο ως συνισταμένη του πραγματικού 1  και του φανταστικού της  

μέρους  2 . 

Για να δούμε λοιπόν τι μορφή θα είχε το δυναμικό  της σπασμένης 

συμμετρίας στη κβαντική θεωρία πεδίου. 

Προφανώς εφόσον ο μονοδιάστατος οριζόντιος άξονας μετεξελίσσεται 

τώρα σε ένα επίπεδο περιμένουμε το σχήμα να είναι σε τρείς διαστάσεις  
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και τα δύο ακρότατα να έχουν εκφυλισθεί σε μια περιφέρεια γύρω από το 

κεντρικό λοβό. Οπότε μια εικόνα όπως η 10   που ακολουθεί  θα ήταν η 

πιο κατάλληλη. 

 

                 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑ 10 :  Το δυναμικό στη φάση της σπασμένης συμμετρίας για 
ένα μιγαδικό πεδίο. Το διάγραμμα είναι σε τρείς διαστάσεις  και 
μοιάζει με ένα μεξικάνικο καπέλο. Η  γραμμή στη βάση είναι ο 
κύκλος  που ενώνει στο  χώρο  όλα τα ελάχιστα της καμπύλης  του 
δυναμικού. Στο σχήμα φαίνονται οι δύο τρόποι κίνησης ενός 
σφαιριδίου στο δυναμικό αυτό. 
 
 
Προφανώς τώρα η τρίτη διάσταση θα εισάγει διαφοροποίηση στο πως θα 

εμφανισθεί η μάζα από αυτά που είχαμε πει προηγούμενα . 

Σε ένα τέτοιο σχήμα για να δούμε πως μπορεί να εκδηλωθεί η ιδιότητα 

της μάζας. 

Θεωρούμε  λοιπόν ένα σφαιρίδιο το οποίο  θα έχει δύο δυνατότητες να 

κινηθεί. 

Η μία  ( μαύρο  σφαιρίδιο )  είναι να ανεβοκατεβαίνει τη καμπύλη 

εσωτερική επιφάνεια εκδηλώνοντας έτσι τη μάζα λόγω αδράνειας και η 
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άλλη δυνατότητα   ( λευκό σφαιρίδιο ) είναι  να κινηθεί (ή να μένει 

ακίνητο ) στο αυλάκι της περιφέρειας γύρω από το κεντρικό λοβό. Αλλά 

όλες οι θέσεις στη περιφέρεια είναι θέσεις αδιάφορης ισορροπίας ( είτε 

κινείται είτε είναι ακίνητο)  οπότε όπως  έχουμε ήδη πει   στη 

προηγούμενη ενότητα δεν   εκδηλώνεται  η ιδιότητα της  αδράνειας  κατά 

μήκος της περιφέρειας και έτσι δεν θα έχει μάζα αν αυτή τη δούμε ως 

μέτρο της  αδράνειας.   

 
Ποιος ο ρόλος του σφαιριδίου σε όρους κβαντικής θεωρίας πεδίου.  

Εφόσον αυτό το σφαιρίδιο  κινείται μεταξύ διαφόρων θέσεων θα 

μπορούσαμε να του δώσουμε το ρόλο του διαδότη  . 

Δεδομένου ότι τόσο το λευκό σφαιρίδιο όσο και το μαύρο σφαιρίδιο 

κινούνται σε δεδομένες  επίπεδες  τροχιές θα έχουν από ένα βαθμό 

ελευθερίας και άρα θα πρόκειται για βαθμωτά σωμάτια. 

Εχουμε λοιπόν την εμφάνιση δύο διαδοτών  ένα για κάθε τρόπο κίνησης 

του σφαιριδίου. Ο ένας διαδότης  είναι ένα βαθμωτό σωμάτιο με μάζα 

και ο άλλος διαδότης είναι ένα βαθμωτό σωμάτιο χωρίς μάζα ( πάντα 

θεωρώντας τη μάζα ως μέτρο της αδράνειας). Το άμαζο σωμάτιο  που 

κινείται στο αυλάκι  είναι γνωστό ως Goldstone μποζόνιο ή Goldstone 

τρόπος διέγερσης. 

Στο παράδειγμα που εξετάσαμε είχαμε ένα πεδίο με δύο συνιστώσες. 

Τότε με το αυθόρμητο σπάσιμο της συμμετρίας εμφανίσθηκε ένα άμαζο 

Goldstone μποζόνιο. 

Αν είχαμε ένα πεδίο με 3 συνιστώσες τότε θα εμφανίζονταν 2 άμαζα 

Goldstone μποζόνια και άν είχαμε ένα πεδίο με 4 συνιστώσες τότε θα 

εμφανίζονταν 3 άμαζα  Goldstone μποζόνια. 

 

Στο δεύτερο μέρος θα δούμε όλα αυτά που αναφέραμε σε αυτές τις δύο 

ενότητες να αποδεικνύονται μέσα από τα μαθηματικά. Σημειώστε ότι τα 
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σχήματα 7, 9, 10 και το 11 που ακολουθεί στην επόμενη ενότητα είναι ο 

κορμός γύρω από τον οποίο θα ξεδιπλώσουμε τις μαθηματικές 

περιγραφές. 

 

9.        O  MHXANIΣΜΟΣ    ΚΑΙ  ΤΟ 
ΣΩΜΑΤΙΟ          HIGGS 
 
Όπως έχουμε πει αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στα πλαίσια της 

ενοποίησης της ηλεκτρομαγνητικής δύναμης και της ασθενούς είναι να 

δούμε μετά το αυθόρμητο σπάσιμο της συμμετρίας την εμφάνιση 4 

μποζονίων δηλαδή  ένος άμαζου (το φωτόνιο) και τα τρία μποζόνια της 

ασθενούς αλληλεπίδρασης  με μάζα. 

Επομένως το ενοποιημένο πεδίο φ  θα έχει  4 συνιστώσες. Τότε με βάση 

αυτά που είπαμε στη προηγούμενη ενότητα μετά  το αυθόρμητο σπάσιμο 

της συμμετρίας τύπου Goldstone θα εμφανισθούν 3 άμαζα μποζόνια.  

Έτσι λοιπόν μετά το σπάσιμο της συμμετρίας με το παραπάνω τρόπο θα 

έχουμε το άμαζο φωτόνιο και άλλα 3 άμαζα μποζόνια   (Goldstone) ενώ 

εμείς θέλουμε να πάρουμε στη θέση τους 3 μποζόνια με μάζα. Άρα 

μπαίνει το ακανθώδες ερώτημα πως θα γεννήσουμε τη μάζα. 

 Σε αυτό το θεμελιώδες ερώτημα της Φυσικής  πώς θα αποδοθεί στην ύλη 

μάζα απαντάει ο μηχανισμός που προτάθηκε από τον Βρετανό φυσικό  

Higgs και τους συνεργάτες  του. 

O μηχανισμός αυτός ουσιαστικά πρέπει να εξαφανίσει τα 3 Goldstone 

μποζόνια και στη θέση τους να εμφανίσει  3 μποζόνια με μάζα. Τότε 

αυτά με τη τέταρτη συνιστώσα του πεδίου που είναι το  φωτόνιο θα 

δώσουν το ενοποιημένο πεδίο φ της ηλεκτρασθενούς δύναμης. 

Θα δούμε την λειτουργία αυτού του μηχανισμού στη εξαφάνιση ενός 

άμαζου Goldstone μποζονίου και στη εμφάνιση στη θέση του  ενός 

μποζονίου με μάζα και η γενίκευση για τρία είναι προφανής. 
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Μια θεωρία πεδίου της Φυσικής για να  έχει νόημα θα πρέπει να 

διατηρείται  αναλλοίωτη αν επιχειρείται μετασχηματισμός του πεδίου. 

Η θεωρία που αναπτύξαμε μέχρι στιγμής για τον Goldstone   μηχανισμό 

αναφέρεται σε ένα πεδίο φ που δεν εξαρτάται από τη θέση . Οι 

οποιοδήποτε μετασχηματισμοί του πεδίου είναι ολικοί (global) και η 

θεωρία διατηρείται κάτω από αυτούς τους μετασχηματισμούς. 

Αν όμως θεωρήσουμε τη εκδοχή της εξάρτησης από τη θέση δηλαδή 
)(x   τότε οι μετασχηματισμοί  είναι τοπικοί (local). 

Επανερχόμενοι στο δυναμικό  της σπασμένης συμμετρίας θα  έχουμε ότι 

η εξάρτηση τώρα του πεδίου  φ  από τη θέση κάνει το σχήμα 10  να είναι  

διαφορετικό. Προηγουμένως η καμπύλη των ελάχιστων  που περιβάλλει  

το κεντρικό λοβό ήταν μια περιφέρεια διότι το μέτρο του μιγαδικού 

πεδίου δεν εξαρτάται από τη θέση. Αν όμως αυτό τώρα  δεν ισχύει τότε η 

περιφέρεια έχει «τσαλακωθεί» και θα έχει διαμορφωθεί μεταξύ του 

κεντρικού λοβού και της καμπύλης επιφάνειας ένα σύνορο με κύριο 

χαρακτηριστικό τις πτυχώσεις. Τώρα το μεξικάνικο καπέλο θα έχει τη 

τσαλακωμένη μορφή του σχήματος 11.  

Αυτό όμως επιβάλλει στο λευκό σφαιρίδιο  μία ιδιότυπη κίνηση που θα 

έχει τροχιές  εφαπτομενικές στο αυλάκι , όπως πρίν, όσο και εγκάρσιες 

λόγω των πτυχώσεων. Δηλαδή δημιουργούμε επιπλέον βαθμούς 

ελευθερίας στην κίνηση του λευκού σφαιριδίου από το τίποτα. 

Για να υπερνικήσουμε αυτό το πρόβλημα μπορούμε να κάνουμε τους 

κατάλληλους μετασχηματισμούς ώστε το πεδίο φ να είναι ανεξάρτητο 

της γωνίας  δηλαδή να επαναφέρουμε το αυλάκι στη μορφή της 

περιφέρειας ( η διαφορά από πριν θα είναι ότι το μέτρο του φ θα αλλάζει 

άρα μπορούμε να έχουμε περιφέρειες διαφορετικών ακτίνων στο 

επίπεδο).  
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Για να επαναφέρουμε λοιπόν το αυλάκι στην ατσαλάκωτη μορφή του 

σχήματος 10 θα πρέπει να ασκήσουμε δυνάμεις στις πτυχώσεις ώστε   

αυτές  να εξαφανισθούν.  Δημιουργούμε λοιπόν ένα πεδίο δυνάμεων στο 

χώρο του αυλακιού. 

