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Εν Χορδαίς: µια Περιήγηση στον Κόσµο 
της Σύγχρονης Θεµελιώδους Φυσικής 

Αναστάσιος Χρ. Πέτκου 
Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 



+ Σύνοψη   

  Η Θεµελιώδης Φυσική ως αναζήτηση της Σύνθεσης. 
  Η Σύνθεση στον Μακρόκοσµο 
  Ο Μικρόκοσµος και η Κβαντοµηχανική. 

  Η Χρυσή Περίοδος: Το Καθιερωµένο Πρότυπο των Στοιχειωδών 
Σωµατιδίων. 

  Η Σύγχρονη Αντίληψη της Σύνθεσης: Θεωρίες Βαθµίδας. 

  Χορδές, και η Ενοποίηση Κβαντοµηχανικής και Βαρύτητας. 

  Η Θεµελιώδης Φυσική σήµερα - Ολογραφία  



+ Η Φυσική και η αναζήτηση της Σύνθεσης 

Η Σύνθεση στον Μακρόκοσµο. 
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Η κοινή επιτάχυνση 
των µήλων που 
πέφτουν από τον 
Πύργο της Πίζας 

Η δύναµη που  
κρατά τους  

πλανήτες σε τροχιά  

Η δύναµη που 
αισθάνεται 

κάθε µη-αδρανεικός  
παρατηρητής. 

Αδρανειακές δυνάµεις και Βαρύτητα 

Παγκόσµιος Νόµος της Βαρύτητας + Αρχή της Ισοδυναµίας 



+ Η Φυσική και η αναζήτηση της Σύνθεσης  

Οι εξισώσεις Maxwell στο κενό 

Είναι αναλλοίωτες στην ανταλλαγή ηλεκτρικού-µαγνητικού πεδίου Ε  
Β, Β -Ε, σχετικιστικές, και γράφονται στην συνθετική µορφή 

Αναδεικνύεται η βασική σηµασία του σχετικιστικού διανυσµατικού δυναµικού.   

Ηλεκτρισµός + Μαγνητισµός = Ηλεκτροµαγνητισµός 

Ηλεκτρισµός - Μαγνητισµός 



+ Η Φυσική και η αναζήτηση της Σύνθεσης  

Pµ = (E,~v) ) �⌘µ⌫P
µP ⌫ |~v=0 ⌘ m2 = E2

Η ύπαρξη οριακής ταχύτητας c=1 στην µετάδοση της φυσικής 
πληροφορίας  οδηγεί στην σύνθεση του χώρου και χρόνου σε ένα 
Χωροχρονικό Συνεχές. 

Μόνο βαθµωτές ποσότητες έχουν αναλλοίωτη φυσική σηµασία. 

Αρχή της Ισοδυναµίας µάζας ηρεµίας και ενέργειας 

Ειδική Σχετικότητα 



+
Ο Μικρόκοσµος και η Κβαντοµηχανική. 

Η Φυσική και η αναζήτηση της Σύνθεσης  

i~@ 
@t

=


� ~2
2m

r2 + V

�
 = 0

Η εξίσωση του Schrodinger είναι µια µιγαδική γενίκευση της εξίσωσης 
της διάχυσης. 

Ατοµική Θεωρία και Κβαντοµηχανική 

Η Σύνθεση στον Μικρόκοσµο είναι συνώνυµη της Ατοµικής Θεωρίας: 
όλα τα υλικά σώµατα αποτελούνται από άτοµα, τα οποία δεν είναι τίποτε 
άλλο από ανασυνδυασµοί των ιδίων στοιχειωδών σωµατιδίων δηλ. 
ηλεκτρονίων, πρωτονίων και νετρονίων. 

Η επαναστατική θεωρία που εξηγεί µε εξαιρετική ακρίβεια τον τεράστιο 
όγκο των πειραµατικών δεδοµένων από την Χηµεία, την Ατοµική αλλά 
και την Πυρηνική Φυσική είναι η Κβαντοµηχανική. 



+ Η Φυσική και η αναζήτηση της Σύνθεσης  

Οι λύσεις είναι επίπεδα κύµατα. 

