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Ευκλείδια και μη Ευκλείδια Γεωμετρία
Ιστορική Αναδρομή
Σα μαθηματικά είναι ένα σύστημα αξιωματικό δηλαδή είναι ένα σύστημα που
αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς και προτάσεις. Κατέληξε σε αξιωματικό
σύστημα επειδή όταν η αλήθεια δεν μπορεί να προκύψει με τρόπο εμπειρικό
και με την άμεση εποπτεία του σχήματος, τότε η μόνη επιλογή που μένει για να
αποδειχθεί η αλήθεια είναι με λογικούς συλλογισμούς. Για αυτό το λόγο, η
αλήθεια των προτάσεων έπρεπε να να προκύπτει από προτάσεις που ήδη
είχαν αποδειχθεί, δηλαδή να είναι συνέπειες των αξιωμάτων. υνεπώς κάθε
νέα έννοια που προέκυπτε στην πορεία έπρεπε να οριστεί με ακρίβεια.
Οι Έλληνες πίστευαν όταν τα μαθηματικά και οι γνώσεις που προέκυπταν από
αυτά ανήκαν σε ένα κόσμο διαφορετικό και σε αυτήν την πεποίθηση οι
Έλληνες οικοδόμησαν τη γεωμετρία.
Ο Πλάτωνας έγραψε στην είσοδο της Ακαδημίας το ρητό: ‘Μηδείς
Αγεωμέτρητος Εισίτω’, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη σπουδή και στη γνώση
της γεωμετρίας. Σα ‘τοιχεία’ του Ευκλείδη (330 – 270 π. Χ) που αποτελούνται
από 13 βιβλία, είναι το σημαντικότερο έργο στην αρχαιότητα που αποτέλεσε
σταθμό στη Γεωμετρία και αναδείχθηκε σε πρότυπο μαθηματικής σκέψης. Ο
διάσημος Γάλλος μαθηματικός Jean Dieudonne αναφέρει ότι: Ή γεωμετρία των
Αρχαίων Ελλήνων είναι ίσως το πιο εκπληκτικό πνευματικό δημιούργημα του
ανθρώπου. Χάρη στους Έλληνες μπορέσαμε να οικοδομήσουμε τη σύγχρονη
επιστήμη΄.
Ο Ευκλείδης στα ‘τοιχεία΄ ορίζει ως παράλληλες: ΄Σις ευθείες εκείνες που
ευρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και επεκτεινόμενες επ’ άπειρον κι από τα δύο
μέρη δε συναντιόνται σε κανένα από αυτά’(ορισμός 23) και αμέσως
διατυπώνει το διάσημο ‘5ο Αίτημα’, δηλαδή ‘Εάν μια ευθεία που τέμνει δύο
ευθείες σχηματίζει τις εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες μικρότερες από δύο
ορθές , τότε οι δύο ευθείες επεκτεινόμενες επ’ άπειρον συναντώνται στο μέρος
που οι σχηματιζόμενες γωνίες είναι μικρότερες από δύο ορθές’.
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ήμερα το 5ο αίτημα διατυπώνεται με την εξής μορφή: ‘Από ένα σημείο εκτός
ευθείας άγεται προς αυτή μία μόνο παράλληλη’(1899 Γερμανός μαθηματικός
David Hilbert).
Για 20 αιώνες οι μαθηματικοί ασχολήθηκαν με το 5ο αίτημα του Ευκλείδη, αυτό
διότι η Ευκλείδεια Γεωμετρία ήταν ο μοναδικός τομέας των μαθηματικών που
είχε λογική θεμελίωση. Χάρη στα γερά θεμέλια της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, οι
μαθηματικοί κατέφευγαν σε αυτή διότι τους προσέφερε μεγάλη σιγουριά και
είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στην αλήθεια της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Η
εμπιστοσύνη στην αλήθεια της Ευκλείδειας γεωμετρίας επεκτάθηκε πέρα από
τα μαθηματικά και την έκανε παράδειγμα θεμελίωσης άλλων επιστημών.
Πολύ νωρίς οι μαθηματικοί πίστευαν στην απόδειξη του 5ου αιτήματος του
Ευκλείδη, πίστευαν πως δεν μπορεί να μην αποδεικνύεται μια πρόταση για την
οποία η αντίστροφη της αποδεικνύεται σχετικά εύκολα. Δηλαδή οι μαθηματικοί
προσπαθούσαν να αποδείξουν το 5ο αίτημα με βάση τις άλλες ισχύουσες
προτάσεις
της γεωμετρίας. Όμως παρά τις τεράστιες προσπάθειες τους, απέτυχαν.
Αποδείχθηκε ότι εκείνο που έφταιγε ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο
γινόντουσαν οι προσπάθειες αυτές, δηλαδή η συγκεκριμένη Ευκλείδεια
Γεωμετρία.
τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισε να εμφανίζεται η αμφισβήτηση της
Ευκλείδειας Γεωμετρίας με την αμφισβήτηση ότι οι μαθηματικές προτάσεις
εκφράζουν απόλυτες αλήθειες. Η Ευκλείδεια Γεωμετρία δεν ερμηνεύει με το
καλύτερο τρόπο την γεωμετρία της φύσης διότι η γεωμετρία της φύσης είναι
διαφορετική από την Ευκλείδεια Γεωμετρία και δεν είναι κατάλληλη στην
ερμηνεία των ιδιοτήτων του χώρου που μας περιβάλλει.
Ο πρώτος που κατανόησε ότι η γεωμετρία της φύσης μπορεί να είναι
διαφορετική από την Ευκλέιδια Γεωμετρία ήταν ο Gauss, όπου πίστευε πως
αν αρνηθούμε το 5ο αίτημα μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συνεπή θεωρία
που ονόμασε μη Ευκλείδεια Γεωμετρία. Δυστυχώς ο Gauss δεν άφησε κάποιο
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συστηματικό έργο πάνω στη μη Ευκλείδεια Γεωμετρία που είχε συλλάβει,
εκτός από κάποια αποσπάσματα των επιστολών του.
τις αρχές του 1830 ο Ρώσος μαθηματικός Lobatchevsky και ο Ούγγρος
στρατιωτικός Bolyai, δημοσιεύουν σχεδόν ταυτόχρονα τα δύο πρώτα έργα της
μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας και αναγνωρίζονται ως δημιουργοί της, οι οποίοι
ξεκίνησαν την συγγραφή του έργου τους με σκοπό να αποδείξουν το 5ο
αίτημα. Αναγνώρισαν πως οι απόδειξη του 5ου αιτήματος δεν μπορεί να
επιτευχθεί με την βοήθεια των υπόλοιπων 9 αξιωμάτων της Ευκλείδειας
Γεωμετρίας και πήραν ως υπόθεση την άρνηση του 5ου αιτήματος και
προσπάθησαν να οδηγηθούν σε κάποια αντίθεση με βασικό πυρήνα η
δημιουργία ενός άλλου αξιώματος παραλληλίας και η οικοδόμηση μιας νέας
γεωμετρίας που να περιγράφει καλά τον χώρο. Σα κατάφεραν. Θεώρησαν ότι
από σημείο εκτός ευθείας άγονται δύο παράλληλες προς αυτήν.
Σο έργο του Gauss – Lobatchevsky – Bolyai οδήγησε στα εξής
συμπεράσματα:
Α) Σο Ευκλείδειο αίτημα είναι αδύνατο να αποδειχθεί , αφού η άρνηση του δεν
οδηγεί σε κάποια λογική αντίφαση.
Β) Με την προσθήκη της αντίθετης πρότασης στα αξιώματα της Γεωμετρίας
είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια λογικά άψογη και κατανοητή γεωμετρία,
διαφορετική από την Ευκλείδεια.
Γ) Η αλήθεια των αποτελεσμάτων μια τέτοιας γεωμετρίας μπορεί να
διαπιστωθεί μόνο πειραματικά.
Η πανηγυρική δικαίωση των δημιουργών της μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας
επισφραγίσθηκε με την πειραματική επαλήθευση βασικών προβλέψεων της
Θεωρίας της χετικότητας (όπως η καμπύλωση των φωτεινών ακτίνων στο
διάστημα) όπου η κλασσική Φυσική δεν μπορούσε να την εξήγηση στηριγμένη
στην παραδοχή ενός απόλυτου Ευκλείδειου χώρου.
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Bernhard Riemann
Ο Γκεόργκ Φρίντριχ Μπέρναρντ Ρίμαν ή Ρήμαν (Georg Friedrich Bernhard
Riemann, 17

επτεμβρίου 1826 – 20
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ανοίγοντας έτσι τον δρόμο μεταξύ άλλων και για τη θεμελίωση αργότερα
της Γενικής Θεωρίας της χετικότητας. Κατά τον D. Struik «με τον Ρίμαν

φτάνουμε στον άνθρωπο που επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλον την
πορεία των σύγχρονων Μαθηματικών».
Μία από τις μεγαλύτερες μαθηματικές δημιουργίες του 19ου αιώνα είναι η
Γεωμετρία του Riemann, η οποία είναι εμπνευσμένη από την προώθηση ιδεών
χάρη στην εμφάνιση της νέας γεωμετρίας. Η μη Ευκλείδεια Γεωμετρία του
Riemann είναι περισσότερο μαθηματική δημιουργία, η περίφημη Ελλειπτική
Γεωμετρία. Ο Riemann διαπίστωσε πως αν τα Ευκλείδεια Αιτήματα 1, 2 και 5
τροποποιηθούν κατάλληλα και κρατήσουμε τα Ευκλείδεια Αιτήματα 3 και 4 ως
έχουν, τότε προκύπτουν τα αξιώματα μιας μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας γνωστή
ως Γεωμετρία Riemann, στην οποία ισχύει ότι: ‘από ένα σημείο εκτός ευθείας
δεν υπάρχει καμία παράλληλη προς αυτήν’ και στην οποία στηρίχθηκε ο
Albert Einstein για να διατυπώσει την περίφημη Θεωρία της χετικότητας.
Ο Riemann εκτός από την αντικατάσταση του 5ου αιτήματος, ήρθε αντιμέτωπος
με το 2ο αίτημα του Ευκλείδη ‘Μία ευθεία επεκτείνεται άπειρα μακριά κατά τη
διεύθυνση της’, όπου μας λέει τι πρέπει να συμβαίνει στο φυσικό χώρο πολύ
μακρύτερα από την ανθρώπινη εμπειρία. Παρόλο ταύτα το 2ο αίτημα του
Ευκλείδη βεβαιώνει πως μια ευθεία μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα, για το
Riemann δεν ισχύει ότι μια ευθεία έχει άπειρο μήκος, για αυτόν σημαίνει πως
είναι χωρίς τέλος ή χωρίς όριο. Έτσι ο Riemann αντικατέστησε το 2ο αίτημα με
την εξής μορφή: ‘ Η ευθεία δεν έχει όρια και επειδή δεν μας λέει η εμπειρία για
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την ύπαρξη παράλληλων, η προέκταση αυτής της ευθείας μπορεί να
επιστρέψει στον εαυτό της’.
Σέλος, παραθέτουμε ένα συγκριτικό πίνακα μεταξύ Ευκλείδειας Γεωμετρίας και
Γεωμετρίας Riemann.

Δπθιείδεο
Με δεδνκέλε ηελ
επζεία ε θαη έλα
ζεκείν Α έμσ από
ηελ ε

Riemann

Τπάξρεη κία θαη
Γελ δηέξρεηαη θακία
κόλν κία επζεία ε
επζεία
νπνία δηέξρεηαη από
ην ζεκείν Α θαη
είλαη παξάιιειε
πξνο ηελ ε

