
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΘΛΙΨΗ 
“BIG CRUNCH” 

Η τελική κατάρτηση του Σύμπαντος.Αν η 
πυκνότητα της ύλης είναι αρκετά μεγάλη 
(Ω*>1), τότε υπάρχει στο Σύμπαν αρκετή ύλη 
για να αντιστρέψει την αρχική διαστολή και να 
το κάνει να καταρρεύσει. 

*Ω: ο λόγος της πραγματικής πυκνότητας της μάζας του 
Σύμπαντος προς την κρίσιμη πυκνότητα (είναι η πυκνότητα 
ενέργειας ρ

c 
του Σύμπαντος, η οποία καθορίζει και το μέλλον 

του). 



Οι θερμοκρασίες κατά τη στιγμή της Μεγάλης 
Σύνθλιψης τείνουν στο άπειρο. Ο όρος αυτός 
χρησιμοποιήθηκε από τον Χώκινγκ (Hawking) 
στο βιβλίο του “Το χρονικό του χρόνου” 
προκειμένου να περιγράψει την ανωμαλία στο 
τέλος του Σύμπαντος για την περίπτωση της 
συστολής του, κατ' αντιστοιχία της Μεγάλης 
Έκρηξης.  



Τι θα συμβεί άραγε αν το Σύμπαν 
σταματήσει κάποτε να διαστέλλεται 

και αρχίσει να συστέλλεται;  
Ποιο θα είναι το τέλος του; 

Αυτό θα συμβεί μετά από 10 περίπου 
δισεκατομμύρια χρόνια τουλάχιστον, αλλά δεν 
παύει να έχει ενδιαφέρον η μελέτη του. Σε ένα 
συστελλόμενο Σύμπαν π.χ. οι άνθρωποι θα 
γεννιόνταν γέροι και θα πέθαιναν νέοι γιατί το 
βέλος του χρόνου θα είχε αντίθετη 
κατεύθυνση. 

Αν το Σύμπαν συσταλθεί και καταρρεύσει, πρέπει 
να υπάρξει στο μέλλον μια άλλη κατάσταση 
άπειρης πυκνότητας, η Μεγάλη Σύνθλιψη, που 
θα αποτελούσε το τέλος του χρόνου. 





Για να πραγματοποιήθει η Μεγάλη Σύνθλιψη 
πρέπει η ποσότητα της ύλης του Σύμπαντος 
να ξεπερνάει μία κρίσιμη ποσότητα, οπότε η 
βαρυτική έλξη μεταξύ των γαλαξιών θα τους 
επιβραδύνει και τελικά θα σταματήσει τη 
μεταξύ τους απομάκρυνση. Στη συνέχεια, οι 
γαλαξίες θα αρχίσουν να πλησιάζουν ο ένας 
στον άλλο και τελικά θα καταρρεύσουν και θα 
συνθλιβούν.   

Η διαδικασια της 
Μεγαλης Συνθλιψης 



Κατά τον Χώκινγκ... 

“Ακόμη και αν το Σύμπαν δεν καταρρεύσει 
ολόκληρο, πρέπει να υπάρχουν ανωμαλίες 
εντοπισμένες σε περιοχές του που 
κατέρρευσαν σχηματίζοντας μαύρες τρύπες. 
Αυτές οι ανωμαλίες θα αποτελούσαν το τέλος 
του χρόνου για όποιον διασχίσει τον ορίζοντα 
των γεγονόντων* και πέσει μέσα σε μαύρη 
τρύπα.  

*ή ορίζοντας κόσμου: η σφαιρική περιοχή του Σύμπαντος, την 
οποία μπορεί να δει ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τα 
τελειότερα μέσα παρατήρησης που διαθέτει (επίγεια 
τηλεσκόπια, διαστημικά τηλεσκόπια, ραδιοτηλεσκόπια, κ.α.) 



...και συνεχίζει 

Και στη Μεγάλη Έκρηξη, όπως και στις άλλες 
ανωμαλίες, όλοι οι νόμοι της φυσικής θα 
κατέρρεαν, Έτσι, ο Θεός θα εξακολουθούσε να 
διατηρεί απόλυτη ελευθερία επιλογής των 
αρχικών χαρακτηριστικών του Σύμπαντος.”  



Λίγο πριν την Μεγάλη 
Σύνθλιψη 

Σύμφωνα με την εκδοχή της Μεγάλης Σύνθλιψης, 
σε 50 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια από 
σήμερα, θα επέλθει ο θάνατος του Σύμπαντος 
μέσα από μία σειρά μεγάλων καταστροφών. 
Εκατό εκατομμύρια χρόνια πριν τη Μεγάλη 
Σύνθλιψη, οι γαλαξίες του Σύπμαντος, 
ανάμεσά τους και ο Γαλαξίας μας, θα αρχίσουν 
να συγκρούονται μεταξύ τους και στο τέλος θα 
ενωθούν.  



Παραδόξως σημειώνει ο Σερ Μάρτιν Ρις, 
το 1969, τα άστρα θα διαλύονται προτού 

συγκρουστούν με άλλα.   
Αυτό θα συμβαίνει για δύο λόγους: 

 
 Πρώτα, καθώς το Σύμπαν θα συστέλλεται, η 

ενέργεια ακτινοβολίας των άστρων θα 
αυξηθεί, λούζοντας τα άστρα αυτά στο καυτό 
φως τους, που θα έχει στο μεταξύ 
μετατοπισθεί προς την κυανή πλευρά του 
φάσματος.  

 Δεύτερον, λόγω της κατακόρυφης ανόδου της 
θερμοκρασίας του Σύμπαντος, θα αυξηθεί και 
η θερμοκρασία της μικροκυματικής 
ακτινοβολίας υποβάθρου. 



Από τη συνδυασμένη επίδραση 
αυτών των δύο παραγόντων... 

Θα παραχθούν υψηλότερες θερμοκρασίες από 
την επιφανειακή θερμοκρασία των άστρων, τα 
οποία θα απορροφούν θερμότητα πιο γρήγορα 
απ' όσο μπορούν να αποβάλλουν. Έτσι τα 
άστρα θα διαλυθούν και θα σκορπίσουν με τη 
μορφή υπέρθερμου νέφους αερίων. 

http://www.youtube.com/watch?v=n9xasxQLPz4 

 

 

Βιβλιογραφία: 

Λεξικό της αστρονομίας (Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομμάτη)  

http://www.youtube.com/watch?v=n9xasxQLPz4
http://www.youtube.com/watch?v=n9xasxQLPz4


Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής 

Όμιλος Φυσικής 

Έτη: 2012-2013 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μ. Σαρρής 

Μαθήτρια: Καλλιόπη-Έλλη Παυλοπούλου 



Η Κυματοσυνάρτηση Ψ 

 Η τιμή της κυματοσυνάρτησης Ψ  

ενός κινούμενου σωματιδίου  

σε ορισμένη θέση του χώρου (x, y, z),  

τη χρονική στιγμή t,  

συνδέεται με την πιθανότητα να βρεθεί το 
σωματίδιο  

στο σημείο και το χρόνο αυτό.  

Όμως αυτή καθεαυτή η κυματοσυνάρτηση 
Ψ δεν έχει φυσική σημασία. 