 
 
ΣΧΗΜΑ 11    Το δυναμικό της σπασμένης συμμετρίας όταν το πεδίο 
εξαρτάται από τη θέση. Τότε η καμπύλη των ελάχιστων δεν είναι 
περιφέρεια αλλά μπορεί να είναι οποιαδήποτε κλειστή γραμμή  με 
πτυχώσεις .  
 
 
Έτσι τώρα  το μικρό λευκό  σφαιρίδιο που ήταν στο αυλάκι της 

περιφέρειας σε μια κατάσταση αδιάφορης ισορροπίας    βρίσκεται σε ένα 

περιβάλλον πεδίου δυνάμεων και έτσι θα αναγκάζεται σε αλλαγή της 

κινητικής του κατάστασης εκδηλώνοντας κάθε φορά που θα γίνεται αυτό 

τη μάζα αδράνειας του  . Με αυτό λοιπόν το τρόπο  το άμαζο Goldstone 

σωμάτιο παραχώρησε τη θέση του σε ένα σωμάτιο μάζας!!!   

Με ένα λοιπόν μοντέλο του δυναμικού της σπασμένης συμμετρίας , και 

μικρά κινούμενα σφαιρίδια  παρουσιάσαμε σε όρους κλασικής φυσικής   

μια  προσέγγιση του μηχανισμού  απονομής μάζας στην ύλη, του 

μηχανισμού Higgs  θεωρώντας ως μάζα την  αδράνεια της ύλης. 
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Προφανώς το μοντέλο αυτό δεν απαντάει σε λεπτομέρειες και ακριβείς 

υπολογισμούς που κάνει η θεωρία πεδίου αλλά δίνει μια γεύση της 

φυσικής του μηχανισμού αυτού. 

 

Δεν είπαμε όμως ακόμα τίποτα για το σωμάτιο Higgs. 

Το μαύρο σφαιρίδιο που κινείται στα εσωτερικά τοιχώματα του 

δυναμικού και για το οποίο είδαμε στη προηγούμενη ενότητα ότι είναι 

βαθμωτό και έχει μάζα είναι το σωμάτιο   Higgs. 

Η διαφορά από το μαύρο σφαιρίδιο που κινείται στο δυναμικό του 

σχήματος 10  είναι ότι τώρα οι τοπικοί μετασχηματισμοί επιβάλλουν το 

πεδίο Higgs   να είναι πραγματικό και άρα το μαύρο  σφαιρίδιο θα κάνει 

το πέρα-δώθε στα εσωτερικά τοιχώματα του δυναμικού  στο επίπεδο 

εκείνο στο οποίο βρίσκεται ο άξονας των πραγματικών τιμών. 

 

Σε τι θα αντιστοιχεί τώρα ο άλλος τρόπος κίνησης σφαιριδίων δηλαδή   η 

κίνηση στο αυλάκι.  

Τα σφαιρίδια αυτά  όπως είπαμε τώρα θα έχουν αποκτήσει  μάζα αλλά 

και διανυσματικό χαρακτήρα καθότι βρίσκονται μέσα σε ένα πεδίο 

δυνάμεων  και επομένως μπορεί να αντιστοιχηθούν  σε μποζόνια 

βαθμίδας όπως για παράδειγμα τα W,  Z. 

Έτσι λοιπόν μαζί με τις 4 συνιστώσες του ηλεκτρασθενούς πεδίου φ  

δηλαδή το φωτόνιο και τα 3 μποζόνια βαθμίδας   εμφανίζεται και το 

σωμάτιο Higgs. 

 
Θα μπορούσε  το παραπάνω μοντέλο των σφαιριδίων να ερμηνεύσει τις 

αλληλεπιδράσεις του μποζονίου Higgs με τα άλλα μποζόνια κάτι που 

προβλέπει η κβαντική θεωρία πεδίου ; 
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ΣΧΗΜΑ 12: H κορυφή της αλληλεπίδρασης του πεδίου Higgs  με τα 
μποζόνια W. 
 
 
 
Η αλληλεπίδραση του  Higgs με τα W για παράδειγμα υλοποιείται κάθε 

φορά που το σφαιρίδιο που ταλαντώνεται στα εσωτερικά τοιχώματα του 

«καπέλου»  ( Higgs)   συναντά  και συγκρούεται με  ένα σφαιρίδιο που 

κινείται στο αυλάκι   (W).  Η σύγκρουση αυτή αναπαριστά την κορυφή 

αλληλεπίδρασης του σχήματος 12.  

Τέτοιες συγκρούσεις θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν και την έκφραση 

«το πεδίο Higgs “ταϊζει” τα άλλα σωμάτια »  καθότι λόγω της 

σύγκρουσης ασκούνται στιγμιαίες δυνάμεις και άρα εμφανίζεται 

στιγμιαία η ιδιότητα της αδράνειας και επομένως η μάζα-αδράνειας. 

Θα  επιχειρήσουμε τώρα να δώσουμε μία πιο γλαφυρή περιγραφή που να 

συμπυκνώνει όλα τα παραπάνω και που να κάνει πιο διάκριτες τις έννοιες 

του πεδίου και του σωματιδίου Higgs. 

Για παράδειγμα ένας τρόπος να επαναφέρουμε το αυλάκι στην αρχική 

του μορφή καταργώντας τις τυχόν πτυχώσεις θα ήταν να το γεμίζαμε με 

ένα ασυμπίεστο παχύρρευστο υγρό ασκώντας έτσι δυνάμεις στα 

τοιχώματα. Ένα τέτοιο παχύρρευστο ποτάμι στο αυλάκι του μεξικάνικου 

καπέλου θα μπορούσε να δώσει μάζα αδράνειας σε κάθε σφαιρίδιο που 

θα κινείτο στο αυλάκι , μέσω των δυνάμεων ιξώδους που θα του  

ασκούσε , αλλά επίσης και μάζα ως ποσότητα ύλης πάνω στα σφαιρίδια 

o
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που θα κυλούσαν μέσα του. Από την άλλη μεριά τα σφαιρίδια που 

ανεβοκατεβαίνουν τα τοιχώματα του καπέλου θα εμφάνιζαν την εικόνα 

των σωματιδίων που απορροφώνται στο  παχύρρευστο ποτάμι στο 

αυλάκι και μετά από λίγο αναδύονται από αυτό .  Σε μία τέτοια συνολική 

εικόνα το παχύρρευστο ποτάμι στο αυλάκι θα μπορούσε να παίξει το 

ρόλο του πεδίου Higgs  που ταΐζει με μάζα τα σωματίδια ύλης και τα 

σφαιρίδια που ανεβοκατεβαίνουν τα τοιχώματα τον ρόλο των 

σωματιδίων Higgs ως μποζόνια που απορροφώνται και εκπέμπονται από 

το πεδίο όπως ακριβώς προστάζει η κβαντική θεωρία πεδίου για τη σχέση 

πεδίου και μποζονίων του πεδίου. 
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          10.        ANAZHΤΩΝΤΑΣ ΤΟ  HIGGS 
 

Στη περιγραφή που κάναμε στο κλασικό  μοντέλο έχει προκύψει μία 

διάκριση μεταξύ του μηχανισμού απονομής  μάζας που γίνεται  με το 

τσαλάκωμα του μεξικανικού καπέλου   και της παρουσίας του σωματίου  

Higgs. Πάντως όταν λειτουργεί ο μηχανισμός απονομής μάζας  το 

σωμάτιο  Higgs είναι παρόν. 

Έτσι   η πειραματική αξία της εύρεσης του σωματίου  Higgs  είναι ότι 

αποτελεί  ισχυρή  ένδειξη  ότι λειτούργησε ο μηχανισμός   απονομής 

μάζας στην ύλη. 

Οπότε  η θέση του στο καθιερωμένο πρότυπο της Φυσικής είναι 

προνομιούχα ώστε να δικαιολογεί το τίτλο του  ως  «  Higgs: το 

σωματίδιο του Θεού».  

Θα έλεγε κανείς ότι μετά την εύρεση το 1982 των μποζονίων βαθμίδας   

W και Ζ  είναι ο τελευταίος κρίκος για να κλείσει  επιτυχώς  η επόμενη 

μετά την QED   κβαντική θεωρία πεδίου δηλαδή το καθιερωμένο 

πρότυπο αν και ακόμα υπάρχουν ερωτήματα σε αυτό όπως π.χ  ο μεγάλος 

αριθμός παραμέτρων του . 

Για να δούμε όμως μέχρι στιγμής τι εμποδίσει τη πειραματική του 

ανακάλυψη. 

 

Όπως φαίνεται από τους υπολογισμούς στη θεωρία του καθιερωμένου 

προτύπου δεν υπάρχουν ακόμα πολύ καλά καθορισμένες κλίμακες μάζας 

για τη μάζα του σωματίου  Higgs .  Ορισμένοι υπολογισμοί τοποθετούν 

την ελάχιστη μάζα του να είναι  σχεδόν 100 φορές η μάζα του 

πρωτονίου. 

Το πρόβλημα όμως για την ανίχνευση του  δεν είναι τόσο  η μεγάλη μάζα 

του , αν πράγματι είναι μεγάλη,  αλλά οι αλληλεπιδράσεις του με τη 

υπόλοιπη ύλη. 
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Είναι προφανές  ότι αν δεν αλληλεπιδρά με την υπόλοιπη ύλη τότε δεν θα 

ανιχνευθεί ποτέ . Θα αποτελεί σε αυτή τη περίπτωση υλικό της σκοτεινής 

ύλης η οποία  όπως εικάζεται αποτελεί το 23% της ύλης του Σύμπαντος 

μας. 

 

Όπως αποδεικνύει η θεωρία του καθιερωμένου πρότυπου το βαθμωτό 

πεδίο Higgs  συζεύγνυται  ( αλληλεπιδρά) σχεδόν με όλα  δηλαδή με 

φερμιόνια ( ηλεκτρόνια , Quarks) αλλά και με τα μποζόνια βαθμίδας (W, 

Z) η δε σταθερά σύζευξης είναι ανάλογη της μάζας των φερμιονίων η 

των μποζονίων.  Στο σχήμα 12 φαίνεται η κορυφή της  αλληλεπίδρασης 

του Higgs με τα W.  Το γεγονός ότι η σταθερά σύζευξης έχει εξάρτηση 

από τη μάζα του σωματίου που αλληλεπιδρά με το Higgs σημαίνει  ότι αν 

αυτό δεν είχε μάζα δεν θα αλληλεπιδρούσε. Αντιστρόφως σκεπτόμενοι 

είναι σαν να φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση ενός σωματίου με το Higgs  

«δίνει»  μάζα στο σωμάτιο ή αλλιώς το πεδίο Higgs «ταΐζει»  τα σωμάτια 

ύλης με μάζα.  

