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Η Έκρηξη στη Βηρυτό
Γράφει ο Δημήτρης Δημόπουλος

Σύντομο χρονικό

Οι εκρηκτικές ύλες

23 Σεπτεμβρίου 2013. Το -μολδαβικής σημαίας- φορτηγό
πλοίο Rhosus, αναχωρεί από τη Γεωργία μεταφέροντας 2750
τόνους νιτρικού αμμωνίου (ΝΗ4ΝΟ3), μία χημική ουσία που
χρησιμοποιείται ως λίπασμα αλλά έχει, υπό προϋποθέσεις,
μεγάλη εκρηκτική ισχύ. Το πλοίο κάνει μία στάση στον
Πειραιά και συνεχίζει την πορεία του για Βηρυτό στην οποία
καταφθάνει τον Οκτώβρη του 2013. Στη λιβανέζικη
πρωτεύουσα, το πλήρωμα, που παραμένει απλήρωτο για 4
μήνες, ξεκινά απεργία. Το λιβανέζικο λιμενικό δεν επιτρέπει
στο πλοίο να αποπλεύσει καθώς χρωστάει περίπου 100.000
δολάρια σε τέλη ελλιμενισμού και άλλους απλήρωτους
λογαριασμούς κι επίσης κρίνει ότι το πλοίο δεν είναι
αξιόπλοο. Τους επόμενους μήνες το Rhosus εγκαταλείπεται
από πλήρωμα αλλά και ιδιοκτήτη. Τον Οκτώβριο του 2015,
το φορτίο νιτρικού αμμωνίου μεταφέρεται σε μία
παραπλήσια αποθήκη του λιμανιού, ενώ το πλοίο οδηγείται
στα ανοιχτά και βυθίζεται. Το φορτίο παραμένει
αποθηκευμένο για 5 χρόνια μέχρι τις 4 Αυγούστου 2020.
Εκείνη τη μέρα, ένα συνεργείο ηλεκτροσυγκόλλησης που
εργαζόταν στην αποθήκη, προκαλεί πυρκαγιά η οποία ξεκινά
μία σειρά μικρών εκρήξεων σε δέματα με πυροτεχνήματα
που έχουν τοποθετηθεί δίπλα στους 2750 τόνους νιτρικού
αμμωνίου. Η φωτιά καίει για 30 περίπου λεπτά ώσπου στις
18:08 μία τρομερή έκρηξη συγκλονίζει την Βηρυτό,
καταστρέφοντας ολοσχερώς το λιμάνι και την όμορη
περιοχή σκοτώνοντας 190 ανθρώπους.

Η αποσύνθεση των εκρηκτικών υλών από χημικής άποψης
είναι μία οξείδωση. Υπάρχουν δύο τρόποι αποσύνθεσης. Ο
πρώτος είναι η ανάφλεξη, η οποία θεωρείται επιταχυνόμενη
καύση της εκρηκτικής ύλης και ο δεύτερος είναι η έκρηξη, η
οποία είναι αποσύνθεση της εκρηκτικής ύλης και είναι
δυνατόν να προκληθεί με μηχανική ενέργεια. Κατά την
έκρηξη, η εκρηκτική ύλη μετατρέπεται σε μία διάπυρη μάζα
υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η έκρηξη οδεύει με
ταχύτητα μεγαλύτερη από τη ταχύτητα του ήχου μέσω της
εκρηκτικής ύλης ως κρουστικό κύμα, ως ένα μέτωπο
κρούσεως. Το κρουστικό κύμα ακολουθείται από μία λεπτή
ζώνη αντιδράσεως, στην οποία λαμβάνει χώρα η χημική
αποσύνθεση της εκρηκτικής ύλης καθώς κατά τη συμπίεση
της από το κρουστικό κύμα, υψώνεται ακαριαία η
θερμοκρασία και η πίεση με αποτέλεσμα την εξώθερμη
αποσύνθεση της. Η εξώθερμη αντίδραση, που λαμβάνει
μέρος πίσω ακριβώς από το μέτωπο του κρουστικού
κύματος, συντηρεί και σταθεροποιηθεί το μέτωπο εκρήξεως,
δηλαδή η αποσύνθεση διαδίδεται σε όλη την εκρηκτική ύλη
(Διάγραμμα 1-1). Στην ανάφλεξη η αντίδραση αποσύνθεσης
μεταδίδεται από μόριο σε μόριο με ταχύτητα μικρότερη του
ήχου. Η αντίδραση ξεκινά ως απλή ανάφλεξη που
ακολουθείται από ταχεία καύση. Η καύση στη συνέχεια
μεταβάλλεται σε εκρηκτική κατάκαυση και τέλος καταλήγει
σε εκρηκτική αντίδραση(1).

Εικόνα 1-1: Εναέρια φωτογραφία του λιμανιού μετά την έκρηξη.
Αριστερά ο κρατήρας διαμέτρου 60 περίπου μέτρων.

Διάγραμμα 1-1: Μετάδοση εκρήξεως μέσα στο εκρηκτικό υλικό.
(Πηγή: (1))
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Το νιτρικό αμμώνιο είναι η βάση των εκρηκτικών υλών που
ονομάζονται αμμωνίτιδες. Οι αμμωνίτιδες χαρακτηρίζονται
από μικρή ευαισθησία σε κρούση και τριβή και κατά
συνέπεια είναι ακίνδυνες κατά τη χρήση και μεταφορά τους.
Η ταχύτητα έκρηξης τους είναι μικρή, κυμαίνεται από 2–4
km/sec κι έχουν μεγάλο όγκο εκλυόμενων αερίων. Για αυτό
το λόγο είναι κατάλληλες εκρηκτικές ύλες για μαλακά
πετρώματα όπως οι αμμώδεις και αργιλικές αποθέσεις σε
παραθαλάσσιες περιοχές. Το νιτρικό αμμώνιο έχει ως
προμηθευτή οξυγόνου για την οξείδωση του, τη νιτρική ρίζα
NO3 η οποία είναι εξαιρετικά διαλυτή στο νερό. Το υλικό
αυτό λοιπόν είναι υγροσκοπικό, προσλαμβάνει περισσότερο
από 60% της υγρασίας του αέρα και δημιουργεί συμπαγείς
κρυστάλλους. Ένα διάκενο 2,5 cm μέσα στην εκρηκτική ύλη
είναι ικανό να σταματήσει τη διάδοση της έκρηξης(1).

κύματα. Επειδή όμως για να διαδοθεί απαιτείται δαπάνη
ενέργειας για τη θέρμανση του αέρα, το ωστικό κύμα
σταδιακά εξασθενεί και επιβραδύνεται(2).

Εικόνα 1-2: Το χαρακτηριστικό ερυθρό χρώμα του ΝΟ2 και το νέφος
συμπύκνωσης. (credit: Reuters)

Το νέφος συμπύκνωσης

Ύστερα από 5 σχεδόν χρόνια αποθήκευσης δίπλα στη
θάλασσα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι 2750 τόνοι
νιτρικού αμμωνίου στην αποθήκη της Βηρυτού, είχαν πλέον
μετατραπεί σε μία συμπαγή μάζα με ελάχιστα διάκενα στο
εσωτερικό της. Η εκρηκτική ανάφλεξη λοιπόν οποιασδήποτε
πλευράς του φορτίου, θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε
διάδοση της έκρηξης σε όλο το φορτίο. Το νιτρικό αμμώνιο
ήταν πλέον μία συμπαγής γόμωση.

Η μεταβολή της πίεσης σε μία περιοχή από την οποία
διέρχεται ένα ισχυρό ωστικό κύμα, περιγράφεται
ικανοποιητικά με την εξίσωση Friedlander σύμφωνα με την
οποία ο αέρας που αρχικά είναι ακίνητος με πίεση Po (πίεση
που στο επίπεδο της θάλασσας ισούται με 101,3 kPa, όπου
kPa = kN/m2), δέχεται μία απότομη αύξηση της πίεσης του
σε μία τιμή Psο (ωστικό κύμα) και στη συνέχεια μία μείωση
της πίεσης του κάτω από το Po πριν επιστρέψει στην
πρότερη κατάσταση του (Διάγραμμα 1-2). Το χρονικό
διάστημα στο οποίο η πίεση του αέρα είναι υψηλότερη από
Po ονομάζεται θετική φάση και το χρονικό διάστημα που η
πίεση είναι χαμηλότερη από την αρχική Po ονομάζεται
αρνητική φάση του διαγράμματος. Θεωρώντας ότι κατά τη
διάρκεια της αρνητικής φάσης το αέριο αποβάλει μηδαμινή
θερμότητα στο περιβάλλον (αδιαβατική εκτόνωση),
καταλαβαίνουμε ότι μείωση της πίεσης σημαίνει και μείωση
της θερμοκρασίας αφού σύμφωνα με την καταστατική
εξίσωση των αερίων:

Η έκρηξη του νιτρικού αμμωνίου
Κατά την αποσύνθεση του, το νιτρικό αμμώνιο διασπάται σε
άζωτο, οξυγόνο και νερό:
2NH4NO3 → 2N2 + O2 + 4H2O
Κατά τη διάρκεια της έκρηξης, η υψηλή θερμοκρασία
οδήγησε σε δημιουργία μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και
στη συνέχεια διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2):

7

Ο2 + Ν2 → 2ΝΟ

𝑇 7 = 𝑎𝑃2

2ΝΟ + Ο2 →2ΝΟ2
Το διοξείδιο του αζώτου είναι ένα αέριο καφέ-ερυθρού
χρώματος (Εικόνα 1-2) το οποίο έχει έντονη οσμή και
δημιούργησε μετά την έκρηξη μία -γιγαντιαίων διαστάσεωναέρια στήλη που ήταν χαρακτηριστική της αντίδρασης που
μόλις είχε συντελεστεί. Τα αέρια της έκρηξης έφτασαν σε
υψόμετρο ενός περίπου χιλιομέτρου. Καθώς όλα τα
προϊόντα της έκρηξης είναι αέρια, η αποσύνθεση των 2750
τόνων νιτρικού αμμωνίου δημιούργησε σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα, έναν πολύ μεγάλο όγκο αερίων ο οποίος
προκάλεσε ένα τοπικό πύκνωμα και πολύ μεγάλη αύξηση
της πίεσης η οποία διαδόθηκε προς τα έξω ως ωστικό κύμα
με ταχύτητα μεγαλύτερη του ήχου. Το ωστικό κύμα είναι
δηλαδή ένα πυκνό μέτωπο αέρα το οποίο θερμαίνοντας και
αυξάνοντας την πίεση τοπικά, αυξάνει και την ταχύτητα του
ήχου κι έτσι διαδίδεται πολύ πιο γρήγορα από τα ακουστικά
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Διάγραμμα 1-2:
κύματος.
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Η θετική και αρνητική φάση ενός ωστικού
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Ο αέρας λοιπόν από τον οποίο μόλις έχει διέλθει η θετική
φάση του ωστικού κύματος, ψύχεται. Η έκρηξη στη Βηρυτό
έγινε τον Αύγουστο δίπλα ακριβώς στη θάλασσα με σχετική
υγρασία 73% και θερμοκρασία 30οC(3). H υψηλή υγρασία
κατά τη διάρκεια της έκρηξης σήμαινε ότι το σημείο δρόσου,
η θερμοκρασία δηλαδή στην οποία θα πρέπει να ψυχθεί ο
αέρας ώστε να κορεστεί από υδρατμούς (υγρασία 100%) και
να ξεκινήσει η αλλαγή φάσης των υδρατμών σε νερό, ήταν
24,6οC. H αρνητική φάση της πίεσης κατά την έκρηξη της
Βηρυτού έριξε στιγμιαία τη θερμοκρασία του αέρα πίσω
ακριβώς από το ωστικό κύμα, σε θερμοκρασία μικρότερη
των 24,6οC, με αποτέλεσμα τοπικά να υγροποιηθούν οι
υδρατμοί της ατμόσφαιρας σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό
νέφος συμπύκνωσης (Εικόνα 1-2) που διαδόθηκε με τη
ταχύτητα του ωστικού κύματος. Το νέφος αυτό έφτασε σε
ακτίνα περίπου 1 km καθώς λόγω της εξασθένισης του, το
ωστικό κύμα δεν μπορούσε πλέον να προκαλέσει αρνητική
φάση με θερμοκρασία μικρότερη του σημείου δρόσου.

είναι προφανώς πιο καταστροφική και προκάλεσε την
κατάρρευση των προσόψεων των πολυκατοικιών λίγες
εκατοντάδες μέτρα από το σημείο της έκρηξης. Η αντοχή
των υλικών ενός κτηρίου σε ανεμοπιέσεις εξαρτάται από το
είδος του υλικού, τον τρόπο στήριξης του αλλά και την
επιφάνεια φόρτισης του. Το πιο αδύναμο στοιχείο σε ένα
κτήριο κατοικιών είναι τα κουφώματα (παράθυρα,
μπαλκονόπορτες) και οι υαλοπίνακες που χρησιμοποιούνται
ως στηθαία. Σε βιομηχανικά μεταλλικά κτήρια η αστοχία σε
περίπτωση ανεμοπιέσεων, εκδηλώνεται συνήθως στις
στέγες. Οι αστοχίες ή φθορές των κτηρίων σε ακτίνα
μικρότερη των 500 m από το σημείο της έκρηξης δεν
μπορούν να δώσουν εύκολα υπολογίσιμα δεδομένα για την
ενέργεια της έκρηξης, καθώς η έκταση της καταστροφής
είναι καθολική και επεκτείνεται σε πολλά διαφορετικά
υλικά. Αυξάνοντας την απόσταση από το σημείο της έκρηξης
όμως, οι φθορές στα κτήρια μειώνονται και σε ακτίνα
μεγαλύτερη των 1500 m, περιορίζονται μόνο στις αστοχίες
κουφωμάτων, υαλοπινάκων και γενικών ελαφριών
κατασκευών.

Yπολογισμός ενέργειας έκρηξης

Θα εκτιμήσουμε την ενέργεια της έκρηξης με δύο μεθόδους:
1) Στην πρώτη μέθοδο θα υπολογίσουμε από το οπτικό
υλικό της έκρηξης τη ταχύτητα διάδοσης του ωστικού
κύματος ώστε να βρούμε τον αριθμό Μ και στη συνέχεια την
πίεση που απαιτείται ώστε το ωστικό κύμα να διαδίδεται
τόσο γρήγορα.
2) Στη δεύτερη μέθοδο θα υπολογίσουμε την πίεση που
απαιτείται ώστε να ξεπεράσει ένα γνωστό υλικό το όριο
θραύσης του.

Tο ωστικό κύμα, όπως αναφέραμε, είναι ένα κύμα πίεσης
που αυξάνει σχεδόν ακαριαία την κανονική πίεση Po του
αέρα σε μία μέγιστη τιμή Psο για σύντομο χρονικό διάστημα.
Η ταχύτητα διάδοσης του ωστικού κύματος εξαρτάται από
την πίεση στην οποία συμπιέζει τον αέρα μπροστά του και
μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:
𝑃𝑠𝑜 2𝛾𝑀2 − 𝛾 + 1
=
𝑃𝑜
𝛾+1

Και στις δύο μεθόδους λοιπόν θα προσπαθήσουμε να
υπολογίσουμε την πίεση Psο σε μία γνωστή απόσταση από το
σημείο της έκρηξης. Γνωρίζοντας πίεση και απόσταση
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες μαθηματικές
προσεγγίσεις και εμπειρικούς τύπους που συνδέουν την
απόσταση R και την πίεση Psο με το ισοδύναμο βάρος W της
εκρηκτικής ύλης σε kgr ΤΝΤ (μοντέλα Brode, Newark ή
Kinney). Άρα συνοπτικά θα ακολουθήσουμε την ακόλουθη
μεθοδολογία: Ανάλυση οπτικοακουστικού υλικού για τον
υπολογισμό κάποιας μετρήσιμης ποσότητας που θα μας
βοηθήσει να υπολογίσουμε την πίεση του ωστικού κύματος
σε αυτή την απόσταση και στη συνέχεια θα αντιστοιχήσουμε
πίεση και απόσταση με κάποια ποσότητα εκρηκτικής ύλης.
Το πιο επιτυχημένο προσεγγιστικό μοντέλο για μεγάλες
αποστάσεις είναι το μοντέλο του Kinney(4) (Σχέση 1-ΙΙ). Το

Σχέση 1-Ι: Ο λόγος (Μ) της ταχύτητας ωστικού κύματος προς την
ταχύτητα του ήχου, συναρτήσει των πιέσεων Pso του ωστικού
κύματος και Pο του ήρεμου αέρα.

