Σχόλια στον Χωρόχρονο του Ζήνωνα
1ο Σχόλιο
Εισαγωγή. Αφορµή για τα σχόλια έδωσε ένα πρόσφατο άρθρο στο επιστηµονικό περιοδικό
DISCOVERY & SCIENCE µηνός Μαρτίου 2006 µε τίτλο «ΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΞΑ ΤΟΥ ΖΗΝΩΝΑ ΚΑΙ
Η ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΠΕΛΙΑ∆Η (σελ. 6 και 7). Το αξιοσηµείωτο είναι ότι ο
συντάκτης του άρθρου έχει πολύ ορθά συνδέσει την κβαντοµηχανική µε τα παράδοξα του Ζήνωνα.
Κάθε σοβαρός επιστήµονας-ερευνητής της κβαντοµηχανικής δεν µπορεί να ξεφύγει από τα δεσµά
Ελληνικής αρχαιότητας. Υπενθυµίζουµε ότι ο πατέρας της κβαντοµηχανικής Β. Χάϊζενµπερκ, δήλωσε:
«την κβαντική γνωσιοθεωρία την πήραµε από τον Πλάτωνα»1.
Aπό το παραπάνω άρθρο του περιοδικού σας µεταφέρουµε:
«Μήπως τελικά ο Ζήνωνας «είπε κάτι» πριν δυόµισι χιλιετίες; Αφού ο Αχιλλέας προφανώς θα
φτάσει τη χελώνα, µήπως τελικά τα «βήµατα» που απαιτείται να κάνει δεν είναι άπειρα; Μήπως, δηλαδή,
ο Χώρος και ο Χρόνος δεν είναι συνεχείς οντότητες, αλλά κβαντισµένες; Μήπως υπάρχουν ένα
ελάχιστο µήκος και ένας ελάχιστος χρόνος που δεν υπάρχει µικρότερός τους, που δεν µπορούν να
διαιρεθούν στη µέση;
Σήµερα η κβαντοµηχανική µας λέει πως το µήκος Πλάνκ (Plank) και ο χρόνος Πλανκ είναι οι
µικρότερες δυνατές ποσότητες χώρου και χρόνου που έχουν νόηµα να µετρηθούν στη φύση….»
Ας έλθουµε πάλι στην ευθεία των ρητών. ∆εν υπάρχει ανιχνεύσιµο κενό διάστηµα
µεταξύ δύο ρητών, οσοδήποτε κοντά και αν βρίσκονται. Πάντα θα υπάρχουν σηµεία-αριθµοί που θα
παρεµβάλλονται µεταξύ των δύο ρητών. Έτσι, µπορούµε να υποθέσουµε µε την απλή λογική ότι: η
ευθεία που δεν έχει κανένα κενό είναι συµπαγής. Αυτό φυσικά είναι λανθασµένο, διότι αντιβαίνει
στη φύση του σηµείου, η ύπαρξη του οποίου τείνει στο µηδέν2. Η γεωµετρική κατασκευή των
αρρήτων και η τοποθέτησή τους σε «αόρατα» µέχρι τώρα κενά της ευθείας, είναι εκείνη που
υποδεικνύει-επιβάλλει την υπαρξιακή ιδιότητά της, µία ασύλληπτη, ανεκλάλητη έννοια, που
παραφράζοντάς την αναγκαία στον κόσµο του επιστητού, θα την εξωτερικεύαµε µε κάθε επιφύλαξη ως
εξής:
Η ενδελεχής παρατήρηση της ευθείας των πραγµατικών αριθµών, ενεργοποιεί την
ικανότητα της ατέρµονης δηµιουργίας άπειρων µη ορατών «κενών» σηµείων, ένα πλήθος των
οποίων ανιχνεύεται κατασκευαστικά. Το είδος του άπειρου πλήθους, των ανιχνεύσιµων «κενών»,
εξαρτάται από τις εκάστοτε κατασκευαστικές µας ικανότητες.
Τελειώνοντας, επισηµαίνουµε πάλι την λανθασµένη «τεχνική» των απειρισµών που εισήγαγε ο
∆αυίδ Χίλµπερτ, όπως: ∆χ= S1+S2+S3+…, µε την οποία αριθµεί (προσθέτει) τα άπειρα και µη
αριθµήσιµα3 βήµατα-σηµεία (αριθµούς), σφάλµα που συµβάλλει, µαζί µε το ψευδοαξίωµα των
Ντέντεκιντ-Κάντορ, στην τροπή της ασυνεχώς-συνεχούς ευθείας σε συµπαγή.
