Ο Μακρόκοσµος, ο Μικρόκοσµος και το στάσιµο κύµα.
Μια ιστορική αναδροµή.
Αφορµή για την παρούσα ανάρτηση αποτέλεσε µια παλιά ιδέα για το πώς θα ήταν
ενδεχοµένως, τα πράγµατα στην περίπτωση που οι ενδιαφερόµενοι να σπουδάσουν
κάποια από τις Θετικές Επιστήµες ή και ειδικότερα τη θετικότερη απ’ αυτές -τη
Φυσική- στα πλαίσια ενός υποθετικού εκπαιδευτικού συστήµατος που δεν θα
διαχώριζε τη διδακτέα ύλη, σε αυτή που δεν εξετάζεται υποχρεωτικά (∆ιάβαζε
Φυσική Γενικής Παιδείας) και σε αυτήν που εξετάζεται και είναι εξαιρετικά
περιορισµένη (∆ιάβαζε Φυσική Κατεύθυνσης).
Επιπροσθέτως, µε απασχολούσε η αναζήτηση µιας χρονολογικής παρουσίασης των
κυµατικών φαινοµένων, µε αφορµή την εφαρµογή κάποιων συµπερασµάτων και
εννοιών που είχαν προκύψει από τη µελέτη των κυµατικών φαινοµένων στο
Μακρόκοσµο και στο Μικρόκοσµο. Μετά από αρκετή αναζήτηση, βρήκα όσα
αφορούν το ιστορικό υπόβαθρο σ’ αυτό το κοµµάτι της Φυσικής και αρχίζω µε την
όσο το δυνατόν πιο σύντοµη παρουσίασή του.
Η ιστορία της µελέτης των κυµατικών και ταλαντωτικών φαινοµένων πηγαίνει
πολλούς αιώνες πίσω. Οι αρχικές µελέτες ήταν, φυσικά, περισσότερο στηριγµένες
στην παρατήρηση, παρά ποσοτικές και συχνά είχαν να κάνουν µε τους µουσικούς
τόνους ή τα υδάτινα κύµατα, δύο από τις πιο κοινές περιπτώσεις που έχουν σχέση µε
την κυµατική κίνηση. Από την εποχή του Galileo και έπειτα, η επιστήµη των
ταλαντώσεων και των κυµάτων προοδεύει ταχύτατα. Οι εξελίξεις σ’ αυτή την
περιοχή της Φυσικής θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν χρονικά όπως ακολούθως:
Έκτος αιώνας π.x : Ο Πυθαγόρας µελέτησε την προέλευση των µουσικών ήχων
και των ταλαντώσεων των χορδών.
1636 : Ο Mersenne παρουσίασε την πρώτη σωστή έκδοση περιγραφής των
ταλαντώσεων και των κυµάτων.
1638 : O Galileo περιέγραψε τις ταλαντώσεις των εκκρεµών ,το φαινόµενο του
συντονισµού και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις ταλαντώσεις των χορδών
1678: O Robert Hooke εκφράζει το νόµο της αναλογίας µεταξύ της δύναµης και
της παραµόρφωσης των ελαστικών σωµάτων. Αυτός ο νόµος δηµιουργεί τη βάση για
τη στατική και δυναµική θεωρία της ελαστικότητας.
1686: Ο Newton διερεύνησε την ταχύτητα του νερού και του ήχου στον αέρα.
1700: O Saureur υπολόγισε τη συχνότητα ταλάντωσης µιας τεντωµένης χορδής.
1713: O Taylor υπολόγισε µία πλήρη δυναµική λύση για τις ταλαντώσεις µιας
χορδής.
1744: O Leonard Euler (1744) και ο Daniel Bernoulli (1751) παρήγαγαν την
εξίσωση για τις ταλαντώσεις δοκών και κατάφεραν να υπολογίσουν τις normal
modes για διάφορες οριακές συνθήκες.
1747: Ο D’ Alembert παρήγαγε την εξίσωση της κίνησης χορδής και έλυσε το
πρόβληµα των αρχικών τιµών.
1755: O D.Bernoulli δηµιούργησε την Αρχή της Επαλληλίας και την εφάρµοσε
στις ταλαντώσεις των χορδών.
1759: O Lagrange ανέλυσε τη χορδή σαν ένα σύστηµα διακριτών υλικών σωµατίων.
1766: Ο L.Euler προσπάθησε να αναλύσει την ταλάντωση ενός κουδουνιού µε βάση
τη συµπεριφορά των καµπυλοµένων δοκών.O James Bernoulli (1789) επίσης,
προσπάθησε να αναλύσει αυτό το πρόβληµα.
1802: Ο E.F.F Chlandi ανακοίνωσε πειραµατικές ανακαλύψεις στις ταλαντώσεις των
δοκών και στις διαµήκεις και στροφικές ταλαντώσεις των ράβδων.
1815: H Madam Sophie Germain ανέπτυξε την εξίσωση για τις ταλαντώσεις µιας
πλάκας.
1821: O Navier διερεύνησε τις γενικές εξισώσεις της ισορροπίας και ταλάντωσης
των ελαστικών στερεών. Αν και δεν έτυχαν της πλήρους αποδοχής όλα τα
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αποτελέσµατα της δουλειάς του , αυτή αντιπροσωπεύει µία από τις πιο σηµαντικές
εξελίξεις στη µηχανική.
1822: O Gauchy ανέπτυξε τις περισσότερες από τις απόψεις της απλής θεωρίας της
ελαστικότητας συµπεριλαµβανοµένων των δυναµικών εξισώσεων της κίνησης ενός
στερεού.O Poisson(1829) επίσης, ανακάλυψε τις γενικές εξισώσεις.
1828: Ο Poisson ανακάλυψε τη διάδοση των κυµάτων δια µέσου ενός ελαστικού
µέσου. Βρήκε ότι δύο τύποι κυµάτων, τα διαµήκη και τα εγκάρσια , µπορούσαν να
υπάρχουν. Ο Gauchy(1830) επέτυχε ένα παρόµοιο αποτέλεσµα. Ο Poisson επίσης
έλυσε το πρόβληµα των ακτινικών ταλαντώσεων µιας σφαίρας.
1828: Ο Poisson δηµιούργησε προσεγγιστικές θεωρίες για τις ταλαντώσεις των
ράβδων.
1862: Ο Glebsch θεµελίωσε τη γενική θεωρία των ελεύθερων ταλαντώσεων των
στερεών σωµάτων χρησιµοποιώντας normal modes.
1872: Ο J.Hopkinson εκτέλεσε τα πρώτα πειράµατα στη διάδοση πλαστικών
κυµάτων σε καλώδια.
1876: Ο Pochhammer δηµιούργησε την εξίσωση συχνότητας για τη διάδοση των
κυµάτων σύµφωνα µε τις εξισώσεις της ελαστικότητας. Ο Chree(1889) διεξήγαγε
παρόµοιες µελέτες.
1880: O Jaerisch ανέλυσε το γενικό πρόβληµα των ταλαντώσεων µιας σφαίρας.Στο
ίδιο αποτέλεσµα κατέληξε ανεξάρτητα και o Lamb(1882).
1882: O Hertz ανέπτυξε την πρώτη επιτυχηµένη θεωρία της πρόσκρουσης.
1883: O St. Venant συνένωσε τη δουλειά στην πρόσκρουση των προηγούµενων
ερευνητών και παρουσίασε τα αποτελέσµατά του στην εγκάρσια πρόσκρουση.
1887: Ο Rayleigh ανακάλυψε τη διάδοση των επιφανειακών κυµάτων σ ένα στερεό.
1888: Ο Rayleigh και ο Lamb (1889) παρήγαγαν την εξίσωση συχνότητας για
κύµατα σε δίσκο, σύµφωνα µε την ακριβή θεωρία της ελαστικότητας.
1904: Ο Lamb πραγµατοποίησε την πρώτη ανακάλυψη της διάδοσης παλµού σε
στερεό ελεύθερο ως προς την µία διάστασή (διεύθυνση)του.
1911: Ο Love ανέπτυξε τη θεωρία των κυµάτων σ΄ ένα λεπτό στρώµα υπερκείµενο
στερεού και έδειξε ότι τέτοια κύµατα ευθύνονται για κάποιες ανωµαλίες σε
σεισµογραφικές καταγραφές.
1914: Ο B.Hopkinson εκτέλεσε πειράµατα στη διάδοση ελαστικών παλµών σε
ράβδους.
1921: O Timoshenko ανέπτυξε µια θεωρία για λεπτές ράβδους η οποία εξηγούσε
τη διατµητική παραµόρφωση (shear deformation).
1930:O Donell µελέτησε το φαινόµενο ενός µη γραµµικού νόµου δύναµης
παραµόρφωσης κατά τη διάδοση κυµάτων πίεσης σε µία ράβδο.
1942:Οι Von Karman,Taylor(1942) και Rakmatulin ανέπτυξαν µία θεωρία για
ένα -µίας διάστασης πεπερασµένου πλάτους - πλαστικό κύµα.
1949:O Davies δηµοσίευσε µία εκτεταµένη θεωρητική και πειραµατική µελέτη στα
κύµατα σε δοκούς.
1951:O Mindlin παρουσίασε µία προσεγγιστική θεωρία για κύµατα σε µια πλάκα η
οποία παρείχε µία γενική βάση για την ανάπτυξη θεωριών υψηλότερης τάξης για
πλάκες (ελάσµατα) και ράβδους.
1951:O Malvern ανέπτυξε µία θεωρία µε γραµµική εξάρτηση ανάµεσα στη δύναµη και
την παραµόρφωση για τη διάδοση πλαστικών κυµάτων.
1955: O Perkeris παρουσίασε τη λύση στο πρόβληµα του Lamb για τη διάδοση
παλµού σε στερεό ελεύθερο ως προς τη µία διάστασή του.
Οι εξελίξεις στη διάδοση κυµάτων δεν σταµατούν βεβαίως το 1955, αλλά
συνεχίζονται και έχουν να κάνουν µε τη δηµιουργία διαφόρων προσεγγιστικών
θεωριών για τη διάδοση των κυµάτων σε δίσκους και ράβδους, καθώς και µε την
ανάλυση παροδικών καταστάσεων φορτίου. Η διάδοση κυµάτων σε ηµιχώρους ,
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ελάσµατα και ράβδους έτυχε σηµαντικού ενδιαφέροντος .Η ανάπτυξη
προσεγγιστικών τεχνικών για την ανάλυση της διάθλασης έχει γίνει ήδη µε επιτυχία.
Τέλος, η χρήση των υπολογιστών κατέστησε δυνατή την επίλυση ενός αριθµού
προβληµάτων ,που σε άλλη περίπτωση θα ήταν αδιερεύνητα.
Α. Το στάσιµο κύµα στο µακρόκοσµο
Α1.Περιοδικά κύµατα-Το ηµιτονοειδές κύµα.
Θα αναθερθώ σε κάποιες βασικές έννοιες της κυµατικής που όλοι γνωρίζουµε, όχι για
να κουράσω ,αλλά γιατί θα τις χρειαστώ στη συνέχεια, προκειµένου να µεταφέρω τα
τεκταινόµενα στον µακρόκοσµο σε σχέση µε το στάσιµο κύµα και στο µικρόκοσµο.
Ένα περιοδικό κύµα χαρακτηρίζεται από την συχνότητα του , την ταχύτητα διάδοσής
του και το µήκος κύµατός του.Τα τρία αυτά µεγέθη συνδέονται µε τη θεµελιώδη
σχέση της κυµατικής:
υ=f • λ
Στην περίπτωση κυµάτων που η ταχύτητά τους δεν εξαρτάται από τη συχνότητα ή
το µήκος κύµατος (nondispersive waves), όπως είναι τα ηχητικά κύµατα ή τα
φωτεινά κύµατα, όταν διαδίδονται στο κενό κύµατα διαφορετικών συχνοτήτων
διαδίδονται µε την ίδια ταχύτητα µε αποτέλεσµα, ήχοι από διαφορετικά όργανα µιας
ορχήστρας να φθάνουν ταυτόχρονα στον ακροατή. Στην αντίθετη περίπτωση, το
αποτέλεσµα δεν θα ήταν αρµονικό. Η περίοδος Τ του κύµατος που είναι το
αντίστροφο της συχνότητας f συσχετίζεται µε το ύψος του τόνου του ήχου. Για
παράδειγµα, µικρή περίοδος ,άρα µεγάλη συχνότητα, σηµαίνει υψηλή νότα. Οι ήχοι
που καθορίζουν τις νότες είναι περιοδικοί ήχοι. Στα κύµατα φωτός η συχνότητα
αντιστοιχεί στο χρώµα. Το καφέ χρώµα που δεν υπάρχει στο ουράνιο τόξο δεν είναι
περιοδικό κύµα φωτός.
Από τις διάφορες περιπτώσεις περιοδικών κυµάτων το ηµιτονοειδές κύµα είναι η
σηµαντικότερη περίπτωση. Οι Φυσικοί και οι Μηχανικοί, πιθανότατα, να αισθάνονται
άβολα, ορίζοντας ως κυµατοµορφή µε ορισµένη συχνότητα και µήκος κύµατος, µια
κυµατοµορφή όπως ο ήχος του φωνήεντος “α” .Προφανώς, η ενόχληση τους δεν
είναι θέµα προκατάληψης ή διαίσθησης αλλά έχει να κάνει µε το ότι ο Γάλλος
Μαθηµατικός Fourier έδειξε ότι κάθε περιοδικό κύµα συχνότητας f µπορεί να
δηµιουργηθεί από την επαλληλία ηµιτονοειδών κυµάτων µε συχνότητες f,
2f ,3f ….Από την άποψη αυτή τα ηµιτονοειδή κύµατα είναι τα βασικά δοµικά υλικά
όλων των κυµάτων. Η διευκρίνιση αυτή γίνεται, γιατί, το πόσο σπουδαίο είναι κάτι,
είναι τελικά και θέµα του πόσο χρήσιµο είναι. Για παράδειγµα, η ακοή µας
αντιλαµβάνεται δύο ήχους διαφορετικής συχνότητας ως ήχους του ίδιου τόνου,
ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι ηµιτονοειδή κύµατα ή όχι. Αντίθετα η όρασή µας
αντιλαµβάνεται ένα χρώµα ως απλό (δηλαδή ότι ανήκει στα χρώµατα του ουράνιου
τόξου), µόνον, αν το κύµα που του αντιστοιχεί είναι ηµιτονοειδές.
Α2.Κύµατα διασποράς (dispersive waves).
Στην περίπτωση που η ταχύτητα ενός κύµατος δεν εξαρτάται από τη συχνότητα ή το
µήκος κύµατος η σχέση υ=f λ καθορίζει µια σταθερή σχέση µεταξύ δύο οιωνδήποτε
παραµέτρων ,αν η τρίτη παραµένει σταθερή. Υπάρχουν, όµως, κύµατα που η ταχύτητα
τους εξαρτάται από την συχνότητα και το µήκος κύµατος και ονοµάζονται κύµατα
διασποράς(dispersive waves), όπως τα υδάτινα επιφανειακά κύµατα, που η ταχύτητά
τους εξαρτάται από το βάθος του νερού: δηλαδή αυξάνει µε το βάθος του νερού. Σε
δεδοµένο βάθος νερού, τα µεγαλύτερου µήκους κύµατος κύµατα διαδίδονται ταχύτερα.
Γι’ αυτό και στην περίπτωση θύελλας είναι αυτά που συναντούν πρώτα το πλοίο. Το
γεγονός αυτό της µη ταυτόχρονης άφιξης των κυµάτων χαρακτηρίζεται ως διασπορά
(dispersion). Στα υδάτινα επιφανειακά κύµατα, διασπορά παρατηρείται και στο πλάτος
του κύµατος, όπου κύµατα διαφορετικού πλάτους διαδίδονται µε διαφορετική
ταχύτητα. Πάντως αυτό το φαινόµενο δεν είναι γραµµικό. Η αλλαγή του βάθους του
νερού προκαλεί αλλαγή στο µήκος κύµατος και στην περίπτωση των ωκεάνιων
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κυµάτων, καθώς αυτά επιβραδύνονται, όταν πλησιάζουν στην ακτή. Η κορυφή του
κύµατος “κουλουριάζεται” και τελικά καταλήγει σε “διαρρηγµένο κύµα” (Βreaking wave)
(εικόνα 1), δηλαδή ένα κύµα στο οποίο, όταν το πλάτος του αποκτήσει µία
συγκεκριµένη τιµή, µεγάλο ποσό της ενέργειας του κύµατος µετατρέπεται σε
στροβιλώδη κινητική ενέργεια. Μια απλουστευµένη -και στα πλαίσια της Λυκειακής
Φυσικής- σκέψη που θα µπορούσε να δικαιολογήσει το φαινόµενο του κύµατος
επιφανείας, που πλησιάζει την ακτή θα ήταν ότι, καθώς το µήκος κύµατος του
κύµατος µικραίνει, η ενέργεια του κύµατος πρέπει να κατανεµηθεί χωρικά σε
µικρότερη έκταση (µικρότερο µήκος κύµατος) µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το πλάτος
του κύµατος.