Στην παραπάνω σχέση, είναι Pso η πίεση του ωστικού
κύματος και Pο η πίεση του αέρα υπό κανονικές συνθήκες. O
αριθμός Μach (M) είναι ο λόγος της ταχύτητας του ωστικού
κύματος προς την ταχύτητα του ήχου στον αέρα. Ένας
αριθμός Μ=2 δηλαδή, σημαίνει ότι το ωστικό κύμα
διαδίδεται με διπλάσια ταχύτητα από τη ταχύτητα του ήχου
στον αέρα. Καθώς το ωστικό κύμα απομακρύνεται από την
εστία και εξασθενεί, η ταχύτητα Μ μειώνεται και
προσεγγίζει την τιμή Μ=1, δηλαδή πλέον το ωστικό κύμα
διαδίδεται ως ένα κύμα πίεσης με την ταχύτητα του ήχου(2).

μοντέλο Kinney χρησιμοποιεί τον όρο 𝑍 =

Η επίδραση ενός κύματος πίεσης στις κατασκευές δεν θα
έπρεπε να έχει σαφή προσανατολισμό καθώς η αλλαγή της
πίεσης περιβάλει το κτήριο από όλες τις πλευρές του. Αυτό
σημαίνει ότι ακόμα και τα κτήρια που δεν είχαν οπτική
επαφή με το σημείο της έκρηξης ή οι όψεις των κτηρίων σε
αντίθετη κατεύθυνση από το λιμάνι, υπέστησαν σοβαρές
ζημιές. Εντούτοις, κάθε άκαμπτη επιφάνεια (εμπόδιο) κατά
τη διάδοση του κύματος πίεσης προκαλεί ανάκλαση του
κύματος που προσπίπτει, δημιουργώντας τοπικά μία
υπερπίεση πιο μεγάλη από την Psο. Αυτή η υπερπίεση Prο
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(𝑚 ∙ 𝑘𝑔 −3 )
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Σχέση 1-ΙΙ: Η μαθηματική προσέγγιση Kinney για την πίεση Pso
συναρτήσει του παράγοντα Ζ.
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Υπολογισμός ταχύτητας διάδοσης ωστικού κύματος

ωστικό κύμα κατά 680 m σε 1,43 sec, προκαλείται σύμφωνα
με αναλυτικό υπολογισμό από τις σχέσεις Ι και ΙΙ από έκρηξη
ισοδύναμη με 480 τόνους ΤΝΤ.
Υπολογισμός πίεσης Pso και απόστασης R
Το Βίντεο 1-1 μας βοήθησε να εκτιμήσουμε την υπερηχητική
ταχύτητα του ωστικού κύματος και στη συνέχεια την
εκρηκτική ύλη που χρειάζεται για να προκαλέσει τέτοια
διάδοση. Για να υπολογίσουμε όμως την πίεση του κύματος
κατευθείαν ή έστω να θέσουμε ένα κατώτατο όριο της,
πρέπει να βρούμε πληροφορίες για φθορά σε ένα υλικό με
γνωστό όριο θραύσης. Σε αυτό μας βοηθάει ένα δεύτερο
βίντεο από το εσωτερικό ενός διαμερίσματος (Βίντεο 1-2)
που ξεκινά από τη στιγμή της έκρηξης και δείχνει την εξέλιξη
του γεγονότος μέχρι το ωστικό κύμα να φτάσει στο
διαμέρισμα και να προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Βίντεο 1-1: Το ωστικό κύμα πλήττει ουρανοξύστη κατοικιών στη
Βηρυτό (δείτε το εδώ).

Αρχικά θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε τη μέση
ταχύτητα διάδοσης του ωστικού κύματος. Το βίντεο που
δείχνει τη στιγμή της έκρηξης είναι επιβραδυμένο κατά 4
φορές. Σε αυτό βλέπουμε έναν κεντρικό ουρανοξύστη
κατοικιών στον οποίο το ωστικό κύμα φτάνει 1,43 sec μετά
την έκρηξη. Ο ουρανοξύστης αυτός είναι ένα χαρακτηριστικό
κτήριο στην οδό Fouad Botrous, στη χριστιανική συνοικία
Remeil της Βηρυτού. Αριστερά βλέπουμε ένα επίσης
πολυώροφο κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού της Βηρυτού. O ουρανοξύστης είναι εύκολο να
εντοπιστεί σε δορυφορική εικόνα της πόλης. Η απόσταση
του από το σημείο της έκρηξης είναι 680 m (Εικόνα 1-3).

Βίντεο 1-2: Η άφιξη του ωστικού κύματος στο διαμέρισμα (δείτε το
εδώ).

Στο Βίντεο 1-2 βλέπουμε μία γκουβερνάντα με τρία παιδιά
τα οποία κοιτούν τη φωτιά στην αποθήκη από τη τζαμαρία
στο σπίτι τους. Από τη στιγμή που υπάρχει οπτική επαφή με
το λιμάνι καταλαβαίνουμε πως το ωστικό κύμα θα χτυπήσει
και θα ανακλαστεί στην πρόσοψη του διαμερίσματος,
δημιουργώντας συνθήκες υπερπίεσης Pro. To παιδί που είναι
όρθιο αντιδράει όταν συμβαίνει η μεγάλη έκρηξη. Η
αντίδραση του είναι αντανακλαστική, ένα βήμα προς τα
πίσω. O μέσος χρόνος αντανακλαστικής απόκρισης σε οπτικό
ερέθισμα σε παιδιά ηλικία 3-5 ετών είναι 0,86 sec(5). To
ωστικό κύμα καταφτάνει 2,85 sec μετά την αντίδραση του
παιδιού άρα υπολογίζουμε ότι ο πραγματικός χρόνος από τη
στιγμή της έκρηξης είναι τουλάχιστον 3,82 sec. To ωστικό
κύμα έχει διανύσει 680 μέτρα σε 1,43 sec. Σε αυτή την
απόσταση έχει αποδυναμωθεί αρκετά ώστε να προσεγγίζει
πλέον τη ταχύτητα του ήχου (Μ=1). Αν υπολογίσουμε λοιπόν
ότι από τη στιγμή t1 = 1,43 sec έως t2 = 3,82 sec το κύμα
κινείται με ταχύτητα 343 m/sec, η απόσταση του
διαμερίσματος υπολογίζεται σε 1500 m. Αν υπολογίσουμε
από τις σχέσεις Ι και ΙΙ, πόση απόσταση θα διένυε ένα
ωστικό κύμα από έκρηξη 480 τόνων TNT σε 3,82 sec
προκύπτει απόσταση 1530 m. Παρατηρούμε λοιπόν πως η
διαφορά των δύο τιμών είναι μικρή και συνεπής με την

Εικόνα 1-3: Μετρώντας την απόσταση του ουρανοξύστη από το
κέντρο της έκρηξης (Google Maps).

Το ωστικό κύμα ξεκινά με μία μεγάλη ταχύτητα στο σημείο
της έκρηξης που φτάνει (M=10 ή ~ 3500 m/sec) και στα 100
μέτρα έχει μειωθεί σε Μ=3. Όταν φτάνει τον ουρανοξύστη
στην Fouad Botrus, η ταχύτητα του έχει μειωθεί σε Μ=1,05,
προσεγγίζει δηλαδή τη ταχύτητα του ήχου. Η
μεταβαλλόμενη αυτή ταχύτητα που τελικά μετατοπίζει το
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
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μέχρι τώρα ενέργεια έκρηξης που έχουμε υπολογίσει με την
πρώτη μέθοδο.

οποίος φορτίζεται και από το ανάντι κούφωμα, μας δίνει
όριο θραύσης σε ομοιόμορφη πίεση 9,1 kPa. Αυτή η πίεση
όμως επιτυγχάνεται από την υπερπίεση Pro που
αναπτύσσεται λόγω της άκαμπτης επιφάνειας. Για να
υπολογίσουμε την Pso θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση
Baker(6) που συνδέει Pso και Pro:

Το Βίντεο 1-2 επιλέχθηκε γιατί περιέχει την αστοχία ενός
υλικού του οποίου γνωρίζουμε το όριο θραύσης με
πειραματικά δεδομένα που δημοσιεύονται σε πίνακες στον
Ευρωκώδικα 9. Αυτό είναι ο υαλοπίνακας στο κάτω μέρος
της τζαμαρίας, ο οποίος χρησιμεύει ως στηθαίο ασφαλείας.
Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη ελληνική πολυκατοικία όπου
ο εξώστης/μπαλκόνι είναι απαραίτητο αρχιτεκτονικό
στοιχείο σε ένα διαμέρισμα, στις αραβικές χώρες πολλές
κατοικίες κατασκευάζονται χωρίς εξώστες. Για να υπάρχει
επαρκής φωτισμός στο σπίτι, στις όψεις του διαμερίσματος
τοποθετούνται γυάλινα στηθαία πακτωμένα στο δάπεδο και
στο πάνω μέρος τους τοποθετούνται οδηγοί για συρόμενα ή
ανοιγόμενα παράθυρα. Το γυάλινο στηθαίο στο βίντεο έχει
πολύ μεγαλύτερη αντοχή σε ομοιόμορφη φόρτιση
ανεμοπίεσης και αντιστέκεται στο ωστικό κύμα
προστατεύοντας επιτυχώς τα παιδιά και την γκουβερνάντα
την ίδια στιγμή που το υπερκείμενο κούφωμα αλουμινίου
εκτοξεύεται στην άλλη μεριά του δωματίου. Επειδή το
στηθαίο χτυπάει τα παιδιά χωρίς να τα τραυματίσει σοβαρά,
συμπεραίνουμε ότι έχει μόλις ξεπεράσει το όριο θραύσης
του, απορροφώντας όλη την ενέργεια του ωστικού κύματος
για την πλαστική παραμόρφωση του (Εικόνα 1-4). Μετά την
αστοχία του, ο υαλοπίνακας φαίνεται ρηγματωμένος αλλά
ενιαίος. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για
πολυστρωματομένο υαλοπίνακα triplex ο οποίος
αποτελείται από δύο προεντεταμένα τζάμια ενωμένα με ένα
λεπτό φύλλο PVC το οποίο τα συγκρατεί σε περίπτωση
θραύσης.

𝑃𝑟 = 2𝑃𝑠𝑜

4𝑃𝑠𝑜 + 7𝑃𝑜
𝑃𝑠𝑜 + 7𝑃𝑜

Σχέση 1-ΙΙΙ: Η σχέση Baker (1973) που εκφράζει την υπερπίεση
συναρτήσει της πίεσης του ωστικού κύματος.

Για υπερπίεση 9,1 kPa αντιστοιχεί, βάσει της σχέσης Baker,
πίεση Pso ίση με 4,46 kPa.
Αν θεωρήσουμε ότι η απόσταση του διαμερίσματος είναι
1530 m, από τη σχέση Kinney υπολογίζουμε ότι η αρχική
έκρηξη θα πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστον με 469 τόνους
ΤΝΤ.
Με τη μέθοδο που επιλέξαμε λοιπόν, υπολογίζουμε ότι το
κατώτατο όριο της ενέργειας της έκρηξης είναι 469 τόνοι
ΤΝΤ το οποίο επαληθεύεται από το αποτέλεσμα της πρώτης
μεθόδου.
Έλεγχος και συμπεράσματα
I) Η ενέργεια έκρηξης 2750 τόνων νιτρικού αμμωνίου
αντιστοιχεί σε 1155 τόνων TNT(1). Κατά τη διάρκεια της
έκρηξης απελευθερώνεται περίπου το 1/3 της συνολικής
χημικής ενέργειας του εκρηκτικού ενώ η υπόλοιπη ενέργεια
απελευθερώνεται με μικρότερο ρυθμό ως θερμότητα από
την καύση των προϊόντων της έκρηξης(8). H θεωρητική
ποσότητα λοιπόν που είχε συνεισφορά στη δημιουργία του
ωστικού κύματος είναι 367 τόνοι ΤΝΤ.
II) Μία ανεξάρτητη έρευνα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου
Γεωεπιστημών και Πρώτων Υλών της Γερμανίας (BGR) που
δημοσιεύτηκε στις 7 Αυγούστου 2020, ανέλυσε τα σεισμικά
και υποηχητικά κύματα που δημιούργησε η έκρηξη και
υπολόγισε ότι η ενεργειακή απόδοση ισοδυναμεί με 500 –
1100 τόνους ΤΝΤ(9).
III) Σε πολλά δημοσιογραφικά sites του εξωτερικού 24 ώρες
μετά το δυστύχημα, αναπαράχθηκε η είδηση ότι ειδικοί
επιστήμονες του πανεπιστημίου του Shefield μελέτησαν την
έκρηξη από βίντεο και φωτογραφίες και υπολόγισαν ότι
αντιστοιχεί σε 1500 τόνους ΤΝΤ(10). Αυτή όμως η μελέτη,
έστω και σε μορφή άρθρου, δεν είναι διαθέσιμη πουθενά
στο διαδίκτυο, όπως και δεν είναι διαθέσιμα τα ονόματα
των ειδικών που μελέτησαν το φαινόμενο.

Εικόνα 1-4: Ομοιόμορφη καταπόνιση υαλοπίνακα ασφαλείας
(triplex). (photo: Trosifol)

To κούφωμα πάνω από τον υαλοπίνακα έχει τυπικό ύψος
120 cm και το τυπικό μικτό πάχος τζαμιού για ηχομόνωση
είναι 12 mm. O υαλοπίνακας έχει ύψος περίπου 90 cm όπως
φαίνεται και από τη σύγκριση του με το γνωστό ύψος
τραπεζιού. Ο έλεγχος(10) ενός τυπικού πολυστρωματικού
υαλοπίνακα πάχους 12 + 12 mm triplex και ύψους 90 cm
(προτεινόμενη υάλωση και ύψος για χρήση ασφαλείας) ο
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γνωστά όρια θραύσης των τυποποιημένων τεχνικών υλικών.
Η πίεση που υπολογίστηκε συμφωνεί με τη θεωρητική
ποσότητα εκρηκτικού υλικού αλλά και τη τάξη μεγέθους που
δημοσίευσε το BGR. Αυτό που γίνεται όμως κατανοητό μέσα
από το άρθρο, είναι ότι εκτός από τα θεωρητικά και ημιεμπειρικά μαθηματικά εργαλεία που μπορεί να διαθέτει
ένας επιστήμονας, το πιο σημαντικό κομμάτι της έρευνας
του είναι ορισμένες φορές η αυτοψία στον υπό εξέταση
χώρο και η ακρίβεια των δεδομένων του. Στη μέθοδο 1
μετρήθηκε ο χρόνος που έκανε το νέφος συμπύκνωσης να
φτάσει τον ουρανοξύστη γιατί για αυτό το νέφος υπήρξε
οπτική αναγνώριση μέσω του βίντεο. Το ωστικό κύμα
προηγείται όμως του νέφους συμπύκνωσης. Στη μέθοδο 2,
μικρές διαφορές σε πάχη και ποιότητα υλικών μπορούν να
επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στα φορτία σχεδιασμού,
μικρή αλλαγή στον χρόνο αντίδρασης του παιδιού αλλάζει
την απόσταση του υπό εξέταση διαμερίσματος. Πάλι λοιπόν
διαλέξαμε να βάλουμε τα κατώτερα ώστε να υπολογίσουμε
ένα ενεργειακό κατώφλι της έκρηξης.

Αναφορές
(1) Πολυχρονόπουλος Γ., 2001. Εκρηκτικές Ύλες
(2) Βλαχάκης Ν., 2017. Δυναμική των Ρευστών
(3) https://www.weather-atlas.com/en/lebanon/beirutweather-august#humidity_relative
(4) Kinney G. F., Graham K.J., (1985) “Explosive Shocks in
Air”, Springer, Berlin.
(5) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18
77705817319239
(6) Baker W.E., (1973) “Explosions in Air”, Univ. of Texas
Press, Austin TX USA.
(7) U.S. Department of the Army, (1990) “Structures to
resist the effects of accidental explosions”, Technical
Manual 5-1300.
(8) Karlos V., 2013. Calculation of blast loads for application
to structural components
(9) Pilger, C., 2020. Beirut explosion causes strong
shockwaves -Infrasonic, hydroacoustic and seismic
signals registered and investigated by BGR.
(10) https://web.tee.gr/wp-content/uploads/toteeyalopinakwn.pdf

Το πραγματικό μέγεθος της ενέργειας της έκρηξης δεν θα το
μάθουμε προφανώς ποτέ. Γνωρίζουμε όμως πλέον τις
συνέπειες της πλημμελούς φύλαξης μίας τόσο μεγάλης
ποσότητας εκρηκτικού υλικού στο λιμάνι της Βηρυτού. Σε
αυτό το άρθρο χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό υλικό που
διέθεσαν δωρεάν στο ίντερνετ οι άνθρωποι που έζησαν από
κοντά την τραγωδία και σε αυτούς τους ανθρώπους, που δε
γνωρίζουμε τη τύχη τους, όπως και σε όλους τους κατοίκους
του Λιβάνου, εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας και
την ευχή να ζήσουν σύντομα καλύτερες μέρες.

