
                    ΠΕΡΙ  DE BROGLIE ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ     

Δεν είχα αρχικά πρόθεση να σχολιάσω τις αναρτήσεις περί τροχιακών και de Broglie (μεταξύ άλλων 
και λόγω της  δυσκολίας που έχει ο Θρασύβουλος Μαχαίρας να απαντά σε κριτικά σχόλια και 
επισημάνσεις λαθών).Επειδή όμως πέρασαν αρκετές μέρες χωρίς να υπάρξει αντίλογος θεωρώ ότι 
πρέπει να επισημανθούν  τα ακόλουθα 

1) Για το ‘λάθος’ με το  ψ2 στο βιβλίο χημείας της Γ. Είναι βέβαια γνωστό ότι η κυματοσυνάρτηση Ψ 
μιας κβαντικής κατάστασης  είναι υποχρεωτικά μιγαδική συνάρτηση  και η πυκνότητα πιθανότητας 
εκφράζεται από το |Ψ|2. Επίσης είναι προφανές ότι για έναν μη πραγματικό μιγαδικό  z δεν ισχύει 
|z|2 = z2 . 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 
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. Σε τέτοιες βέβαια 

χρονοανεξάρτητες  πραγματικές ‘κυματοσυναρτήσεις’ αναφέρεται το σχολικό βιβλίο.  

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 Ιρλανδός Hamilton 100 
χρόνια πριν. Ο Hamilton στην προσπάθειά του να βρει έναν κοινό μαθηματικό φορμαλισμό για την 
μηχανική και την οπτική θεώρησε ότι η κίνηση ενός μηχανικού συστήματος σταθερής ενέργειας , 
ισοδυναμεί  με την διάδοση ενός αφηρημένου κύματος στον θεσεογραφικό χώρο όπου τον ρόλο της 
συχνότητας και του κυματικού διανύσματος παίζουν  αντίστοιχα η ενέργεια και η ορμή διαιρεμένες 
με μια σταθερά. Επίσης τον ρόλο των ισοφασικών επιφανειών παίζουν οι επιφάνειες ίσης δράσης .  

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   εξακολουθούν 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 temperature is sufficiently 
high and the density is sufficiently low for the molecules to be localized wave packets whose 
extensions are small compared to the average intermolecular distance. 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) 
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