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Επιπλέον απαντήσεις 

για το µήκος κύµατος De Broglie και για άλλα 
 

 

Γράφεις Δηµήτρη: 
«...1) Για το ‘λάθος’ µε το  ψ

2
 στο βιβλίο χηµείας της Γ. Είναι βέβαια γνωστό ότι η κυµατοσυ-

νάρτηση Ψ µιας κβαντικής κατάστασης  είναι υποχρεωτικά µιγαδική συνάρτηση  και η πυκνότη-

τα πιθανότητας εκφράζεται από το |Ψ|
2
. Επίσης είναι προφανές ότι για έναν µη πραγµατικό µι-

γαδικό  z δεν ισχύει |z|
2
 = z

2
 . Όµως για τις στάσιµες καταστάσεις  (δηλ. σταθερής ενέργειας) , 

όπως είναι τα τροχιακά των ατόµων, η χωρική εξάρτηση της Ψ διαχωρίζεται από την χρονική , 

δηλαδή η Ψ γράφεται ( , ) ( )
E

i t

r t r eψ
−

Ψ = h
r r

 όπου η ( )rψ
r

 είναι πραγµατική συνάρτηση , λύση 

της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης Schrödinger. Προφανώς ισχύει 
2 2 2| ( , ) | | ( ) | ( )r t r rψ ψΨ = =

r r r
. 

Σε τέτοιες βέβαια χρονοανεξάρτητες  πραγµατικές ‘κυµατοσυναρτήσεις’ αναφέρεται το σχολικό 

βιβλίο...»  

 

Απάντηση: 
 Η χρονοανεξάρτητη λύση ( )rψ

r
 της εξίσωσης Schrödinger (θα προτιµούσα να λέω: Οι 

χρονοανεξάρτητες ιδιοκαταστάσεις του ατόµου του υδρογόνου ( )nlm rψ
r

 ) δεν είναι πάντα πραγµα-

τική συνάρτηση, όπως λες.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκαταστάσεων (κυµατοσυναρτήσεων) ( )nlm rψ
r

 

των ατόµων είναι µιγαδικές. 
Η επιλογή να είναι µιγαδικές (αν και θα µπορούσαµε να κατασκευάσουµε συναρτήσεις-λύσεις που 

να είναι πραγµατικές) είναι για να αποκτήσει η κβαντοµηχανική συνέπεια ερµηνευτική 

και µαθηµατική αυστηρότητα απαράµιλλη, ώστε τα µεγέθη της να αποτυπώνουν την 

αξία τους µε τις ιδιοτιµές τους.  

Για παράδειγµα οι ιδιοτιµές α  του 
z

llll ,  της προβολής δηλαδή της τροχιακής στρο-

φορµής στον άξονα z, πρέπει να πληρούν τη σχέση 
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όπου α οι ιδιοτιµές του τελεστή 
z

llll  

Αν η ιδιοκατάσταση ( )nlm rψ
r

 ήταν πραγµατική, όπως ισχυρίζεσαι ∆ηµήτρη, τότε οι 

ιδιοτιµές της προβολής της τροχιακής στροφορµής στον άξονα z θα ήταν µιγαδικοί 

αριθµοί, ώστε να δικαιολογήσουν την ισότητα των δύο µελών της (1), στην οποία υ-

πάρχει το φανταστικό  i στο α΄ µέλος.  

Όµως οι ιδιοτιµές επιβάλλεται να είναι πραγµατικοί αριθµοί γιατί είναι µετρήσιµα 

µεγέθη. Άρα η ( )nlm rψ
r

 είναι υποχρεωτικά µιγαδική! 
 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των κυµατοσυναρτήσεων ( )nlm rψ
r

για το άτοµο, όπως προ-

ανέφερα, δεν είναι πραγµατικές. 
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Όµως λόγω της σφαιρικής συµµετρίας του δυναµικού µε την οποία εξετάστηκε το 

άτοµο (πολυηλεκτρονιακό) και προέκυψαν οι ιδιοσυναρτήσεις του ( )nlm rψ
r

, µας δίνε-

ται η ελευθερία, ειδικά σε αυτά τα δυναµικά (τα σφαιρικά, θωρακισµένα) να γράψου-

µε ότι  
2 2( ) ( )=nlm nlmr rψ ψ

r r
 

 

 Όµως το θέµα δεν είναι αν σε κάποιες περιπτώσεις κυµατοσυναρτήσεων τυχαίνει να 

είναι το 
2 2( ) ( )=nlm nlmr rψ ψ

r r
 .   

 

Το θέµα είναι ότι όταν στη κβαντοµηχανική ή έστω σε βιβλίο σχολικό (που τελείως 
αναίτια έµπλεξε κυµατοσυναρτήσεις και πιθανότητες ως ύλη για πανελλαδικές εξετάσεις παι-

διών) γράψουµε 
2

( )nlm rψ
r

 αντί για το σωστό 
2

( )nlm rψ
r

, τότε θα κάνουµε ζηµιά και στα 

παιδιά και στον καθηγητή: 

α) Οι καθηγητές σιγά σιγά ξεχνάµε ότι στη κβαντοµηχανική οι λύσεις της εξίσωσης 

Schrödinger είναι πάντα και όλες µιγαδικές.  
 