Σχετικιστική Κβαντοµηχανική και Κβαντική Θεωρία Πεδίου 
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Η ισοδυναµία µάζας-ενέργειας της Σχετικότητας επιτρέπει την 
Κβαντοµηχανική εξήγηση της δηµιουργίας και καταστροφής σωµατιδίων 
στα πειράµατα της Φυσικής Υψηλών Ενεργείων. 

Η Σύνθεση Σχετικότητας και Κβαντοµηχανικής οδηγεί στην Κβαντική 
Θεωρία Πεδίου (ΚΘΠ). 

Οι εξισώσεις της ΚΘΠ µοιάζουν µε την κυµατική εξίσωση π.χ. 



+ Η Φυσική και η αναζήτηση της Σύνθεσης  

• Η Κβαντική Θεωρία Πεδίου περιγράφει ένα άπειρο σύνολο αρµονικών 
ταλαντωτών, οι οποίοι κοχλάζουν σε κάθε σηµείο του χωρόχρονου.  

• Καθε ταλαντωτής περιγράφει την δηµιουργία/καταστροφή σωµατιδίου 
µε την αντίστοιχη ενεργεία/ορµή. 

• Έτσι περιγράφουµε τα στοιχειώδη σωµάτια (εδώ βαθµωτό σωµατιδίο 
π.χ. Brout-Englert-Higgs σωµάτιο.) 
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Η κβάντωση των κανονικών µεταβλητών – δηλ. του πεδίου και της 
κανονικής ορµής του - οδηγεί στην θεώρηση των συντελεστών ως 
τελεστών δηµιουργίας/καταστροφής ενός αρµονικού ταλαντωτή 
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+ Η Χρυσή Περίοδος: Το Καθιερωµένο Πρότυπο 

Τα συστατικά της ύλης 
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Η ΚΘΠ οδηγεί στην περιγραφή των στοιχειωδών σωµατιδίων µε το 
Καθιερωµένο Πρότυπο  



+ Η Χρυσή Περίοδος: To Καθιερωµένο Πρότυπο 

Οι αλληλεπιδράσεις γίνονται µε την ανταλλαγή µποζονίων βαθµίδας 



+ Η Χρυσή Περίοδος: To Καθιερωµένο Πρότυπο 

Ηλεκτροµαγνητική δύναµη 

Ασθενής Πυρηνική Δύναµη 
Βαρύτητα 

; 
Ισχύς: 6*10-39 

Εµβέλεια: άπειρη 

Ισχύς: 10-6 
Εµβέλεια: 10-18 m 

Ισχύς: 1/137 
Εµβέλεια: άπειρη 

Ισχύς: 1 
Εµβέλεια: 10-15 m 

Ισχυρή Πυρηνική Δύναµη 

Δεν ανήκει 
στο ΚΠ 



+ Η Χρυσή Περίοδος: Το Καθιερωµένο Πρότυπο 

Προβλήµατα µε το ΚΠ 

• ‘Εχει 27 ελεύθερες παραµέτρους! 

• Δεν περιλαµβάνει την Βαρύτητα. 

• Το κοµµάτι των φερµιονίων είναι πολύ καλύτερα ταξινοµηµένο από το 
κοµµάτι των µποζονίων βαθµίδας. 

• Πρόβληµα της Ιεραρχίας: η µάζα του BEH σωµατίου θα έπρεπε να ήταν της 
τάξης της ενέργειας Planck ~ 10^{19) GeV. 

• Δεν µας λέει τίποτα για το ~95% του Σύµπαντος (~ 25% σκοτεινή ύλη και 
70% σκοτεινή ενέργεια). 



+ Η Χρυσή Περίοδος: Το Καθιερωµένο Πρότυπο 

Υπερσυµµετρία 

• Τα ελαφρά υπερσυµµετρικά 
σωµάτια είναι υποψήφια για 
την σκοτεινή ύλη. 

• Λύνεται το πρόβληµα της 
Ιεραρχίας. 

• Ενοποίηση των 
αλληλεπιδράσεων (εκτός 
Βαρύτητας). 

• .. όµως  πολλά νέα σωµάτια 
που δεν έχουν παρατηρηθεί 
και πολλές παράµετροι. 



+ Η Χρυσή Περίοδος: Το Καθιερωµένο Πρότυπο 

Ενοποίηση των αλληλεπιδράσεων 

Η ισχύς των αλληλεπιδράσεων µεταβάλεται µε την ενέργεια. 

