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1 Επιστημονικές έννοιες στην παιδική ηλικία
Γράφει ο Δημήτρης Δημόπουλος

Εισαγωγή
O Λεβ Βιγκότσκι (Лев Семёнович Выгοтский) ήταν ένας
Ρώσος Ψυχολόγος που έζησε στα πρώτα χρόνια της Σοβιε‐
τικής Ένωσης, πέθανε σε ηλικία 37 ετών από φυματίωση
(το 1934), αλλά πρόλαβε με 15 περίπου χρόνια έρευνας
να θέσει τα θεμέλια της σύγχρονης παιδαγωγικής προσέγ‐
γισης για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε μα‐
θητές με την έρευνα του στην ψυχολογική ανάπτυξη των
παιδιών.

Σχήμα 1.2: Η πρώτη έκδοση του βιβλίου «Σκέψη και
Γλώσσα», από τις Κρατικές Κοινωνικο‐Οικονομικές Εκδό‐
σεις της ΕΣΣΔ, 1924.

Κριτική στον Πιαζέ
Υπάρχουν πολλές αναφορές στον Ζαν Πιαζέ(1) (Jean
Piaget, 1896‐1980) στο έργο του Βιγκότσκι και εκπλήσ‐
σει το γεγονός ότι, ενώ ο Πιαζέ έχει διατυπώσει θέσεις
με τις οποίες ο Βιγκότσκι συμφωνεί, τελικά ο πρώτος κα‐
ταλήγει σε λανθασμένα συμπεράσματα, διότι ποτέ δεν
ερεύνησε ξεχωριστά και με επιστημονική μέθοδο την εξέ‐
λιξη των επιστημονικών εννοιών στην παιδική ηλικία. Ο
Βιγκότσκι, αντίθετα, είναι ένας από τους πρώτους που
ανέπτυξαν την έρευνα πάνω στη διδακτική διαδικασία, ξε‐
κινώντας έτσι μια μακρόχρονη παράδοση στη σοβιετική
ψυχολογία. Ο Βιγκότσκι εξαρχής αρνείται ότι οι επιστη‐
μονικές έννοιες παραλαμβάνονται σε έτοιμη μορφή από
τους ενήλικες κι ότι δεν ακολουθούν μια διαδικασία εξέ‐
λιξης στην παιδική σκέψη. Έρχεται, δηλαδή, σε αντίθεση
με την κυρίαρχη άποψη της εποχής του. Η έννοια, κατά
τον ίδιο, είναι μια γνήσια νοητική πράξη που δεν αποστη‐
θίζεται, αλλά απαιτεί μια ανύψωση της παιδικής σκέψης,
έτσι ώστε να μπορέσει να αφομοιωθεί με τις υπόλοιπες
νοητικές λειτουργίες. Η έννοια απαιτεί εκούσια προσοχή,
λογική μνήμη, σύγκριση, αφαίρεση, κτλ., που είναι δύσκο‐
λες ψυχολογικές διαδικασίες και φυσικά δεν απομνημο‐
νεύονται. Για να μπορέσει το παιδί, κατά τον Βιγκότσκι,
να μάθει μία έννοια, πρέπει να εξελιχθεί η σκέψη του.

Σχήμα 1.1: Λεβ Βιγκότσκι, 1896‐1934. Πηγή: wikipedia.org
Το σημαντικότερο συγγραφικό του έργο είναι το βιβλίο
«Σκέψη και Γλώσσα» που εκδόθηκε τη χρονιά του θα‐
νάτου του. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλου πλούτου
και εφαρμογής στη σύγχρονη πραγματικότητα. Στο φως
του έκτου κεφαλαίου του, «Επιστημονικές έννοιες στην
παιδική ηλικία», μπορούμε σήμερα να θέσουμε το πρό‐
βλημα της διδακτικής, με ένα τρόπο διαφορετικό μεν από
αυτόν που έθετε ο Βιγκότσκι, αλλά χρησιμοποιώντας τις
πολλές ανατρεπτικές ιδέες του που συμβαδίζουν με τις
σύγχρονες ανακαλύψεις και παραδοχές. Μάλιστα τώρα,
87 χρόνια μετά τη δημοσίευση του έργου του, καταλαβαί‐
νουμε και διαπιστώνουμε ακόμα καλύτερα τη διαύγεια
και την εξαιρετικά προσεκτική διατύπωση και ανάπτυξη
των ιδεών του Βιγκότσκι στο έργο του. Σε αυτό το άρ‐
θρο επιχειρείται μια παρουσίαση του 6ου κεφαλαίου του
βιβλίου «Σκέψη και Γλώσσα» που ο Βιγκότσκι ονόμασε
«Έρευνα της Ανάπτυξης Επιστημονικών Εννοιών στην Παι‐
δική Ηλικία» [1].
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Jean Piaget. Σημαντικός Ελβετός ψυχολόγος που ερεύνησε την γνω‐
στική ανάπτυξη των παιδιών.
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Μαθαίνοντας την έννοια, όπως τονίζει συχνά, η διαδικα‐
σία εξέλιξης ξεκινά και δεν τελειώνει, καθώς αυτή θα γε‐
νικευτεί, θα ενωθεί με άλλες έννοιες και θα ενσωματω‐
θεί ως προσωπικό κτήμα και μοναδικό δομικό στοιχείο
του προσωπικού νοητικού του πλέγματος. Αν δεν κάνει
το παιδί την έννοια δική του εξελίσσοντάς την, τότε οδη‐
γείται στον βερμπαλισμό, οπότε δεν έχει και κανένα όφε‐
λος από την έννοια. Δεν μπορούν να ανοιχτούν βίαια τα
μπουμπούκια νέων εννοιών (Τολστόι, 1993).

ριστεί με ανυπέρβλητα όρια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο,
τόσο οι αυθόρμητες όσο κι οι μη αυθόρμητες έννοιες, παί‐
ζουν ρόλο στη νοητική εξέλιξη του παιδιού, η οποία ωρι‐
μάζει με την ηλικία και οδηγείται σε ολοένα και πολυπλο‐
κότερες δομές. Κατά τον Βιγκότσκι, η νοητική εξέλιξη δεν
είναι η αντικατάσταση της παιδική σκέψης από την ώριμη.
Η παιδική νόηση δεν είναι δύο πεδία συγκρουόμενα και
ανταγωνιστικά, αλλά ένα σύνολο ποιοτικών ιδιομορφιών
που αναπτύσσονται ως σύνολο ανάλογα με το στάδιο ηλι‐
κίας του παιδιού. Δεν υπάρχει, λοιπόν, αντικατάσταση
της παιδικής σκέψης ή νέκρωση του παιδικού μυαλού για
να έρθει το ώριμο, αλλά μια διαρκής εξέλιξη της γλώσσας
και της σκέψης μέσα, τόσο από την κοινωνική, όσο και
από τη σχολική εμπειρία που οδηγεί το παιδί στην ωριμό‐
τητα χωρίς εσωτερικούς ανταγωνισμούς.

Είναι όμως όλες οι έννοιες ίδιες και ακολουθούν την ίδια
εξελικτική πορεία; Ο Βιγκότσκι το αρνείται αυτό, αποδο‐
μώντας τόσο τον Πιαζέ όσο και τον Τολστόι. Μέχρι να
ερευνήσει τις επιστημονικές έννοιες ξεχωριστά ο ίδιος, η
έρευνα των επιστημόνων αντιμετώπιζε το θέμα ως αδιαί‐
ρετο και εξήγαγε συμπεράσματα από τις καθημερινές έν‐
νοιες. Υπάρχει όμως μια σαφής διάκριση των καθημερι‐
νών ή αυθόρμητων εννοιών και των μη αυθόρμητων ή
επιστημονικών εννοιών. Η έννοια του «αδερφού» είναι
μια έννοια καθημερινή, ενώ η αρχή του Αρχιμήδη είναι
έννοια επιστημονική. Η κατανόηση των καθημερινών εν‐
νοιών συμβαίνει με ένα τρόπο αυθόρμητο μέσα στο κα‐
θημερινό περιβάλλον του παιδιού χωρίς να μπορέσουμε
αυτό να το οργανώσουμε ή να το επιβάλουμε. Οι επιστη‐
μονικές έννοιες, από την άλλη, είναι αποτέλεσμα μιας
εκούσιας και καλά προετοιμασμένης διδακτικής διαδικα‐
σίας σε συγκεκριμένο περιβάλλον (σχολείο) και με συγκε‐
κριμένους τρόπους. Οι επιστημονικές έννοιες συνδέονται
στενά με τη γλώσσα και την ομιλία του ενηλίκου, ενώ οι
καθημερινές έννοιες παρεμβάλλονται ανάμεσα σε διαφο‐
ρετικές ενέργειες, όχι απαραίτητα γλωσσικές.

Σχήμα 1.3: Η διαδικασία μάθησης αναπτύσσεται πάνω
στο ήδη κεκτημένο δίκτυο εννοιών με καθοδήγηση και όχι
αποστήθιση.

