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Formáli
Ritsmíð þessi er í upphafi gerð fyrir áfanganum EÐL 483 í Flensborgarskólanum í
Hafnarfirði. Kennari var Baldur Hermannsson og var frjáls mæting í þessa tíma en
eina skilyrði áfangans var að skila átti af sér ritverki um einhver eðlisfræðileg
fyrirbæri. Ritsmíð þessi er því afrakstur minn af liðinni önn.
Verkinu var ætlað að svara þeirri spurningu: Úr hverju er allt? Því er skipt í fimm
hluta auk formála og heimildaskrá. Þeir eiga hægt og bítandi að gefa lesandanum
vitneskju um hver eru grunnefni náttúrunnar og hvaða fræði liggja þar að baki. Þá er
farið nokkuð hratt í gegnum tækin sem eru notuð í dag við þess konar rannsóknir.
Farið er nokkuð grunnt í þau fræði sem kenningarnar um atóm og öreindir byggjast á,
þ.e.a.s. skammtafræði og afstæðiskenningunni. Í rauninni fer ég í gegnum
afstæðiskenninguna í nokkrum setningum en leyfi skammtafræðinni að fylla nokkrar
blaðsíður. Þannig fannst mér mikilvægara að lesandinn kynntist betur
skammtafræðinni heldur en afstæðiskenningunni áður en hann færi að lesa um svo
smáa hluti eins og atóm og rafeindir, enda fjallar skammtafræðin nær einungis um
þvílíkar smæðir. Að því loknu liggur leiðin að upphafsspurningunni sjálfri um
grunneiningu efnis. Farið er í gegnum atómið, byggingu þess og vettvangur þess
skoðaður út frá sjónarhóli efnafræðinnar og lotukerfisins. Síðan liggur leiðin að
öreindum, kvörkum og létteindum. Að lokum er farið í efni sem er frekar byggt á
óviðurkenndum tilgátum og kenningum. Því gefur síðasti hlutinn vangaveltur um það
sem gæti hugsanlega uppgötvast eða orðið að fullgildum lögmálum í framtíðinni.
Að sjálfsögðu byggist verkið á þeim uppgötvunum sem hafa orðið í gegnum
aldirnar og þess vegna gæti það talist úrelt eftir nokkur ár eða áratugi, eftir því sem
tækni og upplýsingar vísindamanna verða betri. Ekki er farið mjög djúpt
stærðfræðilegar jöfnur og reglur og reynt er að halda efninu sem einföldustu, enda er
verkið einungis hugsað sem inngangur að frekari fræðum og til að gefa hinum
almenna borgara svör. Til að mynda fer ég ekkert ofan í jöfnu Schrödingers þar sem
er krafist stærðfræðikunnáttu á háskólastigi. Hins vegar leyfi ég mér að sýna vissar
grunnjöfnur eins og E = mc2 úr afstæðiskenningu Einsteins.
Sjálfur hefur höfundur lært mikið á smíði þessa ritverks og vonar að aðrir lesendur
muni hafa samskonar gagn og gaman af því.
Formáli ritaður af höfundi:
Þorleifur Úlfarsson
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Frá örófi alda hefur mannkynið skoðað veröld sýna og reynt að finna skýringar á
hinum ýmsu fyrirbærum heimsins. Spurningar um byggingu hluta hafa verið
fyrirferða mikil í þessari umræðu og allt frá tímum hinna fornu grikkja hafa verið uppi
hugmyndir um atóm, eitt grunnefni sem byggja allan þann efnisheim sem umlykur
okkur. Eftir því sem liðið hefur á hafa augu manna beinst að svokölluðum öreindum
sem minnstu einingu efnis. En hvað er öreind? Úr hverju er heimurinn í raun og veru?
Í þessari ritsmíð munum við reyna að svara þessum spurningum og fleirum til.

Hraðlar og önnur tæki
Allt frá því þróun apa til nútímamannsins þá hafa forfeður okkar nýtt sér þá aðferð
að hamra tveimur hlutum saman í minni agnir til að skoða og komast að raun um úr
hverju þeir eru gerðir. Í grunninn er enn í dag notaðast við sömu aðferðir og voru
notaðar þá nema að árekstrarnir eru orðnir yfirgengilega öflugir. Þeir eiga sér stað
innan í risavöxnum eindahröðlum. Til eru nokkrar gerðir af þessum hröðlum.
Van de Graaf hraðall er unninn út frá því að spenna er mynduð með því að belti er
gert úr efni sem er ekki góður rafleiðari. Það snýst síðan í hringi. Þá er rafspennu sem
er u.þ.b. 50.000 volt beint á nálalaga leiðara (bláleitur kassi á myndinni) sem sópar til
sín rafeindum af beltinu svo það verður jákvætt hlaðið. Þessar jákvæðu agnir berast
síðan með beltinu upp að svokölluðum safnara (collector) sem tekur þessar jákvæðu
agnir og safnar þeim á málmkúlu. Málmkúlan verður jákvætt hlaðin að utan því plús
jónirnar sækjast í að vera hvað lengst frá hverri annari vegna fráhrindikrafta og ytra
byrði kúlunnar býður upp á meira yfirborð til fjarlægðar. Nú er hraðallinn sjálfur
staðsettur hjá þessari jákvæðu málmkúlu og hana er hægt að nota til að skjóta
jákvæðum jónum eftir hraðlinum endilöngum þar sem árekstur verður að lokum með
þeim tilgangi að agnirnar brotni upp.	
  
Van de Graaf er dæmi um línulegan hraðal, þ.e.a.s. að eindinni er skotið eftir
línulegum hringlaga göngum. Þessi göng eru gerð úr nokkrum hlutum eða
málmrörum sem geta spennst upp. Til að mynda þegar verið er að hraða rafeind sem
er neikvæð þá er fyrsta rörið neikvætt og hrindir rafeindinni því frá sér á meðan rörið
sem hún stefnir að er jákvætt og dregur hana til sín. Þegar rafeindin kemst loks að
næsta hluta eða röri breytist spennan og það rör verður neikvætt en næsta rör verður
jákvætt. Þannig færist jákvæða spennan upp eftir leiðinni og ,,dregur” rafeindina á
eftir sér.
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Grunnhugmyndin að Van de Graf
hraðlinum

Teikning af línulega hraðli í Stanford
(SLAC)
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Önnur tegund hraðala eru þeir sem eru hvað mest notaðir í dag eru hringlaga og
byggja í grunninn á tækni sem heitir „Cyclotron”. „Cyclotron” nýtir sér segulsvið til
að hraða eindum. Hann er í grunninn gerður úr tveimur D-um með lofttæmdu rými á
milli þeirra. Í þessu tómarúmi er síðan rafstraumur sem hraðar eindunum sem ferðast
eftir kuðungslaga eða spírallaga braut og skjótast að lokum út úr hraðlinum á einhvert
skotmark.

Þess ber að merkja að þegar eind, t.a.m. róteind ferðast um „cyclotron” fær einungis
hröðun í tómarúminu þegar hún hoppar á milli D-anna. Þegar eindin ferðast til hægri,
þá þurfa þau göng sem hún hoppar í að verða neikvæð en vinstri göngin sem hún kom
frá þurfa að fá jákvæða hleðslu. Þannig er jákvæða eindin dregin áfram á svipaðan
hátt og gert var í rörunum í línulega hraðlinum.
Til þess að hafa jöfnurnar hvað einfaldastar berjast vísindamenn og verkfræðingar
við að gera ýmsa eiginleika eindarinnar stöðuga eftir því sem radíusinn eykst. Þannig
eykst massi eindarinnar með auknum hraða vegna afstæðikenningarinnar. Til þess að
halda segulsviðinu í réttu hlutfalli við massann hafa vísindamenn því komið með
nokkrar lausnir. Þeirra á meðal eru svokallaðir synchrotron-ar þar sem segulsviðið er
aukið á þeim tíma sem eindin meðtekur hröðun. Margir af þekktustu eindahröðlum í
dag byggja á þessari tækni eins og Fermilab hraðallinn (the Fermi National
Accelerator Laboratory) í Bandaríkjunum og LHC hraðallinn (Large Hadron Collider)
við CERN stofnunina (European Center for Nuclear Researsh) á landamærum Sviss
og Frakklands.
Fyrstu hringhraðlarnir voru byggðir þannig upp að eindirnar hittu kyrrstætt
skotmark. Með bættri tækni tekst nýjustu hröðlunum eins og í CERN og Fermilab, að
skjóta tveimur eindum í sitthvora áttina og rekast síðan saman. Þetta er mögulegt með
svokölluðum geymslugöngum (storage rings). Eftir að eind hefur verið hraðað í
aðalgöngunum, þá er hún færð í geymslugöngin og viðheldur þar hraða sínum. Á
meðan er annari eind hraðað í aðalgöngunum. Að lokum er fyrstu eindinni sleppt úr
geymslugöngunum og þær mætast að lokum í sama punkti,fyrir tilstuðlan mikilla
segla, og splundrast.
Hér á undan hefur verið rætt um hvernig eindir er brotnar niður í smærri og minni
eindir með sérstökum hröðlum. En ekki síður mikilvæg tæki eru svokallaðir
eindaskynjarar. Þeir eindaskynjarar sem notaðir eru í helstu hröðlum dagsins í dag
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hafa þann eiginleika að geta sýnt leiðir þeirra einda sem myndast við áreksturinn.
Talað er um fjögur stig í þróun þess konar skynjara en í dag eru helst notaðir
svokallaðir vírklefar (wire drift chambers) sem eru byggðir úr þéttröðuðum fínum
vírum þar sem sumir eru jarðtengdir en öðrum haldið við mikla spennu. Rýmið er
síðan fyllt með gasi sem jónast þegar eind skýst í gegnum það. Jónirnar skjótast að
næsta vír og myndar rafeindamerki í honum sem rafeindaskynjari tekur við.
Staðsetning eindarinnar er síðan reiknuð út af tölvu með upplýsingum um
staðsetningu vírsins og tímann sem það tók merkið að ferðast eftir vírnum að
rafeindaskynjaranum. Tölvan teiknar síðan upp leið eindarinnar sem leitað var að.
Allir helstu nútíma hraðlar nýta sér þessa tækni og er hún einkar þægileg þar sem
hægt er að lita leiðir mismunandi einda í ýmsum litum. Vinnu viðmótið gagnvart
upplýsingunum þykir því mjög gott.	
  	
  

Hinn óhversdagslegi raunveruleiki
Það sem hinn almenni einstaklingur þarf að átta sig á, er að hin almennu lögmál
klassískrar eðlisfræði mega sín lítils þegar farið er í smæðir á borð við atóm og
öreindir. Til að mynda er eindum hraðað hátt upp í ljóshraða í þeim eindahröðlum
sem rætt var um hér á undan. Á þvílíkum hraða nægja jöfnur Newtons ekki lengur og
afstæðiskenning Einsteins fer að skipta máli. Einnig eru eindir af þessari smæð bundir
þess konar eiginleikum sem þykja fremur órökrænir í hverdagslegum raunveruleika
og þar kemur skammtafræðin að máli. Hér verður fjallað stuttlega um þau lögmál úr
afstæðis- og skammtakenningunni sem tengjast öreindum og þeirra tilvist.

