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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέµα: Βραβεία Nobel Φυσικής 2004

Η Σουηδική Ακαδηµία Επιστηµών (The Royal Swedish Academy of Sciences)

ανακοίνωσε χθές, την απονοµή του Nobel Φυσικής 2004 στους David J. Gross
Kavli Institute for Theoretical Physics, University of California, Santa Barbara, USA,
H. David Politzer California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, USA, και
Frank Wilczek Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA, για
την «ανακάλυψη του φαινοµένου της ασυµπτωτικής ελευθερίας στις ισχυρές
αλληλεπιδράσεις».
Οι David Gross, David Politzer και ο Frank Wilczek έχουν κάνει µια σηµαντική
θεωρητική ανακάλυψη σχετικά µε την ισχυρή δύναµη, ή την «χρωµατική δύναµη»
('color force') όπως καλείται επίσης. Η ισχυρή δύναµη είναι αυτή που είναι κυρίαρχη
στον ατοµικό πυρήνα, ενεργώντας µεταξύ των υπο-πυρηνικών σωµατιδίων, των
κουάρκ (quarks), µέσα στο πρωτόνιο και στο νετρόνιο. Το τι ανακάλυψαν, οι
επιλεγέντες για Nobel Φυσικής του 2004, ήταν κάτι που, εκ πρώτης όψεως, φάνηκε
απολύτως αντιφατικό. Η ερµηνεία του µαθηµατικού αποτελέσµατός τους ήταν ότι,
όσο πιό κοντά τα κουάρκ είναι το ένα στο άλλο, τόσο πιό ασθενής είναι η χρωµατική
αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Όταν τα κουάρκ είναι πραγµατικά το ένα κοντά στο
άλλο, η δύναµη είναι τόσο ασθενής που συµπεριφέρονται σχεδόν ως ελεύθερα
σωµατίδια. Αυτό το φαινόµενο καλείται "ασυµπτωτική ελευθερία". Το αντίστροφο
ισχύει όταν τα κουάρκ αποµακρύνονται: η δύναµη γίνεται ισχυρότερη όσο αυξάνεται
η απόσταση. Αυτή η ιδιότητα µπορεί να συγκριθεί µε ένα ισοδύναµο ελατήριο µεταξύ
των κουάρκ. Όσο περισσότερο το ελατήριο τεντώνεται, τόσο ισχυρότερη είναι η
δύναµη. Η ανακάλυψη τους εκφράστηκε το 1973 σε ένα κοµψό µαθηµατικό πλαίσιο
που οδήγησε σε µια νέα φυσική θεωρία, την Κβαντική Χρωµοδυναµική (Quantum
Chromo-Dynamics, QCD). Η θεωρία αυτή ήταν µια σηµαντική συµβολή στο
Καθιερωµένο Πρότυπο (Standard Model), την θεωρία που περιγράφει σήµερα όλη τη
φυσική των στοιχειωδών σωµατιδίων, που συνδέεται µε την ηλεκτροµαγνητική
δύναµη (που ενεργεί µεταξύ των φορτισµένων σωµατίων), την ασθενή δύναµη (που
είναι σηµαντική για την ενεργειακή παραγωγή στον Ήλιο και την β-διάσπαση) και
την ισχυρή δύναµη (που ενεργεί µεταξύ των κουάρκ). Με την βοήθεια της Κβαντικής
Χρωµοδυναµικής η Φυσική µπορεί επιτέλους να εξηγήσει γιατί τα κουάρκ
συµπεριφέρονται ως ελεύθερα σωµατίδια µόνο στις εξαιρετικά υψηλές ενέργειες την
στιγµή που στο πρωτόνιο και το νετρόνιο εµφανίζονται πάντα ανά τριάδες. Χάρις

στην ανακάλυψή τους, οι David Gross, David Politzer και Frank Wilczek έχουν
φέρει τη Φυσική ένα βήµα πιό κοντά στην πραγµατοποίηση ενός µεγάλου ονείρου,
την διατυπώση µιας ενοποιηµένης θεωρίας η οποία θα συµπεριλαµβάνει και τη
βαρύτητα - µια θεωρία για όλα.
Αν και η Κβαντική Χρωµοδυναµική ήταν και είναι δύσκολο να ελεγθεί πειραµατικά,

επειδή τα βασικά σωµατίδια του προτύπου, τα κουάρκ και τα gluons, δεν υπάρχουν
ως ελεύθερα σωµατίδια και δεν µπορούν εποµένως να επιταχυνθούν σε έναν
επιταχυντή σωµατιδίων ή να ανιχνευθούν άµεσα σε µια σύγκρουση άλλων
σωµατιδίων, η πειραµατική επαλήθευση κατά τη διάρκεια των τελευτάιων 25 ετών,
ειδικά στον επιταχυντή LEP του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Έρευνα των
Στοιχειωδών Σωµατιδίων (CERN), είναι πολύ εντυπωσιακή.
Η ΕΕΣΦΥΕ εκφράζοντας την εκτίµηση της για την εφετεινή απονοµή των βραβείων
Nobel, θα ήθελε να σηµειώσει οτι φέτος συµπληρώνονται 50 χρόνια από την
ίδρυση του CERN, του οποίου η Ελλάδα υπήρξε ιδρυτικό µέλος, και στις
δραστηριότητες του οποίου συµµετέχουν ενεργά οι Έλληνες φυσικοί Υψηλών
Ενεργειών. Το CERN, το µεγαλύτερο εργαστήριο διεθνώς στον τοµέα της
σωµατιδιακής φυσικής, συνεχίζει την επιτυχηµένη πορεία του, µε τον νέο επιταχυντή,
τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (Large Hadron Collider, LHC), ανοίγοντας
νέους ορίζοντες στην έρευνα των θεµελειωδών συστατικών της ύλης και των
αλληλεπιδράσεών τους.
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