β) Οι καθηγητές σιγά σιγά ξεχνάµε ότι οι λύσεις της χρονοανεξάρτητης εξίσωσης 

Schrödinger κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι µιγαδικές συναρτήσεις και συνεπώς 

ότι η γραφή 
2

( )nlm rψ
r

είναι καθοριστικής αξίας γιατί αυτή η απόλυτη τιµή και όχι το 

τετράγωνο δίνει πυκνότητα πιθανότητας. 
 

γ) Οι καθηγητές σιγά σιγά ξεχνάµε ότι «έτυχε» για το σφαιρικής συµµετρίας θωρακι-

σµένο δυναµικό µε το οποίο εξετάσαµε τα πολυηλεκτρονιακά άτοµα να έχουµε τη 

σχέση 
2 2( ) ( )=nlm nlmr rψ ψ

r r
 η οποία δεν ισχύει ούτε κατά διάνοια σε άλλες περιπτώ-

σεις, όπως π.χ. στους δεσµούς, στους υβριδισµούς, στην συνύπαρξη πολλών ηλε-

κτρονίων κάπου όπως είναι το άτοµο κ.λ.π.  
 

δ) Οι καθηγητές σιγά σιγά ξεχνάµε και δε µαθαίνουµε «καλά γράµµατα» στα παιδιά. 
 

ε) Οι καθηγητές σιγά σιγά ξεχνάµε να δώσουµε τη λάµψη των Μαθηµατικών, όπου 

µιγαδικές και µόνο µιγαδικές συναρτήσεις, «αφύσικα» πράγµατα που δεν έχουν κα-

µιά πραγµατική απεικόνιση,  «βουτάνε» στο Κόσµο µας και τον αναλύουν δίνοντας 

µας στο τέλος πραγµατικά αποτελέσµατα, πειραµατικά επιβεβαιωµένα. 

 

.............................. 
 

∆ηµήτρη στη κβαντοµηχανική υπάρχει ΜΟΝΟ 
2

( )nlm rψ
r

. Όλα τα υπόλοιπα δηµιουρ-

γούν προβλήµατα.  

Φαντάζεσαι πόση µεγάλη ασφάλεια θα ήταν η γραφή 
2

( )nlm rψ
r

 ; 

Δεν είναι προφανές ότι και τα παιδιά και οι καθηγητές θα ρωτούσαν γιατί δε 

βγαίνει το απόλυτο, αφού είναι στο τετράγωνο και όλοι κάποια στιγµή θα ήξεραν 

την απάντηση;  
 

ες τώρα πόση ζηµιά έκανε το σχολικό.  

Ας αναρωτηθούµε πόσα παιδιά και πόσοι καθηγητές ξέρουν ότι το ψ είναι υποχρεω-

τικά µιγαδική συνάρτηση και ότι το   
2

( )nlm rψ
r

  είναι µια λάθος γραφή για την κβα-

ντοµηχανική και ότι δεν είναι ίδιο µε το σωστό 
2

( )nlm rψ
r

. 
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Γράφεις Δηµήτρη: 
«...2) Η αφετηρία της θεωρίας του de Broglie δεν σχετίζεται µε κάποια αντίστροφη θεώρηση 

του µοντέλου του Bohr. Όπως µπορεί να δει κανείς στο έγκυρο  M. Jammer , The Conceptual 

Development of Quantum Mechanics ,  McGraw-Hill (1966) σελ. 236 κ.ε.  αυτό που ώθησε 

τον Louis de Broglie στην υπόθεσή του ήταν συζητήσεις µε τον πειραµατιστή αδερφό του για 

την διπλή συµπεριφορά των ακτινών x (κυµατική και σωµατιδιακή).  Επίσης χρησιµοποιώντας 

και την θεωρία της σχετικότητας  κινήθηκε στο πλαίσιο που είχε δηµιουργήσει ο ιδιοφυής Ιρ-

λανδός Hamilton 100 χρόνια πριν. Ο Hamilton στην προσπάθειά του να βρει έναν κοινό µαθη-

µατικό φορµαλισµό για την µηχανική και την οπτική θεώρησε ότι η κίνηση ενός µηχανικού συ-

στήµατος σταθερής ενέργειας , ισοδυναµεί  µε την διάδοση ενός αφηρηµένου κύµατος στον θε-

σεογραφικό χώρο όπου τον ρόλο της συχνότητας και του κυµατικού διανύσµατος παίζουν  αντί-

στοιχα η ενέργεια και η ορµή διαιρεµένες µε µια σταθερά. Επίσης τον ρόλο των ισοφασικών 

επιφανειών παίζουν οι επιφάνειες ίσης δράσης .  