Δεδομένου, όπως έχουμε πει ότι η πιθανότητα να συμβεί μια κορυφή 

αλληλεπίδρασης είναι ανάλογη με τη σταθερά σύζευξης θα έχουμε ότι η 

αλληλεπίδραση του Higgs με σωμάτια μικρής μάζας είναι σχεδόν 

απίθανο να παρατηρηθεί ενώ αντίθετα η αλληλεπίδραση με σωμάτια 

μεγάλης μάζας έχει πιθανότητα να ανιχνευθεί. 

Έτσι για τα πειράματα με συμβατική ύλη όπως τα ηλεκτρόνια και τα 

πρωτόνια-νετρόνια(που αποτελούνται από ελαφριά Quarks) η πιθανότητα 

ανίχνευσης του Ηiggs είναι σχεδόν μηδενική. Αυτός είναι ένας καλός 

λόγος γιατί  δεν έχουν ακόμα ανιχνευθεί.  

Τότε θα πρέπει να αναμένουμε να τα βρούμε στα μελλοντικά πειράματα 

όπου θα παράγονται  σωμάτια που συντίθεται από βαριά Quarks όπως τα 

βαριά βαρυόνια και μεσόνια  με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου 

Κ, Δ, Σ, Ξ, Ω,.. 
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Πάντως στις ενεργειακές κλίμακες της τάξης μεγέθους των 100 Gev (100 

φορές τη μάζα του πρωτονίου) που έχουμε φθάσει εδώ και πολλά χρόνια 

και η οποία είναι η περιοχή που εμφανίζονται τα W, Z  δεν έχουν 

ανιχνευθεί ακόμα τα Higgs. 

 

Aφου με τα όσα έχουμε πει η ανίχνευση του Higgs στις τρέχουσες 

ενέργειες του CERN είναι εφικτή αλλά και σταστιστικού χαρακτήρα θα 

πρέπει το πείραμα να δίνει τη δυνατότητα τεράστιου αριθμού γεγονότων 

(κάθε γεγονός και μια σύγκρουση) ώστε να έχουμε την απαιτούμενη 

στατιστική για να μπορέσουμε να δούμε έστω και μια κορυφή 

αλληλεπίδρασης με το Higgs.  Αυτό πράγματι είναι μέσα στις 

δυνατότητες των σχεδιαζόμενων πειραμάτων του CERN όπου θα 

γίνονται στους συγκρουστήρες εκατομμύρια συγκρούσεις πυρήνων 

συγχρόνως. 

Ετσι στις 4 Ιουλίου 2012 οι επιστημονικές ομάδες των πειραμάτων 

ATLAS , CMS ανακοίνωσαν στο CERN την ανακάλυψη ενός βαθμωτού 

στοιχειώδους μποζονίου  με μάζα γύρω στα 126 Gev. Τα πειραματικά 

αποτελέσματα επιδέχονται λάθος 1: 1000000 κάτι που είναι αποδεκτό για 

την αξιοπιστία του πειράματος. Το μποζόνιο αυτό έχει τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το σωματίο Higgs καθότι 

ανιχνεύθηκε σε δύο αντιδράσεις που είναι γνωστό θεωρητικά ότι 

συμμετέχει το Higgs. 

Μία από τις αντιδράσεις που μελετήθηκαν πειραματικά στην οποία η 

θεωρία προβλέπει τη συμμετοχή του Higgs είναι η αντίδραση  
                                    fh 4  

Δηλαδή η μετάπτωση του Higgs σε τέσσερα φερμιόνια. Η διαδικασία 

αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα του  

Feynman. 
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  Σχήμα 13: Η μετάπτωση του  Higgs  σε τέσσερα φερμιόνια 
πραγματοποιείται μέσω της μετάπτωσης του σε μποζόνια Ζ. Είναι 
μια από τις δύο αντιδράσεις που εισηγούνται πειραματικά την 
ύπαρξη του μποζονίου Higgs. 
 
H ανακοίνωση της 4 Ιουλίου είναι μία από τις μεγάλες στιγμές της 
Φυσικής. Βέβαια τα ερωτήματα που δημιουργεί είναι πολλά, όπως για  
ποιό από τα Higgs πρόκειται ?  Θα χρειασθούν ενδεχομένως και άλλα 
πειράματα για την οριστική ταυτοποίηση του μποζονίου αυτού.  Αλλά η 
αρχή των συνταρακτικών ανακαλύψεων έγινε. 
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11.     ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΟ HIGGS  
                ΣΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ 
 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει τα μαγνητικά υλικά υφίσταται αλλαγή φάσης 

σύμφωνα με το παγκόσμιο μηχανισμό του αυθόρμητου σπασίματος της 

συμμετρίας.  Ευνόητο είναι λοιπόν να θέσουμε το ερώτημα της ύπαρξης 

ενός μηχανισμού απονομής μάζας , με τη μορφή αδράνειας όμοιου με το 

μηχανισμό Higgs και με πιθανή τότε εμφάνιση δομών που θα έχουν τα 

ίδια χαρακτηριστικά με το σωμάτιο Higgs. Kάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε 

να κατανοήσουμε καλύτερα το μηχανισμό Higgs καθότι θα αναφερότανε 

σε υλικά που συναντάμε στη καθημερινή μας ζωή , όπως είναι τα 

μαγνητικά, και έτσι θα  “προσγειωθούμε”  από το αόρατο κόσμο των 

στοιχειώδων σωματιδίων στο κόσμο της καθημερινότητας μας. Ίσως 

μάλιστα ένα τέτοιο παράδειγμα μας φέρει ιδέες ότι αυτός ο μηχανισμός 

και δομές σαν το σωμάτιο   Ηiggs μπορεί  να  υπάρχουν και σε πιο 

πολύπλοκες σύνθετες καταστάσεις .   Η πιο απλή περίπτωση μαγνητικού 

υλικού είναι αυτή στην οποία υπάρχουν μόνο δύο κατευθύνσεις 

προσανατολισμού  για τις μαγνητικές βελόνες που είναι φυσικά 

αντίθετες. Οι μαγνητικές ροπές  δηλαδή μπορούν να προσανατολιστούν , 

ας πούμε, πάνω (+)  ή κάτω (-) , δίνοντας στο πάνω και κάτω αυθαίρετη 

έννοια. Το μοντέλο αυτό λέγεται μοντέλο Ising και είναι ένα από τα πιο 

καλά μελετημένα μοντέλα στη φυσική. Ένα λόγος που έχει μελετηθεί 

είναι ότι με το (+), (-) ή με το ΝΑΙ, ΟΧΙ  ή με το ΚΟΡΩΝΑ, 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ή  με το ΚΛΕΙΣΤΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ ή ακόμα  με το  ΜΑΥΡΟ, 

ΑΣΠΡΟ περιγράφουμε πολλές καταστάσεις στη Φύση αλλά και στη ζωή 

μας. 

Η αλλαγή φάσης σε αυτό το μοντέλο , σύμφωνα με τα ήδη λεχθέντα , 

είναι μεταξύ της συμμετρικής φάσης της υψηλής θερμοκρασίας  όπου η 

μέση μαγνήτιση είναι μηδέν καθότι όσα είναι τα «πάνω» είναι και τα 
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«κάτω» και τη φάση της σπασμένης συμμετρίας όπου δημιουργούνται τα 

domain walls για να καταλήξουμε τελικά στη χαμηλότερη θερμοκρασία 

όπου όλες οι μαγνητικές ροπές  έχουν επιλέξει ένα προσανατολισμό που 

μπορεί με ίσες πιθανότητες να είναι πάνω ή κάτω. 

Στα σχήματα  που ακολουθούν  φαίνεται μια εξέλιξη της δομής ενός 

δισδιάστατου πλέγματος όπου σε κάθε κορυφή του βρίσκεται μία 

μαγνητική ροπή  με δύο δυνατούς προσανατολισμούς (πάνω ή κάτω)  

καθώς κατεβάζουμε τη θερμοκρασία. 

Ο προσανατολισμός πάνω σημειώνεται με  αστερίσκο και ο 

προσανατολισμός κάτω με  τετράγωνο. 

Στο σχήμα  14  η θερμοκρασία είναι υψηλή αρκετά πάνω από τη κρίσιμη 

τιμή της. Κυριαρχεί η τυχαιότητα στη κατανομή στο πλέγμα των πάνω 

και κάτω. Η συνολική μαγνήτιση είναι μηδέν. Έχουμε τη συμμετρική 

φάση. 
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Σχήμα 14 :  To πλέγμα των μαγνητικών ροπών. Με  αστερίσκο 
συμβολίζουμε  τα πάνω  και τετράγωνο τα κάτω. Κυριαρχεί η  
τυχαιότητα και η απουσία προνομιούχων διευθύνσεων.  Είναι η 
συμμετρική φάση πάνω από το κρίσιμο σημείο. 
 
 
Στο σχήμα 15  βρισκόμαστε στο κρίσιμο σημείο (κρίσιμη θερμοκρασία). 

Είναι πλέον φανερή η εμφάνιση δομών  (domain walls) όπου σε κάθε 

δομή οι μαγνητικές ροπές  έχουν κοινό προσανατολισμό. Μια 
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προσεκτική ματιά δείχνει ότι συνυπάρχουν όλες σχεδόν οι κλίμακες 

δηλαδή από πολύ μικρές δομές έως δομές που διατρέχουν όλο το πλέγμα. 
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Σχήμα 15:  Το κρίσιμο σημείο. Παρατηρούμε τη ύπαρξη δομών με 
μαγνητικές ροπές  πάνω και δομών με μαγνητικές ροπές  κάτω. Είναι 
χαρακτηριστικό η ύπαρξη πολλών κλιμάκων από πολύ μικρές έως τα 
όρια του συστήματος. 
 