(εικόνα 1)
Η ταχύτητα διάδοσης της φάσης ενός κύµατος ονοµάζεται ταχύτητα φάσης (phase
velocity) υp και αποτελεί την ταχύτητα διάδοσης οποιουδήποτε χαρακτηριστικού του
κύµατος (π.χ της κορυφής του).Μία ταχύτητα που δεν µεταφέρει κάποιο φυσικό
µέγεθος (π.χ µάζα, ενέργεια ,ορµή), δηλαδή “κάτι που έχει φυσική υπόσταση”, µοιάζει
να είναι “άχρηστη”. Σ’ αυτό το σηµείο, ας µου επιτραπεί να σχολιάσω ότι η Ελληνική
γλώσσα δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε όρους όπως “φυσικό µέγεθος ή
φυσική υπόσταση” για κάτι που θέλουµε να δηλώσουµε ότι “υπάρχει”, αντί του
επιστηµονικά αγοραίου όρου της σηµερινής ∆ιεθνούς γλώσσας “stuff=πράµα ή υλικό”
που συνήθως χρησιµοποιείται για να δηλώσει ενόχληση ή αποδοκιµασία. Όµως και κάτι
που θεωρείται άχρηστο, πολλές φορές είναι χρήσιµο και µόνο γιατί µας κάνει να
αναζητήσουµε και να ορίσουµε τι είναι χρήσιµο, όπως θα δούµε στη συνέχεια, όταν θα
ασχοληθούµε µε το µικρόκοσµο.
Στην περίπτωση ενός ηµιτονοειδούς κύµατος που εκτείνεται απείρως µακριά δεν
υπάρχει η δυνατότητα να θεωρήσουµε ότι κάποιο φυσικό µέγεθος π.χ η ενέργεια
µεταφέρεται από µια περιοχή του χώρου σε κάποια άλλη µε τη φασική ταχύτητά υp,
αφού δεν µπορεί κάποιος να διακρίνει σ’ αυτό αρχή και τέλος.
Ένα κύµα διασποράς, στην απλούστερη δυνατή εκδοχή του, µπορεί να θεωρηθεί ως
η επαλληλία δύο συνιστώντων κυµάτων µε µήκη κύµατος που διαφέρουν ελάχιστα
µεταξύ τους και αντίστοιχα είναι λ και λ+dλ .Οι φασικές ταχύτητες τους στο µέσο
διάδοσης είναι αντίστοιχα υ και υ+dυ.
Στο σχήµα 1 φαίνονται τα κύµατα – συνιστώσες τις χρονικές στιγµές t και t+∆t
(∆t διότι θεωρούµε ένα χρονικό διάστηµα που δεν είναι απαραίτητα απειροστό, ώστε
στη διάρκειά του, τα κύµατα να διαδίδονται µέσα στο µέσο σε αποστάσεις που η
κυµατική εικόνα επαναλαµβάνεται).Τη χρονική στιγµή t οι κορυφές Γ και Γ’ είναι σε
φάση και δηµιουργούν ένα µέγιστο που αποτελεί το κυρίαρχο “τοπικό”
χαρακτηριστικό του κύµατος διασποράς. Τη χρονική στιγµή t+∆t η κορυφή ∆’ του
κύµατος µήκους κύµατος λ+dλ και ταχύτητας υ+dυ “προσπερνάει” την κορυφή ∆
του κύµατος µήκους κύµατος λ και σχηµατίζεται πάλι µέγιστο. Η σύµπτωση των
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κορυφών των δύο κυµάτων ∆ και ∆’ “εντοπίζει” το µέγιστο του κύµατος διασποράς.
Ορίζουµε ως οµαδική ταχύτητα (group velocity) υg την ταχύτητα µε την οποία
µετακινείται το µέγιστο του κύµατος διασποράς. Καθώς το κύµα διασποράς διαδίδεται
µέσα στο µέσο διασκορπίζονται τα κύµατα –συνιστώσες τα οποία διαδίδονται µε
διαφορετικές ταχύτητες. Σ΄αυτήν την περίπτωση µπορούµε να θεωρήσουµε ότι
κάποιο φυσικό µέγεθος π.χ. η ενέργεια µεταφέρεται µε την οµαδική ταχύτητα υg
αφού το περιοδικά εµφανιζόµενο µέγιστο δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουµε πότε
για παράδειγµα η µεταφερόµενη ενέργεια γίνεται µέγιστη.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου ∆t η κορυφή ∆’ µετακινείται κατά x’=(υ+dυ)∆t (1) και η
(1)