Μπορούμε, βέβαια, να αναγνωρίσουμε εξαιρέσεις σε αυ‐
τήν την κατηγοριοποίηση, αφού πολλές διδακτικές μέθο‐
δοι φυσικής περιλαμβάνουν, εκτός από ομιλία, και πρα‐
κτική (π.χ. εργαστήριο), αλλά επίσης πολλές καθημερινές
έννοιες πρέπει να εξηγηθούν με ομιλία στο παιδί, ακρι‐
βώς όπως εξηγούνται οι έννοιες της συγγένειας. Σίγουρα
πάντως, όλες οι έννοιες που μεταφέρονται με ομιλία βα‐
σίζονται πάντοτε στην αναγνώριση αντικειμένων, ιδιο‐
τήτων, σχέσεων και προτάσεων που προϋπάρχουν στο
παιδί, είτε από την καθημερινή, είτε από τη σχολική μαθη‐
σιακή διαδικασία [4]. Η λανθασμένη γενίκευση της επο‐
χής εξέταζε και τις δύο ομάδες ως μια κοινή στην οποία
έδινε τα χαρακτηριστικά των καθημερινών εννοιών. Σύμ‐
φωνα με τον Πιαζέ, μάλιστα, μόνο οι αυθόρμητες έννοιες
αντικατόπτριζαν την παιδική σκέψη, καθώς οι μη αυθόρ‐
μητες, οι οποίες διδάσκονταν, αντικατόπτριζαν κατά τον
ίδιο τη σκέψη των ενηλίκων που τις δίδασκαν. Ο Βιγκότσκι
φανέρωσε το σφάλμα αυτής της διαπίστωσης και απέ‐
δειξε τη συνοχή όλων των εννοιών στην παιδική σκέψη,
αυθόρμητων και μη αυθόρμητων, και τη σύνδεση χωρίς
όρια της σκέψης του παιδιού. Όλες οι έννοιες, ακόμα κι
αν προέρχονται από διδασκαλία, γίνονται κτήμα του παι‐
διού και αποτελούν μία ολότητα που δεν μπορεί να χω‐
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Για να μπορέσει να αποδείξει τη θεωρία του, ο Βι‐
γκότσκι προσέγγισε το πρόβλημα των καθημερινών και
επιστημονικών εννοιών με μια ενδελεχή επιστημονική
έρευνα εμπνευσμένη από τον επιστημονικό σοσιαλισμό,
ο οποίος, ενώ πρωτοδιατυπώθηκε από τον Ένγκελς το
1880 για πολιτικές και οικονομικές θεωρίες, τη δεκαετία
του 1930 επεκτεινόταν ήδη σε όλους τους κλάδους των
ανθρωπιστικών επιστημών. Ο Βιγκότσκι χρησιμοποίησε
για πρώτη φορά την καθαρή επιστημονική μέθοδο για να
κατανοήσει και να προβλέψει τον τρόπο ανάπτυξης της
παιδικής σκέψης βασιζόμενος σε εμπειρικές παρατηρή‐
σεις και πειράματα και ανατρέχοντας πίσω στη θεωρία
για να την αλλάξει όταν αυτή διαψευδόταν από την πραγ‐
ματικότητα. Αυτό του επέτρεψε να θεμελιώσει τα συμπε‐
ράσματα του για τη διαφορά καθημερινών και επιστημο‐
νικών εννοιών σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία των εμπειρικών συμπερασμάτων,
ο Βιγκότσκι κατέγραψε τους διαφορετικούς τρόπους εξέ‐
λιξης των εννοιών και τους διαφορετικούς τρόπους αρχι‐
κής καταγραφής τους, καθώς παρατήρησε ότι οι καθημε‐
ρινές εξαρτώνται μόνο από την εμπειρία του παιδιού και
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ενώ του είναι γνωστές δυσκολεύεται να τις διατυπώσει,
ενώ οι επιστημονικές έχουν σαφέστατη διατύπωση την
οποία το παιδί μαθαίνει από το δάσκαλο και συνοδεύει
την έννοια στην παιδική του σκέψη. Στη δεύτερη κατηγο‐
ρία, συνοψίζει τα θεωρητικά συμπεράσματα της έρευνας
του τα οποία είναι εξαιρετικά. Η σκέψη του παιδιού εί‐
ναι πιο πρωτότυπη από τη γλώσσα του ειδικά στις ηλικίες
πριν τα 11 του χρόνια. Αυτή η ιδιομορφία αναδεικνύει
και το διαφορετικό τρόπο εξέλιξης των επιστημονικών εν‐
νοιών. Οι επιστημονικές έννοιες, κατά τον Βιγκότσκι, δεν
μπορούν να γίνουν αντιληπτές παρά μόνο αν το παιδί
έχει ήδη αναπτύξει ένα σύνολο καθημερινών εννοιών
πάνω στις οποίες οι επιστημονικές θα βασιστούν και θα
εξηγηθούν από το δάσκαλο. Προϋπόθεση, λοιπόν, είναι
η ύπαρξη ενός ήδη ανεπτυγμένου συστήματος εννοιών,
γλώσσας και σημασίας λέξεων, χωρίς το οποίο η επιστη‐
μονική έννοια δε μπορεί να γίνει αντιληπτή. Μάλιστα,
ο Βιγκότσκι συνέκρινε τις επιστημονικές έννοιες με τον
τρόπο εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας η οποία δεν ακο‐
λουθεί προφανώς τον τρόπο εξέλιξης της μητρικής γλώσ‐
σας, μιας που οι έννοιες είναι ήδη σχηματισμένες στην
παιδική σκέψη από τη μητρική του γλώσσα. Η απουσία
λεξικού υποβάθρου ή εννοιών, όπως π.χ. η έννοια του θε‐
τικού κι αρνητικού, καθιστά δύσκολη την κατανόηση του
ηλεκτρικού φορτίου. Ο Βιγκότσκι, όμως, παρατήρησε ότι
αν οι γλωσσικές προϋποθέσεις υπάρχουν, οι επιστημονι‐
κές έννοιες όχι μόνο βασίζονται πάνω στις καθημερινές
έννοιες, αλλά αλληλεπιδρούν πολύπλοκα μεταξύ τους και
τις αναβαθμίζουν, τις γενικεύουν και τις εξελίσσουν. Στην
τρίτη κατηγορία συμπερασμάτων ο Βιγκότσκι κατέγραψε
σκέψεις ευρηματικού χαρακτήρα. Οι επιστημονικές έν‐
νοιες είναι εμπράγματες έννοιες, είναι δηλαδή κύριες έν‐
νοιες οι οποίες ξεκινούν ως λέξεις δίχως νόημα, αλλά εξε‐
λίσσονται με τεχνητό τρόπο και γίνονται αντιληπτές. Η έν‐
νοια της ροπής δεν έχει καθημερινή υπόσταση, δεν μπο‐
ρεί να περιγραφεί παρά μόνο με επιστημονικό τρόπο και
ενώ αρχικά δεν ενώνεται νοηματικά με το εμπειρικό σύ‐
στημα εννοιών και λέξεων του παιδιού, η διαφορά αυτή
γεφυρώνεται με τη χρήση άλλων εννοιών όπως η δύναμη,
το βάρος ή το μήκος, ώστε στο τέλος να αποτελεί μια αυ‐
τοτελή κύρια έννοια στην παιδική σκέψη. Τέλος, στην τέ‐
ταρτη κατηγορία συμπερασμάτων κατέγραψε ότι οι επι‐
στημονικές έννοιες μεταδίδονται και εξελίσσονται με πο‐
λυπλοκότερες σχέσεις σκέψης και μνήμης από ότι μια ικα‐
νότητα. Η ικανότητα του παιδιού να μάθει ποδήλατο, ενώ
γίνεται κτήμα του με την εμπειρική προσαρμογή του σώ‐
ματός του στις συνθήκες βαρύτητας και ισορροπίας, είναι
μια απλοϊκή διαδικασία η οποία μπορεί να επαναληφθεί
κι από άλλα ζώα, ενώ η επιστημονική έννοια της ισορρο‐
πίας των δυνάμεων απαιτεί ένα εξαντλητικά ικανότερο,
ανεπτυγμένο και ώριμο νευρικό σύστημα, το οποίο δια‐
θέτει συστήματα γλωσσικά, μνήμης, λογικής σκέψης και
σύνθεσης εννοιών.
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Σχήμα 1.4: Ο Βιγκότσκι μαζί με Καζάκους εκπαιδευτικούς.
Πηγή: Οικογενειακό Αρχείο Βιγκότσκι ‐ Κράβτσοφ.

Εξέλιξη εννοιών στην παιδική ηλικία
Όπως ο Δαρβίνος ανακάλυψε το νόμο της εξέλιξης των
ειδών και ο Μαρξ το νόμο της εξέλιξης της ανθρώπινης
ιστορίας [2], ο Βιγκότσκι προσπαθεί με την έρευνά του
να διατυπώσει το νόμο της εξέλιξης των εννοιών στην αν‐
θρώπινη σκέψη. Με τα πειράματα του στο σχολείο σύ‐
ντομα διαπιστώνει ότι το παιδί ηλικίας πριν τα 12 του χρό‐
νια μπορεί να χρησιμοποιεί λέξεις και να επιτελεί λογι‐
κές πράξεις, αλλά δεν κατανοεί πλήρως τη σημασία τους.
Αυτό το καταφέρνει αλλάζοντας την αυθόρμητη ροή των
προτάσεων και ζητώντας από τους μαθητές να τις συ‐
μπληρώσουν. Ενώ τα παιδιά χρησιμοποιούν με επιτυχία
συνδέσμους και αιτιακές σχέσεις σε μια αυθόρμητη πρό‐
ταση, όταν η σειρά των λέξεων αντιστραφεί το παιδί δε
μπορεί να καταλάβει την αιτιακή σχέση και να την αναπα‐
ράξει. Ο Βιγκότσκι έβαλε μαθητές να συμπληρώσουν προ‐
τάσεις που σταματούσαν στο λήμμα «επειδή». Για παρά‐
δειγμα, «Ο Κόλια έπεσε από το ποδήλατο επειδή...». Πα‐
ρατήρησε ότι αν και τη λέξη «επειδή» την είχαν αναμφί‐
βολα στο λεξιλόγιο τους, αδυνατούσαν στην ηλικία των 7
να διαμορφώσουν μια αιτιακή σχέση και να την συμπλη‐
ρώσουν στην πρόταση που τους δινόταν. Ενώ όμως η συ‐
νείδηση του παιδιού ήταν ελλιπής ως προς τις έννοιες τις
οποίες χειριζόταν, εμφάνιζε συνειδητή γνώση στη μνήμη
και στην προσοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο Βι‐
γκότσκι συμπέρανε από τη διαφορά αυτή ότι η συνείδηση
αναπτύσσεται στο παιδί ως ολότητα και κάθε επί μέρους
τμήμα της εξαρτάται από το σύνολο της ψυχολογικής ανά‐
πτυξής του κι όχι το αντίθετο. Ένα παιδί με μνήμη και άλ‐
λες νοητικές ικανότητες, αν δεν έχει αναπτυχθεί συνολικά
για να κατανοήσει τις αιτιακές σχέσεις, δεν πρόκειται να
παρουσιάσει καλύτερη κατανόηση των εννοιών από κά‐
ποιο άλλο παιδί της ηλικίας του. Η ψυχολογία στην εποχή
του συγγραφέα, αν και παραδεχόταν ότι η συνείδηση εί‐
ναι μία αδιαίρετη ολότητα, συνέχιζε λανθασμένα να με‐
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λετά τα επιμέρους τμήματα θεωρώντας τη συνείδηση ως
άθροισμα τους. Ο Βιγκότσκι διαπιστώνει ότι η συνείδηση
έρχεται ως μια κεντρική λειτουργία που έπεται των ήδη
υπαρχόντων στο δρόμο της νοητικής εξέλιξης. Ξεκινώντας
από το βρέφος που έχει μόνο αισθητική αντίληψη, η συ‐
νείδηση προχωρά προς τη νηπιακή ηλικία όπου προστί‐
θεται στην αίσθηση και η μνήμη, συνεχίζει στη σχολική
ηλικία όπου αναπτύσσεται η εκούσια προσοχή, η εκούσια
μνήμη και η ωρίμανση των προεννοιών που το παιδί χρη‐
σιμοποιεί αλλά δεν κατανοεί πλήρως, και κατά τη διάρ‐
κεια της εξέλιξης το παιδί φτάνει να συστηματοποιεί όλες
τις έννοιες που έχει απομνημονεύσει και να τις γενικεύει.
Αυτό, κατά τον Βιγκότσκι, είναι και το στάδιο στο οποίο το
παιδί μαθαίνει και κατανοεί πραγματικά μια έννοια. Συ‐
νείδηση επέρχεται στη γενίκευση η οποία προϋποθέτει
την ύπαρξη πλούσιων και ώριμων παιδικών εννοιών. Το
παιδί που ανακαλύπτουμε ότι χρησιμοποιεί μια έννοια
αλλά δεν έχει συνείδηση της, σημαίνει ότι ακόμα δεν την
έχει συστηματοποιήσει, δεν την έχει γενικεύσει.

