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Χρειάστηκε να περιµένουµε 
µισό αιώνα µέχρι να κατα-
σκευαστεί το γιγάντιο µηχά-

νηµα που θα µπορούσε να δώσει 
απαντήσεις. Την Τετάρτη, όµως, 
ερευνητές του CERN ανακοίνω-
σαν πως είναι σχεδόν βέβαιοι 
ότι εντόπισαν «κάτι που µοιάζει 
µε το Χιγκς», το σωµατίδιο που 
θα επιβεβαίωνε ότι γνωρίζουµε 
πώς η ύλη αποκτά τη µάζα της, το 
θρυλικό «σωµατιδίο του Θεού», 
το µικρότερο «οικοδοµικό» υλικό 
του σύµπαντος που θα ρίξει νέο 
φως στις συνθήκες γένεσής του.

Οι υπεύθυνοι του CMS και του 
ATLAS, των δύο πειραµάτων που 
διεξάγονται για τον εντοπισµό του 
Χιγκς, ανακοίνωσαν ότι το επίπε-
δο βεβαιότητας που πέτυχαν αντι-
στοιχεί σε ανακάλυψη νέου σω-
µατιδίου, το οποίο είναι συµβατό 
µε τη θεωρία του Χιγκς. 

«Είµαι σε θέση να επιβεβαιώ-
σω ότι ανακαλύφθηκε ένα σωµα-
τίδιο σύµφωνο µε τη θεωρία του 
µποζονίου Χιγκς», ανακοίνωσε ο 
Τζον Γούµερσλι, επικεφαλής της 
βρετανικής οµάδας Βρετανίας. 
Παράλληλα ο Τζο Ινκαντέλα, εκ-
πρόσωπος του δύο ερευνητικών 
οµάδων του CERN στη Γενεύη 
δήλωσε: «Πρόκειται για ένα προ-
καταρκτικό αποτέλεσµα, αλλά πι-
στεύουµε ότι είναι πολύ ισχυρό 
και θεµελιωµένο».

Τα ερευνητικά δεδοµένα έδει-
ξαν ότι το σωµατίδιο που εντοπί-
στηκε είναι 133 φορές πιο βαρύ 
από το Πρωτόνιο που βρίσκεται 
στην καρδιά κάθε Ατόµου. Εφό-
σον επιβεβαιωθεί οριστικά η ανα-
κάλυψη, κάτι που δεν αναµένεται 
πριν από τον Οκτώβριο, ο πειρα-
µατικός άθλος θα επιστεγάσει το 
λεγόµενο Καθιερωµένο Μοντέλο, 
το θεωρητικό οικοδόµηµα που 
αναπτύχθηκε τον περασµένο αι-
ώνα και συγκεντρώνει όλες τις 
γνώσεις των φυσικών για τα στοι-
χειώδη συστατικά του Σύµπαντος.

Οι υπεύθυνοι του Μεγάλου 
Επιταχυντή Αδρονίων, ενός από 
τα ακριβότερα πειράµατα όλων 
των εποχών, προσπάθησαν να 
κρατήσουν µια ισορροπία ανάµε-
σα στην ανάγκη να δικαιολογή-
σουν το κόστος και την απαίτηση 
να τηρηθούν οι τεχνικές απαι-
τήσεις για την επιβεβαίωση των 
αποτελεσµάτων.

ΠΕΝΤΕ ΣΙΓΜΑ
H παρουσίαση των προκαταρ-

κτικών αποτελεσµάτων από τα 
δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν 
το 2012 ξεκίνησε στη Γενεύη, 
σε ζωντανή σύνδεση µε το διε-
θνές συνέδριο φυσικής υψηλών 
ενεργειών στη Μελβούρνη. Για 
να γίνει επισήµως δεκτή η ανα-
κάλυψη, οι ερευνητές θα πρέπει 
να αποδείξουν ότι το νέο σωµα-

τίδιο συµπεριφέρεται όπως το 
Χιγκς. Επιπλέον, το επίπεδο βε-
βαιότητας για τον εντοπισµό του 
σωµατιδίου πρέπει να φτάνει τα 
5 σίγµα, κάτι που σηµαίνει ότι η 
πιθανότητα να οφείλονται σε λά-
θος οι παρατηρήσεις είναι µόλις 
0,00006%.

«Τα αποτελέσµατα είναι προκα-
ταρκτικά αλλά το σήµα των 5 σίγ-
µα που βλέπουµε στα 125 GeV 
είναι δραµατικό. Πρόκειται όντως 
για νέο σωµατίδιο» ανακοίνωσε ο 
Τζο Ινκαντέλα, εκπρόσωπος του 
SMS. Ακόµα πιο σαφής ήταν η 
Φαµπιόλα Τζιανότι, εκπρόσωπος 
του ATLAS: «Βλέπουµε στα δε-
δοµένα µας ξεκάθαρα ίχνη ενός 
νέου σωµατιδίου, στο επίπεδο 
των πέντε σίγµα, σε µια περιοχή 
µάζας γύρω στα 126 GeV» είπε.