 
Στα σχήματα 16,17  βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι 

χαρακτηριστική η εμφάνιση μεγάλων οργανωμένων δομών με απουσία 

τη ποικιλία των κλιμάκων. Εδώ είναι σαφείς οι προεξάρχουσες 

κατευθύνσεις μέσα στο πλέγμα. Η συμμετρία έχει σπάσει σχεδόν 

ολοκληρωτικά. Τελικά θα απομείνουν μόνο τα πάνω ή μόνο τα κάτω 

μαγνητικές ροπές . 



 68

 

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

0

5

10

15

20

25

30

 
 
 

0 5 10 15 20 25 30

0

5

10

15

20

25

30

 
  
 
Σχήματα 16,17:   Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εμφανίζεται το 
σπάσιμο της συμμετρίας με την δημιουργία προεξαρχουσών 
κατευθύνσεων. 
 
 

Πως θα εμφανιζόταν η μάζα στη περίπτωση  συστήματος που υφίσταται 

αλλαγή φάσης όπως αυτό του μαγνητικού υλικού στο οποίο 

αναφερθήκαμε προηγούμενα ; 

Τώρα η έννοια της μάζας δεν είναι τόσο καθαρή καθότι δεν υπάρχει η 

κίνηση π.χ του σφαιριδίου με την οποία συνδέσαμε τη μάζα-αδράνεια. 
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Θα πρέπει να δούμε τη αδράνεια κάπως διαφορετικά  σύμφωνα με αυτά 

που έχουμε αναφέρει στο τέλος προηγούμενης  ενότητας όπου κάναμε 

συζήτηση για τη μάζα. 

Στο μαγνητικό υλικό αναπτύσσονται λόγω των ηλεκτρομαγνητικών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των στοιχειωδών μαγνητικών βελόνων 

συσχετίσεις. Η διάδοση της πληροφορίας της συσχέτισης γίνεται μέσω 

κυματισμών στη θάλασσα των διανυσμάτων των μαγνητικών ροπών. Τα 

κύματα αυτά είναι γνωστά ως spins waves.  

Αν δούμε το μαγνητικό υλικό σαν κβαντικό σύστημα , κάτι που δεν είναι 

απολύτως σωστό,  τότε στα κύματα αυτά αντιστοιχεί με βάση την αρχή 

του δυισμού που είπαμε στις κβαντικές παραξενιές σωμάτιο που έχει 

μάζα αντιστρόφως ανάλογη του μήκους κύματος. 

Όπως είδαμε στο κρίσιμο σημείο το κύριο χαρακτηριστικό είναι η 

εμφάνιση συσχετίσεων απείρου μήκους ή τουλάχιστον του μέγιστου 

μήκους του υλικού. Αυτό σημαίνει ότι το μήκος κύματος του  διαδότη  

που μεταφέρει τη πληροφορία της κατάστασης μιας μαγνητικής βελόνας 

στο πιο απομακρυσμένο του σημείο θα ήταν επίσης άπειρο. 

 Ετσι στο κρίσιμο  σημείο έχουμε μηδενική μάζα για το διαδότη ή έστω 

για πεπερασμένο σύστημα πολύ μικρή  μάζα. 

Όταν περάσουμε στη φάση της σπασμένης συμμετρίας όπως έχουμε πεί 

έχουμε τη εμφάνιση δομών πεπερασμένων μηκών τα  domain walls. Έτσι 

η μάζα του διαδότη της συσχέτισης  που αντιστοιχεί σε αυτές τις δομές 

θα είναι πλέον μη μηδενική. 

Βέβαια η παραπάνω περιγραφή θεωρεί εξορισμού τις  μαγνητικές ροπές  

σαν κβαντική ιδιότητα κάτι που δεν είναι απόλυτα σωστό και δεν 

απαντάει σε άλλα μακροσκοπικά  κρίσιμα  φαινόμενα που  δεν έχουν 

καμία σχέση με μαγνητικές βελόνες.  Είναι επίσης αρκετά επιφανειακή 

και δεν απαντάει στο ερώτημα  πως συνδέεται η μάζα με τη ιδιότητα της 

ύλης που είναι η αδράνεια. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε 
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γενικότερα  για την ιδιότητα της  μάζας  συνδέοντας την με την αδράνεια 

της ύλης ;   

Επανερχόμενοι στη εικόνα με τα κύματα διάδοσης της συσχέτισης  ας 

δούμε τι πληροφορία μεταφέρουν αυτά τα κύματα. Ξεκινώντας από τη 

συμμετρική φάση των υψηλών θερμοκρασιών θα έχουμε μία  κατάσταση 

με έλλειψη κάθε συντονισμού μεταξύ των μαγνητικών ροπών. Βέβαια ο 

φυσικός λόγος αυτής της κατάστασης είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που 

έχουν σαν αποτέλεσμα χαοτικές θερμικές κινήσεις.  Στη κρίσιμη 

θερμοκρασία όμως  το κύμα συσχέτισης  μεταφέρει προς τις μαγνητικές 

ροπές  τη διαταγή «συσχετιστείτε για να αποκτήσετε κοινό 

προσανατολισμό». Περνώντας στη φάση της σπασμένης συμμετρίας 

όμως οι μαγνητικές ροπές προβάλλουν αντίσταση στη διαταγή αυτή και 

έτσι δεν επικρατεί ολοκληρωτικά ο κοινός προσανατολισμός αλλά τοπικά 

δημιουργούνται κάποιες δομές συντονισμού που είναι τα domain walls 

ενώ παραμένουν περιοχές με τυχαίους προσανατολισμούς. 

Ετσι η ύλη των μαγνητικών ροπών εμφανίζει αδράνεια στο να 

δημιουργήσει συντονισμένες δομές. Αν δεν παρουσίαζε αδράνεια τότε 

αμέσως μετά το σπάσιμο της συμμετρίας θα είχαμε τη τελική κατάσταση 

όπου όλες οι μαγνητικές ροπές θα είχαν το ίδιο προσανατολισμό. Η 

ύπαρξη λοιπόν των domain walls αμέσως μετά το σπάσιμο της 

συμμετρίας είναι ένδειξη της αδράνειας της ύλης των μαγνητικών ροπών.  

Οπότε αυτό που θεωρούμε ως μάζα στη φάση της σπασμένης συμμετρίας 

έρχεται από αυτή ακριβώς τη ΔΥΣΚΟΛΙΑ της διάδοσης του κύματος 

συσχέτισης  μετά  το σπάσιμο της συμμετρίας. 

 

Μέχρι τώρα είδαμε την εμφάνιση του σωματιδίου Higgs στα πλαίσια της 

περιγραφής των αλλαγών φάσης μέσα από το δυναμικό της σπασμένης 

συμμετρίας. Το ερώτημα που θέτουμε είναι θα μπορούσαμε να δούμε την 

εμφάνιση του  Higgs μέσα από την άλλη περιγραφή των αλλαγών φάσης 
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που έχουμε παρουσιάζει, δηλαδή της πλεγματικής αναπαράστασης των 

μαγνητικών υλικών  η οποία άλλωστε  είναι ισοδύναμη με τη 

προηγούμενη περιγραφή καθότι το δυναμικό του μαγνητικού συστήματος 

περιγράφεται από την ίδια μαθηματική συνάρτηση όπου τώρα σαν 

ποσότητα φ  θεωρούμε το μέτρο της μέσης μαγνήτισης. 

Ας θεωρήσουμε λοιπόν ένα μαγνητικό υλικό σε θερμοκρασία λίγο κάτω 

από τη κρίσιμη τιμή της , δηλαδή στη φάση της σπασμένης συμμετρίας. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει θα κάνουν την εμφάνιση τους τα domain 

walls και όσο ταπεινώνουμε τη θερμοκρασία αυτά να ενοποιούνται σε 

μεγαλύτερες δομές μέχρι τελικά σε μία χαμηλή θερμοκρασία επικρατήσει 

μία μόνο προνομιούχος κατεύθυνση στις μαγνητικές ροπές όποτε το 

υλικό είναι πλήρως μαγνητισμένο. 

Τα domain walls είναι τοπικές συγκεντρώσεις μαγνητικών ροπών που 

κυριαρχεί ο ίδιος προσανατολισμός. Μεταξύ τους τα domain walls έχουν 

διαφορετικούς προσανατολισμούς.  Εικόνες τέτοιες είδαμε προηγούμενα 

για δύο μόνο καταστάσεις προσανατολισμού. Γενικότερα ένα σχέδιο 

όπως αυτό που ακολουθεί δίνει μία εικόνα για τυχαίους 

προσανατολισμούς. 

 

                       
ΣΧΗΜΑ 18:  Domain walls τυχαίων προσανατολισμών σε 
δισδιάστατη απεικόνιση. Με τα βέλη δείχνονται οι μέσες τιμές των 
τοπικών μαγνητίσεων σε κάθε περιοχή.  
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Στο σχήμα 18 φαίνεται ένα δύο διαστάσεων πορτρέτο  ενός μαγνητικού 

υλικού. Οι τοπικές μέσες μαγνητίσεις σε κάθε περιοχή προκύπτουν ως η 

μέση τιμή των μαγνητικών ροπών εκάστης  περιοχής. 

Η μαγνήτιση όλου του υλικού προκύπτει ως η συνισταμένη όλων των 

τοπικών μαγνητίσεων. Στη φάση της σπασμένης συμμετρίας η μέση 

μαγνήτιση είναι διάφορος του μηδενός ενώ ακριβώς στο κρίσιμο σημείο 

η μέση μαγνήτιση είναι μηδέν. Η μέση μαγνήτιση παίρνει τη μέγιστη 

τιμή της σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες όταν όλοι οι προσανατολισμοί 

γίνουν  ίδιοι. 

Θα αναζητήσουμε τώρα να βρούμε, αν φυσικά πληρούνται οι 

προϋποθέσεις ώστε κάτι τέτοιο να είναι δυνατόν , που έχουν «φωλιάσει» 

τα  Higgs. 

Oι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να κάνουν την 

εμφάνιση τους τα  Higgs είναι να είναι βαθμωτά και όχι διανυσματικά 

και να έχουν την ιδιότητα της μάζας. 

