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 آشنایی با فیزیک کوانتوم

{پارادوکس کوانتومی، اثر فتوالکتریک ، تابش جسم سیاه }قسمت دوم:   

 

 خالصه:

ظاهر شد.  "تابش جسم سیاه "  نخستین شکست فیزیک کالسیک، در تالش برای توضیح  

 اهسی جسم تابش شرح یکرد که برا شنهادیپ " اهسی جسم تابش " هنگام مطالعه ۱۹۰۰سال  پالنک در ماکس 

از  نینشتیدر نظر گرفت. آلبرت ا کوانتومبه نام  یکوچک یها بستهدر قالب امواج را  نیا یانرژ توان یم

به  اش یانرژه ک "فوتون"به نام  یا با ذره توان یمثل نور را م یفکر بهره برد و نشان داد که امواج نیا

.کرد فیدارد توص یبسامد موج بستگ  

 

نور   الکترون ها از سطح فلزات بر اثر تابش نور، مثال گسیل شدنعبارت است از   "توالکتریکواثر ف"

می نامند. "فوتوالکترون " فرابنفش. الکترون های ارسالی را  

فیزیک کالسیک قابل توضیح وجود دارد که بر اساس نظریات موجی وجوهی   "اثر فتو الکتریک" در 

انرژی تابشی سوق داد و نیز به تعریف  کوانتشنظریه اینشتین را به  نیز از عواملی بود که این امر نیستند.

نامیده شدند.فوتون ها که  ،بسته های انرژی  

ه ذره ای دارند، بلکه تمام چیزهای مادی، در عین حال ک-نه تنها ذرات بسیار ریز زیر اتمی رفتار موجی

به صورت ماده درک می شوند، خصلت موجی هم دارند، گرچه این خصلت در آنها به نحو تجربی قابل 

 مشاهده نباشد. 

 



 

Page 2 of 8 
 

 

:شرح  

چگونه ثابت می کند  1دو شکاف یانگ آزمایشدر قسمت نخست از این سری مقاالت، توضیح داده شد که 

اگر الکترون به مانعی با دو شکاف که ذره ای همچون الکترون خاصیتی موجی دارد. به این معنی که 

و در صفحه پشت دو شکاف، الگوهای تداخلی ایجاد  برخورد کند، همزمان از هر دو شکاف عبور می کند

: می شود که فقط می توانند ناشی از حرکت همزمان الکترون از هر دو شکاف باشد  

 

 

 دوگانگی به اکنون که کرد مطرح را ذرات حرکت گونه موج فیتوص یدوبروفیزیکدان فرانسوی لویی 

: رفتار موجی، و رفتار دهند یذره موسوم است. برطبق آن، ذرات دو نوع رفتار را از خود نشان م-موج

و در طی مطالعات بر  وشش ماکس پالنکفوتون به ک یکه در ابتدا با کشف نظر یکوانتوم هی. نظرذره ای

.دیرس یریچشمگ شرفتیپبور به  لزین های فعالیتبا  ،آغاز شد ۱۹۰۰در  2روی تابش جسم سیاه  

 

 

 

                                                           
1
 Young's Double Slit Experiment 

2
 Blackbody Radiation 
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 تابش جسم سیاه:

که  یو با هر شدت ها هزوای همه از و فرکانس ها را که در همه نوری  است که همه یآل دهیجسم ا اهیجسم س

 یهنگام و  ،منعکس نمی شود اهیاز جسم س یسیتابش الکترومغناطنوع   چیه کند؛ یجذب م تابد یبه آن م

می  یسیالکترومغناط ،  امواج ییتعادل گرماحالت در  اهیسجسم  کی  .شود یم دهید اهیکه سرد است س

  تاباند.

