
Εφαρμογές κβαντικής θεωρίας

Στοιχειώδες μαθηματικό υπόβαθρο

Η σχέση συνδέει τους μιγαδικούς 

αριθμούς με τις τριγωνομετρικές 

συναρτήσεις

• Χρησιμοποιώντας τη σχέση Euler, ένα αρμονικό 

κύμα της μορφής Acos(kx) (πραγματική 

συνάρτηση), μπορεί να γραφτεί ως Re[Aeikx] που 

είναι το πραγματικό μέρος της μιγαδικής 

αναπαράστασης.

• Οι κυματοσυναρτήσεις που προκύπτουν ως λύσεις 

της εξίσωσης Schrodinger ωστόσο είναι εν γένει 

μιγαδικές, και μόνο το τετράγωνο του μέτρου τους 

έχει φυσικό νόημα ως πυκνότητα πιθανότητας 

εύρεσης του σωματιδίου στο χώρο. 

Σχέση Euler

ψ = Aeikx ψ = Ae-ikx

Διάδοση κύματος 

προς τα δεξιά

Διάδοση κύματος 

προς τα αριστερά



Η λύση της διαφορικής εξίσωσης είναι

Επαλήθευση

(Α, Β σταθερές)

όμως V(x) = 0

παντού στο χώρο

Εξίσωση Schrodinger

• Κλασσική μηχανική:

𝐸𝜅𝜄𝜈 =
𝑚𝑢2

2
=
𝑚2𝑢2

2𝑚
=

𝑝2

2𝑚

• Σχέση De Broglie: p = h / λ

• Άρα Ε𝜅𝜄𝜈 =
ℎ/𝜆 2

2𝑚
=

2𝜋ħ

𝜆

2

2𝑚

oπότε Ε𝜅𝜄𝜈 =
𝑘2ħ2

2𝑚
με k = 2π/λ

p2

(συνεχές φάσμα)

Εφαρμογή 1: Το ελεύθερο σωματίδιο σε μία διάσταση



Εφαρμογή 1: Το ελεύθερο σωματίδιο σε μία διάσταση

αν Β = 0, τότε

Περίπτωση Α

δηλαδή η πιθανότητα εύρεσης του 

σωματιδίου είναι η ίδια όπου κι αν 

κοιτάξουμε στον άξονα x

Πυκνότητα πιθανότητας

Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα συμβατό 

με την αρχή της απροσδιοριστίας του 

Heisenberg: Μηδενική αβεβαιότητα 

στην ορμή του σωματιδίου (p = ħk) 

συνεπάγεται άπειρη αβεβαιότητα στη 

θέση του στο χώρο.



Αν Α = Β,

και η πυκνότητα πιθανότητας θα είναι

κόμβος

Περίπτωση Β

Η πυκνότητα πιθανότητας στην περίπτωση 

αυτή ταλαντώνεται μεταξύ 0 και 4 Α 2

Για το σχηματισμό ενός εντοπισμένου στο 

χώρο κυματοπακέτου (μικρή αβεβαιότητα 

θέσης) απαιτείται η συμβολή πολλών 

κυμάτων διαφορετικών μηκών κύματος 

(μεγάλη αβεβαιότητα ορμής).

https://chem.libretexts.org/@api/deki/files/123117/Seq

uential_superposition_of_plane_waves.gif?revision=1

Υπέρθεση επίπεδων κυμάτων για 

το σχηματισμό κυματοπακέτου

Εφαρμογή 1: Το ελεύθερο σωματίδιο σε μία διάσταση



Εφαρμογή 2: Σωματίδιο σε μονοδιάστατο κουτί

Η δυναμική ενέργεια του σωματιδίου είναι 0 

μεταξύ x=0 και x=L και απειρίζεται μόλις 

ακουμπήσει στα τοιχώματα. Το σωματίδιο 

δεν μπορεί να διαφύγει εφόσον βρίσκεται σε 

ένα απειρόβαθο πηγάδι δυναμικού.

Εξίσωση Schrodinger

όμως V(x) = 0

για 0 < x < L

(Α, Β σταθερές)

Λύση της διαφορικής 

εξίσωσης

η οποία εναλλακτικά γράφεται

ή πιο γενικά 𝜓 = Csinkx + Dcoskx

Συνοριακές συνθήκες: ψ(0) = 0 και ψ(L) = 0, 

εφόσον η πιθανότητα να βρεθεί το σωματίδιο 

στα άκρα είναι μηδενική. 