Afstæðiskenningin er komin frá kenningarsmiðnum Alberti Einstein þar sem tekin
er fyrir hraði nálægt ljóshraða. Eins og áður segir er eindum hraðað allt upp í 99% af
ljóshraða og þess vegna fer afstæðiskenningin að skipta máli. Til dæmis sýndi
Einstein fram á það að tíminn líður hægar hjá hlutum við meiri hraða. Þetta fyrirbæri
nefnist tímaþynning og verður til þess að eindir á miklum hraða lifa lengur en ella. Að
sama skapi fann Einstein út að við aukna hröðun eykst massi hlutar. Þar af leiðandi
tekst honum að leiða út að massi og orka er í raun nátengd fyrirbæri með jöfnunni
E = mc2
þar sem E stendur fyrir orku, m fyrir massa og c fyrir ljóshraðann. Ljóshraðinn er
u.þ.b. 3 · 108 m/s og þess vegna þarf ekki mikinn massa til að leysa út gífurlega orku.
Þessi orka býr einmitt í atómunum og þekkist hún hvað helst í töluðu máli sem
kjarnorka. Það sem okkur fýsir hvað mest að vita er þó það að orka og massi eru í
raun tvær birtingamyndir sama fyrirbæris alveg eins og tvær hliðar á sama pening.
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Skammtakenningin byggir á allt öðrum fræðum þar áherslan er ekki lögð á hraða
og tímaskekkjur heldur á ,,skrítna” eiginleika mjög smárra hluta eins og atóma og
öreinda. Skammtafræðin byggist á vinnu Max Planck og sýnir fram á að sveifla atóma
verður til þess að þau senda frá sér orku í skömmtum. Þetta var mikil uppreisn
gagnvart klassískri hugsun um orku sem var hugsuð sem flæði en ekki sem skammtar.
Það má líkja þessu við muninn á stöðuorku hlutar eftir því hvort hann sé staðsettur í
tröppum eða á skáfleti. Planck byggði hugmyndir sínar á sinni eigin jöfnu
E = nhf
þar sem n er heiltala, h er plancks fastinn (= 6,626 · 10-34) og f er tíðni.
Skammtakenningin hélt áfram að þróast og koma mönnum á óvart þegar hún fór að
kafa í tvíeðli ljóss. Þ.e.a.s. að sumar tilraunir sýndu fram á að ljós væri ögn meðan
aðrar vísuðu til þess að ljós væri bylgja. Því virðist sem að ljós hafi bæði eiginleika
bylgju og agnar. Frakki nokkur, de Broglie að nafni þurfti að taka þessa kenningu
lengra og staðhæfði að allt efni hefði þetta tvíeðli að vera bæði ögn og bylgja. Hann
nýtti sér þessa jöfnu sér til varnar:
λ = h / p = h / (m · v)
þar sem λ er bylgjulengdin, h er plancksfastinn og p er skriðþungi hlutarins. Af
þessari jöfnu sannast að allt efni hefur bylgjueiginleika en eftir því sem massi
hlutarins er meiri því minni verður bylgjulengdin. Þar með hafa hversdagslegir hlutir
eins og keilukúla svo litla bylgjulengd að hún er ekki mælanleg. Hvað litlar eindir
varðar þá er bylgjueiginleikar þeirra greinilegri ef svo má að orði komast.
Bylgjueiginleikar bæði rafeinda og ljóseinda hafa þannig komið fram í svokallaðri
raufatilraun Youngs (Young’s Double slit experiment) sem seinna verður vikið að.
Vegna bylgjueiginleika hluta verður einskonar óvissa í alheiminum af náttúrunnar
hendi. Út á þetta gengur óvissulögmál Heisenbergs um að það sé ekki hægt að vita
bæði með fullri vissu um staðsetningu rafeindar og leið hennar á sama tíma. Þessu
hefur verið líkt við að finna borðtennisbolta í myrkri. Þú getur þreifað eftir honum en
þegar þú rekst í hann þá veistu um staðsetningu hans á tilsettu tímabili en þar með
breytir þú stefnu hans og veist ekkert um framtíðar stöðu hans. En ef þú beinir
ljósgeisla á boltann þá þarf í það minnsta ein ljóseind að skoppa af boltanum til að
bera boðin að auganu. Á stærðargráðu boltans þá hefur ljóseind lítil sem engin áhrif
en ef þetta væri rafeind þá hefði hún á sama hátt og þegar hendin rakst í
borðtennisboltann, breytt um stefnu út í ,,óvissuna”. Gott raundæmi um þetta
fyrirbrigði má einnig sjá þegar leysigeisla er skotið í gegnum rauf og ljósið varpast
þaðan á dökkan flöt. Við minnkum raufina smátt og smátt svo punkturinn á dökka
fletinum minnkar. Þegar raufin er hins vegar orðin svo örmjó hættir ljósið að varpast á
flötinn sem punktur heldur byrjar ljósið að dreifa sér til beggja átta. Það er vegna þess
að þarna er raufin orðin það mjó að staðsetning ljóseindarinnar er orðinn rosalega
áræðanleg. Vegna þess hvað við vitum mikið á þeim tímapunkti, þá verður
staðsetning hennar óáræðanlegri í þeim næsta. Þannig dreifir ljósið sér yfir meira
svæði þannig að framtíðar staðsetning hverrar ljóseindar fyrir sig verður óvissari.

	
  

6	
  

Heisenberg setti þessa náttúrulegu óvissu í líkindaformúlu
h/(2π) ≤ (Δx)( Δp)
þar sem h er plancksfastinn, x táknar staðsetningu eindarinnar en p skriðþunga
hennar. Þetta segir okkur að því meira sem við vitum um staðsetningu eindar, því
minna getum við vitað um skriðþunga hennar og öfugt.
Heisenberg fann einnig út svipaða jöfnu fyrir orku og tíma sem skrifast
h/(2π) ≤ (ΔE)( Δt)
þar sem E stendur fyrir orkumismun og t fyrir tímamismun. Í mörgum dæmum þar
sem óvissulögmálið er notað er ójöfnunni sleppt og nálgunar táknið (≈) sett í staðinn.
Þess vegna má venjulega hugsa sér að margfeldi staðsetningu og skriðþunga sé jöfn
h/(2π). Þegar hér er komið við sögu er nokkuð ljóst að skammtafræðin byggir fræði
sín á líkum og líkindum. Skammtafræðin byggir á náttúrulegri óvissu meðan óvissa í
klassískri eðlisfræði byggist fremur á skorti á upplýsingum og mannlegum mistökum.
Það má vera að þú spyrjir þig á hvaða máta menn hafi unnið úr öllum þessum
líkindum um staðsetningu í skammtafræðinni þar sem eind var í raun bylgja og öfugt.
Austurískur eðlisfræðingur, Schrödinger að nafni, bjó þá til bylgjufall fyrir
skammtafræðina. Þessu má líkja við eins konar skammtafræðilegt svið sem mætti í
raun hugsa eins og t.d. rafsegulsvið, þ.e.a.s. á hvaða svæði það hefur mest og engin
áhrif. Þetta bylgjufall er táknað með bókstafnum ψ. Til að finna líkur á staðsetningu
rafeindar í rúmmáli er hægt að vinna með fallið á þennan hátt
|ψ|2 dV
þar sem líkindin eru heilduð upp að 1 heilum. Sem sagt líkurnar eru allt frá 0 upp í 1
∫allt svæðið |ψ|2 dV = ∫ |ψ|2 dV = 1
Þetta fall nýtir Schrödinger sér í jöfnu sem heitir einfaldlega eftir honum, Schrödinger
jafnan. Sú jafna er til í tveimur útgáfum, önnur er óháð tíma með hin útgáfan tekur
tímabreytuna með. Með Schrödinger jöfnunum má reikna út breytingar í
skammtakerfi og líkur á staðsetningu einda. Til dæmis þar sem rafeind getur líka
verið bylgja eru einhverjar líkur á að hún geti ferðast í gegnum vegg (tunneling) þar
sem bylgjan nær í gegn. Líkurnar er án vafa mjög litlar að hún komist í gegnum
vegginn en ella, einkum með vaxandi þykkt veggjarins. Bylgjueðlið gefur þó
einhverjar líkur um að eindin birtist hinu megin við vegginn sem ekki er hægt að
afneita.
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Bylgjufall eindar beggja vegna tálmsins (eins og veggjar)

Hafa verður í huga að í hinu daglega lífi eru hlutir það stórir að litlar sem engar líkur
eru á því að þeir birtist hinu megin við veggi á þennan máta. Til að mynda tekur það
líkindalega séð, manneskju u.þ.b. aldur alheimsins að birtast hinu megin við vegg eins
og hér var lýst á undan. Hvað atómið varðar þá skeður þetta reglulega í kjarna atóma
þar sem kjarneindirnar birtast stundum utan við sjálfan kjarnann. Þessi fyrirbæri hafa
verið sönnuð margoft með tilraunum.
Eftir því sem á leið þróaðist skammtakenningin. En á þriðja áratugnum mistókst
skammtakenningunni algjörlega að útskýra smáa hluti á miklum hraða. Eins og við
höfum lært hér á undan þá skýrir afstæðiskenninu* Einsteins hluti sem ferðast á mjög
miklum hraða en vandamálið var að tengja þessa kenningu við hluti á stærð við atóm
og rafeindir. Árið 1928 birti breski verkfræðingurinn Paul Dirac, jöfnu sem hafði það
að leiðarljósi að sameina afstæðiskenningu* Einsteins og skammtafræðina. Með
þessari jöfn tókst honum að útskýra hegðun smárra hluta á miklum hraða. Þannig
útskýrði hann t.d. hraða rafeindar allt upp í ljóshraðann.

Jafna hans nýtir sér að sjálfsögðu bylgjufallið ψ en m-ið stendur fyrir kyrrstöðu massa
eindar, c fyrir ljóshraða, p er skriðþungi, = h/(π) og x og t standa fyrir staðsetningu
og tímahnit. α og β standa svo fyrir svokallað vigur fyrirbæri sem nefnist sjálfoka
fylki (hermtian matrixes), án þess þó að hér verði farið nánar í út í það. Það sem jafna
Dirac orsakaði hvað mestu umtali var útkoma hennar sem gerir ráð fyrir tveimur
ögnum, þ.e.a.s. hún spáði fyrir um tilvist andefnis sem nánar verður vikið að síðar í
þessari ritsmíð.
Stór galli lá þó fyrir jöfnu Diracs, það var að hún átti einungis við um hraða einnar
agnar. Hún tók ekki mið af fjölda einda. Þannig gaf hún einungis svar fyrir t.d. eina
rafeind en var ónothæf þegar fleiri en ein rafeind áttu hlut að máli. Það vantaði því
jöfnu sem tæki mið af fleiri en einni ögn. Að þessu sinni kom svarið vestur frá
Bandaríkjunum frá eðlisfræðingunum Richard Feynman og Julian Schwinger. Þeir
settu fram á sjónarsviðið kenningu um skammtarafsegulfræði en oftast hefur verið
notast við skammstöfunina QED úr frummálinu Quantum Electrodynamics. Hún fyllti
í þau skörð sem Dirac jafnan strandaði. Skammtarafsegulfræðin olli miklu fjaðrafoki
vegna þess hve ,,fáránleg hún er á alla kanta” ef svo má að orði komast. Feynman
lýsti sjálfum sér þannig við einn fyrirlestur sinn, að hans hlutverk væri að sannfæra
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áhorfendur um að flýja ekki. Sjálfur sagðist hann ekki heldur skilja kenninguna sína.
Eitt af því furðulega í skammtarafsegulfræðinni er að hún gerir ráð fyrir að tómarúm
sé fullt af virkni, að það sé einungis að meðaltali tómt. Þ.e.a.s. að í tómarúminu sé
orka sem fengin er bókstaflega að láni frá framtíðinni. Þannig á eind og andeind að
birtast í tómarúminu, renna saman á broti úr sekúndu í hreina orku og hverfa. Þetta á
að gerast með svo miklum hraða að við greinum það ekki. Þessar eindir eru því
kallaðar sýndareindir (virtual particles). Margir áttu skiljanlega erfitt með að trúa því
að tómarúm hefði í raun einhverja virkni. En Hendrik Casimir, þýskur eðlisfræðingur
gerði tilraun sem sannaði tilvist orkunnar í tómarúmi. Hann stillti einfaldlega tveimur
málmplötum á móti hvorri annari í tómarúmi og með tímanum fóru þær að þrýstast
nær hvorri annari vegna tómarúms orkunnar (vacuum energy) í kring.