κορυφή ∆ αντίστοιχα κατά x=υ∆t (2). Αλλά x’ – x = dλ ⇒ ∆t=
(2)

dλ
(3)
dυ

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα το µέγιστο της κορυφής που προκύπτει από την επαλληλία
των δύο κυµάτων µετακινείται κατά υ∆t-λ.Άρα υg =
υg = υ - λ

υ∆t - λ
λ (3)
= υ⇒
∆t
∆t

dυ
(4)
dλ

Η τελευταία σχέση συνδέει την οµαδική ταχύτητα υg µε την φασική ταχύτητα υ=υp.
Γ+Γ'

υ
λ

Γ

∆

∆'

Β

λ+dλ

Γ'

Α

Β'

υ+dυ

t

κορυφές σε φάση
Ζ

Ε

∆

Γ

t+∆t
Ζ'

Ε'

∆'

∆+∆'

(Σχήµα 1)
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Γ'

Ο ρυθµός διάδοσης της κορυφής – άθροισµα (Γ+Γ', ∆+∆') ορίζεται ως οµαδική
ταχύτητα υg του κύµατος.
Α3.Στάσιµα Κύµατα σε χορδή µήκους L µε ακίνητα άκρα.
Τα ηµιτονοειδή κύµατα είναι τα µόνα κύµατα που έχουν την µαθηµατική ιδιότητα, όταν
αθροίζουµε κύµατα που έχουν το ίδιο µήκος κύµατος , να δίνουν ηµιτονοειδές κύµα του
ίδιου µήκους κύµατος. Αυτός είναι και ο λόγος που το ηµιτονοειδές κύµα είναι το µοναδικό
το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει στάσιµο κύµα. ∆ηλαδή, µια διαρκής ταλάντωση σ’ ένα
τµήµα ενός µέσου η οποία δεν µεταφέρεται, καθώς τα άκρα του τµήµατος του µέσου
παραµένουν ακίνητα. Αυτό σηµαίνει ότι το ηµιτονοειδές κύµα παράγει τη µορφή του , αν
κάποιος βρει την κατάλληλη συχνότητα, διότι κανένα άλλο σχήµα δεν είναι δυνατό, καθώς
δύο ηµιτονοειδή κύµατα “πηγαίνουν και έρχονται’’ αλληλοαναιρούµενα στα άκρα του
τµήµατος του µέσου, µε αποτέλεσµα το “άθροισµά τους” να εµφανίζεται σταθερό.
Ας θεωρήσουµε µια τεντωµένη ελαστική χορδή µήκους L τα άκρα της οποίας είναι
σταθερά. ∆ηµιουργούµε κτυπώντας τη χορδή ηµιτονοειδές κύµα το οποίο διαδίδεται
µε συγκεκριµένη ταχύτητα υ. Το κύµα ανακλάται στα ακίνητα άκρα της χορδής και
δηµιουργείται στάσιµο κύµα. Η σχέση που συνδέει τις τιµές συχνότητας µε το µήκος
της χορδής και την ταχύτητα διάδοσης του κύµατος είναι: L= n

υ
υ
n=1,2,3… (5)
ή L= n f ή f=n
2
2L

(Σχήµα 2)

λ
µε n=1,2,3…
2

f0

Από την τελευταία σχέση προκύπτει ότι για τις τιµές
της παραµέτρου n=1,2,3… ,αντίστοιχα προκύπτουν οι
τιµές συχνότητας f0 =

υ
, 2f0 , 3f0 , 4f0 …
2L

2f0

Η συχνότητα για n=1 ονοµάζεται θεµελιώδης ή πρώτη
αρµονική, η συχνότητα για n=2 δεύτερη αρµονική κλπ.
Κάθε µία αρµονική είναι και ένας τρόπος ταλάντωσης

3f0

της χορδής ,γνωστοί µε τον όρο normal modes.
Το γεγονός ότι στάσιµο κύµα δηµιουργείται για
συγκεκριµένες τιµές συχνότητας είναι στην ουσία του
η πρώτη εµφάνιση της ιδέας της κβάντωσης(!!) των

4f0

τιµών που µπορεί να πάρει ένα φυσικό µέγεθος.

(Σχήµα 2)
B. Το στάσιµο κύµα στο µικρόκοσµο
Η Κβαντοµηχανική ή Κβαντική Θεωρία είναι η θεωρία που στην Ανατολή του 20ου
αιώνα άλλαξε την εικόνα που υπήρχε για τον κόσµο των στοιχειωδών σωµατιδίων και
τις αλληλεπιδράσεις τους και µαζί µε τη Θεωρία της Σχετικότητας αποτελούν τους
δύο πυλώνες του οικοδοµήµατος της σύχρονης Φυσικής. Ένα σύντοµο χρονολόγιο
για την εξέλιξη της Κβαντοµηχανικής (Παλαιάς και Νέας) είναι:

6

Το 1900 ο Max Planck µελετά την ακτινοβολία του µέλανος (µαύρου) σώµατος.
Προσπαθεί να βελτιώσει µια σχέση, στην οποία είχε καταλήξει πριν από αυτόν ο Wien,
που αφορά την κατανοµή της ακτινοβολούµενης ενέργειας στις διάφορες συχνότητες.
Το πετυχαίνει, χρησιµοποιώντας την υπόθεση πως το φως εκπέµπεται από ένα µέλαν
σώµα, µόνο, σε συγκεκριµένα ποσά ενέργειας (κβάντα) ανάλογα µε τη συχνότητά
του. O Planck παρουσίασε τη σχετική εργασία, στις 14 ∆εκεµβρίου του 1900, στο
Συνέδριο της Γερµανικής Φυσικής Εταιρείας στο Βερολίνο.
Το 1905 ο Einstein σε µια προσπάθεια ερµηνείας του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου
γενικεύει την ιδέα του Planck, προτείνοντας ότι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία
συνίσταται από κβάντα. Κάθε κβάντο περιέχει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια που
µπορεί να υπάρξει για κάθε συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Το 1906 χρησιµοποιεί την
έννοια της κβάντωσης για να ερµηνεύσει την ειδική θερµότητα των στερεών σε
χαµηλές θερµοκρασίες.
Το 1911 ο Ernest Rutherford προτείνει το πλανητικό µοντέλο για το άτοµο,
σύµφωνα µε το οποίο τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από ένα πυρήνα που
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος της µάζας του ατόµου. Το µοντέλο αυτό ήταν
ασυµβίβαστο µε την κλασική φυσική, διότι, σύµφωνα µε αυτήν, τα ηλεκτρόνια θα
έπρεπε κατά την κίνησή τους να εκπέµπουν ακτινοβολία µε αποτέλεσµα να χάνουν
ενέργεια και έτσι τελικά να πέφτουν πάνω στον πυρήνα. Τα άτοµα, εποµένως, θα
ήταν ασταθή.
Το 1913 ο Niels Bohr προτείνει ότι η στροφορµή των ηλεκτρονίων που κινούνται σε
τροχιά γύρω από τον πυρήνα του ατόµου µπορεί να είναι µόνο ακέραιο πολλαπλάσιο
της ποσότητας h/2π, δηλαδή εµφανίζεται και αυτή σε κβάντα. Από αυτό προέκυπτε
ότι οι τροχιές πάνω στις οποίες µπορούσαν να βρίσκονται τα ηλεκτρόνια ήταν
συγκεκριµένες και εποµένως κι η ενέργειά τους το ίδιο. Ένα άτοµο εκπέµπει
ακτινοβολία µόνο, όταν ένα ηλεκτρόνιο µεταπηδήσει από µια τροχιά σε άλλη και η
διαφορά τους σε ενέργεια είναι E2 − E1 = hf. Έτσι, προέκυψαν οι πρώτοι κανόνες
που προσπαθούν να ερµηνεύσουν το φάσµα της ακτινοβολίας που εκπέµπουν ή
απορροφούν τα διάφορα υλικά.
Στην περίοδο 1914 – 1919 οι J.Franck και G.Hertz επιβεβαιώνουν πειραµατικά την
ύπαρξη σταθερών ενεργειακών καταστάσεων, µετρώντας την ενέργεια που χάνουν
ηλεκτρόνια που έχουν επιταχυνθεί όταν συγκρούονται µε άτοµα.
Ο A.Sommerfield επεξεργάζεται περαιτέρω τη θεωρία του N.Bohr και το αποτέλεσµα
είναι αυτό που ονοµάζεται παλιά κβαντική θεωρία. Αν και πολλά πειραµατικά
δεδοµένα εξηγούνται από αυτήν, υπάρχουν και άλλα που παραµένουν ανεξήγητα,
όπως το φαινόµενο Zeeman.
Το 1923 ο Arthur Compton δείχνει ότι οι αχτίνες Χ παρουσιάζουν χαρακτήρα
κυµατικό και σωµατιδιακό (φαινόµενο Compton ). Ο Louis De Broglie προτείνει ότι
και τα υλικά σωµατίδια συµπεριφέρονται µερικές φορές ως κύµατα. Αυτό γίνεται
γνωστό ως πρόβληµα του κυµατοσωµατιδιακού δυϊσµού, ενώ τα κύµατα ύλης που
προβλέπονται από αυτόν το συλλογισµό καθιερώθηκε να αποκαλούνται κύµατα De
Broglie.
To 1925 o Wolfgang Pauli εισάγει την απαγορευτική αρχή για τα ηλεκτρόνια,
σύµφωνα µε την οποία δύο ηλεκτρόνια δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται στην ίδια
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κβαντική κατάσταση. Η αρχή αυτή, σε συνδυασµό µε τη θεωρία του Bohr, εξηγεί την
σταθερότητα των ατόµων. Την ίδια χρονιά, οι Uhlenbeck και Goudsmit εισάγουν την
έννοια της ιδιοστροφορµής (σπιν) που δίνει ένα καινούργιο κβαντικό αριθµό, ο οποίος
ήταν απαραίτητος για την εφαρµογή της αρχής του Pauli.
Ο όρος «κβαντική φυσική» χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στο έργο «Planck’s