γραφία, αλλά συναντώνται συχνά σε επιστημονικά μαθή‐
ματα όπως τα μαθηματικά κι η φυσική και καθιστούν ανέ‐
φικτο ένα παιδί με πλήρη ηλικιακή νοητική ωρίμανση να
κατανοήσει τις επιστημονικές έννοιες αν δεν έχει συστη‐
ματοποιήσει τις προηγούμενες έννοιες και δεν έχει οργα‐
νώσει νοητικά το σύστημα επιστημονικών συμβόλων και
εκπαιδευτικών εργαλείων που του χρειάζονται για να δη‐
μιουργήσει το νέο εννοιολογικό σύστημα.

Η ζώνη επόμενης εξέλιξης ή ζώνη επι‐
κείμενης ανάπτυξης

Στηριζόμενος σε αυτό το πειραματικό εύρημα, ο Βιγκό‐
τσκι κατανόησε ότι οι επιστημονικές έννοιες μεταδίδο‐
νται μέσω άλλων εννοιών και σχέσεων που έχουν ήδη
ωριμάσει. Δεν είναι δυνατόν να αντιληφθεί το παιδί επι‐
στημονικές έννοιες αν δεν έχει ήδη ώριμες τις υπόλοι‐
πες έννοιες που χρειάζεται. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι
επιστημονικές έννοιες δεν είναι μεμονωμένα γλωσσικά
σύμβολα, αλλά ολόκληρα εννοιολογικά συστήματα, τα
οποία αντικατοπτρίζουν σχέσεις μεταξύ ήδη υπαρχόντων
εννοιών στις οποίες επιδρούν και τις οποίες εξελίσσουν.
Ο Μαρξ είχε αναφερθεί πολύ νωρίτερα σε αυτήν την πει‐
ραματική διαπίστωση του Βιγκότσκι, λέγοντας ότι αν συ‐
νέπιπταν απ' ευθείας οι φαινομενικές μορφές κι η ουσία
των πραγμάτων, τότε θα ήταν περιττή κάθε επιστήμη [3].
Θα ήταν λοιπόν περιττή η επιστημονική έννοια, αν δεν
αποτελούσε σύστημα, αλλά αντικατόπτριζε ένα αντικεί‐
μενο στην εξωτερική του μορφή. Η διαφορετική φύση της
επιστημονικής έννοιας κι η αντιμετώπιση της ως σύστημα
σχέσεων διαφοροποιεί και την εξέλιξή της στη νοητική
διαδικασία. Η επιστημονική έννοια μπορεί να θεμελιωθεί
μονάχα αφού το παιδί έχει αυθόρμητα και μη αυθόρμητα
συλλάβει την απαραίτητη εννοιολογική βάση. Η άλγεβρα
διδάσκεται αφού το παιδί έχει συστηματοποιήσει εννοιο‐
λογικά την αριθμητική. Αλλά όταν διδάσκεται βοηθά το
παιδί να καταλάβει και να συστηματοποιήσει ακόμα κα‐
λύτερα την αριθμητική! Αυτό δημιουργεί μια αλληλουχία
επιστημονικών συστημάτων τα οποία αμέσως γίνεται κα‐
τανοητό ότι όχι μόνο πρέπει να διδαχθούν με τη σωστή
σειρά, αλλά πρέπει να είναι σίγουρο ότι τα προηγούμενα
έχουν ωριμάσει επαρκώς ώστε να στηρίξουν τα επόμενα.
Τα μαθησιακά κενά που αναφέρονται συχνά ως όρος κα‐
κής επίδοσης είναι άλλη μια επιβεβαίωση της θεωρίας
του Βιγκότσκι. Τα μαθησιακά κενά δεν εμφανίζονται σε
μαθήματα απομνημόνευσης, όπως η ιστορία ή η γεω‐
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Σχήμα 1.5: Η ζώνη επόμενης εξέλιξης ή ζώνη επικείμενης
ανάπτυξης. Πηγή: Allyn, Bacon (1998)
Ο Βιγκότσκι στο τέλος του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου
του προσπαθεί να συνδέσει την πρότερη θεωρία του για
τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης με τα νέα δεδομένα και
συμπεράσματα γύρω από τις επιστημονικές έννοιες. Κά‐
νει, λοιπόν, κι εδώ την παρατήρηση ότι υπάρχουν δραστη‐
ριότητες κι επιστημονικές ασκήσεις που το παιδί μπορεί
να λύσει με τη βοήθεια ‐υπό τη μορφή υπόδειξης‐ κά‐
ποιου τρίτου. Σε αυτήν τη διαπίστωση αμέσως προσθέ‐
τει ότι αν ένα παιδί δεν έχει συστηματοποιήσει τις έν‐
νοιες που διέπουν την άσκηση που του ζητείται να λύ‐
σει, με όση βοήθεια και να έχει, θα μπορεί να επανα‐
λάβει μονάχα τη συγκεκριμένη άσκηση σωστά κι όχι τις
επόμενες. Θα είναι δηλαδή μια δίχως νόημα επανάληψη
της μεθόδου που του υπέδειξαν, χωρίς να μπορεί να τη
γενικεύσει. Αντιθέτως, αν έχει κατανοήσει τις επιστημο‐
νικές έννοιες, η υπόδειξη ή η συνεργασία με συμμαθη‐
τές του, του επιτρέπουν να κάνει το επόμενο μικρό βήμα
και να εμπλουτίσει τις ικανότητές του και τη συνείδηση
του, κάτι που μόνο του δεν μπορούσε να καταφέρει. Αυ‐
τήν την περιοχή συνείδησης στην οποία το παιδί μπορεί
με μια υπόδειξη να επεκταθεί, την ονόμασε ζώνη επικεί‐
μενης ανάπτυξης (зона ближайшего развития). Η ζώνη
της επικείμενης ανάπτυξης ενός μαθητή είναι, λοιπόν, η
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απόσταση μεταξύ του πραγματικού αναπτυξιακού επιπέ‐
δου, όπως καθορίζεται από ανεξάρτητη διαδικασία επί‐
λυσης προβλημάτων, και του επιπέδου της δυναμικής,
όπως καθορίζεται μέσω της επίλυσης των προβλημάτων
κάτω από την καθοδήγηση ενός ενήλικα ή σε συνεργασία
με πιο ικανούς συμμαθητές του. Το πραγματικό αναπτυ‐
ξιακό επίπεδο ενός παιδιού υποδηλώνει το επίπεδο νοη‐
τικής ανάπτυξης σε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Υπο‐
δηλώνει τις λειτουργίες που έχουν ωριμάσει στο παιδί.
Η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης καθορίζει λειτουργίες
που δεν έχουν ωριμάσει ακόμα, αλλά βρίσκονται στη δια‐
δικασία της ωρίμανσης και ανάπτυξης. Η ζώνη της επικεί‐
μενης ανάπτυξης, κατά τον Βιγκότσκι, μας επιτρέπει να
σκιαγραφήσουμε το άμεσο μέλλον του παιδιού και τη συ‐
νολική δυναμική κατάσταση της ανάπτυξής του. Η εμπει‐
ρία δείχνει ότι το παιδί με την ευρύτερη ζώνη επικείμενης
ανάπτυξης έχει καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Η ζώνη
αυτή, η οποία περιβάλει τη νοητική εξέλιξη του παιδιού,
περιλαμβάνει τις επιστημονικές έννοιες τις οποίες είναι
έτοιμο να κατανοήσει και δημιουργεί μια ακόμα διάκριση
μεταξύ αυθόρμητων και μη αυθόρμητων εννοιών.