Υποθέτοντας την ύπαρξη Υπερσυµµετρίας, οι αλληλεπιδράσεις αποκτούν 
την ίδια ισχύ σε µεγάλες ενέργειες. 



+ Η Σύγχρονη αντίληψη της Σύνθεσης: Θεωρίες Βαθµίδος 

Η τροποποιηµένη εξίσωση είναι αναλοίωτη αν ταυτόχρονα µε τον 
µετασχηµατισµό της κυµατοσυνάρτησης, το δυναµικό βαθµίδας 
µετασχηµατίζεται ως 

Η εξίσωση Schrodinger είναι αναλλοίωτη αν πολλαπλασιαστεί η 
κυµατοσυνάρτηση µε µια µιγαδική φάση. 

Αν η µιγαδική φάση εξαρτάται από τον χωρόχρονο (= µετασχηµατισµός 
βαθµίδας)  η εξίσωση αλλάζει  δεν είναι αναλλοίωτη. 

Για να παραµείνει αναλλοίωτη, πρέπει να εισάγουµε την συναλλοίωτη 
παράγωγο η οποία περιλαµβάνει ένα δυναµικό βαθµίδας. 

Τι εννοούµε ενοποίηση των αλληλεπιδράσεων? 
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+ Η Σύγχρονη αντίληψη της Σύνθεσης: Θεωρίες Βαθµίδας 

Η τροποποιηµένη εξίσωση γράφεται ως 
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Η εξίσωση αυτή περιγράφει την αλληλεπίδραση ηλεκτροµαγνητικού 
πεδίου µε την κυµατοσυνάρτηση, αν εξισώσουµε το δυναµικό βαθµίδας 
που έπρεπε να εισάγουµε µε το διανυσµατικό δυναµικό του 
ηλεκτροµαγνητισµού ως 

Aµ = (��, ~A) = �~
q
Aµ

Συµµετρίας βαθµίδας Ηλεκτροµαγνητισµός 



+ Η Σύγχρονη αντίληψη της Σύνθεσης: Θεωρίες Βαθµίδας 

Η κατασκευή γενικεύετα για σωµάτια (πεδία) τα οποία µπορεί να είναι 
διανύσµατα ή πίνακες (ή και τα δύο). 
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Στοιχείο αβελιανής  
Οµάδας U(1). 

Στοιχείο µη-αβελιανής 
οµάδας π.χ. SU(2), SU(3) 

Ηλεκτροµαγνητισµός Μη-αβελιανοί ηλεκτροµαγνητισµοί 
π.χ. τα «γενικευµένα φωτόνια» 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 



+ Η Σύγχρονη αντίληψη της Σύνθεσης: Θεωρίες Βαθµίδας 

• Οι µη-αβελιανοί ηλεκτροµαγνητισµοί είναι οι θεωρίες βαθµίδας Yang-Mills.  

• Τα σωµάτια της ύλης είναι όλα φερµιόνια, και περιγράφονται από πίνακες 
επάνω στους οποίους δρουν οι αναπαραστάσεις των παραπάνω µη-
αβελιανών οµάδων.  

• Τα αντίστοιχα «γενικευµένα φωτόνια» είναι πίνακες. 

• Στο Καθιερωµένο Πρότυπο, τα «γενικευµένα φωτόνια» είναι τα W+, W- , Ζ, 
(SU(2)) και τα οκτώ διαφορετικά gluons (SU(3)). Μαζί µε το γνωστό φωτόνιο, 
φτιάχνουν την οµάδα U(1)xSU(2)xSU(3).  

• Τα «γενικευµένα φωτόνια» δεν έχουν µάζα όσο υπάρχει η συµµετρία που τα 
γεννά. Ο µηχανισµός Brout-Englert-Higgs εξηγεί πως µε το σπάσιµο της 
U(1)xSU(2) συµµετρίας, τα W+, W-, και Ζ παίρνουν µάζα, και ταυτόχρονα 
δίνουν µάζα στα υπόλοιπα στοιχειώδη σωµάτια.  



+ Η Σύγχρονη αντίληψη της Σύνθεσης: Θεωρίες Βαθµίδας 

Το Σωµάτιο Brout-Englert-Higgs. 



+ Η Σύγχρονη αντίληψη της Σύνθεσης: Θεωρίες Βαθµίδας 

Που είναι η βαρύτητα? 

