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Τo σηµαντικότερο και ακριβό-
τερο επιστηµονικό πείραµα 
που έχει πραγµατοποιηθεί 

ποτέ στο ∆ιάστηµα, το Άλφα Μα-
γνητικό Φασµατόµετρο ή AMS, 
έχει καταγράψει στον ένα χρόνο 
λειτουργίας του 18 δισεκατοµµύ-
ρια προσκρούσεις κοσµικών ακτί-
νων, ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοί 
του στο CERN. Εγκατεστηµένο στο 
εξωτερικό του ∆ιεθνούς ∆ιαστηµι-
κού Σταθµού, το γιγάντιο όργανο 
καταγράφει φαινόµενα υψηλότε-
ρης ενέργειας από ότι ο LHC σε 
µια προσπάθεια να ανακαλύψει 
νέες, εξωτικές µορφές ύλης.

O AMS, «παιδί» του νοµπε-
λίστα φυσικού Σάµιουελ Τινγκ, 
µεταφέρθηκε πέρυσι σε τροχιά 
στη διάρκεια της τελευταίας απο-
στολής διαστηµικού λεωφορείου. 
Οι αστροναύτες της ιστορικής 
αποστολής βρέθηκαν την Τετάρτη 
στο CERN στη Γενεύη για να γιορ-
τάσουν τους 14 µήνες λειτουργίας 
του. Ο ανιχνευτής «είναι το απο-
κορύφωµα των επιστηµονικών 
ερευνών που πραγµατοποιούνται 
στον ISS» σχολίασε ο κυβερνήτης 
της αποστολής Μαρκ Κέλι. Στην 
καρδιά του µηχανήµατος των 2 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων είναι 
ένας µαγνήτης, ο οποίος διοχε-
τεύει σε µια σειρά από ανιχνευτές 
τα σωµατίδια που καταφθάνουν 
από το ∆ιάστηµα µε ακραίες ταχύ-
τητες. ∆εδοµένα για τα ηλεκτρικά 
φορτία, τα επίπεδα ενέργειας και 
άλλες παραµέτρους των εισερχό-
µενων σωµατιδίων συλλέγονται 
25.000 φορές το δευτερόλεπτο 
και µεταδίδονται στο Κέντρο Ελέγ-
χου της NASA στο Χιούστον, από 
όπου διαβιβάζονται στο CERN για 
ανάλυση. Τα εισερχόµενα σωµα-
τίδια έχουν ενέργεια έως και 9 
TeV (τρισεκατοµµύρια ηλεκτρονι-
οβόλτ), πολύ υψηλότερη από την 
ενέργεια των πρωτονίων που συ-
γκρούονται στο Μεγάλο Επιταχυ-

ντή Αδρονίων του CERN.
Ο νοµπελίστας Σάµιουελ Τινγκ, 

σήµερα καθηγητής στο ΜΙT, πα-
ραδέχτηκε ότι ο σχεδιασµός και 
η υλοποίηση του πειράµατος ήταν 
πιο δύσκολος από ότι είχε φαντα-
στεί: «∆εδοµένων των δυσκολιών 
που συνάντησα, έχω πει στους συ-
νεργάτες µου ότι είναι απίθανο να 
βρεθούν άνθρωποι αρκετά ανό-
ητοι ώστε να επαναλάβουν αυτό 
το πείραµα στα επόµενα 40 µε 50 
χρόνια» δήλωσε.

Ο AMS έχει αναλάβει να µελε-
τήσει τρεις µυστηριώδεις µορφές 
ύλης που δεν απαντώνται στη Γη, 
την αντιύλη, τη σκοτεινή ύλη και 
τα «παραδοξόνια».

