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Λάθος ή όχι των Landau, Lifshitz;; 
 

 

1) Κατ΄ αρχήν να πω ότι ανεξάρτητα από τα µαθηµατικά που θα ακολουθήσουν, την 

τελευταία λέξη την έχει το πείραµα.  

Και κανένα πείραµα υψηλής τεχνολογίας δεν βρήκε υλικά κύµατα. Αντίθετα όλα τα 

πειράµατα δείχνουν ότι υπάρχουν εντοπισµένες παρουσίες. Όταν η «ένταση» µιας 

δέσµης φωτονίων, ηλεκτρονίων κ.λ.π. µειώνεται ώστε να φτάσουµε σε απελπιστικά 

µικρό αριθµό σωµατιδίων (ακόµη και σε ένα µόνο «σωµατίδιο») τότε δεν παρατηρεί-

ται καµιά συµβολή ή περίθλαση. 

Το ηλεκτρόνιο, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι ούτε σωµατίδιο όπως ξέρουµε τα σωµα-

τίδια ούτε κύµα. Είναι κάτι καινούριο που απαιτεί µια καινούρια αντίληψη . 

 

2) Πάµε τώρα στους Landau, Lifshitz και στη σχέση 17.9 του κειµένου τους . 
Κι ας πάρουµε µια διάσταση, ώστε τα πράγµατα να είναι πιο σύντοµα στη γραφή µιας 

και αυτό που θέλω να πω καθώς και τα συµπεράσµατα δε θα αλλάξουν αν χρησιµο-

ποιηθεί ολόκληρος ο χώρος.  
 

Οι χρονοανεξάρτητες κυµατοσυναρτήσεις ενός ελεύθερου σωµατιδίου θα πληρούν 

την εξίσωση Shrödinger 
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Ο τελεστής της ορµής είναι ο 
d

i
dx

− hhhh .  

Αυτός ο τελεστής δέχεται ως ιδιοσυναρτήσεις συναρτήσεις αποκλειστικά µιγαδικές, 

γιατί οι ιδιοτιµές του, οι πιθανές ορµές του σωµατιδίου δηλαδή, αφού είναι µετρήσι-

µες πρέπει να είναι πραγµατικές.  

Άρα ψάχνουµε για λύσεις της (1) αποκλειστικά µιγαδικές, που να είναι όµως 

συγχρόνως και ιδιοσυναρτήσεις του τελεστή της ορµής  
d
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Τέτοιες λύσεις είναι οι iax( x ) Aeψψψψ =  (όπου Α µια σταθερά και α=πραγµατικός) 
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      την ενέργεια του σωµατιδίου                           (2) 

 

Συνεπώς η χρονοεξαρτηµένη λύση της εξίσωσης Shrödinger για ελεύθερο σωµατίδιο 

είναι  
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Οπότε βάζοντας να δράσει επάνω της ο τελεστής της ορµής προκύπτει 
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∆ηλαδή                             
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Άρα οι ιδιοτιµές του τελεστή της ορµής και συνεπώς οι ορµές που µπορούν να µε-

τρηθούν για το σωµατίδιο είναι οι  
 

                                                         p a= hhhh                                                                 (4) 
 

Λόγω της (2) προκύπτει ότι οι τιµές της ενέργειας Ε και οι τιµές της ορµής p που 

µπορούν να προκύψουν από µια µέτρηση που αφορά ελεύθερο σωµατίδιο συνδέονται 

µε τη σχέση  
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Συνεπώς για ελεύθερο σωµατίδιο, οι χρονοανεξάρτητες λύσεις της εξίσωσης 

Shrödinger και χρονοανεξάρτητες ιδιοσυναρτήσεις του τελεστή της ορµής είναι οι 

µιγαδικές συναρτήσεις   
 

                                                 iax( x ) Aeψψψψ =                                                               (6) 
 

Οι αντίστοιχες χρονοεξαρτηµένες είναι οι 
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Λόγω της (4) ισχύει 
p
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Άρα οι (6) κα (7) γίνονται αντίστοιχα  
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Οι κβαντικές καταστάσεις (κυµατοσυναρτήσεις) (8) του σωµατιδίου είναι 

πάντα µιγαδικές συναρτήσεις.  
 

Και όταν λέµε µιγαδικές εννοούµε µιγαδικές «καθαρόαιµες». ∆ηλαδή εννοούµε ότι 

δεν έχουµε καν το δικαίωµα να τις κάνουµε πραγµατικές ή να αποδώσουµε 

στον τελεστή µόνο το πραγµατικό µέρος τους όπως κάνουµε µε τα γνωστά µας κύµα-

τα (µηχανικά), όπου για ευκολία περνάµε σε µιγαδικές συναρτήσεις και στο τέλος 

κρατάµε το πραγµατικό µόνο µέρος τους. Εδώ επιβάλλεται όχι µόνο να είναι µιγαδι-

κές, αλλά πρέπει να παραµείνουν και µιγαδικές εξαιτίας της πραγµατικότητας των 

ιδιοτιµών!!! 
 