Η Κυματοσυνάρτηση Ψ 

Η πιθανότητα να βρεθεί 

ένα σωματίδιο κάπου,  

κάποια χρονική στιγμή 

 εκφράζεται μέσω του 

|Ψ|2 και έχει δύο όρια: 
 

 



Η Κυματοσυνάρτηση Ψ 

Το όριο 0 που αντιστοιχεί στη 

βεβαιότητα της απουσίας  

 

και το όριο 1 που αντιστοιχεί 

στη βεβαιότητα της 

παρουσίας 



Η Κυματοσυνάρτηση Ψ 

Πάραυτα, υπάρχουν και 

ενδιάμεσες καταστάσεις  

που προκύπτουν αν 

«ανάγουμε» την συνύπαρξη 

των δύο ακραίων αυτών 

καταστάσεων… 



Η Κυματοσυνάρτηση Ψ 

 

 

Η «αναγωγή» αυτή 

ονομάζεται αρχή της 

υπέρθεσης. 



Η Κυματοσυνάρτηση Ψ 

Παράδειγμα: 

 

Μια πιθανότητα 0,3 δηλώνει ότι 

υπάρχει 30% πιθανότητα να 

βρούμε το σωματίδιο στο σημείο 

που έχουμε ορίσει σε έναν 

δεδομένο χρόνο 



Η Κυματοσυνάρτηση Ψ 

 

Όμως, υπάρχει μια 

σημαντική διαφορά μεταξύ 

της πιθανότητας και του 

γεγονότος αυτού 

καθεαυτού… 



Η Κυματοσυνάρτηση Ψ 

Παράδειγμα: 

Όταν διεξάγεται ένα πείραμα με 

σκοπό την ανίχνευση ενός 

ηλεκτρονίου, είτε θα το 

βρούμε, είτε όχι! Δεν γίνεται 

να μιλάμε για το 30% ενός 

ηλεκτρονίου. 



Η Αρχή της Υπέρθεσης 

Όταν, ένας κορυφαίος 

κβαντομηχανικός, ο Dirac, 

δίδασκε την αρχή της υπέρθεσης 

έκανε το εξής: 



Η Αρχή της Υπέρθεσης 

1. Έσπαζε μια κιμωλία στα δύο 

2. Έβαζε το ένα κομμάτι στην έδρα, 
λέγοντας:  

«Όταν η κιμωλία είναι εδώ, έχουμε 
μια κατάσταση» 

3. Έπειτα έβαζε το δεύτερο κομμάτι 
στην άλλη μεριά λέγοντας: 

«Όταν η κιμωλία είναι εκεί έχουμε 
μια δεύτερη κατάσταση.» 

 



Η Αρχή της Υπέρθεσης 

 

Στον κβαντικό κόσμο, υπάρχει 

μια ενδιάμεση κατάσταση στο 

«εδώ» και στο «εκεί»,  

η οποία και αντιστοιχεί στην 

πιθανότητα να βρίσκεται σε ένα 

από αυτά τα δύο μέρη. 



Η Αρχή της Υπέρθεσης 

 Παράδειγμα: 

 

 

Ένα τραπουλόχαρτο ισορροπεί 

στην άκρη ενός τραπεζιού και 

στη συνέχεια αφήνεται να πέσει 

στο πάτωμα.. 



Η Αρχή της Υπέρθεσης 

Κατά τη διάρκεια της πτώσης του,  

σύμφωνα με την κβαντομηχανική,  

η κυματοσυνάρτηση του 

τραπουλόχαρτου μεταβάλλεται 

συνεχώς  

από τη μία κατάσταση (φιγούρα) 

στην άλλη (μη φιγούρα). 



Η Αρχή της Υπέρθεσης 

Τελικά το τραπουλόχαρτο θα πέσει 

και με τις δύο πλευρές.. 

 

 

Δηλαδή θα έχουμε την υπέρθεση 

της μιας πλευράς με την άλλη! 



Η Αρχή της Υπέρθεσης 

 Με αυτή τη λογική, κάθε σωματίδιο, 

Κάνει όλα τα δυνατά πράγματα που είναι 
δυνατόν να κάνει! 

 Δεν πρόκειται απλώς για το ότι δεν 
ξέρουμε τι κάνει το σωματίδιο.. 

 Η «συμβολή» δείχνει πως οι διάφορες 
δυνατότητες 

Είναι όλες παρούσες και επηρεάζουν η 
μία την άλλη. 



Η Αρχή της Υπέρθεσης 

 Όπου, δηλαδή, υπάρχουν διάφορα 

πράγματα 

Που θα μπορούσαν να συμβαίνουν… 

 

Συμβαίνουν 

 όλα!! 



Η Εξίσωση του Schrödinger 

 Το 1926, ο Schrödinger έφτιαξε μια 

εξίσωση  

για να εκφράσει την κυματική 

συμπεριφορά  

των ηλεκτρονίων  

στα άτομα και στα μόρια. 



Η Εξίσωση του Schrödinger 

Αυτή ονομάστηκε 

  

κυματική εξίσωση  

ή  εξίσωση Schrödinger 

Και αποτελεί το λίθο της 

κυματικής: 
 

 



Η Εξίσωση του Schrödinger 

 ΗΨ=ΕΨ 
Όπου: 
Ψ: ονομάζεται κυματοσυνάρτηση (wave function) και 

είναι μια μαθηματική έκφραση που περιγράφει την 
κατάσταση του ηλεκτρονίου σε συνάρτηση με τις 
κυματικές του ιδιότητες. 

Η: ο τελεστής Hamilton (Hamiltonian operator) ο 
οποίος μας δίνει οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση μιας 
σειράς μαθηματικών πράξεων (π.χ. μερικό διαφορικό) 
επί της κυματοσυνάρτησης Ψ. 

Ε: η ολική ενέργεια των ηλεκτρονίων η οποία αποτελεί 
τη μετρήσιμη ιδιότητα του συστήματος. Στην 
περίπτωση του ατόμου του υδρογόνου η ενέργεια αυτή 
αποτελεί το άθροισμα της δυναμικής μεταξύ του 
πυρήνα και ηλεκτρονίου, και της κινητικής ενέργειας 
του ηλεκτρονίου. 



Η Εξίσωση του Schrödinger 

 Ο Schrödinger έφτιαξε 2 εξισώσεις: 

 

1. Την χρονοεξαρτώμενη (η οποία 

προσδιορίζει την χρονική εξέλιξη της 

κυματοσυνάρτησης) 

2. Και την χωροεξαρτώμενη (η οποία 

προσδιορίζει την χωρική εξέλιξη της 

κυματοσυνάρτησης) 



Η Εξίσωση του Schrödinger 

 Και οι δύο εξισώσεις βασίζονται στις 

αρχές: 

 

1. Της υπέρθεσης 

 

2. Και του ντετερμινισμού(το παρόν 

καθορίζει το μέλλον) 



Η Εξίσωση του Schrödinger 

 Σύμφωνα με την αρχή της 

συμπληρωματικότητας, 

Αυτές οι δύο «περιγραφές» των κβαντικών 

συστημάτων 

Είναι συμπληρωματικές και ταυτόχρονα 

Αμοιβαία αποκλειόμενες 

Και επομένως εξαντλούν όλοι τη δυνατή 

γνώση για το μικρόκοσμο.. 