Eίδαμε προηγουμένως πως μέσα από τα κύματα συσχέτισης στα 

μαγνητικά υλικά έρχεται η ιδιότητα της μάζας. Θα μπορούσαμε λοιπόν 

να πούμε ότι αυτά τα κύματα συσχέτισης έχουν  τη ικανότητα να 

δημιουργούν στο πέρασμα τους μάζα. Δεδομένου όμως ότι το κύμα 

συσχέτισης  ξεκινάει από το κρίσιμο σημείο θα πρέπει να είναι αρχικά  

ένα άμαζο  Goldstone πεδίο. Οπότε καθώς αυτό το κύμα στη φάση της 

σπασμένης συμμετρίας δημιουργεί μάζα περιγράφει το μηχανισμό 

απονομής μάζας μετατρέποντας το άμαζο Goldstone σε διανυσματικά 

πεδία με μάζα που εδώ είναι τα domain walls. Σε μία τέτοια περιγραφή 

τα domain walls θα μπορούσαν για παράδειγμα να αντιστοιχούν και σε 

σωματίδια βαθμίδας όπως τα W. 

Βλέπουμε την ομοιότητα των δύο μηχανισμών απονομής μάζας. 

Στο μεξικάνικο καπέλο έχουμε  το λευκό σφαιρίδιο ως άμαζο Goldstone  

σωμάτιο  που βρέθηκε σε πεδίο δυνάμεων λόγω των τοπικών 
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μετασχηματισμών και έτσι μετατράπηκε σε διανυσματικό σωμάτιο με 

μάζα. Στα μαγνητικά υλικά ξεκινάμε από το άμαζο Goldstone  πεδίο των 

συσχετίσεων στο κρίσιμο σημείο που στη συνέχεια απονέμει μάζα λόγω 

της εμφάνισης της ιδιότητας της αδράνειας των μαγνητικών ροπών  να 

συσχετισθούν στη φάση της σπασμένης συμμετρίας  . 

Που βρίσκονται εδώ τα  Higgs σωμάτια με την ιδιότητα των μποζονίων 

βαθμίδας ; 

Ας  πάμε  στα  σύνορα των  domain  walls. 

Θα πάρουμε για παράδειγμα τα σύνορα μεταξύ δύο domain wall που 

έχουν ακριβώς αντίθετες τοπικές μαγνητίσεις , όπως  συμβαίνει για 

παράδειγμα στα Ising  μοντέλα,  τις οποίες μπορούμε να προσάψουμε 

δύο αντίθετα διανύσματα με κατευθύνσεις έστω πάνω και κάτω. 

Η μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη μέσω του συνόρου τους 

θα μπορούσε να γίνει απότομα ή με ομαλό τρόπο.  

Η  Φύση όμως δεν προτιμά την απότομη μετάβαση για λόγους 

ενεργειακούς . Πράγματι, η απότομη μετάβαση καταργώντας κάθε 

ενδιάμεση άλλη κατάσταση ουσιαστικά θα έφερνε πολύ κοντά δύο 

μαγνήτες με τα μαγνητικά τους πεδία  αντίθετα. Αν επιχειρήσετε  για 

παράδειγμα να φέρετε κοντά το βόρειο με το βόρειο ή το νότιο με το 

νότιο πόλο δύο μαγνητών τότε θα έρθετε αντιμέτωποι με μια κατάσταση 

πολύ ασταθούς ισορροπίας. Η φύση δεν προτιμά αυτές τις ασταθούς 

ισορροπίας  καταστάσεις διότι έχουν μεγαλύτερο ενεργειακό περιεχόμενο 

από τις καταστάσεις ευσταθούς ισορροπίας ( κοιτάξτε  το σχήμα 9). 

Ετσι η φύση θα επιλέξει το σενάριο της ομαλής μετάβασης από τη μία 

περιοχή στην άλλη. 
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ΣΧΗΜΑ 19 :  Η μετάβαση μεταξύ domain walls αντίθετης 

μαγνήτισης είναι μία περιοχή βαθμιαίας αλλαγής των διανυσμάτων 

μαγνήτισης στο τρισδιάστατο χώρο.  Μία τέτοια μετάβαση 

χαρακτηρίζεται ως Bloch τοίχωμα περιοχής  και έχει εύρος από 100 

εως 1000 ατομικές αποστάσεις πλέγματος. 

 

Στο σχήμα 19 φαίνεται μία τέτοια μετάβαση στο τρισδιάστατο χώρο. Μία 

τέτοια μετάβαση μεταξύ domain walls χαρακτηρίζεται σαν Bloch 

τοίχωμα 180 βαθμών.  Το πάχος του τοιχώματος περιοχής είναι της 

τάξεως 100 εως 1000 μονάδες ατομικών αποστάσεων της δομής του 

σιδηρομαγνητικού υλικού. 

Το τοίχωμα της περιοχής είναι ουσιαστικά ένα κυματίδιο spins  που 

συζεύγνει τα domain walls. Σαν κυματίδιο πεπερασμένου μήκους έχει τη 

ιδιότητα της μάζας. Αλλωστε η ύπαρξη του και μόνο είναι μία έκφραση 

της αδράνειας της ύλης των μαγνητικών ροπών να αλλάξουν απότομα 

τον προσανατολισμό τους. Το γεγονός δε ότι συζεύγνει τα domain walls 

που όπως είπαμε προηγούμενα σαν διανυσματικά πεδία με μάζα θα 

μπορούσαν να παίζουν ρόλο μποζονίων βαθμίδας κάνει το πεδίο στο 

τοίχωμα περιοχής χώρου να είναι υποψήφιο για το ρόλο του πεδίου 

Higgs. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν καθότι η ολική μαγνήτιση στο 

τοίχωμα περιοχής δεν είναι μηδέν και άρα πρόκειται για διανυσματικό 

πεδίο και όχι βαθμωτό. 
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Στο σχήμα 20 φαίνεται η προβολή του σχήματος 19 στο επίπεδο των 

μαγνητικών ροπών των αντίθετης μαγνήτισης domain walls.  

                        
ΣΧΗΜΑ 20:  Η προβολή σε επίπεδο μίας ομαλής μετάβασης μεταξύ 
δύο περιοχών με αντίθετες τοπικές   μαγνητίσεις. Αριστερά – δεξιά 
τα  domain walls και με παχιά  γραμμή το τοίχωμα  περιοχής των 
συνόρων. 
 
Στη προβολή αυτή ικανοποιείται ο βαθμωτός χαρακτήρας καθότι η 

συνισταμένη των προβολών των μαγνητίσεων μέσα  στο τοίχωμα 

περιοχής είναι τώρα μηδέν.  Πράγματι αν όλη η μικρών όπως αναφέραμε 

διαστάσεων προβολή στη επαφή των domain walls  θεωρηθεί ως ένα 

σωματίδιο τότε αυτό θα έχει «  εσωτερικό spin» μηδέν. 

Έτσι η προβολή του τοιχώματος της περιοχής των συνόρων domain walls 

αντίθετης μαγνήτισης θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τις ιδιότητες του 

πεδίου Higgs.  

Επομένως τα πεδία Higgs είναι πολύ καλά κρυμμένα στα μαγνητικά 

υλικά και πολύ δύσκολο να εντοπισθούν καθότι απαιτείται η γειτνίαση 

αντίθετα μαγνητισμένων περιοχών με τα  διανύσματα μαγνητίσεων να 

είναι στο ίδιο επίπεδο ώστε πάνω σε αυτό το επίπεδο να προκύπτουν 

προβολές όπως στο σχήμα 20. 

Βλέπουμε επίσης ότι η ιδιότητα της πόλωσης που έχει το μοντέλο του 

μεξικάνικου καπέλου όπου το σωματίδιο Higgs ταλαντώνεται στο 

επίπεδο εκείνο που περιέχει  το πραγματικό άξονα υπάρχει και στο 
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μοντέλο του μαγνητικού υλικού όπου το πεδίο Higgs είναι η προβολή 

του τοιχώματος περιοχής.  

Η παραπάνω ανάλυση μας δημιουργεί το προβληματισμό κατά πόσο το 

πεδίο Higgs είναι ένα απλό πεδίο ή είναι μια συνιστώσα μίας πολύ πιο 

σύνθετης δομής.  

Ετσι εξετάζοντας ένα κλασικό υποκατάστατο του μηχανισμού Higgs , 

όπως η αλλαγή φάσης στα μαγνητικά υλικά, βλέπουμε ότι το σωμάτιο 

Higgs να έρχεται σαν προβολή κάποιας πιο σύνθετης δομής κάτι που δεν 

προβλέπεται από την υπάρχουσα θεωρία. 
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Β  ΜΕΡΟΣ 
 

1.  ΤΑ ΤΑΧΥΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟ  

ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 

 

Στην ενότητα 6 μιλήσαμε για το σπάσιμο της συμμετρίας με παράδειγμα 

ένα συμμετρικό δυναμικό αυτό του σχήματος  7.   Εκεί είδαμε ότι με την 

αλλαγή του πρόσημου του όρου της μάζας το δυναμικό πήρε τη μορφή 

του σχήματος 9 όπου εμφανίσθηκαν δύο βασικές καταστάσεις  στο 

φρεάτιο της κάθε μίας η συμμετρία τώρα δεν διατηρείται πλέον. 

Όλα αυτά θα τα περιγράψουμε τώρα σε μαθηματική γλώσσα όπου εκτός 

από ποιοτικά εξάγουμε και ποσοτικά αποτελέσματα. 

Για το σκοπό αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε  τη συνάρτηση Lagrange  του 

συστήματος ( ακριβέστερα την πυκνότητα Lagrange ή στο εξής 

Λανγκραζιανή)  η οποία  στη  Φυσική είναι μία από τις πιο  θεμελιώδεις  

συναρτήσεις  ενός φυσικού συστήματος καθότι περιέχει όλη τη 

πληροφορία που καθορίζει τη χρονική εξέλιξη του συστήματος.  

Πράγματι από τη συνάρτηση Lagrange που ορίζεται ως  

L=T-U        (1.1) 

δηλαδή η διαφορά κινητικής και δυναμικής ενέργειας , παράγεται η 

διαφορική εξίσωση (Δ.Ε) δεύτερης τάξης των Euler-Lagrange , τόσο σε 

κλασικό όσο και σε κβαντικό επίπεδο των θεωριών πεδίου, και από τη 

λύση της Δ.Ε προκύπτει η χρονική εξέλιξη ( «κίνηση»)  του φυσικού 

συστήματος.  Με άλλα λόγια όταν κάποιος θέλει να κατασκευάσει μία 

κλασική ή κβαντική θεωρία πεδίου στη Φυσική ξεκινάει 
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κατασκευάζοντας τη συνάρτηση πυκνότητας  Lagrange  του προς μελέτη 

συστήματος. 