Ένωση την εποχή του Βιγκότσκι είχαν δημιουργήσει
μια νέα σχολή ερευνητών που, απαλλαγμένοι από τις
μεταφυσικές και ιδεαλιστικές προσεγγίσεις πολλών
δυτικών συναδέλφων τους, προσπαθούσαν μεθοδικά και
διαλεκτικά να προσεγγίσουν όλα τα θέματα της ανθρώ‐
πινης ανάπτυξης με εργαλείο τη μαρξιστική φιλοσοφία
της επιστήμης και της φύσης. Η αναφορά του Βιγκότσκι
στον Μαρξ και τον Ένγκελς στο έργο του δεν γίνεται για
λόγους αγιογραφίας. Το έργο του Ένγκελς περιλαμβάνει
πολλές εργασίες και επιστολές που αναδείκνυαν τη
σπουδαιότητα της επιστημονικής μεθόδου και της
επιστήμης σε κάθε μελέτη της υλικής πραγματικότητας,
αλλά και την αγάπη του ίδιου του Μαρξ για αυτήν.
«Δεν υπήρξε άνθρωπος που ένιωθε μεγαλύτερη
χαρά βλέποντας το κάθε επίτευγμα της επιστήμης
σε οποιοδήποτε κλάδο, ανεξάρτητα από το αν
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πρακτικά ή όχι.
Έβλεπε την επιστήμη πρώτα από όλα σαν έναν
πανίσχυρο μοχλό της ιστορίας, σαν επαναστατική
δύναμη με την ύψιστη σημασία αυτής της λέξης.»
(Επικήδειος για τον Μαρξ, 1883).

Κατά τον Βιγκότσκι, οι επιστημονικές έννοιες κατευθύνο‐
νται από το γενικό στο ειδικό. Ακολουθούν, δηλαδή, αντί‐
θετη πορεία από τις αυθόρμητες έννοιες που ξεκινούν
από το ειδικό και συν τω χρόνω γενικεύονται. Το παιδί
μαθαίνει το τριαντάφυλλο και το λουλούδι ταυτόχρονα
και δε μπορεί να κατανοήσει ότι η μία έννοια περιέχει την
άλλη. Εξελίσσοντας, όμως, την έννοια και του τριαντάφυλ‐
λου και του λουλουδιού, μπορεί να γενικεύσει και να συ‐
στηματοποιήσει τα δύο αντικείμενα. Αντίθετα, στην αριθ‐
μητική, η έννοια του αριθμού περιέχει και ειδικεύσεις τις
οποίες το παιδί δε γνωρίζει, όπως οι αρνητικοί αριθμοί,
στην κατανόηση των οποίων θα φτάσει μέσω της ζώνης
επικείμενης ανάπτυξης και με κατεύθυνση από το γενικό
στο ειδικό. Ο Βιγκότσκι εισάγοντας αυτόν τον προβλημα‐
τισμό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία για να
είναι παραγωγική πρέπει να κινείται μέσα σε ένα κατώ‐
τατο όριο από την ηλικιακή ωριμότητα του παιδιού, αλλά
και σε ένα ανώτερο όριο της ζώνης επικείμενης ανάπτυ‐
ξης που είναι η δύναμη του παιδιού, προπορεύεται και
οφείλει να καθορίζει τη ταχύτητα εξέλιξής του. Ο Βιγκό‐
τσκι, λοιπόν, θεωρεί την ίδια τη διδασκαλία ως πηγή επι‐
στημονικής εξέλιξης του παιδιού και όχι την ηλικιακή ωρί‐
μανσή του, όπως συμβαίνει με τις καθημερινές έννοιες.
Το να διδάξεις ένα παιδί κάτι που υπερβαίνει τις δυνατό‐
τητες του είναι το ίδιο στείρο με το να του διδάξεις όσα
το ίδιο μπορεί να κάνει αυτοδύναμα [1].

Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι και ο ίδιος ο Βιγκότσκι
είναι αποτέλεσμα της θεωρίας του ότι η διδασκαλία είναι
πηγή εξέλιξης για το παιδί, καθώς μεγάλωσε σε μια πολι‐
τική περίοδο η οποία επιζητούσε την ανατροπή σε όλους
τους επιστημονικούς τομείς και συνέβαλε με τη σειρά της
στην ανάπτυξη ανατρεπτικών προσωπικοτήτων που αγά‐
πησαν τις φυσικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Χωρίζο‐
ντας τις έννοιες σε καθημερινές και επιστημονικές και με‐
λετώντας την εξέλιξη τους κατά την παιδική ηλικία, ο Βι‐
γκότσκι έγινε ο θεμελιωτής της σύγχρονης αναπτυξιακής
ψυχολογίας, η οποία μέχρι και σήμερα αναγνωρίζει την
ορθότητα και τον πλούτο του έργου του. Η προσέγγισή
του στα θέματα της διδακτικής βοήθησε τους εκπαιδευτι‐
κούς να διαμορφώσουν διδακτικές μεθόδους και αναλυ‐
τικά προγράμματα τα οποία ακόμα και σήμερα εξελίσσο‐
νται και βελτιώνουν την ωρίμανση των επιστημονικών εν‐
νοιών στην παιδική συνείδηση, έφερε το ρόλο του παιδα‐
γωγού σε σημαντική θέση και δημιούργησε τις συνθήκες
για επιτυχημένη διδασκαλία των επιστημών στο σχολείο.
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2 Μαύρες τρύπες: τα τέρατα του Einstein
Γράφει ο Γιώργος Μουζλάνοβ

Εισαγωγή

κείμενα «σκοτεινά άστρα». Στο ίδιο συμπέρασμα, ανε‐
ξάρτητα από τον Mitchell, κατέληξε και ο Pierre‐Simon
Laplace το 1796 στο Exposition du Système du Monde.
Ο Laplace κράτησε την αναφορά του για τα «σκοτεινά
άστρα» και στη δεύτερη έκδοση (1799), ωστόσο την αφαί‐
ρεσε από την τρίτη (1808), καθώς η ανακάλυψη του
Thomas Young για τη συμβολή του φωτός προκάλεσε ανη‐
συχίες σχετικά με την σωματιδιακή φύση του, ενώ παράλ‐
ληλα κέρδιζε έδαφος η θεωρία για την κυματική φύση του
όπως την είχε περιγράψει ο Christiaan Huygens (πλέον
γνωρίζουμε πως το φως έχει διττή φύση και παρατηρού‐
νται και οι δύο εκφάνσεις του, ανάλογα με τον τρόπο και
το περιβάλλον στο οποίο το παρατηρούμε). Τα αντικεί‐
μενα που σκέφτηκαν ο Mitchell και ο Laplace είναι αυτά
που ονομάζουμε σήμερα υπερμαζικές MT με μάζες αντί‐
στοιχες του συμπαγούς σώματος που υπάρχει στο κέντρο
του Γαλαξία μας, που είναι και το αντικείμενο του φετι‐
νού βραβείου Nobel, και της MT στο κέντρο του γαλαξία
Μ87 που πρόσφατα φωτογραφήθηκε από το τηλεσκόπιο
Event Horizon Telescope (EHT, βλ. Σχήμα 2.2).

Στις 6 Οκτωβρίου του 2020 η Σουηδική Ακαδημία των
Επιστημών ανακοίνωσε πως απονέμει το Βραβείο Nobel
κατά το ήμισυ στον Roger Penrose για την ανακάλυψη του
ότι οι μαύρες τρύπες αποτελούν μία συνεπή πρόβλεψη
της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας και το υπόλοιπο
μισό του βραβείου εξ ημισείας στον Reinhard Genzel και
στην Andrea Ghez για την ανακάλυψη ενός υπερμεγέ‐
θους συμπαγούς αντικειμένου στο κέντρο του Γαλαξία
μας. Το αντικείμενο που ονομάζουμε Μαύρη Τρύπα(1)
έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον τόσο του επιστημονικού κό‐
σμου όσο και του κόσμου της επιστημονικής φαντασίας,
καθώς συχνά αποτελεί αφηγηματικό μηχανισμό για να
«υποστηρίξει» την πλοκή. Στο παρόν άρθρο θα προσπα‐
θήσουμε να περιγράψουμε τι είναι αυτό που ονομάζουμε
Μαύρες Τρύπες (ΜΤ).

Σχήμα 2.1: Οι παραλήπτες του βραβείου Nobel Φυσι‐
κής 2020. Από αριστερά: Penrose, Genzel, Ghez. Πηγή:
nobelprize.org

Ιστορική αναδρομή
Για το σκοπό αυτό θα κάνουμε και πάλι ένα ταξίδι στο πα‐
ρελθόν (νοητό, αφού οι νόμοι της φύσης απαγορεύουν
κάτι άλλο). Πρώτος μας σταθμός είναι ο 18ος αιώνας και
συγκεκριμένα το έτος 1783, όπου ο Άγγλος αστρονόμος
και ιερέας John Mitchell επιχειρηματολογεί, γράφοντας
στο Philosophical Transactions of the Royal Society, πως
αν είχαμε ένα άστρο αρκετά μαζικό και συμπαγές, τότε
η βαρυτική του έλξη θα ήταν τόσο ισχυρή που ούτε το
ίδιο το φως δε θα μπορούσε να δραπετεύσει από την
επιφάνειά του. Ο Mitchell ονόμασε τέτοιου είδους αντι‐
(1)

Σχήμα 2.2: Η εικόνα της Μαύρης Τρύπας στο κέντρο του
γαλαξία Μ87. Δείχνει ένα φωτεινό δαχτυλίδι καθώς το
φως καμπυλώνεται από την έντονη βαρύτητα της μαύρης
τρύπας που είναι 6.5 δις φορές πιο μαζική από τον Ήλιο.
Πηγή: eventhorizontelescope.org
Επόμενος σταθμός μας είναι ο 20ος αιώνας. Όπως είχαμε
αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο για τα Βαρυτικά Κύ‐
ματα [1], στις 18 Νοεμβρίου του 1915 ο Albert Einstein
δημοσίευσε την εργασία του για τη Γενική Θεωρία της
Σχετικότητας (ΓΘΣ). Μόλις 2 μήνες αργότερα, ο Γερμα‐
νός αστρονόμος Karl Schwarzschild (προφέρεται Σβάρ‐
τσιλντ), ενώ βρίσκονταν στα χαρακώματα του Πρώτου Πα‐

Ο όρος Μαύρη Τρύπα αποδίδεται στον John Archibald Wheeler που
το χρησιμοποίησε πρώτος το 1968. Μέχρι τότε ονομαζόταν «αντικεί‐
μενο που έχει καταρρεύσει βαρυτικά».
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γκοσμίου Πολέμου, ήταν ο πρώτος που βρήκε μία λύση
στις πεδιακές εξισώσεις που σχετίζονται με το βαρυτικό
πεδίο γύρω από μία σφαιρική μάζα. Ταχυδρόμησε την
λύση του στον ίδιο τον Einstein για να την παρουσιάσει
εκ μέρους του στην Πρωσική Ακαδημία των Επιστημών
του Βερολίνου στις 13 Ιανουαρίου 1916. Στην επιστολή
που ο Einstein έστειλε πίσω στον Schwarzschild έγραψε:
«Δεν περίμενα πως μία ακριβής λύση θα ήταν δυνατή. Η
αναλυτική σας προσέγγιση είναι εξαιρετικά όμορφη».