Η Εξίσωση του Schrödinger 

 Παράδειγμα: 

 

 

Μπορούμε να ξέρουμε είτε τη θέση 

Είτε την ορμή ενός σωματιδίου 

Όχι όμως και τα δύο! 



Η Εξίσωση του Schrödinger 

Όταν λοιπόν προσδιορίζουμε με μεγάλη 

ακρίβεια το ένα μέγεθος.. 

 

Τόσο λιγότερο γνωστό  

θα μας είναι το άλλο.. 

 



Η Γάτα του Schrödinger 



Η Γάτα του Schrödinger 

Τον Μάιο του 1935 

Ο Einstein δημοσιεύει ένα άρθρο 

Στο οποίο αμφισβητεί την 

εγκυρότητα της 

κβαντομηχανικής 

Μέσα από το πρόβλημα που 

παρατηρείται στις μετρήσεις.. 



Η Γάτα του Schrödinger 

 Για τον Schrödinger, 

Η κυματοσυνάρτηση Ψ περιγράφει 

την πραγματικότητα ενός 

συστήματος… 
 

 Για τον Einstein, 

Η κυματοσυνάρτηση δεν είναι παρά 

μια στατιστική περιγραφή ενός 

συνόλου συστημάτων… 



Η Γάτα του Schrödinger 

Από τον Μάιο μέχρι και τον 

Αύγουστο του 1935, 

αντάλλασσαν επιστολές 

 

Στις οποίες προσπαθούν να 

περιγράψουν τη φύση του 

καινούριο παραδείγματος… 



Η Γάτα του Schrödinger 

 «Ας υποθέσουμε», έγραψε ο Einstein 

στον Schrödinger,  

«ότι το σύστημά μας είναι μια ουσία σε 

ασταθή χημική ισορροπία, ένα βαρέλι, 

λόγου χάριν, με πυρίτιδα, η οποία,  

λόγω εσωτερικών δυνάμεων, είναι 

δυνατόν να εκραγεί και ότι η μέση 

διάρκεια ζωής της είναι γύρω στο ένα 

έτος.  



Η Γάτα του Schrödinger 

Το σύστημα μπορεί εύκολα να 
περιγραφεί με όρους 
κβαντομηχανικής.  

Αρχικά η κυματοσυνάρτηση Ψ 
χαρακτηρίζει μια μακροκατάσταση 
προσδιοριζόμενη με αρκετή ακρίβεια. 

Αλλά η σχετική εξίσωση οφείλει να 
εκφράζει και το ότι μετά το τέλος του 
έτους καμία έκρηξη δεν θα μπορεί να 
συμβεί.  

 



Η Γάτα του Schrödinger 

Η κυματοσυνάρτηση Ψ είναι λοιπόν 

υποχρεωμένη να περιγράφει ταυτοχρόνως 

ένα σύστημα που δεν έχει ακόμα εκραγεί 

και ένα σύστημα που έχει ήδη εκραγεί. 

Η κυματοσυνάρτηση είναι δηλαδή ένα είδος 

κράματος και καμία ερμηνευτική τεχνική 

δεν μπορεί να την κάνει ικανή να 

εκφράσει την πραγματική κατάσταση των 

πραγμάτων». 



Η Γάτα του Schrödinger 

 Στην απαντητική του επιστολή ο 

Schrödinger έγραψε: 

 

«Μέσα σε έναν σφραγισμένο θάλαμο 

βρίσκονται ένας απαριθμητής 

Γκάιγκερ, ένας ειδικός ενισχυτής, 

ένα φιαλίδιο με υδροκυάνιο και μια 

γάτα.  



Η Γάτα του Schrödinger 

Υπάρχει και μια μικρή 

ραδιενεργός ποσότητα ουρανίου, 

τόσο μικρή, ώστε κατά την 

επόμενη ώρα η πιθανότητα να 

διασπαστεί ένα άτομο ουρανίου 

είναι όση και η πιθανότητα να 

μη διασπαστεί κανένα άτομο 

ουρανίου. 

 



Η Γάτα του Schrödinger 

Ο ειδικός ενισχυτής λειτουργεί έτσι, 

ώστε με την πρώτη ραδιενεργό 

διάσπαση το φιαλίδιο με το 

θανατηφόρο δηλητήριο να σπάσει 

αμέσως.  

Στο τέλος της μιας ώρας μέσα στην 

κυματοσυνάρτηση Ψ του όλου 

συστήματος συνυπάρχουν ισότιμα μια 

νεκρή γάτα και μια γάτα ολοζώντανη». 

 



Η Γάτα του Schrödinger 

Δηλαδή.. 

Στο τέλος της ώρας, και πριν 

αφαιρεθεί το κάλυμμα του 

κουτιού (θαλάμου) 

Οι ορθόδοξες αρχές της 

κβαντομηχανικής ορίζουν μέσω 

της κυματοσυνάρτησης 



Η Γάτα του Schrödinger 

Ότι η γάτα μπορεί να θεωρείται ως 

μια κατάσταση ισοδύναμης 

υπέρθεσης των καταστάσεων: 

 

1. «ζωντανή» 

 

2. Και «νεκρή» 



Η Γάτα του Schrödinger 

 http://youtu.be/d1tn56vWU_g 

 

 

http://youtu.be/d1tn56vWU_g


Η Γάτα του Schrödinger 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

 Όταν ένα κβαντομηχανικό σύστημα 

αφήνεται ελεύθερο στο δρόμο του, 

Χωρίς παρεμβολή, 

Η εξέλιξή του περιγράφεται από την 

εξίσωση του Schrödinger, 

Κρατώντας έτσι μια ισορροπία ανάμεσα 

στο «εδώ» και στο «εκεί».. 

Στο «ζωντανός» και στο «νεκρός».. 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

 Η εξίσωση λοιπόν, είναι μια όμορφη 

και διαφορική εξίσωση 

Όπως ακριβώς θα επιθυμούσε κάθε 

Κλασσικός Φυσικός… 

Τα πάντα είναι: 

1. Ομαλότητα 

 

2. Και συνέχεια.. 

 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

Η τραυματική ασυνέχεια 

λαμβάνει τη στιγμή της 

μέτρησης, της πειραματικής 

ανάκρισης, 

Όπου θα πρέπει να γίνει επιλογή 

ανάμεσα στις δυο εναλλακτικές 

περιπτώσεις. 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

Εδώ διακόπτεται η ομαλή πορεία 

της αιτιότητας που προκαλεί η 

κυματική εξίσωση  

 

 

και εγκαθίσταται η στατιστική 

διάβρωση. 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

 Όλα αυτά εκτίθενται παραστατικά στο 

παράδειγμα της γάτας του Schrödinger: 

 

Ανοίγοντας το κουτί, το κυματοπακέτο 

καταρρέει και μέσα στο κουτί 

Βλέπουμε: 

1. Είτε ένα πτώμα 

2. Είτε ένα ζωηρό αιλουροειδές 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

 Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι 

σημαντικό ρόλο παίζει 

η παρουσία του ανθρώπινου παρατηρητή 

Καθώς αυτή διαταράσσει τις μετρήσεις… 

 Η προκαλούμενη αναστάτωση προκαλεί 

την «αναγωγή» του κυματοσυρμού και 

ένα αποτέλεσμα αντιληπτό από τα 

ανθρώπινα αισθητήρια όργανα όπως τη 

ζωή ή το θάνατο της γάτας! 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

Ο ίδιος ο Schrödinger έλεγε: 