Μηα επζεία

Υσξίδεηαη ζε δύν
ηκήκαηα από έλα
ζεκείν

Γελ ρσξίδεηαη ζε
δύν ηκήκαηα από
έλα ζεκείν

Παξάιιειεο επζείεο

Ηζαπέρνπλ

Γελ ππάξρνπλ

Γύν επζείεο θάζεηεο
ζε κηα ηξίηε

Δίλαη παξάιιειεο

Σέκλνληαη

Σν άζξνηζκα ησλ
γσληώλ ελόο
ηξηγώλνπ είλαη

Ίζν κε 180ν

Μεγαιύηεξν από
180ν

Ο Riemann δεν ήταν γεωμέτρης και δεν προσέγγισε την Ελλειπτική Γεωμετρία
με γεωμετρικό τρόπο. Ήταν μαθηματικός της Ανάλυσης και χρησιμοποίησε ως
υπόβαθρο της Ανάλυσης μια γεωμετρική υπόθεση και δεν ασχολήθηκε
διεξοδικά με τις εφαρμογές της νέας του Γεωμετρίας.
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Βηβιηνγξαθία
Wikipedia the free encyclopedia
el.wikipedia.org/wiki/Μπέξλαξλη_Ρίκαλ
Παλεπηζηήκην Αζελώλ Σκήκα Μαζεκαηηθώλ
http://noether.math.uoa.gr/
Η ΑΝΑΚΑΛΤΦΗ ΣΩΝ ΜΗ ΔΤΚΛΔΙΓΔΙΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΩΝ:
ΜΙΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ
ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟ ΥΩΡΟ - Υξπζνύια Κνηζνβνύ
http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_kotsobou.pdf
ηαγόλεο Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ ηνπ Μαζεκαηηθνύ Πηλάηζε Παλαγηώηε
http://www.sch.gr- http://users.sch.gr/ppinats/index.html
ρνιηθό Βηβιίν Α Γπκλαζίνπ - ΟΔΒΓ
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Ο ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ ΚΑΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ
Από ην 1883 έσο ην 1885 θνίηεζε ζε ζρνιεία ηεο Ρηβηέξα θαη ηνπ αλ Ρέκν. Έλα
ρξόλν θνίηεζε ζε γπκλάζην ησλ Βξπμειιώλ, όπνπ ζην κάζεκα ηεο Γεσκεηξίαο
αηζζάλζεθε ηελ αγάπε θαη ηελ θιίζε πνπ είρε γηα ηα Μαζεκαηηθά. Σν 1886 γξάθηεθε
ζην γπκλάζην Αηελέ Ρνπαγηάι ησλ Βξπμειιώλ, από όπνπ απνθνίηεζε ην 1891. ην
Βέιγην ηόηε γηλόηαλ δηαγσληζκόο καζεκαηηθώλ ζηνλ νπνίν θιήζεθε ε ηάμε ηνπ λα
δηαγσληζηεί γηα δύν ρξνληέο θαηά ζεηξά θαη ν Καξαζενδσξή πήξε ηελ πξώηε ζέζε
θαη ηηο δύν ρξνληέο.
ην Βεξνιίλν ν Καξαζενδσξή είρε ηελ ηύρε λα παξαθνινπζήζεη καζήκαηα από
κεγάινπο καζεκαηηθνύο όπσο ν Υέξκαλ βαξηο (Herman Schwarz), ν Γθένξγθ
Φξνκπέληνπο (Georg Frobenius), ν Έξραξλη κηη (Erhard Schmidt) θαη ν Λάδαξνο
Φνπμ (Lazarus Fuchs). Ο κηη ην θζηλόπσξν ηνπ 1901 έθπγε γηα ην παλεπηζηήκην ηνπ
Γθέηηλγθελ θαη παξαθίλεζε ηνλ Καξαζενδσξή λα απνθαζίζεη λα εγθαηαζηαζεί θη
εθείλνο εθεί. Έηζη ην 1902, ν Καξαζενδσξή κεηαγξάθεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ
Γθέηηλγθελ γηα λα θάλεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Υέξκαλ
Μηλθόβζθη (Hermann Minkowski).
Σν Γθέηηλγθελ εθείλε ηελ επνρή είρε ζεσξεζεί ζαλ ην κεγαιύηεξν θέληξν ησλ
Μαζεκαηηθώλ θαη δύν δηάζεκνη θαζεγεηέο, ν Νηαβίλη Υίικπεξη (David Hilbert) θαη
ν Φέιημ Κιάηλ (Felix Klein), δίδαζθαλ εθεί. Απηνί νη δύν ζπνπδαίνη καζεκαηηθνί
επέδξαζαλ πνιύ ζηε δσή θαη ζηε ζηαδηνδξνκία ηνπ σο καζεκαηηθνύ. Ο
Καξαζενδσξή αλαγνξεύηεθε δηδάθηνξαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Γθέηηλγθελ ην 1904
θαη ακέζσο κεηά δήηεζε λα εξγαζηεί ζηελ Διιάδα. Οη αξκόδηνη όκσο ηνπ απάληεζαλ
όηη είρε ειπίδεο λα δηνξηζηεί κόλν ζαλ δάζθαινο ζε ζρνιεία ηεο επαξρίαο. Σόηε
γύξηζε ζηε Γεξκαλία, όπνπ ηνλ επόκελν ρξόλν (Μάξηηνο 1905) αλαγνξεύηεθε
πθεγεηήο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Γθέηηλγθελ. ην ίδην
παλεπηζηήκην δίδαμε κέρξη ην 1908. Σελ ίδηα ρξνληά παληξεύηεθε ηελ ηόηε 24ρξνλε
Δπθξνζύλε, κε ηελ νπνία απέθηεζε δύν παηδηά, ηνλ ηέθαλν θαη ηε Γέζπνηλα.
Από ην 1909 έσο ην 1920 δίδαμε Μαζεκαηηθά ζε δηάθνξα γεξκαληθά αθαδεκατθά
ηδξύκαηα: Αλλόβεξν, Μπξέζιανπ (Βξόηζιαβ ζηελ ζεκεξηλή Πνισλία), Γθέηηλγθελ
θαη Βεξνιίλν. Ζ θήκε ηνπ σο καζεκαηηθνύ ηνλ έθεξε ζε θηιηθή θαη επαγγεικαηηθή
επαθή κε άιινπο κεγάινπο νκνιόγνπο ηεο επνρήο ηνπ όπσο ν Μαμ Πιαλθ (Max
Plank), ν Άικπεξη Ατλζηάηλ, ν βαξηο, ν Φξνκπέληνπο, ν κηη, ν Νηάβηλη Υίικπεξη,
ν Κιάηλ, θ.ά.
Γηαθνξηθή εμίζσζε είλαη κηα καζεκαηηθή εμίζσζε πνπ ζπζρεηίδεη ηηο ηηκέο κηαο
άγλσζηεο ζπλάξηεζεο κηαο ή πεξηζζόηεξσλ κεηαβιεηώλ θαη ησλ παξαγώγσλ ηεο
πξώηνπ, δεύηεξνπ ή αλώηεξνπ βαζκνύ. Οη δηαθνξηθέο εμηζώζεηο παίδνπλ
πξνεμάξρνληα ξόιν ζηε Φπζηθή. Δπίζεο έρνπλ πνιύ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηελ
Σερλνινγία, ηα Οηθνλνκηθά, ηε Βηνινγία θαη άιια επηζηεκνληθά πεδία.
Ζ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο είλαη αξρηθή έλλνηα γηα ηα Μαζεκαηηθά, δειαδή ηε
δερόκαζηε αμησκαηηθά, ρσξίο απόδεημε.
ηα καζεκαηηθά, ζεσξία ζπλόισλ ή ζπλνινζεσξία είλαη ε ζεσξία πνπ κειεηά ηα
ζύλνια, ζε αληίζεζε κε ηηο ππόινηπεο καζεκαηηθέο ζεσξίεο πνπ εμεηάδνπλ δνκέο,
δειαδή ζύλνια εθνδηαζκέλα κε ζπλαξηήζεηο θαη ζρέζεηο (π.ρ. νκάδεο, ηνπνινγηθνί
ρώξνη). Αλ θαη νπνηνζδήπνηε ηύπνο από αληηθείκελα κπνξεί λα νξίζεη ζύλνιν, ε
ζεσξία ζπλόισλ εθαξκόδεηαη ζπλήζσο ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά.
Ζ ηαθηηθή ηνπ Καξαζενδσξή είλαη βέβαηα θιαζηθή, όκσο ε καζεκαηηθή ηνπ
δηνξαηηθόηεηα ηε κεηαηξέπεη ζε απνηειεζκαηηθή. ηελ νπζία, από άπνςε
ζηξαηεγηθήο, ιεηηνπξγεί ζην επηρεηξεζηαθό. Καηαπηάλεηαη κε ηελ αλώηεξε αλάιπζε,
κέζσ ηεο ζεσξίαο κέηξνπ θαη ηελ εμεηάδεη κε ηηο ζ- άιγεβξεο. Απηό όκσο δελ ηνπ
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αξθεί θαη ελζσκαηώλεη απηή ηελ πξνζέγγηζε ζηε λέα ζεσξία ησλ Somas. Απηή ε
γεληθόηεξε άπνςε ηνπ ζέκαηνο έρεη ην πιενλέθηεκα λα έρεη κηα μεθάζαξε
αμησκαηηθή πνπ πξνζθέξεη κηα ηζρπξή ζεκειίσζε αθόκα θαη κε ηελ άπνςε ηνπ
Hilbert.
Ζ καζεκαηηθή αλάιπζε είλαη έλα από ηα βαζηθά πεδία ησλ καζεκαηηθώλ, ην νπνίν
αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο απόζηαζεο. Θεκειησηέο ηεο ήηαλ ν Γθόηθξηλη Βίιρεικ
Λάηκπληηο θαη ν Ηζαάθ Νεύησλ, νη νπνίνη ηελ αλαθάιπςαλ αλεμάξηεηα ζηα ηέιε ηνπ
17νπ αηώλα.
Ο Καξαζενδσξή άξρηζε λα ζπγγξάθεη επηζηεκνληθέο κειέηεο ήδε από ηνλ θαηξό πνπ
εξγάδνληαλ σο κεραληθόο ζηελ Αίγππην. Οη έξεπλεο ηνπ, ηηο νπνίεο δεκνζίεπζε
θπξίσο ζηα γεξκαληθά, ζπλζέηνπλ έλα ηεξάζηην θαη πνιύπιεπξν έξγν, ην νπνίν ηνλ
θαηαηάζζεη κεηαμύ ησλ κεγαιύηεξσλ καζεκαηηθώλ.
Αξρηθά αζρνιήζεθε κε ηνλ Λνγηζκό ησλ Μεηαβνιώλ θαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ
(Γθέηηλγθελ, 1904) θέξεη ηνλ ηίηιν «Πεξί ησλ αζπλερώλ ιύζεσλ ζηνλ Λνγηζκό ησλ
Μεηαβνιώλ». ηελ ζπλέρεηα, θαηαπηάζηεθε κε όινπο ζρεδόλ ηνπ θιάδνπο ησλ
Μαζεκαηηθώλ: ζεσξία πξαγκαηηθώλ ζπλαξηήζεσλ, ζεσξία κηγαδηθώλ ζπλαξηήζεσλ,
δηαθνξηθέο εμηζώζεηο, ζεσξία ζπλόισλ θαη δηαθνξηθή γεσκεηξία, ζύκκνξθεο
απεηθνλίζεηο θ.ά.
Οη καζεκαηηθέο ηνπ απνδείμεηο ραξαθηεξίδνληαη από «θνκςόηεηα θαη απιόηεηα»,
αιιά θαη απζηεξόηεηα πνπ δίλεη απόιπηε αζθάιεηα ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ. Με ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηνλ Λνγηζκό ησλ Μεηαβνιώλ βνήζεζε ζηελ
αλάπηπμε ηεο Γεληθήο Θεσξίαο ηεο ρεηηθόηεηαο πξνθαιώληαο ηνλ ζαπκαζκό ηνπ
ίδηνπ ηνπ Ατλζηάηλ:
«Αλ ζέιεηε λα κπείηε ζηνλ θόπν λα κνπ εμεγήζεηε αθόκα θαη ηνπο θαλνληθνύο
κεηαζρεκαηηζκνύο ζα βξείηε έλαλ επγλώκνλα θαη επζπλείδεην αθξναηή. Αλ όκσο
ιύζεηε θαη ην πξόβιεκα ησλ θιεηζηώλ γξακκώλ ηνπ ρξόλνπ, ζα ζηαζώ κπξνζηά ζαο
κε ζηαπξσκέλα ρέξηα. Πίζσ από απηό ππάξρεη θξπκκέλν θάηη πνπ είλαη αληάμην ηνπ
ηδξώηα ησλ θαιπηέξσλ.» — Δπηζηνιή ηνπ Ατλζηάηλ πξνο ηνλ Καξαζενδσξή, 1916
Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ Θεσξεηηθή Φπζηθή ήηαλ νπζηαζηηθή ζηελ καζεκαηηθή
ζεκειίσζε ηνκέσλ ηεο Φπζηθήο όπσο ε Θεξκνδπλακηθή, ε Γεσκεηξηθή Οπηηθή, ε
κεραληθή θαη ε ρεηηθόηεηα.
Σν 1909 δεκνζίεπζε κία εξγαζία κε ηίηιν «Έξεπλα επί ησλ βάζεσλ ηεο
Θεξκνδπλακηθήο» ζην πεξηνδηθό Mathematische Annalen. Ζ εξγαζία απηή έγηλε
επξέσο γλσζηή ζηνπο θύθινπο ησλ θπζηθώλ κόλν ην 1921 από έλα ζρεηηθό άξζξν
ηνπ Μαμ Μπνξλ (Max Born) ζην πεξηνδηθό Physikalische Zeitschrift. ηελ εξγαζία
ηνπ 1909 πεξηέρεηαη θαη ε πεξίθεκε Αξρή Καξαζενδσξή πνπ ιέεη όηη
«ζε θάζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ελόο ζπζηήκαηνο ππάξρνπλ κεξηθέο
απείξσο γεηηνληθέο θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο ζηηο νπνίεο δελ κπνξνύκε λα θηάζνπκε
κε αδηαβαηηθέο κεηαβνιέο».
Με απιά αμηώκαηα θαη ππνζέζεηο, ν Καξαζενδσξή θαηόξζσζε λα θηάζεη ζηνλ
νξηζκό ζεκειησδώλ ζεξκνδπλακηθώλ κεγεζώλ όπσο ηεο εληξνπίαο, ρσξίο θακία
αλαθνξά ζε ζεξκνδπλακηθνύο θύθινπο θ.ιπ.
ΠΖΓΔ:
wikipedia
lygeros.gr
Πέηξνο Λαινπθηώηεο
πύξνο Μαξθαληωλάηνο
πύξνο Μάζηνξαο
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Ο ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΚΑΙ Η ΧΕΗ ΣΟΤ ΜΕ
ΣΗ ΦΤΙΚΗ

[Πληκτρολογήςτε τον υπότιτλο του εγγράφου] |
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Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ
 O Kσλ/λνο Καξαζενδσξή ππήξμε κία ζπαλίδνπζα κνξθή ζηελ ηζηνξία ηεο
επηζηήκεο, όπνπ ε δπζζεώξεηνπ ύςνπο επηζηεκνληθή ηνπ νληόηεηα,
ζπλαγσλίδεηαη απηήλ πνπ αθνξά ηνλ άλζξσπν Καξαζενδσξή, ηνλ θηιόζηνξγν
νηθνγελεηάξρε, ηνλ ζεκλό ώξηκν πνιίηε ηεο θνηλσλίαο, ηνλ θηιόπαηξε ζην
επίπεδν ηνπ άδνινπ θαη αληδηνηεινύο νξακαηηζηή.


Δίλαη γόλνο ελόο ηζρπξνύ κεγαιεπήβνινπ γελεαινγηθνύ δέληξνπ κε ξίδεο
ζηελ Αδξηαλνύπνιε ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο.