هنگامی که به ماده حرارت دهیم، تابش انجام می دهد. جسم سیاه، یعنی حفره ای فرضی در ماده که تمام 

  کند.تابش های ورودی را جذب کرده، چیزی منعکس نمی کند، و فقط تابش حرارتی گسیل می 

الکترون های یک شی داغ می توانند در طیفی از فرکانس ها، ارتعاش داشته باشند. فیزیک کالسیک می 

انرژی یکسانی دارند، و از آنجا که محدودیتی در میزان فرکانس نیست،  سطح گفت که همه فرکانس ها

ه باشد. به این معنی که نباید محدودیتی در انرژی ارتعاشی الکترون ها در فرکانس های باال وجود داشت

در فیزیک کالسیک نبایستی محدودیتی در انرژی نور تولید شده توسط الکترون های مرتعش در فرکانس 

و آزمایش تابش جسم سیاه این موضوع را اثبات های باال وجود داشته باشد. اما این پیش بینی اشتباه است! 

رت بسته ای باشد، و هر بسته انرژی را یک کوانتوم که انرژی بایستی به صوکرد. پالنک نتیجه گیری کرد 

 نامید. مقدار یک بسته انرژی یا کوانتوم وابسته است به فرکانس ارتعاشی. 

ثابت کالیبراسیون=انرژی کوانتوم×فرکانس ارتعاشی  
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گردند. یط نیمه   نیوتن نور را باریکه ای از ذرات در نظر گرفت که برای مثال، بر اثر بازتاب از آینه به عقب بر یم"

ومغناطییس پیوند  اول قرن نوزدهم، طبیعت موجی نور )تداخل، پراش( ثابت شد. این امر اپتیک را با نظریه الکتر

ییک و مغناطییس مربوط یم شود و پدیده های قطبش نور را  داد. در این چارچوب، رسعت نور، به ثابت های الکتر

 برداری میدان الی  یم شود تجلیها
 

ییک تعبتر کرد. ویل،  از ویگی
مطالعه تابش جسم سیاه، که نظریه کتر

ومغناطییس نیم توانست آن را توضیح دهد، پالنک را به پیشنهاد فرضیه کوانتش انرژی ) ( 1900الکتر

ومغناطییس با بسامد رهنمون شد  υh، تنها انرژی های ممکن، مضارب صحییح از کوانتوم  υ: برای موج الکتر

ن با تعمیم دادن این فرضیه، بازگشت به نظریه ذره ای را پیشنهاد  ثابت اسا hاست، که  یس جدیدی است. اینشتیر

ن نشان داد که  υh(: نور از باریکه ای از فوتونهای  تشکیل شده است که هر کدام دارای 1905کرد ) است. اینشتیر

یک را که تا آن زمان  روشن نشده بود، ساده یم چگونه ورود فوتونها درک بعضن از مشخصه های اثر فوتوالکتر

ی شد  (، نشان داده شود که واقعا این فوتون به صورت 1924از طریق اثر کامپتون )تا،  سازد. بیست سال ستر

.مجزا وجود دارد  

ی زیر منتیه شد: ااین نت ومغناطییس با ماده فرایندهای تقسیم ناپذیر یج به نتیجه گتر در برهم کنش موج الکتر

"که در آنها تابش به صورت ترکیبی از ذرات، فوتونها، ظاهر یم شود. بنیادی اتفاق یم افتد    

، برنارد دیو، فرانک اللوئه، ص  –)مکانیک کوانتویم، جلد اول، کلود کوهن   (11-10تانوجی  

 

 در متن باال به خوبی شرح داده شده است که چرا پس از پیوند اپتیک و نظریه امواج الکترومغناطیس،

. فراتر روند می کند که از صرفا موجی دیدن نور، واداردانشمندان را  بش جسم سیاهتا  فرایند  مطالعه

 این یعنی بازگشت به مفهوم ذره ای نور. 

، نظتر تداخل و " آیا این به معنن رها کردن نظریه موجی است؟ مسلما نه. خواهیم دید که پدیده های نوعا موجی

ی زیر پراش را نیم توان در چارچویی رصفا ذره ای  ی    ح کرد. تحلیل آزمایش مشهور دو شکاف یانگ به نتیجه گتر تشر

)اگرچه از پیش تعبتر کامل پدیده ها فقط با حفظ هر دو جنبه موجی و ذره ای نور به دست یم آید  یم انجامد: 

  "آشنر ناپذیر به نظر یم رسند(. 