 

«Το πνεύμα το οποίο ευθύνεται 

για την παρατήρηση δεν είναι 

φυσικό σύστημα και δεν μπορεί, 

ως εκ τούτου, να αλληλεπιδρά με 

φυσικά συστήματα». 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

 «Όπως και στη Μάσκα του Θανάτου», 

έλεγε, φανατικός αναγνώστης του Edgar 

Allan Poe «όταν ο πιο θαρραλέος 

χορευτής βγάζει τη μάσκα του αγνώστου, 

δεν βρίσκει παρά το κενό. Με τον ίδιο 

τρόπο, ο παρατηρητής δεν μπορεί να 

βρίσκεται μέσα στην αναπαράστασή μας 

για τον κόσμο, διότι είναι η 

αναπαράστασή μας, αποτελεί μέρος του 

όλου». 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

Ακόμα, η γάτα είναι ζωντανή όσο 

είναι παρούσα στην 

επιχειρηματολογία του 

Schrödinger. 

Αυτό είναι κάτι καινούριο για τη 

φυσική, η οποία δεν συνηθίζει 

να επικαλείται συστήματα τόσο 

περίπλοκα.. 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

Αυτό ακριβώς που ακυρώνει τη 

μεταφορική αυτή σύλληψη είναι 

ότι η γάτα αποτελεί «ζωντανό 

σύστημα»  

και, συνεπώς, 

Αναπόφευκτα ανοιχτό και όχι 

απομονωμένο.. 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

Η κλασσική όμως κβαντική 

θεώρηση, όπως αυτή του von 

Neumann 

Δεν μπορεί να περιγράψει ένα 

σύστημα 

 

Παρά μόνο εάν είναι κλειστό!! 



Η Κατάρρευση της 

Κυματοσυνάρτησης 

 Πιο σύγχρονες προσεγγίσεις όπως αυτή 
του Ονέ και ιδιαίτερα των Wojciech 
Zurek και Robert Griffiths «φωτίζουν» 
τις μεταξύ συστημάτων 
αλληλεπιδράσεις, τις συσκευές 
παρατήρησης και το περιβάλλον 

 Σύμφωνα με αυτούς η φαινομενική 
αναγωγή του διανύσματος κατάστασης 
οφείλεται στην έλλειψη συνάφειας με 
το περιβάλλον. 



Επίλογος 

 Μέσα από τις διάφορες παραδοξότητές της 

και χωρίς να ξεχνάμε την κηδεμονική 
παρουσία του Einstein ο οποίος  

φημιζόταν για το ότι ποτέ δεν 

αρνήθηκε την  

αναζήτηση  

«στοιχειωδών  

συστατικών της  

πραγματικότητας» 



Επίλογος 

Η κβαντομηχανική δείχνει 

ικανή να εξερευνήσει τα «πιο 

πέρα» από τις σκιές της σπηλιάς 

του Πλάτωνα,  

το μυστικό  

της φύσης  

του κόσμου.. 



Επίλογος 

 Ενώ λοιπόν οι γάτες του  Baudelaire  

 

 

 

«με τις 

αλληγορικές κόρες  

Οφθαλμών» μπορούσαν  

Να φλερτάρουν με  

το Υπερπέραν.. 



Επίλογος 

Η γάτα του Schrödinger ένα 

ζώο αληθινό 

Στο κατώφλι του θανάτου 

Μπορεί και φλερτάρει 

Με το Πραγματικό! 



ΌΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  
29/2/13 

Γιώργος Πιταράκης 



 Το 1896 ο γάλλος φυσικός Ανρί Μπεκερέλ  πρόσεξε πως το 
θειϊκό κάλιο-ουρανίλιο εξέπεμπε συνεχώς ακτινοβολία 
παρόμοια με τις ακτίνες Χ.  

Αυτές οι ακτίνες ονομάστηκαν ¨Ακτίνες Μπεκερέλ¨. 

Ωστόσο αυτό το φαινόμενο τάραξε τις αντιλήψεις στη Φυσική καθώς 
έρχονταν σε αντίθεση με το αξίωμα της διατήρησης της ενέργειας. 

Αυτή η εκπομπή ενέργειας θα παρατηρηθεί αργότερα από το ζεύγος 
Κιούρι μέσω της απομόνωσης του στοιχείου Ράδιου το 1898, ενώ το 
1902 οι Ράδερφορντ και Σόντυ αντελήφθησαν  από την ακτονοβολία 
των ενώσεων του Θορίου (προϊόν της απομόνωσης του Πισσουρανίτη) 
πως πηγή της ακτινοβολίας αυτής ήταν η διάσπαση των ατόμων,κατά 
την οποία και εκσφενδονίζεται τεμάχιο του πυρήνα με μεγάλη 
ταχύτητα , μεταστοιχειούμενο σε άλλο άτομο.  



Ας θεωρήσουμε λοιπόν  έναν πυρήνα με μεγάλο ατομικό αριθμό Ζ, 
στον οποίο οι ηλεκτρικές απωστικές δυνάμεις μεταξύ των πρωτονίων 
μόλις που αντισταθμίζονται από τις ισχυρές πυρηνικές δυνάμεις, που 
όμως δρουν μόνο μεταξύ γειτονικών νουκλεονίων. Αν συνεχίσουμε να 
προσθέτουμε πρωτόνια, ο πυρήνας γίνεται αρκετά μεγάλος και οι 
ηλεκτρικές απωστικές δυνάμεις υπερισχύουν των πυρηνικών με 
αποτέλεσμα τη διάσπαση του πυρήνα. 
  

Αυτός είναι και ο λόγος που οι μεγάλοι πυρήνες έχουν πιο πολλά 
νετρόνια από ό,τι πρωτόνια. Το πλεόνασμα των νετρονίων συμβάλλει 
στην ισχυρή πυρηνική σύνδεση, χωρίς να συνοδεύεται από 
παράλληλη αύξηση της άπωσης Coulomb. 



Η διαδικασία κατά την οποία ένας πυρήνας μετατρέπεται σε έναν 
άλλο διαφορετικού στοιχείου ονομάζεται μεταστοιχείωση. 
  

 
Όταν ένας πυρήνας μετατρέπεται αυθόρμητα σε άλλο πυρήνα, 
εκλύεται ενέργεια με ταυτόχρονη εκπομπή ακτινοβολίας. Το φαινόμενο 
αυτό ονομάζεται ραδιενέργεια. 

Η έκλυση της ενέργειας γίνεται συνήθως με έναν από τους τρεις 
τρόπους , την διάσπαση α , β , γ. 



Το σωμάτιο α είναι ένας πυρήνας ηλίου 
(4

2He) Αποτελείται δηλαδή από δύο 
πρωτόνια και δύο νετρόνια. 

Όταν συμβαίνει εκπομπή σωματίων α από ένα 
βαρύ πυρήνα, που λέγεται μητρικός, ο μαζικός 
αριθμός μειώνεται κατά 4 και ο νέος πυρήνας, που 
λέγεται θυγατρικός, είναι σταθερότερος.  