Með eins óþvingaðri hugsun og hér fyrir var lýst tókst vísindamönnum með Feynman
fremstan í flokki að koma á fót jöfnum sem útskýra áhrif rafeinda á hverja aðra og má
segja að skammtarafsegulfræðin komist hvað næst því af öðrum viðurkenndum
kenningum, að kallast ,,kenningin um allt (theory of everything)”.
Skammtarafsegulfræðin hefur þótt einkar góð og jafnvel talin með fullkomnustu
eðlisfræðikenningum til þessa. Má þá nefna þrjár meginástæður sem liggja undir
þeirri skoðun og tel ég þá best að vitna í Þórð Jónsson sem lýsti þeim eindæma vel í
bókinni Ljósið**:
,,Í fyrsta lagi útskýrir kenningin tilraunaniðurstöður með meiri nákvæmni en
þekkist að jafnaði á öðrum sviðum raunvísinda. Í annan stað er kenningin afar
yfirgripsmikil og tekur til allra eðlisfræðifyrirbæra þar sem áhrifa kjarnakrafta
og þyngdarafls gætir ekki. Skammtarafsegulfræði útskýrir þar með hegðun
atóma og sameinda og er þar með óbeint undirstaða allrar efnafræði. Að auki
skýrir kenningin víxlverkun rafhlaðinna agna og þar með alla rafeindatækni
nútímans...... Í þriðja lagi er skammtarafsegulfræði í samræmi við bæði
afstæðiskenningu* Einsteins og skammtafræðina. Afstæðiskenningin* gildir um
alla hluti sem hreyfast á hraða nálægt ljóshraðanum en skammtafræði stjórnar
hreyfingu allra nægilega smárra hluta. Rafeindir og ljóseindir, sem
skammtarafsegulfræðin fjallar um, eru litlar og hreyfast mjög hratt og þarf því
að beita bæði afstæðiskenningu* og skammtafræði til að skýra eiginleika þeirra
til hlítar. Reyndar gilda þessar kenningar líka um stóra og hægfara hluti en
fyrir slíka hluti er sáralítill munur á aflfræði Newtons og skammtafræði og
afstæðiskenningu*.”
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Þrátt fyrir að skammtarafsegulfræði virðist eingöngu hafa kosti þá hefur hún einnig
vissa galla. Þannig er mál með vexti að reiknisaðferðir skammtarafsegulfræðinnar
byggjast á nálgunum. Aldrei er hægt að fá fullkomlega rétt svar en nálganirnar eru þó
lang oftast yfirgegnilega góðar þegar niðurstöður tilrauna eru bornar saman við
útreikninganna. Ekki hefur tekist að ákvarða skekkjur innan kenningarinnar sjálfrar og
því þarf sífellt að bera saman niðurstöður tilrauna og útreikninga til að réttlæta
nálgunina. Að mörgu leiti virðist sem nálganir kenningarinnar stefnu að engu tilteknu
marki en samt sem áður koma svör kenningarinnar heim og saman við tilraunir með
nákvæmni sem nemur einum tíubilljónasta eða betur. Í raun veit engin hvers vegna
þetta virkar svona vel, eina heiðarlega svarið er að þetta virðist bara virkar.
Hér höfum við skoðað yfirborð skammtafræðinnar og afstæðiskenningarinnar og
þær kenningar sem steyptu þessum hornsteinum nútíma eðlisfræði í sama mót.
Eðlilegt þykir að fólk nái ekki að skilja þessa veröld enda hefur heili fólk verið
forritaður fyrir klassíska eðlisfræði af náttúrunnar hendi. Það er einmitt sú grunn
hugsun sem fólk þarf að endurskilgreina. Dæmi um klassíska hugsun frá náttúrunnar
hendi er þegar ljón eltir bráð sína og í rauninni reiknar út hraða og fjarlægð hennar til
að meta hvort áframhaldandi eltingaleikur borgi sig. Á sama hátt hefur maðurinn
fengið álíka hugsun í vöggugjöf enda ekki not fyrir annað í fjölatóma heimi. En í
heimi skammtafræðinnar þarf manneskjan að henda þessum lögmálum á braut og gefa
,,fáránleikanum” lausan tauminn.
Margir hafa reynt að ímynda sér raunveruleika skammtafræðinnar myndrænt og
hefur engum tekist eins vel upp og Richard Feynman sem útskýrði og gaf fólki
skilning á mörgum eðlisfræðilögmálum með einfaldri myndrænni hugsun. Margir
skammtaeðlisfræðingar hræðast samt sem áður þessa hugsun um myndræna
framsettningu. Julian Swinger, samstarfsmaður Feynmans við þróun QED, var til að
mynda á móti því að nemendur sínir notuðu myndir Feynmans. Hann óttaðist að
nemendur sínir gleymdu því að skammtafræðin væri í raun svið (field) fremur en
eind. Danski eðlisfræðingurinn Niels Bohr gekk alla leið með þessa hugsun og sagði
að ómögulegt væri að ímynda sér skammtafræðilegar eindir á nokkurn hátt. Það má
vera að þú spyrjir þig hvers vegna það sé svona erfitt að ímynda sér þessa veröld. Í
okkar fjölatóma heimi höfum við góða skýringu á hvað ögn og bylgja er. Hins vegar
höfum við enga hliðstæðu til hlutar sem hefur bæði bylgju- og eindaeiginleika
samtímis eins og rafeindir hafa.
Rafeindin er samt sem áður ekki óháð okkar fjölatóma heimi. Þvert á móti þreifar
rafeindin fyrir sér með bylgjufallinu og tengist þar með hinum stærri efnisheimi
vissum böndum þar sem athugandinn (observer) spilar stórt hlutverk. Sem dæmi má
nefna Young tilraunina sem áður hefur verið minnst á. Þá er rafeindum skotið í
gegnum tvær samsíða raufar á plötu. Á einhvern hátt skynjar rafeindin hvort lokað sé
fyrir aðra raufina eða báðar hafðar opnar eða hvort einhver skynjari fylgist með því í
gegnum hvora raufina rafeindin fer. Á þennan hátt þreifar rafeindin fyrir sér og metur
aðstæður. Þannig tengjast hlutir í hinum minni efnisheimi (micro world) þeim stærri
(macro world) og því verður að koma fram skýr útskýring á tilgangi og uppsetning
skammtafræðitilrauna við upphaf þeirra.
Eitt besta dæmið um hve athugandinn er mikilvægur í skammtafræðilegu tilliti
tengist óvissulögmáli Heisenbergs og hinu mikla mælinga vandamáli (measurement
problem). Þ.e.a.s. að við vitum ekki um staðsetningu eindar eins og t.d. rafeindar,
nema einmitt á því augnabliki þegar við mælum hana. Áður en við skoðum rafeind, þá
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er hún bylgja. Það er ómögulegt að staðsetja bylgju á einn stað en um leið og við
mælum staðsetningu rafeindarinnar, þá verður hún að ögn. Staðsetning rafeindarinnar
er því óljós fram að því augnabliki þegar við mælum hana. Samkvæmt þessu þá er
nauðsynlegt að hafa einhverja vitsmunaveru í spilinu til að ákvarða staðsetningu.
Þekktasta dæmi sögunnar um þessi efni kemur frá hugsunartilraun Schrödingers þar
sem hann setur kött í kassa og honum síðan lokað. Í kassanum er geislavirkt efni og
skynjari sem skynjar ef geislavirkt atóm sendir frá sér geislun. Ef skynjarinn verður
var við geislun, opnar hann glas með eiturefni sem getur hæglega drepið köttinn.
Þannig veltur líf kattarins á skammtafræðilegu fyrirbrigði. Það skrítna við þetta allt er
að við vitum ekki hvort kötturinn er lifandi eða dauður fyrr en við vitum hvort að
skynjarinn greindi einhverja geislavirkni. Eins og dæmið með rafeindina hér á undan
þá þarf einhvern til að mæla, eða réttara sagt, athuga málið. Þannig þarf einhver
vitsmunavera að líta ofan í kassann til að athuga hvort atvikið hafi átt sér stað en á
meðan er kötturinn á því stigi að vera bæði lifandi og dauður. Eða telst kötturinn
kannski sjálfur til athuganda til að ákvarða hvort hann sé dauður eða lifandi? Telst
köttur til vitsmunavera? Hvað með skordýr eða bakteríu? Þessi gáta
skammtafræðinnar hefur margsinnis verið rædd af vísindamönnum og sýnir hve
óútreiknanleg skammtaheimurinn er þar sem allt byggist á líkum.
Þessi dæmi hér á undan sýna að skammtafræðin hefur ekki eingunis leitt til
vangaveltna manna í eðlisfræðilegum tilgangi heldur einnig ýtt undir heimspekilega
hugsun innan þessara vísinda. Á þessum íhugunum segum við skilið við
skammtafræðina þó að við höfum einungis kynnst litlum hluta þeirra furðufyrirbæra
sem þar búa.

Bygging alls - Frá efni til atóms
Eins og vikið hefur verið að, þá hefur manneskjan haft mikinn áhuga á
efnisbyggingu heimsins. Það hefur þó ekki verið nema síðustu 200 árin sem virkileg
framþróun hefur orðið í þessum málum sem gefið hefur mannkyninu færi á að
endurhugsa heiminn í kringum okkur. Í þessum hluta verður fjallað um það svið
vísinda þar sem eðlisfræði og efnafræði skarast, frá byggingu efnis til atómsins.
Fornaldar grikkirnir og heimspekingarnir Levikippos og nemandi hans Demókrítos
voru upphafsmenn eindahyggjunnar. Kenning þeirra fjallaði um tilvist einnar
grunneindar í náttúrunni. Mismunandi samspil þessara einda áttu síðan að orsaka
mismunandi eiginleika hluta og vera. Demókrítos kallaði þessar eindir atóm sem
útleggst á íslensku sem hið ódeilanlega þar sem ekki áttu að vera til minni agnir.
Margar aldir liðu áður en atóm kenningin fékk aftur hljómgrunn. Um aldamótin
1800 útlagði efnafræðingurinn John Dalton hugmyndir sínar um atómið og útfærði á
sinn hátt byggingu efna út frá þeim. Dalton trúði því að atómið væri ósýnileg
grunnbygging alls. Að hundrað árum liðnum notaðist annar efnafræðingur,
Boltzmann, kenninguna um atóm til að útskýra eðli vatnsgufu við hátan hita og
mikinn þrýsting. Þá var tími gufuvéla í hámarki og því þótti mikilvægt að skilja þær
reglur náttúrunnar sem vatnsgufu fylgdi til að auka nýtni hennar. Með atóm
hugmyndina að vopni tókst Boltzmann að búa til jöfnur sem útskýrðu eðli vatnsgufu
með mikilli nákvæmni. Þrátt fyrir þetta afrek var hann úthrópaður af vísindasamfélagi
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þess tíma fyrir að álykta að atóm væri raunveruleg, þ.e.a.s. að jöfnur hans fjölluðu
ekki um ímyndaða agnir. Boltzmann var kallaður vélhyggjumaður og óguðrækinn
fyrir að vilja útskýra sköpunarverk guðs í ögnum. Þessi neikvæði þrýstingur var til
þess að Boltzmann tók sitt eigið líf 1906. Það sem Boltzmann vissi ekki var að
Einstein hafði sannað tilvist atómsins árið 1905 með því að lýsa fyrirbæri sem heitir
Brownian hreyfing (Brownian motion). Þannig er mál með vexti að árið árið 1827
gerði skoski grasafræðingurinn Robert Brown tilraun þar sem hann stráði frjódufti í
vatn og skoðaði í smásjá. Í stað þess að duftið flyti rólega um í vatninu eins búast
mætti við, þá virtist sem að kornin dönsuðu um í vatninu. Þetta fyrirbæri var skýrt
eftir grasafræðingnum en fékk enga skýringu fyrr en Albert Einstein kom til sögunnar.
Hann lagði til að hreyfing kornanna orsakaðist af því að vatnið væri úr atómum og
þessi vatnsatóm væru í sífellu að rekast á kornin sem létu þau dansa á þennan hátt. Þar
með hafði Einstein runnið stoðum undir eindakenninguna og raunverulega tilvist
atómsins. Hann bætti um betur og reiknaði út stærð atómsins út frá tilraunini og fékk
út að það væri u.þ.b. 1/10 af einum milljónasta úr millimeter. Efnafræðingurinn Jean
Perrin gerði þremur árum síðar röð tilrauna sem sönnuðu tilgátu Einsteins svo að
fyrrum efasemdamenn atómkenningarinnar gátu ekki annað en skipt um skoðun.
Eftir staðfestu á tilvist atómsins komu upp ýmsar kenningar um byggingu þess. J.J.
Thompson var eðlisfræðingur sem kom með skýringu á því sem gerist í katóðutúbu
(cathode ray tube). Katóðutúba er í stuttu máli glertúba sem er full af tómarúmi, sem
sagt engu. Öðru megin er síðan neikvætt hlaðið skaut sem kallast katóða (cathode) en
hinu megin í túbunni er jákvætt hlaðið skaut sem kallast anóða (anode). Þegar hleypt
var spennu á skautin kom fram rafstraumur og geislun í tómarúminu.

Tillaga Thompsons var að litlar neikvæðar agnir sem voru minni en atóm, þeyttust frá
neikvæða skautinu til þess jákvæða og mynduðu með því rafstraum. Í framhaldi af því
taldi hann þessar litlu agnir, sem hann kallaði rafeindir, væri ein byggingareining
atóma ásamt jákvæðum hluta. Hann bjó því til kenningu þar sem atómið væri úr
jákvæðum hlaupkenndum hluta og neikvæðar rafeindir flytu innan hans. Þessu má
líkja við búðing og því fékk þessi kenning heitið plómubúðingskenningin.

Líkan Thomsons af atóminu. „Plómubúðingslíkanið”
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Ernast Rutherford var nýsjálenskur eðlisfræðingur sem kenndi í Manchester. Hann
gerði margar tilraunir með geislun og gerði ásamt nemendum sínum svokallaða
gullþynnutilraun. Kosturinn við gull er að hægt er að sneyða það mjög þunnt, einungis
nokkur atómlög að þykkt. Rutherford og vinnuhópur hans skutu því næst jákvætt
hlöðnum alpha ögnum að þessari gullþynnu. Samkvæmt plómubúðingakenningunni
ættu alpha agnirnar að skjótast af vegna fráhrindikrafta þar sem atómið væri að
stærstum hluta jákvætt hlaðið eins og agnirnar. Annað kom þó á daginn því stærstur
hluti hinna jákvæðu alpha agna fóru í gegnum gullþynnuna eins og ekkert væri fyrir
þeim en einungis ein ögn af hverjum áttaþúsund skaust til baka. Út frá þessari tilraun
bjó Rutherford til nýtt líkan af atóminu sem líktist sólkerfinu, þ.e.a.s. að atómið er
gert úr jákvætt hlöðnum kjarna sem gerður var úr róteindum (protons) en með
neikvætt sveimandi rafeindum (electrons) í kring.

