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ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  

ΚΑΙ  

Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 



ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  

Η Κβαντική μηχανική είναι θεωρία της φυσικής, που αναπτύχθηκε τον 20ο αιώνα με στόχο 
την ερμηνεία φαινομένων που η νευτώνεια (κλασσική) μηχανική αδυνατούσε να περιγράψει*. 
Η κβαντική μηχανική περιγράφει την συμπεριφορά της ύλης στο μοριακό ατομικό και 
υποατομικό επίπεδο. Ο όρος  κβάντο (ποσό) αναφέρεται σε διακριτές μονάδες που 
χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες φυσικές ποσότητες. 

 

 

 

 

 

 

* Την κβάντωση: π.χ. Η κίνηση του ηλεκτρονίου σε συγκεκριμένες ενεργειακές τροχιές σε ένα 
άτομο. 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  

• Διακριτό: Το μεγαλύτερο μέρος της φύσης, στον μικρόκοσμο είναι διακριτό δηλαδή αποτελείται 

από πολύ μικρά στοιχειώδη τμήματα.  

• Πιθανότητα: Οι θεμελιώδεις νόμοι της κβαντομηχανικής είναι νόμοι πιθανότητας και όχι νόμοι 

βεβαιότητας. 

• Δημιουργία και καταστροφή: Το οποιοδήποτε σωμάτιο μπορεί να δημιουργηθεί ή να 

καταστραφεί. Σταθερή ύλη, είναι απλά μια ευτυχής πιθανότητα  

• Κύματα και σωμάτια: Οι υλικές μονάδες καθώς επίσης και οι μονάδες της ακτινοβολούμενης 

ενέργειας, μπορούν να έχουν συγχρόνως ιδιότητες κυμάτων και σωματίων.  

• Επαλληλία κυματοσυναρτήσεων:  Σύμφωνα με την κβαντομηχανική, ένα σωμάτιο σε μια 

δοσμένη χρονική στιγμή, μπορεί να βρίσκεται σε δύο ή περισσότερες καταστάσεις κινήσεως.  

• Η αρχή της αβεβαιότητας: Αν εξαιρέσουμε τους περιορισμούς που προέρχονται από τις 

ανθρώπινες δυνατότητες, η φύση θέτει κι άλλους θεμελιώδεις περιορισμούς στην ακρίβεια με 

την οποία μπορούμε να μετρήσουμε ορισμένες φυσικές ιδιότητες.  



Η κβαντομηχανική μέχρι τώρα όχι 

μόνο δεν έχει διαψευστεί, αλλά 

έχει επιβεβαιωθεί με ακρίβεια 

μιας τρίχας μαλλιών στην 

απόσταση μεταξύ Ν.Υόρκης και 

Λος Άντζελες. 

 



Η ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΥΜΑΤΟΣ - 

ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

• Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1923 ο Louis de Broglie υπέθεσε ότι 

όχι μόνο τα κύματα έχουν σωματιδιακές ιδιότητες, αλλά και ένα 

υλικό σωματίδιο θα μπορούσε να έχει κυματικές ιδιότητες. Το 

1927 αποδείχτηκε πειραματικά ότι τα ηλεκτρόνια μπορούν 

πράγματι να συμπεριφερθούν ως κύματα. 

• Για το πώς μπορεί κάτι να είναι και σωματίδιο και κύμα, 

σήμερα πιστεύουμε ότι: Οι οντότητες αυτές έχουν τέτοια φύση 

που κάτω από ορισμένες συνθήκες εκδηλώνουν σωματιδιακή 

συμπεριφορά και κάτω από άλλες κυματική. 

E:/Doctor Quantum second edit.mp4


ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ 

• λ=h/p 

• h=6,363*10^(-34) J*s 

 

• Για τον άνθρωπο: 

• p=mu 

• m=60kg, u=1m/s 

• λ=h/p  λ=6,363*10^(-34) * 60 *1   λ= 38,178 * 10^(-33) m 

• ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

 



ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΑΣ(HEISENBERG) 

• Η αρχή της απροσδιοριστίας είναι βασικό αξίωμα της Κβαντικής 

Μηχανικής που διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1927 από τον Βέρνερ 

Χάιζενμπεργκ (Werner Heisenberg, 1901 - 1976). Σύμφωνα με την αρχή της 

απροσδιοριστίας είναι αδύνατο να μετρηθεί ταυτόχρονα και με ακρίβεια, 

ούτε πρακτικά, ούτε και θεωρητικά η θέση και η ταχύτητα, ή ορμή, 

ενός σωματίου. 