Η  Λανγκραζιανή πυκνότητα   L  ορίζεται μέσα από τη σχέση  

                                  L=  4)( dxxL                     (1.2) 

Όπου η ολοκλήρωση έχει γίνει στο στοιχείο του τετραδιάστατου χωρο- 

χρόνου    dtdxdydzdx 4 . 

Ας γράψουμε  τώρα μια απλή θεωρία η οποία έχει (α) το κινητικό της 

όρο και  (β)  το δυναμικό της  όρο  ο οποίος περιγράφεται από το  

δυναμικό ( με τον όρο δυναμικό στο εξής θα εννοούμε τη δυναμική 

ενέργεια)  του σχήματος 7  που είδαμε στο μέρος Ι. 

Ο κινητικός όρος για ένα βαθμωτό πεδίο φ γράφεται ως ))((
2
1  

   

όπου με το σύμβολο 3,2,1,0,    συμβολίζουμε τη παραγώγιση ως προς 

το χρόνο και το χώρο, δηλαδή 
to 


 , 
zyx 










 321 ,, . 

Ετσι η Λανγκραζιανή μιας τέτοιας θεωρίας γράφεται ως η διαφορά του 

κινητικού και του δυναμικού όρου ( σύμφωνα με την (1.1)) 

                    )
4
1

2
1())((

2
1 4222  

 L   (1.3) 

Οπου ,  θετικές σταθερές.  Ο όρος στη παρένθεση μετά το σύμβολο 

της πράξης είναι το δυναμικό )(U που είδαμε στην ενότητα 6 και της 

οποίας η γραφική παράσταση είναι το σχήμα 7. 

Ερμηνεύουμε τον όρο 22

2
1    ως  τον όρο μάζας  22

2
1 m  που είδαμε στην 

ενότητα 7 του πρώτου μέρους  οπότε η μάζα θα είναι m  

Αν πραγματοποιήσουμε την αλλαγή προσήμου στον όρο μάζας, για την 

οποία αλλαγή μιλήσαμε στην ενότητα 6,  τότε η  

Λανγκραζιανή γράφεται ως  

                           )
4
1

2
1())((

2
1 4222  

 L   (1.4) 
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και  η γραφική παράσταση του δυναμικού τώρα  δίνεται από το σχήμα 9. 

Με την αλλαγή του προσήμου όμως  ο όρος μάζας χάνει τη φυσική του 

σημασία καθότι έτσι  η μάζα αποκτά μιγαδικές τιμές.  Πράγματι όπως 

προκύπτει από τη (1.4)  τώρα  imm  22

2
1

2
1    Τώρα το πεδίο φ 

δεν περιγράφει φυσικά σωμάτια όπως προβλέπει η ειδική θεωρία της 

σχετικότητας (Ε.Θ.Σ) αλλά γίνεται ένα ταχυονικό πεδίο δηλαδή πεδίο 

σωματίων που κινούνται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός όπως 

σχολιάσαμε και στην ενότητα 7. 

Παρατηρούμε επίσης ότι η θεωρία διατηρεί τη συμμετρία που είχε πριν 

από την αλλαγή του προσήμου. Πράγματι αν προχωρήσουμε στη σχέση 

(1.4) στην αντικατάσταση      η Λανγκραζιανή  μένει αμετάβλητος  

κάτι που συμβαίνει άλλωστε και για την (1.3).  

   Πως θα επαναφέρουμε το πεδίο στο να είναι ένα πεδίο φυσικών 

σωματιδίων όπως προβλέπει η Ε.Θ.Σ  που ζουν όμως σε δυναμικό της 

μορφής του σχήματος 9. 

Με την αλλαγή του προσήμου  παύει  το κενό της θεωρίας (θεμελιώδης 

κατάσταση) να βρίσκεται για 0 .  

Τώρα βλέπουμε ότι η θεωρία εμφανίζει δύο καταστάσεις κενού που θα 

βρεθούν από το μηδενισμό της παραγώγου του δυναμικού  της 

Λανγκραζιανης (1.4), δηλαδή  

                                        0



U           (1.5) 

Λύνοντας την εξίσωση (1.5) προκύπτει ότι τα δύο κενά της θεωρίας 

βρίσκονται για  

                                        

           (1.6) 
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Η ιδέα είναι να αντικαταστήσουμε το πεδίο φ με ένα άλλο πεδίο που να 

αντιλαμβάνεται ως βασικές καταστάσεις τα δύο νέα κενά της θεωρίας. 

Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει  οι τιμές  του νέου  πεδίου  

να λαμβάνουν υπόψιν ως τιμές αναφοράς τις τιμές   (1.6)  για τις οποίες 

έχουμε τις δύο βασικές καταστάσεις  . Ετσι το νέο πεδίο η θα είναι 

                                            

      (1.7) 

Από εδώ προκύπτει 

  .  Αν αντικαταστήσουμε τη σχέση αυτή στη 

Λανγκραζιανή πυκνότητα (1.4) και εκτελέσουμε τις πράξεις ( δοκιμάστε 

να το κάνετε είναι εύκολο) θα καταλήξουμε στη παρακάτω 

Λανγκραζιανή η οποία είναι γραμμένη για το νέο πεδίο  : 

            ))(
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4
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2
1 2

2
42322




 
  L   (1.8) 

Σχολιάζοντας την (1.8) έχουμε : 

(α) Ο πρώτος όρος του δυναμικού,  που είναι ο όρος μάζας για το 

σωματίδιο  έχει τώρα το σωστό πρόσημο , πράγμα το οποίο θέλαμε. Η 

μάζα του σωματιδίου που είναι το κβάντο του πεδίου   είναι 2m .  

(β) Ο δεύτερος και τρίτος όρος αντιπροσωπεύουν συζεύξεις τριών  και 

τεσσάρων  αντίστοιχα πεδίων  . 

(γ) Ο τέταρτος όρος είναι μία σταθερά ποσότητα και μπορεί να 

απορροφηθεί από τη Λανγκραζιανή. 

(δ) Αν τώρα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση   βλέπουμε ότι η 

Λανγκραζιανή (1.4) δεν διατηρείται. Αρα η συμμετρία του συστήματος 

έχει σπάσει. Αυτό οφείλεται στον περιττό όρο  ως προς   όρο, δηλαδή 

τον όρο 3 . Αυτό είναι το κόστος που πληρώσαμε για να 

εξαφανίσουμε τα ταχυόνια από τη θεωρία , σπάσαμε τη συμμετρία του 

συστήματος σε μετασχηματισμούς αναστροφής του πεδίου. Σε επίπεδο 

γεωμετρίας του σχήματος 9 το σπάσιμο της συμμετρίας για το πεδίο    
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φαίνεται από το γεγονός ότι τα πηγάδια του δυναμικού γύρω από τα 

σημεία 

  , οπου «ζει» το πεδίο  δεν έχουν άξονες συμμετρίας. 

Το παραπάνω σπάσιμο της συμμετρίας πραγματοποιήθηκε όχι με 

εξωτερική επέμβαση ( για παράδειγμα δεν προσθέσαμε κανένα 

εξωτερικό πεδίο στη Λανγκραζιανή) αλλά με μια εσωτερική διεργασία 

που ήταν η αλλαγή του προσήμου του όρου της μάζας , και για αυτό το 

λόγο λέγεται αυθόρμητο σπάσιμο της συμμετρίας. 

Ο προσεκτικός αναγνώστης ίσως αναγνωρίσει το σωματίδιο του πεδίου  

  ως το μαύρο σφαιρίδιο για το οποίο μιλήσαμε στο πρώτο μέρος που 

ανεβοκατεβαίνει τα τοιχώματα των φρεατίων του δυναμικού γύρω από 

τις θέσεις 

  . 

H συμμετρία που εξετάσαμε είναι μία διάκριτη συμμετρία με δύο μόνο 

βασικές καταστάσεις . Τέτοια  για παράδειγμα είναι η συμμετρία του 

Ising μοντέλου των μαγνητικών υλικών που είδαμε στο πρώτο μέρος. 

Πράγματι οι βασικές καταστάσεις του μοντέλου για το οποίο το πεδίο φ 

είναι η μαγνήτιση είναι οι τιμές +1 ή -1 που αντιστοιχούν στους δύο 

προσανατολισμούς των spins. Τι γίνεται στη περίπτωση όπου ο 

εκφυλισμός των κενών της θεωρίας είναι άπειρος ή αλλιώς έχουμε μία 

συνεχή συμμετρία. Αυτό είναι το αντικείμενο της επόμενης ενότητας. 
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2.   ΤΟ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΙΣ 

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΕΣ. ΤΟ 

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΚΑΙ ΤΟ 

GOLDSTONE ΜΠΟΖΟΝΙΟ. 

 
Θα πάμε τώρα στο δυναμικό του σχήματος 10 . Όπως βλέπουμε από το 

σχήμα το δυναμικό τώρα ορίζεται σε δύο πεδία έστω τα 21 , . 

Η μορφή του δυναμικού μοιάζει με Μεξικάνικο καπέλο όπου τα σημεία 

της αύλακας είναι όλα δυνατές καταστάσεις κενού. Εχουμε λοιπόν μία 

συνεχή συμμετρία.  Η Λανγκραζιανή που αναφέρεται σε αυτό το 

δυναμικό   διαβάζεται ως : 

])(
4
1)(

2
1[)])(())([(

2
1 22

2
2

1
22

2
2

1
2

2211    vv
vL  (2.1) 

Στη Λανγκραζιανή (2.1)  οι όροι μέσα στη πρώτη αγκύλη είναι το 

κινητικό μέρος και οι όροι στη δεύτερη αγκύλη το δυναμικό. Φαίνεται η 

αλλαγή προσήμου στον όρο της μάζας που οδήγησε στο αυθόρμητο 

σπάσιμο της συμμετρίας και στη μορφή της δυναμικής ενέργειας του 

σχήματος 10. 

Για λόγους συμμετρίας του δυναμικού ως προς  21 ,  θα αναζητήσουμε 

τις θέσεις των βασικών καταστάσεων από το μηδενισμό της παραγώγου 

του δυναμικού ως προς 1   ή ως προς 2 .  Ετσι έχουμε την εξίσωση : 

                                               0),(

1

21 




U   (2.2) 

Από τη λύση αυτής προκύπτει ότι 

                                                2

2
2

2
2

1 


    (2.3) 
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Η παραπάνω εξίσωση είναι εξίσωση κύκλου με κέντρο την αρχή των 

αξόνων και ακτίνα  

 .  Οπότε πράγματι οι βασικές καταστάσεις της 

θεωρίας είναι τα σημεία της αύλακας του Μεξικανικού καπέλου.  