A
ZX → A - 4

Z - 2Y + 42He 

238
92U → 234

90Th + 42He 

Όταν συμβαίνει μία διάσπαση α, η μάζα του μητρικού πυρήνα είναι μεγαλύτερη 
από το άθροισμα των μαζών του θυγατρικού πυρήνα και του σωματίου α. Κατά τη 
διάσπαση η διαφορά των μαζών εκδηλώνεται ως κινητική ενέργεια του θυγατρικού 
πυρήνα και του σωματίου α. 



Είναι το φαινόμενο κατά 
το οποίο εκπέμπεται από 
τον πυρήνα ένα ηλεκτρόνιο 
(διάσπαση β-) ή ένα 
ποζιτρόνιο (διάσπαση β+). 

Το γεγονός ότι κατά τη διάσπαση ενός πυρήνα μπορεί να εκπέμπεται ένα ηλεκτρόνιο δε 
σημαίνει ότι το ηλεκτρόνιο αυτό προϋπήρχε μέσα στο μητρικό πυρήνα. Αυτό που συμβαίνει 
είναι ότι η εκπομπή ενός ηλεκτρονίου οφείλεται στη διάσπαση ενός νετρονίου του πυρήνα σε 
ένα πρωτόνιο, ένα ηλεκτρόνιο και ένα αντινετρίνο: 

 
1

0n → 11p + e- + ve 

Η αλληλεπίδραση που είναι υπεύθυνη για τη μεταλλαγή αυτή είναι η ασθενής 
αλληλεπίδραση μεταξύ των quarks του νετρονίου. Τα σωματίδια β, επειδή φέρουν φορτίο, 
μπορούν να ανιχνευτούν. Οι ταχύτητές τους φτάνουν ακόμη και το 99,9% της ταχύτητας του 
φωτός. 



Αρκετά συχνά ένας πυρήνας, μετά από μία διάσπαση α ή 
β, μεταστοιχειώνεται σε άλλο πυρήνα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μία διεγερμένη ενεργειακή στάθμη. Ο νέος πυρήνας τότε 
μεταπίπτει σε μία χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη με 
ταυτόχρονη εκπομπή ενός ή περισσότερων φωτονίων. Η 
διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με τη διαδικασία εκπομπής 
φωτός από άτομα, όταν ηλεκτρόνια μεταπίπτουν από 
ανώτερες ενεργειακές στάθμες σε χαμηλότερες. 

Τα φωτόνια που εκπέμπονται κατά τις αποδιεγέρσεις πυρήνων 
ονομάζονται ακτίνες ή σωματίδια γ και έχουν πολύ υψηλές ενέργειες 
σε σχέση με τις ενέργειες των φωτονίων του ορατού φωτός. Ένα 
παράδειγμα εκπομπής ακτινών γ παριστάνεται ως εξής: 222

86Rn* → 222
86Rn + γ  

Το σύμβολο (*) δηλώνει 
διεγερμένη στάθμη. 

Κατά την εκπομπή της ακτινοβολίας γ δεν 
αλλάζει ούτε το Ζ ούτε το Α του πυρήνα. 
  



Τα σωμάτια α μόλις που διαπερνούν ένα φύλλο χαρτιού. 
 

Τα σωματίδια β μπορούν να διαπεράσουν φύλλα αλουμινίου 
πάχους λίγων εκατοστών. 

 
Τα σωματίδια γ μπορούν να διαπεράσουν αρκετά εκατοστά 
μολύβδου. Λόγω της μεγάλης διεισδυτικής ικανότητας 
απαιτούνται αυξημένα μέτρα προφύλαξης από αυτά. 
  

Τα σωματίδια α, β και γ μπορούν να διαχωριστούν με τη 
βοήθεια ενός μαγνητικού πεδίου. Τα θετικά φορτισμένα σωμάτια 
α αποκλίνουν προς μια κατεύθυνση από το πεδίο, τα αρνητικά 
φορτισμένα σωματίδια β αποκλίνουν προς την αντίθετη 
κατεύθυνση και η ηλεκτρικά ουδέτερη ακτινοβολία γ δεν 
αποκλίνει καθόλου 



 Θεωρούμε ένα δείγμα από άτομα ραδιενεργού στοιχείου. Ο αριθμός των ραδιενεργών 
πυρήνων ελαττώνεται, καθώς αυτοί διασπώνται. Το φαινόμενο όμως αυτό είναι καθαρά 
στατιστικό. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιος πυρήνας θα διασπαστεί και ποια χρονική 
στιγμή. 

ΔΝ = -λΝΔt 

Το λ ονομάζεται σταθερά της διάσπασης. Το πρόσημο (-) δηλώνει ότι πρόκειται για μείωση του αριθμού των πυρήνων. Η παραπάνω σχέση

  

Το λ ονομάζεται σταθερά της διάσπασης. Το πρόσημο (-) δηλώνει ότι πρόκειται για μείωση του αριθμού των πυρήνων. Η παραπάνω σχέση

  

Το λ ονομάζεται σταθερά της διάσπασης. Το πρόσημο (-) δηλώνει ότι 
πρόκειται για μείωση του αριθμού των πυρήνων. Η παραπάνω σχέση 
γράφεται και ως εξής: 
  

 

ΔΝ/Δt = -λΝ 

Η απόλυτη τιμή του ρυθμού μεταβολής του αριθμού των πυρήνων ονομάζεται ενεργότητα 
του δείγματος. Στο S.I. (διεθνές σύστημα μονάδων) μονάδα ενεργότητας είναι το 1 
Becquerel (1Bq) και ορίζεται ως μία διάσπαση ανά δευτερόλεπτο (lBq = l διάσπαση/s). 



 
Ο χρόνος υποδιπλασιασμού ή ημιζωή T1/2 είναι ο 
χρόνος που απαιτείται, ώστε ο αριθμός των 
ραδιενεργών πυρήνων να μειωθεί στο μισό του 
αρχικού αριθμού Ν0. Στη συνέχεια πάλι οι μισοί από 
εκείνους που απομένουν διασπώνται μέσα στο 
επόμενο διάστημα T1/2 κ.ο.κ. 





Κατά το βομβαρδισμό πυρήνων - στόχων με κινούμενα 
σωματίδια συχνά παρατηρούνται νέοι πυρήνες μετά την 
κρούση. Τέτοιες κρούσεις ονομάζονται πυρηνικές αντιδράσεις. 

 

4
2He + 14

7N → 17
8O + 11H 

Ο Rutherford ήταν ο πρώτος που παρατήρησε πυρηνικές 
αντιδράσεις κατά το βομβαρδισμό πυρήνων αζώτου με σωμάτια α. Η 
διαδικασία που συνέβη μπορεί να παρασταθεί ως εξής: 
  
 
 

Στις πυρηνικές αντιδράσεις ισχύουν οι νόμοι διατήρησης του φορτίου, της ορμής και της 
ενέργειας. Ένας πρόσθετος νόμος διατήρησης είναι η διατήρηση του συνολικού αριθμού των 
νουκλεονίων. Στην παραπάνω αντίδραση η διατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται από την 
εξισορρόπηση των μαζικών αριθμών στα δύο μέλη της αντίδρασης. Επίσης η διατήρηση του 
φορτίου επιβάλλει να ισούται το άθροισμα των αρχικών ατομικών αριθμών με το άθροισμα 
των τελικών ατομικών αριθμών. 