𝜓(𝑥) = Csinkx + Dcoskx

𝜓 0 = 𝜓 𝐿 = 0

𝜓 0 = C ∗ 0 + D = 0 → 𝐷 = 0

𝜓 𝐿 = C ∗ sinkL = 0 → 𝑘𝐿 = 𝑛𝜋, 𝑛 = 1,2,3…

• Η περίπτωση n = 0 απορρίπτεται 

διότι τότε ψ(x) = 0 για όλα τα x, 

ωστόσο το σωματίδιο πρέπει να 

βρίσκεται κάπου στο χώρο.

• Οι αρνητικές τιμές του n απλά 

αλλάζουν το πρόσημο του 

sin(kL) και δεν παράγουν νέες 

κυματοσυναρτήσεις.

Συνεπώς, k = nπ/L (n = 1,2,3..) και άρα

𝜓𝑛 = Csin
𝑛𝜋𝑥

𝐿
𝐸𝑛 =

ħ2𝜋2

2𝑚L2
𝑛2

Προσδιορισμός C μέσω της 

συνθήκης κανονικοποίησης

Ενεργειακά επίπεδα

Κυματοσυναρτήσεις

Εφαρμογή 2: Σωματίδιο σε μονοδιάστατο κουτί



http://www.unistudyguides.com/wiki/Quantum_Mechanics

Ιδιοσυναρτήσεις Πυκνότητα πιθανότητας

• Η εξίσωση Schrodinger έχει λύση που ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος μόνο όταν η 

ενέργεια του σωματιδίου είναι κβαντισμένη, παίρνει δηλαδή μια διακριτή ακολουθία τιμών.

• Η ελάχιστη δυνατή ενέργεια του σωματιδίου είναι μη μηδενική και γίνεται μεγαλύτερη όσο το 

εύρος του πηγαδιού (L) μειώνεται. Η ακινησία των παγιδευμένων κβαντικών σωματιδίων είναι 

αδύνατη και όσο πιο παγιδευμένα είναι τόσο περισσότερο κινούνται!

Σ. Τραχανάς, Στοιχειώδης κβαντική φυσική, ΠΕΚ 2012
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Εφαρμογή 3: Το κβαντομηχανικό φράγμα 

δυναμικού (φαινόμενο σήραγγας)

• Ένα σωματίδιο που έρχεται από τα αριστερά 

συναντά μια περιοχή  με πεπερασμένη  

δυναμική ενέργεια V > E (φράγμα δυναμικού), 

όπου Ε η ενέργεια του σωματιδίου.

• Σύμφωνα με την κλασσική φυσική, το 

σωματίδιο δεν μπορεί να διασχίσει το φράγμα 

και να βρεθεί στην άλλη μεριά.

• Κβαντομηχανικά όμως, η κυματοσυνάρτηση

υφίσταται μια εκθετική απόσβεση πλάτους 

εντός του φράγματος, χωρίς ωστόσο να 

μηδενίζεται.

• Αν το φράγμα δεν είναι πολύ πλατύ, υπάρχει 

πεπερασμένη πιθανότητα το σωματίδιο να 

διασχίσει μια κλασσικά απαγορευμένη 

περιοχή (φαινόμενο σήραγγας). 
• Πριν το φράγμα (V = 0)

• Στο φράγμα (σταθερό V)
• Μετά το φράγμα (V = 0)

Η κυματοσυνάρτηση και η κλίση της 

πρέπει να είναι συνεχής στα άκρα του 

φράγματος x = 0, x = L !



Εφαρμογή 3: Το κβαντομηχανικό φράγμα 

δυναμικού (φαινόμενο σήραγγας)

για x = 0:

Συνέχεια κυματοσυναρτήσεων

για x = L:

Συνέχεια κλίσεων κυματοσυναρτήσεων

για x = 0:

για x = L:

Προκύπτουν 4 εξισώσεις με 6 αγνώστους, ωστόσο…

Β′ = 0
εφόσον στην περιοχή μετά το φράγμα δεν υπάρχουν σωματίδια που να 

κινούνται προς τα αριστερά 

• Η πιθανότητα να κινείται το σωματίδιο προς τα δεξιά 

μετά το φράγμα είναι ανάλογη του Α′ 2.

• Η πιθανότητα να κινείται το σωματίδιο προς τα δεξιά 

πριν το φράγμα είναι ανάλογη του Α 2 (μπορώ να το 

ρυθμίσω κατά βούληση).

• Ο λόγος των παραπάνω πιθανοτήτων ονομάζεται 

πιθανότητα διέλευσης Τ.