Τα σωµατίδια ζούν στον χωρόχρονο Minkowski (= 4-διάστατο συνεχές). 

Περιγράφονται από πεδία τα οποία πρέπει να έχουν συγκεκριµένες ιδιοτήτες 
µετασχηµατισµού κάτω από 4-στροφές (µετασχηµατισµοί Lorentz) και 4-
µετατοπίσεις. Δηλ. κάτω από την οµάδα συµµετρίας Poincare. 

Μαθηµατικά, αυτό σηµαίνει ότι όλα τα σωµατίδια στην φύση περιγράφονται 
από 1) βαθµωτά πεδία, 2) spinors και 3) συµµετρικούς τανυστές 
οποισδήποτε τάξης. 



+ Η Σύγχρονη αντίληψη της Σύνθεσης: Θεωρίες Βαθµίδας 
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Πεδία που κουβαλάνε µόνο την 
συµµετρία του χωρόχρονου – 
Poincare. 

Πεδία που κουβαλάνε 
εσωτερικές συµµετρίες 
π.χ. SU(2), SU(3)..  
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Φορείς 
αλληλεπίδρασης 

Αναζητώντας την µη-αβελιανή επέκταση του µετασχηµατισµού για τον hµν – δηλ. 
προσπαθώντας να γράψουµε αλληλεπιδράσεις του hµν που να σέβονται την 
συµµετρία βαθµίδος, οδηγούµαστε στην Βαρύτητα! 



+ Η Σύγχρονη αντίληψη της Σύνθεσης: Θεωρίες Βαθµίδας 

Συνοψίζοντας:  

• Η Συµµετρία Βαθµίδας είναι η ενοποιητική αρχή ανάµεσα στα κβαντικά 
πεδία που περιγράφουν σωµάτια ύλης και φορείς αλληλεπιδράσεων. 

• Αυτό µας δίνει την ελπίδα ότι µπορούµε να βρούµε µια ενοποιηµένη 
κβαντική θεωρία που να περιλαµβάνει όλα τα παραπάνω, και εποµένως 
και την Βαρύτητα.  



+ A Brave New World: Χορδές 

Η Συνάρτηση Δράσης για σχετικιστικό  ελεύθερο σωµάτιο είναι ανάλογη 
του χωροχρονικού διαστήµατος κατά µήκος της τροχιάς. Οι εξισώσεις 
κίνησης προκύπτουν από την ελαχιστοποίηση της Δράσης. 
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Μια σχετικιστική χορδή κινούµενη στον χώρο, σχηµατίζει µια 2-
διδιάστατη επιφάνεια – το χωροχρονικό σεντόνι.   



+ A Brave New World: Χορδές 

Οι εξισώσεις κίνησης δίνονται από την ελαχιστοποίηση της Δράσης 
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Η Χορδή κινείται σε χώρο Minkowski 
του οποίου τις διαστάσεις δεν 
έχουµε ακόµη προσδιορίσει 

 Ενέργεια/µον.µήκους 
= τάση της χορδής 



+ A Brave New World: Χορδές 

Παραµετροποιώντας κατάλληλα τις συντεταγµένες και τις συµµετρίες 
βαθµίδας της χορδής,  οι εξισώσεις κίνησης γίνονται 

Κυµατική εξίσωση! ẌM �X 00M = 0
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Όπως αναµέναµε, η χορδή είναι ένα σύνολο ταλαντωτών, οι οποίο όµως 
τώρα κουβαλάνε έναν χωροχρονικό δείκτη! 



+ A Brave New World: Χορδές 

Πρέπει να κβαντώσουµε σωστά τους άπειρους αρµονικούς ταλαντωτές. 
Αυτό οδηγεί (στην περίπτωση πιο πάνω – µποζονική χορδή) στον 
προσδιορισµό των χωροχρονικών διαστάσεων µέσα στις οποίες η χορδή 
κινείται. Αυτές είναι 26!! (Για το αποτέλεσµα αυτό χρησιµοποιήθηκε ο 
τύπος) 

⇣(�1) =
1X

p=1

p = � 1

12

Μετά την κβάντωση, οι ταλαντωτές δηµιουργούν και καταστρέφουν 
σωµάτια τα οποία αντιστοιχούν σε κβαντισµένους χωροχρονικούς 
τανυστές στις 26 διαστάσεις!  