Q = (MA + MB - MΓ - MΔ)c2 



Η πρώτη πυρηνική σχάση παρατηρήθηκε το 1939 από 
τους Otto Hahn (Ότο Χαν) και Fritz Strassman (Φριτς 
Στράσμαν) μετά από βομβαρδισμό235

92U με νετρόνια. 

Η αντίδραση αυτή είναι ισχυρά εξώθερμη και τα 
θραύσματα της σχάσης, καθώς και τα νετρόνια, έχουν 
μια υψηλή κινητική ενέργεια της τάξης των 200MeV. 

Μια πολύ σημαντική κατηγορία πυρηνικών αντιδράσεων είναι 
εκείνη στην οποία συμβαίνει απορρόφηση νετρονίων από βαρείς 
πυρήνες. Ένα είδος τέτοιων αντιδράσεων είναι η πυρηνική σχάση, 
κατά την οποία ένας βαρύς πυρήνας (π.χ. 235

92U) σχάζεται σε δύο 
μικρότερους πυρήνες. 



Μπορούμε να καταλάβουμε ποιοτικά το μηχανισμό της σχάσης, αν 
παρομοιάσουμε τον πυρήνα με μια σταγόνα σχεδόν σφαιρικού σχήματος. Καθώς ο 
πυρήνας συλλαμβάνει ένα νετρόνιο, με την πρόσθετη ενέργεια που παίρνει αρχίζει 
να ταλαντώνεται βίαια. 

Κατά τις ταλαντώσεις του αυτές παραμορφώνεται έντονα κάτα τέτοιο τρόπο, ώστε στο 
μέσον του να σχηματίζεται ένα στένωμα (λαιμός), που χωρίζει δύο λοβούς. Η ηλεκτρική 
άπωση μεταξύ των δύο λοβών τους ωθεί σε αποκόλληση. Οι δύο λοβοί αποχωρίζονται και 
αποτελούν τα θραύσματα της σχάσης. 





Η διαδικασία της συνένωσης δύο ελαφρών πυρήνων, για να 
σχηματίσουν ένα βαρύτερο, λέγεται πυρηνική σύντηξη. 

Έτσι η μάζα ηρεμίας του τελικού πυρήνα είναι μικρότερη 
από το άθροισμα των μαζών των αρχικών πυρήνων, υπάρχει 
μια απώλεια μάζας, η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχη 
αύξηση της ενέργειας της τελικής κατάστασης. 

1
1H + 11H → 21H + e+ + ve 

  
1

1H + 21H → 32He + γ 
  
1

1H + 32He → 42He + e+ + ve 
  

Αυτή η σειρά των αντιδράσεων, που λέγεται κύκλος πρωτονίου - 
πρωτονίου, πιστεύεται ότι συμβαίνει στο εσωτερικό του Ήλιου αλλά και 
άλλων αστεριών, όπου αφθονεί το υδρογόνο, και από αυτήν προέρχεται η 
ενέργεια των άστρων. 



Για να συμβεί σύντηξη μεταξύ δύο πυρήνων, πρέπει να προσεγγίσουν αρκετά 
μεταξύ τους, ώστε να υπερνικηθεί η ηλεκτρική άπωση και να επικρατήσει η 
ισχυρή πυρηνική δύναμη. 

Για να συμβεί αυτό, πρέπει οι πυρήνες να 
αποκτήσουν πολύ υψηλή κινητική ενέργεια της 
τάξης των 0,7MeV. Τόσο μεγάλη όμως κινητική 
ενέργεια μόνο σε εξαιρετικά υψηλή 
θερμοκρασία μπορεί να αποκτηθεί από έναν 
πυρήνα. 

Η θερμοκρασία, για να προκληθεί αντίδραση σύντηξης, είναι της τάξης 
των 108Κ. Στις θερμοκρασίες αυτές τα άτομα έχουν πια ιονισθεί τελείως, 
δηλαδή έχουν χάσει τα ηλεκτρόνιά τους, και η ιονισμένη αυτή κατάσταση, 
όπου έχουμε μόνο ηλεκτρόνια και πυρήνες, λέγεται πλάσμα. 

Τέτοιες θερμοκρασίες συναντάμε στη φύση μόνο στα άστρα. Οι υψηλές αυτές 
θερμοκρασίες δικαιολογούν την ονομασία θερμοπυρηνικές αντιδράσεις με την 
οποία χαρακτηρίζονται συχνά οι αντιδράσεις σύντηξης. 
 
 







ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ – ΣΚΟΤΕΙΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Παρουσίαση: Νίκος Ευθυμιάδης 

Όμιλος Φυσικής 



Σκοτεινή Ύλη 

• “Αόρατη” ύλη που συγκρατεί το σύμπαν και 
τους γαλαξίες μεταξύ τους λόγω της 
βαρυτικής της έλξης 

 

• Σκοτεινή ύλη + σκοτεινή ενέργεια = “Σκοτεινό 
ρευστό” (dark fluid)   



• Στη γαλαξιακή κλίμακα: 

 Ύλη 

 

• Στη συμπαντική κλίμακα: 

Ενέργεια που οδηγεί στη διαστολή του 
σύμπαντος 



• Υποθετικά σωματίδια ύλης άγνωστης 
σύνθεσης 

 

• Δεν γίνονται άμεσα ανιχνεύσιμα, παρά μόνο 
από τα βαρυτικά τους αποτελέσματα στην 
ορατή ύλη 



Που οφείλεται η υπόθεση ύπαρξης 
σκοτεινής ύλης; 

Εξηγεί ανωμαλίες στην ταχύτητα περιστροφής 
των αστεριών στις παρυφές των γαλαξιών 

 

Η περίσσεια ταχύτητας εξηγείται από την 
ύπαρξη ύλης και ενέργειας που δεν είναι 
άμεσα ορατή 



Αναλογία ύλης- σκοτεινής 
υλοενέργειας στο σύμπαν 

• Ύλη: 4% 

 

• Σκοτεινή ύλη: 22% 

 

• Σκοτεινή ενέργεια: 74% 



Όποια και αν είναι η φύση της σκοτεινής 
ενέργειας πρέπει να δίνει πολύ ασθενείς 
αλληλεπιδράσεις! 

 



Θεωρίες δημιουργίας σκοτεινής ύλης 

Τα νετρίνα, σωματίδια που αλληλεπιδρούν 
ασθενώς, έχουν πολύ μικρή μάζα και 
σχηματίζουν σκοτεινή ύλη. 

 

Προέρχεται από σωματίδια που έχουν 
προβλεφθεί αλλά δεν έχουν ανιχνευθεί. 
(βάσει θεωρίας της υπερσυμμετρίας)  



Σκοτεινή Ενέργεια 

• Ενέργεια που προκαλεί βαρυτική άπωση 

 

• Επιβραδύνει την κατάρρευση της ύλης 
υπέρπυκνων περιοχών του σύμπαντος 

 

• Χαρακτηρίζεται από δυνατή αρνητική πίεση 
(αντίθετη από αυτή της βαρύτητας), 
προκαλώντας την επιταχυνόμενη διαστολή 
του σύμπαντος 



Προτεινόμενες μορφές της σκοτεινής 
ενέργειας 

• Η κοσμολογική σταθερά (Λ) 

 

• Η πεμπτουσία 



Εξηγεί: 

 

 Τον επιταχυνόμενο ρυθμό διαστολής του 
σύμπαντος 

 

Το ανεξήγητο έλλειμμα της συνολικής μάζας 
του σύμπαντος 

 

 



• Σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια 
αποτελούν τις δυο όψεις μιας 
ενιαίας οντότητας! 



