
Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 2017

Το βραβείο Νόµπελ Φυσικής 2017 µοιράζεται στα δυο. Το µισό βραβείο απονέµεται στον Rainer
Weiss, και το άλλο µισό στους Barry C. Barish και Kip S. Thorne «για την καθοριστική συµβολή

τους στον ανιχνευτή LIGO και την παρατήρηση των βαρυτικών κυµάτων».

Η Σουηδική Βασιλική Ακαδηµία Επιστηµών ανακοίνωσε το µεσηµέρι της 3ης Οκτωβρίου 2017 ότι
το Βραβείο Νόµπελ Φυσικής 2017 απονέµεται κατά το ήµισυ στον καθηγητή Rainer Weiss του
Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), και κατά το άλλο ήµισυ στους καθηγητές
Barry C. Barich του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνια (Cal Tech), Kip Thorne του
Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνια (Cal Tech).

Οι ερευνητές αυτοί πρωτοστάτησαν στη δηµιουργία και την ανάπτυξη των ειδικών
παρατηρητηρίων LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) τα οποία εντόπισαν
και τελικά απέδειξαν την πραγµατικότητα της ύπαρξης των βαρυτικών κυµάτων που είχε
προβλέψει η Θεωρία της Γενικής Σχετικότητας του Albert Einstein από το 1916.

Η ύπαρξη Βαρυτικών Κυµάτων είναι µία από τις πλέον εντυπωσιακές προβλέψεις της Γενικής
Σχετικότητας, που όµως έµεναν επί 100 χρόνια απαρατήρητα, µέχρις ότου στις 14 Σεπτεµβρίου
2015, παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στους ανιχνευτές LIGO.

Έναν αιώνα µετά τη δηµοσίευση από τον Άλµπερτ Αϊνστάιν της γενικής θεωρίας της
σχετικότητας που ανήγγελλε τις πρώτες αρχές τους, οι ανακαλύψεις των Ράινερ Γουάις, 85 ετών,
Μπάρι Μπάρις, 81 ετών, και Κιπ Θορν, 77 ετών, για µια ακόµη φορά «προκάλεσαν αναταραχή
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στον κόσµο» , σύµφωνα µε τον Γκόραν Χάνσον, γενικό γραµµατέα της Σουηδικής Βασιλικής
Ακαδηµίας Επιστηµών που απονέµει το βραβείο.

«Όπως ο Γαλιλαίος όταν κοίταξε µε τη διόπτρα του, είναι ένας νέος δρόµος στην αστρονοµία,
ένας καινούριος τρόπος να βλέπουµε το σύµπαν», έλεγε ο Μπάρι Μπάρις τον περασµένο
Αύγουστο στη Le Monde.

«Είµαστε τώρα µάρτυρες της εµφάνισης ενός νέου πεδίου: της αστρονοµίας των βαρυτικών
κυµάτων», δήλωσε σήµερα στους δηµοσιογράφους ο Νιλς Μάρτενσον, ο οποίος προεδρεύει της
Επιτροπής του Νόµπελ Φυσικής.

«Θα µας διδάξει σχετικά µε τις πιο βίαιες διαδικασίες στο σύµπαν και θα οδηγήσει σε νέες
γνώσεις για τη φύση της ακραίας βαρύτητας».

Ο Γουάις είπε πως το βραβείο είναι στην πραγµατικότητα αναγνώριση για περίπου 1.000
ανθρώπους που εργάζονται πάνω στην ανίχνευση κυµάτων.

«Υπάρχει µια τεράστια ποσότητα πραγµάτων (…) στο σύµπαν που ακτινοβολούν βαρυτικά
κύµατα. Οι µαύρες τρύπες είναι τα πιο προφανή, αλλά υπάρχουν πολλά, πολλά άλλα», δήλωσε
ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία του µε την επιτροπή του Νόµπελ.

Προερχόµενοι από το Caltech (California Institute of Technology) που έχει συγκεντρώσει 18
Νόµπελ από την πρώτη φορά που απονεµήθηκε το βραβείο το 1901, οι Θορν και Γουάις
δηµιούργησαν το παρατηρητήριο LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory),
χάρη στο οποίο επιτεύχθηκε τον Σεπτέµβριο 2015 ο πρώτος άµεσος εντοπισµός βαρυτικών
κυµάτων.

«Πήγαιναν 40 χρόνια που προσπαθούσαµε να τα ανιχνεύσουµε (…). Τι ευτυχία που τελικά τα
καταφέραµε. Είναι µια υπέροχη εµπειρία», δήλωσε ο Ράινερ Γουάις, εκφράζοντας τη χαρά του
όταν επικοινώνησε µαζί του η Ακαδηµία Επιστηµών.