، برنارد دیو، فرانک  –)مکانیک کوانتویم، جلد اول، کلود کوهن  (11اللوئه، ص تانوجی  
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: 3اثر فوتوالکتریک  

دانشمند فیزیکدان آلمانی، طی آزمایشاتی مشاهده کرد که با تاباندن نور فرابنفش بر  هاینریش هرتز

و دیگران نشان دادند که سطح یک الکترود، تخلیه بار الکتریکی بین دو الکترود بهتر انجام می شود. 

گسیل الکترون هایی از سطح فلز می شود. این پدیده را اثر فوتو تاباندن فرابنفش یه سطح کاتد، موجب 

 الکتریک می نامند. اما اثر فوتو الکتریک بر اساس فیزیک کالسیک قابل توجیه نیست:

ون ها با ازدیاد شدت نور افزایش یم یابد؛ در حایل که آزمایش  1" ، انرژی جنبیسر الکتر بر اساس نظریه ی موجی

ون ها از شدت نور مستقل است.   نشان یم دهد که انرژی جنبیسر رسی    ع ترین فوتوالکتر

ط آ هبنا بر نظری 2 یک باید برای هر بسامدی از نور روی دهد، به رسر ، اثر فوتو الکتر نکه شدت نور یرای موجی

ون ها کافن باشد. ویل آزمایش نشان یم دهد که برای هر  ن فوتوالکتر ون انداخیر ن انرژی مورد نیاز برای بتر تامیر

یک روی نیم دهد.  ουوجود دارد. برای بسامد کمتر از  ουسطیح یک بسامد حدی  ، اثر فوتوالکتر  

، اگر شدت نور به قدر کافن ضعیف باش 3 ون بر طبق نظریه موجی ن زمان فرود آمدن نور و زمان بتر د، باید بیر

ی وجود داشسته باشد. ویل تا کنون هیچ تاختر زماین قابل   قابل اندازه گتر
ون، یک تاختر زماین ن الکتر انداخیر

ی نشده است .مشاهده ای اندازه گتر  

ن برای رفع مشکالت فوق،  بسته های متمرکزی  نظریه نویبن را پیشنهاد کرد که در آن انرژی تابیسی در اینشتیر

  "که بعدا به فوتون ها موسوم شدند، کوانتیده اند. 

، ص  یک کوانتویم، زریوین ن (14-13)آشنایی با فتر  

 

 

Diagram of the photoelectric effect with zinc 

 

                                                           
3
 The photoelectric effect 
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بر اساس تئوری کالسیک الکترومغناطیس، اثر فوتوالکتریک بایستی بر اساس انتقال انرژی از نور به 

ها باشد، و از این نقظه نظر، بایستی شدت نور با میزان انرژی حرکتی الکترون ها رابطه مستقیم  الکترون

داشته باشد. اما آزمایشات نشان دادند که الکترون ها تنها در شرایطی که نور به آستانه فرکانس خاص و 

نرسیده باشد، هیچ معینی برسد، سطح فلز را ترک می کنند. و در صورتی که نور به آن فرکانس معین 

، و مدت زمانی که نور بر فلز می تابد و یا شدت نور در این موضوع الکترونی از سطح فلز گسیل نمی شود

پایین نتوانست هیچ فوتوالکترونی ایجاد کند، مشخص شد که -و از آنجا که نور فرکانس .بی اثر است

فت. یعنی فوتون ها. را بایستی مجموعه ای از بسته های مجزا در نظر گرانرژی نور   

، به این نتیجه رسیدیم که در این آزمایش، رفتار دو شکاف یانگتا اینجا، از بررسی نتایج آزمایشات 

، و همینطور در تابش جسم سیاهالکترون تنها با موج دانستن الکترون توجیه می شود، و در آزمایش 

، دیدیم که رفتار الکترونها با فوتونی دانستن نور قابل توجیه است. اثر فوتوالکتریک آزمایش  

رسید.  "کوانتوم"و فیزیک کوانتوم به این ترتیب به ویژگی اصلی و اساسی مفهوم   

 

