Εισαγωγή στην κβαντική θεωρία
• Οι νόμοι της κίνησης όπως διατυπώθηκαν από το Νεύτωνα
μπορούσαν να εξηγήσουν με μεγάλη επιτυχία την κίνηση των
σωμάτων της καθημερινής εμπειρίας και των πλανητών.
• Η κλασσική φυσική: α) προβλέπει συγκεκριμένη τροχιά για
τα σώματα με ορισμένη θέση και ορμή για κάθε χρονική
στιγμή και β) επιτρέπει οποιαδήποτε ενέργεια των σωμάτων
αρκεί να ρυθμιστούν ανάλογα τις ασκούμενες δυνάμεις.
Isaac Newton
(1643-1727)

"… it seems probable that most of the grand
underlying principles have been firmly
established … An eminent physicist remarked
that the future truths of physical science are to
be looked for in the sixth place of decimals.
Albert A. Michelson, 1894 (λίγα χρόνια πριν τη
διατύπωση της θεωρίας της σχετικότητας και
την έλευση της κβαντικής μηχανικής)

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
• πρόκειται για τη διάδοση μιας ηλεκτρικής και μαγνητικής διαταραχής ως ένα
αρμονικό κύμα (ημιτονοειδούς μορφής).
• Παράγεται από επιταχυνόμενα φορτία (π.χ. ταλαντευόμενα ηλεκτρόνια).
Μήκος κύματος λ: Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών
κορυφών
Συχνότητα ν: Το πλήθος των κύκλων ανά δευτερόλεπτο
σε ένα δεδομένο σημείο (1 Ηz = 1 s-1)
Ηλετρομαγνητικό κύμα (π.χ. φως)

c=λv
c: ταχύτητα κύματος
για διάδοση Η/Μ ακτινοβολίας
στο κενό (c = 3*108 m/s)

Η ηλεκτρική συνιστώσα αλληλεπιδρά με
φορτισμένα σωματίδια (ακίνητα ή μη), ενώ η
μαγνητική μόνο σε κινούμενα φορτισμένα
σωματίδια

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

Source: https://earthsky.org/space/what-is-the-electromagnetic-spectrum

Ακτινοβολία μέλανος σώματος
• Κάθε σώμα ορισμένης θερμοκρασίας εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που
χαρακτηρίζεται από μια κατανομή μηκών κύματος λ.
• Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται παρατηρείται μετατόπιση του μεγίστου της
φασματικής κατανομής προς μικρότερα μήκη κύματος (μεγαλύτερες συχνότητες).
Μας ενδιαφέρει η μελέτη εκπομπής ενός ιδανικού
αντικειμένου το οποίο εκπέμπει και απορροφά
πλήρως ακτινοβολίες όλων των συχνοτήτων
Πειραματική αναπαράσταση
μέλανος σώματος

•

Η ακτινοβολία ανακλάται
πολλές φορές στο εσωτερικό
της κοιλότητας και έρχεται σε
θερμική ισορροπία με τα
τοιχώματα σε θερμοκρασία Τ.

•

Η ακτινοβολία που διαφεύγει
είναι χαρακτηριστική της
ακτινοβολίας εντός της
κοιλότητας.

Ορίζουμε την πυκνότητα ενέργειας dΕ ως την ολική
ενέργεια ανά όγκο (J/m3) σε μια περιοχή του φάσματος
μεταξύ λ και λ+dλ για συγκεκριμένη θερμοκρασία,
όπου

Το ρ(λ,Τ) αποτελεί ουσιαστικά μια σταθερά αναλογίας
που ονομάζεται πυκνότητα καταστάσεων (J/m4) και
υποδηλώνει το ποσό της ενέργειας που είναι
συνδεδεμένη με το μήκος κύματος λ για δεδομένη
θερμοκρασία.
Πυκνότητα ολικής ενέργειας