Το GeV (γιγαηλεκτονιοβόλτ) 
είναι µονάδα µέτρησης της µάζας 
και της ενέργειας. Με µάζα 126 
GeV, το Χιγκς είναι περίπου 130 
φορές βαρύτερο από το πρωτόνιο 
στον πυρήνα των ατόµων.

Στην ιστορική παρουσίαση 
του CERN ήταν παρόντες ο Βρε-
τανός Πίτερ Χιγκς και άλλοι επι-
στήµονες που βοήθησαν στη 
διατύπωση της θεωρίας για τον 
µηχανισµό του Χιγκς στις αρχές 
της δεκαετίας του 1960. «Ποτέ 
δεν περίµενα ότι αυτό θα συνέ-
βαινε όσο ζω και θα ζητήσω από 
την οικογένειά µου να βάλει µια 
σαµπάνια στο ψυγείο» δήλωσε ο 
83χρονος Χιγκς.

Η πιθανότητα να έχει όντως 
ανακαλυφθεί ένα σωµατίδιο σαν 
το Χιγκς στο CERN ενισχύεται από 
τα δεδοµένα που παρουσίασαν τη 
∆ευτέρα ερευνητές του αµερικα-
νικού επιταχυντή Tevatron στο 
εργαστήριο Fermilab: Η ανάλυση 

ενός ωκεανού δεδοµένων που 
συγκεντρώθηκαν στον προκάτο-
χο του LHC δείχνει ότι η πιθα-
νότητα να ανιχνεύθηκε κάτι που 
µοιάζει µε το Χιγκς φτάνει το 999 
τοις χιλίοις. Θεωρητικά, όµως, 
υπάρχει ακόµα η πιθανότητα το 
σωµατίδιο που ανακαλύφθηκε να 
µην είναι το Χιγκς. Σε αυτή την 
περίπτωση, οι θεωρητικοί φυσι-
κοί θα αναγκάζονταν να αναθε-
ωρήσουν, πιθανώς εκ βάθρων, 
το αγαπηµένο τους Καθιερωµένο 
Μοντέλο, δηλαδή τις εξισώσεις 
που περιγράφουν τις ιδιότητες 
και τη συµπεριφορά των υποατο-
µικών σωµατιδίων.

Στην αρχική του µορφή, το µο-
ντέλο ήταν ασύµβατο µε την έν-
νοια της µάζας. Οι Πίτερ Χιγκς και 
άλλοι ερευνητές πρότειναν την 
ύπαρξη ενός πεδίου, του πεδίου 
Χιγκς, το οποίο από µαθηµατική 
άποψη λύνει το πρόβληµα: όσο 
µεγαλύτερη «αντίσταση» συναντά 
ένα σωµατίδιο καθώς περνά µέσα 
από το πεδίο, τόσο µεγαλύτερη εί-
ναι η µάζα του.

Το µποζόνιο του Χιγκς είναι 
µια εκδήλωση αυτού του µηχα-
νισµού, εποµένως η ανακάλυψή 
του θα επιβεβαίωνε ότι το πεδίο 
του Χιγκς είναι όντως αυτό που 
δίνει στην ύλη τη µάζα της.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΧΙΓΚΣ;

Το Βασικό Μοντέλο της φυσι-
κής των σωµατιδίων περιγράφει 
τις αρχές που διέπουν τα στοιχει-
ώδη σωµατίδια και τις δυνάµεις 
που αλληλεπιδρούν στο Σύµπαν. 
Μέχρι σήµερα δεν έχει δώσει 
εξήγηση για το πώς τα σωµατίδια 
αυτά αποκτούν µάζα. Τα σωµα-
τίδια ή µικρά θραύσµατα ύλης, 

έχουν διάφορα µεγέθη και µπο-
ρούν να είναι µεγαλύτερα αλλά 
και µικρότερα από τα άτοµα. Ηλε-
κτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια, 
για παράδειγµα, είναι υποατοµικά 
σωµατίδια που συνθέτουν το άτο-
µο. Οι επιστήµονες πιστεύουν ότι 
το Μποζόνιο Χιγκς είναι το σω-
µατίδιο που εισφέρει σε όλη την 
ύλη την µάζα της. Οι ειδικοί γνω-
ρίζουν ότι τα στοιχειώδη σωµατί-
δια, όπως τα κουάρκ και τα ηλε-
κτρόνια, είναι τα θεµέλια πάνω 
στα οποία εδράζεται όλη η ύλη 
του Σύµπαντος. Το µυστηριώδες 
µέχρι σήµερα µποζόνιο Χιγκς δί-
νει στα σωµατίδια µάζα και καλύ-
πτει ένα από τα καίρια κενά στην 
σύγχρονη Φυσική. Είναι το τελευ-
ταίο κοµµάτι που έλειπε από την 
ανθρώπινη γνώση για την πιο 
θεµελιώδη φύση του Σύµπαντος.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΤΟ ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΧΙΓΚΣ;