Ανάµεσα σε αυτούς, βρίσκουµε ένα σωµάτιο µε µηδενική µάζα το οποίο 
περιγράφεται από έναν συµµετρικό τανυστή 2ης τάξης. Το Βαρυτόνιο! 



+ A Brave New World: Χορδές 

Αν η Χορδές είναι τα θεµελιώδη αντικείµενα στην Φύση, τότε τα βασικά 
τους µεγέθη θα µετρώνται σε µονάδες Planck. Δηλαδή στο σύστηµα 
µονάδων το οποίο εξαρτάται µόνο από τις θεµελιώδεις φυσικές σταθερές, 
h, G, c, K, ε0. Εποµένως το µήκος των χορδών αναµένεται να είναι: 

Δηλ. για όλες τις µετρήσεις οι χορδές είναι σαν σηµειακά σωµάτια. 

Επίσης, υπολογίζοντας της µάζα της χορδής βρίκουµε: 
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+ A Brave New World: Χορδές 

• Δηλαδή, τα άπειρα σωµάτια που περιγράφονται από τους 
κβαντωµένους αρµονικούς ταλαντωτές της χορδής έχουν τεράστιες 
µάζες! 

• Συµπαράνουµε ότι αν θέλουµε να συνδέσουµε τις χορδές µε τα γνωστά 
στοιχειώδη σωµάτια, θα πρέπει να κοιτάξουµε στο χωρίς µάζα κοµµάτι 
του φάσµατος των χορδών.  

• Μπορούµε να θεωρήσουµε χορδές των οποίων οι συντεταγµένες είναι 
φερµιονικές, και έτσι φτιάχνουµε Υπερσυµµετρικές χορδές που ζουν σε 
10 διαστάσεις. 

• Είναι ένα σηµαντικότατο αποτέλεσµα ότι το κοµµάτι αυτό µας δίνει 
κάποιες ήδη γνωστές θεωρίες – τις θεωρίες της Υπερβαρύτητας 
(υπερσυµµετρικές θεωρίες οι οποίες περιλαµβάνουν την Βαρύτητα.) 

•  Οι Θεωρίες της Υπερβαρύτητας περιλαµβάνουν το ΚΠ, αλλά έχουν 
πολύ περισσότερα σωµάτια.  



+ A Brave New World: Χορδές 

Συµπαγοποίηση. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν µόνο 4 
χωροχρονικές διαστάσεις, αρκεί οι υπόλοιπες να είναι αρκετά µικρές για 
να τις δούµε. 



+ A Brave New World: Χορδές 

Για τις Υπερχορδές, χρειαζόµαστε να συµπαγοποιήσουµε 6 διαστάσεις. 

Η ύπαρξη επιπλεόν συµπαγών διαστάσεων έχει επιπτώσεις στο 
ενεργειακό φάσµα. Για παράδειγµα, εισάγει έναν άπειρο αριθµό από 
ενεργειακές στάθµες – τα λεγόµενα Kaluza-Klein modes – τα οποία 
είναι της µορφής: 

p ⇠ n

R
) m2 ⇠ p2 ⇠ n2

R2
, n = 1, 2, 3, ..

Τέτοια σωµάτια δεν έχουν παρατηρηθεί (ακόµη), άρα θα πρέπει να είναι 
βαρύτερα από µερικά TeV, πράγµα το οποιό δίνει  

R < 10�17m



+ Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα 

LHC 

Εξερευνούµε την Φυσική πέρα από το ΚΠ π.χ.  
Υπερσυµµετρία, Χορδές, έξτρα διαστάσεις... 



+ Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα 

PLANCK 

Εξερευνούµε την Μικροκυµατική  
Ακτινοβολία Υποβάθρου CM: µαθαίνουµε για  
Την Σκοτεινή ‘Υλη, το Big-Bang ..  



+ Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα 

Παρόλα αυτά, τίποτε δεν έχει αντικαταστήσει την παλαιά, γνωστή και 
ευχάριστη αναπαραγωγική διαδικασία των ιδεών.. 