 

Απάντηση: 
 ∆εν έχω καµιά αντίρρηση σε όσα λες. Ίσως να είναι και έτσι. Υπάρχουν ικανότατοι 

συνάδελφοι στο δίκτυο που ξέρουν πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία. Εγώ ξέρω από 

σχεδόν τίποτε έως απολύτως τίποτε. 

Αλλά ό,τι και να έκανε ο De Broglie δε µου το βγάζεις από το µυαλό ότι ήθελε να 

πάει µε «πονηριά» (αυτό θα έκανα και γω) λίγο πιο µπροστά θεωρητικά ώστε να αποδεί-

ξει τη σχέση του Bohr mυr=nћ. 

Αλλά ό,τι και να έγινε τώρα πια αυτά που είπε έχουν ήδη τελειώσει εδώ και χρόνια. 

 

 

Γράφεις Δηµήτρη: 
«...3) Βεβαίως  η θεωρία του de Broglie είναι µια ‘πρωτόγονη’ και ατελής µορφή κβαντικής 

θεωρίας που όµως επιδοκιµάστηκε από τον Einstein και άνοιξε τον δρόµο στον  Schrödinger 

για την διατύπωση της εξίσωσής του. ‘Έννοιες όπως το µήκος κύµατος de Broglie   εξακολου-

θούν να χρησιµοποιούνται από τους επαγγελµατίες φυσικούς. Π.χ. σε ένα από τα πλέον έγκυρα 

βιβλία στατιστικής φυσικής  διαβάζουµε: « The system under consideration in the classical 

kinetic theory of gases is a dilute gas of N molecules enclosed in a box of volume V. The tem-

perature is sufficiently high and the density is sufficiently low for the molecules to be local-

ized wave packets whose extensions are small compared to the average intermolecular dis-

tance. For this to be realized the average de Broglie wavelength of a molecule must be much 

smaller than the average interparticle separation» (K. Huang. Statistical mechanics 2ed., 

Wiley, 1987, σελ. 52)» 

 

Απάντηση: 

α) ∆ηµήτρη η θεωρία De Broglie δεν είναι µια «...‘πρωτόγονη’ και ατελής µορφή κβαντι-

κής θεωρίας...» όπως λες. Είναι µια απάτη! ∆εν έχει τίποτε κβαντικό µέσα της. 

Ο De Broglie έπρεπε να πάρει µια αναγνώριση για την ετοιµασία που έκανε στην εξί-

σωση Schrödinger, αλλά όχι και Nobel. Είπε κάτι που όχι απλά δεν ισχύει, αλλά µας 

θαλασσώνει όλους µέσα στα λάθη και τις παρανοήσεις. Και να πάρει Nobel γι΄ αυτό;  

β) Το όνοµα Einstein γιατί το χρησιµοποιείς; ∆εν έκανε λάθη ο Einstein; ∆έχτηκε πο-

τέ την κβαντοµηχανική; 

γ) Εγώ ∆ηµήτρη δεν είµαι επαγγελµατίας Φυσικός; Σάµατις ξέρω και καµιά άλλη 

δουλειά να κάνω; Γιατί δεν αναφέρεις ότι και ο Θρασύβουλος, ο «επαγγελµατίας», δε 

χρησιµοποιεί από τα 19 του χρόνια, από φοιτητής δηλαδή, τον όρο υλικά κύµατα;  
(Το ίδιο πιθανώς να κάνουν και χιλιάδες άλλοι επαγγελµατίες φυσικοί στον κόσµο.) 

Κάτι είπε ο Νίκος ο ∆απόντες για τη Γαλλία και το τί κάνουν σήµερα εκεί, µε τον δι-

κό τους το De Broglie.  
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δ) Αντί να ζητάµε ευθύνες από µένα που απορρίπτω κατηγορηµατικά την έννοια «υ-

λικά κύµατα», καλύτερα να ζητήσουµε ευθύνες από αυτόν τον κ. K. Huang που χρη-

σιµοποιεί την έννοια µήκος κύµατος υλικού κύµατος, ενώ αυτή σήµερα δεν υφίσταται 

ως έννοια σε καµιά απολύτως σοβαρή φυσική θεωρία.  

 

 

Στη διεύθυνση 
 

http://ylikonet.gr/group/themata/forum/topics/3647795:Topic:221181?commentId=3647795

%3AComment%3A225760&groupId=3647795%3AGroup%3A5901 
 

βρίσκεται το τευχάκι  ΜΗΚΟΣ De Broglie (Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας ) 
 

για το µήκος κύµατος De Broglie που έδωσα σε όσους παρακολούθησαν την οµιλία 

µου τότε και σε σας.  

Νοµίζω ότι εκφράζει σαφέστατα τις απόψεις µου. 

 

 

Πήλιο, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 

 

 

 

 

Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας 


