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      Εν σχέσει προς την Αιτιότητα της Συνάρτησης (Πιθανότητας της Κατανομής) 

Fermi - Dirac  

      f(x) = 1/(expx + 1)   (1)  

είναι εύκολα παρατηρήσιμο ότι, επειδή  

      f '(x) = - expx/(expx + 1)2   (2)  

και 

      f(x) – 1 = - expx/(expx + 1)   (3),  

ισχύει ότι 

      f ' = f(f – 1) = f  2 – f    (4)   

υπό τήν Αρχική Συνθήκη f(0) = ½   (5), 

αναδυομένης μιάς Δευτεροτάξιας  Σταθερών Συντελεστών Διαφορικής Εξίσωσης   

Bernoulli ενσωματούσης τήν (Κβαντική) Αιτιότητα τής f.  

      Πράγματι, διά τού Συναρτησιακού Ορισμού  

       φ(x) = 1/f(x)   (6)  

(της f(x) ούσης  θετικής για κάθε Πραγματικό x, και μόνον ασυμπτωτικά τείνουσας 

στο μηδέν τού x τείνοντος στο συν άπειρο)  εμφανίζεται η Συζυγής Πρωτοτάξια 

Σταθερών Συντελεστών Γραμμική Διαφορική Εξίσωση  

       φ ' = φ – 1    (7),  

υποκειμένη στην Αρχική Συνθήκη  

       φ(0) = 2   (8),  

και επαληθευομένη από το άθροισμα τής (αδέσμευτης) Μερικής Λύσης της φ p  = 1 

και τής Λύσης τής Αντίστοιχης Ομογενούς ΔΕ (δεσμευομένης μέσω τής (8)) φ H = 

expx :  

      φ(x) = expx + 1   (9) , 

όπερ οδηγεί στην  (1) μέσω τής (6).  

      Εύκολα επαληθεύσιμα, αφ' ετέρου, η Μόνοπαραμετρική Οικογένεια τών 

εχουσών Σταθερούς Συντελεστές Πλήρων ΔΕ Riccati  

      y ' = y 2 – (2ρ + 1)y + ρ(ρ +1)   (10),  

τού ρ όντος αυθαιρέτως επιλεγομένου Πραγματικού Αριθμού διαφόρου  τού (- 1 ) 

και τού 0, είναι δυνατόν να θεωρηθεί Συλλογική Γεννήτρια τής κατά τήν (4) 

Κβαντικής Αιτιότητας τής Συνάρτησης Πιθανότητας f τής Κατανομής  Fermi – 

Dirac δυνάμει τού απλού Μετασχηματισμού  



      y(x) = f(x) + ρ   (11)  

τού επαναφέροντος στην  (4) για  κάθε  τέτοιο ρ. 

      (Εν σχέσει προς την Συνάρτηση Πιθανότητας τής Κατανομής Bose -Einstein 

είναι, προφανώς, κατορθωτή  μία Ομόλογη Μαθηματική Διαχείριση, αλλά η 

αντίστοιχη σύνολη Εννοιολογική Αποκωδικοποίηση θα χρειαζόταν να είναι 

αποφασιστικά διακριτή.) 

      Για να προσπαθηθεί να προσληφθεί ερμηνευτικά, τώρα, η ΔΕ Bernoulli (4) 

θεωρούμενη αποδεκτή εναλλακτική σύνοψη τής Κβαντικής Αιτιότητας τού πώς 

κατανέμεται μία Φερμιονική Συλλογή εντός τής διαθέσιμης Ζώνης προσιτών 

Ενεργειακών Σταθμών, μπορεί να αναγνωρισθεί ότι το Δεύτερο Μέλος 

παραγοντοποιεί Τον (Κατ' Ουσίαν ή Ανηγμένο) Ενεργειακό Ρυθμό Μεταβολής 

df(x)/dx Τής Πιθανότητας Καταλήψεως f(x) Ενεργειακής Στάθμης (τού x δηλούντος 

τόν Ενεργειακό Λόγο  (E – E F )/(kT),  όπου E F η συναφής Στάθμη Fermi τής εν 

λόγω Θερμοδυναμικής Συλλογής -ούσα συμβατή με την Αρχική Συνθήκη (5)-, E η 

Ενδοζωνική Ενεργειακή Θέση τής “Τρέχουσας” Στάθμης, και kT η ενδεικτική 

Φερμιονική Θερμική Ενεργεια)  σε Γινόμενο τής ίδιας τής f(x) και τού Αντιθέτου 

τής Συμπληρωματικής της Πιθανότητας  (1 – f(x)), αποτελούσης ισοδύναμως τήν 

Πιθανότητα Μη Καταλήψεως (Επιτρεπτών Ενεργειακών Καταστάσεων) τής 

Ενεργειακής Στάθμης E = x•kT + E F .  

      Δεδομενου ότι δυνάμει τής Εργοδικότητας η Πιθανότητα Καταλήψεως 

Ενεργειακής  Στάθμης συμπαραδηλώνει το (υπεράνω τού Αντιστοίχου Συνόλου 

Επιτρεπτών Ενεργειακών Καταστάσεων) Κλάσμα Κατειλημμένων Καταστάσεων 

τής Ενεργειακής Στάθμης, η ενδεχομένως κωδικοποιούμενη από τήν εν λόγω  

παραγοντοποίηση Κβαντική Αιτιότητα τού Ανηγμένου Ενεργειακού  Ρυθμού 

Ελάττωσης  τής f,  f ' = f(f – 1) = - f(1 – f),  τής Πιθανότητας f κείμενης μεταξύ 0 

και 1 για κάθε φραγμένο Πραγματικό x, είναι θεωρήσιμη αναγώγιμη σε Ειδική 

Ισοσθενώς Διττή Ευθεία Αναλογία ισχύουσα παραλλήλως έναντι τού Βαθμού 

Κατάληψης f και του (Συμπληρωματικού τού Βαθμού Κατάληψης) Βαθμού 

(Παραμένουσας)  Διαθεσιμότητας (1 – f) τής Τρέχουσας Ενεργειακής Στάθμης: 

Αυτή δε η (μη αποσιωπώσα την σαφή Μη Γραμμικότητα τής ΔΕ (4)) δυνητική 

Κβαντική Ειδική Διττή Αναλογικότητα είναι δυνατόν να τολμηθεί να συνδεθεί κατά 

προτεραιότητα με τον σεβόμενο την Αρχή τού Pauli Μονήρη Φερμιονικό 

Χαρακτήρα.  

       Όπως θα σχολίαζαν ο Dirac, ο Fermi, ο Einstein, ο Feynman, και η όλη Χορεία 

τους, η Φύση  ευνοεί τις (ενδότερες)  Λειτουργικές  Συμμετρίες , η ηχώ κάποιων 

από τίς οποίες ενδέχεται να ανακύπτει προσλήψιμη μέσω (Φαινομενολογικών) 

Φυσικών Συσχετίσεων Θαυμαστά Συνοπτικής Αγνότητας.  

       



       (Ο παρών Σχολιασμός επιθυμεί να ομολογήσει ότι  αναγνωρίζει και σέβεται 

πλήρως Εμβριθείς τής ευρύτερης Θεματικής Ερευνητικές Μελέτες, μάλιστα δε τού 

έξοχου είδους τών ακολούθων Παραπομπών.) 
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