Άρα τόσο οι χρονοεξαρτηµένες, όσο και οι χρονοανεξάρτητες κβαντικές κατα-

στάσεις (κυµατοσυναρτήσεις) λύσεις της εξίσωσης Shrödinger και ιδιοσυναρτή-

σεις του τελεστή της ορµής δεν είναι κύµατα ούτε κατά διάνοια όπως λένε οι 

Landau, Lifshitz.  
 

3) Οι µετρήσιµες τιµές της ορµής είναι οι p a= hhhh , ενώ της ενέργειας είναι
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Τουτέστιν και τα δύο µεγέθη δεν παρουσιάζουν καµιά κβάντωση, µπορούν να πάρουν 

όλες τις τιµές και δεν έχουν καµιά σχέση ούτε µε µήκη κύµατος, ούτε µε γωνιακές 

συχνότητες, ούτε µε κυµαταριθµούς όπως λένε οι Landau, Lifshitz. 
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Αυτά που λένε οι Landau, Lifshitz είναι δυστυχώς ο απόηχος της εποχής τους.  

Μιας εποχής που o De Broglie µε τα δήθεν «υλικά του κύµατα» καθόριζε σκέψεις και 

νοοτροπίες, έχοντας ένα Nobel στην τσέπη, αντί να έχει µια εύφηµο µνεία επιδή σί-

γουρα βοήθησε να µονταριστεί η εξίσωση του Shrödinger. 

 

4) Με ποιο δικαίωµα οι Landau, Lifshitz στο κείµενό τους αυτό µετέτρεψαν 

τον τυχαίο πραγµατικό αριθµόa , δηλαδή το
p

hhhh
 (που υπάρχει στις ιδιοτιµές του τελεστή της 

ορµής) σε κυµαταριθµό και µε ποιο δικαίωµα µετέτρεψαν το πηλίκο 
E

hhhh
 σε γωνιακή 

συχνότητα και µάλιστα στα εντελώς ξεκούδουνα; 
 

Απάντηση: 

Με κανένα απολύτως. Το έκαναν επηρεασµένοι και ακολουθώντας τυφλά τις λανθα-

σµένες απόψεις του De Broglie περί υλικών κυµάτων. Σήµερα δε θα είχαν ποτέ αυτό 

το δικαίωµα, που όχι µόνο δε δικαιολογείται, αλλά µάλλουν παραλογισµός. 

 

5) Τα πράγµατα µε το κείµενο των Landau, Lifshitz είναι ακόµη πιο δραµατικά: 

Η κβαντική κατάσταση (κυµατοσυνάρτηση) 
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δύο Ρώσοι αναφέρουν ως κύµα και µάλιστα επίπεδο(!!!!!) δεν µπορεί να σταθεί µόνη της 

εύκολα στη κβαντοµηχανική γιατί δεν κανονικοποιείται. 

Πράγµατι η πυκνότητα πιθανότητας της ( x, t )ΨΨΨΨ είναι 
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Άρα η κβαντική κατάσταση (κυµατοσυνάρτηση) 
E
i t

iax
( x, t ) Ae eΨΨΨΨ

−
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ρου σωµατιδίου που έχει συγκεκριµένη ορµή p και συγκεκριµένη ορµή Ε µια ορισµέ-

νη χρονική στιγµή t, δεν κανονικοποιείται.   

Η κατάσταση αυτή που δε µπορεί να γίνει κατ΄ αρχήν παραδεκτή, δικαιολογείται α-

πόλυτα στη σύγχρονη Κβαντοµηχανική µιας και αποτελεί συνέπεια ή αν θέλετε αλ-

λιώς ανάδυση της αρχής της αβεβαιότητας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέµα. 

 

Συµπέρασµα: 

α) Οι Landau και Lifshitz, όταν στο κείµενό τους µιλάνε για επίπεδα κύµατα, κάνουν 

λάθος και µαθηµατικό και εννοιολογικό.  

Αυτό οφείλεται στο ότι αποτυπώνουν όλες τις λανθασµένες αντιλήψεις της εποχής 

τους περί υλικών κυµάτων. Σηµαίνει ότι απλά είναι απόλυτα επηρεασµένοι από τα 

λάθη του De Broglie. 

β) Νιώθω πάρα πολύ άβολα όταν εγώ ο ασήµαντος φυσικός, πατώντας πάνω στις 

πλάτες της εποχής µου, αναγκάζοµαι να τα βάλω µε τους κορυφαίους και αξεπέρα-

στους Landau και Lifshitz κατακεραυνώνοντας τα λάθη που κάνανε λόγω της εποχής 

τους, αυτοί οι Μεγάλοι. 

   

Πήλιο, Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 

 

 

Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας 