Σύμφωνα με την κλασσική φυσική:
α) η Η/Μ ακτινοβολία του μέλανος σώματος
αποτελείται μια συλλογή από όλες τις πιθανές
συχνότητες
β) η μέση ενέργεια κάθε ταλάντωσης σε στερεό
είναι kT σύμφωνα με το θεώρημα ισοκατανομής

Ολική ενέργεια

Νόμος Rayleigh-Jeans

Τεράστια πυκνότητα
καταστάσεων για μικρά λ

Υπεριώδης καταστροφή:
Η ολική πυκνότητα
ενέργειας είναι άπειρη για
όλα τα σώματα με T>0!
Ακόμα και σχετικώς ψυχρά σώματα προβλέπεται να
ακτινοβολούν στις περιοχές του ορατού / υπεριώδους,
δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει ποτέ σκοτάδι!

•
•

Max Planck
(1858-1947)

Η ενέργεια κάθε Η/Μ ταλαντωτή
περιορίζεται σε διακριτές τιμές
(κβάντωση της ενέργειας)
Οι επιτρεπόμενες ενέργειες ενός
Η/Μ ταλαντωτή συχνότητας ν
είναι ακέραια πολλαπλάσια της
ποσότητας hν (h = 6.63 x 10-34 Js)

Κατανομή Planck

Κατανομή Planck

Για μικρά
μήκη κύματος…

Όμως το εκθετικό τείνει στο
άπειρο πιο γρήγορα από ότι το
λ5 τείνει στο μηδέν, άρα τελικά

Για μεγάλα
μήκη κύματος…
όταν η προσέγγιση αυτή αντικατασταθεί στην
κατανομή Planck, δίνει το νόμο Rayleigh-Jeans
Για την πυκνότητα
ολική ενέργειας…

Νόμος Stefan-Boltzmann

Ακτινοβολία μέλανος σώματος για
διαφορετικές θερμοκρασίες

Νόμος Wien

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/wien.html

Ατομικά και μοριακά φάσματα

Ατομικό φάσμα εκπομπής
διεγερμένων ατόμων σιδήρου
Ηλεκτρονιακές
μεταβάσεις

Φάσμα είναι η καταγραφή της έντασης της Η/Μ
ακτινοβολίας που απορροφάται, εκπέμπεται η
σκεδάζεται από μια ουσία.
Μοριακό φάσμα απορρόφησης
διοξειδίου του θείου
Ταυτόχρονη ηλεκτρονιακή,
δονητική, περιστροφική
διέγερση μορίων

Η ακτινοβολία φαίνεται να απορροφάται και να εκπέμπεται
σε μια σειρά από διακριτές συχνότητες → η ενέργεια των
ατόμων / μορίων παίρνει διακριτές τιμές.

Φασματοσκοπικές μεταβάσεις ανάμεσα στα
διακριτά ενεργειακά επίπεδα του μορίου

Συνθήκη συχνοτήτων Bohr

Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός
Η Η/Μ ακτινοβολία που κλασσικά αντιμετωπίζεται
ως κύμα παρουσιάζει σωματιδιακά χαρακτηριστικά,
ενώ σωματίδια όπως πχ. τα ηλεκτρόνια εμφανίζουν
κυματικές ιδιότητες.

Ο σωματιδιακός χαρακτήρας του φωτός
επαληθεύτηκε μέσω του φωτοηλεκτρικού
φαινομένου, δηλαδή την αποβολή ηλεκτρονίων
από μέταλλα όταν αυτά εκτίθενται σε υπεριώδη
ακτινοβολία.

http://www.todayinsci.com

Πειραματικά δεδομένα
• Δεν εκπέμπονται ηλεκτρόνια αν η συχνότητα της
ακτινοβολίας δεν υπερβεί κάποια τιμή κατωφλίου
που εξαρτάται από το μέταλλο.
• Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων αυξάνει
γραμμικά με τη συχνότητα της ακτινοβολίας.
• Ακόμα και για μικρές εντάσεις ακτινοβολίας, η
εκπομπή ηλεκτρονίων γίνεται ακαριαία.