• Η απροσδιοριστία αυτή δεν αναφέρεται στην ανικανότητα του ανθρώπου να 

παρατηρήσει ορισμένα φαινόμενα στον μικρόκοσμο αλλά σε μία 

πραγματική ιδιότητα του Φυσικού Κόσμου, η οποία εμφανίζεται και 

πειραματικά. Ο λόγος που δεν βλέπουμε αυτή την αβεβαιότητα στην 

καθημερινότητα είναι ότι εμφανίζεται σε πολύ μικρή κλίμακα και γίνεται 

κυρίως εμφανής στον μικρόκοσμο. 

 



Η ΓΑΤΑ ΤΟΥ SCHRÖDINGER 

• Η γάτα του Σρέντινγκερ είναι ένα νοητό πείραμα, που 

χαρακτηρίζεται και ως παράδοξο, επινοήθηκε από τον 

Αυστριακό φυσικό Έρβιν Σρέντινγκερ το 1935. 

Αναπαριστά αυτό που είδε ως το πρόβλημα στην ερμηνεία 

της Κοπεγχάγης για την κβαντομηχανική στην εφαρμογή 

της σε καθημερινά αντικείμενα. Το σενάριο παρουσιάζει 

μια γάτα, η οποία μπορεί να είναι ταυτόχρονα ζωντανή και 

νεκρή, με την κατάστασή της να συνδέεται με προηγούμενο 

τυχαίο γεγονός. Το νοητό πείραμα συναντάται συνήθως σε 

θεωρητικές συζητήσεις για τις ερμηνείες της 

κβαντομηχανικής. 



• Μια γάτα κλειδώνεται σε ένα ατσάλινο θάλαμο στον 

οποίο υπάρχει μια ελάχιστη ποσότητα ραδιενεργής ουσίας, 

τόσο μικρής, που κατά τη διάρκεια μιας ώρας ένα από τα άτομα 

διασπάται, αλλά επίσης ισοπίθανα, ίσως και όχι. Αν συμβεί 

αυτό απελευθερώνεται ένα δηλητήριο και η γάτα πεθαίνει. Αν 

κάποιος αφήσει αυτό το σύστημα μόνο του για μια ώρα, μπορεί 

να υποθέσει ότι η γάτα είναι ακόμα ζωντανή, εάν στο μεταξύ 

δεν έχει διασπαστεί κάποιο άτομο. Όμως υπάρχει ίσος αριθμός 

πιθανοτήτων το δηλητήριο να μην σπάσει και η γάτα να 

παραμείνει ζωντανή. 



Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ 

Σύμφωνα με την ερμηνεία της Κοπεγχάγης, η μέτρηση 

δημιουργεί την πραγματικότητα. Όμως, η μέτρηση είναι 

το αποτέλεσμα μιας συσκευής που αποτελείται από 

άτομα και μόρια. Επομένως  και η συσκευή 

μέτρησης θα πρέπει να περιγραφεί από μία 

κυματοσυνάρτηση.  Αλλά αν συμβεί αυτό, τότε η ίδια η 

συσκευή δεν θα μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη τιμή για 

όλες τις φυσικές της ιδιότητες ( συμπεριλαμβανομένης της 

ανάγνωσης των μετρήσεων), έως  ότου αυτές   

μετρηθούν. 



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ EINSTEIN-

SCHRÖDINGER 

• Σύμφωνα με τον Einstein,  η κβαντομηχανική αν και μια πολύ 

εντυπωσιακή θεωρία, δεν είναι πλήρης. Μας δίνει μια ατελή 

εικόνα του κβαντικού κόσμου και πρέπει να υπάρξει κάτι πέρα 

από την κβαντομηχανική που θα διευκρινίσει την παρούσα 

εικόνα που έχουμε. 