+



+
“-- Η επιστηµονική κοινότητα είναι κοντά σε µια ενοποιηµένη θεωρία του 
σύµπαντος που θα το “αποκωδικοποιεί”;  

-- Νοµίζω πως ναι. Έχουµε πειραµατικά δεδοµένα από τη σωµατιδιακή 
φυσική και επίσης δορυφόρους, όπως ο Wmap, που µας δίνουν 
“φωτογραφίες” από το σύµπαν σχεδόν όπως ήταν στην αρχή του. Αυτά 
τα δεδοµένα είναι πολύ κοντά στις θεωρητικές βλέψεις που έχουµε για 
την εξέλιξη του σύµπαντος. Περιµένουµε πολλά από το πείραµα του 
CERN για να δούµε κατά πόσο µπορούµε να πούµε ότι έχουµε µια 
ενοποιηµένη θεωρία όλων των δυνάµεων της φύσης. Είναι η πρώτη 
φορά που το ανθρώπινο είδος φτάνει σε τέτοιου είδους θεωρήσεις.Ποιο 
θα είναι το επόµενο ερώτηµα, όταν θα απαντηθεί το πώς δηµιουργήθηκε 
το σύµπαν; Αν φτάσουµε στην αρχή του σύµπαντος, µετά δεν θα έχουµε 
να πάµε πιο πίσω. Σίγουρα όµως δεν θα µείνουµε… άνεργοι.” 

(2009 - Διάσηµος Έλληνας Ακαδηµαϊκός) 



+



+ Freeman Dyson stated that: 

“Gödel’s theorem implies that pure mathematics is inexhaustible. No 
matter how many problems we solve, there will always be other problems 
that cannot be solved within the existing rules. [...] Because of Gödel's 
theorem, physics is inexhaustible too. The laws of physics are a finite set 
of rules, and include the rules for doing mathematics, so that Gödel's 
theorem applies to them.» 

Steven Hawking was originally a believer in the Theory of Everything but, 
after considering Gödel's Theorem, concluded that one was not 
obtainable: 
“Some people will be very disappointed if there is not an ultimate theory, 
that can be formulated as a finite number of principles. I used to belong 
to that camp, but I have changed my mind.” 

Αφού δεν φαίνεται να υπάρχει µια Τελική Θεωρία, τι είναι Θεµελιώδες 
(Fundamental)  και τι είναι Ενεργό (Effective) στην Σύγχρονη Φυσική? 



+ Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα 

 Το ποιό πρόσφατο παράδειγµα: Ολογραφία 

Ο τύπος των Bekenstein-Hawking για την εντροπία των µελανών οπών: 

S =
1

2G
A Επιφάνεια του 

ορίζοντα γεγονότων 

Πόσους βαθµούς ελευθερίας περιέχει ένα κβαντικό σύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένης και της βαρύτητα,  που είναι εγκλωβισµένο σε όγκο R3?   

Πρέπει να ισχύει: 

R > rs = 2M ⌘ 2E

• Η θερµοδυναµική όµως δίνει: 

E = V T 4 < R ) T < R� 1
2

S = V T 3 < R
3
2 = (A)

3
4 < A



+ Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα 

Συµπέρασµα: 

Oι µελανές οπές είναι τα πιο συµπαγή κβαντικά συστήµατα στην Φύση, 
γιατί η εντροπία τους είναι ανάλογη της επιφάνειάς τους. Όλα τα 
υπόλοιπα κβαντικά αντικείµενα είναι λιγότερο συµπαγή.  

Ολογραφία: 

• Οι κβαντικοί βαθµοί ελευθερίας κβαντικών συστηµάτων τα οποία 
περίεχουν βαρύτητα βρίσκονται στο χωρικό όριο που τα περικλείει. 

•  Η Θεωρία Χορδών µας δίνει µια εγγενώς ολογραφική περιγραφή της 
Φύσης µε την βοήθεια των χώρων Anti-de Sitter.  



+ Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα 

• Οι βαθµοί ελευθερίας ζούν στο όριο του χωρόχρονου. 

• Οι µελανές οπές περιγράφουν θερµοδυναµικά/υδροδυναµικά συστήµατα σε 
πεπερασµένη θερµοκρασία τα οποία ζούν το όριο του χώρου. 



+ Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα 

Μεγάλη έκπληξη: 

Είναι δυνατή η ολογραφική περιγραφή συστηµάτων τα οποία µπορούν 
να µελετηθούν πειραµατικά: 

Υπεραγωγοί/υπερρευστά. Συστήµατα Hall, Υδροδυναµική και 
τυρβώδης ροή, Οπτικές ιδιότητες διηλεκτρικών.. 

