
Όταν η ύλη γίνεται κύμα 

 

H μεταφορά του πειράματοσ ςτον ISS ςε λίγα χρόνια θα γίνει προκειμζνου να μελετηθοφν 

τα κβαντικά φαινόμενα ςε ζνα περιβάλλον ςτο οποίο η επίδραςη τησ βαρφτητασ δεν είναι 

αντιληπτή. 

Τν πην ςπρξό ζεκείν ζην Σύκπαλ ζθνπεύνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ επηζηήκνλεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεξεπλήζνπλ άγλσζηα θβαληηθά θαηλόκελα. 

Όηαλ άηνκα ξνπβηδίνπ θαη λαηξίνπ ςπρζνύλ ζε ζεξκνθξαζίεο θνληά ζην απόιπην 

κεδέλ    (-273.15 
ν
C) ζπκπεξηθέξνληαη σο κία δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε ηεο ύιεο, πνπ 

νλνκάδεηαη ζπκπύθλσκα Bose-Einstein από ηα νλόκαηα ησλ εκπλεπζηώλ ηεο. 

Σε απηή ηελ θαηάζηαζε, ηα άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη θαη σο θύκαηα, δεκηνπξγώληαο 

έλα ελδηαθέξνλ θαηλόκελν όπνπ ε αλάκεημε δύν δηαθνξεηηθώλ αηόκσλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηε ζπκβνιή ηνπο, θαηά ηελ νπνία ε θνξπθή από ην έλα θύκα είλαη 

δπλαηό λα αθπξσζεί από ηε ιαθθνύβα ηνπ άιινπ, νύησο ώζηε ην άζξνηζκα ησλ δύν 

αηόκσλ λα ηζνύηαη κε κεδέλ άηνκα! 

Τν πείξακα ζα εμειηρζεί ζην Εξγαζηήξην Ψπρξώλ Αηόκσλ (Cold Atom Lab) ηεο 

NASA, ην νπνίν κάιηζηα ζα κεηαθεξζεί ην 2016 ζην Δηεζλή Δηαζηεκηθό Σηαζκό 

(ISS) ζε ηξνρηά γύξσ από ηε Γε. Έρνληαο ηε δπλαηόηεηα λα ςπρξάλεη ηα ζσκαηίδηα 

ζε ζεξκνθξαζίεο 100 pico-Κέιβηλ (έλα pico ηζνύηαη κε ην έλα ηξηζεθαηνκκπξηνζηό) 

πάλσ από ην απόιπην κεδέλ,  ην Cold Atom Lab, ζα δώζεη ζηνπο επηζηήκνλεο ηελ 

επθαηξία λα κειεηήζνπλ ηα ζπκππθλώκαηα Bose-Einstein ζηηο ρακειόηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί πνηέ, αθνύ ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ζα είλαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο ηα πην ςπρξά ζσκαηίδηα ζην γλσζηό Σύκπαλ.H κεηαθνξά 

ηνπ πεηξάκαηνο ζηνλ ISS ζε ιίγα ρξόληα ζα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνύλ ηα 

θβαληηθά θαηλόκελα ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε επίδξαζε ηεο βαξύηεηαο δελ 

είλαη αληηιεπηή. H απνπζία ησλ βαξπηηθώλ επηηαρύλζεσλ ζα επηηξέςεη κάιηζηα 

ζηνπο επηζηήκνλεο λα ςπρξάλνπλ ηα άηνκα αθόκε πεξηζζόηεξν από όζν ζηε Γε, 

αθνύ ε ζεξκνθξαζία ελόο αεξίνπ είλαη έλα κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ησλ αηόκσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζε απηό.Τα πξαθηηθά νθέιε από απηήλ ηελ έξεπλα είλαη ε θαηαζθεπή 

αηνκηθώλ ιέηδεξ, θβαληηθώλ αηζζεηήξσλ θαη ζπκβνιόκεηξσλ πςειήο αθξηβείαο. Εάλ 

επίζεο νη εξεπλεηέο θαηαθέξνπλ λα επηηύρνπλ ηηο ζεξκνθξαζίεο ξεθόξ πνπ ειπίδνπλ, 

ηα «θπκαηνπαθέηα» πνπ ζα κειεηήζνπλ κπνξεί λα έρνπλ κέγεζνο ίζν αθόκε θαη κε 

κία αλζξώπηλε ηξίρα, κε απνηειέζκαηα δειαδή νξαηά ζην αλζξώπηλν κάηη. 
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