Το συγκεκριµένο σωµατίδιο 
αποτελεί µέρος µίας θεωρίας 
που πρωτοδιατυπώθηκε από τον 
φυσικό Πίτερ Χιγκς και άλλους 
τη δεκαετία του 1960, για να 
εξηγήσει πώς αποκτούν µάζα τα 
σωµατίδια. Η θεωρία προτείνει 
ότι υπάρχει ένα πεδίο ενέργειας 
Χιγκς σε όλο το Σύµπαν. Καθώς 
τα σωµατίδια κινούνται µέσα του, 
αλληλεπιδρούν και προσελκύουν 
Μποζόνια Χιγκς, τα οποία συγκε-
ντρώνονται γύρω τους σε ποικί-
λους αριθµούς.

Εάν φανταστεί κανείς το Σύ-
µπαν σαν ένα πάρτι, σχετικά 
άγνωστοι µεταξύ τους καλεσµέ-
νοι µπορούν να διασχίσουν ένα 
δωµάτιο χωρίς να γίνουν αντι-
ληπτοί, ενώ οι πιο δηµοφιλείς 
θα προσελκύσουν οµάδες φίλων 

(τα µποζόνια Χιγκς), οι οποίοι 
θα τους αναγκάσουν να επιβρα-
δύνουν την πορεία τους. Το ίδιο 
ισχύει για σωµατίδια που κινού-
νται στο πεδίο Χιγκς, καθώς κά-
ποια θα προσελκύουν µεγαλύ-
τερες συναθροίσεις µποζονίων 
Χιγκς, αποκτώντας µεγαλύτερη 
µάζα.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 
ΤΟΥ ΜΠΟΖΟΝΙΟΥ ΧΙΓΚΣ;

Ο εντοπισµός του δεν θα µας 
πει οτιδήποτε χρήσιµο για το πώς 
λειτουργεί το Σύµπαν, αλλά θα 
καλύψει ένα τεράστιο κενό στο 
Καθιερωµένο Μοντέλο, το οποίο 
υπήρχε για πάνω από µισό αιώνα.
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΠΟΖΟΝΙΟ ΧΙΓΚΣ 
ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ 
ΤΟ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;

Το διάσηµο παρατσούκλι του 
µυστηριώδους σωµατιδίου δη-
µιουργήθηκε για τον τίτλο ενός 
βιβλίου του νοµπελίστα φυσικού 
Λέον Λέντερµαν - φήµες λένε 
παρά τη θέλησή του, καθώς ο 
ίδιος επιθυµούσε να το ονοµάσει 
«διαολεµένο σωµατίδιο» λόγω 
του ότι «κανείς δεν µπορούσε 
να το βρει». Οπως σχολιάζουν 
οι φυσικοί, δεν έχει να κάνει µε 
θρησκευτικές απόψεις, αν εξαιρέ-
σουµε ότι αφορά ένα πεδίο που 
είναι πανταχού παρόν, σε όλο το 
Σύµπαν.

ΠΩΣ ΤΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΝ 
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ;

Τους τελευταίους 18 µήνες οι 
επιστήµονες κυνηγούν το µποζό-
νιο Χιγκς προκαλώντας συγκρού-
σεις πρωτονίων µέσα σε πεδία 
υψηλής ενέργειας στον κόστους 
8 δισ. ευρώ Μεγάλο Επιταχυντή 
Αδρονίων του CERN στην Γενεύη 
της Ελβετίας.

Μέσα του, στα έγκατα των 
γαλλοελβετικών Αλπεων, δη-
µιουργούνται ακόµη µικρότερα 
σωµατίδια που οι επιστήµονες 
παρατηρούν, αναζητώντας µία έν-
δειξη στα στοιχεία που να υποδει-
κνύει την ύπαρξη του µποζόνιου 
Χιγκς.

Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρ-
χουν, τα µποζόνια Χιγκς θα πα-
ραµείνουν µυστηριώδη, καθώς 
εµφανίζονται και εξαφανίζονται 
ταχύτατα και οι επιστήµονες µπο-
ρούν µάλλον να παρατηρήσουν 
τα υπολείµατα και την επίδρασή 
τους, περισσότερο από ότι τα ίδια.

Μετά από χρόνια ερευνών οι 
επιστήµονες περιόρισαν το εύρος 
της πιθανής µάζας στην οποία 
θα µπορούσαν να υφίστανται τα 
µποζόνια Χιγκς. Μόλις ένα χρό-
νο πριν, µία στατιστική ανωµαλία 
τους έδειξε για πρώτη φορά ότι 
βρίσκονται στο σωστό δρόµο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Ιδού το “σωµατίδιο του Θεού”