ΑΝΤΙΥΛΗ
H θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης 

προβλέπει ότι, τη στιγµή της δηµι-
ουργίας του, το Σύµπαν περιείχε 
ύλη και αντιύλη σε ίσες ποσότητες. 
Περιέργως, όµως, ότι βλέπουµε 
στο ∆ιάστηµα αποτελείται απο-
κλειστικά από κανονική ύλη, και 
κανείς µέχρι σήµερα δεν έχει εξη-
γήσει ικανοποιητικά που οφείλεται 
αυτή η «ασυµµετρία» ύλης-αντιύ-
λης. Ο AMS επιχειρεί να ανιχνεύ-
σει την αντιύλη καταγράφοντας τις 
ακτίνες υψηλής ενέργειας που θα 
παρήγαγαν σωµατίδια αντιύλης 
όταν έρχονται σε επαφή µε σωµα-
τίδια ύλης και αλληλοεξουδετερώ-
νονται µέσα σε µια λάµψη ενέργει-
ας. «Η παρατήρηση έστω και ενός 
πυρήνα αντι-ήλιου θα παρείχε 
ενδείξεις για την παρουσία µεγά-
λων ποσοτήτων αντιύλης κάπου 
στο Σύµπαν» αναφέρει το CERN σε 
ανακοίνωσή του.

ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΥΛΗ
Ότι βλέπουµε στο διάστηµα, 

από τους πλανήτες µέχρι τους γα-
λαξίες, δεν αντιστοιχεί παρά µόνο 
στο 16% της ύλης στο Σύµπαν. Το 
υπόλοιπο 86% αντιστοιχεί στη λε-

γόµενη σκοτεινή ύλη, της οποίας 
η ύπαρξη γίνεται αντιληπτή λόγω 
της βαρυτικής της επίδρασης 
στους γαλαξίες. Είναι όµως εξ ορι-
σµού αόρατη, αφού δεν εκπέµπει, 
δεν απορροφά και δεν διαθλά το 
φως. Ένα από τα σωµατίδια από 
τα οποία θα µπορούσε να αποτε-
λείται η σκοτεινή ύλη είναι το ου-
δετερίνο (neutralino), του οποίου 
όµως η ύπαρξη δεν έχει επιβε-
βαιωθεί. Αν τα ουδετερίνα όντως 
υπάρχουν, οι φυσικοί προβλέ-
πουν ότι οι µεταξύ τους συγκρού-
σεις παράγουν σωµατίδια που θα 
µπορούσε να καταγράψει ο AMS.

ΠΑΡΑ∆ΟΞΟΝΙΑ
Τον περασµένο αιώνα οι φυσι-

κοί επιβεβαίωσαν την ύπαρξη έξι 
ειδών κουάρκ (up, down, strange, 
charm, bottom, top), θεµελιωδών 
σωµατιδίων από τα οποία αποτε-
λείται η ύλη. Το περίεργο είναι ότι 
όλη η ύλη που βλέπουµε στη Γη 
(τα πρωτόνια και τα νετρόνια στον 
πυρήνα των ατόµων) αποτελείται 
µόνο από δύο είδη κουάρκ, τα up 
και τα down. Ένα από τα θεµελι-
ώδη ερωτήµατα της σύγχρονης 
θεωρητικής φυσικής είναι το εάν 
υπάρχει µια διαφορετική µορφή 
ύλης, σωµατίδια που ονοµάστη-
καν παραδοξόνια (strangelets) 
και αποτελούνται από τρία κουάρκ 
-up, down και strange. Τα σωµατί-
δια αυτά, που θα είχαν εξαιρετικά 
µεγάλη µάζα αλλά µικρό φορτίο, 
θα µπορούσαν να καταγραφούν 
από τον AMS και να αποκαλύ-
ψουν την ύπαρξη µιας εντελώς 
νέας µορφής ύλης. Ο AMS προ-
βλέπεται ότι θα παραµείνει σε 
λειτουργία στον ISS για τουλάχι-
στον µια δεκαετία. Προκειµένου 
να διαχειριστούν τον τεράστιο 
όγκο δεδοµένων που παράγει ο 
ανιχνευτής, οι ερευνητές εγκαινία-
σαν πρόσφατα ένα δεύτερο κέντρο 
ανάλυσης στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ AMS

Σε πλήρη εξέλιξη 
το σηµαντικότερο πείραµα 
στον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό

H θέση του AMS στον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό σηµειώνεται µε τον κόκκινο κύκλο. 
Στην καρδιά του ανιχνευτή βρίσκεται ένας ισχυρός µαγνήτη.   