Líkan Rutherfords af atóminu

Atómið var því að stærstum hluta tómt og þess vegna fór stærstur hluti alpha agnanna
í gegnum þynnuna. Öðru hvoru hitti þó einhver ögn hinn jákvæða kjarna og skaust því
tilbaka. Samkvæmt þessu eru því allir hlutir og lífverur heimsins að mestum hluta gert
úr tómarúmi. Rutherford taldi sig hafa fundið ástæðuna fyrir þeim mun á efnum
náttúrunnar og taldi hann stafa af kjarnanum. Hugmynd hans var einföld, mismunur á
efnum stafar af mismunandi fjölda róteinda í kjarna. Sem sagt vetni (hydroxen) sem
er einfaldasta efni heimsis er einungis með kjarna sem inniheldur eina róteind. Helíum
hefur aftur á móti tvær róteindir í kjarna og svo framvegis. Á þennan hátt taldi
Rutherford náttúruna mynda öll sín efni. Árið 1918 bjó vísindamaðurinn Francis
Aston til nýtt tæki, svokallað atómsmassamæli (mass spectrograph) sem gerði
vísindamönnum kleift að mæla massa mismunandi atóma. Þá kom í ljós að af vetni
undanskildu þá voru önnur atóm of þung miðað við róteindakenningu Rutherfords,
þ.e.a.s. að helíum var ekki tvöfalt þyngra en vetni eins og kenningin ályktaði, heldur
var það fjórfalt þyngra. Skýring á þessu kom ekki fyrr en nokkrum árum síðar frá
nemanda Rutherfords, honum James Chadwick sem með einföldu tæki sínu komst að
því að innan kjarnans voru einnig til eindir sem höfðu enga rafhleðslu en voru jafn
þungar og róteindir. Kölluðust þessar eindir nifteindir (neutrons). Með þessu mátti
skýra þyngd atómanna eins og helíumkjarna sem var þá byggður úr tveimur jákvætt
hlöðnum róteindum og tveimur óhlöðnum nifteindum.
Með uppgötvun um tilvist nifteindarinnar var loksins komin heildstæð mynd á
byggingu atómsins um að það væri gert úr einungis þremur einingum: Jákvætt
hlöðnum róteindum og óhlöðnum nifteindum í kjarna og neikvætt hlöðnum rafeindum
sem sveimuðu í kringum kjarnann. Samt sem áður virtist vera stór galli á þessu líkani
varðandi stöðugleika atóma. Samkvæmt öllum lögumálum eðlisfræðinnar um
hringhreyfingu þá ættu rafeindirnar á mjög skömmum tíma að klessa á kjarnann og sá
efnisheimur sem við þekkjum ætti ekki að vera til staðar.
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Það var danski eðlisfræðingurinn Niels Bohr sem einsetti sér að finna lausn á
þessum galla í líkani Rutherfords. Með því að skoða litróf vetnis og annara einfaldra
efna þá komst hann að þeirri niðurstöðu að rafeindir þrifust einingis á ákveðnum
orkuhvolfum eða orkuþrepum í kringum kjarna. Þessi orkuþrep táknaði hann með
bókstafnum n og gaf þeim síðan tölugildi út frá fjarlægð frá kjarna. Það rafeindahvolf
sem er næst kjarna fær því n=1 en það næsta n=2 og svo framvegis. Einnig reiknaði
hann út þá þröskuldsorku sem rafeind þurfti að tileinka sér til að hoppa upp um hvolf
og að sama skapi hve mikla orku hún gæfi frá sér við að hoppa niður um hvolf. Þegar
rafeindir hoppuðu niður á lægra orkustig gáfu þær frá sér ljós af ákveðinni tíðni sem
orsaka litrófslínurnar. Að sama skapi hoppa rafeindir upp um orkustig þegar þær
verða fyrir ljósi eða geislun af ákveðinni tíðni. Með þessari hugsun kom Bohr af stað
fyrstu skrefunum í skammtafræði sem tengdust atómum og byggingu þeirra. Vegna
þessa hefur Bohr oft verið kallaður faðir skammtafræðinnar.

Bohr líkanið útskýrði vel byggingu vetnisatómsins en tókst hrapalega að útskýra
byggingu og tilvist flóknari efna sem höfðu fleiri rafeindir á fleiri hvolfum. Einnig
hafði Bohr ekki hugmynd um hvers vegna eða hvernig atómið væri þrepaskipt. Til að
fá svar við því þurfum við að rifja upp að de Broglie nokkur hafði komið með þá
kenningu að efni hefðu bæði einda- og bylgjueiginleika eins og ljós. Með jöfnu sinni
reiknaði de Broglie út bylgjueigineika rafeinda.
λ = h / p = h / (m · v)
Þar á eftir reiknaði hann út öll möguleg hvölf í kringum kjarnan og radíus þeirra fyrir
vetnisatóm. Með þessum reikningsaðferðum tókst honum einnig að finna út sömu
orkuhvolf og Bohr hafði fundið. De Broglie lagði til að á fyrsta orkustiginu eða
grunnstiginu þar sem n=1, að þar eigi sér stað bylgja sem samsvarar einni De Broglie
bylgjulengd. Sú bylgjulengd er nógu löng til að passa í kringum kjarnann og mynda
staðbylgju (standing wave). Staðbylgja er bylgja sem hefur fasta punkta, svokallaða
hnúta en á milli þeirra á sér stað sveifluvídd. Heildarfærsla bylgjunnar er því í raun
engin. Fyrir annað orkuhvolfið þar sem n=2, þar er lengd bylgjunnar tvær De Broglie
bylgjulengdir og myndar þar einnig staðbylgju o.s.frv. eftir orkuhvolfunum. Vegna
þess að rafeindir hafa ákveðinn titring eða bylgjulengd efnis skv. De Broglie jöfnunni,
þá geta þær samlagast þeim bylgjum sem eiga sér stað á hverju orkuhvolfi fyrir sig og
vegna þessa þá haldast rafeindirnar á sínum stað í kringum atómið.

	
  

14	
  

Staðbylgja efnis (Standing matter wave) umhverfis kjarna

Það var svo að lokum „skammtafræðingarnir” Schrödinger og Heisenberg sem
settu vissa lokahönd á atómlíkanið. Þeir komust báðir að þeirri niðurstöðu út frá
hugmyndum De Broglies að rafeindirnar mynduðu hálfgert líkindaský í kringum
kjarnann. Þessu komust þeir báðir að í sitthvoru lagi með tveimur mismunandi
reikningsaðferðum. Heisenberg notaðist við fylkja stærðfræði en Schrödinger við
falljöfnur. Heisenberg notaðist síðan við óvissukenninguna sína um að ekki væri hægt
að vita nákvæmlega hraða rafeindar og staðsetningu hennar. Þess vegna byggðist það
á líkum að rafeind sé stödd á ákveðnum stað í kringum atóm. Þéttleiki rafeindaskýsins
er mestur næst kjarnanum og því minnka líkindin eftir því sem lengra er farið frá
kjarnanum.
Út frá Schrödinger jöfnunni notuðust menn við svokallaðar skammtatölur til að
ákvarða eiginleika rafeindaskýsins og notast er við bókstafina n, l, ml og ms til að
tákna þær. Bókstafurinn n stendur fyrir númer orkuhvolfsins eins og Bohr setti fram.
Sem sagt fyrsta orkuhvolfið er með n=1 og það næsta n=2. Bókstafurinn l er
brautarskammtatala (orbital quantum number) og er tengd hverfiþunga atómsins.
Hann útskýrir á hvernig brautum eindin er og þar með lögun (shape) rafeindaskýsins.
Bókstafurinn ml er síðan segulsskammtatalan sem segir til um ás brautarinnar, í hvaða
átt brautin snýr. Þannig stendur ml fyrir stöðu og snúning (orientation) rafeindaskýsins
í rúminu. Sem sagt hvernig það liggur miðað við x, y og z ásanna í hnitakerfinu, þ.e.
upp, niður, til hliðar og svo framvegis. Að lokum stendur bókstafurinn ms fyrir spuna
(spin) eða snúning rafeindar um sjálfa sig. Þessi tala getur annað hvort verið ½ eða -½
fyrir hverja rafeind. Hver skammtatala tengist orkuhvolfinu n á einhvern hátt. Því eru
til formúlur sem tengja bókstafina l, ml, ms við n að einhverju leiti. Taka skal taka
fram að n; l og ml eru stök í Z-menginu og eiga því við heiltölur (svo þegar notast er
við [;] þá er átt við allar heiltölur á milli).

Skammtatölur fyrir rafeind (Quantum Numbers for an Electron)
Tákn
n

Möguleg gildi
1,2,3,......,∞

l

Fyrir gefið n: þá getur l verið 0,1,2,......,n - 1

ml

Fyrir gefið n og l: þá getur ml verið l, l-1, l-2,......,0,.....,-l
Fyrir hvert sett af n, l og ml: þá getur ms annað hvort verið ½ eða – ½

ms

Einnig er eftirfarandi tafla góð en hún sýnir alla mögulegar útkomur hvers bókstafs,
fyrir utan spunann (ms), þegar n er á bilinu [1;4].
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Gott er að taka vetnis atóm sem dæmi:
Þegar vetni hefur n=1
þá er
l = n-1 = 1-1 = 0 sem sagt hnöttótt (spherical)
þá er ml á bilin
ml = [- l ; l ] = [0;0] = 0
sem er skiljanlegt þar sem hnöttur getur bara verið á eina vegu í rúminu, þar
sem hann virðist alltaf snúa eins miðað við x,y og z ásanna vegna
hnattlögunarinnar
þar sem vetni hefur bara eina rafeind þá er spuni hennar annað hvort
ms = ½ eða -½

Ef vetni notast hins vegar við 2.orkustigið, n = 2
þá eru möguleikar á tveimur lögunum
l = n-1 = 2-1 = 1 og l =1-1 = l
l = 0 er sem sagt einungis ein braut, en við l = 1 eru komnar tvær brautir
eða tveir hnettir í lögun
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Þegar l =1 þá eru meiri möguleikar á að mismunandi legu í rúminu og þess
vegna getur hefur ml fleiri gildi
ml = [-l ; l] = [-1;1] = {-1,0,1}

	
  

	
  
Að endingu tókst eðlisfræðingum að komast að lögun og eiginleikum flóknari atóma
eins og t.d. kolefnis

	 
síðan hvernig fleiri atóm tengjast hvert öðru og mynda svokallaða sameind
(molecule). Gott dæmi um þetta er acetylín sem er gert úr tveimur vetnis atómum og
tveimur kolefnis atómum. Byggingaformúla acetylíns er

Árið 1925 setti austurríski eðlisfræðingurinn Wolfgang Pauli fram kenningu sem
staðhæfir að engar tvær rafeindir (þetta á reyndar við um stærri hóp einda sem kallast
fermíeindir sem við fjöllum um síðar) geti haft sömu skammtastöðu samtímis. Það
sem þessi kenning segir okkur í grunninn er að engar tvær rafeindir geti haft sömu
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gildi fyrir allar skammtatölurnar (n, l, ml, ms) á sama tíma. Vegna þessa getur hvert
hvolf einungis geymt ákveðinn fjölda rafeinda. Þar af leiðandi hefur grunnhvolfið, n =
1, einungis pláss fyrir tvær rafeindir en næsta hvolf, n = 2; hefur pláss fyrir átta
rafeindir. Fjöldinn breytist síðan eftir því sem ytra er farið og stærð hvolfanna eykst.
Þegar hingað er komið við sögu, þá erum við að mestu komin inn á verksvið
efnafræðinga. Þær hugmyndir nútíma efnafræði um það hvernig efnatengsl virka,
byggjast þó að stórum hluta á vinnu þeirra eðlisfræðinga sem hafa verið nefndir hér á
undan. Efnafræðin nálgast þetta líkan þó á annan hátt en eðlisfræðin. Efnafræðingar
notast við sniðugt verkfæri sem nefnist lotukerfið. Lotukerfið er tafla þar sem öllum
tegundum atóma, sem á íslensku hefur útleggst sem frumefni, er raðað í vissri röð og
lotum. Vísirinn af þessari töflu varð til árið 1869 þegar rússneski efnafræðingurinn
Dmitri Mendeleev gaf út töflu þar sem mismunandi en tíðir eiginleikar flokkuðu efni í
ýmsa hópa. Í dag byggist lotukerfið á bylgjulíkani atómsins og þeim skammtatölum
sem koma fyrir í hverju efni fyrir sig.

