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ΠEPIΛHΨH

:Αναλύεται το πρόβληµα της ευθύγραµµης κίνησης δύο όµοια φορτισµένων
σωµατιδίων υπο την επίδραση δύο µόνο δυνάµεων, της ηλεκτροστατικής τους άπωσης και της
βαρυτικής τους έλξης χρησιµοποιώντας την σχετικιστική εξίσωση κίνησης και τα απαραίτητα ισοζύγια
ενέργειας.
Ευρίσκεται ότι όταν η αρχική ηλεκτροστατική δυναµική ενέργεια είναι της τάξης του m p c 2 ,

όπου

m p η µάζα του πρωτονίου (938.278 MeV/c2) και η µάζα των σωµατιδίων αρκούντως µικρή (<0.4

eV/c2, της τάξης µεγέθους των neutrinos) τότε τα δύο σωµατίδια δεν διαφεύγουν αλλά σχηµατίζουν έναν
ηλεκτροστατικό-βαρυτικό ταλαντωτή, δηλαδή µία δέσµια ταλαντωτική κατάσταση που έχει µάζα
ηρεµίας ίση µε του πρωτονίου. Το κριτήριο ευστάθειας του ταλαντωτή οδηγεί σε αναλυτικό τύπο για την
µάζα του πρωτονίου συναρτήσει των φυσικών σταθερών e, ε, c, h και G, ή ισοδύναµα σε αναλυτικό τύπο
για την σταθερά του Νεύτωνα G συναρτήσει της µάζας του πρωτονίου και των άλλων φυσικών σταθερών
(G = (2 /15)(e 2 / εch)12 (e2 / εm p2 )) που είναι σε ποσοτική συµφωνία µε την πειραµατική τιµή των

6.6746 ⋅10−11 m3kg −1s −2 [1].
Τα ίδια αποτελέσµατα εξάγονται και από την µελέτη της ευστάθειας κυκλικών τροχιών
ουδέτερων σωµατιδίων (neutrinos) µε αρκούντως υψηλή κινητική ενέργεια που οδηγούν στον
σχηµατισµό ουδέτερων αδρονίων (π.χ. νετρονίων). Και στις δύο περιπτώσεις η αρχικά υψηλή
ηλεκτροστατική ή κινητική ενέργεια των ελαφρών (~0.4 eV/c2) σωµατιδίων µετατρέπεται στην µάζα
ηρεµίας του αδρονίου (πρωτονίου ή νετρονίου). Τα αποτελέσµατα δείχνονται να είναι συµβατά µε την
κβαντοµηχανική.
Μολονότι η ανάλυση αυτού του προβλήµατος Μηχανικής δείχνει ότι οι ισχυρές δυνάµεις που
οδηγούν στον σχηµατισµό αδρονίων και πυρήνων είναι σχετικιστικές βαρυτικές δυνάµεις, κάτι που
έχει ήδη χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της ενέργειας σύνδεσης ωρισµένων ελαφρών πυρήνων [2],
η εικόνα που προκύπτει είναι σε ποιοτική συµφωνία µε το standard model όσον αφορά την φύση των
quarks και γλουονίων.
Ένα ενδιαφέρον συµπέρασµα είναι, ότι µε δεδοµένη την θεωρία της ειδικής σχετικότητας, το
πολύ γνωστό αυτό πρόβληµα, είναι βασικά πρόβληµα Μηχανικής.
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