Εικόνα 1-5: To όμορφο παραλιακό μέτωπο της Βηρυτού, πριν την έκρηξη (photo: Elizabeth Fitt)
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Ασύρματα Δίκτυα: Αρχές Λειτουργίας
Γράφει ο Χρήστος Γαρούφης

Εισαγωγή – Ασύρματα Δίκτυα

Ενώ για την περίπτωση της ιστοσελίδας τα δεδομένα είναι
εξαρχής σε ψηφιακή μορφή, τα σήματα φωνής είναι όπως
γνωρίζουμε συνεχή, αναλογικά σήματα. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει, συνεπώς, η διαδικασία κβαντοποίησης και
κωδικοποίησης των σημάτων φωνής, στην οποία θα
εστιάσουμε στη συνέχεια. Επιπρόσθετα, θα δούμε το πώς
μεταδίδονται τα ψηφιακά αυτά σήματα μέσω των δικτύων
κινητής τηλεφωνίας, καθώς και θα αναλύσουμε συνοπτικά
το πώς επηρεάζεται η απόδοση ενός τέτοιου δικτύου από τις
διάφορες παραμέτρους μετάδοσης.

Η σημερινή εποχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της
πληροφορίας και τεχνολογίας. Καθημερινά, ένας γιγαντιαίος
αριθμός δεδομένων μεταδίδεται από συσκευή σε συσκευή,
επιτρέποντας τη διασύνδεση αισθητήρων και συσκευών και
διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Το
παραπάνω δε θα ήταν εφικτό, αν δεν υπήρχαν ασύρματα
δίκτυα επικοινωνίας, τα οποία επιτρέπουν τη μετάδοση
πληροφορίας μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη, χωρίς τη
φυσική επαφή μεταξύ τους. Τόσο το διαδίκτυο όσο και τα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αποτελούν παραδείγματα
ασυρμάτων δικτύων επικοινωνίας.

(Απο)Κωδικοποίηση Δεδομένων Φωνής
Μολονότι ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο μπορεί κάλλιστα να
μεταδώσει δεδομένα είτε σε αναλογική είτε σε ψηφιακή
μορφή, για λόγους ευρωστίας και απόδοσης προτιμάται η
κβάντιση (ψηφιοποίηση) των σημάτων φωνής καθώς και η
κωδικοποίηση και επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση, το
σήμα φωνής δειγματοληπτείται πριν την όποια περαιτέρω
επεξεργασία. Δειγματοληψία του σήματος με συχνότητα fs
σημαίνει ότι σε 1 δευτερόλεπτο, το σήμα μας αναπαρίσταται
μέσω fs δειγμάτων - εναλλακτικά, ότι λαμβάνουμε 1 δείγμα
του σήματός μας ανά 1/fs δευτερόλεπτα.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των ασυρμάτων δικτύων
επικοινωνίας είναι η εμβέλειά τους, η οποία ορίζεται ως η
μέγιστη απόσταση κατά την οποία μπορούν να μεταδοθούν
ασφαλώς δεδομένα μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη. Για
τα δίκτυα τύπου Wi-Fi, η εμβέλεια ισούται με 50-100 μέτρα,
ενώ για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η αντίστοιχη
απόσταση κυμαίνεται από 1 χιλιόμετρο για αστικές περιοχές
μέχρι 10 χιλιόμετρα για αγροτικές περιοχές. Το πρόβλημα
της περιορισμένης εμβέλειας μετάδοσης αντιμετωπίζεται με
διαφορετικούς τρόπους για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις.
Στην περίπτωση των δικτύων Wi-Fi, λόγω της πολύ χαμηλής
εμβέλειας των μεσολαβητών μετάδοσης, χρησιμοποιείται
ένα ενδιάμεσο ενσύρματο στρώμα μετάδοσης, τα γνωστά
μας καλώδια οπτικών ινών. Αντίθετα, στην περίπτωση των
τηλεπικοινωνιακών δικτύων κινητής τηλεφωνίας, η
αυξημένη εμβέλεια επιτρέπει τη συνεχόμενη μετάδοση των
δεδομένων ασύρματα, μέσω της αναμετάδοσής τους σε
διαδοχικούς, γειτονικούς πύργους-πομποδέκτες.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα που χρησιμοποιούνται
για την κωδικοποίηση και μετάδοση ψηφιοποιημένων
φωνητικών σημάτων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας
χρησιμοποιεί για τη μετάδοση του σήματος τους
συντελεστές γραμμικής πρόβλεψης (Linear Predictive
Coding, LPC) του σήματος. Το μοντέλο αυτό υποθέτει ότι ένα
σήμα φωνής μπορεί να προβλεφθεί βάσει των
παρελθοντικών δειγμάτων του, δηλαδή ότι ένα δείγμα x[n]
μπορεί να εκφραστεί προσεγγιστικά ως:

Τι είναι τα Δεδομένα (και πώς Μεταδίδονται);

𝑛

Ας υποθέσουμε ότι συνομιλούμε με κάποιο οικείο μας
πρόσωπο μέσω του κινητού τηλεφώνου μας, ή
χρησιμοποιούμε το δίκτυο του κινητού μας προκειμένου να
εισέλθουμε σε μία ιστοσελίδα. Και στις δύο περιπτώσεις, τα
δεδομένα μεταδίδονται από/προς το δίκτυο ως ψηφιακά
σήματα, δηλαδή ως ακολουθίες από 1 και 0. Γίνεται σαφές
ότι για να ολοκληρωθεί η μετάδοση, πρέπει να έχει
προηγηθεί η κωδικοποίηση των δεδομένων, η ασύρματη
μετάδοσή τους στον πλησιέστερο δέκτη κινητής στον πομπό,
η ασύρματη μετάδοσή τους από δέκτη κινητής σε δέκτη
κινητής, μέχρι το σήμα να φτάσει στον πλησιέστερο
μεταδότη στο κινητό τηλέφωνο του δέκτη, η ασύρματη
μετάδοσή τους στο κινητό τηλέφωνο του δέκτη και, τελικά, η
αποκωδικοποίησή τους.
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𝑥[𝑛] ≈ ∑ 𝑎𝑖 𝑥[𝑛 − 𝑖]
𝑖=1

όπου αi οι συντελεστές γραμμικής πρόβλεψης που
μεταδίδονται μέσω του καναλιού.
Το μοντέλο αυτό είναι αρκετά ακριβές για χρονικά
παράθυρα της τάξης των 20-25 ms, στα οποία τα φωνητικά
σήματα έχουν προσεγγιστικά στάσιμο φασματικό
περιεχόμενο. Οι συντελεστές αi εκτιμώνται από τα δείγματα
του παραθύρου μέσω της επίλυσης εξισώσεων ελαχίστων
τετραγώνων,
ψηφιοποιούνται
(κβαντίζονται),
και
μεταδίδονται ως ψηφιακό σήμα. Όταν το σήμα φτάσει στο
δέκτη, οι συντελεστές LPC χρησιμοποιούνται για την
ανακατασκευή του φωνητικού σήματος, χρησιμοποιώντας
τα προηγούμενα γνωστά δείγματα.
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Μετάδοση Σημάτων μέσω Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας

Η λογική της μεθόδου QAM έγκειται στην ταυτόχρονη χρήση
δύο, ορθογωνίων μεταξύ τους, φερόντων σημάτων για τη
μετάδοση των δεδομένων. Η ορθογωνιότητα των φερόντων
συνεπάγεται ότι τα σήματα δεδομένων I(t), Q(t) είναι
πλήρως διαχωρίσιμα μεταξύ τους, μέσω της χρήσης ενός
κατάλληλου συστήματος αποδιαμόρφωσης. Το συνολικό
σήμα που μεταδίδεται περιγράφεται από την εξίσωση:

Για τη μετάδοση των σημάτων διαμέσου του δικτύου
κινητής
τηλεφωνίας,
χρησιμοποιούνται
σήματα
ραδιοσυχνοτήτων. Συγκεκριμένα, οι πομποδέκτες κινητής
τηλεφωνίας εισάγουν, μέσω μίας διαδικασίας που
αποκαλούμε διαμόρφωση, την ψηφιακή πληροφορία
(δηλαδή, τις μονάδες και τα μηδενικά που αποτελούν το
αρχικό, ψηφιοποιημένο και κβαντισμένο σήμα μας) σε ένα
ηλεκτρομαγνητικό κύμα, ώστε να μπορέσει να μεταδοθεί
στον επόμενο πομποδέκτη.

𝑥(𝑡) = 𝐼(𝑡) sin(2𝜋𝑓𝑐 𝑡) + 𝑄(𝑡) cos(2𝜋𝑓𝑐 𝑡)
Θα αναλύσουμε τώρα το πώς μπορούμε να πετύχουμε την
αποδιαμόρφωση του σήματος αυτού, ώστε να πάρουμε
απομονωμένα τα I(t), Q(t). Παρατηρούμε ότι αν
πολλαπλασιάσουμε το σήμα x(t) με το ημιτονοειδές
sin(2𝜋𝑓𝑐 𝑡), παίρνουμε το σήμα:

Η εισαγωγή της ψηφιακής πληροφορίας στο αναλογικό κύμα
ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να γίνει μέσω μίας πληθώρας
τρόπων. Ο απλούστερος από αυτούς είναι η κατά πλάτος
διαμόρφωση, όπου το σήμα πληροφορίας A(t) καθορίζει το
πλάτος ενός ημιτονοειδούς (το αποκαλούμενο και φέρον),
με κεντρική συχνότητα fc. Δηλαδή το μεταδιδόμενο σήμα x(t)
μπορεί να εκφραστεί ως:

𝑦(𝑡) = 𝐼(𝑡) sin2(2𝜋𝑓𝑐 𝑡) + 𝑄(𝑡) cos(2𝜋𝑓𝑐 𝑡) sin(2𝜋𝑓𝑐 𝑡)
το οποίο, εφαρμόζοντας τριγωνομετρικές ταυτότητες,
ισούται με:

𝑥(𝑡) = 𝐴(𝑡) cos(2𝜋𝑓𝑐 𝑡)

𝑦(𝑡) =

Σε αυτό το απλό σχήμα διαμόρφωσης, όπου το σήμα
πληροφορίας μεταφέρεται ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα
ραδιοσυχνοτήτων μέσω του φέροντος, μπορούμε να
απομονώσουμε το σήμα πληροφορίας μέσω της διαδικασίας
της αποδιαμόρφωσης. Σύμφωνα με αυτή, αρχικά
πολλαπλασιάζουμε το σήμα x(t) με το αρχικό φέρον:

Συνεπώς, όπως είδαμε και προηγουμένως, μπορούμε να
ανακτήσουμε αποκλειστικά το σήμα I(t) μέσω βαθυπερατού
φιλτραρίσματος. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθούμε για
την απομόνωση του σήματος πληροφορίας Q(t),
πολλαπλασιάζοντας αυτή τη φορά το συνολικό σήμα με το
ημιτονοειδές cos(2𝜋𝑓𝑐 𝑡).

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡) cos(2𝜋𝑓𝑐 𝑡) =
= 𝐴(𝑡) cos2(2𝜋𝑓𝑐 𝑡) =

Παρατηρούμε ότι μέσω των διαμορφώσεων τύπου QAM,
μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ορθογωνιότητα των
φέροντων σημάτων προκειμένου να διπλασιάσουμε το
ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων. Το συνηθέστερα
χρησιμοποιούμενο σχήμα τύπου QAM είναι το 64-QAM, στο
οποίο ομάδες των log2(64) = 6 bits εκφράζονται ως 8x8
δυνατοί συνδυασμοί πλατών των σημάτων, και
κωδικοποιούνται μέσω των I(t), Q(t).

𝐴(𝑡)
[1 + cos(4𝜋𝑓𝑐 𝑡)]
2

Γνωρίζοντας από ανάλυση Fourier ότι το γινόμενο δύο
σημάτων στο πεδίο του χρόνου ισούται με τη συνέλιξή τους
στο πεδίο της συχνότητας, καθώς και ότι ο Fourier
μετασχηματισμός ενός συνημιτόνου ισούται με δύο
κρουστικές στις θέσεις ±fc, για το φάσμα του σήματος y(t)
ισχύει ότι θα ισούται με το φασματικό περιεχόμενο του A(t),
καθώς και με μετατοπισμένα αντίγραφά του στις θέσεις ±fc.
Δηλαδή:

Ζώνες Συχνοτήτων, Εύρος Ζώνης, και Εμβέλεια Δικτύων
Όπως είναι εμφανές από την παραπάνω ανάλυση, τα
τηλεπικοινωνιακά
ραδιοκύματα
καταλαμβάνουν
συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων, οι οποίες εξαρτώνται
κατά κύριο λόγο από τη συχνότητα του φέροντος, fc.
Ωστόσο, καθώς υφίσταται μία πληθώρα σημάτων τα οποία
διαδίδονται μέσω ραδιοκυμάτων, όπως για παράδειγμα
ραδιοφωνικά σήματα, δεδομένα Wi-Fi και δεδομένα κινητής
τηλεφωνίας, για την αποφυγή παρεμβολών μεταξύ των
διαφόρων κατηγοριών σημάτων είναι απαραίτητο το καθένα
να καταλαμβάνει μία συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων,
δηλαδή το φασματικό του περιεχόμενο να ανήκει στο εύρος
[fc - B, fc + B]. Η παράμετρος B αποκαλείται και εύρος ζώνης
(bandwidth). Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε τόσο τον τρόπο
με τον οποίον προκύπτει, όσο και το πώς επηρεάζει την
ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων του ασύρματου δικτύου.

1
𝑌(𝑓) = 𝐴(𝑓) ∙ {𝛿(𝑓) + 𝛿(𝑓 − 2𝑓𝑐 ) + 𝛿(𝑓 + 2𝑓𝑐 )} =
2
1
= {𝐴(𝑓) + 𝐴(𝑓 − 2𝑓𝑐 ) + 𝐴(𝑓 + 2𝑓𝑐 )}
2
Αν υποθέσουμε ότι δεν υφίσταται φασματική επικάλυψη
μεταξύ των αντιγράφων, μπορούμε να απομονώσουμε το
φάσμα του A(t) και κατ’ επέκταση το αρχικό μας σήμα, μέσω
της εφαρμογής βαθυπερατού φιλτραρίσματος.
Ως ένα πιο σύνθετο σύστημα διαμόρφωσης, αναφέρουμε τη
διαμόρφωση QAM (Quadrature Amplitude Modulation), που
είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη σε τηλεφωνικά δίκτυα 4G.
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𝐼(𝑡)
𝑄(𝑡)
(1 + cos(4𝜋𝑓𝑐 𝑡)) +
sin(4𝜋𝑓𝑐 𝑡)
2
2
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Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα διαμορφωμένο σήμα κατά
πλάτος, δηλαδή της μορφής:

Γνωρίζουμε ότι το μήκος κύματος ενός ηλεκτρομαγνητικού
κύματος είναι αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητάς του (f).
Συγκεκριμένα, το μήκος κύματος λ καθορίζεται μέσω του
τύπου:

𝑥(𝑡) = 𝐴(𝑡) cos(2𝜋𝑓𝑐 𝑡 + 𝜑)
όπου το σήμα A(t) αποτελεί ένα ψηφιακό σήμα με τιμές ±1,
το οποίο και μεταφέρει fd bits/sec. Από ανάλυση Fourier,
προκύπτει:

𝜆=

όπου 𝑢 η ταχύτητα διάδοσης του κύματος. Συνεπώς,
ηλεκτρομαγνητικά κύματα υψηλότερης συχνότητας έχουν
μικρότερο μήκος κύματος.

1
𝑋(𝑓) = 𝐴(𝑓) ∙ [𝛿(𝑓 − 𝑓𝑐 ) + 𝛿(𝑓 + 𝑓𝑐 )] =
2
1
= [𝐴(𝑓 − 𝑓𝑐 ) + 𝐴(𝑓 + 𝑓𝑐 )]
2

Η μετάδοση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος σε μεγάλες
αποστάσεις εξαρτάται από το μήκος κύματός του, καθώς
αυτό καθορίζει τη συμπεριφορά του κύματος όταν αυτό
συναντά εμπόδια. Όταν το μήκος κύματος είναι μικρότερο
από τις διαστάσεις του εμποδίου στο οποίο “προσκρούει” το
κύμα, το κύμα ανακλάται και αλλάζει πορεία. Αντίθετα, όταν
το εμπόδιο είναι μεγαλύτερης διάστασης από το μήκος
κύματος του ραδιοκύματος, το ηλεκτρομαγνητικό κύμα
περιθλάται, παρακάμπτοντας το εμπόδιο. Παράλληλα, όσο
χαμηλότερο είναι το μήκος κύματος ενός ραδιοκύματος,
τόσο πιο γρήγορα χάνεται η ενέργειά του. Αυτό επιτρέπει σε
ηλεκτρομαγνητικά κύματα μεγαλύτερου μήκους κύματος και άρα, μικρότερης συχνότητας - να διαδίδονται σε
μεγαλύτερες αποστάσεις.