2ο Σχόλιο
Από το περιοδικό «Περισκόπιο της Επιστήµης» τεύχος 334-Φεβρουάριος 2009 και το άρθρο
«Είναι το σύµπαν ένα γιγαντιαίο ολόγραµµα;» του Σπύρου Κωνσταντογιάννη (Φυσικός, M.Sc) και
την παράγραφο, αναζητώντας την κοκκώδη υφή του χωροχρόνου, σας µεταφέρουµε: « Σύµφωνα µε
τον Hogan, η ολογραφική αρχή αλλάζει δραστικά την εικόνα που έχουµε για τον χωρόχρονο. Οι
θεωρητικοί φυσικοί πιστεύουν ότι στις πιο µικροσκοπικές κλίµακες, ο χωροχρόνος εµφανίζει
παραµορφώσεις που οφείλονται σε κβαντικά φαινόµενα. Σε αυτές τις κλίµακες, η υφή του χωροχρόνου
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γίνεται κοκκώδης και τελικά, ο χωροχρόνος αποτελείται από µικροσκοπικές µονάδες που µοιάζουν µε τα
εικονοστοιχεία (πίξελ) της οθόνης ενός υπολογιστή, µε τη διαφορά ότι το µήκος των µικροσκοπικών
αυτών µονάδων είναι 1020 φορές µικρότερο από τη διάµετρο των πρωτονίων, δηλαδή περίπου 10-35 m (η
διάµετρος του πρωτονίου είναι της τάξης του 10-15 m (1 fm)).To µήκος αυτό ονοµάζεται µήκος του
Planck. Το µήκος του Planck ορίζει µια µικροσκοπική κλίµακα µηκών η µέτρηση της οποίας βρίσκεται
έξω από τις διακριτικές δυνατότητες των συσκευών µέτρησης που διαθέτουµε. Έτσι κανείς δεν θα
µπορούσε να φανταστεί ότι θα ήταν δυνατή η παρατήρηση της κοκκώδους µορφής του χωροχρόνου.»
3ο Σχόλιο
Tο τρίτο σχόλιο προέρχεται από το περιοδικό «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» τεύχος 335
Μάρτιος 2009 και είναι αντιπροσωπευτικό της σύγχρονης επιστηµονικής τάσης για την δοµή του
χωροχρόνου. Από το άρθρο «Μεγάλη Έκρηξη ή Μεγάλη Ανάπλαση» του ∆ρ. Άγγελου Βορβολάκου
(Ps.D. Φυσική Υψηλών Ενεργειών, M.Sc. Κβαντικά Πεδία), σας µεταφέρουµε: «…ο κόσµος,
σύµφωνα µε την προσέγγιση της κβαντικής βαρύτητας βρόγχων, χαρακτηρίζεται από τη δοµή ενός
πλέγµατος. Ο χώρος δεν είναι συνεχής αλλά παρουσιάζει δοµή ανάλογη µε αυτή ενός µάλλινου
υφάσµατος µε χονδρούς κόµπους. Αντίστοιχα και ο χρόνος «κυλά» κατά απειροελάχιστα αλλά διακριτά
βήµατα, η περαιτέρω διαίρεση των οποίων δεν είναι ούτε εφικτή ούτε πρακτική. Οι δοµές αυτές δεν
έχουν παρατηρηθεί µέχρι σήµερα καθώς χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά µικρό βήµα (µέγεθος). Η
βασική δοµή είναι ο βρόγχος, µε µέγεθος της τάξης των 10-34 µέτρων, ένας αριθµός γνωστός ως το
µήκος Planck, ο οποίος διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο σε κάθε προσέγγιση για την Θεωρία των Πάντων.
Το µήκος Planck υπολογίζεται από τον συνδυασµό τριών σταθερών της φύσης, της ταχύτητας του φωτός
στο κενό, της σταθεράς του Planck και της παγκόσµιας σταθεράς της βαρύτητας. Ουσιαστικά δηλαδή
συνδυάζει βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου (µέσω της ταχύτητος του φωτός) της
κβαντικής φυσικής (µέσω της σταθεράς του Planck) και της βαρύτητας ( µέσω της βαρυτικής ο
σταθεράς). Με την «οικειοποίηση» του µήκους αυτού το οποίο προκύπτει από τον συνδυασµό των
παραπάνω σταθερών, µία θεωρία µε απώτερο σκοπό την ενοποίηση των θεµελιακών αλληλεπιδράσεων
φαίνεται να τις εγκολπώνει διαισθητικά. Στην κβαντική βαρύτητα βρόγχων, όπου ο χωρόχρονος είναι
κβαντισµένος, το κβάντο του χώρου καθορίζεται από το µήκος Planck και το κβάντο του χρόνου από το
χρονικό διάστηµα που χρειάζεται το φως για να διανύσει ένα κβάντο χώρου. Η πλέον θεµελιακή δοµή
ορίζεται ως η φυσική οντότητα «βρόγχος», από την οποία πηγάζουν τα υποατοµικά σωµατίδια…»