Κβαντομηχανική εξήγηση

Η κλασσική φυσική προβλέπει ότι η κινητική
ενέργεια των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων
εξαρτάται μόνο από την ένταση της ακτινοβολίας

όπου Φ το έργο εξαγωγής του
μετάλλου

https://www.khanacademy.org/science/physics/quantum-physics/photons/a/photoelectric-effect

Κβαντομηχανική εξήγηση

όπου Φ το έργο εξαγωγής του
μετάλλου
• Αν η ενέργεια του φωτονίου hν > Φ τότε
λαμβάνει χώρα φωτοεκπομπή
• Η κβαντική εξίσωση προβλέπει πως η κινητική
ενέργεια αυξάνεται γραμμικά με τη συχνότητα
• Κατά τη σύγκρουση φωτονίου – ηλεκτρονίου,
υπάρχει μεταφορά ενέργειας χωρίς
καθυστέρηση

Περίθλαση κύματος από οπή
• Περίθλαση ονομάζουμε την εκτροπή ενός
κύματος από την ευθύγραμμη πορεία του
όταν αυτό συναντήσει κάποια οπή ή
εμπόδιο
• Σχηματισμός μεγίστων και ελαχίστων
έντασης λόγω διαδοχικής ενισχυτικής και
καταστρεπτικής συμβολής των κυμάτων
Πείραμα Davisson-Germer

Τα ηλεκτρόνια (σωματίδια) παρουσιάζουν
κυματική συμπεριφορά κατά την αλληλεπίδραση
με το κρυσταλλικό πλέγμα!
Σε κάθε σωματίδιο που κινείται με
ορμή p = mu, αντιστοιχεί ένα μήκος
κύματος λ που δίνεται από τη σχέση

•
Η σκεδαζόμενη δέσμη ηλεκτρονίων από
τον κρύσταλλο νικελίου παρουσίαζε κατά
την ανίχνευσή της μεταβολή έντασης
χαρακτηριστική πειράματος περίθλασης!

Louis de Broglie
(1892-1987)

•

λ ηλεκτρονίου που επιταχύνεται
μέσω διαφοράς δυναμικού ΔV=40
kV → 6.1*10-12 m
λ μιας μπάλας τένις μάζας 57g και
ταχύτητας 80 km/h → 5.2*10-34 m

Η εξίσωση Schrodinger

• Σύμφωνα με τον κυματοσωματιδιακό δυϊσμό της ύλης, ένα σωματίδιο δεν κινείται
κατά μήκος μιας καθορισμένης τροχιάς, αλλά κατανέμεται στο χώρο ως ένα κύμα
• Για να περιγράψουμε ένα φυσικό σύστημα χρειαζόμαστε να υπολογίσουμε μία
κυματοσυνάρτηση ψ, η οποία δίνεται από την εξίσωση του Schrodinger
(1 D χρονοανεξάρτητη εξίσωση)
όπου V(x) η δυναμική ενέργεια του σωματιδίου με μάζα m στη θέση x, E η
ολική του ενέργεια και ħ (h bar) η επαυξημένη σταθερά Planck (h/2π).
• Η εξίσωση Schrodinger μπορεί να επεκταθεί στις 3 διαστάσεις, και σε διαφορετικές
συντεταγμένες όπως για παράδειγμα σε σφαιρικές
• Η εξίσωση Schrodinger υποκαθιστά κατά κάποιο τρόπο την εξίσωση κίνησης του
Νεύτωνα F = ma όταν μιλάμε για τη συμπεριφορά πολύ μικρών σωματιδίων

Η ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης από
τον Born
Μονοδιάστατη περίπτωση

Αν η τιμή της κυματοσυνάρτησης σε
κάποιο σημείο x είναι ψ, τότε η
πιθανότητα να βρεθεί το σωματίδιο
μεταξύ x και x+dx είναι ανάλογη του
τετραγώνου του μέτρου της ψ,
𝜓 2 = 𝜓∗𝜓

Στις 3 διαστάσεις η πυκνότητα
πιθανότητας 𝜓 2 έχει διαστάσεις
1/όγκος και μετατρέπεται σε καθαρή
πιθανότητα αν πολλαπλασιαστεί με
κάποιο όγκο.