Ο Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή γελληέηαη ην 1873 ζην Βεξνιίλν ζηηο 13
επηεκβξίνπ. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ ν ηέθαλνο Καξαζενδσξε ελώ ε κεηέξα ηνπ ε
Γέζπνηλα Πεηξνθνθθηλνπ θαη θαηάγνληαλ από ηε Υίν.
Tν ιπθαπγέο ηεο εκβέιεηαο ην ζπλαληνύκε ζηα καζεηηθά ηνπ ηεηξάδηα. Γηαβάδνπκε
ζε απηόγξαθε ζεκείσζε ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ πνπ ηνπ γξάθεη: ηνλ θ. Kostia
Καξαζενδσξή παλεπηπρήο πνπ κπόξεζα, πεξλώληαο από ηηο Βξπμέιιεο, λ’ αθήζσ
απηήλ ηε καξηπξία όιεο κνπ ηεο ζπκπάζεηαο.
.
ε άιιν ηεηξάδην ν θαζεγεηήο ηνπ Bourgaults ηνύ γξάθεη : ζηνλ λεαξό κνπ θίιν
Kostia, ν νπνίνο ζα γίλεη, αλ ζπλερίζεη έηζη, έλαο κνληέξλνο Δπθιείδεο !!! 1ε Μαΐνπ
1888.
Οη πξώηεο δηαθξίζεηο έξρνληαη γηα ηνλ Κσλζηαληίλν ζε ειηθία δεθαέμη εηώλ όπνπ
παίξλεη ην πξώην βξαβείν ζε εζληθό δηαγσληζκό Μαζεκαηηθώλ ηνπ Βειγίνπ επί δύν
ζπλερή έηε.
Οη πξώηεο ζπνπδέο ηνπ είλαη ζηε ζηξαηησηηθή ζρνιή κεραληθώλ ηνπ Βειγίνπ ηηο
νπνίεο εληζρύεη ζην Παξίζη θαη ην Λνλδίλν. Σν 1898 θαηαιακβάλεη ζπνπδαία ζέζε κε
πξννπηηθή ζε κεγάια αξδεπηηθά έξγα ηνπ Νείινπ, όπσο ην θξάγκα ηνπ Αζηνύη θαη
ηνπ Αζνπάλ.
Έλα βξάδπ, ελώ κειεηά ηα αγαπεκέλα ηνπ Μαζεκαηηθά, πξνζπαζεί λα ιύζεη θάπνηα
απνξία πνπ ηνπ δεκηνπξγήζεθε. Σελ επόκελε έπξεπε λα θάλεη θάπνηεο κεηξήζεηο
ζηελ ππξακίδα ηνπ Υένπνο. κσο ην κπαιό ηνπ ήηαλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο ιύζεσο
ηνπ πξνβιήκαηνο. Σόηε ζπλεηδεηνπνηεί νξηζηηθά ηελ κεγάιε γνεηεία πνπ αζθνύλ
πάλσ ηνπ ηα καζεκαηηθά. Έηζη παίξλεη ηε κεγάιε απόθαζε λα εγθαηαιείςεη ην
επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ θαη ηε ζπνπδαία εξγαζία. Απηή ήηαλ θαη ε ζεκαληηθόηεξε
θακπή ζηελ ηζηνξία ηνπ Κ. Καξαζενδσξή, ηελ νπνία ν ίδηνο πεξηγξάθεη σο εμήο ζηηο
απηνβηνγξαθηθέο ηνπ ζεκεηώζεηο.
«Ζ νηθνγέλεηα κνπ, νη παιηνί κνπ θίινη, Γεκήηξηνο Βηθέιαο θαη Μάξθνο
Γξαγνύκεο, έβξηζθαλ ην ζρέδηό κνπ, λα εγθαηαιείςσ κηα εμαζθαιηζκέλε ζέζε κε
πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα ην κέιινλ, πεξηζζόηεξν από θσκηθό. Δγώ ν ίδηνο δελ ήκνπλ
νπδόισο πεπεηζκέλνο, όηη απηό ην ζρέδην ζα πεηύρεη θαη ζα απνθέξεη θαξπνύο. Γελ
κπνξνύζα όκσο λα αληηζηαζώ ζηελ θαηαλαγθαζηηθή ηδέα, όηη κόλνλ ε αλεκπόδηζηε
ελαζρόιεζε κε ηα Μαζεκαηηθά έδηλε ζηε δσή κνπ ην πεξηερόκελό ηεο».
Έηζη ζηελ ειηθία ησλ εηθνζηεπηά εηώλ ιακβάλεη ηε κεγάιε απόθαζε ηεο δσήο ηνπ
πνπ ζπλνδεύεηαη από κία επίζεο ζπνπδαία: λα ζπνπδάζεη Μαζεκαηηθά ζην Βεξνιίλν
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θαη θαηόπηλ ζηε Γνηηίγγε πνπ ήηαλ ην δεζπόδνλ καζεκαηηθό θέληξν αλά ηνλ
θόζκν. Ο ίδηνο ν Κ. Καξαζενδσξή γη’ απηήλ ηελ απόθαζή ηνπ είπε πσο «επξόθεηην
πεξί ηεο κεγαιπηέξαο, εηο νιθήλ ζπλεπεηώλ, απνθάζεσο, ήλ πνηέ έιαβνλ εηο ηελ δσήλ
κνπ».
Άιισζηε αξθεηνί θαη κεγάινη επηζηήκνλεο κειινληηθά αλαθέξζεθαλ ζε νκηιίεο
ηνπο θαη ζεκεηώζεηο ηνπο ζηε ζεκαληηθή απηή απόθαζε ηνπ Καξαζενδσξή πνπ
έκειιε λα πξνζθέξεη ηόζα πνιιά ζηελ επηζηήκε, αλαδεηθλύνληάο ηνλ έηζη έλαλ εθ
ησλ επηθαλέζηεξσλ επηζηεκόλσλ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα.
πσο ήηαλ επόκελν, ε πξόνδόο ηνπ ήηαλ ξαγδαία θαη ε αλαξξίρεζε ζηα αμηώκαηα
ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο αλεκπόδηζηε.
Σν όηη είλαη αζηέξη ιακπεξό ζηνλ νπξαλό ηεο επηζηήκεο ην παξαηεξνύκε κε ηελ
δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ηίηιν «Πεξί αζπλερώλ ιύζεσλ ζην ινγηζκό ησλ
κεηαβνιώλ» ε νπνία ζπλνδεύεηαη, κε έπαηλν πνπ γξάθεη «αγρίλνηα ηνπ εθεπξίζθεηλ
πεξηθαλήο».
Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο Minkowski ζηελ αμηνιόγεζή ηνπ γξάθεη: «Ζ εξγαζία
αλήθεη ζηηο θαιύηεξεο καζεκαηηθέο δηαηξηβέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηε ζρνιή».
Ο Felix Klein πξηλ αθόκε εμεηαζηεί γηα ην δηδαθηνξηθό ηνπ, ηνπ πξνηείλεη λα γξάςεη
θαη πθεγεζία ελώ κε πξόηαζε ηνπ David Hilbert πξηλ από ηηο πξνβιεπόκελεο
εκεξνκελίεο, απνθηά ην δηθαίσκα «ηνπ δηδάζθεηλ».
Δίλαη ηόζν ζπνπδαίνη νη ηξεηο πξναλαθεξζέληεο καζεκαηηθνί θαη αθόκε
ζπνπδαηόηεξνη νη πξόδξνκνη απηήο ηεο ζεσξίαο όπσο ν Bernoulli, Euler θαη Gauss
ώζηε ε αμηνιόγεζή ηνπο γηα ηελ δηαηξηβή ηνπ Κ. Καξαζενδσξή λα απνθηά πνιύ
κεγάιν θύξνο θαη ύςηζηε αμία.
Δπεδίσθε λα είλαη πνηνηηθόο ν ρξόλνο πνπ αθηέξσλε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Γηαξθώο
ηνπο δίδαζθε λα έρνπλ αμίεο, ηδαληθά, λα αγαπάλε ηε δνπιεηά θαη πάλσ από όια ηελ
Διιάδα. Πηζηόο ζηα ειιελνρξηζηηαληθά ηδεώδε αλέζξεςε ηα παηδηά ηνπ κε ηηο
παξαδόζεηο θαη ηηο αξρέο πνπ ν ίδηνο αλαηξάθεθε .
Ωο δάζθαινο ράξαμε ηελ αλεμίηειε θπζηνγλσκία ζηε κλήκε ησλ καζεηώλ ηνπ,
γηαηί, όπσο θαη ζηα παηδηά ηνπ, ήμεξε λα ζπλδπάδεη ηέιεηα ηελ αγάπε κε ηελ
παηδαγσγηθή απζηεξόηεηα. ηαλ αλαρσξνύζε από ηε Γνηηίγγε γηα ην Βεξνιίλν, νη
καζεηέο ηνπ πνπ ηνλ θώλαδαλ ρατδεπηηθά «Cara», νξγάλσζαλ εηδηθή ηειεηή, ζηελ
νπνία ηνπ έγξαςαλ θαη ηνπ απάγγεηιαλ πνίεκα ηξηάληα νθηώ ζηξνθώλ, εμπκλώληαο
ηα κεγάια πξνηεξήκαηα ηνπ δαζθάινπ ηνπο θαη πεξηέγξαθαλ ηε ιύπε ηνπο γηα ηνλ
απνρσξηζκό
ινο ν βίνο θαη ε πνιηηεία ηνπ Κ. Καξαζενδσξή δηέπνληαη από δηαξθή δξάζε κε
ζεκλόηεηα, ηαπείλσζε, αληδηνηέιεηα θαη κεγαινςπρία πνπ εθπιήζζεη θπξηνιεθηηθά
ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα.
Μέζα από απηή ηε ιακπξή επηζηεκνληθή θαξηέξα μερσξίδεη θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ
Ατλζηάηλ, όπνπ κέζα από ηελ αιιεινγξαθία ησλ δύν απηώλ αλδξώλ πνπ αξρίδεη ηνλ
επηέκβξε ηνπ 1916 πξνθύπηεη ε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ Κ. Καξαζενδσξή ζε 3
δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζε ζηε δηαηύπσζε ηεο γεληθήο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθόηεηαο. Ο
Ατλζηάηλ αλαγλώξηζε ηελ βνήζεηα πνπ δέρηεθε από ηνλ Κ. Καξαζενδσξή, όπσο
πξνθύπηεη από ηελ αιιεινγξαθία ησλ δύν επηζηεκόλσλ
Ζ εκβέιεηά ηνπ αλδξώλεηαη κε ην έξγν ηνπ πνπ ηνλ θαηαηάζζεη ζηνπο αζηέξεο ηνπ
νπξαλνύ ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο.
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Γη’ απηό ην έξγν ν θαζεγεηήο Lars ηνπ Harvard ζεκεηώλεη: «Ο Κσλζηαληίλνο
Καξαζενδσξή ήηαλ έλαο από ηνπο αξρεγνύο καζεκαηηθνύο νη νπνίνη ζην πξώην κηζό
ηνπ 20νπ αηώλα δεκηνύξγεζαλ ηα ζεκέιηα γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ησλ
καζεκαηηθώλ πνπ θηλδύλεπαλ λα παξακείλνπλ ζηάζηκα».
Δδώ πξέπεη λα ζθεθζνύκε θαη ηε ζπκβνιή ζηε ζεσξεηηθή θπζηθή, ηόζν γόληκε γηα
ηελ απνζαθήληζε ησλ ινγηθώλ ζεκειησδώλ βάζεσλ, ηελ νπνία πξνζέθεξε ν
Καξαζενδσξή κε ηηο εξγαζίεο ηνπ γηα ηηο ζεκειηώδεηο βάζεηο ηεο ζεξκνδπλακηθήο θαη
ηελ αμησκαηηθή ηεο εηδηθήο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθόηεηαο
Σν 1919 ν Διιεληθόο ζηξαηόο απειεπζεξώλεη ηελ Ησλία θαη νη Διιεληθέο αξρέο
εγθαζίζηαληαη ζηε κύξλε. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαιεί ηνλ Κ. Καξαζενδσξή ζην
ζπίηη ηνπ γηα λα ηνπ αλαζέζεη ηελ νξγάλσζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο.
Σν 1929 ν Βεληδέινο μαλαθαιεί απηή ηε θνξά από ην Μόλαρν ηνλ Κ. Καξαζενδσξή
γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ παλεπηζηεκίσλ Αηγαίνπ, Αζελώλ – Θεζζαινλίθεο.
Σo 1936 ζεζπίδεηαη ην βξαβείν Fields γηα ηα καζεκαηηθά. Δίλαη δηεζλώο
αλαγλσξηζκέλν ην θύξνο ηνπ βξαβείνπ Fields ζηα Μαζεκαηηθά θαη ε ζπκβνιή ηνπ
ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο.
Σν βξαβείν Fields απνλέκεηαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα θαηά ηε δηάξθεηα δηεζλνύο
ζπλεδξίνπ. Απνδέθηεο είλαη καζεκαηηθνί θάησ ησλ ζαξάληα ρξόλσλ, ελώ ε επηηξνπή
αμηνιόγεζεο απαξηίδεηαη από θνξπθαίνπο καζεκαηηθνύο αλαγλσξηζκέλνπ θύξνπο.
Σν πνιύ ζεκαληηθό γηα καο ηνπο Έιιελεο είλαη όηη ν Κ. Καξαζενδσξή ήηαλ ν
πξόεδξνο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζηελ πξώηε απνλνκή, παξόηη δελ ππήξμε πνηέ κέρξη
ζήκεξα θάπνηνο Έιιελαο πνπ λα πήξε ην βξαβείν Fields. Απηό θαηαδεηθλύεη ην
αλππέξβιεην θύξνο ηνπ κεγάινπ Έιιελα καζεκαηηθνύ.
Σν 1936 ζε κία εθδήισζε γηα ηα 400 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηεο καζεκαηηθήο
εηαηξείαο ζηελ Ακεξηθή ε παξνπζία ηνπ Καξαζενδσξή ζπγθεληξώλεη ελζνπζηώδεο
αθξναηήξην 1000 αηόκσλ όπνπ γίλεηαη θαη εηδηθή εθδήισζε πξνο ηηκήλ ηνπ.
ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ ην 1950 αλαγγέιιεηαη επίζεκα ζηελ νινκέιεηα ηεο Αθαδεκίαο
Αζελώλ ν ζάλαηόο ηνπ.

Ο ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ ΚΑΙ ΣΟ
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΜΤΡΝΗ
Ο Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξε παξόιν πνπ ήηαλ δνζκέλνο ζηα καζεκαηηθά ε
θαηαγσγή ηνπ (πξνεξρόηαλ από νηθνγέλεηα πνπ αζρνινύηαλ κε ηελ πνιηηηθή) δελ ηνπ
επέηξεπε λα αδηαθνξεί γηα ηα θνηλά. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηνλ Ηνύιην ηνπ 1920
λα ηδξύζεη ην Παλεπηζηήκην ηεο κύξλεο ,ρσξίο λα ηνλ ελδηαθέξεη πνπ κε απηόλ ηνλ
ηξόπν εγθαηέιεηπε ηελ αμηνδήιεπηε ζηαδηνδξνκία πνπ ηνπ εμαζθάιηδε ηε ζέζε ηνπ
ηαθηηθνύ θαζεγεηή ζε έλα από ηα θαιπηέξα Παλεπηζηήκηα ηνπ θόζκνπ, ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ. Απηή ηε ζέζε ηελ άθεζε γηα λα γπξίζεη ζηε παηξίδα ηνπ
θαη λα πξνζθέξεη ηεο γλώζεηο ηνπ ζε απηή.

Ο ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΗ ΦΤΙΚΗ
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Ο Καξαζενδσξε εθηόο από ηελ θιίζε ηνπ πξνο ηα Μαζεκαηηθά είρε θιίζε θαη
κεγάιε αγάπε θαη ζηε Φπζηθή. . Έηζη δελ είλαη ίζσο ηπραίν πνπ ν Καξαζενδσξήο,
όηαλ κεηέβε ην 1900 ζην Βεξνιίλν γηα λα ζπνπδάζεη καζεκαηηθά, εθηόο από ηνπο
καζεκαηηθνύο θαζεγεηέο ηνπ Frobenius, Schwarz θαη Schmidt, παξαθνινύζεζε
καζήκαηα θπζηθήο από ηνλ κεγάιν θπζηθό Max Planck. Σν έξγν ηνπ ζηε
ζεξκνδπλακηθή δελ πξέπεη λα είλαη άζρεην κε απηή ηελ επαθή. Ο ίδηνο ν Planck ηνλ
ππνδέρζεθε κε έλαλ εκπλεπζκέλν ιόγν ην 1919, όηαλ ν Καξαζενδσξήο έγηλε κέινο
ηεο Πξσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ. Δθηνο από ηελ ζεξκνδπλακηθε ν
Καξαζενδσξε αζρνιεζεθε θαη κε ηελ γεσκεηξηθε νπηηθή, ηελ κεραληθή θαζώο θαη
κε ηελ ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ατλζηάηλ.

ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ
Η ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΙΚΗ

ΘΔΡΜΟΓΙΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑ ΑΞΙΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΑΡΑΘΔΟΧΡΗ
Σν άξζξν ηνπ James Serrin κε ηίηιν Conceptuals Analysis of the Classical Second Laws of
Thermodynamics, επηθεληξώλεηαη ζηα ζεκειηαθά πξνβιήκαηα ησλ δηαθόξσλ πξνηάζεσλ ηνπ
δεύηεξνπ λόκνπ ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Δμεηάδεη πξώηα ηελ πξόηαζε ηνπ Clausius, ύζηεξα εθείλε
ηνπ Kelvin, ηελ παξαιιαγή ηνπ Planck, ηε λέα πξόηαζε ηνπ Καξαζενδσξή θαη πξνηείλεη κηα λέα
κνξθή πνπ γεληθεύεη ηνπο νξηζκνύο ηνπ Clausius θαη ηνπ Kelvin. ε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα
αμηνινγεί θαη ηε ζπκβνιή ηνπ Καξαζενδσξή. Γηεπθξηλίδεη όηη ε πξόηαζή ηνπ έγηλε κεηά από
παξάθιεζε ηνπ Born πνπ ηνπ δεηνύζε λα αζρνιεζεί κε ηα ζεκέιηα ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Ο Serrin
επηζεκαίλεη ζσζηά όηη ν νξηζκόο ηνπ Καξαζενδσξή εθαξκόδεηαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν πιαίζην
όπνπ δίλεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηνπο ηζνδύλακνπο νξηζκνύο ηνπ Clausius θαη ηνπ Kelvin.
κσο νη Boyling, Buchdahl, Cooper θαη Zelenik γελίθεπζαλ ηηο ηδέεο ηνπ Καξαζενδσξή γηα λα
εθαξκνζηνύλ ζ’ έλα γεληθόηεξν πιαίζην. Βέβαηα, απηό δεκηνπξγεί άιια ππνινγηζηηθά
πξνβιήκαηα, αιιά θαη ελλνηνινγηθά. ε θάζε πεξίπησζε, ην έξγν ηνπ Καξαζενδσξή γίλεηαη όιν
θαη πην θαηαλνεηό. Ξεθεύγεη από ηελ απιή κίκεζε ησλ πξνεγνύκελσλ νξηζκώλ. Γελ απνηειεί κηα
ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία, αιιά απνδεηθλύεηαη νπζηαζηηθό γηα ηελ εμέιημε ηεο ζεξκνδπλακηθήο.
Δπηηξέπεη κηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ζεκειίσλ ηεο θαη νδεγεί ζε λέεο έλλνηεο κεηαβιεηώλ
ζέζεσλ, ζηελ αλάγθε δηεπθξίληζεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ, αιιά θαη ζηελ έληαμε
ηεο ηνπνινγίαο ζηνλ ρώξν ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Ο ίδηνο ν Serrin πξνηηκά κηα άιιε κνξθή ηνπ
δεύηεξνπ λόκνπ γηα λα απνθύγεη ηηο πεξηπινθέο ηνπ νξηζκνύ ηνπ Καξαζενδσξή. κσο
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αμησκαηηθά, ην πιαίζην ζύγθξηζεο ησλ δύν νξηζκώλ δελ είλαη ηόζν εύθνιν. Καλέλαο νξηζκόο δελ
γεληθεύεη ηνλ άιιν. Καη γηα ηνπο δύν ππάξρεη ππν-πιαίζην ζύγθξηζεο όπνπ ν θαζέλαο
ελζσκαηώλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ άιινπ. ίγνπξα, ν νξηζκόο ηνπ Serrin παξνπζηάδεηαη σο πην
πξνζηηόο, όκσο δελ είλαη καζεκαηηθά αλώηεξνο από εθείλνλ ηνπ Καξαζενδσξή. Γεληθεύεη κελ
ηνπο νξηζκνύο ηνπ Clausius θαη ηνπ Kelvin κέζσ κηαο ηδέαο-θιεηδί ηνπ Planck, όκσο παξακέλεη
θιεηζηόο. Δλώ ν νξηζκόο ηνπ Καξαζενδσξή, αλ θαη πην δύζθνινο κε ηελ εηζαγσγή ηεο ηνπνινγίαο,
αλνίγεη λένπο νξίδνληεο γηα ηελ έξεπλα ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Ζ πξνζθνξά
ηνπ Καξαζενδσξή δελ θαίλεηαη κόλν από ηηο επθνιίεο πνπ παξέρεη ζε απηόλ ηνλ ζεκειηαθό ηνκέα
ηεο θπζηθήο, αιιά θαη από ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο, δηόηη ην έξγν ηνπ Καξαζενδσξή
δελ βαζίδεηαη ζηελ επθνιία, αιιά ζηελ νκνξθηά ηεο δπζθνιίαο.

ΑΡΥΗ ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ
«Αξρή Kelvin: δελ είλαη δπλαηή θπθιηθή δηεξγαζία ζπζηήκαηνο, κε κνλαδηθό
απνηέιεζκα ηελ αθαίξεζε ζεξκόηεηαο από θάπνην ζώκα θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε
ιζοδύναμο έργο».
«Αξρή Clausius: δελ είλαη δπλαηή θπθιηθή δηεξγαζία κε κνλαδηθό απνηέιεζκα ηε
κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ην ςπρξόηεξν ζην ζεξκόηεξν ζώκα».
«Θεώξεκα Carnot: κε θάζε ζύζηεκα είλαη ζπλπθαζκέλεο δπν ζπλαξηήζεηο
ζπληεηαγκέλσλ ηνπ, ε S θαη ε Σ, από ηηο νπνίεο ε Σ είλαη ζπλάξηεζε ηεο εκπεηξηθήο
ζεξκνθξαζίαο ζ κόλν. Οη ζπλαξηήζεηο είλαη ηέηνηεο, ώζηε ζε νπνηαδήπνηε απεηξνζηή
αληηζηξεπηή δηεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο λα ηζρύεη dq=TdS».
«Αξρή Καξαζενδωξή: Δηο εθάζηελ γεηηνλίαλ δεδνκέλεο θαηαζηάζεσο ζπζηήκαηνο
ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο κε πξνζηηαί εθ ηαύηεο δη’ αδηαβαηηθήο δηεξγαζίαο
αληηζηξεπηήο ή κε»
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Ο Κωλζηαληίλνο Καξαζενδωξή ππήξμε έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο
καζεκαηηθνύο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, κε ζπλεηζθνξά εθηόο ησλ άιισλ θαη ζηε Φπζηθή.
ζνη ππήξμαλ θνηηεηέο ηνπ Φπζηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ –
ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80-, έβιεπαλ γηα πξώηε θνξά έλα
ειιεληθό όλνκα ζπλδεδεκέλν κε λόκν ηεο (κεηά ηνλ Γαιηιαίν) Φπζηθήο, όηαλ
ζπλαληνύζαλ ηελ «αξρή Καξαζενδωξή» ζην βηβιίν «Υεκηθή Θεξκνδπλακηθή»
ηνπ Θ. Ν. Γηαλλαθόπνπινπ - ζην κάζεκα Φπζηθνρεκεία ηνπ δεπηέξνπ έηνπο.

Με ηελ αξρή Καξαζενδσξή επαλαδηαηππώλεηαη ν ζεκαληηθόηεξνο λόκνο ηεο
Φπζηθήο
–ν
δεύηεξνο
λόκνο
ηεο
ζεξκνδπλακηθήο.
Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ ζεξκνδπλακηθώλ ηδεώλ ηνπ Καξαζενδσξή ζύκθσλα κε
ηε «Υεκηθή
Θεξκνδπλακηθή» Θ.
Ν.
Γηαλλαθόπνπινπ:
―…..Ζ ύπαξμε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο ζεξκνδπλακηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη εληξνπίαο
απνδεηθλύεηαη ζηε βάζε ηεο δηαηύπσζεο Carnot- Kelvin- Clausius.
Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηύπσζεο απηήο είλαη ηα αθόινπζα:
όζν θαη ε αξρή Clausius απνηεινύλ γεληθεύζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην αδύλαην ηεο
θαηαζθεπήο κεραλώλ (θπθιηθώλ δηεξγαζηώλ). Έηζη ν δεύηεξνο λόκνο ζεκειηώλεηαη
ζύκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο ζεξκηθέο θαη ηηο ςπθηηθέο κεραλέο. Απηό
δεκηνπξγεί πνιιέο θνξέο ηελ εληύπσζε όηη ε ζεξκνδπλακηθή πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζε
ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα. Πξέπεη ελ ηνύηνηο λα ηνληζζεί ην γεγνλόο όηη ηα
πεηξακαηηθά δεδνκέλα ζηα νπνία ζηεξίδνληαη νη αξρέο Kelvin θαη Clausius
ζηεξίδνληαη, είλαη άθζνλα θαη εύθνια θαηαλνεηά, ε δε καζεκαηηθή ηερληθή γηα ηελ
απόδεημε
ηνπ
ζεσξήκαηνο
Carnot
είλαη
κάιινλ
απιή.
Mεηνλεθηεί όκσο, από ζεσξεηηθήο πιεπξάο, ζην γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη ζαθήο
δηαρσξηζκόο κεηαμύ ηνπ θπζηθνύ θαη καζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ δεύηεξνπ λόκνπ
ηεο ζεξκνδπλακηθήο, δειαδή κεηαμύ ησλ αξρώλ Kelvin θαη Clausius αθελόο θαη ηνπ
ζεσξήκαηνο Carnot αθεηέξνπ. Ζ κεηάβαζε από ηηο αξρέο ζην ζεώξεκα γίλεηαη κε
ηξόπν κάιινλ ζπλερή, ε δε αθνινπζνύκελε κέζνδνο είλαη ε κέζνδνο ηνπ καύξνπ
θνπηηνύ. ηε κέζνδν απηή ε παξαθνινύζεζε όζσλ ζπκβαίλνπλ ζην ζύζηεκα
ζηεξίδεηαη ζε κεηξήζεηο πνζνηήησλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ην θνπηί θαη πνζνηήησλ πνπ
εμέξρνληαη απ’ απηό. Σν ζύζηεκα απηό θαζαπηό παξαθνινπζείηαη κάιινλ αηειώο.
ηε ζπλέρεηα ζα επαλαδηαηππώζνπκε ηνλ δεύηεξν λόκν ηεο ζεξκνδπλακηθήο ζηε
βάζε ηεο αξρήο πνπ νθείιεηαη ζηνλ Καξαζενδσξή θαη είλαη γλσζηή σο αξρή
Καξαζενδσξή.
Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο αξρήο είλαη ηα παξαθάησ:
ζαθήο θαη πιήξεο δηαρσξηζκόο ηνπ θπζηθνύ από ην καζεκαηηθό πεξηερόκελν ηνπ
λόκνπ, ιεπηνκεξέζηεξε παξαθνινύζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη κεγαιύηεξε
ρξήζε καζεκαηηθώλ θαη ηέινο απινύζηεξε δηαηύπσζε ηεο αξρήο (κε ηελ έλλνηα όηη
απηή πξνθύπηεη από ηελ αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο δηεξγαζηώλ απινύ ηύπνπ),
βαζηδόκελε όκσο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ.
Οη
δπν
κέζνδνη
είλαη
κεξηθώο
ηνπιάρηζηνλ,
αληίζηξνθνη.
Ζ πξώηε κε βάζε ην θπζηθό πεξηερόκελν ηνπ λόκνπ απνδεηθλύεη ηελ ύπαξμε ηεο
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ζπλάξηεζεο
ύπαξμε
Ζ δεύηεξε
επηθαλεηώλ.
πξνθύπηνπλ
ζπλέπεηα

ηεο ζεξκνδπλακηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη εληξνπίαο θαη επνκέλσο ηελ
αδηαβαηηθώλ
επηθαλεηώλ.
αληίζεηα ρξεζηκνπνηεί σο αξρηθή δηαηύπσζε ηελ ύπαξμε αδηαβαηηθώλ
Οη ζπλαξηήζεηο ζεξκνδπλακηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη εληξνπίαο
ζπγρξόλσο, δηακέζνπ θαζαξήο καζεκαηηθνύ νδνύ, σο αλαγθαία
ηεο
ύπαξμεο
ησλ
αδηαβαηηθώλ
επηθαλεηώλ……

Γξακκηθέο δηαθνξηθέο κνξθέο
Βαζηθό ζηνηρείν ζηε δηακόξθσζε ηνπ δεύηεξνπ λόκνπ ηεο ζεξκνδπλακηθήο δηα ηεο
αξρήο ηνπ Καξαζενδσξή απνηεινύλ εμηζώζεηο ηεο κνξθήο

πνπ dxi ηα δηαθνξηθά n αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ x (xi = x1, ….., xn) θαη
Τi ζπλερείο ζπλαξηήζεηο ησλ κεηαβιεηώλ x. Οη εμηζώζεηο απηήο ηεο κνξθήο είλαη
γλσζηέο σο γξακκηθέο δηαθνξηθέο κνξθέο ή κνξθέο Pfaff. ηε ζπλέρεηα δηεξεπλώληαη
ζύληνκα
θπξίσο
ηα
γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο.
Ζ εμίζσζε

Ολνκάδεηαη νιηθή δηαθνξηθή εμίζσζε ή εμίζσζε Pfaff.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην dL, είλαη ηέιεην δηαθνξηθό, ε εμίζσζε (2) έρεη
πξνθαλώο ιύζε ηεο κνξθήο:

Μηα άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εμίζσζε (2) έρεη ιύζε ζηελ κνξθή (3) είλαη
εθείλε όπνπ ην dL, δελ είλαη κελ ηέιεην δηαθνξηθό ζπλάξηεζεο, είλαη όκσο αλάινγν
δηαθνξηθνύ ζπλάξηεζεο. Τπάξρνπλ δειαδή δπν ζπλαξηήζεηο ι θαη R, ησλ
αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ x, ηέηνηεο ώζηε λα ηζρύεη:

dL = ι dR

(4)

ηελ πεξίπησζε ηξηώλ κεηαβιεηώλ x1, x2, x3ζπλδπάδνληαο ηηο εμηζώζεηο (1) θαη (4)
κπνξνύκε λα γξάςνπκε:

Γεδνκέλνπ όηη ην dR ζεσξήζεθε ηέιεην δηαθνξηθό ζα ηζρύεη ε ζπλζήθε ηνπ Euler
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Ζ νπνία αλ εθαξκνζηεί ζηελ (5) δίλεη ηηο παξαθάησ ηξεηο εμηζώζεηο

Πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο ηξεηο απηέο εμηζώζεηο κε Τ1, Τ2 θαη Τ3αληίζηνηρα θαη
πξνζζέηνληαο θαηά κέιε έρνπκε:

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε απνηειεί ηελ ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ ύπαξμε
ησλ ζπλαξηήζεσλ ι (νινθιεξσηηθνύ παξάγνληα) θαη R, έηζη ώζηε λα ηζρύεη ε εμ. (5).
ηελ πεξίπησζε δπν κεηαβιεηώλ ε ζπλζήθε (8) ηζρύεη πάληα, όπσο εύθνια
απνδεηθλύεηαη αλ ζέζνπκε ζ’ απηή Τ3 =Τ1 θαη x3 = x1. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε εμίζσζε:

Τ1 dx1 +Y2 dx2 = 0

(9)

