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I Η Εννοια του χώρου στην σύγχρονη Φυσική

I Η αρχέγονη έννοια: Είναι το ακίνητο πλαίσιο μέσα στο
οποίον λαμβάνουν χώραν τα φυσικά φαινόμενα.

⇒ Η Εννοια του χρόνου.

I Ο χώρος = Οι Συμμετρίες του χώρου

Ευκλείδης: ῾῾Και τα εφαρμόζοντα επ΄ άλληλα ίσα αλλήλοις

εστίν᾿᾿



ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ
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~x′ = ~x+ ~a

A είναι η τροχιά ενός ελευθέρου σωματιδίου στο σύστημα
(x,y,z), A′ είναι επίσης μία δυνατή τροχιά για ένα ελεύθερο
σωμάτιο στο σύστημα (x’,y’,z’).



Η πρώτη αφαίρεση: Εσωτερικές Συμμετρίες

Heisenberg 1932
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I Ο Ισοχώρος του Heisenberg είναι τριδιάστατος, ισόμορφος
με τον κανονικό χώρο.

I Με την ανακάλυψη καινούργιων εσωτερικών συμμετριών η
ιδέα γενικεύτηκε σε χώρους πολυδιάστατους.

I Ο χώρος της Φυσικής έγινε μία αφηρημένη μαθηματική
έννοια με πολύπλοκες γεωμετρικές και τοπολογικές

ιδιότητες.

I Μόνο ένα μέρος του, ο τριδιάστατος Ευκλείδιος χώρος, είναι
προσιτός στις αισθήσεις μας.



Η δεύτερη αφαίρεση: Τοπικές Συμμετρίες

Einstein 1918

Τοπικές Μετατοπίσεις στον χώρο
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A′′ ΔΕΝ είναι δυνατή τροχιά για ένα ελεύθερο σωμάτιο.
Υπάρχουν δυνάμεις για τις οποίες A′′ είναι η τροχιά;



I Τοπικές Μετατοπίσεις στον χώρο
Το ερώτημα είναι καθαρά γεωμετρικό, χωρίς προφανή

φυσική σημασία, και θα περιμέναμε μία απάντηση

μαθηματική χωρίς φυσικό ενδιαφέρον.

I Εκπληξη: Η Δυναμική που παραμένει αναλλοίωτη σε
τοπικές μετατοπίσεις είναι

Η ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η δύναμη που προκύπτει είναι η βαρύτητα

Μία από τις τέσσερες θεμελειώδεις δυνάμεις της Φύσεως.



I Η μεγάλη πρόδος τα τελευταία 50 χρόνια ήταν η
ανακάλυψη πως ΟΛΕΣ οι θεμελειώδεις δυνάμεις έχουν

ανάλογη γεωμετρική προέλευση!

I Οι ισχυρές δυνάμεις (Συνοχή των πυρήνων)

I Οι ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις (Συνοχή των ατόμων)

I Οι ασθενείς δυνάμεις (Η ακτινοβολία β, η πυρηνική σύντηξη)

I Οι δυνάμεις βαρύτητας



I ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

I Περιγράφει με εξαιρετική ακρίβεια σε ένα ενιαίο πλαίσιο τις
ισχυρές, τις ηλεκτρομαγνητικές και τις ασθενείς δυνάμεις

I Βασίζεται σε μιά πολύπλοκη τοπική συμμετρία σε έναν
χώρο δέκα ?? διαστάσεων

I Γιατί δεν περιλαμvάνει τις δυνάμεις βαρύτητας;

I Τι σχέση έχει με την ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ;



ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

I Μακροσκοπικές ιδιότητες ⇒ Τηλεσκόπια

I Μικροσκοπικές ιδιότητες ⇒ Μικροσκόπια



Τηλεσκόπια : Μία μεγάλη πανοπλία οργάνων

I Οπτικά τηλεσκόπια

I Επίγειοι σταθμοί μετρήσεων σε διάφορα μήκη κύματος

I Παρατηρητήρια κοσμικής ακτινοβολίας

I Διαστημικά παρατηρητήρια

I . . .



Μικροσκόπια

Το L.H.C. είναι το ισχυρότερο μικροσκόπιο που
κατασκεύασε ποτέ ο άνθρωπος.

Η διακριτική του ικανότητα ξεπερνάει τα 10−18
του

μέτρου.