	 
Hver reitur í töflunni hefur að geyma bókstaf sem táknar heiti hvers atóms eða
frumefnis. Í fyrsta reitnum stendur H t.a.m. fyrir Hydrogen sem þýðir vetni á íslensku.
Einnig eru hver reitur númeraður með tölu sem nefnist sætistala og stendur fyrir fjölda
róteinda í kjarna hvers frumefnis. Þannig hefur vetni eina róteind í kjarna en helíum,
He, hefur tvær róteindir. Oft í þessum töflum er einnig gefin upp massatala sem er
heildarmassi kjarnans og telur því bæði massa þeirra róteinda og nifteinda sem eru í
kjarnanum. Með því að draga sætistöluna frá massatölunni má því fá fjölda nifteinda í
atómi. Venjulega er fjöldi rafeinda jafn sætistölunni og þá er frumefnið óhlaðið vegna
þess að fjöldi plús og mínushleðslna er jafn mikill. Hver lóðrétt lína sýnir flokka
lotukerfisins. Hver flokkur er táknaður með rómverskum tölustöfum sem standa fyrir
fjölda gildisrafeinda en það eru rafeindir á ysta hvolfi frumefnis.
Hver lárétt lína merkir að hærra orkuhvof þarf til að hægt sé að koma fleiri rafeindum
fyrir. Þar af leiðandi eru vetni (H) og helíum (He) á fyrsta hvolfi sem tekur í mesta
lagi tvær rafeindir en Lithium (Li) í næstu línu fyrir neðan þarf að setja eina af sínum
þremur rafeindum á næsta hvolf. Mismunandi fjöldi rafeinda á hvert hvolf er eins og
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fyrr segir vegna skammtatalnanna og Paulis lögmálsins. Hvert stórt hvolf sem
afmarkast af nýrri láréttri línu í lotukerfinu, er einnig gert úr öðrum litlum innri
hvolfum, svokölluðum blokkum (inner subshells/blocks). Þessar blokkir hafa verið
merkt bókstöfunum s, p, d,f. Til þess að tákna innan hvers orkuhvolfs hver blokk er
staðsett, þá er oft gefið númer á orkuhvolfinu á undan bókstöfum blokkanna. Á
mannamáli þýðir þetta að hægt er að skrifa 2s fyrir s-blokkina í annari línu því hún
eru innan orkuhvolfs númer tvö. Á sama hátt er hægt að skrifa 2p fyrir p-blokkina í
annari línu, 3p fyrir p-blokkina í þriðju línu og svo framvegis. Hver blokk hefur
einungis pláss fyrir vissan fjölda rafeinda. Þess vegna komast einungis tvær rafeindir
á s-hvolfin, sex á p-hvolfin, tíu á d-hvolfin og að lokum fjórtán á f-hvolfin. Þessi innri
orkuhvolf má lesa út úr lögun lotukerfisins eins og myndin hér á eftir sýnir.

Mismunandi litur á reitum lotukerfisins sem hvert efni er í, flokkar efni eftir
eiginleikum sínum. Til að mynda merkir gulur reitur í lotukerfinu hér að ofan, að
efnið sé alkalímálmur en grænn málmleysingja. Appelsínugulu reitirnir standa fyrir
eðalgasloftegundir en það er flokkur innan lotukerfisins þar sem öll hvolf eru
fullskipuð rafeindum. Eðalgasloftegundir eru því mjög stöðug efni og ekki gjörn á að
gefa eða taka við rafeindum. Að lokum eru bókstafirnir sem tákna heiti frumefnanna í
þremur mismunandi litum til að tákna ástandsform efnisins við staðalaðstæður. Þegar
rætt er um staðalaðstæður er venjulega átt við í kringum stofuhita eða 25°C. Þannig er
H ritað með bláum lit því vetni er í gasfasa við staðalaðstæður. Svartir stafir tákna þá
fast efni en rauðir tákna efni í vökvaformi.
Til að hinar ýmsu tegundir atóma, þ.e.a.s. frumefni, geti myndað öll þau efni sem
eru í heiminum þá þurfa þau að tengjast saman á ýmsan máta og mynda sameindir
(molecules). Skilgreiningin á sameind er að tvö eða fleiri frumefni tengjast hverju
öðru með því að mynda stöðug efnatengi þeirra á milli. Þessi efnatengi myndast t.d.
með því að skiptast á og deila með sér rafeindum. Efnatengin eru ýmist sterk eða veik.
Þannig teljast vetnistengi oftast veik en deili- og jónatengi sterk.
Ef við tökum vatn sem dæmi um sígilda byggingu efnis þá er það gert úr fjölda
vatnssameinda. Eini munurinn á fasa vatns er bilið milli sameindanna. Þannig er
t.a.m. lengra á milli vatnssameinda í gufuformi heldur en vökvaformi. Ekki er hægt að
skipta vatni sem slíku neitt frekar. Hins vegar er vatn gert úr tveimur vetnisatómum
og einu súrefnisatómi. Saman skrifast þetta sem H2O þar sem H stendur sem áður
fyrir vetni en O fyrir súrefnisatómið.
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Nú höfum við skoðað nokkuð ítarlega hvernig mönnum tókst smátt og smátt að
svipta hulunni af byggingu atómsins. Með „órökréttri” hugsun skammtafræðarinnar
tókst mönnum einnig að skiljast hvernig atóm tengjast hvert öðru og mynda
sameindir. Að lokum skoðuðum við atómin og tengsl þeirra frá sjónarhóli
efnafræðarinnar. Það er því ljóst að atómið hefur að geyma mjög svo dularfullan
heim. Vísindamenn trúðu nú loksins að atómið væri að mestu fullskilið, en annað kom
á daginn eins og vikið verður að í næsta hluta.

Öreindir og kvarkar
Með kenningunni um bylgjulíkan atómmsins fannst vísindamönnum loksins að
atómið væri að fullu skilið. Þegar það fór að líða á fjórða áratug 20.aldar komu upp á
yfirborðið kenningar sem hnykktu hinu nýja fastmótaða atómlíkani, tími
öreindafræðinnar (Elementary Particle Physics) var hafin.
Upphafsmaður fræðinnar var japanski eðlisfræðingurinn Hideki Yukawa. Hann
spáði fyrir um eind sem bæri sterkan kraft innan kjarna atóma. Eins og við vitum nú
þá er atómkjarni byggður upp af jákvætt hlöðnum róteindum og óhlöðnum
nifteindum. Undir venjulegum kringumstæðum ættu róteindirnar að skjótast frá hvor
annari vegna fráhrindikrafta hleðslanna (+ og + hleðsla ýta hvor annari burt) og tilvist
kjarnans væri óhugsandi. Þess vegna er kraftur innan kjarnans sem kallast sterkur
kjarnakraftur (strong nuclear force) eða bara sterki krafturinn. Hann er ógnar sterkur
og vinnur því gegn þessu gríðarlega fráhrindiafli innan kjarnans. Sterki krafturinn
virkar þó einungis yfir litla vegalengd, ef kjarneindir eru í meira en 1,3 fm (1 fm =
10-15 m) fjarlægð frá hvor annari deyr sterki kjarnakrafturinn mjög hratt út.
Upprunalega varð hugmyndin um fluting krafta yfir fjarlægð, litið á sem svið (field).
Hugmyndin af sviði kom á 19.öldinni af eðlisfræðingnum Faraday sem lýsti þannig
hvernig rafmagn gæti haft áhrif á segul með rafsviði (electrical field) án þess að þessir
hlutir snertust beint. Skoski eðlisfræðingurinn Maxwell fann síðar út að hægt væri að
líta á rafsegulsvið, þar með talið ljós, sem rafsegulbylgjur. Eins og við höfum áður
komist að þá er einnig hægt að líta á krafta ljóss sem agnir.
Yukawa áttaði sig að fyrst hægt væri að líta á rafsegulkrafta bæði sem bylgjur og
agnir samkvæmt skammtakenningunni, þá ætti sterki kjarnakrafturinn einnig að hafa
sömu eiginleika sem ögn. Þegar tveir hlutir skiptast á eindum sem bera krafta, eins og
ljóseindum, þá verða þessir hlutir fyrir þeim krafti. Það er þessi eindahyggja krafta
sem við höfum áhuga á í öreindafræðinni. Yukawa spáði því fyrir um eind sem hann
kallaði meson og átti að verða til þegar tvær kjarneindir (t.d. róteind og nifteind)
hefðu áhrif á hvor aðra, sem sagt verða fyrir víxlverkun. Hann reiknaði næst út
áætlaðan massa þessarar eindar með því að nýta sér jöfnur úr skammtafræði og
afstæðiskenningu Einsteins:
(ΔE)( Δt) ≈ h/(2π)
ΔE = mc2 þar sem m er massi meson eindarinnar
mc2 • Δt ≈ h/(2π)
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Hann ályktað að meson eindin ferðaðist á u.þ.b. ljóshraðanum (c ≈ 3• 108).
Hún ferðast síðan yfir fjarlægðina d sem getur í mesta lagi verið stærð einnar
kjarneindar eða lítils kjarna. Því er rökrétt að álykta að fjarlægðin d sé 1,5 •
10-15. Þess vegna er hægt að finna tímann Δt
Δt = (fjarlægð/hraða) = (d/c)
mc2 • (d/c) ≈ h/(2π)
mc2 ≈ (h/(2π)) / (d/c)
mc2 ≈ ((6,626 • 10-34) / (2π)) / ((1,5 • 10-15) / (3• 108)) ≈ 2,1 • 10-11 J
Massa öreinda er oftast skilað í einingunni eV/c2 þar sem eV er rafeindavolt.
Eitt rafeindavolt er jafnt 1,602 • 10-19 J/eV
mc2 ≈ (2,1 • 10-11 J) / (1,602 • 10-19) ≈ 130 • 106 eV ≈ 130 MeV
Áætlaður massi meson öreindarinnar er því u.þ.b. 130 MeV/c2 sem er um 250 sinnum
meiri en massi rafeindar. En hvaðan kemur þá massi meson eindarinnar fyrst að
hvorki róteindin né nifteindin sem hún verkar á milli, tapa hvorki né bæta við sig
massa. Massi meson eindarinnar virðist því ganga gegn lögmálum um varðveislu
massa en vegna óvissulögmálsins er þetta leyfilegt vegna þess hve líftími meson
eindarinnar er stuttur. Eftir því sem Δt minnkar þá verður ΔE stærri til þess að jafnan
geti ennþá verið jöfn fastanum h/(2π).
Árið 1947 var Meson eind Yukawa uppgötvuð í geimgeislun. Þá var hún kölluð ,, π”
eða pí meson, eða einfaldlega bara píon. Hún er til í þremur tegundum af hleðslu, +,og 0. Jákvæða og neikvæða píon eindirnar, π+ og π-, hafa massann 139,6 MeV/c2 en
óhlaðna eindin er með massann 135,0 MeV/c2. Allar þrjár hafa þó sterka víxlverkun á
efni. Í dag kallast kraftmiðlarar eða krafteindir sterka kjarnakraftsins, límeindir
(gluons) og hafa tekið við af hugmyndum um píon eindir sem kraftamiðlara.
Í dag telja menn að til séu fjórir frumkraftar í náttúrunni: Sterki kjarnakrafturinn
eða einfaldlega sterki krafturinn (strong (nulear) force), rafsegulkrafturinn
(electromagnetic force), veiki (kjarna)krafturinn (weak (nuclear) force) og svo að
lokum þyngdaraflið (gravitational force). Tilraunir hafa staðfest um tilvist krafteinda
allra þessara krafta fyrir utan þyngdaraflsins en hún kallast, ef hún er þá raunverulega
til, graviton eða þyngdareind. Þrátt fyrir að þyngdaraflið sé sá kraftur sem við
upplifum hvað mest í okkar daglega lífi, þá er hann hlutfallslega margfalt veikari en
allir hinir kraftarnir eins og sjá má á töflunni hér að neðan.