«Περίµενα ότι η ανακάλυψη αυτή θα έπαιρνε ένα βραβείο Νόµπελ (…), ήλπιζα ότι θα
βραβευόταν το εργαστήριο», δήλωσε ο Κιπ Θορν στον δηµόσιο σουηδικό ραδιοσταθµό SR. «Από
την αρχή ήξερα πως ήταν κάτι σηµαντικό».

Το αµερικανικό παρατηρητήριο LIGO είναι εφοδιασµένο µε δύο ανιχνευτές, στη Λουιζιάνα και
στην Πολιτεία Ουάσινγκτον, που χρησιµοποιούν ως φωτεινή πηγή ένα λέιζερ υπερύθρων.

Ο διευθυντής του εργαστηρίου Ντέιβιντ Ριτζ δήλωσε «ενθουσιασµένος που η επιτροπή του
Νόµπελ αναγνώρισε τις ανακαλύψεις του LIGO και τις βαθιές επιπτώσεις τους στον τρόπο που
αντιλαµβανόµαστε το σύµπαν».

Το 1916, ο Άλµπερτ Αϊνστάιν είχε προβλέψει την ύπαρξη των βαρυτικών κυµάτων, που
δηµιουργούνται από µια παραµόρφωση του χωροχρόνου όταν τροποποιείται η ενέργεια ή η
τροχιά µαζών όπως ο ήλιος, ένα άστρο ή µαύρες τρύπες.

Τα βαρυτικά κύµατα που αναζητούµε είναι αυτά που παράγονται από βίαια φαινόµενα, όπως
όταν συγχωνεύονται δύο µαύρες τρύπες ή όταν εκρήγνυνται µεγάλα άστρα.

Παρόµοια µε την παραµόρφωση ενός διχτυού όταν βάζουµε µέσα σ’ αυτό ένα βάρος, τα
φαινόµενα αυτά επέτρεψαν τις παρατηρήσεις του LIGO τον Σεπτέµβριο του 2015, τον Ιούνιο του
2016 και τον Ιανουάριο του 2017.



Η σύγκριση των χρόνων άφιξης των κυµάτων στους δύο ανιχνευτές, που βρίσκονται σε
απόσταση 3.000 χιλιοµέτρων ο ένας από τον άλλο, και η µελέτη των χαρακτηριστικών των
σηµάτων που µετρήθηκαν επιβεβαίωσαν τον εντοπισµό.

Και τον Αύγουστο 2017, ο ευρωπαϊκός ανιχνευτής Virgo, που βρίσκεται κοντά στην Πίζα, στην
Ιταλία, παρατήρησε µε τη σειρά του αυτόν τον τύπο κυµάτων.

Για τον Μπενουά Μουρ, διευθυντή ερευνών στο γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστηµονικών
Ερευνών CNRS και επιστηµονικό υπεύθυνο της συνεργασίας Virgo για τη Γαλλία, η παρατήρηση
των βαρυτικών κυµάτων αντιπροσωπεύει «µια θεµελιώδη εξέλιξη στη φυσική».

«Είναι σαν να ρίχνουµε το βλέµµα µας σ’ αυτή τη φάση του σύµπαντος που ήταν µέχρι τώρα
απρόσιτη», δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύµφωνα µε τη θεωρία της σχετικότητας, ένα ζευγάρι µαύρες τρύπες, που βρίσκονται σε τροχιά
η µία γύρω από την άλλη, χάνει ενέργεια παράγοντας βαρυτικά κύµατα.

Όµως ο ίδιος ο Αϊνστάιν αµφέβαλλε ότι θα ανιχνεύονταν κάποια µέρα τα κύµατα αυτά: τόσο
απειροελάχιστα είναι. «Το µέγεθος του σήµατος που πιάσαµε ήταν περίπου ένα χιλιοστό ενός
πρωτονίου», εξήγησε ο Μπάρι Μπάρις, όταν η Ακαδηµία επικοινώνησε τηλεφωνικά µαζί του.

Μια έµµεση απόδειξη της ύπαρξής τους υπήρξε όταν ανακαλύφθηκαν το 1974 ένα πάλσαρ –ένα
άστρο νετρονίων που εκπέµπει έντονη ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία προς µια δεδοµένη
κατεύθυνση, σαν φάρος– και ένα άστρο νετρονίων που γύριζαν το ένα γύρω από το άλλο µε
πολύ µεγάλη ταχύτητα. Για την ανακάλυψη αυτή είχαν τιµηθεί µε το Νόµπελ Φυσικής το 1993 οι
Αµερικανοί Ράσελ Χαλς και Τζόζεφ Τέιλορ.
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