έρεη πάληνηε ιύζε ηεο κνξθήο (4).
Αλ ε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη πεξηζζόηεξεο από ηξεηο, απιά ζα πξνθύςνπλ
πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ηεο κνξθήο (8), πξνθαλώο κηα γηα θάζε ηξηάδα κεηαβιεηώλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από δπν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ
είλαη πάληνηε δεδνκέλν όηη ε δηαθνξηθή εμίζσζε (3) έρεη ιύζε ηεο κνξθήο (4), ηεο
νπνίαο ην γεσκεηξηθό αληίζηνηρν είλαη κηα κνλνπαξακεηξηθή νηθνγέλεηα θακππιώλ,
επηθαλεηώλ ή ππεξεπηθαλεηώλ ζην ρώξν ησλ n δηαζηάζεσλ.
Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ιύζε ηεο παξαπάλσ κνξθήο ε εμίζσζε
(3) έρεη ιύζεηο θαη κάιηζηα νπνηαδήπνηε θακπύιε θάζε ζηνηρεηώδεο ηκήκα ηεο νπνίαο
επαιεζεύεη ηε δηαθνξηθή εμίζσζε
(δηαλπζκαηηθά αξθεί λα ηζρύεη ε ζπλζήθε θαζεηόηεηαο κεηαμύ ηνπ δηαλύζκαηνο

κηαο ζηνηρεηώδνπο κεηαηόπηζεο θαηά κήθνο ηεο θακπύιεο θαη ηνπ δηαλύζκαηνο, πνπ
νξίδεηαη από ηηο ηηκέο Τ1, Τ2, ……, Τn ζε θάπνην ζεκείν ηεο θακπύιεο).
Γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηόο ν γεσκεηξηθόο ραξαθηήξαο απηήο ηεο ιύζεο,
ππελζπκίδνπκε όηη κηα θακπύιε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ηνκή (n‒1)
ππεξεπηθαλεηώλ.
Αλ πεξηνξηζηνύκε ζηνλ ζπλήζε γεσκεηξηθό ρώξν ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ, κηα
θακπύιε πξνθύπηεη σο ηνκή δπν ζπλήζσλ επηθαλεηώλ. Αο ππνζέζνπκε όηη ε
δηαθνξηθή εμίζσζε είλαη ε
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x1 dx1 + x2 dx2 + x3 dx3 = 0

(10)

Απηή πξνθαλώο έρεη ιύζε πνπ παξηζηάλεη ηελ επηθάλεηεο ζθαηξώλ. Μηα από απηέο
πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (1, 0, 0) έρεη εμίζσζε

x12 + x22 + x32 = 1

(11)

Πέξαλ όκσο απηήο ηεο αιγεβξηθήο ιύζεο, όιεο νη θακπύιεο πνπ δηέξρνληαη από ην
ζεκείν (1, 0, 0) θαη νη νπνίεο πξνθύπηνπλ σο ηνκέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθαίξαο (11)
θαη ηεο εμίζσζεο

f(x1, x2, x3) ‒ f(1, 0, 0) = 0

(12)

(όπνπ f ηπρνύζα ζπλάξηεζε ησλ x1, x2, x3), είλαη επίζεο ιύζεηο ηεο εμίζσζεο (10).
Οη ηειεπηαίεο νλνκάδνληαη θαη κε γλήζηεο ιύζεηο (θαηαρξεζηηθέο) ζε αληηδηαζηνιή
κε ηε γλήζηα αιγεβξηθή. Οη κε γλήζηεο ιύζεηο, όπσο νη παξαπάλσ θακπύιεο πνπ
δηέξρνληαη από δεδνκέλν ζεκείν, βξίζθνληαη πξνθαλώο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο
ζθαίξαο ηεο εμίζσζεο (11). Οη ιύζεηο απηέο ηθαλνπνηνύλ ηαπηόρξνλα ηηο εμηζώζεηο
(11) θαη (12).
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη γλήζηα ιύζε, όπσο π.ρ. ε εμίζσζε

x2 dx1 + dx2 + dx3 = 0

(13)

κπνξνύκε λα νξίζνπκε κία απζαίξεηε ζπλάξηεζε, όπσο ζηελ εμ. (12), θαη έλα
ζεκείν, δηα ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη επηθάλεηα πνπ νξίδεηαη από ηε ζπλάξηεζε απηή.
Με αληηθαηάζηαζε ηεο κηαο από ηηο κεηαβιεηέο θαζώο θαη ηνπ δηαθνξηθνύ ηεο ζηελ
(13) πξνθύπηεη ε εμίζσζε ηεο κνξθήο

Τ1 dx1 + Y2 dx2 = 0

(14)

πνπ πεξηέρεη δπν κεηαβιεηέο, νπόηε δίλεη πάληα ιύζε ηεο κνξθήο

f(x1, x2) = C

(15)

Οη κε γλήζηεο ιύζεηο ηεο εμ. (13) ηθαλνπνηνύλ ηαπηόρξνλα ηηο εμηζώζεηο (12) θαη
(15). Δπνκέλσο ζα είλαη όιεο θακπύιεο πνπ δηέξρνληαη από ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν
θαη βξίζθνληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα πνπ δηέξρεηαη από ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πνπ
νξίζηεθε βάζεη κηαο απζαίξεηεο ζπλάξηεζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ από
ηελ δηεξεύλεζε ζηελ πεξίπησζε ηξηώλ κεηαβιεηώλ, κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ θαη
ηζρύνπλ
γηα
νπνηνδήπνηε
αξηζκό
κεηαβιεηώλ.
Έζησ δύν ηπραία ζεκεία Α θαη Β ζην ρώξν ησλ n δηαζηάζεσλ θαη δεηείηαη λα
δηεξεπλεζεί ε δπλαηόηεηα πξνζέγγηζεο ηνπ Β από ην Α κε κηα θακπύιε πνπ απνηειεί
ιύζε – ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα – ηεο εμίζσζεο (3).
Από ηελ δηεξεύλεζε απηήο ηεο εμίζσζεο πνπ έγηλε, πξνθύπηεη όηη αλ ε εμίζσζε
απηή έρεη ιύζε γλήζηα (ιύζε ζηε κνξθή ηεο εμ. (4)), ή αιιηώο αλ ε εμίζσζε απηή
είλαη νινθιεξώζηκε, ε ζύλδεζε απηή είλαη αδύλαηε, εθηόο αλ ην ζεκείν Β βξίζθεηαη
πάλσ ζηελ επηθάλεηα πνπ νξίδεηαη από ηε ιύζε ηεο εμίζσζεο (3) θαη ηηο
ζπληεηαγκέλεο
ηνπ
ζεκείνπ
Α.
Δπνκέλσο ζε θάζε γεηηνληά δεδνκέλνπ ζεκείνπ Α ππάξρνπλ ζεκεία, ηα νπνία δελ
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είλαη πξνζηηά από ην Α θαηά κήθνο θακππιώλ πνπ δηέξρνληαη από ην ζεκείν Α θαη
βξίζθνληαη πάλσ ζε επηθάλεηα πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν απηό θαη πνπ πξνθύπηεη
από ηε ιύζε δηαθνξηθήο εμίζσζεο ηεο κνξθήο (3), (δειαδή όια ηα ζεκεία πνπ
βξίζθνληαη
έμσ
από
ηελ
επηθάλεηα
απηή).
Έηζη απνδεηθλύεηαη όηη ε ύπαξμε ιύζεο ηεο εμίζσζεο (3) απνηειεί ηελ αλαγθαία
ζπλζήθε γηα ηελ ύπαξμε ζεκείσλ ζηελ γεηηνληά δεδνκέλνπ ζεκείνπ, κε πξνζηηώλ
από ην ηειεπηαίν θαηά κήθνο θακππιώλ απνηεινπζώλ ιύζεηο ηεο εμίζσζεο. Σίζεηαη
όκσο
ην
εξώηεκα
εάλ
ζπλζήθε
απηή
είλαη
θαη
επαξθήο.
Θεώξεκα Καξαζενδωξή. Ζ απάληεζε ζην παξαπάλσ εξώηεκα δόζεθε από ηνλ
Καξαζενδσξή
κε
ην
ζεώξεκα
πνπ
αθνινπζεί:
«Δάλ ζε θάζε γεηηνληά νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ Α πνπ επηιέγεηαη απζαίξεηα,
πεξηέρνληαη ζεκεία κε πξνζηηά από ην Α θαηά κήθνο θακππιώλ πνπ είλαη ιύζεηο
ηεο εμίζωζεο

Τi dxi = 0,
ε εμίζωζε απηή είλαη νινθιεξώζηκε».

Ζ απάληεζε ζην παξαπάλσ εξώηεκα δόζεθε από ηνλ Καξαζενδσξή κε ην ζεώξεκα
πνπ αθνινπζεί:
«Δάλ ζε θάζε γεηηνληά νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ Α πνπ επηιέγεηαη απζαίξεηα,
πεξηέρνληαη ζεκεία κε πξνζηηά από ην Α θαηά κήθνο θακππιώλ πνπ είλαη ιύζεηο ηεο
εμίζσζεο Τidxi = 0,
ε εμίζσζε απηή είλαη νινθιεξώζηκε».
Ίζσο είλαη απαξαίηεηε κηα πιεξέζηεξε εξκελεία ηνπ όξνπ γεηηνληά ελόο ζεκείνπ. Ο
πνιπδηάζηαηνο ρώξνο γίλεηαη κεηξηθόο, αλ ζε θάζε δεύγνο ζεκείσλ αληηζηνηρεί κηα
απόζηαζε ξ(x´, x´´), όπνπ x παξηζηάλεη ην ζύλνιν ησλ ζπληεηαγκέλσλ (x1, ….., xn)
θαη επνκέλσο ηα x´ θαη x´´ παξηζηάλνπλ ην ζύλνιν ησλ ηηκώλ ησλ ζπληεηαγκέλσλ
ζηα δπν ζεκεία. Ζ απόζηαζε ξ(x´, x´´) πξέπεη λα έρεη ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο:
1. ξ(x´, x´´) = 0 κόλνλ αλ ηα δπν ζεκεία ζπκπίπηνπλ.
2. ξ(x´, x´´) = ξ(x´´, x´) (ζπκκεηξηθή ηδηόηεηα)
3. ξ(x´, x´´) + ξ(x´´, x´´´) > ξ(x´, x´´´) (ηξηγσληθή ηδηόηεηα)
Οη ηδηόηεηεο απηέο δελ πξνζδηνξίδνπλ εηδηθή ζπλάξηεζε ξ. Πάλησο αλ ε απόζηαζε
νξηζηεί κε ηελ εμίζσζε:

Ηθαλνπνηνύληαη
νη
παξαπάλσ
ζπλζήθεο
(επθιείδεηνο
ρώξνο).
Με ηνλ παξαπάλσ νξηζκό ηνπ κεηξηθνύ ρώξνπ, ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε
ίζε ή κηθξόηεξε κηαο δεδνκέλεο απόζηαζεο ξ από δεδνκέλν ζεκείν, ζεσξνύληαη όηη
βξίζθνληαη
ζηε
γεηηνληά
απηνύ
ηνπ
ζεκείνπ……
Ζ πξνεγνύκελε αλάιπζε ησλ γξακκηθώλ δηαθνξηθώλ κνξθώλ έγηλε εμαηηίαο ηνπ
γεγνλόηνο όηη ην απνξξνθνύκελν πνζό ζεξκόηεηαο dq θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
ζηαηηθήο απεηξνζηήο δηεξγαζίαο γξάθεηαη σο γξακκηθή δηαθνξηθή κνξθή

όπνπ dxi νη ζεξκνδπλακηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
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ε ζπλζήθεο ζηαηηθήο δηεξγαζίαο ην έξγν πνπ εθηειείηαη από ην ζύζηεκα νθείιεηαη
απνθιεηζηηθά ζε εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ππνινγίδεηαη από ηελ εμίζσζε dw=PdV ή γεληθόηεξα dw=Xi dxi,
όπνπ Ρ ε πίεζε ηνπ αεξίνπ ή γεληθόηεξα Xi ε γεληθεπκέλε δύλακε ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηελ πεξίπησζε ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη από κηα παξακνξθσηηθή
ζπληεηαγκέλε,
ηνλ
όγθν,
ηζρύεη

πσο πξνθύπηεη από ηνλ πξώην ζεξκνδπλακηθό λόκν, ην πνζό ζεξκόηεηαο q δελ
είλαη ζπλάξηεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη επνκέλσο ε έθθξαζε ηεο δεμηάο πιεπξάο ηεο
εμίζσζεο
(17)
δελ
είλαη
ηέιεην
δηαθνξηθό.
Δπνκέλσο ε νιηθή δηαθνξηθή εμίζσζε:

ε νπνία απνηειεί ηελ ζπλζήθε κηαο αδηαβαηηθήο αληηζηξεπηήο δηεξγαζίαο, δελ είλαη
βέβαηνλ αλ επηδέρεηαη ιύζε ηεο κνξθήο q=q´, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζηελ εμίζσζε 17 ππεξβαίλνπλ ηηο δπν. Δπνκέλσο
δελ είλαη δεδνκέλε ε ύπαξμε αδηαβαηηθώλ επηθαλεηώλ. Ζ δπλαηόηεηα ύπαξμεο ιύζεο
είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ ύπαξμε δπν ζπλαξηήζεσλ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ι θαη ζ, ηέηνησλ ώζηε λα ηζρύεη εμίζσζε ηεο κνξθήο

dq = λ dζ

(19)

Ζ δπλαηόηεηα όκσο ύπαξμεο ιύζεο δελ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζε καζεκαηηθή
δηεξεύλεζε. Μόλνλ ζηελ πεξίπησζε δπν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ πξνθύπηεη από
καζεκαηηθήο πιεπξάο ύπαξμε ιύζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ πξνθύπηεη
ε ιύζε PVγ=ζηαζ. ηε γεληθή πεξίπησζε κόλνλ ζηε βάζε θπζηθνύ λόκνπ κπνξεί λα
δεηρζεί ε ύπαξμε ηεο ιύζεο θαη επνκέλσο ε ύπαξμε ησλ ζπλαξηήζεσλ ι θαη ζ. Ο
λόκνο απηόο ζα πξνθύςεη σο γελίθεπζε από ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκό πεηξακαηηθώλ
δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα απηά, όπσο πξνθύπηεη από ηελ εμ. (18), πξέπεη λα
αλαθέξνληαη ζε αδηαβαηηθέο δηεξγαζίεο. Αο παξαθνινπζήζνπκε αδηαβαηηθέο
δηεξγαζίεο ζε απιό ζύζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη από δπν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, π.ρ.
ηηο P θαη V. Πην ζπγθεθξηκέλα έζησ ξεπζηό ηνπ νπνίνπ ε αξρηθή θαηάζηαζε ζε
ζπληεηαγκέλεο πεξηγξάθεηαη από ηηο ηηκέο ΡA, VA. Έζησ νη ηζόρσξεο κεηαβνιέο
VΒ θαη VΓ. Αο ζεσξήζνπκε αδηαβαηηθέο κεηαβάζεηο από ηελ αξρηθή θαηάζηαζε (ΡA,
VA)
ζε
θαηαζηάζεηο
πνπ
βξίζθνληαη
ζηελ
ηζόρσξε
VΒ.
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Γηα θάζε ηέηνηα κεηάβαζε ζα ηζρύεη ζύκθσλα κε ηνλ πξώην λόκν ε εμίζσζε:

ΔU = U(P´B, VΒ) ‒ U(ΡA, VA) = ‒ wα

(20)