Με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε πως υπάρχουν 2 ανώ‐
μαλα σημεία (σημεία μηδενισμού του παρανομαστή) στη
λύση αυτή, ένα για r = 0 και ένα για r = 2GM/c2 . Ποια
είναι όμως η σημασία των ανωμαλιών αυτών; Η ανωμα‐
λία για r = 2GM/c2 = rs , που ονομάζεται ακτίνα
Schwarzschild, είναι μία ανωμαλία συντεταγμένων. Τι ση‐
μαίνει αυτό; Ανωμαλία συντεταγμένων έχουμε όταν πα‐
ρουσιάζεται για παράδειγμα κάποια ασυνέχεια, δηλαδή
πηδάμε απο μια τιμή σε μια άλλη. Δεν είναι μια πραγ‐
ματική ανωμαλία, αλλά οφείλεται στην επιλογή του συ‐
στήματος συντεταγμένων που έχουμε κάνει. Για να το κα‐
ταλάβουμε και πιο φυσικά, αν κάποιος κινείται ακτινικά
προς το κέντρο της ΜΤ, καθώς περνάει από το σημείο
r = rs δεν θα καταλάβει κάτι ξεχωριστό, πέραν του γεγο‐
νότος ότι πλέον δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το υπό‐
λοιπο σύμπαν. Ωστόσο, η ανωμαλία για r = 0 είναι μια
πραγματική ανωμαλία που δεν αίρεται με οποιαδήποτε
επιλογή συστήματος συντεταγμένων. Είναι η λεγόμενη
μοναδικότητα στο κέντρο της ΜΤ.
Ας θεωρήσουμε τώρα πως έχουμε έναν ακίνητο παρατη‐
ρητή (δηλαδή για σταθερά r, θ, ϕ) μέσα στο πεδίο βαρύ‐
τητας της ΜΤ. Τότε, ο ιδιόχρονος για έναν τέτοιο παρατη‐
ρητή θα δίνεται από τη σχέση
(
dτ 2 = −ds2 =

1−

2GM
rc2

)
c2 dt2 ,

(2.2)

ή αλλιώς
√
dτ =
Σχήμα 2.3: Karl Schwarzschild, 1873‐1917. Πηγή:
wikipedia.org

2GM
cdt.
rc2

(2.3)

Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος για αυτόν τον παρατηρητή κυ‐
λάει πιο αργά από το χρόνο για έναν άλλο παρατηρητή
που βρίσκεται στο άπειρο (dτ < dt). Θυμόμαστε πως
ο Einstein μέσα από την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας
είχε δείξει πως ο χρόνος (και ο χώρος) δεν είναι απόλυ‐
τος, και πως κάθε παρατηρητής μετράει διαφορετικά το
δικό του χρόνο σε σχέση με κάποιον άλλο. Αυτό το φαινό‐
μενο ονομάζεται βαρυτική χρονική διαστολή (ερυθρομε‐
τάθεση). Επομένως, είναι δυνατόν κάποιος να ταξιδέψει
στο μέλλον αν βρεθεί κοντά (αλλά όχι πολύ κοντά) στο
βαρυτικό πεδίο μίας ΜΤ. Ίσως κάποιοι θυμούνται από
την ταινία Interstellar (όπου επιστημονικός σύμβουλος
ήταν ο Kip Thorne) τις βαρυτικές μανούβρες που έκανε το
πλήρωμα του Endurance γύρω από την υπερμεγέθη ΜΤ
Gargantua ώστε να ταξιδέψει στο χρόνο.

Δυστυχώς, όμως, η αξιοθαύμαστη παραγωγικότητα του
Schwarzschild σταμάτησε απότομα. Στις 19 Ιουνίου ο
Einstein είχε το δυσάρεστο καθήκον να αναφέρει πως ο
Schwarzschild πέθανε στο Ρωσικό μέτωπο. Η λύση που
παρουσίασε είχε την εξής μορφή:
(
)
2GM 2 2
1
ds2 = − 1 −
c dt +
dr2
rc2
1 − 2GM
rc2
(
)
2
2
2
2
+ r dθ + sin θdϕ .
(2.1)
Θυμίζουμε πως η μετρική περιγράφει μονοσήμαντα τη γε‐
ωμετρία ενός χωρόχρονου και μας επιτρέπει να ορίσουμε
‐ τοπικά ‐ συστήματα αναφοράς ώστε να μετρήσουμε απο‐
στάσεις και γωνίες, ή διαφορετικά είναι ένα είδος «χά‐
ρακα». Ας μελετήσουμε τη λύση αυτή λίγο πιο διεξοδικά.
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Σχήμα 2.4: Η καμπύλωση του χωροχρόνου, για διάφορα αστροφυσικά αντικείμενα. Για τον Ήλιο, ένα λευκό νάνο, έναν
αστέρα νετρονίων και τέλος μια Μαύρη Τρύπα. Πηγή: nasa.gov

Δημιουργία Μαύρων Τρυπών

ξεκινήσουμε με την λέξη «μαύρη». Όπως γνωρίζουμε
από τη θεωρία χρωμάτων, το μαύρο δεν είναι άλλο ένα
χρώμα, αλλά η απουσία κάθε χρώματος (σε αντιδιαστολή
με το άσπρο, που είναι η παρουσία όλων των χρωμά‐
των ταυτόχρονα). Επομένως, ένα αντικείμενο που είναι
μαύρο δεν εκπέμπει σε κανένα μήκος κύματος, δηλαδή
δεν υπάρχει διαφυγή φωτονίων από την επιφάνειά του
προς οποιοδήποτε παρατηρητή. Ας προχωρήσουμε τώρα
στην λέξη «τρύπα». Για το σκοπό αυτό, ας σκεφτούμε μια
δεξαμενή με νερό, όπου αρχικά το νερό είναι σε ηρεμία
και η επιφάνεια του είναι λεία και ατάραχη. Εάν στην συ‐
νέχεια ανοίξουμε μια τρύπα στον πάτο της δεξαμενής, θα
δούμε ξαφνικά στην επιφάνεια του νερού να σχηματίζε‐
ται μια δίνη και το νερό να διαφεύγει από την τρύπα, πα‐
ρασέρνοντας ότι υπάρχει πάνω στην επιφάνειά του. Σε
επίπεδο αρχής το ίδιο συμβαίνει εάν στη θέση της επιφά‐
νειας του νερού βάλουμε το δισδιάστατο χώρο μας και
στη θέση του σιφονιού μια ΜΤ. Από τη ΓΘΣ γνωρίζουμε
ότι αν τοποθετήσουμε μια μάζα μέσα στον κενό χώρο,
αυτή προκαλεί ένα βαθούλωμα (ή αλλιώς καμπύλωση).
Στην περίπτωση που αυτή η μάζα είναι μια ΜΤ, αυτό που
συμβαίνει είναι ότι η καμπύλωση που προκαλείται δη‐
μιουργεί ένα είδος «χωνιού» για την ύλη που βρίσκεται
κοντά στη γειτονιά της, με αποτέλεσμα αυτή να πέφτει
μέσα στη ΜΤ.

Πως όμως σχηματίζονται οι ΜΤ; Οι αστρικές, όπως ονο‐
μάζονται, μαύρες τρύπες σχηματίζονται μέσω της βαρυ‐
τικής κατάρρευσης πολύ μαζικών άστρων. Η βαρυτική κα‐
τάρρευση συντελείται όταν ένα άστρο δεν μπορεί να αντι‐
σταθμίσει τη δύναμη της βαρύτητας με την πίεση στο
εσωτερικό του, με αποτέλεσμα να συνθλίβεται κάτω από
το ίδιο του το βάρος. Το πιο σύνηθες σενάριο είναι το
άστρο να οδηγηθεί σε έκρηξη υπερκαινοφανούς και να
διασκορπίσει την ύλη του στο μεσοαστρικό χώρο. Το τι
συμβαίνει στη συνέχεια εξαρτάται από τη μάζα που έχει
απομείνει στο εναπομείναν άστρο. Αν η μάζα είναι μι‐
κρότερη από 1.4M⊙ (όριο Chandrasekhar), όπου M⊙ =
2 × 1030 kg είναι η μάζα του Ήλιου μας, τότε σχηματίζε‐
ται λευκός νάνος. Αν είναι μεταξύ 1.4M⊙ και 3 − 4 M⊙
(όριο Tolman ‐ Oppenheimer ‐ Volkoff), τότε θα έχουμε
ένα άστρο νετρονίων. Ενώ στην περίπτωση που η μάζα εί‐
ναι μεγαλύτερη, τότε η μόνη δυνατότητα είναι η δημιουρ‐
γία μιας ΜΤ.