για κL>>1 (σχετικά ευρύ 

και υψηλό φράγμα)

με



Εφαρμογή 3: Το κβαντομηχανικό φράγμα 

δυναμικού (φαινόμενο σήραγγας)

• Η πιθανότητα διέλευσης είναι εκθετικά 

ευαίσθητη στις μεταβολές του πλάτους του 

φράγματος L, της ενέργειας Ε και της μάζας m 

του σωματιδίου. 

• Το φαινόμενο σήραγγας είναι σημαντικό για τα 

ηλεκτρόνια και τα μιόνια (207 me) και σε 

κάποιο βαθμό για τα πρωτόνια (1840 me) – για 

βαρύτερα σωματίδια η σημασία του είναι μικρή.

https://newatlas.com/time-electron-quantum-tunneling/50784/

Κυματοσυναρτήσεις των 2 πρώτων 

καταστάσεων για πηγάδι δυναμικού 

πεπερασμένου βάθους (Ε<V)

Η κυματοσυνάρτηση

διεισδύει στα τοιχώματα  

του πηγαδιού



Εφαρμογή 4: Ο αρμονικός ταλαντωτής

Νόμος 

Hooke

Δυναμική 

ενέργεια
𝑉 =

1

2
𝑘𝑓𝑥

2

𝐹 = −𝑘𝑓𝑥

Όσο μεγαλύτερο 

το k τόσο πιο 

«στενό» το πηγάδι

Εξίσωση 

Schrodinger

Η επίλυση της διαφορικής εξίσωσης με την 

παραδοχή ότι ψ(±∞) = 0, δηλαδή ότι ο 

ταλαντωτής δε μπορεί να βρεθεί σε άπειρη 

απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας δίνει:

με

Τα ενεργειακά επίπεδα του αρμονικού ταλαντωτή

Απόσταση γειτονικών 

επιπέδων

Ενέργεια μηδενικού 

σημείου

Λόγω αρχής απροσδιοριστίας το σωματίδιο πάλλεται 

ακατάπαυστα γύρω από τη θέση ισορροπίας του όταν 

ν = 0 σε αντίθεση με την κλασσική μηχανική που 

επιτρέπει την ακινησία του.



Εφαρμογή 4: Ο αρμονικός ταλαντωτής

Ενεργειακά επίπεδα 

αρμονικού ταλαντωτή

Οι κυματοσυναρτήσεις του αρμονικού ταλαντωτή

Πολυώνυμα Hermite

Για τη θεμελιώδη 

στάθμη ν = 0

με αντίστοιχη 

πυκνότητα 

πιθανότητας



Εφαρμογή 4: Ο αρμονικός ταλαντωτής
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Οι περιοχές μεγάλης πιθανότητας 

μετατοπίζονται προς τα σημεία αναστροφής 

της κλασσικής κίνησης καθώς το ν αυξάνει



Εφαρμογή 5: Περιστροφική κίνηση σε 2 διαστάσεις

Το σωματίδιο σε δακτύλιο

Σωματίδιο μάζας m το οποίο 

κινείται σε κυκλική τροχιά 

στο επίπεδο xy με μηδενική 

δυναμική ενέργεια

Κλασσική μηχανική 

Ε =
1

2
𝑚𝑢2 =

𝑚2𝑢2

2𝑚
=

𝑝2

2𝑚

J𝑧 = ±𝑝𝑟

E =
𝐽𝑧
2

2𝑚𝑟2
=
𝐽𝑧
2

2𝐼

E: Ολική ενέργεια

p: Ορμή

Jz: Στροφορμή

r: Ακτίνα τροχιάς

I: Ροπή αδράνειας

Η κλασσική μηχανική επιτρέπει όλες τις τιμές 

της στροφορμής Jz και της ολικής ενέργειας 

περιστροφής Ε. Τα δεδομένα ωστόσο αλλάζουν 

ριζικά όταν λάβουμε υπ’ όψιν την κυματική 

φύση του σωματιδίου.

Σχέση de Broglie:   p = h / λ   οπότε τελικά

𝑱𝒛 = ±
𝒉𝒓

𝝀



Εφαρμογή 5: Περιστροφική κίνηση σε 2 διαστάσεις

• Αν υποθέσουμε πως το λ έχει αυθαίρετες 

τιμές, η κυματοσυνάρτηση θα αποκτά 

διαφορετική τιμή σε κάθε σημείο από αυτή 

που είχε στην προηγούμενη περιστροφή.

• Αυτό όμως είναι απορριπτέο εφόσον η 

κυματοσυνάρτηση θα πρέπει να είναι 

μονότιμη σε κάθε σημείο του χώρου.

• Επιπλέον, σε διαδοχικές περιστροφές 

συμβάλλει αναιρετικά με τον εαυτό της και 

παύει να υφίσταται.