Δηλαδή το φάσμα του διαμορφωμένου σήματος x(t) ισούται
με το άθροισμα των μετατοπισμένων κατά ±fc φασμάτων
του αρχικού σήματος A(t).
Το προς διαμόρφωση σήμα A(t) δεν έχει συγκεκριμένη
μορφή στο χρόνο, οπότε και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε
μονοσήμαντα το φάσμα του. Ωστόσο, γνωρίζουμε τη γενική
μορφή του, η οποία θα αποτελείται από συνεχώς
εξασθενούμενο φασματικό περιεχόμενο στις θέσεις ±1 fd , ±2
fd , ±3 fd … Σε γενικές γραμμές, για την ανακατασκευή ενός
κβαντισμένου σήματος το οποίο έχει M επίπεδα κβάντισης
(στην περίπτωση της απλής διαμόρφωσης πλάτους που
εξετάζουμε, M=2), το απαιτούμενο εύρος ζώνης B=fdlog2(M).
Από τα παραπάνω, είναι εμφανές το πως η ταχύτητα
μετάδοσης των ψηφιακών δεδομένων σε δίκτυα κινητών
τηλεπικοινωνιών είναι άμεση συνάρτηση του διαθεσίμου
εύρους ζώνης του καναλιού.

Σε επόμενο κείμενο θα πραγματοποιήσουμε μία ιστορική
αναδρομή στα πρωτόκολλα που έχουν εφαρμοστεί στα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, και θα αναλύσουμε, βάσει των
ανωτέρω, τις προδιαγραφές των δικτύων 5G. Παράλληλα, θα
διερευνηθούν τα διάφορα - βάσιμα ή αβάσιμα - ζητήματα
που έχουν ανακύψει σχετικά με την ασφαλή και ορθή χρήση
των 5G δικτύων.

Αν επεκτείνουμε την παραπάνω ανάλυση στη διαμόρφωση
64-QAM που αναλύσαμε προηγουμένως, εφόσον για το
καθένα από τα σήματα I(t), Q(t) έχουμε 8 επίπεδα
κβάντισης, και είναι ανεξάρτητα ανακτήσιμα μεταξύ τους,
προκύπτει ότι για διαθέσιμο εύρος ζώνης B, μπορούμε να
μεταδώσουμε δεδομένα με ρυθμό fd = B/3.

Αναφορές
(1)
(2)
(3)
(4)

Τέλος, θα δούμε πως επηρεάζεται η εμβέλεια ενός
ραδιοκύματος, συναρτήσει της συχνότητάς του.
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3

Γυροκίνηση – γωνία, αναλλοίωτη, bounce!
Γράφουν οι Αφροδίτη Νάση & Πηνελόπη Αγγελοπούλου

Στα προηγούμενα Τεύχη του Physics Time, αναφερθήκαμε
στους διάφορους πληθυσμούς φορτισμένων σωματιδίων
που περιέχει η γήινη μαγνητόσφαιρα (βλέπε Άρθρο 1ου
Τεύχους: Παγιδευμένα φορτισμένα σωματίδια γύρω από τη
Γη), και εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο ένα φορτισμένο
σωματίδιο καταλήγει να εκτελεί γυροκίνηση γύρω από μία
μαγνητική δυναμική γραμμή (βλέπε Άρθρο 2ου Τεύχους:
Γυροκίνηση – ο Lorentz και η έλικα). Σε αυτό το άρθρο θα
δούμε κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες αυτής της κίνησης,
που θα μας υποδείξουν το πώς οδηγούμαστε στην κίνηση
ανάκλασης/αναπήδησης κατά μήκος μιας μαγνητικής
δυναμικής γραμμής.
Σύμφωνα με τη γενικότερη περίπτωση, η οποία αναλύθηκε
στο 2ο Τεύχος, σε ένα σωματίδιο μάζας m και φορτίου q, το
⃗ και επιτάχυνση 𝑎 = 𝑑𝑉⃗, σε
οποίο κινείται με ταχύτητα 𝑉
𝑑𝑡

⃗ και ηλεκτρικό πεδίο 𝛦⃗ , στο
περιοχή με μαγνητικό πεδίο 𝛣
οποίο ασκείται και μια εξωτερική δύναμη ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝜀𝜉 , θα ασκείται η
⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗ ×𝐵
⃗ ) + ⃗⃗⃗⃗⃗
συνολική δύναμη: 𝐹 = 𝐹𝐿 + 𝐹𝜀𝜉 = 𝑞(𝐸⃗ + 𝑉
𝐹𝜀𝜉 ,
όπου ⃗⃗⃗
𝐹𝐿 η δύναμη Lorentz.
Εικόνα 3-1: Ο ορισμός του οδηγού κέντρου ως το κέντρο της
κυκλικής κίνησης που εκτελούν τα σωματίδια γύρω από το
μαγνητικό πεδίο, και ο διαχωρισμός των κινήσεων στην κίνηση του
οδηγού κέντρου (κατά μήκος της μαγνητικής γραμμής), και του
πραγματικού σωματιδίου (που κινείται κυκλικά γύρω από το οδηγό
κέντρο). (Πηγή και Πηγή)

Είδαμε ότι στην πιο απλή περίπτωση των παραπάνω, όπου
το σωματίδιο κινείται σε περιοχή στην οποία υπάρχει ένα
⃗ , απουσία
ομογενές και σταθερό μαγνητικό πεδίο 𝛣
⃗
⃗
ηλεκτρικού πεδίου, 𝛦 = 0 , και απουσία εξωτερικής
⃗ ×𝐵
⃗.
δύναμης, ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐹𝜀𝜉 = ⃗0, τότε η δύναμη γίνεται: 𝐹 = 𝑞𝑉

Βρισκόμαστε, δηλαδή, στην ανάλυσή μας στο σημείο όπου
ένα σωματίδιο, ή πιο σωστά, το οδηγό κέντρο της κίνησής
του, κινείται με σταθερή ταχύτητα ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉𝑔𝑐 κατά μήκος μιας
μαγνητικής δυναμικής γραμμής του γεωμαγνητικού πεδίου.

Χωρίζοντας την ταχύτητα σε δυο επιμέρους συνιστώσες,
⃗ = ⃗⃗⃗⃗
𝑉
𝑉⊥ + ⃗⃗⃗
𝑉∥ , και ορίζοντας ως οδηγό κέντρο (guiding center)
το κέντρο της κυκλικής τροχιάς, είδαμε ότι τελικά το φορτίο
εκτελεί δυο επιμέρους κινήσεις:
•

•

Γνωρίζουμε όμως, ότι οι δυναμικές γραμμές εκκινούν στο
Βόρειο Μαγνητικό (και αντίστοιχα Νότιο Γεωγραφικό) Πόλο
και τερματίζουν στο Νότιο Μαγνητικό (και αντίστοιχα Βόρειο
Γεωγραφικό) Πόλο. Επιπλέον, από τη γεωμετρία του
γεωμαγνητικού πεδίου, γνωρίζουμε πως οι δυναμικές
γραμμές είναι πιο αραιές στο ισημερινό επίπεδο, και πιο
πυκνές προς τους πόλους. Αυτό σημαίνει ότι, πλησιάζοντας
προς τους πόλους, η ένταση του γεωμαγνητικού πεδίου
αυξάνεται – ή, στην περίπτωση που μελετάμε, το πεδίο
παύει πια να θεωρείται σταθερό και ομογενές, όπως
θεωρήσαμε παραπάνω.

Μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση που εκτελεί το οδηγό
κέντρο κατά μήκος μιας μαγνητικής δυναμικής
γραμμής με ταχύτητα ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑉𝑔𝑐 = ⃗⃗⃗
𝑉∥ ,
Μια ομαλή κυκλική κίνηση (κίνηση Larmor) που εκτελεί
το σωματίδιο γύρω από το οδηγό κέντρο, με ταχύτητα
Larmor ⃗⃗⃗
𝑉𝐿 = ⃗⃗⃗⃗
𝑉⊥ .

Ο συνδυασμός των δυο κινήσεων αποτελεί τη γυροκίνηση
(gyro-motion), μία ελικοειδή κίνηση κατά μήκος και γύρω
από τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου, με
ακτίνα που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του
σωματιδίου (μάζα m και φορτίο q).
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Η δεύτερη σημαντική ποσότητα που θα ορίσουμε, είναι η
πρώτη αδιαβατική αναλλοίωτη (adiabatic invariant), που
συμβολίζεται με μ και ονομάζεται μαγνητική ροπή.
Οι αδιαβατικές αναλλοίωτες είναι ποσότητες οι οποίες
προκύπτουν σε φυσικά συστήματα τα οποία παρουσιάζουν
περιοδικές κινήσεις. Προκύπτουν από το ολοκλήρωμα της
δράσης, δηλαδή από το ολοκλήρωμα της γενικευμένης
ορμής του σωματιδίου κατά μήκος της τροχιάς μιας
περιοδικής κίνησης. Θεωρούνται διατηρούμενες όταν το
σύστημα παρουσιάζει πολύ αργές μεταβολές.
Στην περίπτωση της γήινης μαγνητόσφαιρας, οι περιοδικές
κινήσεις είναι οι τρεις χαρακτηριστικές κινήσεις των
σωματιδίων, στις οποίες αντιστοιχεί από μια αδιαβατική
αναλλοίωτη. Οι μεταβολές του συστήματος προκαλούνται
από γεωμαγνητικές διαταραχές, επομένως οι αδιαβατικές
αναλλοίωτες διατηρούνται όταν οι γεωμαγνητικές
διαταραχές έχουν περιόδους μεγαλύτερες από τις
περιόδους των τριών χαρακτηριστικών κινήσεων των
σωματιδίων.

Εικόνα 3-2: Απλοποιημένη απεικόνιση του μαγνητικού πεδίου της
Γης κοντά στην επιφάνειά της. Πηγή: Professor Kenneth R. Lang,
Tufts University.

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα
απλοποιήσουμε το συλλογισμό μας ορίζοντας κάποιες
ποσότητες που θα μας βοηθήσουν στην ανάλυσή μας. Η
πρώτη είναι η γωνία κλίσης (pitch angle), που συμβολίζεται
με α, και ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζει η συνολική
⃗ του σωματιδίου με το άνυσμα 𝛣
⃗ του
ταχύτητα 𝑉
γεωμαγνητικού πεδίου. Διαφορετικά, η εφαπτομένη της
γωνίας κλίσης α ορίζεται ως ο λόγος της κάθετης προς την
𝑉
𝑉
παράλληλη ταχύτητα: tan(𝑎) = 𝑉⊥ = 𝑉 𝐿 , το οποίο δίνει:
∥

−1

𝑎 = tan

Ως τώρα έχουμε δει την πρώτη από αυτές, την γυροκίνηση,
και η περιοδική κίνηση που μας ενδιαφέρει για να
υπολογίσουμε την πρώτη αδιαβατική αναλλοίωτη είναι η
ομαλή κυκλική κίνηση που διαγράφει το σωματίδιο γύρω
από το οδηγό κέντρο, δηλαδή η κίνηση Larmor. Η κίνηση
⃗⃗⃗𝐿 =
αυτή, με ταχύτητα ⃗⃗⃗
𝑉𝐿 , και με τη δύναμη Lorentz (𝐹
⃗
⃗
⃗⃗⃗
⃗
𝑞𝑉 × 𝐵 = 𝑞𝑉𝐿 × 𝐵 = 𝑞𝑉𝐿 𝐵 sin(90°) = 𝑞𝑉𝐿 𝐵) να δρα ως

𝑔𝑐

𝑉𝐿
( )
𝑉𝑔𝑐

κεντρομόλος

δύναμη

(𝐹𝜅𝜀𝜈𝜏 =

𝑚𝑉𝐿2
𝑟𝐿

),

δίνει

κάποιες

ποσότητες που θα χρησιμοποιήσουμε:
•

Με τη βοήθεια της γωνίας κλίσης, οι συνιστώσες της
ταχύτητας μπορούν πλέον να γραφούν ως:
𝑉𝐿 = 𝑉 sin(𝑎) και 𝑉𝑔𝑐 = 𝑉 cos(𝑎)

την ακτίνα 𝑟𝐿 της κυκλικής κίνησης (ακτίνα Larmor ή
γυροακτίνα):
𝐹 = 𝐹𝜅𝜀𝜈𝜏 → 𝑞𝑉𝐿 𝐵 =

•

𝑚𝑉𝐿2
𝑚𝑉𝐿
→ 𝑟𝐿 =
𝑟𝐿
𝑞𝐵

την κυκλική ταχύτητα ή συχνότητα 𝜔 της κυκλική
κίνησης (συχνότητα Larmor ή γυροσυχνότητα):
𝜔=

𝑉𝐿
𝑉𝐿
𝑞𝐵
= 𝑚𝑉𝐿 → 𝜔 =
𝑟𝐿
𝑚
𝑞𝐵

•

την περίοδο 𝜏𝐿 της κυκλικής κίνησης:
𝜔=

2𝜋
2𝜋 2𝜋
2𝜋𝑚
→ 𝜏𝐿 =
= 𝑞𝐵 → 𝜏𝐿 =
𝜏𝐿
𝜔
𝑞𝐵
𝑚

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 1η αδιαβατική αναλλοίωτη
(μαγνητική ροπή) ισούται με το ολοκλήρωμα δράσης της
γενικευμένης ορμής του σωματιδίου κάθετα στο μαγνητικό
πεδίο κατά μήκος της κλειστής κυκλικής τροχιάς του

Εικόνα 3-3: Η γωνία κλίσης α όπως ορίζεται από τα ανύσματα της
ταχύτητας V και του μαγνητικού πεδίου B. (Πηγή)
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⃗,
σωματιδίου. Η τροχιά εκτελείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο 𝛣
το οποίο θεωρούμε ότι προέρχεται από ένα δυναμικό 𝐴 ως
⃗ = ⃗∇ × 𝐴. Η ορμή του σωματιδίου ορίζεται ως ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⊥ =
𝐵
𝑝𝐿 = 𝑚𝑉
⃗⃗⃗𝐿 , αλλά η γενικευμένη ορμή του είναι:
𝑚𝑉

Η αδιαβατική αυτή αναλλοίωτη θεωρούμε ότι διατηρείται
όταν οι μεταβολές που παρουσιάζει το μαγνητικό πεδίο
είναι αρκούντως μικρές, σε σχέση πάντα με τις
χαρακτηριστικές ποσότητες της κίνησης στην οποία
αναφέρονται. Δηλαδή, οι σχετικές χρονικές μεταβολές του
μαγνητικού πεδίου θα πρέπει να συμβαίνουν πολύ πιο αργά
από την περίοδο της κυκλικής κίνησης:

⃗⃗⃗𝐿 + 𝑞𝐴
𝑃⃗ = ⃗⃗⃗⃗
𝑝𝐿 + 𝑞𝐴 = 𝑚𝑉
Ορίζοντας το στοιχείο μήκους κατά μήκος της τροχιάς ως ⃗⃗⃗
𝑑𝑙 ,
με φορά όμοια με της ταχύτητας ⃗⃗⃗
𝑉𝐿 , ολοκληρώνουμε και
παίρνουμε τη δράση1:

|

1 𝜕𝐵
1
1 𝜕𝐵
𝑞𝐵
|≪| | → |
|≪|
|
𝐵 𝜕𝑡
𝜏𝐿
𝐵 𝜕𝑡
2𝜋𝑚

και οι σχετικές χωρικές μεταβολές του μαγνητικού πεδίου
θα πρέπει να είναι πολύ μικρές στην κλίμακα της
γυροακτίνας:

𝜋𝑝𝐿2
𝐽1 = ∮ 𝑃⃗ ∙ ⃗⃗⃗
𝑑𝑙 = ⋯ =
𝑞𝐵

|

∇𝐵
1
∇𝐵
𝑞𝐵
|≪| | → | |≪|
|
𝐵
𝑟𝐿
𝐵
𝑚𝑉⊥

Αφού υπολογίσαμε τη γωνία κλίσης α και την 1η αδιαβατική
αναλλοίωτη μ, μπορούμε επιτέλους να απαντήσουμε στο
ερώτημά μας: Τί συμβαίνει κατά την κίνηση του
σωματιδίου καθώς οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές
πυκνώνουν και τερματίζονται στους Πόλους;
Εικόνα 3-4: Μια προβολή της ομαλής κυκλικής κίνησης που εκτελεί
ένα (θετικά φορτισμένο) σωματίδιο κάθετα στο μαγνητικό πεδίο
που υπάρχει στο χώρο. Η φορά της (κάθετης) ταχύτητας καθορίζει
⃗⃗⃗ του ολοκληρώματος. Το στοιχείο εμβαδού
και το στοιχείο μήκους 𝑑𝑙
⃗⃗⃗⃗ ορίζεται στο εσωτερικό της τροχιάς και έχει φορά όμοια με του
𝑑𝑆
πεδίου. Οι ορισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του
ολοκληρώματος της δράσης για την κίνηση αυτή, το οποίο μας δίνει
την πρώτη αδιαβατική αναλλοίωτη μ. Πηγή: (2).

