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Още от времето на въвеждането на костантата на фината структура от Зомерфелд 

(1916), освен обичайното физическо тълкуване, се поставя въпросът за намиране на 

математическия и смисъл (поради това, че е безразмерна). Знае се, че това е била 

основната обсцесия в живота на Волфганг Паули. Първото известно добро 

приближение на α е дадено от Wyler [1] (1969): 

 

αw =(9/8*π^4)*(π^5/(2^4*5!))^1/4 =1/137,0360824 =0,007297348...                                   (1) 

което e стойност, сравнима с тогавашните експериментални данни. 

Добре известна е работата на де Врийс [2] от 2004 г., където е описан метод за 

изчисляване на константата на фината структура чрез стъпков процес на итерации. 

След 4 стъпки на итерация от изходна стойност около α=0,00719 се получава: α = 

0,0072973525686..., което е в рамките на грешката на тогава определената 

експериментална сойност: α = 0,007297352568(+/-24). 

Ние предлагаме подобен алтернативен подход,  при който въвеждаме различна 

формула за итерационните стъпки. Нека въведем следните числа: 

 

e’ = e-α-α3*e*d                       (2) 

π’ = π-α*d                                (3) 

където: е – Неперово число; π – Архимедово число; α – константа на фината структура; 

d – изчислява се както следва: 

a = 2*(π2 – 1)                             (4) 
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   =                           (5) 

= 0,0565525896098665…. 

α се изчислява по формулата по долу. При нея се разчита на директен резултат чрез 

нововъведените числа, без корекционния коефицент Γ2, използван от де Врийс: 

 

α = (е‘)^(-(π’)^2/2)                     (6) 
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Нека приемем стартова стойност на α0 = 0,007. Получаваме следните стойности на 

α по стъпки: 

α1 = 0,0072930207002 

α2 = 0,00729728943672 

α3 = 0,0072973516448 

α4 = 0,0072973525513(9952) 

α5 = 0,0072973525646(1081) 

α6 = 0,0072973525648(0338) 

От (3) намираме сега приетата екпериментална стойност: 

α = 0,0072973525664(+/-17) 

Вижда се, че последната итерация води до стойност на α, която е в рамките на грешката 

за експерименталната стойност. Получената стойност може да се окаже прогностична 

за следващото експериментално определяне на α, което се очаква през 2018-та година. 
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