Περιγραφή μιας Μαύρης Τρύπας
Έστω πως έχει σχηματιστεί μια μαύρη τρύπα. Πώς μπο‐
ρούμε να την περιγράψουμε; Ας ξεκινήσουμε από την
οπτική αντίληψη που θα είχαμε παρατηρώντας την.
Εάν, λοιπόν, ήμασταν σε ένα διαστημόπλοιο σε σχετικά
ασφαλή απόσταση από την μαύρη τρύπα, αυτό που θα
βλέπαμε θα ήταν αυτό που υποδηλώνει και η ονομασία
της, δηλαδή μια μαύρη τρύπα, μέσα στην οποία δε θα
γνωρίζαμε τι υπάρχει. Συνεχίζουμε με τα φυσικά χαρακτη‐
ριστικά της. Υπάρχει ένα θεώρημα, το λεγόμενο «No hair
theorem» που λέει πως κάθε μαύρη τρύπα χαρακτηρίζε‐
ται πλήρως από τρεις μόνο ποσότητες: τη μάζα της, το
ηλεκτρικό της φορτίο και τη στροφορμή της. Κάθε άλλη

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια παρα‐
νόηση που επικρατεί γύρω από τη φύση των ΜΤ και τη
δύναμη της βαρυτικής τους έλξης. Ας υποθέσουμε ότι με
κάποιο «μαγικό» τρόπο έχουμε αντικαταστήσει τον Ήλιο
με μια ΜΤ ίσης μάζας. Πέραν από την απώλεια της ακτι‐
νοβολίας, βαρυτικά δεν θα αλλάξει τίποτα στο ηλιακό σύ‐
στημα: όλοι οι πλανήτες θα συνεχίσουν να περιφέρονται
όπως και πριν, δεν θα αρχίσουν ξαφνικά να έλκονται προς
τη ΜΤ. Αυτό συμβαίνει γιατί η βαρυτική δύναμη είναι συ‐
νάρτηση της μάζας και όχι της φύσης της μάζας.
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πληροφορία, όπως για παράδειγμα για την ύλη του προ‐
γεννήτορα αστέρα, πλέον είναι μη διαθέσιμη για έναν πα‐
ρατηρητή εκτός της ΜΤ.

υπάρχει στο κέντρο της Μαύρης Τρύπας. Η μοναδικότητα
είναι ένα σημείο στον χωρόχρονο που έχει άπειρη πυκνό‐
τητα και καμπυλότητα και όπου ο χρόνος έχει παγώσει.
Με λίγα λόγια, επειδή οι εξισώσεις μας «σκάνε» στο ση‐
μείο της μοναδικότητας, η φυσική που γνωρίζουμε αδυ‐
νατεί να περιγράψει εκείνη την περιοχή της μαύρης τρύ‐
πας. Με λίγα λόγια, η ΓΘΣ έχει φτάσει στο όριο της, καθώς
αυτή περιγράφει την φύση σε «μεγάλες» κλίμακες, ενώ η
κβαντική μηχανική την φύση του «μικροσκοπικού» και μέ‐
χρι τώρα δεν έχει βρεθεί τρόπος να ενωθούν αυτές οι δύο
θεωρήσεις της φύσης (κβαντική βαρύτητα).

Ανάλογα με το ποιες από τις παραπάνω ποσότητες χαρα‐
κτηρίζουν τη μαύρη τρύπα, υπάρχουν και αντίστοιχες λύ‐
σεις των πεδιακών εξισώσεων, η μετρική των οποίων πε‐
ριγράφει τον χώρο γύρω από τις ΜΤ. Η πιο απλή ΜΤ είναι
η Schwarzschild, που έχει μόνο μάζα και καθόλου φορτίο
και στροφορμή. Οι ΜΤ που έχουν μάζα και φορτίο και πε‐
ριγράφονται από την μετρική Reissner ‐ Nordström, ενώ
αυτές που έχουν μάζα και στροφορμή ικανοποιούν την
μετρική Kerr. Τέλος, μια μαύρη τρύπα που περιγράφεται
και από τις τρεις αυτές φυσικές ποσότητες ικανοποιεί την
μετρική Kerr ‐ Newman.

Μία ακόμα διαφορά της ΜΤ από άλλα κλασικά αστρο‐
φυσικά αντικείμενα είναι ύπαρξη της «τελευταίας ευστα‐
θούς τροχιάς» (innermost stable circular orbit). Τι θα πει
αυτό; Σε αντίθεση για παράδειγμα με ένα άστρο, όπου
υπάρχουν ευσταθείς τροχιές σε όλο το εύρος αποστά‐
σεων από την επιφάνεια του, σε μια μαύρη τρύπα υπάρ‐
χει ένα όριο, πέρα από το οποίο οι τροχιές των σωματι‐
δίων είναι ασταθείς. Εάν τις διαταράξουμε ελαφρώς, τότε
η τροχιά θα καταλήξει μέσα στη ΜΤ. Για μια ΜΤ τύπου
Schwarzschild η ακτίνα αυτής της τελευταίας ευσταθούς
τροχιάς δίνεται από τη σχέση

Αυτό που ξεχωρίζει τις μαύρες τρύπες από τα άλλα αστρο‐
φυσικά αντικείμενα είναι η ύπαρξη του ορίζοντα γεγονό‐
των. Τι είναι όμως αυτός; Νωρίτερα βγάλαμε τη σχέση
που μας δίνει την ακτίνα Schwarzschild, rs . Αυτή είναι
που μας δίνει και την ακτίνα του ορίζοντα γεγονότων, ο
οποίος είναι το όριο πάνω στο οποίο εμφανίζεται το «πέ‐
πλο» που μας κρύβει την πληροφορία που υπάρχει στο
εσωτερικό της ΜΤ και πέραν του οποίου τίποτα δεν μπο‐
ρεί να δραπετεύσει. Μπορούμε να το σκεφτούμε σαν ένα
είδος συμπαντικής φυλακής, όπου άπαξ και περάσεις τις
πύλες (ορίζοντας γεγονότων) δεν υπάρχει έξοδος.

risco = 3rs .

(2.4)

Έχουν θερμοκρασία οι Μαύρες Τρύ‐
πες;
Θα εξετάσουμε ένα ιδιαίτερο φαινόμενο των ΜΤ, το
οποίο ονομάζεται ακτινοβολία Hawking και πιθανόν προ‐
καλεί κάποια σύγχυση στο μη ειδικό κοινό, λόγω της φύ‐
σης του. Το 1974 ο Hawking έκανε την εξής σκέψη: Από
την αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg προκύπτει πως το
κενό δεν είναι άδειο, αλλά μπορεί λόγω κβαντικών διακυ‐
μάνσεων να δημιουργηθούν ζεύγη φανταστικών σωματι‐
δίων, τα οποία εξαϋλώνονται σχεδόν αμέσως. Επειδή δεν
μπορεί να δημιουργηθεί ενέργεια από το τίποτα, το ένα
φανταστικό σωμάτιο έχει θετική ενέργεια και το άλλο αρ‐
νητική. Τι θα γινόταν όμως αν υπήρχε κάποιος τρόπος να
διαχωρίσουμε αυτό το ζεύγος, όπως για παράδειγμα κο‐
ντά στον ορίζοντα γεγονότων μιας ΜΤ; Τότε, αυτό που θα
συμβεί είναι πως το φανταστικό σωματίδιο με την αρνη‐
τική ενέργεια θα περάσει τον ορίζοντα γεγονότων και θα
πέσει μέσα στη ΜΤ. Από την άλλη, το φανταστικό σωματί‐
διο με την θετική ενέργεια μπορεί να πέσει και αυτό μέσα
στη ΜΤ ή ελεύθερο πλέον από τα «δεσμά» του ζεύγους
του να διαφύγει στο άπειρο. Λόγω της ισοδυναμίας μά‐
ζας ‐ ενέργειας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μάζα της ΜΤ
να μειώνεται (και κατ' επέκταση να μειώνεται και η επι‐
φάνεια του ορίζοντα γεγονότων) και το διαφεύγον σωμα‐
τίδιο να θεωρείται ωσάν η μαύρη τρύπα να εκπέμπει ακτι‐
νοβολία σαν ένα μέλαν σώμα.

Σχήμα 2.5: Σχηματικό διάγραμμα μιας Μαύρης Τρύπας.
Πηγή: wikipedia.org
Το τι συμβαίνει μετά τον ορίζοντα γεγονότων μας είναι
άγνωστο, καθώς όπως είπαμε δεν μπορούμε να παρατη‐
ρήσουμε το εσωτερικό. Ωστόσο, δείξαμε νωρίτερα πως
υπάρχει άλλη μία ανωμαλία, για r = 0, που δεν γίνε‐
ται να εξαλειφθεί μέσω αλλαγής συστήματος συντεταγ‐
μένων. Αυτή είναι η επονομαζόμενη «μοναδικότητα» που
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O Hawking βρήκε πως όσο πιο μικρή η μάζα της ΜΤ, τόσο
πιο μεγάλη η θερμοκρασία της. Έτσι, καθώς η ΜΤ χάνει
μάζα, η θερμοκρασία της και ο ρυθμός εκπομπής αυξά‐
νουν, οπότε η απώλεια μάζας γίνεται ακόμα πιο γρήγορη.
Αυτό που συμβαίνει όταν η μάζα γίνεται εξαιρετικά μικρή
δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά πιθανολογείται ότι η ΜΤ θα εξα‐
φανιστεί εντελώς σε μια φαντασμαγορική έκρηξη. Επομέ‐
νως, όσο πιο μεγάλη η ΜΤ, τόσο πιο αργή θα είναι η δια‐
δικασία που αναφέραμε και τόσο πιο αργά θα «εξατμί‐
ζεται». Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου
του Hawking, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως η παραπάνω
«εικόνα» του μηχανισμού είναι καθαρά περιγραφική και
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική φύση της ακτινοβο‐
λίας Hawking.

