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∆ιάσηµος για τη βαθιά γνώση του φυσικού κόσµου, την οποία παρουσίαζε µε
ευφυή και ιδιότυπο τρόπο, ο βραβευµένος µε Νόµπελ Richard Feynman διέθετε επίσης και ένα εκπληκτικό χάρισµα στην εξήγηση δύσκολων εννοιών
στο ευρύ κοινό.
Στο παρόν βιβλίο, ο Feynman µάς προσφέρει µια κλασική πλέον και έγκυρη εισαγωγή στην κβαντική ηλεκτροδυναµική, εκείνο δηλαδή το τµήµα της
κβαντικής θεωρίας πεδίου που περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις του φωτός
µε τα φορτισµένα σωµατίδια. Χρησιµοποιώντας καθηµερινή γλώσσα, γεωµετρικές έννοιες, οπτικοποιήσεις και τα περίφηµα «διαγράµµατα Feynman», αντί
για ανώτερα µαθηµατικά, ο Feynman µεταδίδει µε σαφή, ευχάριστο και πνευµατώδη τρόπο τόσο την ουσία όσο και το πνεύµα της κβαντικής ηλεκτροδυναµικής στον αµύητο αναγνώστη.
Ο νέος πρόλογος του A. Zee σε τούτη την οριστική έκδοση τοποθετεί το
βιβλίο και τη γονιµοποιό συνεισφορά του συγγραφέα στην κβαντική ηλεκτροδυναµική στο ιστορικό τους πλαίσιο και τονίζει το µοναδικά ελκυστικό
και διαφωτιστικό συγγραφικό ύφος τού Feynman.

«Σε τέσσερα διαλογικά, διδακτικά και ανάλαφρα κεφάλαια, ο Feynman, ο
οποίος χάρισε στην κβαντική ηλεκτροδυναµική την πλέον χρήσιµη και

αποτελεσµατική µορφή της, αναλαµβάνει να εξηγήσει, χωρίς καµία εξίσωση, την παράξενη θεωρία του φωτός και της ύλης στο ευρύ κοινό.»
——Philip Morrison, Scientific American
«Ο Feynman παρουσιάζει στο QED µε τη διαύγεια, τη σαφήνεια και την
πληρότητα που χαρακτηρίζουν τις φηµισµένες διαλέξεις του, τη θαυµάσια
θεωρία του φωτός και της ύλης, για αναγνώστες χωρίς ιδιαίτερο επιστηµονικό υπόβαθρο...»
—Science and Mathematics

Ο Richard P. Feynman γεννήθηκε στο Μπρούκλιν το 1918 και απέκτησε το
διδακτορικό του δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο του Πρίνστον το 1942. Παρά
το νεαρό της ηλικίας του, έπαιξε σηµαντικό ρόλο στο Πρόγραµµα Manhattan,
που οργανώθηκε στο Λος Άλαµος κατά τη διάρκεια του B΄ Παγκόσµιου Πολέµου. Στη συνέχεια δίδαξε στο Πανεπιστήµιο Cornell καθώς και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας. Το 1965 τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ φυσικής —από κοινού µε τους SinItiro Tomοnaga και Julian Schwinger—
για την εργασία του στην κβαντική ηλεκτροδυναµική. Ο Feynman υπήρξε
ένας εξαιρετικά ικανός δάσκαλος. Από όλες τις πολυάριθµες βραβεύσεις του,
ήταν ιδιαίτερα περήφανος για το Μετάλλιο ∆ιδασκαλίας Oersted, το οποίο
κέρδισε το 1972. Το βιβλίο του ∆ιαλέξεις φυσικής, που πρωτοεκδόθηκε το 1963,
χαρακτηρίστηκε από το Scientific American ως «βιβλίο δύσκολο, αλλά γονιµοποιό και σαγηνευτικό». Εκτός από τη φυσική, κατά καιρούς ασχολήθηκε
και µε την επιδιόρθωση ραδιοφώνων, την παραβίαση κλειδαριών, τη ζωγραφική, το χορό, το παίξιµο κρουστών, ακόµη και µε την αποκρυπτογράφηση της ιερογλυφικής γραφής των Μάγια. ∆ιαρκώς περίεργος για τον κόσµο
που τον περιέβαλλε, υπήρξε ένας υποδειγµατικός εµπειριστής. Ο Richard
Feynman πέθανε στο Λος Άντζελες στις 15 Φεβρουαρίου 1988. Το περιοδικό
Time τον χαρακτήρισε «ως έναν από τους πιο σηµαντικούς ανθρώπους του
20ού αιώνα».
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