Αναπάντεχα, η Θεωρία Χορδών προσφέρει την δυνατότητα µελέτης όχι 
µόνο των Στοιχειωδών Σωµατιδίων, αλλά και πολλών άλλων φυσικών 
συστηµάτων.  

Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ Θεµελιωδών και Ενεργών 
Βαθµών Ελευθερίας  Ανάδυση (Emergence) 



+

3+1-διάστατος χώρος 
Anti-de Sitter 

2+1-διάστατο σύστηµα  
Συµπυκνωµένης ύλης 

Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα: Το τελειότερο ρευστό 

Μελανή-οπή θερµοκρασίας 
TH 

Η πτώση αντικειµένων 
(πεδίων)  
στον ορίζοντα της Μελανής 
οπής αντιστοιχεί σε κβαντική 
απορρόφηση (dissipation). 



+
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Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα: Το τελειότερο ρευστό 

Ο συντελεστής ιξώδους η σχετίζει την δύναµη τριβής/µον. επιφάνειας 
µε την διάτµηση (shear). Όσο µεγαλύτερος είναι, τόσο ποιό 
παχύρρευστο είναι το ρευστό  τόσο ευκολότερα η κινητική ενέργεια 
µετατρέπεται σε θερµότητα (διασκεδασµός - dissipation). 

⌘ ⇠ np`mfp ) ⌘

s
⇠ p`mfp

kB
, (s ⇠ nkB)

Από την αρχή αβεβαιότητας προκύπτει ότι 

p`mfp � ~ ) ⌘

s
� ~

kB



+

Μερικές τυπικές τιµές δίνονται παρακάτω. 

Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα: Το τελειότερο ρευστό 

⌘

s
� ~

4⇡kB

Η Ολογραφία προβλέπει ένα κάτω όριο για τον λόγο η/s 



+ Η Θεµελιώδης Φυσική Σήµερα: Το τελειότερο ρευστό 

Νέοι ερευνητικοί δρόµοι: 

•  Τα τελειότερα ρευστά είναι αυτά τα όποια παρουσιάζουν τον µικρότερο 
διασκεδασµό, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούν τους νόµους της 
υδροδυναµικής  δεν έχουν εισέλθει ακόµη στο όριο µηδενικών 
κρούσεων (collissionless regime) όπου η µέση ελεύθερη διαδροµή είναι 
πολύ µεγάλη.  

•  Τέτοια ρευστά πιστεύεται ότι είναι τα αέρια µποζονίων (αλλά και 
φερµιονίων) σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες.  

•  Επίσης, το πλάσµα κουάρκ-γκλουονίων (Quark-Gluon Plasma: QGP) 
το οποίο πιστεύεται ότι σχηµατίζεται στις συγκρούσεις βαρέων ιόντων 
(π.χ. Pb-Pb) στο LHC και µελετάται στο πείραµα ALICE. 

Οι υδροδυναµικές και θερµοδυναµικές ιδιότητες των παραπάνω 
συστηµάτων µπορούν να µελετηθούν µόνο µε την βοήθεια της 
Ολογραφίας, και συγκεκριµένα µε την µελέτη της ευστάθειας των 
Μελανών Οπών σε χώρους Anti-de Sitter.   



+ Επίλογος 

  Η Σύγχρονη Θεµελιώδης Φυσική, µε αιχµή την Θεωρία 
Χορδών, υπόσχεται µια καλύτερη κατανόηση της ενοποίησης 
των αλληλεπιδράσεων. 

  Ταυτόχρονα, είναι ένα φυτώριο νέων και ριζασπαστικών ιδεών 
όπως η Ολογραφία. 

  Ειδικότερα η τελευταία θέτει σε αµφισβήτηση το αναγωγικό 
µοντέλο περιγραφής της Φύσης (δηλ. ότι η περιγραφή της 
Φύσης θα µπορούσε, εξ’ αρχής,  να γίνει στην βάση των 
στοιχειωδών δοµικών στοιχείων της).   

  Ιδού Πεδίον Δόξης Λαµπρό για τους φοιτητές του Φυσικού του 
ΑΠΘ. 