 

 

Υπερρευστότητα και 
Υπεραγωγιμότητα 

Η υπερρευστότητα είναι η κατάσταση του 
υγρού ηλίου όταν ψύχεται κάτω από τους 
2.18 K (δηλαδή στους -270.97 0C, στο 
γνωστό σημείο λ). Η υπερρευστότητα 
αποτελεί ένα μέρος της κβαντικής φυσικής. 
Όπως όλα τα φαινόμενα της κβαντικής, 
έτσι κι αυτό είναι ιδαίτερα εντυπωσιακό. 
Έτσι, για να γίνει ευνόητο τι ακριβώς είναι, 
θα σας δείξουμε μερικά απλά 
παραδείγμτα, στα οποία θα φανεί ο 
ορισμός της.



 

 

Πρώτο παράδειγμα:
Ήλιο

Το πιο ελαφρύ απο τα σπάνια αέρια, το ήλιο, 
υπάρχει σε δύο ισότοπα. Η συνηθισμένη μορφή 
4He έχει 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια. Η σπάνια 
μορφή 3He, έχει μόνο ένα πρωτόνιο. Στο ήλιο που 
υπάρχει στη φύση το 3He αποτελεί μόνο ένα 
μέρος στα δέκα εκατομμύρια. Τα τελευαταία 50 
χρόνια, παράγεται αρκετό 3He για πειράματα, από 
τα πυρηνικά εργοστάσια. Σε αέρια μορφή, τα δύο 
ισότοπα διαφέρουν μόνο στα ατομικά βάρη.



 

 

●Αν το αέριο ήλιο ψυχθεί σε χαμηλή θερμοκρασία, 
περίπου 4 βαθμούς πάνω από το απόλυτο μηδέν, τότε 
υγροποιείται. Το υγρό ήλιο χρησιμοποιείται σαν ψυκτικό 
σε υπεργώγιμους μαγνήτες. Αν η θερμοκρασία δεν είναι 
πολύ χαμηλή, τότε τα δύο ισότοπα έχουν τις ίδιες 
ιδιότητες.

●Αν το υγρό ήλιο ψυχθεί σε ακόμη χαμηλότερη 
θερμοκρασία, τότε συμβαίνουν δραματικές μεταβολές 
στη συμπεριφορά των δύο ισοτόπων. Εμφανίζονται 
κβαντικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται η 
αντίσταση στην κίνηση των μορίων. Τότε το υγρό ήλιο 
έχει μετατραπεί σε υπερρευστό. Η μεταβολή αυτή 
συμβαίνει σε διαφορετική θερμοκρασία για τα δύο 
ισότοπα. Τα φαινόμενα που παρουσιάζονται είναι 
θεαματικά, όπως το υγρό που διαφεύγει από τους 
πόρους του δοχείου. Τα φαινόμενα αυτά εξηγούνται μόνο 
με την κβαντική φυσική



Στο παρακάτω βίντεο μπορούμε να δούμε μερικά από τα 

χαρακτηριστικά του  υπερευστού 3He όπως η δυνατότητα του να 

ρέει μέσα από τους πόρους του δοχείου που το περιέχει, η 

δυνατότητα του να σκαρφαλώνει στα τοιχώματα του δοχείου και η 

δυνατότητα του να δημιουργεί ένα ατελείωτο συντριβάνι για όσο 

παραμένει σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την οριακή:



 

 

Ο όρος επινοήθηκε από τον Σοβιετικό φυσικό Pyotr 
Kapitsa το 1938 . Το φαινόμενο ερμηνεύθηκε σχεδόν 
αμέσως από τον Lev Landau, οποίος πήρε βραβείο 
Nobel το 1962 για την ανακάλυψη αυτή. Ο Kapitsa 
βραβεύτηκε το 1978. Η μετατροπή του 4He από κανονικό 
ρευστό σε υπερρευστό, που συμβαίνει σε θερμοκρασία 2 
βαθμών πάνω από το απόλυτο μηδέν, είναι το πρώτο 
παράδειγμα της συμπύκνωσης Bose-Einstein. Πρόσφατα 
έχει παρατηρηθεί και σε διάφορα αέρια. Η μετατροπή του 
3He σε υπερρευστό επιτεύχθηκε μόλις το 1970. Μία από 
τις αιτίες που καθυστέρησε η ανακάλυψη αυτή είναι η 
θερμοκρασία υγροποίησης του 3He είναι πολύ χαμηλή, 
μερικά χιλιοστά του βαθμού. Παρ΄ ότι το 3He διαφέρει 
κβαντικά από το 4He και δεν μπορεί να κάνει 
συμπύκνωση Bose-Einstein το φαινόμενο ήταν 

αναμενόμενο. 

Υστορικά Στοιχεία



 

 



 

 

Ο θεωρητικός που πρώτος κατόρθωσε να ερμηνεύσει τις 
ιδιότητες του νέου υπερρευστού ήταν ο Anthony Legget, ο 
οποίος το 1970 εργάζονταν στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ 
στην Αγγλία. Η θεωρία του βοήθησε τους πειραματικούς να 
κατανοήσουν τα αποτελέσματα και διαμόρφωσε ένα πλαίσιο 
για συστηματική ερμηνεία. Η θεωρία του Legget που 
αναπτύχθηκε για την υπερρευστότητα του He αποδείχθηκε 
χρήσιμη και σε άλλα πεδία της, όπως η Σωματιδιακή Φυσική 
και η Κοσμολογία. Σαν υπερρευστό το 3He αποτελείται από 
ζευγάρια ατόμων και οι ιδιότητες του είναι πιο πολύπλοκες 
από εκείνες του 4He. Τα ζευγάρια των ατόμων του 
υπερρευστού έχουν μαγνητικές ιδιότητες με αποτέλεσμα το 
υγρό να είναι ανισότροπο. Αυτό το φαινόμενο ερευνήθηκε 
εκτενώς μετά την ανακάλυψη του. Με μαγνητικές μετρήσεις 
ανακαλύφθηκε ότι το υπερρευστό έχει πολύπλοκη δομή και 
αποτελείται από ένα μείγμα τριών φάσεων. Οι τρεις φάσεις 
έχουν διαφορετικές ιδιότητες και η αναλογία τους εξαρτάται 
από τη θερμοκρασία, την πίεση και τα εξωτερικά μαγνητικά 
πεδία.

Ο επινοητής της 
θεωρίας



 

 



 

 

Τα παραπάνω μπορούμε να τα παρατηρήσουμε 
στο παρακάτω βίντεο.

https://www.youtube.com/watch?v=9FudzqfpLLs

https://www.youtube.com/watch?v=9FudzqfpLLs


 

 

Δεύτερο παράδειγμα:
Αστέρες Νετρονίων

Οι παρατηρήσεις που δείχνουν την ταχεία 
ψύξη ενός αστέρα νετρονίων, δίνουν την 
πρώτη άμεση απόδειξη, ότι στο εσωτερικό 
τέτοιου είδους άστρων επικρατεί η 
υπερρευστότητα – μια εξωτική κατάσταση 
της ύλης.



