
Επιστηµολογική προσέγγιση κβαντικής θεωρίας  

Ν. Λυγερός 

Η µελέτη της δηµιουργίας της κβαντικής θεωρίας, τουλάχιστον µε την αρχική της 
µορφή, αρχίζει απαραίτητα από το πρόβληµα της ακτινοβολίας του µέλανος 
σώµατος. Αυτό είναι βέβαια απαραίτητο αν έχουµε µια ιστορική προσέγγιση των 
θεωριών και γενικότερα των επιστηµών. Όµως το επίκεντρό µας εδώ, είναι η αλλαγή 
φάσης µεταξύ θεωρίας των Rayleigh και Jeans και θεωρίας του Planck. Μέσω του 
κριτηρίου του Popper το πλαίσιο είναι καθαρά επιστηµονικό εφόσον τα πειράµατα σε 
υψηλές συχνότητες απορρίπτουν τον τύπο των πρώτων, ο οποίος είναι 
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εµπειρικό τύπο του Planck εισχωρούµε στη θεωρία του Kuhn και διασχίζουµε µια 
περίοδο κρίσης. ∆ιότι δεν υπάρχει εκείνη τη στιγµή θεωρητική ερµηνεία του τύπου 
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. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τον ίδιο τον Planck, ο οποίος 

έγραψε: «Έξι χρόνια πάλευα µε το πρόβληµα της θερµικής ισορροπίας ύλης και 
ακτινοβολίας χωρίς επιτυχία. Ήξερα ότι αυτό το πρόβληµα είχε θεµελιώδη σηµασία 
για τη Φυσική.» 

Το πρόβληµα προερχόταν από την έλλειψη εξήγησης της υπεριώδους καταστροφής. 
Πιο βασικά ακόµα, η δυσκολία βρισκόταν στο συνεχές διάστηµα του ολοκληρώµατος 
που είχε ως αποτέλεσµα µια άπειρη τιµή. Η πραγµατική αλλαγή φάσης και η µόνη 
που είναι ριζοσπαστική για την επιστηµολογία, είναι η εισαγωγή του διακριτού 
συστήµατος που επιτρέπει αθροίσµατα εκεί που είχαµε ολοκληρώµατα. Το πέρασµα 
από το συνεχές στο διακριτό είναι ο πυρήνας της επανάστασης του Planck ειδικά 
όταν γνωρίζουµε και την αξιωµατική µορφή της κβαντικής θεωρίας. Πιο 
συγκεκριµένα οι ειδικοί είχαν να αντιµετωπίσουν ένα κλασικό αντίστροφο πρόβληµα 
που εµφανίζεται στα µαθηµατικά και αφορά τη γεννήτρια συνάρτηση η οποία εξηγεί 
εύκολα τους συντελεστές του Taylor µα την οποία είναι δύσκολο ν’ ανακαλύψουµε 
µέσω των συντελεστών. Υπάρχει ένα ανάλογο φαινόµενο µε τον τύπο του Einstein 
και τον τύπο του Newton σχετικά µε την κινητική ενέργεια. Εδώ, στη δική µας την 
περίπτωση, η ιδέα της ερµηνείας του Planck είναι ότι θέτοντας hε ν= , ο παράγοντας  

 είναι το άθροισµα µίας γεωµετρικής σειράς που κάθε της όρος είναι ένα 

εκθετικό Boltzmann µε ενέργεια ένα ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας hε ν= . 

Συνεπώς το πρόβληµα του ολοκληρώµατος λύνεται µ’ ένα διακριτό άπειρο άθροισµα. 
Έτσι βρίσκουµε πρακτικά και αποτελεσµατικά τον τύπο του Planck: 
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. Επιστηµολογικά το σπουδαιότερο είναι ότι ενώ αρχικά η 

µεθοδολογία του Planck είναι ad hoc, στην πραγµατικότητα µε τη συµβολή του 
Einstein και την παραδειγµατική του εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου, 
αποδεικνύεται ότι δεν είναι η τελική µορφή µιας κλασικής προέκτασης, αλλά η 
αρχική µορφή της κβαντικής θεωρίας. Ο διαχωρισµός ωστόσο δεν είναι τόσο εύκολος 
όπως το δείχνει και ο ίδιος ο δηµιουργός αυτής της µεθοδολογίας που δεν κατάφερε 
να ξεπεράσει το νοητικό σχήµα που ανέδειξε. Η αλλαγή φάσης ήταν τόσο σηµαντική 
που µερικοί από τους πιο αξιόλογους φυσικούς δεν µπόρεσαν να την ενσωµατώσουν 



στη σκέψη τους. Μέσω της θεωρίας του Kuhn αυτή η εξέλιξη του όλου θεωρητικού 
πλαισίου είναι παραδειγµατική. 

 

 