Αφού θεωρήσαμε πως οι αδιαβατικές αναλλοίωτες μένουν
σταθερές υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αυτό σημαίνει ότι:
𝜇 = 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜀𝜌ό
Επεξεργαζόμαστε λίγο τη σχέση για την ποσότητα μ:
𝜇=

Αντί όμως για τη δράση 𝐽1, ως πρώτη αδιαβατική
αναλλοίωτη ορίζουμε την ποσότητα μ:
𝜇=

𝜋𝑝𝐿2

(𝑚𝑉𝐿 )2 𝑚𝑉𝐿2 𝑚𝑉 2 sin2(𝑎)
𝑝𝐿2
=
=
=
=
2𝑚𝐵
2𝑚𝐵
2𝐵
2𝐵
=

𝑝𝐿2

𝑞
𝑞
𝐽 → 𝜇=
∙
→ 𝜇=
2𝜋𝑚 1
2𝜋𝑚 𝑞𝐵
2𝑚𝐵

𝑚𝑉 2 sin2(𝑎)
∙
= 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜀𝜌ό
2
𝐵
𝑚𝑉 2

την οποία ονομάζουμε μαγνητική ροπή.

Θεωρώντας ότι η κινητική ενέργεια του σωματιδίου 2
μένει σταθερή κατά τη γυροκίνηση, καταλήγουμε στο ότι η

1

ποσότητα 𝐵 είναι αυτή που θα πρέπει να παραμένει
σταθερή, δηλαδή:

sin2 (𝑎)

Αναλυτικά η πράξη του υπολογισμού του ολοκληρώματος δράσης:
⃗⃗⃗𝐿 + 𝑞𝐴 ) ∙ ⃗⃗⃗
⃗⃗⃗𝐿 ∙ ⃗⃗⃗
𝐽1 = ∮ 𝑃⃗ ∙ ⃗⃗⃗
𝑑𝑙 = ∮(𝑚𝑉
𝑑𝑙 = ∮ 𝑚𝑉
𝑑𝑙 + ∮ 𝑞𝐴 ∙ ⃗⃗⃗
𝑑𝑙 =

sin2(𝑎)
= 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜀𝜌ό
𝐵

⃗⃗⃗⃗ = 𝑚𝑉𝐿 ∮ 𝑑𝑙 + 𝑞 ∬ 𝐵
⃗⃗⃗⃗ =
⃗ ×A
⃗ ) ∙ 𝑑𝑆
⃗ ∙ 𝑑𝑆
= 𝑚 ∮ 𝑉𝐿 𝑑𝑙 cos(0°) + 𝑞 ∬(∇

Καθώς το σωματίδιο κινείται κατά μήκος των δυναμικών
γραμμών προς την Γη, το μαγνητικό πεδίο 𝐵 αυξάνεται,
δηλαδή πρέπει και το sin2(𝑎) να αυξηθεί, αφού ο λόγος
τους πρέπει να παραμένει σταθερός, άρα να αυξηθεί η
γωνία κλίσης α. Όταν η γωνία α αυξηθεί τόσο ώστε να γίνει
𝛼=90°, το σωματίδιο ανακλάται, επιστρέφει στον ισημερινό
και επαναλαμβάνει την κίνησή του στο αντίθετο ημισφαίριο.

= 𝑚𝑉𝐿 2𝜋𝑟𝐿 + 𝑞 ∬ 𝑞𝐵𝑑𝑆 cos(180°) = 𝑚𝑉𝐿 2𝜋𝑟𝐿 − 𝑞𝐵 ∬ 𝑑𝑆 =
= 𝑚𝑉𝐿 2𝜋𝑟𝐿 − 𝑞𝐵𝜋𝑟𝐿2 = 𝑚𝑉𝐿 2𝜋

= 2𝜋

(𝑚𝑉𝐿 )2
𝑞𝐵

−𝜋

(𝑚𝑉𝐿 )2
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𝑚𝑉𝐿
𝑚𝑉𝐿 2
− 𝑞𝐵𝜋 (
) =
𝑞𝐵
𝑞𝐵

=𝜋

(𝑚𝑉𝐿 )2
𝑞𝐵

=

𝜋𝑝𝐿 2
𝑞𝐵
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σχέση που μας δίνει τις αντίστοιχες τιμές τους στο σημείο
όπου το σωματίδιο ανακλάται (mirror) ως εξής:
sin2(𝑎𝑒𝑞 ) sin2 (𝑎𝑀 )
sin2 (𝑎)
= 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜀𝜌ό →
=
𝐵
𝐵𝑒𝑞
𝐵𝑀
Όμως στο σημείο ανάκλασης είναι 𝑎𝑀 = 90° → sin(𝑎𝑀 ) = 1,
και άρα:
sin2(𝑎𝑒𝑞 )
𝐵𝑒𝑞
1
=
→ 𝐵𝑀 =
2
𝐵𝑒𝑞
𝐵𝑀
sin (𝑎𝑒𝑞 )
είναι η σχέση που μας δίνει την τιμή του πεδίου στο σημείο
ανάκλασης2.
Αντίστοιχα, αν γνωρίζουμε τις τιμές του πεδίου 𝐵𝑒𝑞 και 𝐵𝑀 ,
μπορούμε να βρούμε την ισημερινή γωνία κλίσης του
σωματιδίου από τη σχέση:

Εικόνα 3-5: Η γωνία κλίσης α αυξάνεται καθώς το σωματίδιο
πλησιάζει στους πόλους, όπου το μαγνητικό πεδίο είναι
ισχυρότερο. Όταν γίνει ίση με 90ο το σωματίδιο ανακλάται και
συνεχίζει την κίνησή του στο άλλο ημισφαίριο. Πηγή: (2).

Επομένως, το σωματίδιο βρίσκεται παγιδευμένο μέσα σε μία
“μαγνητική φιάλη”, εκτελώντας μία περιοδική κίνηση μεταξύ
των δύο κατοπτρικών σημείων ανάκλασης στα δυο
ημισφαίρια. Η κίνηση αυτή του οδηγού κέντρου μεταξύ των
δύο σημείων ανάκλασης, ονομάζεται κίνηση ανάκλασης ή
αναπήδησης (bounce motion), και είναι η δεύτερη από τις
τρεις χαρακτηριστικές κινήσεις που εκτελούν τα
παγιδευμένα
φορτισμένα
σωματίδια
στη
γήινη
μαγνητόσφαιρα.

sin2(𝑎eq) =

𝛣eq
𝛣eq
→ sin(𝑎eq) = √
→
𝛣M
𝛣M

𝛣eq
→ 𝑎eq = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (√ )
𝛣M
Σε επόμενο άρθρο θα δούμε πώς η κίνηση αναπήδησης
ορίζει τη δεύτερη αδιαβατική αναλλοίωτη, η διατήρηση της
οποίας οδηγεί στην τρίτη χαρακτηριστική κίνηση των
σωματιδίων, την κίνηση ολίσθησης.
Αναφορές
(1) Ι. Α. Δαγκλής, Σημειώσεις μαθήματος Διαστημικής
Φυσικής, e-class.
(2) Walt, Introduction to Geomagnetically Trapped Radiation.
(3) Kivelson & Russel, Introduction to Space Physics.
(4) Kallenrode, Space Physics.
(5) Chen, Introduction to Plasma Physics and Controlled
Fusion
(6) Βιβλίο Φυσικής Β Λυκείου, Κεφάλαιο 5.8.

Εικόνα 3-6: Η μαγνητική φιάλη που σχηματίζεται λόγω της
ανάκλασης των σωματιδίων μεταξύ δυο σημείων. (Πηγή)
Είναι προφανές από αυτή τη σχέση, ότι για πολύ μικρές τιμές της
ισημερινής γωνίας κλίσης 𝑎𝑒𝑞 , η τιμή του πεδίου στο σημείο ανάκλασης 𝐵𝑀
θα είναι πολύ μεγάλη. Σε αυτή την περίπτωση το σωματίδιο μπορεί να μην
συναντήσει ποτέ το απαιτούμενο μαγνητικό πεδίο για να ανακλαστεί και θα
χαθεί στην ατμόσφαιρα καθώς συνεχίζει να κινείται κατά μήκος της
δυναμικής γραμμής. Αν τώρα η τιμή της 𝑎𝑒𝑞 είναι πολύ μεγάλη, τότε η τιμή
του πεδίου στο σημείο ανάκλασης 𝐵𝑀 θα είναι πολύ μικρή, και το
σωματίδιο θα ανακλάται κοντά στο ισημερινό επίπεδο. Για 𝑎𝑒𝑞 = 90° το
σωματίδιο βρίσκεται παγιδευμένο στον Ισημερινό.
2

sin2 (𝑎)

Η εξίσωση
= 𝜎𝜏𝛼𝜃𝜀𝜌ό δίνει την γωνία 𝛼 σε
𝐵
οποιαδήποτε θέση της τροχιάς του σωματιδίου, αν το 𝛣 εκεί
είναι γνωστό. Δίνει επίσης το 𝛣 στο σημείο ανάκλασης ως
συνάρτηση των 𝛼, 𝛣 σε οποιαδήποτε άλλη θέση.
Συνήθως χρησιμοποιούμε την τιμή του πεδίου 𝛣 και της
γωνίας κλίσης 𝛼 στο ισημερινό (equatorial) επίπεδο, 𝛣𝑒𝑞 και
𝑎𝑒𝑞 . Γνωρίζοντας αυτές, μπορούμε να κατασκευάσουμε μια
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4

Προς τη θεωρία του Καθιερωμένου Προτύπου - Μέρος Τρίτο:
Οι τελεστές, οι σχέσεις μετάθεσης και η εξίσωση του Schrödinger
Γράφει ο Γιώργος Μελαχροινός
πιο τετριμμένο στην επίλυσή του(1) συγκριτικά με το άτομο
του Υδρογόνου(2) όπου το δυναμικό στο σύστημα κέντρου

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου με τίτλο “Προς τη θεωρία
του Καθιερωμένου Προτύπου” παρουσιάστηκε η γένεση
της κβαντικής μηχανικής προκειμένου να μπορέσουν οι
τότε επιστήμονες να εξηγήσουν την εκπομπή του μέλανος
σώματος καθώς η κλασική φυσική αποτύγχανε να
ερμηνεύσει το συγκεκριμένο φαινόμενο. Επίσης
καταφέραμε να εξηγήσουμε ποιοτικά την ευστάθεια του
ατόμου του Υδρογόνου χρησιμοποιώντας την αρχή της
αβεβαιότητας του Heisenberg:
(∆x̂)(Δp̂) ≥

μάζας είναι V = −

2μ

e2

Z r , όπου μ να είναι η ανηγμένη
μάζα του συστήματος και Z ο ατομικός αριθμός του
ħ2

ατόμου του Υδρογόνου. Μπορεί μεν να καταφέραμε να
λύσαμε το άτομο του υδρογόνου, στο οποίο ο τελεστής της
ορμής γράφεται συναρτήσει των πολικών συντεταγμένων
(r, θ, φ) αλλά όπως βλέπουμε(2) οι πράξεις είναι πολλές και
ιδιαίτερα απαιτητικές. Και αν μας φαίνονται ήδη
κουραστικές οι συγκεκριμένες πράξεις ας σκεφτούμε το τι
θα γίνει όταν θα προσθέσουμε στην χαμιλτονιανή μας και
άλλους όρους, όπως είναι για παράδειγμα οι όροι
αλληλεπίδρασης με εξωτερικό στατικό μαγνητικό πεδίο
e
− 2m (L̂ + 2Ŝ) (ομαλό και ανώμαλο φαινόμενο Zeeman(3))

ħ
2

Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτή την σχέση η θέση και η ορμή
συμβολίστηκαν ως x̂ και p̂ με το ̂ (καπέλο) να είναι το
σύμβολο του τελεστή.

e

⃗ |z (φαινόμενο Stark(4)),
ή με εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο e|E
ή σχετικές διορθώσεις –

Για ποιο λόγο όμως ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ για τους
τελεστές; Ο λόγος είναι επειδή σε κάθε φυσικό μέγεθος,
όπως η θέση, η ορμή, η στροφορμή, η ενέργεια κτλ
αντιστοιχούμε έναν τελεστή και για αυτό μας ενδιαφέρουν
οι ιδιότητές τους. Οι τελεστές για τις συγκεκριμένες
̂ αντίστοιχα. Στο
φυσικές ποσότητες είναι οι x̂, ̂,
p L̂, H
μαθηματικό παράρτημα στο τέλος του άρθρου μπορεί να
βρει ο αναγνώστης χρήσιμες πληροφορίες για τους
τελεστές.

p4
8m3 c2

(φαινόμενα λεπτής υφής(5))

ή όρους αλληλεπίδρασης σπιν
πυρήνων (φαινόμενο υπέρλεπτης
τι θα γίνει αν προσθέσουμε στο
σωματίδια (άτομα με ατομικό
μεγαλύτερους της μονάδας).

ηλεκτρονίων και σπιν
υφής(6)) ή ακόμα και το
σύστημά μας και άλλα
ή και μαζικό αριθμό

Ας ξεκινήσουμε με την εξίσωση του Schrödinger, την
εξίσωση που περιγράφει μη σχετικιστικά κβαντικά
συστήματα. Η συγκεκριμένη εξίσωση έχει την παρακάτω
μορφή:
∂
̂ Ψ(r, t) = iħ Ψ(r, t)
H
∂t
Όπου Ψ(r, t) είναι η κυματοσυνάρτηση του συστήματος
̂ η χαμιλτονιανή του. Η κυματοσυνάρτηση Ψ του
και H
συστήματος είναι η συνάρτηση η οποία περιέχει όλη την
πληροφορία ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε
πιθανότητες και μέσες τιμές. Για ένα μη σχετικιστικό
σωμάτιο, ο τελεστής της χαμιλτονιανής είναι το άθροισμα
της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας, δηλαδή:
̂=
H

p̂2
̂(r̂, t)
+V
2m

Η ευκολία ή δυσκολία στην επίλυση του συστήματος
καθορίζεται και από την μορφή που θα έχει το δυναμικό V
και τις διαστάσεις του προβλήματος. Για παράδειγμα ένα
απλό απειρόβαθο πηγάδι (με V = 0 εντός του πηγαδιού
και V = ∞ εκτός των ορίων του) φαίνεται να είναι αρκετά
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Εικόνα 4-1: Ο Erwin Schrödinger το 1933. (Πηγή: the
Nobel Foundation archive).
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Για λόγους που δεν είναι ακόμα προφανείς, πήγαμε και
προσθέσαμε με το χέρι για παράδειγμα στον όρο
αλληλεπίδρασης με το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο αυτόν
τον τελεστή Ŝ. Πρόκειται για τον τελεστή του σπιν του
ηλεκτρονίου. Και πήγαμε, πάλι για λόγους που δεν είναι
προφανείς και εμφανίσαμε αυτό το δυάρι μόνο και μόνο
για να ταιριάξει η θεωρία μας με τα πειραματικά
δεδομένα. Αυτούς τους περίεργους όρους θα
καταφέρουμε να τους κατανοήσουμε όταν θα
χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση του Dirac. Για όσους
ενδιαφέρονται να δουν τα συγκεκριμένα φαινόμενα με
περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τους συνδέσμους που βρίσκονται στις Αναφορές.

