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  Συνθήκες του Μπορ 

 

• Πρώτη συνθήκη: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να 

κινούνται γύρω από τον πυρήνα μόνο σε 

ορισμένες κυκλικές τροχιές στις οποίες η 

ενέργειά τους είναι κβαντισμένη. Οι τροχιές 

αυτές ονομάζονται επιτρεπτές τροχιές.  

 

 

• Δεύτερη συνθήκη: Όταν το ηλεκτρόνιο 

βρίσκεται στις επιτρεπτές τροχιές δεν 

ακτινοβολεί και έτσι η ενέργεια του παραμένει 

σταθερή. Ένα ηλεκτρόνιο εκπέμπει 

ακτινοβολία μόνο κατά την μετάβασή του από 

μία επιτρεπτή τροχιά υψηλότερης ενέργειας σε 

μια επιτρεπτή τροχιά χαμηλότερης ενέργειας.  

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Bohratommodel.png


 

  Στην διατριβή του ο Louis de 

Broglie αναφέρει τα εξής: 

   "Αφού τα φωτόνια δείχνουν 

συγχρόνως χαρακτηριστικές 

ιδιότητες σωματίων και κυμάτων, 

γιατί να μην συμβαίνει και το ίδιο 

με όλες τις μορφές της ύλης, γιατί 

δηλαδή τα σωματίδια να μη 

συμπεριφέρονται και ως κύματα". 

 



 

 Ο κυματοσωματιδιακός δυϊσμός είναι το 
κυριότερο χαρακτηριστικό της κβαντικής 
θεωρίας, και μία ειδοποιός διαφορά της σε 
σχέση με την κλασική θεώρηση της φύσης  

 

 Η αρχή του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού 
της ύλης: Όλα τα φυσικά σωματίδια έχουν 
και κυματική συμπεριφορά παράλληλα με 
τη σωματιδιακή. Είναι σωματίδια και 
κύματα ταυτόχρονα. 



  Η εξίσωση αυτή που θα μπορεί να μας 

δώσει τις κυματοσυναρτήσεις Ψ(x,t), με τις 

οποίες θα μπορούμε να περιγράψουμε ένα 

υλικό σωμάτιο του μικρόκοσμου που 

βρίσκεται υπό την επίδραση δυνάμεων, 

είναι μια διαφορική εξίσωση μερικών 

παραγώγων γνωστή ως Εξίσωση 

Schrödinger 

 

 



 

 http://www.youtube.com/watch?v=GnK_

RfhlRRI&feature=player_detailpage 

http://www.youtube.com/watch?v=GnK_RfhlRRI&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=GnK_RfhlRRI&feature=player_detailpage
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Two-Slit_Experiment_Particles.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Two-Slit_Experiment_Electrons.svg


 

 Η αρχή του Huygens λέει: Κάθε σημείο 

ενός κύματος συμπεριφέρεται σαν πηγή 

κύματος. Το συνολικό μέτωπο είναι 

εφαπτόμενο στα επιμέρους μέτωπα που 

δημιουργεί κάθε σημείο  

 Αν το κύμα περάσει από μία σχισμή τότε 

όσο μικρότερη είναι η σχισμή τόσο 

μεγαλύτερο κομμάτι θα καλύπτει το κύμα 

που θα έρθει από τη σχισμή 

 



 

 Φαινόμενο σήραγγας ονομάζεται το 

φαινόμενο κατά το οποίο ένα σωματίδιο 

έχει πιθανότητα να βρεθεί από μία περιοχή 

σε μία άλλη, αν και οι δύο περιοχές 

διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα φράγμα 

δυναμικού.  

 

  Εδώ το ηλεκτρόνιο βρίσκεται 

αντιμέτωπο με ένα φράγμα δυναμικού 

ψηλότερο από την ενέργειά του. 

Σύμφωνα με την κλασική θεωρία το 

ηλεκτρόνιο θα ανακλαστεί και θα 

επιστρέψει πίσω. Η κβαντική θεωρία, 

όμως, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, 

μερικές φορές, το ηλεκτρόνιο 

διαπερνάει το φράγμα. Η θεωρητική 

αυτή πρόβλεψη επιβεβαιώνεται 

πειραματικά. Είναι σαν να πετάμε ένα 

μπαλάκι σ' ένα τζάμι και κάποιες φορές 

το μπαλάκι να βρίσκεται από την άλλη 

μεριά χωρίς να σπάσει το τζάμι.  

Το φαινόμενο σήραγγας έχει πολλές εφαρμογές. 

Ο χαλκός οξειδώνεται. Ένα γυμνό σύρμα από χαλκό 

καλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του 

χαλκού που είναι μονωτής. Όμως, όλοι γνωρίζουμε 

ότι η επαφή δυο χάλκινων συρμάτων είναι αγώγιμη. 

Πώς μπορούν τα ηλεκτρόνια και περνούν από το ένα 

σύρμα στο άλλο; Με το φαινόμενο σήραγγας. 
 



 