Universe in Light of Modern Physics» του Johnston.
Μέχρι την εποχή αυτή, η κβαντική θεωρία δεν είχε κάποια γενική δοµή και
µαθηµατικό υπόβαθρο. Ήταν ένα σύνολο από υποθέσεις, εµπειρικούς κανόνες,
µεθόδους υπολογισµού και θεωρήµατα και όχι µια συνεκτική θεωρία. ∆εν υπήρχε
σαφής αιτιολόγηση όλων αυτών και, έτσι, πολλοί θεωρούν αυτούς τους πρώτους
νόµους φαινοµενολογικούς. Η κατάσταση άλλαξε από δύο ανεξάρτητες προσπάθειες,
του Werner Heisenberg και του Erwin Schrodinger.
Ο όρος «Κβαντική Μηχανική» εµφανίζεται για πρώτη φορά σε µελέτη του Born το
1924, µε τίτλο "Περί της κβαντοµηχανικής" (Zur Quantenmechanik).
Το 1925 ο Heisenberg αναπτύσσει µια µαθηµατική δοµή για την κβαντική θεωρία,
βασισµένη στα µαθηµατικά των (πινάκων). Ο ίδιος, ωστόσο, αγνοεί αυτό το τµήµα
των Μαθηµατικών και αναγκάζεται να εφεύρει τον φορµαλισµό από την αρχή. Ο
Heisenberg βασίζεται σε µια ιδέα της σχολής του Γκέτιγκεν, σύµφωνα µε την οποία
τα µεγέθη εκείνα που δεν µπορούν να παρατηρηθούν άµεσα πρέπει να απορριφθούν
και να ασχολείται κανείς µόνο µε παρατηρήσιµα µεγέθη.
Το 1926 ο Schrodinger , ανεξάρτητα από τον Heisenberg και την σχολή του
Göttingen (Γκέτιγκεν), προτείνει µια εξίσωση που περιγράφει τα κύµατα De Broglie.
∆εχόµενος ότι υπάρχει µια συνάρτηση κύµατος Ψ(x,y,z,t) που αντιστοιχεί µε ένα
κινούµενο σωµατίδιο, αναζητά την γενική διαφορική εξίσωση η οποία θα ικανοποιείται
από την Ψ. Έτσι, καταλήγει στην περίφηµη εξίσωση Schrodinger. Η εξίσωση αυτή
αποτέλεσε απαραίτητο εργαλείο για την µελέτη της κίνησης των σωµατιδίων,
ιδιαίτερα, όταν αυτά βρίσκονται µέσα σε πεδίο δυνάµεων.
Την ίδια περίοδο πέφτει στα χέρια του Paul Dirac ένα αντίγραφο της εργασίας του
Heisenberg. Ο Dirac είχε αποφοιτήσει ως µηχανικός από το πανεπιστήµιο του Bristol
και στη συνέχεια πήρε πτυχίο Μαθηµατικών. Έτσι, ήταν ήδη εξοικειωµένος µε την
άλγεβρα των πινάκων. Επεξεργάζεται, λοιπόν, την εργασία και στέλνει πίσω στον
Heisenberg την δική του προσέγγιση.
Το 1927 οι Davisson και Germer επιβεβαιώνουν πειραµατικά την άποψη του De
Broglie για την επέκταση του κυµατοσωµατιδιακού δυϊσµού στα σωµατίδια ύλης, µε
την σκέδαση ηλεκτρονίων πάνω σε ένα κρύσταλλο. Το αποτέλεσµα της σκέδασης
υποδεικνύει µια καθαρά κυµατική συµπεριφορά.
Ο Pauli εισάγει στον φορµαλισµό το spin του ηλεκτρονίου.
Τον ίδιο χρόνο ο Von Neumann αναπτύσσει µια ολοκληρωµένη και αυστηρή
µαθηµατική βάση για την κβαντοµηχανική, κεντρικά στοιχεία της οποίας είναι οι
γραµµικοί τελεστές που δρουν πάνω σε χώρους Hilbert .
Ο Born συσχετίζει τις κυµατοσυναρτήσεις που προκύπτουν από την εξίσωση
Schrodinger µε την έννοια της πιθανότητας. Συγκεκριµένα, ερµηνεύει το τετράγωνο
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του µέτρου της κυµατοσυνάρτησης |Ψ(x,y,z,t)|2, ως την πυκνότητα πιθανότητας να
βρεθεί το εξεταζόµενο σύστηµα στις συντεταγµένες x,y,z,t. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται
ιδιαίτερα κρίσιµη, καθώς τα κβαντικά κύµατα νοούνται πλέον ως κύµατα πιθανότητας
και όχι ύλης, κάτι που λύνει και τις αντιφάσεις που δηµιούργησε η παλιά κβαντική
θεωρία.
Το 1928 ο Dirac διατυπώνει την σχετικιστική του εξίσωση για το ηλεκτρόνιο και άλλα
παρόµοια µε αυτό σωµατίδια (φερµιόνια), εξηγώντας ταυτόχρονα το σπιν και
προβλέποντας την ύπαρξη του αντιηλεκτρονίου (ή ποζιτρονίου) και των
αντισωµατιδίων γενικότερα.
Το 1932 ο Anderson ανακαλύπτει το ποζιτρόνιο µελετώντας κοσµικές ακτίνες.
Στο σηµείο αυτό η κβαντοµηχανική δεν τελειώνει, αλλά τίθενται οι βάσεις για την
εκρηκτική εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας που γνώρισε η ανθρωπότητα.
Αναπτύσσεται η πυρηνική φυσική και η µελέτη των στοιχειωδών σωµατιδίων, η
κβαντική χηµεία, εµβαθύνεται η µελέτη των ηµιαγωγών και εφευρίσκονται τα
τρανζίστορ, οδηγώντας στην «ηλεκτρονική επανάσταση», ερµηνεύονται οι
εσωτερικές διαδικασίες των άστρων, εφευρίσκονται τα λέιζερ, ανακαλύπτεται η
υπεραγωγιµότητα κλπ.
B1.Το φώς ως κύµα και σωµατίδιο.
Ο Planck διατυπώνει την παραδοχή ότι η ενέργεια της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας που εκπέµπεται από ένα « µέλαν σώµα » είναι κβαντωµένη. Οι τιµές
που επιτρέπεται να πάρει είναι τα ακέραια πολλαπλάσια της ποσότητας Ε=hf, όπου
h=η σταθερά του Planck και f=η συχνότητα της ακτινοβολίας.
Ο ίδιος εισήγαγε την κβάντωση της ενέργειας των φωτεινών κυµάτων ως ένα
µαθηµατικό τρίκ που παρήγαγε σωστά αποτελέσµατα χωρίς να πιστεύει ότι είχε
κάποια φυσική σηµασία.
Το 1905 ο Einstein εφαρµόζει την παραδοχή του Planck στην ερµηνεία του
Φωτοηλεκτρικού Φαινοµένου και την επεκτείνει, θεωρώντας ότι η κβάντωση είναι µία
ιδιότητα του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου. Η Υπόθεση των φωτονίων διατυπώνεται ως
εξής:Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα αποτελείται από φωτόνια µε ενέργεια Ε=hf, όπου
h=η σταθερά του Planck και f=η συχνότητα του κύµατος.
Η ορµή και όχι µόνο η ενέργεια είναι το φυσικό µέγεθος που πρέπει να ενυπάρχει
στο κβάντο φωτός –το φωτόνιο - για να θεωρηθεί αυτό ως σωµατίδιο. Πράγµατι η
ορµή του φωτονίου γράφεται p= m c όπου c=η ταχύτητα του φωτός. Η
σχετικιστική σχέση που συνδέει τη µάζα και την ενέργεια είναι Ε=m c2. Άρα p =

E
c

hf
h
⇒ p = . Η κυµατοσωµατιδιακή εικόνα του φωτός περιγράφεται από τις
c
λ
hf h
σχέσεις :
Ε= h f (6) και
p = = (7).
c λ
⇒p=