Κανονικοποίηση κυματοσυνάρτησης
• Το άθροισμα των πιθανοτήτων να βρω το σωματίδιο σε όλο το χώρο πρέπει να
ισούται με τη μονάδα.
• Η αναλογία μεταξύ πιθανότητας και τετραγώνου του μέτρου της ψ γίνεται ισότητα
αν προσδιορίσω ένα συντελεστή κανονικοποίησης N έτσι ώστε

και άρα

• Όταν κυματοσυνάρτηση είναι ήδη κανονικοποιημένη ισχύει (σε μια διάσταση)
και σε καρτεσιανές
συντεταγμένες στις
3 διαστάσεις

σε σφαιρικές
συντεταγμένες

r, η ακτίνα, θ, η πολική γωνία και φ η
αζιμούθια γωνία

Παράδειγμα: Κανονικοποίηση της κυματοσυνάρτησης ενός ηλεκτρονίου στο
άτομο του υδρογόνου (χαμηλότερη ενέργεια)

ψ ~ e-r/α0

με α0 σταθερά

Ν2
Χρήσιμο
ολοκλήρωμα

οπότε

και άρα η κανονικοποιημένη
κυματοσυνάρτηση θα είναι η
Το ηλεκτρόνιο είναι πιο
πιθανό να βρεθεί στην
περιοχή του πυρήνα!

Συνθήκες για την κυματοσυνάρτηση

Για να είναι φυσικά αποδεκτή, η
κυματοσυνάρτηση θα πρέπει:
α) να είναι συνεχής
β) να έχει συνεχή κλίση
γ) να είναι μονότιμη
δ) να είναι τετραγωνικά ολοκληρώσιμη

• Δεν υπάρχουν φυσικά αποδεκτές λύσεις
της εξίσωσης Schrodinger για
αυθαίρετες τιμές της Ε.
• Η ενέργεια του σωματιδίου θα πρέπει να
παίρνει συγκεκριμένες τιμές (να είναι
κβαντωμένη) ώστε να εμπίπτει στις
παραπάνω κατηγορίες

Μη αποδεκτές κυματοσυναρτήσεις

Τελεστές, ιδιοτιμές, ιδοσυναρτήσεις
Η εξίσωση Schrodinger
μπορεί να γραφτεί
συνοπτικά ως

όπου

Οι τελεστές είναι αντικείμενα
που εκτελούν μια μαθηματική
πράξη σε μια συνάρτηση

ο τελεστής της Χαμιλτονιανής
Μια γενική εξίσωση ιδιοτιμών
γράφεται στη μορφή

Για κάθε παρατηρήσιμο μέγεθος υπάρχει
κάποιος τελεστής ο οποίος κατασκευάζεται
από τους τελεστές θέσης και ορμής

Ιδιοσυνάρτηση
Τελεστής Ιδιοτιμή
(σταθερά)
Τελεστής δρα σε ιδιοσυνάρτηση

=
ιδιοτιμή επί ιδιοσυνάρτηση

Τελεστές, ιδιοτιμές, ιδοσυναρτήσεις
Τελεστής δυναμικής
ενέργειας
Τελεστής κινητικής
ενέργειας
Τελεστής
Χαμιλτονιανής

Επειδή η καμπυλότητα μιας συνάρτησης σχετίζεται με
τη δεύτερη παράγωγο, συμπεραίνουμε ότι περιοχές της
κυματοσυνάρτησης με υψηλή καμπυλότητα
χαρακτηρίζονται από υψηλή κινητική ενέργεια