 

 



 

 

 Οι πυρήνες αυτών των άστρων έχουν την ίδια 
πυκνότητα με τον πυρήνα των ατόμων, με αποτέλεσμα 
τα άτομα να διαλύονται και τα πρωτόνια να ενώνονται με 
τα ηλεκτρόνια σχηματίζοντας μια σούπα που 
κυριαρχείται από νετρόνια.
Αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, αυτά τα νετρόνια θα 
μπορούσαν να ζευγαρώνουν μεταξύ τους σχηματίζοντας 
ένα υπερρευστό – μια κατάσταση όπου η ροή γίνεται με 
μηδενική τριβή και περιγράφεται από την κβαντική 
στατιστική φυσική.  Υπερρευστά έχουν δημιουργηθεί στα 
εργαστήρια και μπορούν να κάνουν περίεργα πράγματα, 
όπως να ανέβουν τα τοιχώματα του δοχείου στο οποίο 
περιέχονται ή να παραμένουν ακίνητα ακόμη και αν το 
δοχείο τους περιστρέφεται.



 

 



 

 

Ενώ υπήρχαν εδώ και πολύ καιρό θεωρίες που υποστήριζαν ότι τα 
νετρόνια στους πυρήνες τέτοιων άστρων βρίσκονται σε υπέρρευστη 
κατάσταση, δεν υπήρχε καμιά πειραματική απόδειξη γι αυτό. Η πρώτη 
παρατήρηση που επιβεβαιώνει την υπερρευστότητα των νετρονίων έγινε 
το 2010, όταν οι αστροφυσικοί Craig Heinke και Wynn Χο ανέλυσαν τις 
παρατηρήσεις, που λήφθηκαν με το διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων Χ 
Chandra της NASA,  από το ηλικίας 330 ετών άστρο νετρονίων, 
κατάλοιπο της έκρηξης ενός υπερκαινοφανούς αστέρα στον αστερισμό 
της Κασσιόπης Α.
Αυτές οι μετρήσεις δείχνουν ότι το άστρο έχει εξασθενίσει κατά 20% από 
την ανακάλυψή του, το 1999, που αντιστοιχεί περίπου σε πτώση 
θερμοκρασίας ίση με 4 %. Πρόκειται για πολύ γρήγορη ψύξη. Οι 
επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι αυτή η ταχεία ψύξη μπορεί να εξηγηθεί 
αν θεωρήσουμε, ότι ένα ποσοστό των νετρονίων στον πυρήνα 
υφίστανται μια μετατροπή φάσης προς την υπερρευστότητα.
Όταν τα ζεύγη νετρονίων σχηματίζουν το υπερρευστό απελευθερώνουν 
νετρίνα τα οποία διέρχονται εύκολα μέσα από το άστρο (αφού 
αλληλεπιδρούν ελάχιστα με την ύλη). Τα νετρίνα μεταφέρουν σημαντικό 
ποσό ενέργειας, γεγονός που προκαλεί την ταχεία ψύξη.



 

 

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί μια σούπα 
υπερρευστών νετρονίων στη Γη. Οι επιταχυντές σωματιδίων 
μπορούν μεν να επιτύχουν μεγάλη συμπύκνωση της ύλης, αλλά 
οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με αυτές στο 
εσωτερικό των αστέρων νετρονίων. Τα υπερρευστά που 
δημιουργούνται στα εργαστήρια συνήθως αποτελούνται από 
άτομα ηλίου σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2Z6UJbwxBZI

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2Z6UJbwxBZI


 

 

Υπεραγωγιμότητα

Γνωρίζουμε από τα πειράματα που έγιναν στον 
ηλεκτρισμό από τον 19 αιώνα, ότι τα μέταλλα επιτρέπουν 
το πέρασμα του ηλεκτρικού ρεύματος γιατί επιτρέπουν 
την κίνηση των ηλεκτρονίων ανάμεσα στα άτομα. Η 
ανοργάνωτη αυτή κίνηση των ηλεκτρονίων προκαλεί 
ταλάντωση των ατόμων και τελικά ανεβαίνει η 
θερμοκρασία του μετάλλου. Επίσης είχε βρεθεί ότι το 
πέρασμα του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από έναν 
αγωγό, δημιουργεί μαγνητικό πεδίο, το οποίο στη 
συνέχεια δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα στην αντίθετη 
κατεύθυνση. Έτσι ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός 
αλληλεπιδρούν και είναι δυνατόν να 
αλληλοεξουδετερωθούν. 



 

 

Το 1911 ο Ολλανδός φυσικός Heike Kamerling 
Onnes έκανε μια σημαντική ανακάλυψη. 
Ενδιαφέρονταν για τις ιδιότητες των υλικών σε 
χαμηλές θερμοκρασίες και πέτυχε να παράγει υγρό 
ήλιο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Όταν ο Onnes 
μελετούσε την αγωγιμότητα του υδραργύρου 
παρατήρησε ότι όταν έψυχε το μέταλλο με υγρό 
ήλιο σε θερμοκρασία κοντά στο απόλυτο μηδέν, η 
αντίσταση του μηδενίζονταν. Ονόμασε το 
φαινόμενο αυτό , υπεραγωγιμότητα. Παρ όλο που 
ακόμη δεν υπήρχε θεωρητική εξήγηση του 
φαινομένου ήταν φανερό ότι θα είχε σοβαρές 
επιδράσεις σε μία κοινωνία που στηρίζονταν στον 
ηλεκτρισμό. Γι αυτό ο Onnes τιμήθηκε με το 
βραβείο Nobel φυσικής το 1913. 



 

 

Το 2003 οι Alexei Abrikosov και ο Vitaly Ginzburg  
τιμήθηκαν για την ανάπτυξη θεωρίας για την 
υπεραγωγιμότητα την οποία μπορείτε να διαβάσετε. Η 
θεωρία του Abrikosov στηρίχθηκε στη θεωρία που 
διατύπωσαν στις αρχές του 1950 οι Vitaly Ginzbourg και 
Lev Landau -ο τελευταίος πήρε το Nobel φυσικής το 1962. 

Η ψύξη είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την 
χρησιμοποίηση των υπεραγωγών. Ένα σημαντικό όριο 
είναι η θερμοκρασία βρασμού του υγρού αζώτου 770K        
(-196 0C) γιατί το υγρό άζωτο κοστίζει λιγότερο και 
χρειάζεται οικονομικότερες εγκαταστάσεις σε σχέση με το 
υγρό ήλιο που χρησιμοποιείται για τους άλλους 
υπεραγωγούς. 



 

 

Μαγνητική τομογραφία ανθρωπίνου εγκεφάλου. Η διακριτική ικανότητα 

της κάμερας εξαρτάται από την ένταση του μαγνητικού πεδίου. Σήμερα 

χρησιμοποιούνται υπεραγώγιμοι ηλεκτρομαγνήτες από υπεραγωγούς 

τύπου ΙΙ. 
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 Βενετσιάνου Νεφέλη (Α' λυκείου)
Δραγώνας Σωτήρης   (Β' λυκείου)
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