Είναι δυνατό το φως να είναι και κύµα και σωµατίδιο;
Τα κύµατα υπόκεινται σε υπέρθεση και δίνουν φαινόµενα συµβολής ,τα σωµατίδια
από την άλλη µπορούν να υπάρχουν µόνο σε ακέραιο πλήθος. Αν το φως ήταν µόνο
σωµατίδιο, θα έπρεπε στο πείραµα της διπλής σχισµής να µην προκύπτει το
φαινόµενο της περίθλασης και αν δεν ήταν σωµατίδιο δεν θα µπορούσαµε,
ελαττώνοντας µε διαδοχικά φίλτρα την ένταση µιας φωτεινής δέσµης, να
καταγράψουµε µε τη βοήθεια µιας ψηφιακής κάµερας διακριτές “τελείες’’ που
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αντιστοιχούν σε διακριτά φωτόνια. Στην προσπάθεια εξήγησης του
κυµατοσωµατιδιακού δυισµού του φωτός υπήρξαν δύο αποτυχηµένες ερµηνείες.
Η πρώτη απέδιδε τον κυµατοσωµατιδιακό δυισµό στην αλληλεπίδραση των φωτονίων
προκειµένου να δώσουν φαινόµενα συµβολής. Αφού όµως και ένα µόνο φωτόνιο
µπορεί να δώσει φαινόµενο περίθλασης ,ποίο δρόµο ακολούθησε αυτό στο πείραµα
της διπλής σχισµής; και τους δύο!! Αν µε βάση την κυµατική θεώρηση αυτό µοιάζει
παράξενο, µε τη σωµατιδιακή είναι εντελώς αντίθετο µε τη διαίσθηση µας.
Η δεύτερη ήθελε το φωτόνιο να “σερφάρει” ευρισκόµενο πάνω σ’ ένα “οδηγό” κύµα .
Η παραδοχή αυτή µας επιτρέπει να δούµε το φωτόνιο ως δύο διαφορετικές
οντότητες. Έτσι το φωτόνιο κάνει τα κυµατικά του “κόλπα” δηλαδή υπερτίθεται και
συµβάλλει, αλλά και ως σωµατίδιο που σέβεται τον εαυτό του δεν εµφανίζεται την
ίδια στιγµή σε δύο διαφορετικές θέσεις. Όµως, το φωτόνιο ως κύµα θα µπορούσε
στην περίπτωση µιας αποσβεστικής συµβολής σχεδόν να µηδενίζεται σ’ αυτή την
περιοχή του χώρου και το σωµατίδιο να µην οδηγείται εκεί. Η παραδοχή θα
µπορούσε να ελεγχθεί πειραµατικά αν µπορούσαν οι δύο οντότητες κύµα – σωµατίδιο
να αποσπαστούν και να δειχθεί πειραµατικά ότι οι δύο οντότητες -η κυµατική και η
σωµατιδιακή -υπάρχουν. Εφ’ όσον κανένα µέχρι σήµερα τέτοιο πείραµα δεν έχει γίνει,
η παραδοχή είναι άχρηστη ή αλλιώς δεν έχει επιστηµονική λογική.
Η σωστή ερµηνεία είναι η πιθανοκρατική ερµηνεία του κυµατοσωµατιδιακού δυισµού.
Αυτή στηρίζεται στην ιδέα ότι η θέση του φωτονίου – σωµατιδίου είναι τυχαία, αλλά
η πιθανότητα αυτό να βρίσκεται σε µία συγκεκριµένη περιοχή του χώρου είναι
µεγαλύτερη εκεί που το πλάτος του φωτονίου – κύµατος είναι µεγαλύτερο.
Ακριβέστερα η κατανοµή πιθανότητας του σωµατιδίου είναι ανάλογη του τετραγώνου
του πλάτους του κύµατος. Αυτό οφείλεται αφενός µεν στο ότι η πυκνότητα ενέργειας
ενός κύµατος είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλάτους του και αφετέρου στην
Αρχή της Αντιστοιχίας ,όπου προκειµένου να διατηρηθεί η αντιστοιχία µεταξύ
Κλασσικής Φυσικής και Κβαντοµηµανικής πρέπει µακροπρόθεσµα η ενέργεια που
αποθηκεύεται σε µία συγκεκριµένη περιοχή να είναι να είναι ανάλογη του
τετραγώνου του πλάτους.
Σε φούρνο µικροκυµάτων δηµιουργείται Στάσιµο
Ηλεκτροµαγνητικό κύµα. Η δισδιάστατη και µονοδιάστατη
απεικόνιση του οποίου φαίνονται στην Εικόνα 2.
Τα γκρι πεδία αντιστοιχούν σε µηδενικό πεδίο, τα άσπρα
και τα µαύρα σε µέγιστη ένταση πεδίου µε τα άσπρα να
αντιστοιχούν σε πεδίο αντίθετης κατεύθυνσης σε σχέση
µε τα µαύρα. Επειδή τα Α και C αντιστοιχούν σε πλάτη
του κύµατος η πιθανότητα να ανιχνεύσουµε ένα φωτόνιο
µικροκυµάτων είναι ίσες. Το διαφορετικό πρόσηµο δεν
µας απασχολεί διότι η πιθανότητα σχετίζεται µε το
τετράγωνο του πλάτους. Στο Β όπου το πλάτος είναι
περίπου το µισό η πιθανότητα ανίχνευσης φωτονίου είναι
το ¼ της προηγούµενης.
(Εικόνα 2)
B2.Η ύλη ως κύµα.
Ένας νεαρός Γάλλος αριστοκράτης που σπούδαζε φυσική, ο Louis De Broglie
διετύπωσε στο διδακτορικό του το 1923 τη θέση ότι η πιθανοκρατική ερµηνεία του
κυµατοσωµατιδιακού δυισµού για το φως θα µπορούσε να επεκταθεί και για τις
βασικές δοµικές µονάδες της ύλης όπως για παράδειγµα τα ηλεκτρόνια. Μόλις δύο
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χρόνια αργότερα, οι Αµερικανοί φυσικοί C.J Davinsοn και L. Germer τυχαία
επιβεβαιώνουν την ιδέα του De Brolgie.
Τα ηλεκτρόνια είναι διαφορετικά από τα φωτόνια διότι:
1. Τα ηλεκτρόνια έχουν µάζα, ενώ τα φωτόνια δεν έχουν.
2. Τα φωτόνια κινούνται πάντοτε µε την ταχύτητα του φωτός, ενώ τα
ηλεκτρόνια µπορούν να κινούνται µε οποιαδήποτε ταχύτητα µικρότερη του
φωτός.
3. Τα φωτόνια δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο, ενώ τα ηλεκτρόνια έχουν, µε
αποτέλεσµα ηλεκτρικές δυνάµεις να επιδρούν σ' αυτά.
4. Τα ηλεκτρόνια ούτε αποβάλλονται, ούτε εκπέµπονται σε αντίθεση µε τα
φωτόνια και η καταστροφή ή δηµιουργία εκ του µηδενός ενός ηλεκτρονίου θα
παραβίαζε την αρχή διατήρησης του φορτίου.
Εποµένως, οι σχέσεις που περιγράφουν τον κυµατοσωµατιδιακό δυισµό του
ηλεκτρονίου θα γραφούν χωρίς τη χρήση της ταχύτητας c,δηλαδή Ε=h f και p=

h
.
λ

Αν το ηχητικό κύµα είναι ταλάντωση της ύλης και το φωτόνιο είναι ταλάντωση του
ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου, από τι είδους κύµα δηµιουργείται το e; Η
απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει άµεσα µετρήσιµη ποσότητα που να αντιστοιχιστεί το
ίδιο το ηλεκτρονιακό κύµα. Ενώ υπάρχουν µικρόφωνα που καταγράφουν
ταλαντώσεις της πίεσης του αέρα σε ένα ηχητικό κύµα και δέκτες ραδιοφώνου που
µετρούν τις ταλαντώσεις του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου σ' ένα
ηλεκτροµαγνητικό κύµα, κανένας, ποτέ, δε βρήκε τρόπο να µετρήσει άµεσα ένα
ηλεκτρονιακό κύµα. Μπορούµε, βέβαια, να καταγράψουµε την ενέργεια ή την ορµή
του e, όπως την ενέργεια ενός φωτονίου, αν για παράδειγµα τοποθετούσαµε ένα chip
ψηφιακής κάµερας σε ένα θάλαµο κενού. Αλλά αυτό µας επιτρέπει µόνο να ορίσουµε
που το κύµα µεταφέρει ψηλή ή χαµηλή πιθανότητα, η οποία είναι ανάλογη του
τετραγώνου του πλάτους του κύµατος. Αν η πυκνότητα πιθανότητας είναι ανάλογη
του τετραγώνου του πλάτους του κύµατος και εκφράζει την
πιθανότητα να βρίσκεται το e σε κάποια θέση κάποια χρονική
στιγµή, µετρώντας το τετράγωνο του πλάτους δεν είναι το ίδιο µε
το να µετράς το ίδιο το κύµα. Επίσης, όπως, όταν υψώνεις στο
τετράγωνο έναν θετικό ή αρνητικό αριθµό, έτσι και στον
υπολογισµό µιας τιµής για το τετράγωνο του πλάτους δεν υπάρχει
µία διάταξη µέτρησης που να διακρίνει δύο ηλεκτρονιακά κύµατα
Σχήµα 3
όπως αυτά του σχήµατος 3:
Παρόλο που το ηλεκτρονιακό κύµα στερείται σηµασίας, αφού δεν προσφέρει τη
δυνατότητα για µέτρηση ή παρατήρηση, το αποδεχόµαστε όπως αποδεχόµαστε τις
έννοιες χαρά, αγάπη κλπ που αν και µη µετρήσιµες υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν.
∆ίνουµε λοιπόν σ' αυτό ,το σύµβολο "Ψ" του γράµµατος του ελληνικού αλφαβήτου
και το ονοµάζουµε κυµατοσυνάρτηση του ηλεκτρονίου. Για λόγους απλούστευσης
θεωρούµε ότι η "πυκνότητα πιθανότητας" = Ψ2.
Και τώρα θα έρθω στο σηµείο εκείνο για το οποίο, ενώ ήθελα να κάνω αυτήν την
ανάρτηση πολύ καιρό πριν, είχα ενδοιασµό. Αν κάποιος επιχειρούσε να παρουσιάσει
σε ένα υποθετικό ακροατήριο και στα πλαίσια ενός υποθετικού εκπαιδευτικού
συστήµατος τις αρχές του κυµατοσωµατιδιακού δυισµού του φωτός και της ύλης, τι
θα έλεγε σε ένα µαθητή που έχοντας πραγµατικό ενδιαφέρον θα ρωτούσε: "Αν
ακολουθούσαµε την παρακάτω πορεία, προκειµένου να υπολογίσουµε τη ορµή ενός
ηλεκτρονίου :