Ερμιτιανότητα τελεστών και
ορθογωνιότητα κυματοσυναρτήσεων

Ερμιτιανότητα
τελεστή Ω

Ορθογωνιότητα
κυματοσυναρτήσεων

Η ορθογωνιότητα των ιδιοσυναρτήσεων ενός ερμιτιανού
τελεστή παίζει σημαντικό ρόλο στην κβαντική μηχανική
εφόσον μας δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσουμε πλήθος
ολοκληρωμάτων από τους υπολογισμούς

Υπέρθεση και αναμενόμενες τιμές

Αν γνωρίζουμε πως μια τυχαία κυματοσυνάρτηση
μπορεί να γραφτεί ως υπέρθεση πολλών διαφορετικών
ιδιοσυναρτήσεων ενός τελεστή, δηλαδή

όπου c1, c2 μιγαδικοί συντελεστές

• Όταν μετράμε το μέγεθος που αντιστοιχεί στον αντίστοιχο τελεστή θα
βρίσκουμε μια από τις ιδιοτιμές που αντιστοιχούν στις ιδιοσυναρτήσεις που
συνεισφέρουν στην υπέρθεση
• Η πιθανότητα μέτρησης μιας συγκεκριμένης ιδιοτιμής είναι ανάλογη του
τετραγώνου του μέτρου του αντίστοιχου συντελεστή 𝑐𝑛 2 στο γραμμικό
συνδυασμό
Η γάτα του Schrodinger

Αναμενόμενη τιμή
Ω ενός τελεστή Ω

https://unveilingthereality.com/2015/
03/06/reality-is-a-complex-object-ii/

Παράδειγμα: Υπολογισμός της μέσης απόστασης του ηλεκτρονίου από τον
πυρήνα στο άτομο του υδρογόνου (κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας)
ιδιοσυνάρτηση στη χαμηλότερη
ενεργειακή κατάσταση
Μέση (αναμενόμενη) τιμή
απόστασης όπου dτ ο
στοιχειώδης όγκος
για σφαιρικές συντεταγμένες:

Κάθε μέτρηση θα δίνει κάτι διαφορετικό το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί,
ωστόσο η μέση τιμή ενός μεγάλου πλήθους μετρήσεων θα είναι 79.4 pm.

Αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg
Είναι αδύνατον να προσδιορίσουμε ταυτόχρονα
με αυθαίρετη ακρίβεια την ορμή και τη θέση
ενός σωματιδίου

Δx, Δp οι αβεβαιότητες
θέσης και ορμής αντίστοιχα

High
frequency

Low
frequency

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/uncer.html

Παράδειγμα: Υπολογίστε την ελάχιστη αβεβαιότητας θέσης: α) ενός βλήματος
μάζας 1.0 g για το οποίο γνωρίζουμε την ταχύτητα με ακρίβεια 1 μm s-1 και β) ενός
ηλεκτρονίου (m = 9.1 x 10-31 kg) για την ίδια ακρίβεια ταχύτητας
ħ
2

α) ΔxΔp = → Δx =

ħ
2𝑚Δu

=

1.055×10−34 𝐽𝑠
2×(1.0×10−3 𝑘𝑔)×(1×10−6 𝑚𝑠 −1 )

= 5 × 10−26 𝑚

H αρχή της αβεβαιότητας μπορεί πρακτικά να αγνοηθεί για μακροσκοπικά
αντικείμενα!

β) για το ηλεκτρόνιο, Δx =

ħ
2𝑚Δu

=

1.055×10−34 𝐽𝑠
2×(9.1×10−31 𝑘𝑔)×(1×10−6 𝑚𝑠 −1 )

= 58 𝑚

H έννοια της τροχιάς με την έννοια ότι το σωματίδιο έχει ταυτόχρονα
συγκεκριμένη θέση και ορμή δεν υφίσταται!

https://toutestquantique.fr/en/

https://toutestquantique.fr/en/

https://toutestquantique.fr/en/
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