• Όταν η περιφέρεια της κυκλικής τροχιάς 

είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους 

κύματος λ, τότε η κυματοσυνάρτηση είναι 

μονότιμη και αναπαράγει τον εαυτό της σε 

διαδοχικές περιστροφές.

𝑱𝒛 = ±
𝒉𝒓

𝝀

𝐽𝑧 = ±
ℎ𝑟

𝜆
=

𝑚𝑙ℎ𝑟

2𝜋𝑟
=

𝑚𝑙ℎ

2𝜋

𝑚𝑙𝜆 = 2𝜋𝑟 → 𝜆 =
2𝜋𝑟

𝑚𝑙

όπου ml = 0, ±1, ±2… 

→ 𝐽𝑧 = 𝑚𝑙ℏ

Η στροφορμή είναι 

κβαντισμένη ποσότητα!



Εφαρμογή 5: Περιστροφική κίνηση σε 2 διαστάσεις

Το πρόσημο του ml σχετίζεται με τη 

φορά της κίνησης του σωματιδίου

Ενεργειακά επίπεδα Κυματοσυναρτήσεις

Πραγματικά μέρη των 

κυματοσυναρτήσεων για 

διάφορες τιμές του ml

Η πιθανότητα να βρεθεί το 

σωματίδιο οπουδήποτε στο 

δακτύλιο είναι παντού η ίδια 

για μια κατάσταση 

καθορισμένης στροφορμής



To spin: η εσωτερική κβαντική στροφορμή των σωματιδίων

Για περιστροφή σωματιδίου στις 3 

διαστάσεις αποδεικνύεται μέσω της 

επίλυσης της εξίσωσης Schrodinger 

ότι:

• Μέτρο στροφορμής 𝒍

𝑙 = ℏ 𝑙(𝑙 + 1) με 𝑙 = 0,1,2…

• Προβολή στροφορμής στον 

άξονα z 𝒍𝒛
𝑙𝑧 = ℏ𝑚𝑙 με 𝑚𝑙 = −𝑙, … ,+𝑙

2l + 1

τιμές

Επιτρεπόμενοι 

προσανατολισμοί για l=2

Πείραμα Stern-Gerlach

https://i.stack.imgur.com/BAbKC.png

Για l = 0, αναμένουμε έναν προσανατολισμό, 

ενώ για l = 1, αναμένουμε τρεις. 

Ο αριθμός των κηλίδων στο πέτασμα είναι πάντοτε 

ίσος με δύο, πράγμα που θα σήμαινε ότι l =1/2. O 

μόνος τρόπος να εξηγηθεί το πειραματικό 

αποτέλεσμα είναι να υποτεθεί πως το ηλεκτρόνιο 

είναι φορέας μιας εσωτερικής στροφορμής (spin).



Για να προκύψει τιμή στροφορμής ℏ/2 με 

ιδιοπεριστροφή, θα πρέπει η ταχύτητα 

περιφοράς του ηλεκτρονίου στον 

ισημερινό να υπερβαίνει την ταχύτητα του 

φωτός!

Ιω = mr2ω = mur = ℏ/2 ≈ ℏ

u ≈ ℏ/mr, για r ≈ 10-17 cm (πειραματικό 

άνω όριο ακτίνας ηλεκτρονίου) προκύπτει

u ≈1017 cm/s ≈ 106 c.

• Ενώ η τροχιακή στροφορμή μπορεί να 

μεταβάλλεται, το spin είναι ένα πάγιο 

χαρακτηριστικό του κάθε σωματιδίου 

όπως η μάζα και το φορτίο του. 

• Αυτή η αδυναμία μεταβολής είναι 

αδύνατο να εξηγηθεί στα πλαίσια της 

κλασσικής εικόνας ενός ηλεκτρονίου 

που περιστρέφεται γύρω από τον 

εαυτό του. 

Σ. Τραχανάς, Στοιχειώδης κβαντική φυσική, ΠΕΚ 2012

Γιατί το spin του ηλεκτρονίου δεν μπορεί να 

οφείλεται σε περιστροφή γύρω από τον άξονά του;

To spin: η εσωτερική κβαντική στροφορμή των σωματιδίων

cosθ = (1/2) / (√3/2)

θ ≈ 55ο

θ



Προτεινόμενες ασκήσεις

Atkins, σελ. 347-349

8.1(β) (μόνο J και eV), 8.9(α), 8.10(β), 8.11(α), 8.14(β), 8.18(α), 8.20(β), 8.21(α), 

8.22(α), 8.23(α) 


