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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κόσμος της Κβαντομηχανικής είναι 
περίεργος, γοητευτικός και μυστήριος. Η 
ονομασία όμως Κβαντομηχανική είναι 
αποκρουστική, βαρετή, μη ενδιαφέρουσα, και 
πολύ ανιαρή. Όποτε ακούσουμε την λέξη 
Κβαντομηχανική οι περισσότεροι από μας 
φεύγουν... Τι είναι όμως πραγματικά η 
κβαντομηχανική ; 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Κβαντομηχανική είναι ένας κλάδος της Φυσικής, που 
ασχολείται με την συμπεριφορά της ύλης και του φωτός 
σε ατομική και υποατομική κλίμακα. Συχνά οι ιδέες της 

Κβαντομηχανικής έρχονται σε αντίθεση με την 
καθημερινή εμπειρία και τον κοινό νού. Ο σκοπός όμως 

της Κβαντομηχανικής είναι: να περιγράψει και να 
ερμηνεύσει πως λειτουργεί ο μικρόκοσμος στην 

πραγματικότητα, και όχι με βάση τι νομίζουμε ή τι 
θέλουμε εμείς. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην κβαντομηχανική μέτρηση ασχοληθήκαμε 
με διάφορα παράδοξα και αρχές τις 
κβαντικής μηχανικής . Θα σας 
παρουσιάσουμε μερικά τα οποία θεωρήσαμε 
σημαντικότερα. 

Αυτά είναι: 

● Η γάτα του Schrodinger 

● H αρχή της Αβεβαιότητας 

● Το κβαντικο φαινόμενο Ζήνωνα 

Η θεωρία των Πολλών Κόσμων    



ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ 
ΤΟΥ SCHRODINGER 

 



ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ 
ΤΟΥ SCHRODINGER 

Το 1927 ο Ερβιν Σρέντινγκερ ανέπτυξε μια 
εξίσωση για τα κβαντικά κύματα. Αυτή 
ταίριαζε άψογα στα πειράματα, ενώ 
παράλληλα περιέγραφε έναν πολύ παράξενο 
κόσμο, στον οποίο τα θεμελιώδη σωματίδια 
όπως το ηλεκτρόνιο δεν είναι αυστηρά 
καθορισμένα αντικείμενα αλλά νέφη 
πιθανοτήτων. Η ιδιοστροφορμή (spin) ενός 
ηλεκτρονίου είναι σαν ένα νόμισμα το οποίο 
μπορεί να είναι μισό κορόνα – μισό 
γράμματα ώσπου να πέσει στο τραπέζι. 



ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ 
ΤΟΥ SCHRODINGER 

Για να υποστηρίξει τη θεωρία του διατύπωσε 
ένα παράδοξο-πείραμα σχετικά με μια γάτα 
μέσα σε ένα κουτί η 

οποία είναι ταυτό- 

χρονα ζωντανή 

και νεκρή . 

   



ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ 
ΤΟΥ SHRODINGER 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IOYyCHGWJ
q4 
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η αρχή της απροσδιοριστίας ή διαφορετικά αρχή της 
αβεβαιότητας είναι βασικό αξίωμα της Κβαντικής 
Μηχανικής που διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 
1927 από τον Βέρνερ Χάιζενμπεργκ . 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. 

Εν αντιθέσει με την αρχή της αιτιοκρατίας, σύμφωνα 
με την αρχή της απροσδιοριστίας υπάρχουν 
γεγονότα των οποίων η εκδήλωση δεν 
υπαγορεύεται από κάποια αιτία. 



Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η βασική έκφραση της αρχής της απροσδιοριστίας 
είναι αυτή του 1927: 

Εάν μετράμε τη θέση ενός σωματίου με αβεβαιότητα 
Δx και ταυτόχρονα μετράμε την ορμή του με 
αβεβαιότητα Δp, τότε το γινόμενο των δύο μεγεθών 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έναν αριθμό της 
τάξης του \hbar (όπου \hbar = h/2\pi). Δηλαδή: 



Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Υπάρχουν και άλλες εκφράσεις της αρχής της 
απροδιοριστίας. Μια από αυτές είναι η εξής: 

 

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει όριο στην ακρίβεια 
που μπορούμε να μετρήσουμε την ενέργεια 
ΔE ενός συστήματος, αν το σύστημα 
παραμένει σε μια δεδομένη ενεργειακή 
κατάσταση για χρόνο Δt. 



ΚΒΑΝΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΖΗΝΩΝΑ 

Παρ'όλο που η κβαντομηχανική είναι μια 
μοντέρνα επιστήμη , έχεις τις ρίζες τις 
χιλιετίες πίσω στο παρελθόν ! Ο αρχαίος 
έλληνας φιλόσοφος Ζήνωνας έθεσε ένα 
περίφημο παράδοξο το οποίο έχει εφαρμογή 
στη κβαντομηχανική μέτρηση . Αυτό είναι το 
παράδοξο του ακινήτου βέλους . 



ΚΒΑΝΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΖΗΝΩΝΑ 

Το παράδοξο του βέλους καταδεικνύει την 
κίνηση ως αδύνατη υπό την παραδοχή πως ο 
χρόνος αποτελείται από σημειακές στιγμές, 
την παραδοχή δηλαδή πως οι χρονικές 
στιγμές δεν έχουν εύρος. Έτσι, σε κάθε 
στιγμή στον χρόνο, ένα βέλος που εμείς 
βλέπουμε να κινείται, «καταλαμβάνει χώρο 
ίσο με τις διαστάσεις του». Όμως το βέλος, 
για να κινείται πραγματικά, απαιτεί χώρο 
μεγαλύτερο από τις διαστάσεις του κι αυτό δε 
μπορεί να συμβαίνει εντός μιας χρονικής 
στιγμής, που δεν του το επιτρέπει. 



ΚΒΑΝΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΖΗΝΩΝΑ 

Στην ουσία δηλαδή, για να 

μπορεί το βέλος να κινηθεί, 

 απαιτεί χρόνο πιο πολύ 

από μια στιγμή. Άρα κάθε 

στιγμή του χρόνου το βέλος 

 βρίσκεται σε ηρεμία και όχι σε κίνηση. Επειδή 
λοιπόν οι χρονικές στιγμές είναι σημειακές 
(δεν έχουν διάρκεια), η κίνηση είναι αδύνατη. 



ΚΒΑΝΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΖΗΝΩΝΑ 

Το 1977, οι φυσικοί ECG Sudarshan και Β. Misra 
μελετώντας την κβαντική μηχανική 
ανακάλυψαν ότι η δυναμική εξέλιξη (κίνηση) 
στο κβαντικό σύστημα μπορεί να 
παρεμποδιστεί (ή ακόμα και να ανασταλεί) 
μέσω της παρατήρησης του συστήματος. 
Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται συνήθως η 
"κβαντική Ζήνων αποτελέσματος», καθώς 
θυμίζει έντονα παράδοξο του βέλους του 
Ζήνωνα. 



Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ 
ΚΟΣΜΩΝ 

Αρκετοί από τους κορυφαίους κοσμολόγους 
του κόσμου πιστεύουν ότι είμαστε όχι στο 
μοναδικό, αλλά σε ένα από τα πολλά 
σύμπαντα.  Ορισμένες παραλλαγές αυτής 
της θεωρίας δείχνουν ότι υπάρχει 
τουλάχιστον ένα άλλο σύμπαν πολύ κοντά 
στο δικό μας, που χωρίζονται ίσως από μια 
μεμβράνη πάχους μόλις ενός χιλιοστού, μια 
θεωρία που αν αληθεύει, θα μπορούσε να 
εντοπιστεί από κάποια ενέργεια ή δυνάμεις 
σαν την βαρύτητα που να διαρρέει ανάμεσα 
στα δύο σύμπαντα. 



Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ 
ΚΟΣΜΩΝ 

Η επιστημονική Θεωρία του Παράλληλου 
Σύμπαντος, προτάθηκε για πρώτη φορά τη 
δεκαετία του 1950 από τον αμερικανό φυσικό 
Hugh Everett, και είναι επιστημονικά 
αποδεκτό ότι βοηθά σημαντικά στην 
κατανόηση και εξήγηση μυστηρίων της 
Κβαντομηχανικής που έχουν απασχολήσει 
και προβληματίσει τους επιστήμονες για 
δεκαετίες. 
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