αλληλεπίδρασης με τα κοντινά άστρα.
Οι Μαύρες Τρύπες διεγείρουν την φαντασία του ανθρώ‐
πινου νου: φαντάζουν εξωτικά αντικείμενα, καθώς αδυ‐
νατούμε να τα συλλάβουμε με τις περιορισμένες μας αι‐
σθήσεις. Συχνά, στη λογοτεχνία της επιστημονικής φα‐
ντασίας, λειτουργούν σαν μια πύλη σε κάποιο άλλο ση‐
μείο στο σύμπαν, σε κάποια άλλη διάσταση, ή ακόμη
και σε ένα παράλληλο σύμπαν. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέ‐
πει να μπερδεύουμε τις δύο έννοιες. Οι συγγραφείς της
επιστημονικής φαντασίας έχουν την λεγόμενη «ποιητική
αδεία» που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν ελεύθερα
τέτοιες εκφράσεις. Από την άλλη, οι επιστήμονες πρέ‐
πει ‐ και οφείλουν ‐ να είναι πιο αυστηροί στη χρήση
τέτοιων λέξεων. Ακόμη δε γνωρίζουμε τι γίνεται στο ση‐
μείο της μοναδικότητας μέσα σε μια μαύρη τρύπα. Ίσως
κάποια στιγμή καταφέρουμε να συμφιλιώσουμε την Κβα‐
ντική Μηχανική και τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και
αυτά που κάποτε ανήκαν στη σφαίρα της φαντασίας να γί‐
νουν πραγματικότητα. Για την ώρα, όμως, κάτι τέτοιο δεν
παύει να είναι ένα φευγαλέο όνειρο.
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Ούτε ο ίδιος ο Einstein δεν μπορούσε να δεχτεί την
ύπαρξη των Μαύρων Τρυπών στη φύση, παρόλο που οι
εξισώσεις του το επέτρεπαν. Ωστόσο, με το πέρασμα του
καιρού, οι Μαύρες Τρύπες έχουν μετατραπεί, από ανω‐
μαλίες στις εξισώσεις, σε ένα πλούσιο πεδίο έρευνας και
μελέτης στην αστροφυσική, όπου έχουν σημειωθεί μεγά‐
λες πρόοδοι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν
η πρώτη φωτογραφία μιας Μαύρης Τρύπας από το ΕΗΤ,
η ανίχνευση των βαρυτικών κυμάτων από συγχωνεύσεις
Μαύρων Τρυπών και φυσικά το συμπαγές αντικείμενο
Sagittarius A που βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία μας,
το οποίο, παρόλο που δεν μπορούμε να το δούμε, μπο‐
ρούμε να το «παρατηρήσουμε» μέσω της βαρυτικής του
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3 Διάδοση κυμάτων σε περιοδικά μέσα
Γράφουν οι YBCO Club
Η διάδοση κυμάτων στο εσωτερικό υλικών αποτελεί όχι
μόνο έναν από τους θεμέλιους λίθους, αλλά και ένα από
τα βασικότερα αντικείμενα μελέτης της Φυσικής. Με την
έννοια του κύματος αναφερόμαστε σε μια διαταραχή η
οποία διαδίδεται εντός κάποιου μέσου, δηλαδή κάποιου
υλικού. Τέτοιες διαταραχές συναντώνται παντού στην κα‐
θημερινότητά μας, από ένα βότσαλο το οποίο δημιουργεί
κυματισμούς στην επιφάνεια μιας ήρεμης λίμνης, μέχρι
τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα που αποτελούν τη βάση για
τις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των διαταραχών αυτών, τα κύματα που
προκύπτουν μπορούν να χαρακτηριστούν με διάφορους
τρόπους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του βότσαλου,
οι κυματισμοί στη λίμνη εξασθενούν σταδιακά και η λίμνη
επανέρχεται σε μια κατάσταση ισορροπίας, επομένως μι‐
λάμε για αποσβεννύμενα κύματα, ενώ στο παράδειγμα
των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, τα οποία προκύπτουν
από ταλαντώσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων [1],
κάνουμε λόγο για περιοδικά κύματα.

Η εικόνα του τριγωνικού αυτού παλμού δεν είναι παρά
η εικόνα της ίδιας της χορδής, κάθε σημείο της οποίας
έχει μια διαφορετική απομάκρυνση από τη θέση στην
οποία θα ισορροπούσε εάν δεν υπήρχε η διαταραχή. Για
να περιγράψουμε μαθηματικά τέτοιες εικόνες χρειαζό‐
μαστε μια συνάρτηση που να συνδέει την απομάκρυνση
αυτή, έστω u, με τα σημεία (x) της χορδής, καθώς και το
χρόνο (t). Για παράδειγμα, το αρμονικό κύμα που διαδίδε‐
ται σε μια άπειρη χορδή, με το οποίο ερχόμαστε σε πρώτη
επαφή στο Λύκειο [1], περιγράφεται από τη συνάρτηση

Όπως συμβαίνει συχνά σε κάθε επιστημονικό κλάδο, πριν
κανείς προσπαθήσει να μελετήσει πολύπλοκα φαινόμενα
που προκύπτουν από σύνθετα συστήματα, πρέπει πρώτα
να αποκτήσει μια επαρκή κατανόηση των απλούστερων
δυνατών μορφών τους. Στην περίπτωση των κυμάτων,
μπορεί να ξεκινήσει από τη μελέτη της διάδοσής τους σε
άπειρα και ομογενή μέσα, δηλαδή υλικά τα οποία έχουν
αυθαίρετα μεγάλες διαστάσεις και στα οποία κάθε ση‐
μείο είναι ισοδύναμο με οποιοδήποτε άλλο. Εκεί, μια αρ‐
χική διαταραχή θα διαδοθεί αναλλοίωτη σε ολόκληρο τον
όγκο του μέσου, ξεκινώντας από το σημείο στο οποίο προ‐
κλήθηκε και ταξιδεύοντας προς το άπειρο. Στο επόμενο
σχήμα (Σχήμα 3.1) απεικονίζεται ένας τριγωνικός παλμός,
ο οποίος τη χρονική στιγμή t0 ξεκινά να διαδίδεται κατά
μήκος μιας άπειρης χορδής, η οποία ταυτίζεται με τον
άξονα x.

Κάνοντας το επόμενο βήμα, μπορούμε να προχωρή‐
σουμε στη μελέτη πεπερασμένων μέσων, τα οποία δεν
έχουν άπειρες διαστάσεις, αλλά καταλαμβάνουν έναν
χώρο οριοθετημένο, ο οποίος περιβάλλεται από ή συνο‐
ρεύει με κάποιο άλλο μέσο. Εκεί, όταν το διαδιδόμενο
κύμα συναντήσει κάποιο σύνορο του μέσου στο οποίο
διαδίδεται, ένα μέρος του θα ανακλαστεί, κινούμενο στο
ίδιο μέσο αλλά με αντίθετη κατεύθυνση, ενώ ένα άλλο
μέρος του θα διέλθει από το σύνορο και θα περάσει στο
γειτονικό μέσο (βλ. Σχήμα 3.2).

[ (
)]
t
x
u ( x, t) = A sin 2π
−
,
T
λ

(3.1)

όπου A είναι το πλάτος, T είναι η περίοδος της ταλάντω‐
σης των σημείων της χορδής (άρα μιλάμε για ένα περιο‐
δικό κύμα) και λ είναι το λεγόμενο μήκος κύματος, δη‐
λαδή η απόσταση στην οποία διαδίδεται η διαταραχή σε
χρόνο μιας περιόδου.

διερχόμενο κύμα

u(x)

αρχικό κύμα

x
ανακλώμενο κύμα

u(x)

σύνορο δύο χορδών

t0

t1

t2

Σχήμα 3.2: Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται αρχικά (διακε‐
κομμένη γραμμή) κατά μήκος μιας χορδής. Όταν το κύμα
συναντά το σύνορο μεταξύ της χορδής αυτής και μιας άλ‐
λης χορδής, ένα μέρος του ανακλάται (πράσινη γραμμή),
ενώ ένα μέρος του διέρχεται στη γειτονική χορδή (κίτρινη
γραμμή).

x
Σχήμα 3.1: Τρία διαφορετικά στιγμιότυπα ενός τριγωνι‐
κού παλμού που διαδίδεται κατά μήκος μιας άπειρης χορ‐
δής που ταυτίζεται με τον άξονα x. Για τις τρεις χρονι‐
κές στιγμές που αντιστοιχούν σε κάθε στιγμιότυπο ισχύει
t0 < t1 < t2 .
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πτωση, αυτή του άπειρου μέσου, σε μια ειδικότερη, αυτή
του πεπερασμένου μέσου. Βλέπουμε, δηλαδή, πως νέα
φαινόμενα έρχονται στην επιφάνεια, εάν εξειδικεύσουμε
το αρχικό πρόβλημα ή προσθέσουμε νέες παραμέτρους.
Με το σκεπτικό αυτό, μπορούμε να κάνουμε την επιπλέον
υπόθεση πως το πεπερασμένο μέσο στο οποίο διαδίδε‐
ται η διαταραχή είναι περιοδικό. Η έννοια της περιοδικό‐
τητας του χώρου μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή εάν
φανταστούμε μια απλή σκακιέρα: παρότι η σκακιέρα απο‐
τελείται από 64 τετράγωνα στα οποία κινούνται τα πιό‐
νια, η συνολική δομή της μπορεί να προκύψει χρησιμο‐
ποιώντας 4 μόνο τετράγωνα, τα οποία επαναλαμβάνο‐
νται όπως απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα (Σχήμα 3.3).