11

υ
υh
⇒λ=
,αντικαθιστώντας την ενέργεια Ε ενός ελευθέρου
f
E
1
ηλεκτρονίου µε την κινητική του ενέργεια Ε= mυ2 τότε έχουµε
2
υh
2h
2h
h
λ=
=
⇒p=
. Άρα στη γνωστή σχέση που δεχόµαστε p= τι έγινε
1
mυ
λ
λ
mυ2
2

υ= f λ ⇒ λ=

ο παράγοντας 2; "
Επειδή το αποτέλεσµα αυτό δεν µπορεί να αντιτίθεται στην πειραµατική επαλήθευση
της σχέσης p=

h
, κάπου αλλού έχει γίνει λάθος.
λ

Στη σωστή απορία η απάντηση είναι ότι το λάθος που κάνουµε έχει να κάνει µε
το ότι δεν µπορούµε να απεικονίσουµε οτιδήποτε µε ένα απλό ηµιτονοειδές
κύµα.
Το µόνο κύµα που από µαθηµατικής άποψης έχει τελείως ορισµένο µήκος κύµατος
και συχνότητα είναι το ηµιτονοειδές κύµα και µάλιστα όχι οποιοδήποτε ηµιτονοειδές,
αλλά ένα που εκτείνεται σε άπειρη απόσταση όπως αυτό στο σχήµα 4. Το α-φύσικο
µε ένα τέτοιο κύµα είναι ότι µη έχοντας αρχή και τέλος δε µας επιτρέπει να πούµε ότι
εισέρχεται ή εγκαταλείπει µια συγκεκριµένη περιοχή του χώρου. Η διαδικασία που
ακολουθήσαµε για να παράξουµε τη σχέση p =

2h
έγινε µε τη χρήση της έννοιας
λ

της ταχύτητας υ η οποία αποκτά σηµασία µόνο όταν µας πληροφορεί για το πόσο
γρήγορα µεταφέρεται "κάτι" (πχ. µάζα, ενέργεια, ορµή). Στην περίπτωση του
ηµιτονοειδούς κύµατος απείρου µήκους, η ταχύτητα δε µεταφέρει κάποιο φυσικό
µέγεθος παρά µόνο "όρη και κοιλάδες". Αυτή η ταχύτητα δεν µπορεί να συνδεθεί µε
τη µεταφορά µιας φυσικής οντότητας (µάζα, ενέργεια, ορµή), στην περίπτωση που η
ταχύτητα εξαρτάται από το µήκος κύµατος. Αυτό συµβαίνει στα κύµατα διασποράς
που είδαµε στην ενότητα Α2.

Σχήµα 4. Ηµιτονοειδές κύµα που εκτείνεται σε άπειρη απόσταση
Το αµέσως επόµενο σε απλότητα κύµα θα ήταν ένα "τεµαχισµένο" ηµιτονοειδές κύµα
όπως αυτό στο σχήµα 5 αλλά αυτό µοιραία θα είχε "κόµβους" στα άκρα του. Ένα
τέτοιο κύµα µπορεί να προκύψει από την υπέρθεση (επαλληλία) µικρού αριθµού
απλών ηµιτονοειδών κυµάτων, αλλά δεν είναι δυνατόν σε αυτήν την περίπτωση να
δηµιουργηθούν "κόµβοι" οποιοδήποτε αριθµό κυµάτων κι αν συνθέσουµε.

Σχήµα 5. Περιορισµένου µήκους ηµιτονοειδές κύµα
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Το απλούστερο κύµα που θα µπορούσε να µεταφέρει "κάτι υπαρκτό" είναι, όπως
αυτό στο σχήµα 6 και ονοµάζεται "διακρότηµα". Θεωρούµε χάριν απλούστευσης ότι
αυτό σχηµατίζεται από την επαλληλία δύο ηµιτονοειδών κυµάτων µε παραπλήσιο,
αλλά όχι ίδιο µήκος κύµατος. Ένα τέτοιο κύµα γίνεται ισχυρότερο, όταν τα δύο
ηµιτονοειδή κύµατα βρίσκονται σε φάση και ασθενέστερο όταν βρίσκονται εκτός
φάσης. Αυτό το µοντέλο έχει την ιδιότητα να µεταφέρει περισσότερο φυσικό µέγεθος
πχ. ενέργεια σε περιοχές ενισχυτικής συµβολής και λιγότερο σε περιοχές απόσβεσης.
Καθώς το διακρότηµα κινείται στο χώρο µεταφέρει από περιοχή σε περιοχή το
φυσικό µέγεθος.
Η "διακεκοµµένη" περιβάλλουσα έχει συχνότητα ∆f τη διαφορά των συχνοτήτων
των δύο κυµάτων που συνετέθησαν: fπεριβάλλουσας= f1 − f2 . Η οµαδική ταχύτητα υg
είναι η ταχύτητα κίνησης της περιβάλλουσας.

Σχήµα 6. ∆ιακρότηµα που έχει προκύψει από τη σύνθεση
δύο ηµιτονοειδών κυµάτων µε παραπλήσια µήκη κύµατος.

Αν ορίσουµε ως κ=
κ2 =

1
1
(κυµαταριθµός) όπου λ= το µήκος κύµατος και κ1=
και
λ
λ1

1
, οι τιµές του κ για τα δύο ηµιτονοειδή κύµατα, τότε ∆κ=κ1-κ2 είναι αυτό που
λ2

αντιστοιχεί στην παράµετρο κ της περιβάλλουσας.
Άρα υg= fπεριβάλλουσας λπεριβάλλουσας ⇒ υg =

∆f
df
ή αυστηρότερα υg =
.
∆κ
dκ

Η τελευταία έκφραση αποτελεί τον ορισµό της οµαδικής ταχύτητας για κυµατικά
πρότυπα που δηµιουργούνται από την επαλληλία απλών ηµιτονοειδών κυµάτων µε
συχνότητες και µήκη κύµατος που εκτείνονται σε µια στενή περιοχή τιµών.

E
E 
d 
d 
df
dΕ
h
h
Από τη σχέση υg =
⇒ υ g =   ⇒ υg =   ⇒ υg =
αλλά για ένα µη
dκ
dp
1
p
d 
d 
λ
h
 p2 
d


2m 
p2
p

σχετικιστικό ηλεκτρόνιο Ε=
.Άρα υg =
⇒ υg =
= υ !!
2m
dp
m
∆ηλαδή είναι η οµαδική ταχύτητα που προκύπτει από την υπέρθεση κυµάτων
De Broglie που αντιστοιχεί στην ταχύτητα του ηλεκτρονίου. Ο παράγοντας 2
οφείλεται στην φασική ταχύτητα που δεν έχει καµία φυσική σηµασία αφού εκφράζει
την ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων που συγκροτούν το διακρότηµα ή κυµατοδέµα.
Όµως, αξίζει να δούµε το θέµα και µέσα από τη σχέση (4) που αποδείξαµε στα
κύµατα διασποράς.
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p2
E
Η φασική ταχύτητα είναι υp=λf ⇒ υp=λ ⇒ υp=λ 2m ⇒
h
h
2

h
2
λ p
λ λ
λ h2
h
υp=
⇒ υp =   =
=
(8). Η φασική ταχύτητα εξαρτάται
2
h 2m
h 2m
h 2mλ
2mλ
από το µήκος κύµατος, δηλαδή το κατά De Broglie κύµα ενός ηλεκτρονίου
που ταξιδεύει στο κενό, συµπεριφέρεται σαν να ταξιδεύει σ’ ένα µέσο
διασποράς!! .Από (4) και (8) προκύπτει:

 h 
d
dυ
h
h
h
h
2mλ 
υg = υp -λ p ⇒ υg =
-λ 
⇒ υg =
+
⇒ υg = 2
dλ
2mλ
dλ
2mλ 2mλ
2mλ
(7)
h
p
⇒ υg =
⇒ υg = =υ !!
mλ
m
*Η απόδειξη µπορεί να γίνει και για σχετικιστική κίνηση του ηλεκτρονίου. Με την
ευκαιρία αυτή να πούµε ότι η ταχύτητα οµάδας (group velocity) υg θεωρείται ως η
ταχύτητα διάδοσης της ενέργειας ή της πληροφορίας και στις περισσότερες
περιπτώσεις ταυτίζεται µε την ταχύτητα σήµατος (signal velocity).Επειδή από τη
δεκαετία του ’80 έχει επιτευχθεί σε κατάλληλα µέσα παλµοί φωτός από laser να
έχουν ταχύτητα οµάδας που υπερβαίνει την ταχύτητα του φωτός ,αυτό δεν σηµαίνει
κατάρριψη της Θεωρίας της Σχετικότητας γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις η
ταχύτητα σήµατος παραµένει µικρότερη της ταχύτητας του φωτός στο κενό.
Επειδή συνήθως τα ηλεκτρόνια βρίσκονται δεσµευµένα στα άτοµα, δηλαδή µέσα σε
µία µικρή περιοχή του χώρου, µπορούµε χωρίς να αναφερθούµε σε λεπτοµέρειες που
αφορούν την πραγµατική περιγραφή του ατόµου να πούµε ότι το απλούστερο
µοντέλο µιας δέσµιας κατάστασης είναι ένα σωµατίδιο
n=1
µέσα σ’ ένα κουτί που, όταν συναντάται µε ένα τοίχωµα,
εξαναγκάζεται από µια µεγάλη δύναµη να γυρίσει πίσω. Η
ιδέα ότι ένα ηλεκτρόνιο αναπηδά σ’ ένα τοίχωµα θα
δηµιουργούσε τη λανθασµένη εντύπωση ότι το
ηλεκτρόνιο έχει µια συγκεκριµένη διαδροµή. Εποµένως,
ορθότερο θα ήταν να περιγραφεί το ηλεκτρόνιο ως ένα
n=2
κύµα που υφίσταται 100% ανάκλαση στα τοιχώµατα του
κουτιού.
Για λόγους απλούστευσης θεωρούµε ένα ηλεκτρόνιο
ελεύθερο να κινηθεί σε µία διάσταση –κατά µήκος µιας
γραµµής- και αντιστοιχίζουµε σ’ αυτό στάσιµα κύµατα
n=3
όπως αυτά που σχηµατίζονται στα µουσικά όργανα και
εικονίζονται στο σχήµα 7.Τα στάσιµα κύµατα πρέπει να
δίνουν δεσµούς στα άκρα του κουτιού, αφού τα
τοιχώµατα είναι αδιαπέραστα και η πιθανότητα το
ηλεκτρόνιο να βρίσκεται εκτός του κουτιού είναι µηδενική.
Κάθε περίπτωση στάσιµου κύµατος αντιστοιχεί σε µια
“κατάσταση” του συστήµατος “σωµάτιο σε κουτί”. Κάθε
n=4
µήκος κύµατος αντιστοιχεί σε µία τιµή ορµής και κάθε
τιµή ορµής αντιστοιχεί σε µία συγκεκριµένη τιµή
κινητικής ενέργειας µε βάση τη σχέση Ε=

p2
.∆ηλαδή η
2m
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(Σχήµα 7)

ενέργεια είναι κβαντισµένη µ’ έναν άλλο τύπο κβάντωσης που έχει να κάνει µε τις
ενέργειες που ένα µόνο σωµατίδιο µπορεί να έχει. Ο προηγούµενος ήταν Ε=h f και
περιορίζει τον αριθµό των σωµατιδίων αφού προϋποθέτει κάποιο µήκος κύµατος και
κάποια ενέργεια για κάθε σωµατίδιο. Αµφότερα –φωτόνια και σωµατίδια
(ηλεκτρόνια)- σε κατάλληλες συνθήκες εκδηλώνουν και τα δύο είδη κβάντωσης.
Κάθε σωµατίδιο έχει µία ελάχιστη κινητική ενέργεια. ∆εν µπορεί να υπάρξει
κατάσταση µε ενέργεια µικρότερη από αυτήν στην κατάσταση µε n=1 που
ονοµάζεται θεµελιώδης κατάσταση. Οι καταστάσεις αυτές λέγονται δέσµιες ή
στάσιµες καταστάσεις.
Μεγάλα µήκη κύµατος αντιστοιχούν σε χαµηλές ορµές και ενέργειες.
Όσο µικρότερη είναι η περιοχή στην οποία περιορίζεται το σωµατίδιο, τόσο
υψηλότερη πρέπει να είναι η κινητική ενέργεια, διότι µεγάλα µήκη κύµατος δίνουν
χαµηλότερες ενέργειες.
B3.Ατοµικό Πρότυπο Bohr, Στάσιµο κύµα και κβάντωση της Στροφορµής
Η επιστήµη της οπτικής φασµατοσκοπίας αρχίζει το 1802 όταν ο William Wollaston
(1766-1828), Άγγλος φυσικός και χηµικός ανακαλύπτει έναν αριθµό από έντονες
σκοτεινές γραµµές (γραµµές απορρόφησης) να υπερτίθενται στο συνεχές ηλιακό
φάσµα. Αρκετά χρόνια αργότερα, αυτές οι γραµµές µελετήθηκαν λεπτοµερώς από το
Γερµανό οπτικό Joseph Von Fraunhofer (1787-1826) ο οποίος µέτρησε και
απαρίθµησε και υπολόγισε τα µήκη κύµατος σχεδόν 600 γραµµών στο ηλιακό φάσµα.
Εργαστηριακά πειράµατα που ακολούθησαν αποκάλυψαν ότι κάθε στοιχείο
παρουσιάζει ένα διακριτό σετ από έντονες γραµµές εκποµπής. Επειδή τα µήκη
κύµατος δεν ακολουθούσαν κάποιο απλό αρµονικό σχήµα (όπως στην περίπτωση των
δονούµενων χορδών και αέριων στηλών), η προέλευση αυτών των γραµµών
παρέµενε µυστήριο. Η πρώτη µικρή πρόοδος έγινε το 1885 όταν ο Johann Balmer
(1825-1898), ένας Ελβετός δάσκαλος µουσικής που ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τους
αριθµούς (άραγε να φανταζόταν τη σχέση των στασίµων κυµάτων στα έγχορδα και
πνευστά µουσικά όργανα και τα άτοµα;) ανακάλυψε ότι τα µήκη κύµατος στο οπτικό
φάσµα του υδρογόνου θα µπορούσαν να παρασταθούν από ένα απλό τύπο. Ο Balmer
πέτυχε εξαιρετικά καλή συµφωνία µεταξύ των µηκών κύµατος που υπολόγισε από
°
Am2
αυτόν τον τύπο (λ= 2
, όπου Α= µία σταθερά= 3.645,6 A ) και αυτών που είχαν
m −4

µετρηθεί µε υψηλή ακρίβεια από το Σουηδό φασµατοσκόπο Anders Αngstrom (18141874). Ένας πιο χρήσιµος τύπος από τον τύπο του Balmer δόθηκε από έναν άλλο
Σουηδό φασµατοσκόπο τον Johannes Rydberg (1854-1919) (

1
1
= R( 2
) µε
λ
nf − ni2

ni>nf µε nf=2 για τις σειρές των γραµµών Balmer στο φάσµα του υδρογόνου και R=η
σταθερά του Rydberg µε τιµή R=1,0968 ±0, 0005)107 m-1 ). Παρόλο που ο τύπος
του Rydberg έδινε ακριβώς τα πειραµατικά δεδοµένα, ο λόγος ήταν παντελώς
άγνωστος.
Ο N. Bohr µετά από µία επίσκεψή του στο εργαστήριο του Rutherford το 1912
µαθαίνει για το µοντέλο του πυρηνικού ατόµου και αποδέχεται την ιδέα πλήρως. Η
κλασική ηλεκτροµαγνητική θεωρία όµως επιβάλλει ότι ένα ηλεκτρόνιο θα
ακτινοβολούσε την ενέργειά του περιστρεφόµενο γύρω από τον πυρήνα σε χρόνο
περίπου 10-6s ακολουθώντας µία σπειροειδή τροχιά προς τον πυρήνα. Άρα πως το
άτοµο είναι µια σταθερή κατασκευή;
Η λύση βρίσκεται στην παρατήρηση ότι µία δέσµια κατάσταση έχει µια ελάχιστη
ενέργεια. Ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται σε µία κατάσταση υψηλότερης ενέργειας
µπορεί, εκπέµποντας φωτόνια να βρεθεί είτε απευθείας είτε διαδοχικά στη βασική
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κατάσταση από την οποία καµία περαιτέρω εκποµπή φωτονίου είναι αδύνατο να
συµβεί διότι δεν υπάρχει κατάσταση χαµηλότερης ενέργειας.
Σε µία σειρά πέντε δηµοσιεύσεων που έγιναν µεταξύ του 1913 και του 1915 ο N.Bohr
θεµελιώνει µία θεωρία για το ατοµικό πρότυπο του υδρογόνου στην οποία
ενσωµατώνει την υπόθεση του φωτονίου των M.Planck και A.Einstein στο ατοµικό
πρότυπο του Rutherford. Ο Ν. Bohr αναπτύσσει τη θεωρία του πάνω στις ακόλουθες
4 βασικές αρχές:
1. Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον πυρήνα µε την
επίδραση της ηλεκτρικής δύναµης Coulomb.
2. Από ένα άπειρο αριθµό τροχιακών καταστάσεων που είναι δυνατές, σύµφωνα µε
την κλασική θεωρία, επιτρέπονται µόνο εκείνες οι καταστάσεις στις οποίες το ατοµικό
σύστηµα κατέχει συγκεκριµένες διακριτές ενέργειες. Αυτές οι καταστάσεις
ονοµάζονται και σταθερές (στάσιµες) καταστάσεις.
3. Ένα άτοµο µπορεί να επιδράσει µε την ακτινοβολία, κάνοντας µία ξαφνική και
ασυνεχή µεταφορά από µία από αυτές τις σταθερές καταστάσεις σε µία άλλη, µε
εκποµπή ή απορρόφηση ενός quantum ενέργειας, δηλαδή ενός φωτονίου του οποίου
η ενέργεια είναι ακριβώς ίση µε τη διαφορά των ενεργειών µεταξύ των δύο
καταστάσεων.
4. Υπάρχει µία κατάσταση ελάχιστης ενέργειας του ατόµου που ονοµάζεται βασική
κατάσταση (ground state) από την οποία καµία περαιτέρω εκποµπή δεν επιτρέπεται
ακόµα κι αν σε αυτήν την κατάσταση τα φορτία εκτελούν επιταχυνόµενες κινήσεις.
Στο απλουστευµένο µοντέλο για το άτοµο του υδρογόνου
όπου δε λαµβάνουµε υπόψη µας την περιστροφή του
ηλεκτρονίου και του πυρήνα γύρω από το κέντρο µάζας του
F
+
συστήµατός τους έχουµε:
Η κεντροµόλος δύναµη FΚ=maΚ (Newton "Philosophiæ
Naturalis Principia Mathematica " 1687) που απαιτείται για να
προσδίδει στο ηλεκτρόνιο την απαραίτητη κεντροµόλο
(Σχήµα 8)
επιτάχυνση είναι η δύναµη Coulomb Fηλ =F (ο Charles Augustin de
Coulomb (1736-1806) απέδειξε τον οµώνυµο νόµο το 1785), άρα

K
e2
υ2
=
m
⇒ υ = e ηλ (9).
2
r
r
mr
(1)
1
e2
Η κινητική ενέργειά του είναι K = mυ2 ⇒ K = K ηλ
(10).
2
2r
K ηλ e2
Η δυναµική ηλεκτρική ενέργεια του συστήµατος είναι U= −
r
2
(2)
e
Άρα η ολική ενέργεια Ε είναι: Ε=U+K ⇒ E = −K ηλ
(12).
(3)
2r

υ

Κηλ

(11).