Fjórir frumkraftar náttúrunnar
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Fjórir frumkraftar náttúrunar

Þegar eindahraðlar fóru að líta dagsins ljós fóru að birtast efniseindir sem urðu til
við árekstur einda eins og t.d. róteinda og rafeinda. Þar sem ,,kvarnast gat úr”
róteindum og nifteindum gat ekki verið að þær væru grunneining alls efnis eins og
áður var haldið, heldur þurfti að vera einhver dýpri leyndardómur að baki. Þessi nýji
hópur einda sem birtist í eindahröðlunum voru kallaðar öreindir (elementary particles)
og flestar þeirra hafa fengið ákveðin tákn sem heiti eins og t.d. Ω (omega) og η (Eta).
Í raun voru svo margar öreindir uppgötvaðar á þessum árum að vísindamenn áttu í
erfiðleikum með að finna tákn og heiti á þær allar. Því notuðust vísindamenn í gamni
við heitið ,,einda-dýragarður (particle zoo)” yfir öreindir vegna fjöldans og hve illa
gekk að gera sómasamlega vísindalega kenningu um tilvist þeirra.
Snemma á sjöunda áratugnum kom fram en einn eðlisfræðisnillingurinn, sem að
þessu sinni hét Murrey Gell-Mann. Gell-Mann hafði reyndar verið snillingur um langt
skeið og oft bendlaður við að vera undrabarn. Hann fékk að lokum vinnu í Caltech
(California Institute of Technology) þrítugur að aldri. Richard Feynman vann einnig
innan veggja Caltech á þessum tíma og Gell-Mann vildi ólmur sanna sig fyrir honum.
Það hugðist hann gera með því að koma skipulagi á ,,öreinda-óreiðuna”. Hann byrjaði
því að notast við stærðfræði sem nefnist hóp-stærðfræði (Group theory) sem byggist á
því að greina tölur og tákn og flokka þau í vissa hópa og samstæður. Hann vann
þannig með allar þekktar öreindir þess tíma og flokkaði í kerfi sem hann kallaði
,,áttuflokkakerfið” (eightfold way) eftir ákveðnum búddískum lifnaðarvenjum.

„The eightfold way” eða áttuflokkakerfi Murrey Gell-Manns

Með þessari flokkun sinni komst hann að því að bak við allar þær öreindir, þar með
talið róteindir og nifteindir, væru til ennþá smærri efnisagnir sem Gell-Mann nefndi
kvarka (quarks). Gell-Mann skorti þó sjálfstraust til að birta kenningu sína og taldi að
aðrir eðlisfræðingar myndu dæma hana fráleita auk þess sem engar vísbendingar um
nokkuð sem líktist kvörkum hefðu komið fram í tilraunum. En við byggingu
línuhraðalsins við Stanford háskóla á sjöundaáratugnum fengu vísindamenn eitt það
besta verkfæri til að vinna með svo litlar eindir. Í einni tilrauninni skutu menn
rafeindum með 99,9% af hraða ljóssins eftir hraðlinum að stórum tanki fullum af
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vetni. Rafeindin klessti á eina vetnisróteind sem þá barst eftir leiðslum að stórum
skynjara. Þar kom í ljós sannanir um að hægt væri að brjóta róteindir frekar niður og
eitthvað minna virtist koma í ljós.

Eftir þessa vísindalegu uppgötvun í Stanford, þá birti Gell-Mann kenningar sínar um
kvarka sem virtist vera í samræmi við niðurstöður tilrauna. Kenning hans varð því
viðurkennd.
Í dag er talað um tólf algjörar grunneindir (elementary particles) ásamt
svokölluðum andeindum þeirra. Krafteindirnar fjórar bætast síðan við og kallast þá
bóseindir (bosons). Þessum einingum hefur verið raðað í töfluform sem kallast
Staðallíkanið (the Standard model) sem hjálpar eðlisfræðingum að vinna með
upplýsingar í kringum öreindir. Í víðum skilningi mætti líkja tilganginum með þessari
töfluútsetningu á öreindum, við lotukerfi atóma.

Samkvæmt staðallíkaninu eru sex tegundir af kvörkum (sem eru litaðir fjólubláir hér
að ofan) til og sex tegundir af lepton eindum sem útleggst á hinu ástkæra ylhýra sem
létteindir (litaðar grænar). Rafeind, táknuð e í staðallíkaninu, er í hópi létteinda og
þær teljast því vera ein grunneining efnis. Kvarkar og létteindir falla saman undir hóp
sem nefnist fermíeindir (einnig kallað oddskiptaeindir) og skiptast þar í þrjár
kynslóðir (three generations of matter). Engin föst skýring hefur komið á því hvers
vegna fermíeindir skiptast svona í kynslóðir en nokkrar kenningar hafa þó komið
fram. Fermíeindir hafa hálftölu spuna (half-integer spin) (t.d. ½ , 3/2 , .... Z+½ þar sem
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Z er heiltala) og gangast þar að leiðandi eftir lögmáli Paulis um að engin eind getur
haft nákvæmlega sömu skammtatölur (quantum numbers). Krafteindirnar eða
bóseindirnar (bosons) koma síðan í dálkinn á endanum (litaður blár hér að ofan).
Bóseindir hafa heiltölu spuna (integer spin) (t.d. 0;1;2;3........) og lúta því ekki lögmáli
Paulis.
Allar fermíeindir eiga sér svokallaðar andeindir (anti-particles). Andeindirnar hafa
alveg sama massa og spuna en andstæða hleðslu og fleiri þess konar eiginleika. Þegar
gera þarf greinarmun á því hvort verið sé að ræða um andeind eða venjulega eind, er
oft sett yfirstrik yfir nafn andeindarinnar. Sem dæmi má nefna kvarkann u og andeind
hans er þá rituð . Að sama leiti hefur lepton fiseindin Ve andeindina . Rafeindin
e- hefur hins vegar jáeindina (positron) e+ sem andeind. Við munum þó ekki notast við
þessa yfirstrikun hér til að tákna andeindir, heldur notast við forskeytið anti- fyrir
framan þær. Hér að neðan eru töflur yfir kvarka (quarks) og létteindir (leptons) ásamt
andeindum þeirra, rafhleðslu og massa.

Kvarkar og létteindir eru sem sé byggingareiningar allra annara einda eins og
róteinda. En fyrst það eru einnig til jafn margar andlétteindir og andkvarkar, þá ætti
rökfræðilega að vera til andeindir af öllum venjulegum eindum í heiminum, eins og
t.d. andróteind. Þannig er reyndar raunveruleikinn. Allar eindir sem byggja upp
efnisheim okkar eiga sér andeind. Þannig hefur andróteind sama massa og róteind en
hefur hins vegar -1 í hleðslu. Þar með er ekkert fræðilegt til fyrirstöðu að búa til
„andatóm” þar sem við nýtum okkur jáeindirnar e+ og andkjarneindirnar. Svoleiðis
„andatóm” hafa verið gerð í tilraunum. Fyrstu spádómar um andefni er að finna í
Dirac jöfnunni og fyrstu sannanirnar komu úr geimgeislun þar sem jáeindir fundust. Í
raun er eitt veiga mikið atriði sem verður til þess að hinn hversdagslegi heimur okkar
sé ekki blanda af andeindum og venjulegum eindum. Þegar einda-andeinda par
mætist, eins og t.d. rafeindin e- og jáeindin e+, umbreytast þær í algjörlega hreina
orku. Þess vegna er svo lítið um andeindir í heiminum því þær umbreitast að öllu
jöfnu strax í hreina orku ásamt eindapari sínu. Þetta gerir vísindamönnum mjög erfitt
fyrir að búa til andefni. Árlega er eingunis framleitt rosalega lítið magn af andefni
enda þarf líka mikla orku til þess. Í grunnin er andefni búið til í eindahröðlum í ferli
þannig að orka verður efni. Þannig notast vísindamenn við jöfnu Einsteins: E = mc2.
Skriðorku er breytt í stöðuorku og stöðuorkan verður að andefni og venjulegu efni.
Þessi eiginleika að umbreita massa í hreina orku hefur gefið mönnum drauma um að
nýta þessa orku sem eldsneyti í fjarlægri framtíð.

Vísindamönnum hefur aldrei tekist að aðskilja kvarka fullkomlega vegna þess hve
sterkir kraftar verka á milli þeirra. Í raun telja margir vísindamenn það ógerlegt að
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einangra einn og einn kvarka. Því hafa vísindamenn einungis fundið marga kvarka
saman. Eindir gerðar úr mörgum kvörkum eru kallaðar sterkeindir eða Hadroneindir
(Hadrons). Sterkeind er síðan samheiti yfir tvo flokka: Miðeindir eða Mesoneindir
(Mesons) og þungeindir eða Baryoneindir (Baryons). Mesoneindir eru gerðar úr
tveimur kvörkum, einum andkvarka og öðrum venjulegum kvarka. Dæmi um
mesoneind er t.a.m jákvæða pion-eindin, π+. Baryoneindir eru hins vegar gerðar úr
þremur kvörkum en sem dæmi má nefna kjarneindir atóma, róteindir og nifteindir.

π+

róteind

nifteind

Myndin hér fyrir neðan sýnir með ágætum hlutverk eindanna í staðallíkaninu. Þannig
sýnir hún þau vensl sem eru á milli kvarka og létteinda og hvernig þær byggjast upp í
öreindir og að lokum í efni. Einnig sýnir hún okkur krafteindirnar og þá krafta sem
þær mynda.

Einnig er hægt að flokka eindir eftir þeim kröftum sem þau notast við. Til dæmis
notast sterkeindir (Hadrons) við sterka kraftinn, veika kraftinn og rafsegulkraftinn.
Þær eru einu eindirnar sem verka saman með límeindum (gluons) sem eru einmitt
kraftamiðlarar fyrir sterka kraftinn. Það kemur okkur því ekki á óvart að þessar eindir
séu notaðar til að byggja kjarna atóma. Létteindir (Leptons) hafa einungis veika
kraftinn og rafsegulkraftinn til samverkunar.
Öreindir geta sundrast eða hrörnað (decay) í aðrar minni öreindir. Þannig er talað um
líftíma öreinda. Líftími þeirra byggist að stórum hluta á því hvaða kraftur verkar á
eindirnar og styrkur hans. Þannig er sundrun sem verður vegna veika kraftsins
almennt með líftímann 10-13 sekúndur eða lengur. Eindir sem verða fyrir
rafsegulkraftinum hafa styttri líftíma eða um 10-16 til 10-19 sekúndur. Eindir sem verka
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fyrir sterka kraftinum hafa mjög stuttan líftíma, um 10-23 sekúndur. Í raun er líftími
þeirra það stuttur að þær ná ekki að ferðast nógu langt að skynjurunum í
eindahröðlunum til að hægt sé að taka eftir þeim. Það eina sem vísindamenn bera fyrir
sér um tilvist þeirra er sú gríðarlega orka sem verður til við myndun þeirra og afgangs
eindir hrörnunarinnar.
Þegar öreindir sundrast og hrörna, þá fara þau eftir vissum lögmálum um
varðveislu. Lögmál um varðveislu orku, skriðþunga, hverfiþunga og rafhleðslu virtust
standast í öllum hvörfum milli öreinda. Hins vegar þurftu vísindamenn að búa til ný
lögmál um varðveislu til að útskýra hvers vegna sum öreindahvörf gátu átt sér stað á
meðan önnur gátu það ekki, jafnvel þótt þau stríddu ekki gegn ofangreindum
lögmálum. Tökum sem dæmi öreindahvarfið hér að neðan. Þar erum við með róteind
(rituð sem p fyrir proton) og nifteind (rituð sem n fyrir neutron) vinstramegin en
hægramegin höfum við tvær róteindir og eina andróteind (ritað anti-p). Þrátt fyrir að
hvarfið gangi upp gagnvart lögmálum um varðveislu orku, skriðþunga, hverfiþunga
og rafhleðslu þá virðist það aldrei geta átt sér stað.
p + n ≠ p + p + anti-p
Það sem vísindamenn gerðu þá var að búa til nýtt lögmál um varðveislu, svokallaðar
Baryon númer einda (Baryon number). Allar Baryoneindirnar sem við nefndum áðan
hafa ákveðið Baryon númer og andeindir þeirra sama númer með andstæðu formerki.
Þannig hafa kjarneindirnar báðar Baryon númerið B = +1 en andkjarneindirnar B = -1.
Allar aðrar eindir en Baryoneindir hafa Baryon númerið B = 0. Ef við notumst við
þetta kerfi skiljum við afhverju öreindahvarfið hér fyrir ofan gekk ekki upp. Baryon
númerin sitthvoru megin við hvarfið gengu ekki upp
p + n ≠ p + p + anti-p
B =1 + 1 ≠ 1 + 1 + (-1)
B = +2 ≠ +1
Hins vegar getur hvarfið hér á eftir átt sér stað. Það fylgir öllum ofangreindum
lögmálum, þar á meðal Baryon lögmálinu vegna þess að Baryon talan er jöfn beggja
vegna hvarfsins.
p + p = p + p + anti-p + p
B = 1 + 1 = 1 + 1 + (-1) + 1
B = +2 = +2
Álíka lögmál er einnig til fyrir Leptoneindirnar eða létteindirnar sem hafa þá
svokallað létteindanúmer eða Lepton númer (Lepton number). Þetta lögmál á við
þegar veiki krafturinn á í hlut. Sem gott dæmi má taka venjulega β-sundrun. Þá
umbreytist nifteind í róteind og sendir frá sér rafeind ásamt einni andfiseind.
Fiseindir, kallaðar neutrinos á ensku, eru létteindir og koma í pörum með öðrum
ákveðnum létteindum. Þannig eru fiseindir skáðar Vx í staðallíkaninu og eru þá
paraðar með annari létteind sem x stendur fyrir. Þannig er β-sundrunin rituð:
n = p + e- + anti-ve
Þannig fær e- og ve lepton númerið Le = +1 en e+ og anti-ve fá lepton númerið Le = -1.
Allar aðrar eindir hafa Le = 0. Annað dæmi er leptoneindin muon, táknað með µ- og
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fiseindin tengd henni er v . Þær hafa lepton númerið L = +1 á meðan µ+ og anti-v
hafa L = -1. Allar aðrar eindir hafa auðvitað L = 0. Samskonar lögmál virka líka fyrir
Lepton eindina tau, τ og fiseind hennar v . Ef við tökum β-sundrunina sem dæmi um
öreindahvarf þar sem lepton númerið skiptir máli.
µ