προκύψουν κατανομές που θα περιγράφουν το φυσικό
σύστημα.
Τέλος θα επικεντρωθούμε για λίγο σε δύο δυναμικά που
θα μας οδηγήσουν σε ένα πρόβλημα, η λύση του οποίου
θα μας οδηγήσει σε κάτι που δεν έχει κανένα κλασικό
ανάλογο.
Επιλέγουμε να βάλουμε ένα άτομο, όπως για παράδειγμα
το άτομο του Υδρογόνου, σε ένα εξωτερικό στατικό
μαγνητικό πεδίο. Πρώτος ο Zeeman, παρατήρησε ότι το
γραμμικό φάσμα που προκύπτει από τις μεταβάσεις του
ηλεκτρονίου της εξωτερικής στοιβάδας θα είναι
διαφορετικό παρουσία του στατικού εξωτερικού
μαγνητικού πεδίου και μάλιστα με τρόπο που δεν
συμφωνεί με την κλασική φυσική. Πρόκειται για το ομαλό
και το ανώμαλο φαινόμενο Zeeman(9). Όπως βλέπουμε και
από την Εικόνα 4-2 οι φωτεινές γραμμές που αντιστοιχούν
στις ενεργειακές μεταπτώσεις των ηλεκτρονίων
σπάνε/διαχωρίζονται σε επιπλέον γραμμές.

Όλη η γνωστή πληροφορία ενός συστήματος, εμπεριέχεται
μέσα στην κυματοσυνάρτηση Ψ. Σύμφωνα με την ερμηνεία
της Κοπεγχάγης, η κυματοσυνάρτηση Ψ, αυτή καθ' αυτή,
δεν συνιστά μετρήσιμη ποσότητα και για αυτό δεν της
αποδίδουμε φυσικό νόημα ή περιεχόμενο. Αυτό που έχει
φυσικό νόημα σύμφωνα με την ερμηνεία της Κοπεγχάγης
είναι το τετράγωνο του μέτρου της κυματοσυνάρτησης,
καθώς αυτό αποτελεί την πυκνότητα πιθανότητας των
φυσικών μεγεθών. Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία και
πάλι, το τι ακριβώς θα συμβεί δεν είμαστε σε θέση να το
γνωρίζουμε παρά μόνο αν κάνουμε μια μέτρηση. Για
παράδειγμα το σε ποια κατάσταση θα βρεθεί το
ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου είναι θέμα
πιθανοτήτων. Θέμα πιθανοτήτων είναι και το σε ποια
απόσταση θα βρεθεί το ηλεκτρόνιο από τον πυρήνα. Οι
πιθανότητες δίνονται από τις ποσότητες |⟨α|Ψ⟩|2 το οποίο
μας δίνει την πιθανότητα το σύστημά μας που
περιγράφεται από την κυματοσυνάρτηση Ψ να βρεθεί την
κατάσταση α.

Ας πάμε τώρα να κατευθύνουμε μία δέσμη ουδετέρων
ατόμων, όπως είναι για παράδειγμα τα άτομα του
αργύρου (ασήμι) μέσα από ένα χωρικά μεταβαλλόμενο
μαγνητικό πεδίο. Θα δούμε πως η αρχική δέσμη θα ανοίξει
σε δύο μικρότερες δέσμες.

Και εδώ είναι το σημείο που ξέσπασε ίσως το μεγαλύτερο
debate στην ιστορία της σύγχρονης φυσικής(7) καθώς το να
συμβιβαστεί κανείς με την ερμηνεία της Κοπεγχάγης δεν
είναι καθόλου εύκολο. Ακόμα και ο ίδιος ο Einstein (ο
οποίος θεωρείται και συνιδρυτής της κβαντικής θεωρίας)
δεν μπορούσε να δεχτεί ότι τα φαινόμενα του
μικρόκοσμου
κυριαρχούνται
από
πιθανότητες.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του πως “ο Θεός δεν παίζει
ζάρια με το Σύμπαν” στις αμέτρητες διαμάχες του με τον
φίλο του Niels Bohr(8).
Όπως είπαμε, δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις με
βεβαιότητα για τις καταστάσεις του συστήματός μας (όπως
για παράδειγμα ποια είναι η ενέργειά του) αν δεν κάνουμε
μέτρηση. Το πρόβλημα είναι ότι με την διαδικασία της
μέτρησης η κυματοσυνάρτηση μας παθαίνει αυτό που
ονομάζεται κατάρρευση. Για να μελετήσουμε τέτοια
συστήματα και να υπολογίσουμε πιθανότητες και μέσες
τιμές χρειαζόμαστε πολλά πανομοιότυπα αντίγραφα του
ίδιου συστήματος ώστε σε κάθε τέτοιο σύστημα να
μετρήσουμε μία μόνο φορά την ίδια ποσότητα. Έτσι θα
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Εικόνα 4-2: Το ανώμαλο φαινόμενο Zeeman στις φασματικές
γραμμές σε λάμπα υδραργύρου απουσία (Α) και παρουσία
μαγνητικού πεδίου (Β), (C). Πηγή: (9).

Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ένας επιπλέον παράγοντας,
ένας μηχανισμός ή πιο σωστά ένας επιπλέον εσωτερικός
βαθμός ελευθερίας ο οποίος, λόγω του ότι η δέσμη σπάει
στα δύο, θα πρέπει να παίρνει μόνο δύο διακριτέςκβαντισμένες τιμές.
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Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι απ' αυτό το
διανυσματικό μέγεθος μπορεί να μετρηθεί μόνο η μία του
συνιστώσα κάθε φορά ενώ οποιαδήποτε πληροφορία για
τις άλλες δύο συνιστώσες καταστρέφεται. Ο λόγος που
χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά ουδέτερα άτομα, όπως τα
άτομα του αργύρου, είναι για να περιορίσουμε στο
ελάχιστο αποκλίσεις της τροχιάς του ατόμου λόγω του
μαγνητικού πεδίου.

Σε επόμενο άρθρο θα μιλήσουμε για τον θρίαμβο του Dirac
καθώς εκείνος κατάφερε να βρει μια κομψή εξίσωση χωρίς
να χρειάζεται να βάζει με το χέρι όρους ώστε να συμφωνεί
η θεωρία του με το πείραμα.
Έτσι κάναμε μερικά μεγάλα βήματα προκειμένου να
καταφέρουμε να εξηγήσουμε μερικά φαινόμενα ακόμα.
Βέβαια η παραπάνω περιληπτική παρουσίαση δεν είναι
ό,τι καλύτερο για να μπορέσει κανείς να πει ότι έχει
κατανοήσει πλήρως τα παραπάνω φαινόμενα. Ας έχουμε
και στο νου μας ότι μέσα σε έξι σελίδες, στις οποίες έχουν
παραληφθεί πάρα πολλές έννοιες, εξισώσεις και
παραδείγματα, αναφέρθηκαν έννοιες που χρειάζονται
τουλάχιστον δύο εξάμηνα μαθημάτων κβαντομηχανικής
και μαθηματικών, αμέτρητα πρόχειρα χαρτιά με
αποτυχημένες προσπάθειες και αμέτρητες πράξεις για να
αναπαραχθούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ώστε να
μπορέσουμε να καταλάβουμε τα παραπάνω.

Γιατί όμως χρησιμοποιούμε ανομοιογενές πεδίο; Έστω ότι
και πάλι έχουμε για απλότητα το άτομο του Υδρογόνου στη
διάθεσή μας. Ο πυρήνας και το ηλεκτρόνιο του ατόμου
καθώς κινούνται μέσα στο μαγνητικό πεδίο, λόγω του
αντίθετου του φορτίου τους, θα δεχτούν αντίθετες
δυνάμεις Lorentz οι οποίες θα οδηγήσουν σε ροπές
στρέψης με αποτέλεσμα το σύστημα του πυρήνα και του
ηλεκτρονίου να τεθεί σε περιστροφή οπότε και η τροχιά
του ατόμου θα μείνει ανεπηρέαστη. Αντίθετα οποιαδήποτε
ανομοιογένεια του μαγνητικού πεδίου θα έχει ως
αποτέλεσμα να μην οδηγήσει σε ζεύγος δυνάμεων που θα
στρέψει το σύστημα αλλά σε δύναμη που θα απομακρύνει
το άτομο από την αρχική του πορεία. Για αυτό
χρειαζόμαστε ένα ισχυρά ανομοιογενές πεδίο ώστε το
πεδίο να μην είναι ανομοιογενές μόνο σε μακροσκοπικές
κλίμακες αλλά να μπορεί να επηρεάσει τις κινήσεις στις
ατομικές κλίμακες.

Πρέπει να προσέξουμε όμως ότι η εξίσωση του
Schrödinger, που στην πράξη είναι μία διαφορική εξίσωση,
έχει ένα σημαντικό πρόβλημα: δεν είναι αναλλοίωτη κατά
Lorentz(11). Όπως βλέπουμε άλλωστε είναι μια διαφορική
εξίσωση δευτέρου βαθμού ως προς τις μεταβλητές της
θέσης (λόγω του τελεστή της ορμής) ενώ είναι μια
διαφορική εξίσωση πρώτου βαθμού ως προς τη μεταβλητή
του χρόνου 𝑡. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να
εφαρμοστεί η συγκεκριμένη εξίσωση για την περιγραφή
ελεύθερων σχετικιστικών σωματιδίων και να μην μπορεί
να προκύψει η διάσημη σχετικιστική σχέση ενέργειας και
ορμής E2 = p2 c 2 + m2 c 4. Στο επόμενο άρθρο θα δούμε
μία εξίσωση η οποία δεν έχει το πρόβλημα της
σχετικιστικής αναλλοιότητας που έχει η εξίσωση του
Schrödinger. Πρόκειται για την εξίσωση των Klein και
Gordon.

Όλα αυτά εξηγούνται κατάλληλα αν προσθέσουμε στην
μ
χαμιλτονιανή τον όρο – μ
⃗ ∙ ⃗Β με μ
⃗ = Β (g L ⃗L̂ + g S ⃗Ŝ ) όπου
ħ

μΒ

είναι η μαγνητόνη του Bohr, g L = 1, g S ≈ 2 (ο
⃗̂ , S⃗̂ οι
γυρομαγνητικός λόγος του ηλεκτρονίου) και L
τελεστές της τροχιακής στροφορμής και του σπιν. Για την
ώρα βάζουμε με το χέρι τον γυρομαγνητικό λόγο ίσο με 2
προκειμένου να εξηγήσουμε τα πειραματικά δεδομένα.

Εικόνα 4-3: To Πείραμα των Stern-Gerlach. Πηγή: (10)
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Μαθηματικό Παράρτημα

Από εδώ και μπρος τα στοιχεία των δύο συνόλων θα τα
συμβολίζουμε με το σύμβολο του ket, το οποίο εισήχθη
από τον Dirac, δηλαδή ως |Ψ⟩ και |Φ⟩ αντίστοιχα. Έτσι
μπορούμε να ορίσουμε την δράση ενός τελεστή ως:

Από εδώ και πέρα θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με
μαθηματικά, τα οποία θα ξεφεύγουν από τις λυκειακές
γνώσεις. Για παράδειγμα θα δούμε στο μεθεπόμενο
άρθρο, Μέρος Πέμπτο - Ο θρίαμβος του Dirac, ότι οι
κυματοσυνάρτησεις που θα προκύψουν δεν θα είναι απλές
συναρτήσεις, τριγωνομετρικά ή εκθετικά ή και συνδυασμοί
αυτών. Οι κυματοσυναρτήσεις τότε θα είναι άλλες
μαθηματικές οντότητες οι οποίες δεν είναι μονοδιάστατες
ποσότητες αλλά ανύσματα τεσσάρων διαστάσεων,
γνωστές και ως σπίνορες. Για αυτό, όπου κρίνεται
αναγκαίο, θα δημιουργούνται μαθηματικά παραρτήματα,
σαν αυτό που ακολουθεί, στο οποίο ο αναγνώστης θα
μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες για όλο αυτό το
μαθηματικό οικοδόμημα που βρίσκεται πίσω από την
θεωρία του Καθιερωμένου Προτύπου. Ωστόσο θα πρέπει
και πάλι να θυμόμαστε πως ο δρόμος που οδηγεί στο
Καθιερωμένο Πρότυπο, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα,
είναι ιδιαίτερα μακρύς και είναι πάρα πολύ δύσκολο να
παρουσιαστεί με έναν τρόπο κομψό και κατανοητό μέσα
σε μερικές σελίδες. Ας ξεκινήσουμε, όμως, από μερικά
απλά αλλά απαραίτητα στοιχεία από τη Γραμμική
Άλγεβρα:

̂|Ψ⟩ = |Φ⟩
A
Αν έχουμε ένα σύνολο S από μιγαδικά ανύσματα, ορίζουμε
ένα διαφορετικό σύνολο S̃ (δυϊκό του S) των οποίων οι
καταστάσεις ⟨s| (bra) αντιπροσωπεύονται από ⟨𝑠𝑖 | =
∗
∗
∗
(𝑠1𝑖
, 𝑠2𝑖
, … , 𝑠𝑁𝑖
). Έτσι, γενικεύουμε τον ορισμό του
εσωτερικού γινομένου ως:
∗
⟨α|b⟩ = (α1i
, α∗2i , … , α∗Ni ) ∙ (b1i , b2i , … , bNi ) =
∗
= α1i
b1i + α∗2i b2i + … + α∗Ni bNi

Η παραπάνω ποσότητα είναι εν γένει ένας μιγαδικός
αριθμός. Μπορούμε να δούμε πως το μέτρο μιας τέτοιας
κατάστασης, σύμφωνα με τον γνωστό πολλαπλασιασμό
πινάκων:
|α|2 = ⟨𝛼|𝛼⟩ = α1∗ α1 + … + α∗Ν αΝ
είναι αυστηρά ένας μη αρνητικός αριθμός.
̂ πάνω σε ένα άνυσμα
Εν γένει, η δράση ενός τελεστή Α
|α⟩ παράγει το άνυσμα |b⟩. Ωστόσο, η δράση του πάνω
στο δυϊκό του |α⟩ που είναι το ⟨α| δεν παράγει εν γένει το
δυϊκό του |b⟩ που είναι το ⟨b|, δηλαδή:

Οι τελεστές αποτελούν γενίκευση της έννοιας της
συνάρτησης, καθώς οι συναρτήσεις δρουν συνήθως πάνω
σε μεμονωμένα «αντικείμενα», ενώ ένας τελεστής μπορεί
να δράσει πάνω στη «μορφή» μιας συνάρτησης ως σύνολο
και να δώσει μια άλλη συνάρτηση. Ένα παράδειγμα
̂ ο οποίος για
τελεστή είναι αυτός της παραγώγισης D
̂=
μονοδιάστατη συνάρτηση μεταβλητής x έχει τη μορφή D
d
, ενώ για την περίπτωση των τριών διαστάσεων έχει την
dx

̂|α⟩ = |b⟩ ↮ ⟨α|A
̂ = ⟨b|
A
Οι τελεστές όμως που το κάνουν αυτό, ονομάζονται
ερμιτιανοί ή αυτοσυζυγείς και ικανοποιούν τις σχέσεις:

̂=∇
⃗ = ( ∂ , ∂ , ∂ ).
μορφή D
∂x ∂y ∂z

̂ |α⟩ = |b⟩ , ⟨α|H
̂ † = ⟨b|
H

Ένας πιο αυστηρός ορισμός για τους τελεστές είναι ο
ακόλουθος:

με το σύμβολο dagger
ερμιτιανού συζυγούς.

Δοθέντων δύο γραμμικών διανυσματικών χώρων V1 και
̂ τη μονότιμη διανυσματική
V2 καλούμε τελεστή A
̂ που δρα
συνάρτηση, δηλαδή την απεικόνιση A
αντιστοιχίζοντας σε κάθε διάνυσμα Ψ του υποσυνόλου D
(πεδίο ορισμού) του χώρου V1 , ένα και μόνο ένα διάνυσμα
Φ του υποσυνόλου R (πεδίο τιμών) του χώρου V2 :

να είναι το σύμβολο του

Μία άλλη πολύ χρήσιμη κατηγορία τελεστών είναι οι
μοναδιακοί τελεστές U (Unitary) οι οποίοι ικανοποιούν την
σχέση: U† = U −1 , δηλαδή ο αντίστροφός τους είναι ίσος
με τον ερμιτιανό συζυγή τους.
Γεννάται τώρα το ερώτημα αν υπάρχουν και αν μπορούμε
να βρούμε καταστάσεις στις οποίες όταν θα δράσει ο
τελεστής θα τις αφήσει αναλλοίωτες ή ακόμα πιο γενικά
θα τις πολλαπλασιάσει με μια σταθερά είτε πραγματική
είτε μιγαδική, δηλαδή αν μπορούμε να βρούμε τις
καταστάσεις |α⟩ αλλά και τις τιμές λα oι οποίες
ικανοποιούν την παρακάτω εξίσωση:

̂
Α

V1 ⊇ D ∋ Ψ → Φ ∈ R ⊆ V2
Τα δύο σύνολα (πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών), μπορεί να
είναι συνεχή, διακριτά, άπειρα ή πεπερασμένα ενώ
ενδέχεται να είναι κάτι αρκετά απλό για να το
αντιληφθούμε, όπως για παράδειγμα το σύνολο των
σημείων που αποτελούν το τρισδιάστατο ευκλείδειο χώρο
αλλά και κάτι πιο σύνθετο, όπως για παράδειγμα οι
καταστάσεις του σπιν ενός συστήματος.
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Οι καταστάσεις |α⟩ που ικανοποιούν την συγκεκριμένη
εξίσωση ονομάζονται ιδιοκαταστάσεις του τελεστή ενώ οι
τιμές λα ονομάζονται ιδιοτιμές του. Για αυτό το λόγο η
παραπάνω εξίσωση ονομάζεται εξίσωση ιδιοκαταστάσεων
και ιδιοτιμών. Η επίλυση της συγκεκριμένης εξίσωσης
μπορεί να είναι ιδιαίτερα απλή αλλά και ιδιαιτέρως
πολύπλοκη.