Η διαδικασία µέχρι εδώ έχει χαρακτήρα που περιορίζεται αυστηρά στα πλαίσια της
κλασικής µηχανικής. Στο σηµείο αυτό ο Bohr βλέπει ότι για να επιτύχει το επιθυµητό
αποτέλεσµα που ήταν οι κβαντισµένες ενεργειακές
→
καταστάσεις έπρεπε να υποθέσει ότι η στροφορµή του
L
ηλεκτρονίου (Σχήµα 9) µπορεί να έχει τιµές που είναι µόνο
ακέραια πολλαπλάσια µιας βασικής ποσότητας. ∆ηλαδή
L=mυr= n

h
µε n=1, 2, 3,… .
2π

F

Από την τελευταία σχέση και τη σχέση (9) προκύπτει ότι οι
ακτίνες των επιτρεπόµενων τροχιών είναι:
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+

υ
(Σχήµα 9)

rn = n2
r1=

h2
⇒ rn = n2r1 όπου
2
2
4π mK ηλ e

h2
η ακτίνα της µικρότερης επιτρεπόµενης τροχιάς.
4π2mK ηλ e2

Από την τελευταία σχέση και τη σχέση (12) αντίστοιχα προκύπτει ότι οι ενέργειες
στις επιτρεπόµενες τροχιές δίνονται από τη σχέση: En =

E1
όπου Ε1= η ελάχιστη
n2

ενέργεια στην επιτρεπόµενη τροχιά µε n=1 που υπολογίζεται Ε1=-13,6eV.
Γιατί κβάντωση της στροφορµής;
Στο απλούστερο άτοµο, αυτό του υδρογόνου καθώς το ηλεκτρόνιο είναι δέσµιο του
πρωτονίου µέσω της δύναµης Coulomb θα παρουσιάζει ένα σύνολο διακριτών
ενεργειακών καταστάσεων η κάθε µία από τις οποίες θα αντιστοιχεί σ’ ένα
συγκεκριµένο πρότυπο (pattern) στάσιµου κύµατος (κύµατος De Broglie).
Για να καταλάβουµε ποιες είναι αυτές οι ενεργειακές καταστάσεις και ποιες οι
ιδιότητές τους πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να τις διακρίνουµε (ταξινοµήσουµε) µε
βάση κάποια ιδιότητα που περιγράφεται από ένα φυσικό µέγεθος. Το λογικό είναι να
χρησιµοποιήσουµε µεγέθη που διατηρούνται.
Η ενέργεια είναι ένα από αυτά . ∆υστυχώς, όµως, δεν είναι επαρκές, διότι σε
διαφορετικά πρότυπα – µοντέλα στασίµων κυµάτων ενεργειακών καταστάσεων το
άτοµο µπορεί να έχει την ίδια ενέργεια.
Η ορµή είναι επίσης µέγεθος που διατηρείται αλλά στο άτοµο
του υδρογόνου η δύναµη Coulomb µεταξύ ηλεκτρονίου και
πρωτονίου δρα έτσι ώστε να γίνεται διαρκώς ανταλλαγή ορµής
µεταξύ τους.
Η στροφορµή πράγµατι µπορεί να βοηθήσει στην ταξινόµηση
διότι η δύναµη µεταξύ ηλεκτρονίου – πρωτονίου είναι κεντρική
και δεν παράγει ροπή.
Μία από τις πρώτες επιτυχίες της θεωρίας του
κυµατοσωµατιδιακού δυισµού του De Broglie ήταν ότι
Το µοντέλο των στάσιµων κυµάτων De
Broglie για την τροχιά µε n=7.
υποδείκνυε τον υποκείµενο αριθµό για τις διακριτές
τροχιές στο ατοµικό πρότυπο του Bohr για το άτοµο του
υδρογόνου.
Από τη συνθήκη κβάντωσης της στροφορµής mυnrn= n

h
2π

και τη σχέση που δίνει το κατά De Broglie µήκος κύµατος στη
νιοστή τροχιά λn=
mυnrn=n

h
προκύπτει ότι:
pn

λ npn
⇒ 2πrn = nλ n µε n=1, 2, 3, … .
2π

Εάν τα n µήκη κύµατος δεν προσαρµόζονταν
ακριβώς στην περιφέρεια της τροχιάς θα είχαµε
φαινόµενα αποσβεστικής συµβολής και τα στάσιµα
κύµατα δε θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν.

(Σχήµα 10)
Η τελευταία σχέση δηλώνει ότι η περιφέρεια της νιοστής τροχιάς Bohr (2πrn) είναι ίση
µε n κατά De Broglie µήκη κύµατος που αντιστοιχούν σε αυτήν την τροχιά. Έτσι, τα
κύµατα De Broglie είναι στάσιµα κύµατα και υπάρχουν λόγω της αυτοενίσχυσής τους
(Σχήµα 10.α) . Αν η περιφέρεια της τροχιάς δεν ήταν ακριβώς ίση µε ακέραιο
πολλαπλάσιο µηκών κύµατος των κατά De Broglie κυµάτων τα κύµατα θα ήταν εκτός
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φάσης και αντί να συναντώνται οµαλά και ενισχυτικά, γρήγορα θα καταστρέφονταν,
λόγω αποσβεστικής συµβολής! (Σχήµα 10.β)
Το ατοµικό πρότυπο Bohr παρουσίαζε προβλήµατα εξαρχής και η αναφορά σε αυτό
σήµερα γίνεται για ιστορικούς λόγους.
Η ιδέα του κυµατοσωµατιδιακού δυισµού που προτάθηκε από τον De Broglie το 1924
σήµανε το τέλος της "παλιάς" κβαντικής θεωρίας που βασιζόταν στην κλασική
µηχανική και στον κανόνα κβάντωσης των Wilson-Sommerfeld και την αρχή της
"νέας" κβαντικής θεωρίας που βασιζόταν στην κβαντοµηχανική. Αρχικά, από τις
εργασίες των Schrodinger και Heisenberg, καθώς και του Born οι οποίες ξεπήδησαν
δύο χρόνια αργότερα, οι ιδέες των τροχιών του ηλεκτρονίου εγκαταλείφτηκαν και οι
περιγραφές δίνονταν µε όρους κυµάτων και πιθανοτήτων.
ΣΧΟΛΙΑ
1. Ο ένας από τους δύο λόγους για τους οποίους ήθελα να κάνω αυτήν την
ανάρτηση είναι ότι µε εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η ιδέα της κβάντωσης κάποιων
φυσικών µεγεθών που προτάθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα και άλλαξε την εικόνα
και την αντίληψη που έχουµε σήµερα για τη φυσική πραγµατικότητα έχει την
αναφορά της σε µια "πρόδροµο" ιδέα γνωστή, περίπου 150 χρόνια πριν, που
σχετίζεται µε τα στάσιµα κύµατα και έχει να κάνει µε την κβάντωση των τιµών
συχνότητας για τις οποίες αυτά σχηµατίζονται.
2. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι µια θεωρία που φέρεται ως παρωχηµένη (ατοµικό
πρότυπο Bohr) και για την οποία έχει διατυπωθεί η άποψη "γιατί να διδάσκεται, όταν
στα πλαίσια του µαθήµατος της Χηµείας της Γ' Λυκείου οι µαθητές διδάσκονται
τροχιακά", κατά την προσωπική µου άποψη, παρουσιάζει ενδιαφέρον, στην
περίπτωση µάλιστα, που θα διδασκόταν στα πλαίσια ενός ενοποιηµένου µαθήµατος
Φυσικής για τους υποψηφίους των Θετικών σχολών και στα πλαίσια ενός άλλου
αναλυτικού προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσα να πω ότι στην
παρουσίαση της συγκεκριµένης θεωρίας ο διδάσκων και ο µαθητής χρειάζεται να
προστρέξουν στις εξής έννοιες και νόµους: Κεντροµόλος δύναµη (κατά τη γνώµη µου
προαπαιτούµενη γνώση για την προαγωγή από την Α' Λυκείου), Νόµος Coulomb και η
έννοια της ∆υναµικής Ηλεκτρικής ενέργειας (κατά τη γνώµη µου προαπαιτούµενες
γνώσεις για την προαγωγή από την Β' Λυκείου) και από τη διδακτέα ύλη της Γ'
Λυκείου οι έννοιες: Στάσιµο κύµα, Στροφορµή, κυµατοσωµατιδιακός δυισµός,
κβάντωση φυσικών µεγεθών. Ίσως, είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις
όπου ο µαθητής καλείται να χρησιµοποιήσει γνώσεις από όλη σχεδόν την ύλη που
έχει διδαχτεί στο Λύκειο.
3. Η ιστορική αναδροµή σχετικά µε τα κυµατικά και ταλαντωτικά φαινόµενα που
παρατίθεται στην αρχή της ανάρτησης είναι από την εισαγωγή του βιβλίου "Wave
motion in Elastic Solid " Karl E. Graff, Couner Dover Publications. Οι δύο εικόνες,
καθώς και κάποια αποσπάσµατα που χρησιµοποιήθηκαν είναι από τις ενότητες
"Vibrations and waves " και "The modern Revolution in Physics" του Benjamin
Crowell. Η απόπειρα µετάφρασης δε, είναι του γράφοντος.
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