بنابراین تابش نه کامال یک پدیده موجی است و نه رصفا جریاین از ذرات، بلکه هر چه هست، تحت برجن "

ایط، موج گونه و تحت شی  ، ص ایط دیرر ذره گونه رفتار یم کندشی (20-19." )زریوین  

 

 آلبرت اینشتین در این رابطه به درستی گفته است:

به نظر می رسد که بایستی گاهی از یک تئوری استفاده کنیم و گاهی از تئوری دیگر، و گاهی می توان از "

پدیده نور را  تنهاییهر دو بهره گرفت. ما با یک دشواری جدید روبرو هستیم، هیچ کدام از این تئری ها به 

"توضیح نمی دهند، بلکه هر دو تئوری با هم این کار را انجام می دهند.  

، است کترین واحد ماده و یا انرژی است، و بنیانی ترین واحد سازنده واقعیتمعنی کوچکوانتوم، که به 

رفتاری دوگانه دارد که با دیدگاه های فیزیک کالسیک همخوانی ندارد. واقعیتی که می بینیم توسط 

می توانند ، و امواج همه ذرات خاصیتی موج گونه دارند. نمی شودفیزیک کالسیک به درستی توضیح داده 
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توان گفت، ما یک ماهیت یکسان را گاهی به صورت موج ب شایدخاصیتی ذره ای نشان دهند. در حقیقت 

دریافت می کنیم و گاهی به شکل ذرات. اما این حقیقت بنیانی همیشه در دسترس حواس فیزیکی ما و 

واقعیت متافیزیکی و اساسی طبیت می را یک پارادوکس دوگانگی نیلز بور این  تجربه حسی ما نیست. 

ذره ای را نشان -یادمان باشد که فقط ذرات بسیار سبک مثل الکترونها خاصیت دوگانه موجی دانست.

نداده اند، بلکه ذرات بزرگتر، حتی اتم ها نیز، همین ویژگی را بروز می دهند. مساله این است که در 

نیست:ذرات سنگین تر این ویژگی قابل مشاهده تجربی   

 

ایط  های مادی، با بار یا یی بار، در حرکت خود تحت رسر
ن ون ها بلکه تمام چتر

بعدها مشاهده شد نه تنها الکتر

خاص، خصلت های موج گونه بروز یم دهند. خواص موجی ذرات درصوریر قابل مشاهده اند که طول موج 

کوچک است برای به   5ه ثابت پالنک، بزرگتر از ابعاد مشخصه شان باشد. از آنجا ک hh =λ آن ها  4دوبروی

ی، تکانه های بسیار کوچک الزم است.  برای ذرات ماکروسکوپیک دست آوردن طول موج های قابل اندازه گتر

معمویل، جرم به قدری بزرگ است که تکانه همیشه به قدر کافن بزرگ یم شود و این امر طول موج دوبروی را به 

ه ون از گستر ن مکانیک کالسیک کامال حاکم یم  حدی کوچک یم کند که بتر د، و قوانیر آشکارسازی تجریی قرار یم گتر

شود. در دنیای میکروسکوپیک جرم ذرات مادی آن چنان کوچکند که حنر وقنر رسعت هایشان کامال زیاد باشند 

مشخصه تکانه ی آن ها هنوز کوچکند. به این ترتیب طول موج دوبروی این ذرات به قدر کافن بزرگ و با ابعاد 

و در حرکت آن ها خواص موج گونه به طور تجریی قابل  سیستم های مورد نظر، مانند اتم ها، مقایسه یم شوند 

 مشاهده اند. 

، ص  یک کوانتوم، زریوین ن (21)آشنای  با فتر  

  

 

 

  

                                                           
4
  hh =λ،  ن ن یموج دوبرو  که طول موج رابطه معکوس با تکانه مشخص دارد که به آن طول  دهد  نشان یم یروابط دوبرو   .ندیگو  یم تر

5
یک است که بیان  ن ین واحد انتقال انرژی و از  ثابت پالنک، یک ثابت طبییع در فتر .مفاهیم اسایس در مکانیک کوانتویم است کننده اندازه کوچکتر  
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