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Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger and the cat… 

 

 
 

Βιογραφικό:  
Ο Schrödinger γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 1887 στη Βιέννη. Η μητέρα του 

ήταν κατά το ήμισυ Βρετανή. Ως αποτέλεσμα, ο μικρός Έρβιν έμαθε από μικρός 

τόσο αγγλικά όσο και γερμανικά, καθώς στο σπίτι του μιλούσαν και τις δύο 

γλώσσες. Ωστόσο, δε φοίτησε σε σχολείο μέχρι την ηλικία των 10 ετών, αλλά 

δεχόταν κατ' οίκον μαθήματα από ιδιώτη εκπαιδευτή. Το 1908 εγγράφηκε στο 

Πανεπιστήμιο της Βιέννης για να σπουδάσει Θεωρητική Φυσική και το 1910 

έλαβε το διδακτορικό του (θέμα της διατριβής του ήταν «Περί ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας στην επιφάνεια μονωτών σε υγρή ατμόσφαιρα». 

Με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου κλήθηκε να υπηρετήσει και 

τοποθετήθηκε ως αξιωματικός σε μονάδα πυροβολικού. Με τη λήξη του 

πολέμου επέστρεψε στην εργασία του. Το 1926 έκανε και μια από τις πλέον 

σημαντικές ανακαλύψεις του, γνωστή ως κυματική Εξίσωση του Schrödinger. 

Αυτή η ανακάλυψη έγινε επειδή οι κβαντικές συνθήκες του Μπορ δεν τον 

ικανοποιούσαν. Ο Schrödinger πίστευε ότι η λύση σχετιζόταν με το πρόβλημα 

των χαρακτηριστικών ριζών (eigenvalue problem). Γι' αυτή του την εργασία ο 

Schrödinger τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ το 1933, από κοινού με τον Πολ 

Ντιράκ (Paul Dirac). 

Το 1927 ο Schrödinger μετακόμισε στο Βερολίνο όπου αντικατέστησε τον Μαξ 

Πλανκ. Η γερμανική πρωτεύουσα ήταν, εκείνη την εποχή, επίκεντρο μεγάλης 

επιστημονικής δραστηριότητας. Λόγω της ανόδου του Χίτλερ ο Schrödinger 

μετακόμισε στην Αγγλία. Το 1936 δέχεται μία θέση στο Πανεπιστήμιο του 
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Γκρατς της Αυστρίας. Με την προσάρτηση της Αυστρίας στο Ράιχ ο Schrödinger 

διαφεύγει στην Ιταλία κι από εκεί στην Αγγλία. Τελικά τοποθετείται διευθυντής 

της Σχολής Θεωρητικής Φυσικής στο Ίδρυμα Ανωτάτων Σπουδών, στο 

Δουβλίνο (Ιρλανδία). Παρέμεινε εκεί ως το 1955, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. 

 

Το παράδοξο της γάτας του Schrödinger 
 

Το σκηνικό του πειράματος: 

 

Μία γάτα τοποθετείται σε ένα αδιαφανές κουτί, μέσα στο οποίο υπάρχει μια 

μικρή ποσότητα ραδιενεργού υλικού, ένας μετρητής Geiger, δηλαδή μία 

συσκευή που μπορεί να ανιχνεύσει εάν έχει υπάρξει διάσπαση ατόμου από το 

ραδιενεργό υλικό, ένα σφυρί και ένα φιαλίδιο με υδροκυάνιο. Η ποσότητα 

αυτού του ραδιενεργού υλικού είναι τόσο μικρή, που κατά την πάροδο μίας 

ώρας, ένα άτομο έχει ίσες πιθανότητες να διασπαστεί και ίσες να μην 

διασπαστεί, έχουμε ουσιαστικά ένα σύστημα με πιθανότητες πενήντα-

πενήντα.  

 

 
 

Σε περίπτωση που διασπαστεί το άτομο και ανιχνευθεί από τον μετρητή 

Geiger, το σφυρί θα σπάσει το φιαλίδιο με το υδροκυάνιο, το δηλητήριο θα 

απελευθερωθεί και η γάτα θα πεθάνει. Αν το άτομο δε διασπαστεί, η γάτα θα 

παραμείνει ζωντανή.  
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Αφού λοιπόν περάσει μία ώρα, οι πιθανότητες να ζει η γάτα είναι 50-50, διότι 

50-50 είναι κι οι πιθανότητες να έχει γίνει διάσπαση του ατόμου. Επομένως 

μέχρι τη στιγμή που θα ανοίξουμε το κουτί δεν γνωρίζουμε αν διασπαστηκε ή 

όχι το άτομο, άρα η κυματοσυνάρτηση του συστήματος μας δείχνει ΚΑΙ τα δύο 

αυτά ενδεχόμενα!!!!! Η κατάσταση αυτή ονομάζεται κατάσταση κβαντικής 

υπέρθεσης. 

 

Άρα η ζωή της γάτας, ένα μακροσκοπικό αντικείμενο, εξαρτάται από το άτομο, 

ένα κβαντικό σύστημα, και επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση του. 

 

Επομένως, ο ρόλος του παρατηρητή, παίζει μεγάλο ρόλο στο παραπάνω 

πείραμα, καθώς είναι απαραίτητος ώστε οι πιθανές καταστάσεις που 

βρίσκεται η γάτα μέσα στο κουτί να μεταφραστούν σε πραγματικότητα κατά 

τη στιγμή της μέτρησης. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως δεν πρόκειται 

απλά για αβεβαιότητα της τελικής κατάστασης, επειδή δε γνωρίζουμε τι 

συνέβη μέσα στο κουτί, αλλά πρέπει να δεχθούμε ότι όσο το κουτί παραμένει 

κλειστό, ισχύουν και οι δύο καταστάσεις ταυτόχρονα! 

 

Ο στόχος του Schrödinger ήταν να αναδείξει τον «παραλογισμό» αυτής της 

θεωρίας. Όμως πολλά πειράματα που ακολούθησαν, εξηγούνται 

εφαρμόζοντας αυτήν την περίπλοκη κβαντική κατάσταση.  
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Για το τέλος: https://www.youtube.com/watch?v=rFjLz7F0Mjc 

 

Πηγές: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B2%CE%B9%CE%BD_%CE%A3%CF%81%

CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81 

 

https://physicsgg.me/2013/08/18/%CF%84%CE%BF-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF-

%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85-schrodinger-%CE%B9/ 

 

http://www.nostimonimar.gr/i-paradoxi-gata-tou-schrodinger/ 

 

https://www.photo-elsoar.com/erwin-schrodinger-quotes-and-sayings-images.html 
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