Εφόσον όλες οι βασικές καταστάσεις είναι ισοδύναμες θέσεις μετά το 

σπάσιμο της συμμετρίας   επιλέγουμε για χάριν ευκολίας το σημείο τομής 

του κύκλου με τον άξονα π.χ  1 .  Ετσι από τη (2.3) προκύπτει ότι  

                                            0, 21  

   (2.4) 

Η ιδέα πάλι είναι να εισάγουμε , τώρα δύο πεδία , ως διακυμάνσεις γύρω 

από τη κατάσταση κενού που περιγράφεται από τη (2.4). 

Οπότε θα έχουμε  

                                     

  1    και  2    (2.5) 

Εισάγουμε τα νέα πεδία από τις εξισώσεις (2.5) στη Λανγκραζιανή (2.1) 

και μετά την εκτέλεση των πράξεων ( είναι λίγο περισσότερες από 

προηγούμενα αλλά απλές) καταλήγουμε στη παρακάτω Λανγκραζιανή : 

2

4
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2
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)]2(

4
)([)])((

2
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 L

Aς εξετάσουμε τα αποτελέσματα: 

(α) Στη πρώτη αγκύλη αποκαταστάθηκε το σωστό πρόσημο του όρου 

μάζας. Το σωμάτιο κβάντο του πεδίου    έχει μάζα 2m . 

(β) Η δεύτερη αγκύλη μας λέει για την εμφάνιση του  άμαζου πεδίου  . 

(γ) Η τρίτη αγκύλη αναφέρεται σε διάφορους συνδυασμούς συζεύξεων 

των πεδίων , . 

(δ) τέλος ο σταθερός όρος μπορεί να απορροφηθεί στην Λανγκραζιανή. 

 

Το σωμάτιο του πεδίου   είναι αυτό που είδαμε και προηγουμένως και 

αντιστοιχεί στο μαύρο σφαιρίδιο που ανεβοκατεβαίνει τα τοιχώματα της 

αύλακας του Μεξικάνικου καπέλου. 
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Το ενδιαφέρον εδώ βρίσκεται στη εμφάνιση του άμαζου πεδίου   και 

του αντίστοιχου σωματίου του. Μία προσεκτική ανάγνωση του 

αποτελέσματος αυτού παραπέμπει στο Goldstone μποζόνιο που είδαμε 

στην αντίστοιχη ενότητα του πρώτου μέρους και στο λευκό σφαιρίδιο 

που κινείται στη αύλακα του καπέλου. 

Το άμαζο αυτό μποζόνιο εμφανίζεται πάντα στο αυθόρμητο σπάσιμο 

μίας συνεχούς συμμετρίας ( Goldstone Θεώρημα) και ο αριθμός τους έχει 

να κάνει με το πλήθος των διαστάσεων της θεωρίας. Ετσι εδώ όπου 

έχουμε δύο διαστάσεων δυναμικό ( 21 , ) έχουμε ένα άμαζο μποζόνιο. 

Για θεωρία 3 διαστάσεων δυναμικού  έχουμε 2 άμαζα μποζόνια κ.ο.κ 

 

3. ΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΙ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
 

Ενας τρόπος αναπαράστασης ενός πεδίου είναι να γράψουμε το πεδίο 

φ σε μιγαδική μορφή. Αυτό διότι ένα πεδίο διαδίδεται ως κύμα και ως 

γνωστό οι λύσεις της εξίσωσης ενός κύματος έχουν τη μιγαδική 

μορφή   ire , όπου   η φάση. 

Ο μετασχηματισμός εκείνος ο οποίος μετατοπίζει τη φάση λέγεται 

μετασχηματισμός φάσης και έχει τη γενική μορφή        )( xie   , 

όπου x    οι συντεταγμένες του χωροχρόνου. Αν η μετατόπιση φάσης 

θ είναι σταθερή και ανεξάρτητη της θέσης του χωροχρονικού σημείου 

τότε ο μετασχηματισμός λέγεται ολικός μετασχηματισμός φάσης  και 

έχει τη μορφή       

                                        ie   (3.1) 

Αν όμως εξαρτάται από τη χωροχρονική θέση τότε λέγεται τοπικός 

μετασχηματισμός φάσης  και έχει τη προηγούμενη γενική μορφή 

                                              )( xie     (3.2) 
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Οι μετασχηματισμοί φάσης  λέγονται και μετασχηματισμοί βαθμίδας  

(η λέξη βαθμίδα προκύπτει   για λόγους που θα δούμε στη συνέχεια). 

Ένα σημαντικό θεώρημα της Φυσικής είναι το θεώρημα της Noether. 

Σύμφωνα με αυτό το θεώρημα οι διατηρητικοί νόμοι της Φύσης 

προκύπτουν από την απαίτηση η Φυσική θεωρία να είναι αναλλοίωτος 

κάτω από μετασχηματισμούς.  

Συγκεκριμένα ισχύει 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Μετατόπιση στο χρόνο Διατήρηση ενέργειας 

Μετατόπιση στο χώρο Διατήρηση ορμής 

Περιστροφή Διατήρηση στροφορμής 

Μετατόπιση φάσης (Μ/Τ βαθμίδας) Διατήρηση φορτίου 

 

Το πεδίο φ στο οποίο αναφερόμαστε μέχρι τώρα είναι ένα βαθμωτό 

πεδίο και επομένως δεν μας ενδιαφέρει το αναλλοίωτο της θεωρίας 

για τη δεύτερη και τρίτη περίπτωση του πίνακα. Εξ’άλλου δεν 

υπάρχει απευθείας εξάρτηση με το χρόνο άρα απομένει να 

εξετάσουμε το αναλλοίωτο της θεωρίας στους  Μ/Τ   βαθμίδας.  

Θα επαναδιατυπώσουμε τη θεωρία που έχει εκφρασθεί μέσω της 

Λαγκραζιανής (2.1) για το μιγαδικό πεδίο φ. 

Ετσι για πραγματικά πεδία 21 ,  θα έχουμε  

                                     21  i  

                                  2
2

2
1    (3.3) 

Οπου   τοσυζυγές μιγαδικό πεδίο του φ. 

Οπότε  η Λανγκραζιανή  (2.1)  που έχει ως δυναμικό  το μεξικάνικο 

καπέλο του σχήματος 10  μετά την αντικατάσταση των σχέσεων (3.3)  

θα γραφεί ως : 

         ))(
4
1)(

2
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2
1 222  


 L    (3.4) 
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Ας επιβάλλουμε τώρα  τον ολικό μετασχηματισμό βαθμίδας (3.1)  στη 

(3.4). Θα έχουμε  

LeeeeeeL iiiiii   222 )(
4
1)(

2
1)()(

2
1  


   (3.5) 

Από τη (3.5) έχουμε λοιπόν ότι η Λανγκραζιανή παραμένει αναλλοίωτος 

κάτω από ολικό μετασχηματισμό βαθμίδας. 

Θα επιβάλλουμε τώρα τον τοπικό μετασχηματισμό βαθμίδας (3.2) στη 

(3.4). 

Ο δυναμικός όρος θα μείνει αμετάβλητος αλλά τώρα ο κινητικός όρος θα 

υποστεί αλλαγές. Αν για παράδειγμα πάρουμε τον παράγοντα   θα 

έχουμε  

                       )()()( ))(()( xixixi eexie  

Οροι σαν τον πρώτο της παραπάνω παράστασης θα σπάσουν τη 

συμμετρία της Λανγκραζιανής στους τοπικούς μετασχηματισμούς 

βαθμίδας.  Το ερώτημα λοιπόν που προβάλλει είναι τι πρέπει να κάνουμε 

για να επαναφέρουμε τη συμμετρία στη θεωρία (3.4). 

Κάνουμε τη παρατήρηση ότι λόγω των τοπικών μετασχηματισμών 

βαθμίδας (3.2) προκύπτει για το πεδίο φ μία απευθείας εξάρτηση από τη 

χωροχρονική θέση x  δηλαδή )(x  . Σε αυτή τη περίπτωση η εξάρτηση 

θα περάσει στα 21 , . Οπότε αν επανέλθουμε στην εξίσωση (2.2) για τον 

προσδιορισμό των βασικών καταστάσεων της θεωρίας θα έχουμε 

παράγοντες της μορφής 
x
U

 οπότε δεν θα προκύψει η εξίσωση του 

κύκλου (2.3) για τη θέση των κενών. Το πιο πιθανό θα είναι η γραμμή 

του κύκλου να τσαλακωθεί και να πάρει τη μορφή του σχήματος  11 του 

πρώτου μέρους. Είναι λοιπόν σαφές ότι για να επαναφέρουμε τη 

συμμετρία στη θεωρία θα πρέπει να επιβάλλουμε ένα πεδίο δυνάμεων για 

να αναιρέσει τη παραμόρφωση που συνέβη. 
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Όπως είδαμε στην ενότητα 5 του πρώτου μέρους τα πεδία δυνάμεων 

εκφράζονται μέσα από τους διαδότες τους που είναι τα μποζόνια 

βαθμίδας. Π.χ η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση εκφράζεται μέσα από 

τη διάδοση των φωτονίων. Ετσι λοιπόν το πεδίο δυνάμεων που θα 

επιβάλλουμε σε επίπεδο Λανγκραζιανής θα εκφρασθεί μέσα από από την 

αντίστοιχη Λανγκραζιανή του μποζονίου βαθμίδας.  

Η αναγκαιότητα να εισαγάγουμε στη θεωρία ένα άμαζο πεδίο βαθμίδας ( 

όπως το φωτόνιο) A πηγάζει από τη πολύ ισχυρή ιδιότητα του 

ηλεκτρομαγνητισμού ότι η ποσότητα  AAF   που έχει τη 

φυσική  σημασία του τανυστή της έντασης του πεδίου πρέπει να είναι 

αναλλοίωτος κάτω από τοπικούς μετασχηματισμούς  . 

Αυτό συμβαίνει, όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς,  αν το πεδίο A  

μετασχηματίζεται κάτω από τοπικούς μετασχηματισμούς  ως  

                                           )(xAA    

Αν στη θέση του  εισάγουμε τη γωνία   τοτε προκύπτει ο τοπικός 

μετασχηματισμός βαθμίδας του πεδίου A  

                                           )(xAA      (3.6) 

Όπως φαίνεται από τη (3.6) προκύπτουν όροι της μορφής )(x οι οποίοι 

θα διώξουν τους ανεπιθύμητους αντίστοιχους όρους που έσπαζαν τη 

συμμετρία της Λανγκραζιανής. 

