
                     ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ 

                 (Μία απόρριψη της εξίσωσης Schroedinger) 

                                              
                                         ΑΛΕΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 

 
     Η εξίσωση Schroedinger  έφερε µία νέα αντίληψη για την φύση, η οποία είναι 

πιθανοκρατική (πιθανή ενέργεια σωµατίου, πιθανή ακτίνα, πιθανή στροφορµή, κλπ.). 

Η εξίσωση αυτή παρουσιάστηκε … ουρανοκατέβατη από τον δηµιουργό της και εµείς 

θα κάνουµε µία παραγωγή της από την λύση της και θα προχωρήσουµε στην 

χρονοανεξάρτητη εξίσωση και το µονοηλεκτρονιακό άτοµο, ασκώντας πάντα κριτική 

για να δειχθεί η ασυνέπεια και η αυθαιρεσία που χρησιµοποιήθηκε στην εξήγηση των 

κβαντικών φαινοµένων. 

 

                                 Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 

 
     Η λύση της χρονοεξαρτώµενης εξίσωσης είναι : Ψ(x,t)=Aei(kx-ωt)               (1) 

Όπου k=2π/λ   και ω=2πν. 

     Η (1) έπεται : Ψ=Aeik{x-(ω/k)t}=Aeik(x-vt)      / v=ω/k είναι η ταχύτητα οµάδας του 

κύµατος. Τότε η κυµατική διαταραχή διαδίδεται όπως η εξίσωση: 

               x=xo+vt  και  x-vt=xo=σταθερά  που είναι η αρχική συνθήκη διάδοσης. 

Αυτό σηµαίνει ότι η Ψ(x,t) είναι µία σταθερά και δεν είναι κυµατοσυνάρτηση.  

 

               ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 

 

     Είναι γνωστό ότι   :     Εκιν+Εδυν=Ε  και     (p2/2m)  + V(r)= E            (2) 

Στην (2) πολλαπλασιάζουµε την (1) και : 

                       (p2/2m)Ψ(x,t) + V(r)Ψ(x,t) = EΨ(x,t) 

Όµως   Ψ(x,t) = (-1/k2)d2Ψ(x,t)/dx2  και  Ψ(x,t)= (i/ω)dΨ(x,t)/dt , οπότε : 

         (-h /2m){d2 2Ψ(x,t)/dx2} +V(r)Ψ(x,t)= i dΨ(x,t)/dt                         (3) h

που είναι η χρονοεξαρτωµένη εξίσωση του Schroedinger. ∆ιαπιστώνουµε ότι 

κατασκευάσαµε την χρονοεξαρτωµένη εξίσωση από το αξίωµα της ενέργειας και την 

Ψ( x,t) και το ίδιο θα έκανε και ο Schroedincer. 

 



                     Η ΧΡΟΝΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 

 
 
     Ισχύει Ψ(x,t)= Aeikxe-iωt=ψ(x)ψ(t)      και η (3) γίνεται: 

                  (- /2m){-k2h 2ψ(x)} +V(r)ψ(x)=Eψ(x)        και: 

                  (- /2m){dh 2ψ(x)/dt} +V(r)ψ(x)=Eψ(x) 

που είναι η χρονοανεξάρτητη εξίσωση. 

Θυµίζεται ότι ψ(x)=Aeikx =Acos(kx)+iAsin(kx) που είναι ένα κύµα επίπεδο 

(διδιάστατο). Θα προσέξατε ότι εσκεµµένα βάλαµε στην δυναµική ενέργεια 

µεταβλητή την ακτίνα r, ενώ µεταβλητή στην ψ είναι ο άξονας των x των 

συντεταγµένων και φυσικά δεν είναι αναγκαίο να συµπίπτει η διεύθυνση των  x,r. 

Φυσικά δεν είναι δυνατό να είναι x=r αφού η r είναι πεπερασµένη ενώ η x είναι 

άπειρη και αυτό ακριβώς χρησιµοποιήθηκε από τον Schroedinger. Όταν ισχύει αυτό η 

ψ(r) είναι τρισδιάστατη αφού η ακτίνα εκτείνεται στον χώρο. Έτσι τότε δηµιουργείται 

η προϋπόθεση αλλαγής µεταβλητών σε σφαιρικές συντεταγµένες και η νέα 

συνάρτηση ψ(r,θ,φ) θεωρήθηκε ότι ισούται µε R(r)Θ(θ)Φ(φ), δηλαδή χωρίζεται σε 

τρεις κατανοµές ακτίνας και των δύο γωνιών των σφαιρικών συντεταγµένων, αλλά 

τότε το r εκτείνεται στο άπειρο και η R(r) είναι µία άπειρη κατανοµή. 

 

                           Η ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ 

 
     Με  τα λάθη και τις αυθαιρεσίες αυτές, οδηγείται η διαδικασία σε µία εξίσωση µε 

µεταβλητή την φ, µία άλλη µε µεταβλητή την θ και λύνονται ως προς Φ και Θ και 

επίσης στην εξίσωση µε µεταβλητή την r,  την: 
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(είναι η εξίσωση 10-27 της «θεµελιώδους Σύγχρονης Φυσικής» του  Eisberg). 
 
     Εδώ έγινε η τελειωτική αυθαιρεσία. Χρησιµοποιήθηκαν απρόσµενα οι 
µεταβλητές: 
                           ρ=2βr  ,  β2=-2mE/     και  γ=mZe2h 2/ β 2h

και οδηγήθηκε η (4) σε κατανοµές ακτίνων των µονοηλεκτρονιακών ατόµων και … 

αποδείχτηκε η ενέργεια του Bohr  για το άτοµο του υδρογόνου. 

 

 



Όµως   γ2=m2Z2e4/h β4 2   και αντικαθιστώντας το β2 παίρνοµε: 

                 E=mZ2e4/2 γ2h 2      

Και µένει γ=η και βρέθηκε η ενέργεια του υδρογόνου. Αυτό το πετύχαµε αυθαίρετα 

µε το καθορισµό των µεταβλητών ρ,β,γ και οι οπoίες συνδιαζόµενες δίδουν την 

επιθυµητή ενέργεια. 

 

                                     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 
     Έτσι ο Schroedinger υπέπεσε στα εξής λάθη και αυθαιρεσίες: 

1) Χρησιµοποίησε φάση kx-ωt= σταθερά και συνεπώς δεν πρόκειται για 

κυµατοσυνάρτηση η Ψ. 

2) Μετέτρεψε την µεταβλητή x της συνάρτησης ψ(x) που εκτείνεται στις δύο 

διαστάσεις και η x προς το άπειρο, σε µεταβλητή r που είναι ίση της x και 

εκτείνεται συνεπώς στο άπειρο, αν και αυτή είναι πεπερασµένη. 

3) Χρησιµοποίησε αυθαίρετες τιµές στην µεταβλητή ρ και τις  β, γ και οι οποίες 

αυθαίρετα αποδεικνύουν την ενέργεια του ατόµου του υδρογόνου και χωρίς 

να είναι επακόλουθο αυτή της εξίσωσης Schroedinger. 

 

      