µ

µ

µ

µ

τ

n = p + e- + anti-ve
L = 0 = 0 + 1 + (-1) = 0
Hvarfið getur átt sér stað vegna þess að öllum venjulegum lögmálum um varðveislu
standast auk þess sem Lepton númerið er jafnt beggja vegna hvarfsins. Hvörfin hér að
neðan eru dæmi um öreindahvörf sem ganga ekki upp vegna lepton lögmálsins.
n = p + e- + anti-v
gengur ekki upp, v parast aldrei með rafeind
n = p + e- + anti-ve + ve
0 ≠ 0 + 1 + (-1) + 1 => 0 ≠ 1
µ

µ

Einnig er hægt að taka dæmi sem gengur upp fyrir muon eindina
π+ = µ+ + v

µ

0 = (-1) + 1 = 0

Tvö önnur dæmi um varðveislu hleðslu, Bareyon- og Lepton númers

Eitt annað veigamikið varðveislu lögmál fyrir öreindir er varðveislulögmál um
svokallaða sérstöðu númer eða „strangeness” númer eins og það útleggst á ensku.
Þannig er mál með vexti að á sjötta áratugnum virtust sumar eindir einungis
fyrirfinnast í pörum í öreindahvörfum. Dæmi um þessar sérstæðu eindir (strange
particles) eins og þær voru kallaðar, mætti nefna K, ∑, og Λ. K og Λ eindirnar koma
til dæmis fram í samruna pion og róteindar:
π- + p = K0 + Λ0
Hins vegar finnst K aldrei úr samskonar hvarfi með nifteind jafnvel þótt það raski
ekki nokkru þekktu varðveislu lögmáli þess tíma og nóg orka var til staðar svo ekki
var hægt að kenna því um að þetta hvarf gekk aldrei upp:
π- + p = K0 + n
Í öðru lagi virtust þær sérstæðar að því leiti að þótt þær yrðu til við sterka kraftinn og
jafnvel þótt þær hrörnuðu í eindir sem voru samverkandi í gegnum sterka kraftinn, þá
var líftíma þeirra við hrörnun of langur fyrir eindir með sterka víxlverkun. Þannig
höfðu vísindamenn ályktað að líftími sérstæðar eindar ætti að vera 10-23 sekúndur, þá
var hann í raunni miklu lengri eða um 10-10 til 10-8 sekúndur. Til að útskýra þetta
bjuggu þeir því til nýtt varðveislu lögmál, lögmálið um varðveislu svokallaðst
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sérstöðu númers (strangeness) táknað með S. Þannig fengu ýmsar sérstæðar eindir
númerið S=+1 en hin eind parsins S=-1. Sérstæðar andeindir fá síðan sama sérstöðu
númer nema með andstæðu formerki. Þær eindir sem teljast svo ekki til sérstæðra
einda fá S = 0. Ef við skoðum sérstöðu númer öreindahvarfsins hér fyrir ofan:
π- + p = K0 + Λ0
S = 0 + 0 = +1 + (-1) = 0
Þá er sérstöðu númerið það sama beggja vegna hvarfsins. Hins vegar ef við myndum
skrá seinna dæmið með sérstöðu númerum, þ.e.a.s. að setja nifteind í stað Λ0 þá
fengjum við S=0 vinstra megin en S=+1 hægra megin og þess vegna gengur það hvarf
ekki upp. Hvað hrörnunarlíftímann sérstæðra einda varðar þá var hann útskýrður með
því að sérstaða (strangeness) varðveitist einungis í sterkri samverkun, þ.e.a.s. fyrir
tilstilli sterka kraftsins, en sérstaðan varðveitist ekki í gegnum veika samverkun.
Þannig að þótt sérstæðri eind sé bannað að hrörna yfir í ósérstæða eind með lægri
massa með sterkri samverkun, þá getur hún hrörnað á þann hátt gegnum veika
samverkun. Það veldur því að líftími hennar gegnum þess konar hrörnun sé mun
hægari.

Svo við víkjum aftur að kvörkunum núna. Eins og sést á staðallíkaninu hér
einhverjum blaðsíðum fyrir framan, þá er hver kvarki merktur bókstaf: u,d,s,c,b eða t.
Þessir bókstafir standa fyrir svokallað „flavor” sem hver kvarki hefur. „Flavor” mætti
í beinni þýðingu lýsa sem bragði eða keim en hafa verður hugfast að þetta nafnakerfi
kemur á engan hátt beint við bragðskyni manna. Þannig ber hver hver kvarki sinn
keim og heita eftir þeim: Up, Down, Strange, Charmed, Bottom, Top. Allir hafa þeir
síðan spunann ½ og Baryon númerið 1/3. Fjórir síðast nefndu kvarkarnir hafa vissa
eiginleika sem þeir heita eftir. Þannig er Strange eða sérstöðu kvarkinn með sérstöðu
númerið S = -1 og andkvarki hans með S = +1. Að sama skapi er Charmed kvarkinn
með Charmness númerið, C = +1 en andkvarki hans C = -1. Taflan hér að neðan gefur
ágætis yfirlit fyrir þessa eiginleika kvarkanna.

Ásamt „flavor” eða keim kvarka, þá bætist við enn einn eiginleiki til að halda í
varðveislulögmálin. Þetta er eiginleikinn „color” eða einfaldlega litur kvarka á
íslensku. Þannig getur hvert „flavor” af kvarka haft þrjá liti: Rauðan (red), grænan
(green) og bláan (blue). Andkvarkarnir hafa þá að sama skapi andrauðan (antired),
andgrænan (antigreen) og andbláan (antiblue). Eins og með keiminn þá hefur orðið
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litur ekkert að gera með raunverulegt litaskyn mannsins. Þessi litasýn á hlutina gerir
vísindamönnum og fólki almennt auðveldara með að vinna með þessar reglur.
Upprunalega hugmyndin með litum kvarka var til þess að viðhalda lögmáli Paulis
sem fellur yfir fermíeindir. Kvarkar teljast til þess konar einda og áður en
litaeiginleikinn kom til sögunnar, voru til þrjár Baryon eindir sem fóru gegn þessu
lögmáli. Þannig voru Baryon eindirnar uuu, ddd og sss með að minnsta kosti tvo
kvarka sem höfðu nákvæmlega sömu skammtatölurnar, sem gat ekki staðist miðað við
lögmál Paulis. Þannig varð til regla um að í hverri Baryon eind séu þrír kvarkar sem
aftur hefur einn af hverjum lit. Þannig mætti lýsa Baryon eind svona: uuu. Meson
eindir sem gerðar eru úr kvarka-andkvarka sem byggir á lit og „andliti” (anticolor)
þess. Þannig getur Meson eind haft kvarka og andkvarka sem hafa litina rauðan og
andrauðan.
Lögmálið um liti kvarka var upprunalega róttæk hugmynd en þjónustaði því
hlutverki að gera kenningarnar líkari niðurstöðum rauntilrauna. Í dag er
litaeiginleikinn orðinn mikilvægur hluti af öreindakenningum og stóru myndinni af
byggingu efnis. Um þessa liti hefur meira að segja myndast ný kenning með krafta
sem kallast skammtalitafræði (quantum chromodynamics) oft skammstafað QCD. Þar
er gert ráð fyrir að hver kvarki beri lithleðslu (color charge) sem myndi kraft sem
haldi kvörkum saman í sterkeindum (Hadrons). Þannig heldur kenningin því fram að
krafturinn milli tveggja sterkeinda, t.d. tveggja róteinda, sé í raun þessi litakraftur sem
verki á milli kvarkanna innan eindanna sjálfra og á milli þeirra. Krafteindirnar sem
bera litakraftinn eru límeindirnar (gluons) sem áður var minnst á. Samkvæmt
kenningunni ættu að vera til átta tegundir límeinda, allar massalausar og sex þeirra
hafa lithleðslu. Þessar límeindir hafa það hlutverk að vera kraftaeindir fyrir sterka
kraftinn, eða réttara sagt fyrir sterka kjarnakraftinn.
Þessi litakraftur hefur þann eiginleika að verða sterkari með vaxandi fjarlægð. Því nær
tveir kvarkar eru, þeim mun veikar verður krafturinn. Þessi eiginleiki litakraftsins
kallast „asymptotic freedom” eða háorkufrelsi.
Hér höfum við farið yfir staðallíkanið (Standard model) sem er orðið mjög
viðurkennt í heimi vísindanna. Þannig hefur tilvist Lepton einda verið staðfest í
tilraunum. Sömuleiðis hafa kraftmiðlararnir ljóseindir (photons), W+, W- og Z0
fundist í tilraunum. Vísindamenn telja hins vegar að ómögulegt sé að finna límeindir
og staka kvarka vegna þeirrar gífurlegu orku sem þarf til. Þess vegna eru miklar líkur
á því að mannkynið muni aldrei fá að sjá þessar eindir beinlínis þó að margar óbeinar
vísbendingar komi fram um tilvist þeirra í tilraunum.
Með staðallíkaninu höfum við skoðað þær eindir sem við höfum haldbæran grun
um að séu algjörar grunneiningar efnis. Þannig höfum við engar raunverulegar
vísbendingar um að það sé eitthvað minna en kvarkar og Lepton eindir til. Samt sem
áður hafa menn búið til kenningar, fremur byggðar á stærðfræðilegum tilgátum en
raunverulegum gögnum, sem fjalla um ennþá minni einingar. Um þessar kenningar
verður fjallað stuttlega um í næsta hluta.
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Higgs eindin, strengjafræði og stærðfræðilegar tilgátur
Eins og við höfum nefnt áður þá byggir staðallíkanið (Standard model) á þeim
grunneiningum efnis sem þekktar eru í dag. Staðallíkanið hefur verið prófað í mörg
þúsundum tilrauna og það hefur í sífellu gefið fram rétt svör. Það hefur þó einn stóran
galla. Það gefur hvergi upp skýringar á því hvers vegna mismunandi eindir hafa
mismunandi massa. Í rauninni byggir reikningur staðallíkansins á því að allar eindir
séu massalausar. Þetta passar að sjálfsögðu ekki við raunveruleikann þar sem flestar
eindir hafa einhvern massa. En fyrst að staðallíkansins virkar svo sannspátt, hvað er
það þá sem veldur þessum massaáhrifum alls? Í hverju felst munurinn á massalausri
ljóseind og kraftamiðlurum fyrir veika kraftinn; W+, W- og Z0 sem allar hafa massa.
Á sjöunda áratug 20.aldar kom hópur manna með hugmynd af lausn á þessu
vandamáli. Kenning þeirra hljóðaði svo að við upphaf alheimsins hafi allar eindir
verið á ljóshraða. Nokkrum picosekúndum síðar hafi kviknað á ákveðnu
skammtasviði (quantum field). Þetta svið var kallað Higgs svið (Higgs field) eftir
einum aðal upphafsmanni kenningarinnar. Eftir að þetta svið komst í gang hægðist á
vissum eindum, þær fengu eiginleika massa. Þannig er massi tilkomin eftir því hve
mikið Higgs sviðið hefur áhrif á hverja eind fyrir sig. Þannig hefur það engin áhrif á
t.d. ljóseind sem ferðast með ljóshraða en hefur hins vegar áhrif á róteind sem gefur
henni sinn ákveðna massa. Líkja mætti þessu við að hreyfa bolta í vatni, mótstaðan er
það lítil að auðvelt er að hreyfa boltann. Ef við tækjum hins vegar borðtennisspaða og
reyndum að hreyfa hann upp og niður þá væri það erfitt vegna mótstöðunnar sem
spaðinn myndar. Þannig væri boltinn eind sem væri massalétt en borðtennisspaðinn
eind sem væri massaþung vegna mótstöðunnar sem Higgs sviðið veldur. Án þess
ferðuðust allar eindir heimsins á ljóshraða og það er því Higgs sviðinu að þakka að
fólk geti til dæmis hreyft hendina sína á „einungis” ½ metra á sekúndu. Higgs sviðið á
sér stað án uppruna, þ.e.a.s. að það er engin ákveðin uppspretta sem gefur þetta Higgs
svið frá sér. Þannig fyllir það allan alheiminn bæði í rými fyllt með efni sem og
tómarúmi. Þess vegna telst það til svokallaðs tómarúmsorku (vacuum energy) sem
talin er hafa gríðarleg áhrif á hve hratt alheimurinn þennst út.
En er Higgs sviðið í rauninni til? Er nokkur leið til að sanna tilvist þess? Vísindamenn
telja sig geta það með nógu stórum öreindahraðli. Með því að skjóta saman tveimur
eindum með nógu mikilli orku og hraða ættu þeir að geta gárað Higgs sviðið svo að
svokölluð Higgs eind (Higgs boson) komi í ljós. Higgs eindin er sem sagt krafteind
eða kraftmiðill sem orsakar massa einda. Árið 1999 komu fram vísbendingar í CERN
um fimm hugsanlega kandítata fyrir Higgs eindina. Þá gat hraðallinn ekki gefið
nægilega orku til endanlegrar staðfestingar og allt til ársins 2008 hafa verið
framkvæmdir til að skipta um segla í hraðlinum. Nú eru tilraunir aftur komnar á fullt
og er mikil spenna í herbúðum vísindamanna um að Higgs eindin finnist bráðlega.
Vísindamenn telja tilvist kvarka og límeinda mjög örugga miðað við óbeinar
vísbendingar tilrauna. Þess vegna telst Higgs eindin oft til einu óþekktu eindina í
staðallíkaninu ásamt krafteind þyngdaraflsins, graviton. Hins vegar eru ennþá líkur á
að Higgs eindin finnist aldrei og að Higgs sviðið sé í raun ekki til þar sem við erum
enn um sinn að ræða um kenningu. Ef svo er, þá þurfa menn að fara að finna nýjar
lausnir til að leysa úr massaleysisvandamáli staðallíkansins.