Σημειώνεται
πως
χρησιμοποιήσαμε τις
ορθογωνιότητας των ανυσμάτων της βάσης
⟨α|b⟩ = δαb
με δαb να είναι το σύμβολο του Kronecker.

Αν οι καταστάσεις στις οποίες δρα ένας τελεστής δεν είναι
ιδιοκαταστάσεις του, τότε ο τελεστής δεν αναπαρίσταται
από έναν διαγώνιο πίνακα, οι ιδιοκαταστάσεις δεν είναι οι
παραπάνω απλές στήλες αλλά άλλες στήλες που έχουν
παραπάνω από μια μη μηδενική συνιστώσα και για αυτό οι
τελικές καταστάσεις που προκύπτουν είναι υπέρθεση των
καταστάσεων της βάσης.

Οι καταστάσεις που θα περιγράφουν τα συστήματά μας θα
είναι γραμμικοί συνδυασμοί τέτοιων καταστάσεων
βάσεων.
Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι το σύνολο αυτών των
καταστάσεων συγκροτούν τη βάση του χώρου στον οποίο
ζει ο συγκεκριμένος τελεστής. Πρέπει να θυμόμαστε όμως
ότι οι βάσεις δεν είναι μοναδικές. Μπορούμε εύκολα να
βρούμε παραπάνω από μία βάση που συγκροτούν τον ίδιο
χώρο. Σύμφωνα με την γραμμική άλγεβρα ένας τελεστής
μπορεί να αναπαρασταθεί από έναν πίνακα. Οπότε
γνωρίζουμε πλέον ότι αν ένας πίνακας είναι διαγώνιος,
δηλαδή έχει μη μηδενικά στοιχεία μόνο κατά μήκος της
κυρίας διαγωνίου τότε έχει αναπαρασταθεί στη βάση των
ιδιοκαταστάσεών του και πως τα διαγώνια στοιχεία είναι
οι ιδιοτιμές του.

Έστω ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα σύστημα το οποίο
περιγράφεται από μια κατάσταση |Ψ⟩ και μπορεί να
βρεθεί σε κάποιες καταστάσεις |α⟩ με κάποια πιθανότητα
|λα |2 στην κάθε μία. Έστω ότι θέλουμε νε μετρήσουμε ένα
φυσικό μέγεθος, για παράδειγμα την ενέργεια. Αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει η κατάσταση Ψ να γραφεί στη
μορφή |Ψ⟩ = ∑𝛼 λα|α⟩. Η μέση τιμή της ενέργειας ⟨E⟩
δίνεται από την ποσότητα:
̂ |Ψ⟩ = (∑⟨𝛼|λ∗ ′ ) H
̂ (∑ 𝜆α|α⟩) =
⟨E⟩ = ⟨Ψ|H
α

Στην γενικότερη περίπτωση οι ιδιοκαταστάσεις είναι
ανύσματα 𝛮-διαστάσεων (με το 𝛮 να μπορεί να γίνει
ακόμη και άπειρο) των οποίων οι συνιστώσες είναι
μιγαδικές. Οπότε οι καταστάσεις, ακολουθώντας την ίδια
λογική της αναπαράστασης, μπορούν να αναπαρασταθούν
από στήλες της μορφής:
s1
s
|si ⟩ ≐ ( ⋮2 )
sN

𝛼′

𝛼′

𝑎

= (∑⟨𝛼|λ∗α′ ) (∑ 𝜆α𝐸α|α⟩) = ⋯ ⇒
𝛼′

𝑎

⇒ ⟨E⟩ = ∑|λα |2 Εα
α

Όμοια μπορούν να υπολογιστούν και άλλες μέσες τιμές για
τα υπόλοιπα μεγέθη αρκεί βέβαια να χρησιμοποιήσουμε
τους κατάλληλους τελεστές.

Έτσι, λοιπόν, ένας τελεστής μπορεί να αναπαρασταθεί
εύκολα στη βάση των ιδιοκαταστάσεών του ως:

Πρέπει να προσέξουμε ότι δύο τελεστές, σε αντίθεση με τα
συνήθη νούμερα δεν είναι αναγκαίο να μετατίθενται.
Ξέρουμε για παράδειγμα ότι αν 𝛼 , 𝛽 ∈ ℝ τότε θα
̂Β
̂≠Β
̂Α
̂
ικανοποιείται η σχέση 𝛼𝛽 = 𝛽𝛼. Ωστόσο εν γένει Α
που σημαίνει ότι η δράση δύο τελεστών δεν είναι
μεταθετική όπως συμβαίνει με τα συνήθη νούμερα.
Ιδιαίτερα χρήσιμο μέγεθος είναι ο μεταθέτης δύο τελεστών
ο οποίος ορίζεται ως

̂|1⟩ ⟨1|A
̂|2⟩ ⋯ ⟨1|A
̂|𝑁⟩
⟨1|A
̂|1⟩ ⟨2|A
̂|2⟩ ⋯ ⟨2|A
̂|𝑁⟩
̂ ≐ ⟨2|A
A
=
⋮
⋮
⋱
⋮
̂
̂
̂
(⟨𝑁|A|1⟩ ⟨𝑁|A|2⟩ ⋯ ⟨𝑁|A|𝑁⟩)
λ1 ⟨1|1⟩ λ2 ⟨1|2⟩ ⋯ λ𝛮 ⟨1|𝑁⟩
λ ⟨2|1⟩ λ2 ⟨2|2⟩ ⋯ λ𝛮 ⟨2|𝑁⟩
)=
=( 1
⋮
⋮
⋱
⋮
λ1 ⟨𝑁|1⟩ λ2 ⟨𝑁|2⟩ ⋯ λ𝛮 ⟨𝑁|𝑁⟩
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𝑎

̂ |α⟩) =
= (∑⟨𝛼|λ∗α′ ) (∑ 𝜆αH

Πρέπει να προσέξει ο αναγνώστης ότι δεν πρόκειται για
ισότητα ανάμεσα στην ποσότητα |s⟩ και τη στήλη αλλά
πρόκειται για μία αναπαράσταση, εξού και το σύμβολο ≐ .

λ1 0
0 λ2
=(
⋮ ⋮
0 0

σχέσεις

̂, Β
̂] = Α
̂Β
̂−Β
̂Α
̂
[Α

⋯ 0
⋯ 0)
⋱
⋮
⋯ λ𝛮

Έτσι βλέπουμε ότι ο μηδενισμός του μεταθέτη
συνεπάγεται μετάθεση, δηλαδή την αλλαγή της θέσης των
τελεστών, ενώ μη μηδενικός μεταθέτης δεν συνεπάγεται
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την αλλαγή της θέσης τους. Επίσης μη μηδενικός
μεταθέτης σημαίνει ότι οι ιδιοτιμές των συγκεκριμένων
τελεστών δεν μπορούν να μετρηθούν ταυτόχρονα καθώς
σύμφωνα με την διαδικασία της μέτρησης η δράση ενός
τελεστή επάνω σε μια κυματοσυνάρτηση θα επιστρέψει
μια ιδιοτιμή και την ιδιοκατάστασή της η οποία όμως δεν
θα αποτελεί ιδιοκατάσταση του δεύτερου τελεστή ώστε
σύμφωνα με την δεύτερη μέτρηση να πάρουμε μια ακόμη
ιδιοτιμή. Αλλά και ανάποδα, αν μετρήσουμε πρώτα
χρησιμοποιώντας τον δεύτερο τελεστή η κατάσταση που
θα προκύψει δεν θα είναι πάντοτε ιδιοκατάσταση του
πρώτου τελεστή ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε
ταυτόχρονα και τους δύο τελεστές.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως όλα αυτά είναι ένα
μαθηματικό κατασκεύασμα (με το οποίο δεν μπορεί να
εξοικειωθεί κανείς φυσικά διαβάζοντας απλά έξι σελίδες)
και τίποτα παραπάνω; Η αλήθεια είναι πως, πράγματι ναι,
πρόκειται για ένα αυστηρό μαθηματικό κατασκεύασμα, το
οποίο μας επιτρέπει όμως να μετράμε όλα αυτά που
θέλουμε, δηλαδή μας επιτρέπει να μετράμε μέσες τιμές
και πιθανότητες, αρκεί φυσικά να έχουμε στα χέρια μας
την κατάλληλη βάση (ή αλλιώς την κατάλληλη
αναπαράσταση).
Αναφορές
(1) http://esperia.iesl.forth.gr/~kafesaki/ModernPhysics/lectures/modern_physics4.html
(2) https://users.aber.ac.uk/ruw/teach/327/hatom.php
(3) https://farside.ph.utexas.edu/teaching/qm/Quantum/
node72.html
(4) http://farside.ph.utexas.edu/teaching/qm/lectures/no
de64.html
(5) https://phys.libretexts.org/Bookshelves/Quantum_Me
chanics/Book%3A_Introductory_Quantum_Mechanics
_(Fitzpatrick)/11%3A_TimeIndependent_Perturbation_Theory/11.08%3A_Fine_St
ructure_of_Hydrogen
(6) Fine and hyperfine structure of the hydrogen atom,
Notes by N. Sirica and R. Van Wesep, Unit 4
(7) https://www.iefimerida.gr/news/263396/oi-dyomegalyteroi-fysikoi-toy-kosmoy-kai-i-istoriki-sygkroysitoys-eikones
(8) https://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox
(9) https://en.wikipedia.org/wiki/Zeeman_effect
(10) https://en.wikipedia.org/wiki/Stern%E2%80%93Gerlac
h_experiment
(11) https://www.quora.com/Why-is-the-Schroedingerwave-equation-not-invariant-under-Lorentztransformation

Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα μη μηδενικού μεταθέτη (ο
οποίος συμβολίζεται με [...]) δύο τελεστών είναι αυτός της
θέσης και της ορμής, ο οποίος για την περίπτωση του
τρισδιάστατου χώρου παίρνει την μορφή:
[r̂i , p̂j ] = r̂i p̂j − p̂j r̂i = iħδij
με τα 𝑖, 𝑗 να τρέχουν επάνω στις τρεις συνιστώσες του
ευκλείδειου χώρου. Οι σχέσεις μετάθεσης πολύ πρακτικά
σημαίνουν ότι δεν μπορούμε μέσα στις εξισώσεις να
αλλάζουμε αυθαίρετα τη σειρά των τελεστών καθώς το
αποτέλεσμα που προκύπτει αν δράσει πρώτα ο τελεστής
̂ και μετά ο τελεστής Β
̂ ενδέχεται να είναι διαφορετικό
Α
̂ και μετά ο τελεστής
από το αν δράσει πρώτα ο τελεστής Β
̂
Α. Επίσης όπως θα δούμε στο επόμενο άρθρο, οι μη
τετριμμένες σχέσεις μετάθεσης των πεδίων οδηγούν και
στην κβάντωσή τους. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι
πράγματι η μη τετριμμένη σχέση μετάθεσης συμφωνεί με
το γεγονός ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε ταυτόχρονα
την θέση και την ορμή του συστήματος με μηδενική
αβεβαιότητα ταυτόχρονα όπως λέει και η αρχή της
Αβεβαιότητας του Heisenberg.
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5

Τα Μαθηματικά της Ειδικής Σχετικότητας
Γράφει ο Βαγγέλης Παπαπέτρος

Σε αυτό το άρθρο γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των
μαθηματικών εργαλείων της Ειδικής Θεωρίας της
Σχετικότητας του Albert Einstein. Ας δούμε αρχικά τον
τρισδιάστατο χώρο, ℝ3 . Κάθε σημείο του χώρου είναι σε 1-1
και επί αντιστοιχία με μια τριάδα πραγματικών αριθμών
(𝑥, 𝑦, 𝑧) (συντεταγμένες του σημείου). Δύο σημεία ορίζουν
μοναδικά ένα διάστημα (ευθύγραμμο τμήμα). Αν επιπλέον
ορίσουμε και κατεύθυνση (αρχή και πέρας) έχουμε την
έννοια του διανύσματος. Η ιδιότητα της μεταφοράς
διανύσματος χωρίς αλλαγή του μήκους και της κατεύθυνσης
του είναι μια ιδιότητα του Ευκλείδειου Χώρου. Μέσω της
ιδιότητας αυτής, μπορούμε να σκεφτούμε πώς
"προσθέτουμε" διανύσματα που έχουν κοινή αρχή και πώς
μπορούμε να ορίσουμε το πολλαπλάσιο δοθέντος
διανύσματος. Σε αντιστοιχία με τις συντεταγμένες, για
τυχόντα σημεία (𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ) , (𝑥2 , 𝑦2, 𝑧2 ) (σκεφτόμαστε ως
αρχή το (0,0,0) και ως πέρας το (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ), όπου 𝑖 = 1,2),
ορίζουμε:

ώστε να ικανοποιούνται οι ακόλουθες ιδιότητες:
i) 𝑥 + 𝑦 = 𝑦 + 𝑥, (𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸)
ii) 𝑥 + (𝑦 + 𝑧) = (𝑥 + 𝑦) + 𝑧, (𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐸)
iii) Υπάρχει (μοναδικό) στοιχείο 0 ∈ 𝛦, ώστε:
𝑥 + 0 = 𝑥 = 0 + 𝑥, (𝑥 ∈ 𝐸)
iv) Για κάθε 𝑥 ∈ 𝐸 υπάρχει (μοναδικό) – 𝑥 ∈ 𝐸 ώστε:
𝑥 + (−𝑥) = 0 = (−𝑥) + 𝑥, (𝑥 ∈ 𝐸)
v) 𝑘 ⋅ (𝑥 + 𝑦) = 𝑘 ⋅ 𝑥 + 𝑘 ⋅ 𝑦, (𝑘 ∈ ℝ , 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸)
vi) (𝑘 + 𝑘 ′ ) ∙ 𝑥 = 𝑘 ⋅ 𝑥 + 𝑘 ′ ⋅ 𝑥, (𝑘, 𝑘 ′ ∈ ℝ , 𝑥 ∈ 𝐸)
vii) (𝑘𝑘 ′ ) ⋅ 𝑥 = 𝑘 ⋅ (𝑘 ′ ⋅ 𝑥), (𝑘, 𝑘 ′ ∈ ℝ , 𝑥 ∈ 𝐸)
viii) 1 ⋅ 𝑥 = 𝑥 (𝑥 ∈ 𝐸)
Θα γράφουμε για ευκολία 𝑘𝑥 αντί για 𝑘 ⋅ 𝑥. Από τις
στοιχειώδεις ιδιότητες των πραγματικών αριθμών μπορεί
κανείς να επαληθεύσει όλες τις παραπάνω ιδιότητες για
τους χώρους ℝ𝑛 . Αντίστοιχα, μπορούμε να δώσουμε τον
ορισμό του μιγαδικού διανυσματικού χώρου όπου εκεί ο
βαθμωτός πολλαπλασιασμός γίνεται με μιγαδικό αριθμό.
Για περισσότερες πληροφορίες περί μιγαδικών αριθμών
υπάρχει το βιβλίο της Γ' Λυκείου Μαθηματικών
Κατεύθυνσης(1). Συνεχίζουμε δίνοντας ακόμη δύο χρήσιμους
ορισμούς, του χώρου με εσωτερικό γινόμενο καθώς και του
χώρου με νόρμα.

(𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ) + (𝑥2 , 𝑦2 , 𝑧2 ) ∶= (𝑥1 + 𝑥2 , 𝑦1 + 𝑦2, 𝑧1 + 𝑧2 )
και το 𝑘-πολλαπλάσιο του (𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ), όπου 𝑘 ∈ ℝ το
ορίζουμε ως:
𝑘(𝑥1 , 𝑦1, 𝑧1 ) = (𝑘𝑥1 , 𝑘𝑦1 , 𝑘𝑧1 )

Ορισμός 2: Πραγματικός Χώρος με Εσωτερικό Γινόμενο
ονομάζεται κάθε ζεύγος (𝐸, ⟨ , ⟩), όπου 𝐸 είναι ένας
πραγματικός διανυσματικός χώρος μαζί με μια απεικόνιση
⟨ , ⟩ ∶ 𝐸 × 𝐸 → ℝ που ικανοποιεί τις ακόλουθες ιδιότητες:
⟨𝑥1 + 𝑘𝑥2, 𝑦 ⟩ = ⟨𝑥1, 𝑦 ⟩ + 𝑘⟨𝑥2, 𝑦 ⟩,
(𝑥1, 𝑥2, 𝑦 ∈ 𝐸 , 𝑘 ∈ ℝ)
ii) ⟨𝑥, 𝑦1 + 𝑘𝑦2 ⟩ = ⟨𝑥, 𝑦1 ⟩ + 𝑘⟨𝑥, 𝑦2⟩,
(𝑥, 𝑦1 , 𝑦2 ∈ 𝐸 , 𝑘 ∈ ℝ)
iii) ⟨𝑥, 𝑥⟩ ≥ 0 , ∀𝑥 ∈ 𝐸
iv) ∀𝑥 ∈ 𝐸 ∶ ⟨𝑥, 𝑥⟩ = 0 ⇔ 𝑥 = 0
i)

Εικόνα 5-1: Πρόσθεση διανυσμάτων στον ℝ2 .

Μπορούμε να επεκτείνουμε τους παραπάνω ορισμούς για
οποιαδήποτε διάσταση 𝑛 όπου εκεί το τυχόν στοιχείο
καθορίζεται από 𝑛 συντεταγμένες. Αυτούς τους χώρους τους
συμβολίζουμε ως ℝ𝑛 . Έχοντας στο μυαλό μας τον
τρισδιάστατο χώρο ℝ3 (χώρο των διανυσμάτων) δίνουμε τον
γενικό ορισμό της έννοιας του διανυσματικού χώρου
υπεράνω του συνόλου ℝ των πραγματικών αριθμών.

Ορισμός 3: Χώρος με νόρμα (ή μέτρο) λέγεται κάθε ζεύγος
(𝑋, ‖ ⋅ ‖) όπου 𝑋 είναι ένας πραγματικός διανυσματικός
χώρος και ‖⋅‖ ∶ 𝑋 → ℝ είναι μια απεικόνιση με τις ιδιότητες:
i)
ii)
iii)
iv)

Ορισμός 1: Διανυσματικός χώρος υπεράνω του ℝ ή αλλιώς
πραγματικός διανυσματικός χώρος είναι μια τριάδα
(𝐸, +, ∙) που αποτελείται από ένα μη-κενό σύνολο 𝐸 και
δύο απεικονίσεις:

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι κάθε χώρος με εσωτερικό
γινόμενο είναι χώρος με νόρμα. Πράγματι, αν (𝐸, ⟨ , ⟩) είναι
χώρος με εσωτερικό γινόμενο, τότε η απεικόνιση:

+∶ 𝐸 × 𝐸 → 𝔼 (πρόσθεση)
και
∙ ∶ ℝ × 𝐸 → 𝐸 (βαθμωτός πολλαπλασιασμός)
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‖𝑥‖ = 0 , ∀ 𝑥 ∈ 𝑋
‖𝑥‖ = 0 ⇔ 𝑥 = 0
‖𝑘𝑥‖ = |𝑘|‖𝑥‖, (𝑘 ∈ ℝ , 𝑥 ∈ 𝑋)
‖𝑥 + 𝑦 ‖ ≤ ‖𝑥‖ + ‖𝑦 ‖, (𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋)
(τριγωνική ανισότητα)

‖⋅‖ ∶ 𝛦 → ℝ , ‖𝑥‖ = √⟨𝑥, 𝑥⟩
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είναι νόρμα στον 𝐸 και μάλιστα ικανοποιείται ο κανόνας του
παραλληλογράμμου:

Ορισμός 4: Ψευδο-Ευκλείδειος χώρος ορίζεται ένας
πραγματικός διανυσματικός χώρο 𝛦 που είναι
εφοδιασμένος με μια απεικόνιση 𝑔 ∶ 𝐸 × 𝐸 → ℝ για την
οποία ισχύουν:

‖𝑥 + 𝑦 ‖2 + ‖𝑥 − 𝑦 ‖2 = 2‖𝑥‖2 + 2‖𝑦 ‖2 , (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐸
Υπάρχει ένα σημαντικό θεώρημα που αποδείχθηκε από τους
Jordan και Von-Neumann, που λέει ότι ένας χώρος με νόρμα
που ικανοποιεί τον κανόνα του παραλληλογράμμου είναι
Ευκλείδειος Χώρος, δηλαδή η νόρμα του προέρχεται από
εσωτερικό γινόμενο.

𝑔(𝑥1 + 𝑘𝑥2 , 𝑦) = 𝑔(𝑥1 , 𝑦) + 𝑘𝑔(𝑥2 , 𝑦),
(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑦 ∈ 𝐸, 𝑘 ∈ ℝ)
ii) 𝑔(𝑥, 𝑦1 + 𝑘𝑦2 ) = 𝑔(𝑥, 𝑦1) + 𝑘𝑔(𝑥, 𝑦2),
(𝑥, 𝑦1 , 𝑦2 ∈ 𝐸, 𝑘 ∈ ℝ)
iii) 𝑔(𝑥, 𝑦) = 𝑔(𝑦, 𝑥), (𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸)
iv) Αν 𝑔(𝑥, 𝑦) = 0 ∀𝑥 ∈ 𝐸 τότε 𝑦 = 0
i)

Τα κλασικότερα παραδείγματα Χώρων με εσωτερικό
γινόμενο, που είναι και Ευκλείδειοι, είναι οι χώροι:

Παρατηρούμε εδώ ότι ένας πραγματικός χώρος με
εσωτερικό γινόμενο είναι ψευδο-Ευκλείδειος καθώς το
εσωτερικό γινόμενο ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες του
παραπάνω ορισμού. Αντίθετα, αν (𝐸, 𝑔) είναι ένας ψευδοΕυκλείδειος χώρος, τότε η απεικόνιση 𝑔 δεν ικανοποιεί
απαραίτητα τη συνθήκη 𝑔(𝑥, 𝑥) ≥ 0 για όλα τα 𝑥 ∈ 𝐸.

ℝ𝑛 = {(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ∶ 𝑥𝑖 ∈ ℝ , 𝑖 = 1, … , 𝑛 }
με εσωτερικό γινόμενο:

𝑛

⟨𝑥, 𝑦 ⟩ ∶= ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖
Όταν έχουμε έναν ψευδο-Ευκλείδειο χώρο (𝐸, 𝑔) τότε
μπορούμε να ορίσουμε ένα "μέτρο" ‖⋅‖ ∶ 𝐸 → ℝ από τη
σχέση:

𝑖=1

όταν 𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) , 𝑦 = (𝑦1 , … , 𝑦𝑛 ) ∈ ℝ𝑛 . Παρατηρούμε
ότι για κάθε 𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ∈ ℝ𝑛 , 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛 ) ∈ ℝ𝑛
έχουμε:

‖𝑥‖ ∶= √|𝑔(𝑥, 𝑥)|

𝑛

Να σημειωθεί εδώ ότι η απεικόνιση ‖⋅‖ δεν είναι νόρμα
στον 𝐸. Επίσης, ορίζουμε τον φωτοειδή κώνο του 𝐸 ως:

‖𝑥 − 𝑦 ‖ = √⟨𝑥 − 𝑦, 𝑥 − 𝑦 ⟩ = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2
𝑖=1

Ιδιαίτερα στον τρισδιάστατο χώρο έχουμε:

𝐶 = {𝑥 ≠ 0 ∶ 𝑔(𝑥, 𝑥) = 0}

𝑠 2 = (𝑥1 − 𝑦1 )2 + (𝑥2 − 𝑦2 )2 + (𝑥3 − 𝑦3 )2

Η βασική απαίτηση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας
για το αναλλοίωτο της ταχύτητας του φωτός 𝑐 =
3 × 108 𝑚/𝑠 και την ανάγκη δυο οποιοιδήποτε
παρατηρητές να συμφωνούν στην ποσότητα 𝑠 2 = 𝑟 2 − 𝑐 2 𝑡 2,
όπου 𝑟 2 = 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 (όπου (𝑥, 𝑦, 𝑧) οι χωρικές
συντεταγμένες ενός γεγονότος και 𝑡 ο χρόνος μέτρησης)
οδήγησε στους Μετασχηματισμούς Lorenz.

Αντίστοιχα, υπάρχουν οι ορισμοί του χώρου με εσωτερικό
γινόμενο υπεράνω των μιγαδικών αριθμών ℂ όπου εκεί η
ιδιότητα ii) του Ορισμού 1 είναι η:
⟨𝑥, 𝑦 ⟩ = ̅̅̅̅̅̅̅
⟨𝑦, 𝑥⟩, (𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸)
και τα κλασικότερα παραδείγματα
διάστασης) είναι οι χώροι:

(πεπερασμένης

Θα δούμε το παράδειγμα των 2 παρατηρητών όπου ο 1ος
βρίσκεται στο σύστημα αναφοράς 𝑂(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) και ο 2ος σε
σύστημα αναφοράς 𝑂′ (𝑥 ′ , 𝑦, 𝑧, 𝑡 ′ ) (οι άξονες είναι
παράλληλοι και ο 2ος παρατηρητής κινείται στον άξονα 𝑥 με
ταχύτητα 𝑣 σε σχέση με τον 1ο) όπως στην Εικόνα 5-2. Τότε,
προκύπτουν οι εξισώσεις μεταφοράς:

ℂ𝑛 = {(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ∶ 𝑥𝑖 ∈ ℂ , 𝑖 = 1, … , 𝑛 }
με εσωτερικό γινόμενο:

𝑛

⟨𝑥, 𝑦 ⟩ ∶= ∑ 𝑥𝑖 𝑦̅𝑖
𝑥 ′ = 𝛾(𝑥 − 𝑣𝑡), 𝑦 ′ = 𝑦, 𝑧 ′ = 𝑧 , 𝑡 ′ = 𝛾 (1 −

𝑖=1

όταν 𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) , 𝑦 = (𝑦1 , … , 𝑦𝑛 ) ∈ ℂ𝑛 πάλι
με αντίστοιχη νόρμα – μέτρο:

όπου 𝛾 =

1
2

√1−𝑣𝑐

𝑥𝑣
)
𝑐2

ο παράγοντας Lorentz.

𝑐

𝑛

Η ποσότητα 𝑟 2 − 𝑐 2 𝑡 2 παραμένει σταθερή. Πράγματι,
επειδή 𝑦 ′ = 𝑦, 𝑧 ′ = 𝑧 αρκεί να αποδειχθεί ότι:

‖𝑥‖2 = ∑|𝑥𝑖 |2 , 𝑥 = (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ) ∈ ℂ𝑛
𝑖=1

Στην Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, ο χώρος στον οποίο
αναπαρίσταται η θεωρία αυτή είναι ο χώρος του Minkowski,
ο οποίος είναι ένας ψευδο-Ευκλείδειος Χώρος.
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Μήπως υπάρχει "πρότυπο" (δηλαδή γραμμική, 1 − 1 και επί
ταύτιση) του 𝑀 σε κάποιον Ευκλείδειο Χώρο; Η απάντηση
είναι καταφατική αν θεωρήσουμε τον διανυσματικό
υπόχωρο ℝ × ℝ × ℝ × 𝑖 ℝ του Ευκλείδειου Χώρου ℂ4 . Μια
απεικόνιση που μας βοηθάει σε αυτό είναι η:
𝜙: 𝑀 → ℂ4 , 𝜙(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑖𝑡)
η οποία προφανώς και είναι γραμμική, είναι 1 − 1, επί του
ℝ × ℝ × ℝ × 𝑖 ℝ και:
‖𝜙(𝑝)‖2ℂ4 = 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 + 𝑡 2 = ‖𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 ‖ = ‖𝑝‖ℝ4
όταν 𝑝 = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ∈ 𝑀.
Παρατηρούμε εδώ ότι ο χρόνος δεν είναι ίδιος για τα δύο
συστήματα αναφοράς, ούτε και το διάστημα 𝑥 και γράψαμε
τις σχέσεις που συνδέουν τις χωρικές συντεταγμένες στα
δύο συστήματα και τη σχέση μεταξύ των χρόνων του ίδιου
γεγονότος. Στη Φυσική, πριν την Ειδική Θεωρία της
Σχετικότητας, για να βρούμε σχέσεις μεταξύ των αντίστοιχων
χωρικών συντεταγμένων, έπρεπε να βασιστούμε σε δυο
παραδοχές: ότι ο χρόνος και το μήκος είναι απόλυτα μεγέθη.

Εικόνα 5-2: Η προώθηση Lorentz στον άξονα x και οι σχέσεις των
συντεταγμένων ανάμεσα σε δύο αδρανειακούς παρατηρητές.
(Πηγή)

Υπολογίζουμε και έχουμε:
(𝑥 ′ )2 − 𝑐 2 (𝑡 ′ )2 = 𝛾 2 (𝑥 − 𝑣𝑡)2 − 𝑐 2 (𝛾 2 𝑡 2 −

Για περισσότερες πληροφορίες και περισσότερη φυσική
σημασία των αντίστοιχων εννοιών μπορείτε να δείτε τις
Αναφορές του παρόντος άρθρου.

2𝛾 2 𝑡𝑥𝑣 𝛾 2 𝑥 2 𝑣 2
+
)=
𝑐2
𝑐2

= 𝛾 2 𝑥 2 − 2𝛾 2 𝑥𝑣𝑡 + 𝛾 2 𝑣 2 𝑡 2 − 𝑐 2 𝛾 2 𝑡 2 + 2𝛾 2 𝑥𝑣𝑡 +

𝛾 2 𝑥 2𝑣2
=
𝑐2

Υ.Γ: Θα ήθελα να συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή τους
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του ΦΥΣΙΚΟΥ
ΕΚΠΑ και τον tolaso για τη βοήθειά του στα σχήματα καθώς
και να τους ευχαριστήσω και για τη δική μου συμμετοχή.

𝑣2
1
𝑐2
= 𝛾 2 𝑥 2 (1 − 2 ) + 𝛾 2 𝑡 2 (𝑣 2 − 𝑐 2 ) = 𝛾 2 𝑥 2 2 − 𝛾 2 𝑡 2 2 =
𝑐
𝛾
𝛾
= 𝑥2 − 𝑐2 𝑡 2

Αναφορές

όπως θέλαμε.
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matika-G-Lykeiou-ThSp_htmlapli/?fbclid=IwAR1yafO2yuldvyGnkXnJEypHxazVvjVxiF7P6mC5S1TqskY__H6X1tjSM
(2) https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol7trans/301
(3) https://www.youtube.com/watch?v=6Tts3gxs_cM
(4) Lemos, P. J. (1983). On the mathematical uniqueness of
Minkowski space. European Journal of Physics, 4(1), 1,
doi: 10.1088/0143-0807/4/1/001.

Ορισμός 5: Ο Χώρος του Minkowski είναι ο τετραδιάστατος
πραγματικός διανυσματικός χώρος 𝑀 = ℝ4 στον οποίο
έχουμε ορίσει:
𝑔(𝑝, 𝑞) = (𝑥1 − 𝑥2 )2 + (𝑦1 − 𝑦2 )2 + (𝑧1 − 𝑧2 )2 − 𝑐 2 (𝑡1 − 𝑡2 )2

όταν 𝑝 = (𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 , 𝑡1 ), 𝑞 = (𝑥2 , 𝑦2 , 𝑧2 , 𝑡2 ), με 𝑝, 𝑞 ∈ 𝑀.
Η συνάρτηση 𝑔 ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες του ορισμού
που δόθηκε για τον ψευδο-Ευκλείδειο χώρο και άρα ο
χώρος 𝑀 είναι ψευδο-Ευκλείδειος με επαγόμενο μέτρο:
𝑠 2 = ‖𝑝‖2 = 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 − 𝑐 2 𝑡 2
όταν 𝑝 = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡).
Ένα μη-μηδενικό διάνυσμα 𝑝 = (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) ∈ 𝑀 ανήκει στον
κώνο 𝐶 = {𝑝 ≠ 0 ∶ 𝑔(𝑝, 𝑝) = 0} όταν ισχύει 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 =
𝑐 2 𝑡 2 ή αλλιώς 𝛥𝑟 2 = 𝑐 2 𝑡 2 όπου Δ𝑟 2 = 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 .
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