• Ο Schrödinger πίστευε ότι παρά τη μεγάλη επιτυχία της, η 

κβαντική μηχανική πρέπει να θεωρηθεί ως ένα έξυπνο εργαλείο 

και όχι σαν μία θεμελιώδης θεωρία. Θεώρησε την Κοπεγχάγεια 

ερμηνεία ως μία δικτατορική αυθαιρεσία η οποία εμφανίστηκε 

σε μια εποχή τρομερής έλλειψης φυσικής μεθοδολογίας και ότι 

πρέπει να απορριφθεί. 

 



ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ EVERETT 

Ενώ η ερμηνεία της Κοπεγχάγης προβάλλει την άποψη ότι τίποτα δεν είναι 

πραγματικό μέχρι να παρατηρηθεί, η θεωρία των Πολλών Κόσμων 

υποστηρίζει ότι όλα τα κβαντικά ενδεχόμενα είναι πραγματικά και 

πραγματοποιούνται σε ισάριθμους κόσμους του «υπερχώρου». Με άλλα 

λόγια κάθε φορά που το σύμπαν αναγκάζεται να επιλέξει ανάμεσα σε ένα 

πλήθος διαφορετικών ενδεχομένων, τα πραγματοποιεί όλα. Χωρίζεται 

δηλαδή σε ισάριθμα σύμπαντα με αντίστοιχους παρατηρητές, που 

παρατηρεί ο καθένας την πραγματοποίηση ενός από αυτά τα ενδεχόμενα, 

νομίζοντας ότι αυτός είναι που προκάλεσε την κατάρρευση της κυματικής 

συνάρτησης σε μια μοναδική κβαντική δυνατότητα. Δεν υπάρχει επομένως 

ένα μέλλον, αλλά πολλά μέλλοντα, όσα και τα δυνατά ενδεχόμενα. Το τελικό 

αποτέλεσμα των διακλαδούμενων επιλογών είναι μια άπειρη ακολουθία 

«παράλληλων» κόσμων που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.  

 



ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

• Πώς φανταζόμαστε το κενό;  

….Χωρίς ύλη, χωρίς φως, χωρίς χώρο και χρόνο… 

• Προσέγγιση του θέματος από τη σύγχρονη φυσική 

Το 2012, ανακαλύφθηκε στο Cern το σωματίδιο του Higgs. Τώρα 

πια γνωρίζουμε ότι το πεδίο Higgs υπάρχει παντού στο χώρο και  

είναι υπεύθυνο για τη μάζα των σωμάτων.  

• Δυνητικά σωματίδια (Virtual Particles) 

Είναι τα σωματίδια που μπορούν να εμφανίζονται και να 

εξαφανίζονται με τις κβαντικές διακυμάνσεις του κενού, δηλαδή αν 

συγκεντρωθεί πολλή ενέργεια σε ένα χώρο, μπορούν να 

δημιουργηθούν σωματίδια σύμφωνα με τη σχέση του Einstein 

E=mc^2. 

 



• Το κενό είναι ένας χώρος γεμάτος ενέργεια που 

σύμφωνα με την αρχή της απροσδιοριστίας όσο 

πιο μικρή είναι η αβεβαιότητα στο χρόνο, τόσο 

πιο μεγάλη είναι η ενέργεια. Αυτό σημαίνει, ότι 

μπορούμε «να δανειστούμε» ενέργεια από το 

μέλλον, αρκεί να επιστραφεί στο χρονικό 

διάστημα που έθεσε η αβεβαιότητα του χρόνου. 

• ΔE*Δt<ħ/2 



O XΩΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΟ 

• Στο κενό υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος. Επίσης 

ισχύουν οι νόμοι της φυσικής. 

 

• Αυτό το καταλαβαίνουμε επειδή μπορούμε να 

αλληλεπιδράσουμε με τον κενό χώρο. Αν δεν 

ίσχυαν τα παραπάνω, δεν θα μπορούσαμε να 

αντιληφθούμε, ότι κάπου υπάρχει το κενό. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!! 