όπνπ ε P´B αληηζηνηρεί ζε πηέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηζόρσξε VΒ. Δίλαη πξνθαλέο
από ηελ εμίζσζε όηη ην αδηαβαηηθό έξγν wα θαζνξίδεη κνλνζήκαληα ηελ ηηκή ηεο
εζσηεξηθήο ελέξγεηαο U(P´B , VΒ), δεδνκέλνπ όηη ε εζσηεξηθή ελέξγεηα ηεο αξρηθήο
θαηάζηαζεο είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλε. Δπνκέλσο ην έξγν ην νπνίν ζα εθηειέζεη ην
ζύζηεκα ζε κηα αδηαβαηηθή κεηάβαζε από ΡA, VA, ζε θαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη
ζηελ ηζόρσξε VΒ, θαζνξίδεη κνλαδηθά ηελ πίεζε P´B. Ζ ηηκή ηνπ έξγνπ ζ’ απηέο ηηο
κεηαβάζεηο εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο αδηαβαηηθήο δηεξγαζίαο. Δάλ ε
δηεξγαζία δηεμαρζεί θαηά ηξόπνλ αληηζηξεπηόλ, ην έξγν, ην νπνίν ζα εθηειέζεη ην
ζύζηεκα, ζα είλαη πξνθαλώο ην κέγηζην θαη ε ηειηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα
βξίζθεηαη ζηελ ηνκή ηεο αδηαβαηηθήο πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν ΡA, VA κε ηελ
ηζόρσξε VΒ. Έξγν ίζν κε ην κεδέλ ζα εθηειέζεη ην ζύζηεκα αλ ε εθηόλσζε
πξαγκαηνπνηεζεί κε εμσηεξηθή πίεζε ίζε κε ην κεδέλ (ζηελ πεξίπησζε αεξίνπ απηό
ηζνδπλακεί κε ειεύζεξε εθηόλσζε). Δπνκέλσο ε θαηάζηαζε απηή ζα βξίζθεηαη ζηελ
ηνκή ηεο ηζνελεξγεηαθήο θακπύιεο κε ηελ ηζόρσξε VΒ. Δίλαη ινγηθό λα ππνζέζνπκε
όηη όιεο νη ηζόρσξεο θαηαζηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ησλ δπν αθξαίσλ απηώλ
θαηαζηάζεσλ, είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζνύλ κε αδηαβαηηθή εθηόλσζε από ηελ αξρηθή
θαηάζηαζε. Απηό πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηε
δηεμαγσγή ηεο δηεξγαζίαο θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε ην ζύζηεκα λα εθηειέζεη
νπνηαδήπνηε ηηκή έξγνπ πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ηεο κεδεληθήο ηηκήο, θαηά ηελ
ειεύζεξε εθηόλσζε, θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο θαηά ηελ αληηζηξεπηή αδηαβαηηθή
δηεξγαζία. Μεηαζέηνληαο ηελ ηζόρσξε θαη επαλαιακβάλνληαο ηα ίδηα πεηξάκαηα
ζπκπεξαίλνπκε όηη από ηελ θαηάζηαζε Α είλαη πξνζηηέο αδηαβαηηθά όιεο νη
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θαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ηεο αδηαβαηηθήο θαη ηεο ηζνελεξγεηαθήο γηα ηελ
πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη δεμηά ηεο θαηάζηαζεο ΡA, VA. Δάλ ε ηζόρσξε, όπσο ε VΓ, πνπ
βξίζθεηαη αξηζηεξά ηεο VA, είλαη δπλαηόλ λα πξνζεγγηζηνύλ κε αδηαβαηηθή ζπκπίεζε
όιεο νη θαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη επί θαη πάλσ από ηελ αδηαβαηηθή. ηελ
πεξίπησζε απηή πάλσ όξην δελ πθίζηαηαη, δεδνκέλνπ όηη ην επί ηνπ ζπζηήκαηνο
εθηεινύκελν έξγν κπνξεί θαηαξρήλ λα απμάλεηαη απεξηόξηζηα θαζώο απμάλεηαη ε
εμσηεξηθή πίεζε. Γεδνκέλνπ όηη νη εθηνλώζεηο κπνξνύλ λα ελαιιάζζνληαη κε
ζπκπηέζεηο, πξνθύπηεη σο ζπκπέξαζκα όηη από θάπνηα θαηάζηαζε κόλνλ
θαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αδηαβαηηθή ή πάλσ απ’ απηή είλαη πξνζηηέο κε
αδηαβαηηθέο δηεξγαζίεο. ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε, αλ ζεσξήζνπκε
πξνζθνξά έξγνπ ζην ζύζηεκα αδηαβαηηθά θαη ππό ζηαζεξό όγθν κε αλαηάξαμε ή
κέζσ ειεθηξηθήο αληίζηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή κόλν πξνζθνξά έξγνπ ζην
ζύζηεκα είλαη δπλαηή. Βέβαηα ηα πεξηγξαθέληα πεηξάκαηα αλαθέξνληαη ζε απιό
ζύζηεκα κε δπν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, δειαδή ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
δελ απαηηείηαη πξνζθπγή ζε θπζηθό λόκν γηα ηελ αλαδήηεζε ιύζεο ηεο εμίζσζεο 14.
Δληνύηνηο απνηεινύλ αθεηεξία γηα κηα γελίθεπζε, ε νπνία εθ ησλ πζηέξσλ κπνξεί λα
ιάβεη
ηζρύ
λόκνπ.
Ζ γελίθεπζε απηή έγηλε από ηνλ Καξαζενδσξή θαη απνηειεί κηα λέα δηαηύπσζε ηνπ
δεύηεξνπ λόκνπ ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Ζ νλνκαδόκελε αξρή Καξαζενδωξή έρεη σο
εμήο:
ε θάζε γεηηνληά κηαο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο ελόο ζπζηήκαηνο ππάξρνπλ
θαηαζηάζεηο κε πξνζηηέο από απηή κε αληηζηξεπηή ή κε αληηζηξεπηή
αδηαβαηηθή
δηεξγαζία.
Ζ πξόηαζε απηή απνηειεί ην θπζηθό πεξηερόκελν ηνπ δεύηεξνπ λόκνπ ηεο
ζεξκνδπλακηθήο ζηελ θαηά Καξαζενδσξή αμησκαηηθή αλάπηπμε ηνπ λόκνπ απηνύ….

Η ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ
Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ ΣΗ ΓΔΧΜΔΣΡΙΚΗ
ΟΠΣΙΚΗ
Σν αλήζπρν πλεύκα ηνπ κεγάινπ απηνύ επηζηήκνλα δελ πεξηνξίζηε-θε κόλν ζηελ
έξεπλα γηα ηελ επηζηήκε ησλ καζεκαηηθώλ. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην έξγν ηνπ ζηε
Φπζηθή.
Ο ινγηζκόο ησλ κεηαβνιώλ ήηαλ ην θύξην πεδίν ηεο καζεκαηηθήο έξεπλαο ηνπ
Καξαζενδσξή. ηε Φπζηθή ζπλδέεηαη κε απηό πνπ ιέκε
« πξόβιεκα βειηηζηνπνίεζεο », γηαηί δειαδή νη θπζηθέο δηαδηθαζίεο
θαίλεηαη λα ζπκβαίλνπλ κε ηέηνηνλ ηξόπν, νύησο ώζηε νξηζκέλεο πνζόηεηεο λα παίξλνπλ κηα « βέιηηζηε » ηηκή (ειάρηζηε ή κέγηζηε).
Ζ Γεσκεηξηθή Οπηηθή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, κηα θαη ε επζύγξακκε
δηάδνζε κηαο θσηεηλήο αθηίλαο θαη νη λόκνη ηεο αλάθιαζεο θαη ηεο δηάζιαζεο
βαζίδνληαη ζηελ αξρή ησλ Ζξσλνο - Fermat,.
Ο Καξαζενδσξήο έρνληαο σο βάζε ην έξγν ηνπ ζην ινγηζκό ησλ κεηαβνιώλ,
ζπλνςίδεη ηνπο λόκνπο ηεο επζύγξακκεο δηάδνζεο ηνπ θσηόο , ηνπο λόκνπο ηεο
αλάθιαζεο θαη ηνπο λόκνπο ηεο δηάζιαζεο
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ζην λόκν ηνπ Ήξσλα–Fermat ,ηελ αξρή δειαδή ηνπ ειάρηζηνπ ρξόλνπ
ζηε δηάδνζε ηνπ θσηόο κεηαμύ δύν ζεκείσλ.
Πεξαηηέξσ, ζηνλ ίδην θιάδν, δει. ζηε Γεσκεηξηθή Οπηηθή, από ην 1926 έσο θαη ην
1943, δεκνζηεύεη εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηε ζεσξία ησλ νπηηθώλ νξγάλσλ , ηα
ζθάικαηά ηνπο , παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απεηθνλίζεηο ηεο γεσκεηξηθήο νπηηθήο
(1937) , κε ηε δηεξεύλεζε ηνπ παξαβνιηθνύ θαηνπηξηθνύ ηειεζθνπίνπ θαη ηνπ
ηειεζθνπίνπ επξέσο πεδίνπ ηνπ Schmidt (1940) θαζώο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ηα
ζθάικαηα αλώηεξεο ηάμεο θαηά ηελ απεηθόληζε (1943). Δλδηάκεζα εθδίδεηαη έλα
αξθεηά ππθλό θαη δύζθνιν βηβιίν ηνπ γηα ηε Γεωμεηπική Οπηική.
Γεληθά νη κειέηεο ηνπ ζηε Γεσκεηξηθή Οπηηθή νδήγεζαλ ζε εθαξκν-γέο , ηόζν
αμηόινγεο, ώζηε έλα ζύζηεκα ηειεζθνπίσλ, ζην γλσζηό αζηεξνζθνπείν ηνπ όξνπο Πάινκαξ, έρεη βαζηζηεί ζε ζεσξίεο δηαηππσκέλεο
από ηνλ Καξαζενδσξή.

ΘΔΧΡΗΜΑ Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ

Αλ

Ο

ηπραίν

ζεκείν

εζσηεξηθνύ

ηξηγώλνπ

ΑΒΓ

ηόηε

ηζρύεη:

Απνδείμεηο
δελ είλαη ζπγγξακκηθά, ην δηάλπζκα

,

ζπλδπαζκόο ησλ
όπνπ

ηα

Β΄,

,
Γ΄

κπνξεί λα γξαθεί σο γξακκηθόο

, δειαδή:
βξίζθνληαη

(1),
κεηαμύ

Α,

άξα: 0<ι<1, 0<θ<1. Δίλαη, επίζεο

θαη

Α,

Γ

αληίζηνηρα,

θαη επεηδή ηα Γ, Β,

Γ είλαη ζπλεπζεηαθά :

Άξα,

Β

(2) κε 0<ι+θ<1 Δίλαη ηώξα,
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(3)

κσο,

θαη

θαη επεηδή, (ΟΑΒ΄) = (ΟΑΓ΄), ιόγσ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓ΄, πξνθύπηεη :

νπόηε ΔΒ=ι(ΑΒΓ).

Δπνκέλσο, ε ζρέζε (1) γξάθεηαη:

(4).

Δπνκέλσο, ην 1ν κέινο ηεο ζρέζεο πνπ ζέινπκε λα απνδείμνπκε γξάθεηαη:

.
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ΜΗΥΑΝΙΚΗ

ΟΙ ΠΟΤΓΔ ΣΟΤ Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ ΣΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ
Από ην 1891 έσο ην 1895, ζπνύδαζε πνιηηηθόο κεραληθόο ζηε ηξαηησηηθή ρνιή
ηνπ Βειγίνπ ζηηο Βξπμέιιεο. Με ηελ απνθνίηεζή ηνπ, ην 1895, απνδέρηεθε ηελ
πξόζθιεζε ηνπ ζείνπ ηνπ, Αιέμαλδξνπ ηεθάλνπ Καξαζενδσξή, ν νπνίνο ήηαλ
γεληθόο δηνηθεηήο ηεο Κξήηεο, θαη ηνλ επηζθέθζεθε ζηα Υαληά. Δθεί γλσξίζηεθε κε
ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν. ηελ ζπλέρεηα πήγε ζηελ Λέζβν, όπνπ κεηείρε ζηελ
θαηαζθεπή έξγσλ νδνπνηίαο, ελώ ην 1898 πήγε ζηελ Αίγππην, γηα λα εξγαζηεί σο
κεραληθόο ζηελ βξεηαληθή εηαηξεία πνπ θαηαζθεύαδε ην θξάγκα ζην Αζνπάλ. ηελ
Αίγππην ζπλέρηζε λα κειεηά καζεκαηηθά ζπγγξάκκαηα, ελώ έθαλε θαη κεηξήζεηο
ζηελ θεληξηθή είζνδν ηεο ππξακίδαο ηνπ Υένπα, ηηο νπνίεο θαη δεκνζίεπζε.
ηελ Αίγππην, ν Καξαζενδσξή θαηάιαβε πόζν κεγάιε γνεηεία θαη επηξξνή
αζθνύζαλ επάλσ ηνπ ηα Μαζεκαηηθά θαη ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ε δνπιεηά ηνπ
κεραληθνύ δελ ήηαλ εθείλε πνπ αλαδεηνύζε ην αλήζπρν πλεύκα ηνπ. Έηζη ην 1900, ν
27ρξνλνο πηα Καξαζενδσξή, πξνο κεγάιε έθπιεμε ησλ δηθώλ ηνπ, απνθάζηζε λα
εγθαηαιείςεη ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ θαη λα πάεη ζηελ Γεξκαλία γηα λα
ζπνπδάζεη Μαζεκαηηθά. Γηα δύν ρξόληα παξαθνινύζεζε καζήκαηα Μαζεκαηηθώλ
ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ.

ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ ΚΑΙ ΑΙΝΣΑΙΝ
Η γλωξηκία ηνπ κε ηνλ Αϊλζηάηλ έγηλε ην 1915 ζην παλεπηζηήκην ηνπ Γθέληηγθελ
θαη έλα ρξόλν κεηά μεθίλεζε ε ζπλεξγαζία ηνπο.
Ήηαλ κηα κέξα ζαλ θη απηήλ, ζηηο 6 επηεκβξίνπ 1916, όηαλ ν Αϊλζηάηλ γξάθεη
ζηνλ Καξαζενδωξή ηελ πξώηε από κηα ζεηξά επηζηνιώλ, εγθαηληάδνληαο έηζη
ηελ αιιεινγξαθία πνπ αξγόηεξα ζα γίλεη έλαο από ηνπο ζύγρξνλνπο αζηηθνύο
κύζνπο, ηκήκα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ζήκεξα ζην Ιζξαήι. ηελ πξώηε απηή
επηζηνιή, πνπ δεηά ηε γλώκε ηνπ Καξαζενδωξή ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα,
ν Έιιελαο καζεκαηηθόο απαληά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη ν Αϊλζηάηλ
ζπλερίδεη λα δεηάεη ηελ βνήζεηά ηνπ. ε άιιε επηζηνιή γξάθεη: «Αγαπηηέ
ζςνάδελθε, βπίζκω θαςμάζιο ηον ςπολογιζμό πος κάναηε. Τώπα ηα καηαλαβαίνω
όλα [...]. Αν θέλεηε να μπείηε ζηον κόπο να μος εξηγήζεηε και ηοςρ κανονικούρ
μεηαζσημαηιζμούρ, θα έσεηε έναν εςγνώμονα και εςζςνείδηηο ακποαηή. Αν
μάλιζηα λύζεηε και ηο ππόβλημα ηων κλειζηών ηποσιών ηος σπόνος, θα ςποκλιθώ
ενώπιόν ζαρ.»
Με ηνλ Einstein δηαηήξεζαλ αδηαηάξαθηε θαη βαζηά αιιειεθηίκεζε ωο ην
ηέινο.
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Έλα απνζπαζκα από ηελ ηειεπηαηα ζπλεληεπμε ηνπ einstein (1955)
Κύξηνη δεηήζαηε λα ζαο απαληήζσ ζε ρίιηα δύν πξάγκαηα, θαλείο όκσο δελ ζέιεζε
λα ξσηήζεη πνηνο ν δάζθαιόο κνπ, πνηνο κνπ έδεημε θαη κνπ άλνημε ηνλ δξόκν πξνο
ηελ αλώηεξε καζεκαηηθή επηζηήκε θαη έξεπλα. Καη γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ, ζαο
ιέσ απιά, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο, όηη κεγάινο κνπ δάζθαινο ππήξμε ν αμεπέξαζηνο
Έιιελαο Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξήο, ζηνλ νπνίν, εγώ πξνζσπηθά αιιά θαη ε
καζεκαηηθή επηζηήκε, ε θπζηθή, ε ζνθία ηνπ αηώλα καο ρξσζηάκε ηα πάληα

ΣΙ ΔΙΠΑΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ
Αλ ζέιεηε λα κπείηε ζηνλ θόπν λα κνπ εμεγήζεηε αθόκα θαη ηνπο θαλνληθνύο
κεηαζρεκαηηζκνύο, ζα βξείηε έλαλ επγλώκνλα θαη επζπλείδεην αθξναηή. Αλ όκσο
ιύζεηε θαη ην πξόβιεκα ησλ θιεηζηώλ γξακκώλ ηνπ ρξόλνπ, ζα ζηαζώ κπξνζηά ζαο
κε ζηαπξσκέλα ρέξηα. Πίζσ από απηό ππάξρεη θξπκκέλν θάηη πνπ είλαη αληάμην ηνπ
ηδξώηα ησλ θαιπηέξσλ.
Α. Einstein, 1916
Er ist ein feiner Mensch. (Δίλαη έλαο ππέξνρνο άλζξσπνο)
Α. Einstein
πλάδειθε, κε θαηαπιήμαηε. πγραξεηήξηα επηζηνιή ηνπ Einstein ζηνλ
Καξαζενδσξή γηα ηελ εξγαζία ηνπ κε ηίηιν ―Axiomatik der speziellen
Relativitätstheorie‖
(Αμηώκαηα ηεο εηδηθήο ζεσξίαοηεο ζρεηηθόηεηαο)
Κύξηνη, δεηήζαηε λα ζαο απαληήζσ ζε ρίιηα δύν πξάγκαηα, θαλείο όκσο δελ ζέιεζε
λα ξσηήζεη πνηνο ν δάζθαιόο κνπ, πνηνο κνπ έδεημε θαη κνπ άλνημε ηνλ δξόκν πξνο
ηελ αλώηεξε καζεκαηηθή επηζηήκε θαη έξεπλα. Καη γηα λα κελ ζαο θνπξάζσ ,ζαο
ιέσ απιά, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο, όηη κεγάινο κνπ δάζθαινο ππήξμε ν αμεπέξαζηνο
Έιιελαο Κσλζηαληίλνο Καξαζενδσξή, ζηνλ νπνίν, εγώ πξνζσπηθά αιιά θαη ε καζεκαηηθή επηζηήκε, ε θπζηθή, ε ζνθία ηνπ αηώλα καο
ρξσζηάκε ηα πάληα.
Α. Einstein ζηελ ηειεπηαία ζπλέληεπμε ηύπνπ ην 1955.
Έλαο από ηνπο ιακπξόηεξνπο καζεκαηηθνύο, έρεη νπζηαζηηθά εκπινπηίζεη θαη
επεξεάζεη απνθαζηζηηθά ηελ επηζηήκε. Έλαο άλδξαο κε αζπλήζηζηε θαη πιαηηά
παηδεία, σο αλήθσλ ζην Διιεληθό έζλνο κε ην πςηπεηέο πλεύκα ηνπ θαη ηελ
νπζηαζηηθή αλαδήηεζε ηεο γλώζεο, ζπλέρηζε ηελ
παξάδνζε θαη ηελ θιεξνλνκηά ηεο θιαζηθήο Διιάδνο.
Αθαδεκατθόο Oscar Perron
Δζείο, θύξηε Καξαζενδσξή, καο επηζηήζαηε ηελ πξνζνρή ζην δηπιό ξόιν πνπ
ελππάξρεη ζηε Θεσξία Μεηαβνιώλ, ε νπνία θαηεπζύλεη ηελ πξνζνρή καο από ην
δύζθνιν μεθαζάξηζκαησλ κεκνλσκέλσλ πεξηπηώζεσλ ζηελ εύθνια επνπηεπκέλε
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νιόηεηα. πνπ κηα πιεζώξα κεκνλσκέλσλ πξνηάζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κηα
απιή πξόηαζε θαη ην πην αμηνζεκείσην είλαη όηη όρη κόλν ν άλζξσπνο πξνηηκά απηό
ηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν ζεώξεζεο, αιιά θαη ε θύζε. Δύρνκαη νξηζκέλνη από ηνπο
θαξπνύο ηεο επηζηεκνληθήο ζαο δνπιεηάο λα θνζκνύλ ηα αθαδεκατθά πεπξαγκέλα
καο.
Max Plank, θαηά ηελ αλαγόξεπζε ηνπ
Καξαζενδσξή ζαλ κέινο ηεο Πξσζηθήο Αθαδεκίαο

Η ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ
Ζ ζεωξία ηεο ζρεηηθόηεηαο αλαπηύρζεθε από ηνλ Άικπεξη Ατλζηάηλ ζηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1900. Τπάξρνπλ δύν ζεσξίεο ηεο ζρεηηθόηεηαο. Ζ πξώηε είλαη ε
εηδηθή ζρεηηθόηεηα θαη ε δεύηεξε είλαη ε γεληθή ζρεηηθόηεηα θαη νη δύν είλαη κε
βάζε ηελ αξρή ηεο ζρεηηθόηεηαο , ε νπνία δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Γαιηιαίν Γαιηιέη
ζην 1600.
1. Δηδηθή ζρεηηθόηεηα
Ζ εηδηθή ζρεηηθόηεηα είλαη ε ζεσξία πνπ δηαηππώζεθε απν ηνλ Άικπεξη Ατλζηάηλ
ην 1905, θαη ε νπνία ζπκπιεξώλεη ηνπο λόκνπο θίλεζεο ηνπ Νεύησλα, ώζηε λα
ηζρύνπλ θαη ζε ηαρύηεηεο θνληά ζηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο. Ζ εηδηθή ζεσξία ηεο
ζρεηηθόηεηαο πξνθύπηεη απν ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο γεληθεπκέλεο αξρήο ηεο
ζρεηηθόηεηαο θαη ηεο αξρήο ηνπ Ατλζηάηλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ηαρύηεηα ηνπ
θσηόο είλαη ίδηα γηα όινπο ηνπο αδξαλεηαθνύο παξαηεξεηέο, αλεμάξηεηα απν ηε
ζρεηηθή ηνπο ηαρύηεηα. ύκθσλα κε ηελ γεληθεπκέλε αξρή ηεο ζρεηηθόηεηαο, νη
θπζηθνί λόκνη πνπ ηζρύνπλ ζε έλα αδξαλεηαθό ζύζηεκα αλαθνξάο (δειαδή έλα κε
επηηαρπλόκελν ζύζηεκα), έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή ζε νπνηνδήπνηε άιιν αδξαλεηαθό
ζύζηεκα αλαθνξάο.
Πξηλ ηνλ Ατλζηάηλ, κηα πξώηε κνξθή ηεο αξρήο ηεο ζρεηηθόηεηαο είρε δηαηππσζεί
ήδε από ηνλ Γαιηιαίν θαη ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηώζεθε ζηε Νεπηώλεηα ζύλζεζε. Ζ
αξρή απηή δήισλε όηη όινη νη λόκνη ηεο μητανικής πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή ζε
όια ηα αδξαλεηαθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο. Ζ κεηάβαζε από ην έλα αδξαλεηαθό
ζύζηεκα ζην άιιν γηλόηαλ κε έλα νξηζκέλν είδνο κεηαζρεκαηηζκώλ ζπληεηαγκέλσλ,
πνπ νλνκάζηεθαλ αξγόηεξα κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ Γαιηιαίνπ ή αιιηώο, νόμος
πρόζθεζης ηατσηήηων. Δλώ νη λόκνη ηεο κεραληθήο ζπκκνξθώλνληαλ κε ηνλ
κεηαζρεκαηηζκό απηό (ήηαλ αλαιινίσηνη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ), νη λόκνη ηνπ
ειεθηξνκαγλεηηζκνύ, θαη εηδηθά ν λόκνο γηα ηελ ζηαζεξόηεηα θαη παγθνζκηόηεηα ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο, ηνλ παξαβίαδαλ. Ο Ατλζηάηλ αληηθαηέζηεζε ηνπο
κεηαζρεκαηηζκνύο ηνπ Γαιηιαίνπ κε έλα λέν ζύλνιν κεηαζρεκαηηζκώλ, ηνπο
κεηαζρεκαηηζκνύο ηνπ Λόξεληδ, θαη δηαηύπσζε ηελ γεληθεπκέλε αξρή ηεο
ρεηηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία όλοι οι νόμοι ηης Φύζης (κεραληθήο,
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ειεθηξνκαγλεηηζκνύ θαη όπνηνη άιινη) είλαη αλαιινίσηνη θάησ από ηνπο λένπο
απηνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη (πξέπεη λα) παίξλνπλ ηελ ίδηα κνξθή ζε όια ηα
αδξαλεηαθά ζπζηήκαηα.
Ζ εηδηθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο πξνβιέπεη θαηλόκελα πνπ αληίθεηληαη ζηελ
θαζεκεξηλή καο εκπεηξία, σζηόζν έρεη επηβεβαησζεί πεηξακαηηθά ζε ζεηξά
πεηξακάησλ, θαη επηβεβαηώλεηαη θαζεκεξηλά ζηνπο ζύγρξνλνπο επηηαρπληέο
ζσκαηηδίσλ.Ζ εηδηθή ζρεηηθόηεηα ζπκπιεξώζεθε αξγόηεξα από ηε γεληθή
ζρεηηθόηεηα, δηαηππσκέλε επίζεο από ηνλ Ατλζηάηλ.

2. Γεληθή ζρεηηθόηεηα
Η γεληθή ζρεηηθόηεηα ή γεληθή ζεωξία ηεο ζρεηηθόηεηαο είλαη ε γεσκεηξηθή
ζεσξία ηεο βαξύηεηαο πνπ δεκνζηεύζεθε από ηνλ Άικπεξη Αηλζηαηλ ην 1916.
Πξόθεηηαη γηα ηελ ηξέρνπζα πεξηγξαθή ηεο βαξύηεηαο ζηε ζύγρξνλε θπζηθή . Ζ
γεληθή ζρεηηθόηεηα γεληθεύεη ηελ εηδηθή ζρεηηθόηεηα θαη ην λόκν ηνπ Νεύησλα ηεο
παγθόζκηαο έιμεο , παξέρνληαο κηα εληαία πεξηγξαθή ηεο βαξύηεηαο σο κηα
γεσκεηξηθή ηδηόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ , ή ρσξνρξόλνπ . Δηδηθόηεξα, ε
θακππιόηεηα ηνπ ρσξνρξόλνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηεηξα-νξκή ( κάδαελέξγεηα θαη γξακκηθή νξκή ), αλεμάξηεηα από ηελ ύιε θαη ηελ αθηηλνβνιία πνπ
είλαη παξόληεο.

πκπεξαζκαηηθά:
1. Οη βαζηθέο παξαδνρέο ζεκειίσζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ είλαη όηη νη λόκνη ηεο
θπζηθήο είλαη ίδηνη δειαδή έρνπλ ηελ ίδηα καζεκαηηθή κνξθή γηα όια ηα
αδξαλεηαθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη επίζεο ε ηαύηεηα ηνπ θσηόο είλαη ίδηα
γηα όια ηα αδξαλεηαθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη είλαη αλεμάξηεηε από ηελ
θίλεζε ηεο θσηεηλήο πεγήο.
2. Βιέπνπκε βαζηθέο έλλνηεο όπσο ν ρξόλνο, ν ρώξνο, ε ύιε θαη ε ελέξγεηα κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν.
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Ο ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ ΓΙΝΔΙ ΙΥΤ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΣΗ
ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ

Ζ πξαγκαηηθά κεγάιε πάλησο αξρή ηεο θπζηθήο ζην πιαίζην ηνπ ινγηζκνύ ησλ
κεηαβνιώλ θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο, θαη ε νπνία έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν σο
ζήκεξα ζηελ αλάπηπμε ησλ θπζηθώλ ζεσξηώλ, είλαη ε αξρή ηεο «ειάρηζηεο δξάζεο».
Ζ νπζία ηεο έγθεηηαη ζην όηη νπνηνδήπνηε κεραληθό ζύζηεκα, κεηαβαίλνληαο από κία
θαηάζηαζε ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή ζε κηα άιιε θαηάζηαζε ζε κηα άιιε ρξνληθή
ζηηγκή, ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηε «δξάζε» ηνπ, κηα νξηζκέλε πνζόηεηα πνπ
ζρεκαηίδεηαη από ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνθύπηνπζεο εμηζώζεηο
θίλεζεο παίξλνπλ θάζε θνξά κηα κνξθή πνπ εμαξηάηαη από ηελ ππό εμέηαζε ζεσξία.
Ο Καξαζενδσξή ήηαλ βαζύο γλώζηεο ηνπ ινγηζκνύ ησλ κεηαβνιώλ θαη ησλ
ζρεηηθώλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Πάλσ ζε ηέηνηα ηερληθά ζέκαηα αλαθνξηθά κε
ηε γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο ήηαλ θαη ην πεξηερόκελν ησλ επηζηνιώλ πνπ
αληάιιαμε κε ηνλ Einstein γύξσ ζην 1916.
Λνηπόλ, ιίγα πξάγκαηα γύξσ από ηε γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο έρνπλ
θαηαγξαθεί ζηελ ηζηνξία θαη έρνπλ έκκεζε ζρέζε κε ηνλ Καξαζενδσξή. Ο Einstein
μεθίλεζε ην 1907 ηνλ καθξύ δξόκν, ν νπνίνο νθηώ ρξόληα αξγόηεξα θαηέιεμε ζηε
γεληθή ζρεηηθόηεηα, όηαλ ζπλέιαβε απηό πνπ ν ίδηνο ραξαθηήξηζε ηελ «επηπρέζηεξε
ζθέςε» ηεο δσήο ηνπ: ηε κε δηαθξηζηκόηεηα ησλ θαηλνκέλσλ επηηάρπλζεο από ηα
θαηλόκελα ελόο πεδίνπ βαξύηεηαο («αξρή ηεο ηζνδπλακίαο»). Ζ πνξεία ήηαλ επίπνλε
θαη αγσληώδεο σο ηελ ηειηθή δηαηύπσζε ησλ εμηζώζεσλ ηνπ πεδίνπ ηεο γεληθήο
ζρεηηθόηεηαο πνπ θέξνπλ ην όλνκά ηνπ. Αλ θαη θαλέλα ζνβαξό επηρείξεκα δελ
δηαηππώζεθε πνηέ πνπ λα ακθηζβεηεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Einstein ζηελ παξαγσγή
ησλ εμηζώζεώλ ηνπ, είλαη γλσζηή κηα παξάιιειε έξεπλα ηνπ Hilbert ην θξίζηκν
ηδηαίηεξα ηειηθό δηάζηεκα αλάκεζα ζην θαινθαίξη θαη ζην θζηλόπσξν ηνπ 1915.
Αλαθέξακε ήδε όηη νη βαζηθέο εμηζώζεηο κηαο θπζηθήο ζεσξίαο πξνθύπηνπλ από ηελ
αξρή ηεο ειάρηζηεο δξάζεο σο απνηέιεζκα ηνπ ινγηζκνύ ησλ κεηαβνιώλ. Ζ αιήζεηα
είλαη όηη ν Hilbert, βαζύο γλώζηεο θαη απηόο ηνπ ινγηζκνύ ησλ κεηαβνιώλ αιιά θαη
ησλ καζεκαηηθώλ ιεπηνηήησλ ησλ γεληθεπκέλσλ θακπύισλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο
νδεγνύζαλ νη έξεπλεο ηεο γεληθήο ζρεηηθόηεηαο, αληηιήθζεθε ακέζσο ηε ζεκαζία
ηεο αλνινθιήξσηεο αθόκε ην 1914 ζεσξίαο ηνπ Einstein γηα ηε βαξύηεηα θαη
μεθίλεζε θαη απηόο ηελ πξνζπάζεηα παξαγσγήο εμηζώζεσλ ηνπ πεδίνπ από κηα αξρή
ειάρηζηεο δξάζεο. Σν πξόγξακκά ηνπο βέβαηα δελ ήηαλ κε θαλέλαλ ηξόπν
ηαπηόζεκν. Οπσο θαη κε ηελ εηδηθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο, πίζσ από ην
πξόγξακκα ηνπ Einstein ήηαλ ε αξρή ηεο ηζνδπλακίαο θαη, αλαπόδξαζηα, ε αξρή
ζπκκεηξίαο γηα ην αλαιινίσην ησλ λόκσλ ηεο θύζεο ζε όια ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο
(«γεληθό ζπλαιινίσην»).
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Ο Hilbert πξνζπάζεζε λα θέξεη ηνλ Einstein ζην Gottingen γηα λα κάζεη από πξώην
ρέξη γηα ηε ζεσξία ηνπ. Σν πέηπρε ην θαινθαίξη ηνπ 1915, όηαλ ν Einstein ηελ πξώηε
εβδνκάδα ηνπ Ηνπιίνπ έδσζε κηα ζεηξά έμη δηαιέμεσλ πάλσ ζηε γεληθή ζεσξία ηεο
ζρεηηθόηεηαο. Αλάκεζα ζηα κέζα Ηνπιίνπ θαη ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο
ππήξμε κηα αληαιιαγή επηζηνιώλ κεηαμύ ησλ δύν αλδξώλ θαη, ζε θάπνηεο ζηηγκέο,
κηα ζρεηηθή έληαζε. Ο ζθνπόο ήηαλ λα δηαηππσζνύλ εμηζώζεηο ηνπ πεδίνπ γεληθά
ζπλαιινίσηεο, πνπ λα πξνθύπηνπλ από κηα αξρή ειάρηζηεο δξάζεο. Ζ θαηάιεμε ήηαλ
όηη ν Hilbert παξνπζίαζε ηελ ηειηθή εξγαζία ηνπ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1915 ζηελ
Αθαδεκία Δπηζηεκώλ ηνπ Gottingen πέληε εκέξεο πξνηνύ ν Einstein παξνπζηάζεη ηε
δηθή ηνπ ηειηθή κνξθή ησλ εμηζώζεσλ ηνπ πεδίνπ ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 1915 ζηελ
Πξσζηθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ ηνπ Βεξνιίλνπ.
Οη εμηζώζεηο πεδίνπ ηνπ Hilbert ήηαλ βαζηθά όκνηεο κε εθείλεο ηνπ Einstein. Από
απηό κεξηθνί ζρνιηαζηέο είραλ πξόρεηξα ππνζέζεη όηη ν Einstein είρε επσθειεζεί από
ηελ εξγαζία ηνπ Hilbert γηα λα δώζεη ηελ ηειηθή κνξθή ζηηο δηθέο ηνπ εμηζώζεηο
πεδίνπ ηεο γεληθήο ζρεηηθόηεηαο. Ζ ππόζεζε απηή κπνξεί πιένλ νξηζηηθά λα
αληηθξνπζηεί. Οπσο θαηέζεζαλ ηξεηο ηζηνξηθνί ηεο επηζηήκεο ζε άξζξν ηνπο ζην
πεξηνδηθό «Science» ην 1997, ε πξώηε κνξθή ησλ ηππνγξαθηθώλ δηνξζώζεσλ ηεο
εξγαζίαο ηνπ Hilbert, πνπ θέξεη ζθξαγίδα 6 Γεθεκβξίνπ 1915, δείρλεη νπζηαζηηθέο
δηαθνξέο ηνπ αξρηθνύ κε ην δεκνζηεπκέλν θείκελν ηεο εξγαζίαο. Άιισζηε ακέζσο
κεηά ηελ επνρή εθείλε ε πξνηεξαηόηεηα θαη ε αλεμαξηεζία ηεο αλαθάιπςεο ηνπ
Einstein δελ ππήξμε πνηέ ζεκείν ακθηζβήηεζεο κεηαμύ ηνπο. Ο Hilbert απέδσζε ηελ
ελλνηνινγηθή παηξόηεηα ηεο ζεσξίαο ζηνλ Einstein, ν δε Einstein παξαδέρζεθε ηε
ζπλεηζθνξά ηνπ Hilbert ζηελ απνζαθήληζε ηεο παξαγσγήο ησλ εμηζώζεσλ ηνπ
πεδίνπ από κηα αξρή κεηαβνιώλ. Από ηόηε σο ζήκεξα ζηε βηβιηνγξαθία ε κελ δξάζε
ηεο γεληθήο ζρεηηθόηεηαο θέξεη ην όλνκα ησλ Einstein - Hilbert, νη δε εμηζώζεηο ηνπ
πεδίνπ θαη ε όιε ζεσξία δίθαηα ην όλνκα ηνπ Einstein.
Ο Καξαζενδσξε, όκσο εθείλε ηελ επνρή δίδαζθε ζην Παλεπηζηήκην Gottingen θαη
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ επίζθεςε ηνπ Einstein έπεηηα από ην θάιεζκα ηνπ Hilbert
ζηάζεθε ε αθνξκή ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ Καξαζενδσξε
γηα ηε ζεσξία ηεο
ζρεηηθόηεηαο θαη γηα ηε κνλαδηθή εξγαζία ηνπ κεηέπεηηα (1924) πάλσ ζηελ εηδηθή
ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο. Με ηνλ Einstein δηαηήξεζαλ αδηαηάξαθηε θαη βαζηά
αιιειεθηίκεζε σο ην ηέινο.

Η ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΚΑΡΑΘΔΟΓΧΡΗ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ
ΣΗ ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ

Ζ εξγαζία ηνπ Καξαζενδσξή ζηελ εηδηθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο δεκνζηεύηεθε ην
1924 ζηα πξαθηηθά ηεο Πξσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ κε ηίηιν «ρεηηθά κε ηελ
αμησκαηηθή ηεο Δηδηθήο Θεσξίαο ηεο ρεηηθόηεηαο». πσο πξνδίδεη θαη ν ηίηινο ηεο,
ε εξγαζία απηή αθνινπζεί αθξηβώο ην πξόγξακκα ηεο «αμησκαηηθήο κεζόδνπ» κε ην
ραξαθηεξηζηηθό ζηπι ηνπ Καξαζενδσξή. Βαζίδεη ινηπόλ ηε δηαπξαγκάηεπζή ηνπ ζε
νξηζκέλα αμηώκαηα, απιέο ινγηθνθαλείο πξνηάζεηο κε εκπεηξηθό ππόβαζξν. Έηζη
μεθηλά κε πξνηάζεηο όπσο:
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«ην ίδην ζεκείν ηνπ θόζκνπ δύν γεγνλόηα α θαη β είλαη ή ζύγρξνλα ή ην α
πξνεγείηαη ηνπ β ή ην β ηνύ α θαη δηάθνξα γεγνλόηα απνηεινύλ ζεηξά». Αθόκε: «Αλ
είλαη Ρ θαη Q δύν πιηθά ζεκεία, ζε θάζε θσηεηλό ζήκα α, πνπ μεθηλά από ην Ρ,
αληηζηνηρεί έλα θσηεηλό ζήκα β, πνπ θζάλεη ζην Q. Αλ έλα άιιν θσηεηλό ζήκα
μεθηλήζεη αξγόηεξα ηνπ α από ην Ρ, ζα θζάζεη επίζεο αξγόηεξα ηνπ β ζην Q».
ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ην αξλεηηθό απνηέιεζκα ηνπ γλσζηνύ πεηξάκαηνο
Michelson - Morley (1887) ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο δελ εμαξηάηαη από ηελ θίλεζε ηνπ
παξαηεξεηή , ν Καξαζενδσξήο θαηέιεγε ζε κηα εμίζσζε πνπ ιίγεο κόλν εηδηθέο
πεξηπηώζεηο ζπλαξηήζεσλ κεηαζρεκαηηζκνύ επαιήζεπαλ. Μηα από απηέο ήηαλ θαη νη
γλσζηνί κεηαζρεκαηηζκνί Lorentz ηεο εηδηθήο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθόηεηαο.
Ο Einstein, ν νπνίνο ζηελ αξρή ακθέβαιιε αλ έλα ηέηνην πξόγξακκα κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ηεο εηδηθήο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθόηεηαο, δήισζε
ηειηθά εληππσζηαζκέλνο από ηελ θαηάιεμε ηνπ Καξαζενδσξή.

ΔΠΙΛΟΓΟ

Σέινο, παξαθνινπζώληαο θαλείο ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Καξαζενδσξή ζα
δηαπηζηώζεη γηα άιιε κία θνξά απηό πνπ ζπλήζσο ιέγεηαη: αλ ε κηζή νθεηιή ζηελ
πνξεία πνπ αθνινπζνύκε έρεη λα θάλεη κε ηελ θιίζε καο (ζήκεξα ζα ιέγακε κε ηα
γνλίδηα καο), ε άιιε κηζή έρεη λα θάλεη κε ην πεξηβάιινλ καο θαη ηηο επηξξνέο ηνπ.
Έηζη δελ είλαη ίζσο ηπραίν πνπ ν Καξαζενδσξή, όηαλ κεηέβε ην 1900 ζην Βεξνιίλν
γηα λα ζπνπδάζεη καζεκαηηθά, εθηόο από ηνπο καζεκαηηθνύο θαζεγεηέο ηνπ
Frobenius, Schwarz θαη Schmidt, παξαθνινύζεζε καζήκαηα θπζηθήο από ηνλ κεγάιν
θπζηθό Max Planck. Σν έξγν ηνπ ζηε ζεξκνδπλακηθή δελ πξέπεη λα είλαη άζρεην κε
απηή ηελ επαθή. Ο ίδηνο ν Planck ηνλ ππνδέρζεθε κε έλαλ εκπλεπζκέλν ιόγν ην
1919, όηαλ ν Καξαζενδσξήο έγηλε κέινο ηεο Πξσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ.
ηε ζπλέρεηα κεηέβε ην 1902 ζην Gottingen, ην κεγαιύηεξν εξεπλεηηθό θέληξν ηελ
επνρή εθείλε ζηα καζεκαηηθά. Δθεί είρε θαζεγεηέο ηνπο θνξπθαίνπο καζεκαηηθνύο
David Hilbert θαη Felix Klein, αιιά θαη ηνλ Hermann Minkowski, ν νπνίνο ππήξμε
θαζεγεηήο ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηνπ Albert Einstein, όηαλ ν ηειεπηαίνο ήηαλ
ζπνπδαζηήο ζηε Επξίρε, θαη ζηνλ νπνίνλ νθείιεηαη ε γεσκεηξία ηνπ ηεηξαδηάζηαηνπ
ρσξνρξόλνπ ηεο εηδηθήο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθόηεηαο (Einstein, 1905), όπσο ηελ
παξνπζίαζε ην 1908, έλαλ ρξόλν πξηλ από ηνλ ζάλαηό ηνπ. Οη εξγαζίεο ηόζν ηεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ ην 1904 όζν θαη ηεο πθεγεζίαο ηνπ ην 1905 αθνξνύζαλ
ηνλ ινγηζκό ησλ κεηαβνιώλ, έλα από ηα αγαπεκέλα ηνπ ζέκαηα ζε όιε ηε δηάξθεηα
ηεο επηζηεκνληθήο θαξηέξαο ηνπ. Σν έξγν ηνπ αξγόηεξα ζηε γεσκεηξηθή νπηηθή ήηαλ
εθαξκνγή ηνπ ινγηζκνύ ησλ κεηαβνιώλ.
ην Gottingen παξέκεηλε σο ην 1908 θαη επαλήιζε σο θαζεγεηήο ην 1913, γηα λα
δηαδερζεί ηνλ Klein θαη λα παξακείλεη εθεί σο ην 1918. Από ηελ πεξίνδν απηή
ρξνλνινγείηαη ε γλσξηκία ηνπ κε ηνλ Einstein, ν νπνίνο επηζθέπηεηαη έπεηηα από
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πξόζθιεζε ηνπ Hilbert ην Gottingen ην 1915 γηα ζεηξά δηαιέμεσλ πάλσ ζηελ
θπνθνξνύκελε ηελ επνρή εθείλε ζεσξία ηνπ γηα ηε βαξύηεηα, ηε γεληθή ζεσξία ηεο
ζρεηηθόηεηαο. Σα ρξόληα ζην Gottingen πξηλ θαη κεηά ζηάζεθαλ ε αθνξκή ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηνπ Καξαζενδσξή γηα ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο θαη γηα ηε
κνλαδηθή εξγαζία ηνπ κεηέπεηηα (1924) πάλσ ζηελ εηδηθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο.
Με ηνλ Einstein δηαηήξεζαλ αδηαηάξαθηε θαη βαζηά αιιειεθηίκεζε σο ην ηέινο.
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