Σχήμα 3.4: Απεικόνιση της εξαγωνικής δομής των ατόμων
του γραφενίου, μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται STM
(Scanning Tunneling Microscopy). Επάνω στην εικόνα έχει
σχεδιαστεί για διευκόλυνση η θεωρητικά αναμενόμενη
δομή, καθώς και η κλίμακα της φωτογραφίας. Πηγή: [3].

x4
x4

u ( x ) = eikx w ( x ) ,

όπου k = 2π/λ, με λ το προαναφερθέν μήκος κύματος
της διαταραχής, και w είναι η περιοδική συνάρτηση με πε‐
ριοδικότητα ίδια με αυτή του μέσου. Με άλλα λόγια, εάν
το περιοδικό μέσο έχει μορφή που επαναλαμβάνεται ανά
αποστάσεις d, τότε η συνάρτηση αυτή έχει την ιδιότητα

Σχήμα 3.3: Τοποθετώντας σύνολα από τα τέσσερα μόνο
τετράγωνα που απεικονίζονται στα αριστερά της εικόνας
το ένα δίπλα στο άλλο ή το ένα πάνω από το άλλο, μπο‐
ρούμε να κατασκευάσουμε ολόκληρη τη σκακιέρα.
Παρότι κανείς ίσως να φανταζόταν πως η έννοια της πε‐
ριοδικότητας του χώρου αποτελεί μια ιδεατή κατασκευή,
στην πραγματικότητα βρίσκεται παντού γύρω μας. Από
τη φυσική συμπυκνωμένης ύλης γνωρίζουμε ότι στη στε‐
ρεή φάση τα άτομα ή τα μόρια διατάσσονται με τρόπο τέ‐
τοιο, ώστε να καταλαμβάνουν καθορισμένες σχετικές θέ‐
σεις μεταξύ τους. Με μια προσεκτικότερη ματιά, γίνεται
αντιληπτό πως οι θέσεις αυτές δεν είναι τυχαίες, αλλά πα‐
ρουσιάζουν μια περιοδικότητα, ανάλογη αυτής που ανα‐
φέραμε παραπάνω. Η περιοδικότητα αυτή είναι υπαρκτή
είτε σε μία, είτε σε δύο, είτε σε τρεις χωρικές διαστά‐
σεις, κάτι το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε χρησι‐
μοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και πειραματικές τεχνι‐
κές (βλ. Σχήμα 3.4).

w ( x ) = w ( x − d) = w ( x + d) .

(3.3)

Το νέο φαινόμενο που προκύπτει όταν εξειδικεύσουμε
τη μελέτη μας σε περιοδικά μέσα, ως άμεση συνέπεια
του Θεωρήματος Bloch, είναι ο σχηματισμός των λεγό‐
μενων χασμάτων. Ας δούμε αναλυτικότερα τι σημαίνει
αυτό. Κάθε περιοδικό κύμα χαρακτηρίζεται από μια συ‐
χνότητα, η οποία δεν είναι παρά το αντίστροφο της πε‐
ριόδου του. Όπως είδαμε, εάν διαταράξουμε κάποια πε‐
ριοχή ενός πεπερασμένου ομογενούς μέσου (π.χ. να εξα‐
ναγκάσουμε σε ταλάντωση το αριστερό άκρο μιας χορ‐
δής), τότε η διαταραχή αυτή θα διαδοθεί στο μέσο, φτά‐
νοντας έως τα υπόλοιπα σύνορα της δομής (π.χ. το δεξί
άκρο της χορδής) ανεξάρτητα από τη συχνότητα του δια‐
διδόμενου κύματος. Στην περίπτωση των πεπερασμένων
περιοδικών μέσων, η συχνότητα της περιοδικής διαταρα‐
χής μπορεί να επηρεάσει τόσο τη διάδοσή της στον όγκο
του μέσου, όσο και τη διέλευσή της στο γειτονικό μέσο.
Μπορεί, μάλιστα, να υπάρξει ένα εύρος συχνοτήτων του
περιοδικού κύματος για τις οποίες το κύμα δε διαδίδεται
καν στο γειτονικό μέσο, αλλά ανακλάται εξ ολοκλήρου. Οι
τιμές αυτές της συχνότητας για τις οποίες το περιοδικό
κύμα ανακλάται πλήρως αντιστοιχούν στα λεγόμενα χά‐
σματα συχνοτήτων και το εύρος τους εξαρτάται από τις
φυσικές ιδιότητες των μέσων. Για να δούμε την εικόνα

Η μελέτη της διάδοσης κυμάτων σε περιοδικά μέσα, μας
οδηγεί σε ένα θεμελιώδες θεώρημα για τη φυσική συμπυ‐
κνωμένης ύλης, γνωστό ως Θεώρημα Bloch. Σύμφωνα με
αυτό, η συνάρτηση που περιγράφει τη διαδιδόμενη δια‐
ταραχή εντός του περιοδικού μέσου είναι γινόμενο ενός
μιγαδικού εκθετικού και μιας περιοδικής συνάρτησης του
χώρου. Συγκεκριμένα, η περίοδος της συνάρτησης αυτής
είναι ακριβώς ίδια με την περίοδο του μέσου. Σε μονο‐
διάστατα συστήματα, όπως οι χορδές που μελετήσαμε,
το Θεώρημα Bloch περιγράφεται από την ακόλουθη μα‐
θηματική εξίσωση
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ενός τέτοιου χάσματος, μπορούμε να φανταστούμε ένα
σύστημα όπως αυτό που απεικονίζεται στο Σχήμα 3.5.

από μικροσκοπικά τσιπ, τα οποία έχουν ως βάση λειτουρ‐
γίας ακριβώς αυτήν την ιδιότητα των υλικών. Επιπλέον,
δεδομένου πως τα χάσματα αποτελούν περιοχές της συ‐
χνότητας για τις οποίες η διάδοση ενός κύματος «εμπο‐
δίζεται», η θεωρία πίσω από αυτά αξιοποιείται συχνά
για τη δημιουργία ακουστικών ή ηλεκτρομαγνητικών φίλ‐
τρων, τα οποία αποκόπτουν τη διάδοση κυμάτων συγκε‐
κριμένων συχνοτήτων.

κρύσταλλος (περιοδικό μέσο)
περιοδικό κύμα
αέρας

Κλείνοντας, αξίζει να κρατήσουμε δύο σημαντικά συμπε‐
ράσματα. Το πρώτο εξ αυτών είναι πως η μελέτη των
περιοδικών δομών μας αποκαλύπτει νέα, ενδιαφέροντα
φαινόμενα που αφορούν τη διάδοση κυμάτων και αυ‐
τός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα περιοδικά μέσα
αποτελούν ένα από τα πιο ενεργά πεδία έρευνας στις
μέρες μας. Το δεύτερο και ενδεχομένως σημαντικότερο
συμπέρασμα είναι πως ο τρόπος με τον οποίο τα φαι‐
νόμενα αυτά εμφανίστηκαν στη μελέτη μας ήταν αποτέ‐
λεσμα της προσπάθειάς μας να κάνουμε ολοένα και πε‐
ρισσότερα βήματα μακριά από τα εξιδανικευμένα συστή‐
ματα. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως η πορεία προς
την κατανόηση της φύσης πρέπει πολλές φορές να ξεκινά
από το απλούστερο και σταδιακά να προχωρά προς το
ειδικότερο. Στην πορεία αυτή, οι διάφορες εξειδικεύσεις
του προβλήματος ή η προσθήκη νέων παραμέτρων μπο‐
ρεί να επηρεάσει σημαντικά τη γενικότητα των συμπερα‐
σμάτων που έχουν εξαχθεί ως εκείνο το σημείο, κάτι το
οποίο δεν είναι όμως αρνητικό. Ένα παράδειγμα σχετικό
με όσα συζητήσαμε παραπάνω, είναι πως τα περιοδικά
μέσα που συναντώνται στη φύση δεν διακρίνονται πά‐
ντοτε από μια τέλεια περιοδικότητα, καθώς πολλές φο‐
ρές υπάρχουν ατέλειες στην περιοδική δομή, παραμορ‐
φώσεις των μέσων υπό συγκεκριμένες συνθήκες, κ.α. Η
απόκλιση αυτή όμως από το «ιδανικό» δεν αναιρεί πλή‐
ρως τη γνώση που έχουμε αποκτήσει μελετώντας το. Αντι‐
θέτως, ανοίγει το δρόμο για την ανακάλυψη νέων φαινο‐
μένων και πολλές φορές ακόμη πιο ενδιαφέροντων ιδιο‐
τήτων, με αναρίθμητες εφαρμογές.

Σχήμα 3.5: Απεικόνιση ενός συστήματος που αποτελεί‐
ται από δύο μέσα: τον αέρα και έναν κρύσταλλο. Ο κρύ‐
σταλλος αποτελεί παράδειγμα μιας μονοδιάστατης περιο‐
δικής δομής.
Η περιοδική διάταξη που χρησιμοποιούμε είναι ένας
μονοδιάστατος κρύσταλλος, ο οποίος περιβάλλεται από
αέρα. Δημιουργούμε αρχικά μια περιοδική διαταραχή, η
οποία διαδίδεται στον αέρα και κάποια στιγμή προσπί‐
πτει στον κρύσταλλο από τα αριστερά. Ανάλογα με τη συ‐
χνότητα του περιοδικού κύματος, ενδέχεται αυτό να αρ‐
χίσει να φθίνει εντός του κρυστάλλου (αποσβεννύμενο
κύμα) και εν τέλει να μην διέλθει ξανά στον αέρα δεξιά
από τον κρύσταλλο. Οι υπολογισμοί για μια τέτοια διά‐
ταξη και η ύπαρξη χάσματος αποτυπώνεται στο επόμενο
σχήμα (Σχήμα 3.6).
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0.0
0

1

f (Hz)

2

Αναφορές
Σχήμα 3.6: Η εικόνα απεικονίζει την εξάρτηση του συντε‐
λεστή διέλευσης, T , δηλαδή το μέρος του κύματος που
διέρχεται στον αέρα από τα δεξιά του κρυστάλλου, από
τη συχνότητα, f , του περιοδικού κύματος. Η τιμή T = 1
αντιστοιχεί σε πλήρη διέλευση, ενώ η τιμή T = 0 αντι‐
στοιχεί σε πλήρη ανάκλαση. Όπως φαίνεται, η περιοχή
συχνοτήτων 1 Hz . f . 1.9 Hz αντιστοιχεί σε ένα χάσμα,
δηλαδή για τις τιμές αυτές της συχνότητας κανένα μέρος
του κύματος δεν εξέρχεται από τον κρύσταλλο προς τον
αέρα.
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Η ύπαρξη χασμάτων οδηγεί σε ενδιαφέρουσες τεχνολογι‐
κές εφαρμογές. Για παράδειγμα, πολλές ηλεκτρονικές συ‐
σκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά αποτελούνται
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