Εισάγουμε λοιπόν το  άμαζο πεδίο βαθμίδας  A  και η Λανγκραζιανή 

τώρα θα είναι  

                                           ALLL    (3.7) 

Οπου η L  δίνεται από τη (3.4)  και η AL  θα περιέχει τον κινητικό όρο 

και τον όρο αλληλεπίδρασης του πεδίου βαθμίδας A και του πεδίου φ. 

Ο κινητικός όρος ενός πεδίου βαθμίδας , όπως το φωτόνιο δίνεται ως 

γνωστό από τον ηλεκτρομαγνητισμό ως  



FF

16
1

 . Ο όρος 
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αλληλεπίδρασης  γράφεται ως  iqA   και  iqA  ο αντίστοιχος 

μιγαδικός συζυγής, όπου q  το φορτίο του θεωρήματος της Noether. 

Ετσι η (3.4) λόγω της (3.7) και των όσων είπαμε για τη Λανγκραζιανή 

του πεδίου βαθμίδας γράφεται , μετά από κάποια αναδιάταξη των όρων 

ως 

222 )(
4
1)(

2
1])][()[(

2
1  


  iqAiqAL 




FF

16
1

   (3.8) 

Αν στη νέα μορφή  (3.8) επιβάλλουμε το τοπικό μετασχηματισμό 

βαθμίδας (3.2) στο πεδίο φ και το τοπικό μετασχηματισμό βαθμίδας (3.6) 

στο πεδίο A  και εκτελέσουμε τις πράξεις θα καταλήξουμε στο 

αποτέλεσμα που θέλαμε δηλαδή θα διαπιστώσουμε ότι η (3.8) είναι 

πράγματι αναλλοίωτος στους τοπικούς μετασχηματισμούς βαθμίδας της 

θεωρίας  μας. 

Θεωρώντας ένα νέο διαφορικό τελεστή που ονομάζουμε συναλλοίωτη 

παράγωγο  
 iqAD    και το αντίστοιχο του συζυγή  


 iqAD   

η  (3.8) γράφεται ως  

222 )(
4
1)(

2
1)()(

2
1  


  DDL 




FF

16
1

   (3.9) 

Δηλαδή παραμένει η μορφή (3.4) της αρχικής Λανγκραζιανής. 
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4. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ   HIGGS 
 

Η Λανγραζιανή (3.9) είναι μία αναβαθμισμένη εκδοχή της αντίστοιχης  

(2.1) και  αναφέρεται σε μιγαδικά πεδία και ως εκ τούτου υφίσταται 

μετασχηματισμούς βαθμίδας στους οποίους , όπως είδαμε , παραμένει 

αναλλοίωτος.  Η μορφή αυτή είναι κατάλληλη να περιγράφει κβαντικά 

πεδία  όπου οι ιδιοσυναρτήσεις των καταστάσεων είναι μιγαδικές 

συναρτήσεις.  Κατά τα άλλα και οι δύο  αναφέρονται στο ίδιο δυναμικό 

του Μεξικάνικού καπέλου. Ως εκ τούτου μπορούμε να εισαγάγουμε τα 

ίδια  πεδία όπως κάναμε στην ενότητα 2 που αποτελούν  κβαντικές 

διακυμάνσεις του κενού της θεωρίας. 

Εισάγουμε λοιπόν εκ νέου τα πεδία της (2.5) 

                                   

  1    και  2    (2.5) 

Όπου τα πραγματικά πεδία 21 ,  ορίζονται από τη σχέση (3.3) 

Οπότε στη θεωρία που περιγράφεται από τη Λανγκραζιανή  (3.9) ή 

ισοδύναμα (3.8) και μετά την εκτέλεση των πράξεων καταλήγουμε σε: 
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(4.1) 

Στη πρώτη αγκύλη βλέπουμε ότι επαναφέραμε το σωστό πρόσημο στον 

όρο της μάζας. Εχουμε λοιπόν το βαθμωτο πεδίο  που είχαμε και στις 

προηγούμενες ενότητες με μάζα  2m . 

Στη δεύτερη αγκύλη βλέπουμε το άμαζο Goldstone μποζόνιο    που 

είδαμε και στην ενότητα 2. 
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Στη τρίτη αγκύλη βλέπουμε το πεδίο βαθμίδας A αλλά τώρα πιά δεν 

είναι άμαζο!!!! Το μποζόνιο βαθμίδας έχει αποκτήσει μάζα 

qmA  . 

Αφήνουμε προς το παρόν ασχολίαστο το τέταρτο όρο και προχωράμε στο 

πέμπτο όρο που είναι τα άγκιστρα. Ότι υπάρχει μεταξύ των άγκιστρων 

είναι συζεύξεις μεταξύ των πεδίων A,,  χωρίς να υπάρχει κάτι το 

παράξενο. Τέλος ο σταθερός όρος που μπορεί να απορροφηθεί από τη 

Λανκραζιανή. 

`Κάτι όμως δεν πάει καλά με τη Λανκραζιανή (4.1) μετά την απόκτηση 

της μάζας από το μποζόνιο βαθμίδας. 

Πράγματι ενώ το άμαζο μποζόνιο βαθμίδας έχει δύο βαθμούς ελευθερίας 

(δύο εγκάρσιες πολώσεις π.χ ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο για το 

φωτόνιο) το μποζόνιο με μάζα έχει τρείς βαθμούς ελευθερίας  λόγω της 

επιπλέον διαμήκους πόλωσης του. 

Ετσι τίθεται το ερώτημα από πού προέκυψε ο παραπάνω βαθμός 

ελευθερίας  για το μποζόνιο βαθμίδας. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξαφανίσθηκε ένας βαθμός ελευθερίας από 

κάπου και να μεταφέρθηκε στο μποζόνιο βαθμίδας A . 

Αλλά ένα βαθμό ελευθερίας κουβαλάνε τα βαθμωτά σωματίδια όπως για 

παράδειγμα το    ή το  . Ποιο από τα δύο εξαφανίσθηκε ? 

Την απάντηση θα πάρουμε από τον τέταρτο όρο της (4.1). 

Ο όρος αυτός δείχνει μία σύζευξη μεταξύ του άμαζου Goldstone 

μποζονίου   και και του πεδίου βαθμίδας A .  Μία τέτοια κορυφή 

σύζευξης  μεταξύ ενός βαθμωτού και ενός διανυσματικού σωματίου δεν 

μπορεί να δικαιολογηθεί παρά μόνο αν την δεί κανείς ως απορρόφηση 

του βαθμωτού από το διανυσματικό σωμάτιο.  

Ελαβε χώρα λοιπόν ένας κανιβαλισμός. Το διανυσματικό σωμάτιο 

βαθμίδας «έφαγε» το  βαθμωτό σωμάτιο   και έτσι απόκτησε δύο 

πράγματα : (α) μάζα  και (β) διαμήκη πόλωση. 
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Αυτό είναι ο περίφημος μηχανισμός Higgs με τον οποίο τα άμαζα πεδία 

αποκτούν μάζα. 

Θα πρέπει λοιπόν από τη Λανγραζιανή (4.1) να εξαφανίσουμε το πεδίο   

για να έχει τη σωστή της μορφή. Οπότε προκύπτει : 
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Στην τελική λοιπόν Λανγκραζιανή έχουμε παρόν το βαθμωτό σωματίδιο 

μάζας του πεδίου   που είναι γνωστό και ως σωματίδιο του Higgs και το 

διανυσματικό σωματίδιο βαθμίδας που έχει μάζα.  Τέτοια σωματίδια 

βαθμίδας είναι τα W  με μάζα σχεδόν 82 Gev και το oZ με μάζα σχεδόν 

92 Gev που είναι και τα τρία , όπως είδαμε στο πρώτο μέρος, φορείς της 

ασθενούς αλληλεπίδρασης. 

Ας συνοψίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Εισάγουμε το πεδίο Higgs ως τις 

κβαντικές διεγέρσεις του κενού με δύο πεδία-συνιστώσες το  και το  . 

Οι τοπικοί μετασχηματισμοί βαθμίδας σπάζουν τη συμμετρία και αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμά η συνιστώσα  να αποκτήσει μάζα (σωμάτιο Higgs) 

ενώ η συνιστώσα   να προσφερθεί από το πεδίο Higgs για να  «ταίσει», 

τα άμαζα μποζόνια  βαθμίδας δίνοντας τους έτσι μάζα. 

Από την άποψη αυτή το πεδίο Higgs απονέμει τη  μάζα στα σωματίδια 

της ύλης . 

Το σωματίδιο Higgs ως κβαντική διέγερση του  κενού ίσως να μην είναι 

μοναδικό. Πιθανόν να υπάρχουν πολλά τέτοια σωματίδια ή ακόμα και να 

είναι και συμπυκνώσεις  ως μποζόνια  ή σύνθετές καταστάσεις και όχι 

στοιχειώδη. Ότι όμως και να είναι η παρουσία τους ή καλύτερα η 
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ανακάλυψη τους από το πείραμα θα σηματοδοτήσει το γεγονός ότι 

λειτούργησε ο μηχανισμός που παραπάνω περιγράψαμε ως μηχανισμός 

απόδοσης μάζας στην ύλη και αυτό είναι το σημαντικό και πολύ μεγάλο 

βήμα της επιστήμης της Φυσικής στη πορεία για τη κατάκτηση της 

γνώσης του κόσμου μας. 

 

Ο μηχανισμός  που περιγράψαμε είναι εκείνος που το καθιερωμένο 

πρότυπο της Φυσικής εισηγείται ότι η ύλη απέκτησε την μάζα της τα 

πρώτα δευτερόλεπτα της ύπαρξης της. . Τα μποζόνια βαθμίδας που 

είδαμε να αποκτάνε μάζα είναι τα  virtual (εικονικά) σωματίδια που 

είδαμε στο πρώτο μέρος και που προβλέπονται από τη θεωρία πεδίου για 

το μηχανισμό της κβαντικής αλληλεπίδρασης. Τα κλασικά σωματίδια 

μάζας προέκυψαν αργότερα όταν το σύμπαν έφυγε από τα όρια του 

κβαντικού μικρόκοσμου. 
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