L H C

Large Hadron Collider

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ







ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ



I 1) ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

I Ποιές είναι οι ιδιότητες του άδειου χώρου;

I Γιατί πολλά σωμάτια έχουν μάζα;

I Πόσο άδειος είναι ο άδειος χώρος;

I Πώς αυτό επηρεάζει την εξέλιξη του Σύμπαντος;



I Για ένα Φυσικό Σύστημα οι ιδιότητες του χώρου, π.χ. η
μετρική gµν , είναι δυναμικές μεταβλητές, η τιμή τους
προσδιορίζεται από τις εξισώσεις κινήσεως. Στην

απλούστερη μορφή είναι:

Rµν −
1
2
gµνR = κTµν

I Tµν = 0 είναι ο “άδειος χώρος”

I ⇒ R = 0 ⇒ gµν = ηµν , Minkowski χώρος.

Χώρος στατικός, χωρίς αξιόλογες δυναμικές ιδιότητες.

I Αλλά . . . αυτό δεν είναι το Τέλος της Ιστορίας



Η Διαστολή του Σύμπαντος

I A.A. Friedmann (1918), G. Lemaître (1927), E.P. Hubble
(1929)

Η μετρική του χώρου δεν είναι στατική:

ds2 = −dt2 + a2(t)

{
(1− kr2)−1dr2 + r2dΩ2

2

}
A.D.M. αναπαράσταση

I Διαστολή του “άδειου” χώρου.

A. Einstein (1916), W. de Sitter (1917)

Rµν −
1
2
gµν(R−Λ) = κTµν

Ο “άδειος” χώρος (T = 0) διαστέλλεται εκθετικά γρήγορα.

S. Perlmutter, B.S. Schmidt, A.G. Riess, Nobel Prize 2011





Από την μικροσκοπική άποψη

I Η δυναμική ενός Φυσικού Συστήματος περιγράφεται από
μία Χαμιλτωνιανή H

HΨn(t, x) = EnΨn(t, x)

“Αδειος” χώρος = Ελάχιστο En ⇒ Δυναμική ιδιότητα

I Ενα απλό δυναμικό παράδειγμα

H1 = ∂0φ
∗ ∂0φ+ ∂iφ

∗ ∂iφ+ V (φ)

V (φ) = M2φ∗φ+ λ(φ∗φ)2

“Αδειος” χώρος = Ελάχιστο En ⇒ Εξαρτάται από τις τιμές
των παραμέτρων



Η τελευταία ανακάλυψη του CERN



ΤΙ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ



I 1) ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τι σημαίνουν και με τι συνδέονται αυτές οι ιδιότητες του

“κενού” ;

I 2) ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

I Υπάρχουν άλλες, κρυφές, συμμετρίες;

Αν ναί, πώς εμφανίζονται;

I Υπερ-συμμετρίες → Νέα σωμάτια

I Πόσες είναι οι διαστάσεις του χώρου;



I Το επίπεδο

I Ο κύλινδρος

I Η σφαίρα



I Είναι διδιάστατες επιφάνειες.

I Ενας παρατηρητής από μεγάλη απόσταση και με κακή
διακριτική ικανότητα βλεπει το επίπεδο σωστά, αλλά

αντιλαμβάνεται τον κύλινδρο σαν γραμμή και την

σφαίρα σαν σημείο.

I T. Kaluza, O. Klein (1919-1928): Βαρύτητα σε 4+1
διαστάσεις = βαρύτητα + ηλεκτρομαγνητισμός σε 3+1

διαστάσεις

I Οι σημερινές θεωρίες που τείνουν να ενοποιήσουν όλες
τις δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της βαρύτητας,

εκφράζονται σε έναν χώρο 10 (9+1) ή 11 (10+1)

διαστάσεων.

I Κατά συνέπεια 6 ή 7 χωρικές διαστάσεις έχουν
διαφύγει, μέχρι σήμερα, από την αντίληψή μας.



I Τι μορφή έχει αυτός ο αόρατος χώρος;

I Τι σχέση έχει με τις πολύπλοκες εσωτερικές συμμετρίες;

I Οι αυριανοί επιταχυντές με την αυξημένη διακριτική
ικανότητα θα αποκαλύψουν καινούργιες διαστάσεις του

χώρου;



I Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

I Χρειαζόμαστε νέες φυσικές αρχές, νέες μαθηματικές
έννοιες, νέα γλώσσα.

I Χρειαζόμαστε να ξανασκεφτούμε την σχέση Φυσικής και
Μαθηματικών

I Χρειαζόμαστε Νέους Επιστήμονες