Í dag er álitið að frumkraftarnir eru fjórir: Sterki krafturinn (strong nulear force),
rafsegulkrafturinn (electromagnetic force), veiki krafturinn (weak nuclear force) og
svo að lokum þyngdaraflið (gravitational force). Á 19.öldinni fann Maxwell, sem áður
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hefur verið nefndur, út að kraftur rafmagns (electrotism) og segulmagns (magnetism)
tengdust í raun í einn kraft, svokallaðann rafsegulkraft (electromagnetism). Með þessu
afreki sínu tókst Maxwell með jöfnum sínum að tengja tvo krafta sem virtust óháðir, í
einn.
Á efri árum sínum glímdi Einsteins við samskonar draum, drauminn um
sameiningu allra frumkraftanna sem þá voru þekktir. Allt til dauðadags reyndi hann
að koma upp kenningu og jöfnum sem sameinuðu þyngdarafl og rafsegulkraftinn í
eina kenningu. Skemmst frá því að segja þá mistókst honum hrapalega, einkum vegna
þess að hann vissi ekki um tilvist kvarka og staðallíkanið yfir höfuð. Síðan þá hafa
margir reynt að feta í fótspor hans um að sameina alla frumkrafta náttúrunnar í eina
kenningu. Þess konar kenningingar hafa fengið gælunafnið „kenningar um allt
(Theories of everything)”.
Til er kenning sem kallast rafveika kenningin (electroweak theory) þar sem veiki
krafturinn og rafsegulkrafturinn eru í raun tvær leiðir til að horfa á sama kraftinn.
Einnig hafa verið uppi kenningar að í upphafi alheimsins hafi sterki-, veiki- og
rafsegulkraftarnir allir verið einn krafur. Þess konar kenning kallast „Grand Unified
Theory”, skammstafað GUT, sem útleggja mætti á íslensku sem „Grunnsameiginleg
kenning”. Kenningasmiðir hafa þó ekki haft erindi sem erfiði því þessum kenningum
skortir ennþá marktækar sannanir og almennileg stærðfræðileg rök.

Eitt stærsta vandamál vísindanna í dag, er að koma þyngdaraflinu niður í
skammtafræðilegt umhverfi. Þrátt fyrir að þyngdaraflið sé sá kraftur sem menn hafa
skilið hvað lengst með praktískum hætti, þá er það eini krafturinn sem vísindamenn
vita ekkert um þegar það kemur að stærð öreinda. Til upprifjunar þá var
þyngdarkrafturinn miklu veikari en sterki kjarnakrafturinn, u.þ.b. 10-38 sinnum
veikari. Upp hafa sprottið margar kenningar sem reyna að innleiða graviton í
skammtafræðilegar smæðir. Nokkrar kenningar hafa verið þróaðar með það að
markmiði að koma reglu á hið skammtafræðilega þyngdarafl. Tvær kenningar virðast
þó hafa náð hvað mesti útbreiðslu, það er hringskammtakenningin (loop quantum
gravity) og strengja- eða stafakenningin (string theory). Báðar þessar kenningar
byggjast fremur á stærðfræðilegum tilgátum fremur en raunverulegum tilraunum
vegna þess hve erfitt það hefur reynst að prófa þessar kenningar.
Strengjakenningin (string theory) hefur náð miklum vinsældum meðal margra
innan vísindageirans og þótt vera hvað besti kandídatinn við að innleiða graviton
eindina og sameina frumkraftanna. Grunnhugmynd hennar er þannig að allt í
heiminum sé gert úr strengjum eða stöfum úr orku. Þessir orkustrengir vindast upp á
sig og titra á mismunandi hátt. Þannig fer munurinn á eiginleikum efna eftir því
hvernig þessir strengir titra og sveigjast til allra átta. Þessu mætti líkja við selló en það
gefur frá mismunandi tóna við mismunandi titring. Annar eiginleiki sem strengirnir
hafa er að þeir geta sameinast öðrum strengjum og síðan losað sig aftur frá þeim.
Góður kostur er við strengjakenninguna er að hún innleiðir sjálfkrafa strengi sem titra
líkt og graviton eða þyngdareindin. Þannig tekst strengjakenningunni að innleiða
þyngdarkraftinn inn í skammtaheiminn sjálfkrafa.
En þrátt fyrir marga góða kosti hefur strengjakenningin einnig vissa vankannta. Í
það fyrsta eru þessir strengir afskaplega litlir eða u.þ.b. 10-33 cm. Þannig þyrfti smásjá
á stærð við vetrarbrautina til að sjá þá. Það munu því aldrei verða neinar áþreifanlegar
eða sýnilegar sannanir. Hins vegar væri hægt að sanna kenninguna óbeint með því að
reikna út ýmsa þekktar stærðir á hlutum eins og t.d. massa allra einda staðallíkansins.
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Þannig tókst einum vísindahópi að reikna út geislun frá svartholum með því að notast
við strengjakenninguna og sú tala var sú sama og menn hafa fengið út með öðrum
aðferðum. Strengjakenningin á þó langt í land með að vera sönnuð en virðist þó vera á
réttri leið með ýmis atriðið.
Í öðru lagi þurfa strengirnir tíu víddir til þess að geta athafnað sig. Þetta virðist
fáránleg hugsun þar sem í daglegu lífi eru við einungis vön þremur víddum auk
tímavíddarinnar. En vísindamenn hafa virkilega leyft sér að hugsa sér að til séu fleiri
víddir og að þeim er þá rúllað upp svo smátt að við í raun sjáum þær ekki. Gott dæmi
til að gefa hugmynd um hvernig gæti staðið á þessu er þegar við horfum á hangandi
þvottasnúru.

Úr fjarska virðist snúran einungis hafa eina vídd, þ.e.a.s. fram og aftur. Þegar við
færum okkur hins vegar nær sjáum við lítinn maur á snúrunni. Hann skynjar hana sem
tvær víddir: Fram, aftur, hægri og vinstri.	
  	
  

Þetta dæmi af maurnum mætti setja í samhengi við okkar heim. Þannig gætu skynfæri
okkar ráðið því að við upplifum okkur í þriggja vídda veruleika en í raun séu aðrar
víddir til sem við sjáum ekki. Þær eru faldar vegna þess hve „vel er rúllað upp” á þær.
Á svipaðan hátt og önnur víddin á þvottasnúrunni virtist einungis ein vídd í fjarska.
Þannig að samkvæmt strengjakenningunni eru til sex auka rúmvíddir sem eru huldar
okkur. Lögun þessara sex vídda fer eftir því hvernig þær „rúllast upp”. Göt myndast
síðan á milli víddanna vegna lögunnarinnar og þessi víddargöt virðast ráða því hvaða
eindir séu til í alheiminum.

Þannig myndast þrjú víddargöt á milli þessara sex aukavídda sem strengjakenningin
fjallar um. Við höfum einnig minnst á að eindir staðallíkansins koma fram í þremur
kynslóðum sem er einmitt sami fjöldi og víddargötin. Þannig skýrir strengjakenningin
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kynslóðaskiptinguna í staðallíkaninu. Þannig eru tauon (τ) og muon (µ) eindirnar
alveg eins og rafeindin (e) nema með annan massa. Vegna þess hvernig tómarúmið
sjálft „rúllast upp” þá myndar það munin á þessum þremur eindum. Þannig væri
tæknilega hægt í öðrum alheimi að hafa einungis eina tegund af lepton eind, eða
jafnvel fimmtán, allt eftir því hvernig þessar innri víddirnar „rúllast upp.” Að sama
skapi væri hægt að búa til fjögurra rúmvídda alheim. Þannig skýrir kenningin hina
ýmsu eiginleika alheimsins sem okkur þykir almennt séð venjulegir, á því hvernig
tómarúmið vindur upp á sig.
Myndin gefur smá tilfinningu fyrir því
hvernig þessar innri víddir gefa
strengjunum meira svigrúm til að
athafna sig. En vegna þess hvernig
heilinn okkar er skapaður og forritaður
fyrir dagsdaglega eðlisfræði, þá getur
hann ekki hugsað í meira en þremur
víddum í rými. Þess vegna gefur
myndin einungis tilfinninguna fyrir
efninu, ekkert meira.	
  

Strengjakenningin hefur gefið af sér nokkrar dótturkenningar sem af henni hafa
þróast. Innan mismunandi dótturkenninga eru sem sé fræðimenn sem geta ekki komið
sér saman um ýmis efni í þróun kenningarinnar. Þannig hafa orðið til kenningar eins
og ofurstrengjakenningin (Super string theory) og M-kenningin (M-theory).
Í M-kenningunni er í raun farið svo djúpt í hlutina að hún er farin að fjalla um
fjölda alheima þar sem hver alheimur situr á einhvers konar himnu sem er fljótandi í
fjölheiminum (multiverse). Þetta fellur ekki vel í kramið hjá öllum vísindamönnum og
þannig skiptast þeir í fylkingar með mismunandi gerðir af strengjakenningum.
Ofurstrengjakenningunni er einnig byggt á strengjum og hugmyndum um
ofursamhverfu (supersymmetry). Þar er talið að fermíeindir geti umbreyst í
bosoneindir og öfugt. Þannig ættu allar þekktar fermíeindir að eiga ofursamhverfa
bosoneind. Hver kvarki ætti þá svokallaðann skvarka (squark) og hver létteind ætti þá
slétteind (slepton) sem bosonfélaga. Sömuleiðis ætti þá bosoneindir eins og ljóseind
(photon) og límeindir (gluons) að eiga ofursamhverfa fermíeind. Það væri þá til
dæmis: photinos og gluinos. En hvers vegna höfum við þá ekki tekið eftir þessum
umbreytingum ef þær eiga sér þá stað? Rökstuðningur þeirra sem styðja þessa
kenningu er sá, að þessar ofursamhverfu eindir eru miklu þyngri en þær eindir sem
við þekkjum. Kannski eru þær það þungar að okkur hefur ekki tekist að fá þær fram í
nútíma eindahröðlum. Þangað til að ofursamhverf eind finnst, þá er kenningin um
ofurstrengi bara enn ein tilgátan.
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Hér tel ég best að enda ritsmíð mína. Við höfum nú fengið ágætis yfirsýn yfir gerð
efnis, allt frá atómum til öreinda. Við höfum jafnvel vogað okkur að sökkva dýpra inn
í meiri tilgátur og skoðað t.a.m. strengjakenninguna og ýmsa anga hennar. Við litum
aðeins á nokkur grunnfyrirbæri bæði í afstæðiskenningu Einsteins sem og
skammtafræðinni. Ég vona að þessi ritgerð hafi því svalað vissum lærdómsþorsta sem
og kveikt nýja námselda sem vilja vita meira. Hægt er að fara miklu dýpra í efni
þessarar ritsmíðar þar sem stærðfræði er notuð til rökfærslu sem virkilega sannar að
eitthvað sé spunnið í þessar kenningar. Að öðrum kosti væri hægt að halda fram að
þetta sé allt uppspuni.
Vísindamenn hafa í það minnsta nóg að gera við að reyna að koma hinum smáa
efnisheimi í stöðuga kenningu og það verður gaman að fylgjast með í framtíðinni,
hvert það leiðir okkur.
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