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اين عكس نماي بســيار بزرگ شده
از يك حشــره را نشــان ميدهد كه
با ميكروســكوپ الكترونی روبشي
( )SEMگرفته شــده اســت .در قرن
بيســتم ،فيزيكپيشگان از اين كشف
كه ذرات ميتوانند نظير امواج رفتار
كنند ،شگفتزده شدند .در واقع ،در
اين کتاب خواهيم ديد كه به هر ذرة در
حال حركتي نظير الكترون طول موجي
وابسته اســت .ميكروسكوپ به كار
رفته براي اين عكــس از طول موج
الكترون بهــره گرفته اســت كه از
طول موج نور مرئي بسيار كوچكتر
اســت .دلیل تمايز استثنايي جزئيات
اين عكس هميــن طول موج كوچك
الكترون است.

 .1دوگانگي موج  -ذره

توانايي نشــان دادن اثرهاي تداخلی يكی از ويژگيهای اساســي امواج است .در
آزمايش مشهور يانگ ،نور از دو شكاف نزديك به هم ميگذرد و نقشي از فريزهاي
روشن و تاريك را روي پرده تشكيل ميدهد .نقش فريزها گواهي مستقيم بر ايناست
كه بين امواج نوري كه از هر شــكاف خارج شــده اند تداخل صورت گرفته است.
يكي از شگفتانگيزترين كشــفهاي فيزيك در قرن بيستم اين است كه ذرات
نيز ميتوانند نظير امواج اثرهاي تداخلي نشــان دهند .مث ً
ال ،شــكل  1صورتي مشابه
آزمايش يانگ را نشان ميدهد كه با فرستادن باريكهاي از الكترونها بر دو شكاف
انجام شــده اســت .در اين آزمايش ،پرده نظير يك صفحة تلويزيون اســت و وقتي
الكترون به آن برخورد كند ميدرخشد .قسمت الف شكل نقشي را مشخص ميكند
كه اگر هر الكترون دقيقاً مثل يك ذره عمل می کرد با گذشتن از يكی از شكافها
و برخورد به صفحه انتظار داریم که دیده شود.

 qتداخل امواج نوری
 qتداخل امواج کوانتومی
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پرده
دو شکاف

تصویر دو شکاف
باریکة الکترونها
(الف)
پرده
دو شکاف

باریکة الکترونها
(ب)
شــكل ( 1الف) اگر الكترونها بــه صورت ذرات
مجــزا بــدون هيچ خــواص موجي رفتــار كنند ،از
يك شــكاف يا شــكاف ديگري ميگذرند و به پرده
برخورد می کنند و باعث درخشــيدن آن ميشوند و
تصويرهاي دقيق شــكاف را ايجاد ميكنند( .ب) در
واقع ،پرده نقش فريزهاي روشن و تاريكي را ،مشابه
وقتي كــه باريكهاي از نور بــه كار رود و بين امواج
نوري خارجشــده از هر شكاف تداخل به وجود آيد،
نشان ميدهد.

نقش شــامل تصويري از هر شكاف خواهد بود .قسمت ب نقشي را نشان ميدهد
كه در واقع ديده ميشــود و از فريزهاي روشــن و تاريكي تشــكيل شده و يادآور
پدیده ای است كه وقتي امواج نور از دو شكاف بگذرند ايجاد ميشود .نقش فريزها
بر آن داللت دارند كه الكترونها اثرهاي تداخلي مربوط به امواج را نشان دادهاند.
ولي الكترون چگونه ميتواند نظير امواج نشــان داده شــده در شكل (1ب) رفتار
كند؟ و اينها چگونه امواجي هســتند؟ پاسخ به اين پرسشهای اساسي بعدا ً در اين
فصل مورد بحث قرار خواهند گرفت .فع ً
ال فقط ميخواهيم بر اين مفهوم تأكيد كنيم
كه الكترون به راستي در بعضي شرايط ميتواند به صورت موج عمل كند و به عنوان
یک ذرة مادی مجزا به حســاب نميآيد .به عبــارت ديگر ،الكترون ماهیتی دوگانه
نشان ميدهد ،هم ويژگيهاي ذرهگونه و هم ويژگيهاي موجگونه.
ش جالب ديگري مطرح ميشود :اگر ذرهاي ميتواند ويژگيهاي موج گونه
پرس 
نشــان دهد ،آيا امواج نيز ويژگيهاي ذرهگونه نشــان ميدهنــد؟ همان طور كه در
ســه بخش بعدي نشــان خواهیم داد پاسخ مثبت اســت .در واقع ،آزمايشهايي كه
رفتار ذرهگونة امواج را نشــان دادهاند در شروع قرن بيستم قبل از آزمايشهايي كه
ويژگيهاي موجگونة الكترونها را نشــان ميدهند انجام گرفتهاند .فيزيكپيشگان
اكنون مفهوم دوگانگي موج ـ ذره را به عنوان بخشي اساسي از طبيعت پذيرفتهاند:
امــواج ميتوانند ويژگيهاي ذرهگونــه و ذرات ميتوانند ويژگيهاي موجگونه
نشان دهند.
بخش  2با بحث امواج الكترومغناطيســي كه از جســم سياه كامل تابش ميشوند
حكايــت جالب توجه دوگانگي موج ـ ذره را شــروع ميكند .شــروع این بخش با
تابش جســم ســياه ضرورت دارد ،زيرا اين اولين حلقه در زنجيرة نشانههاي تجربي
است كه به فهم امروزي ما از دوگانگي موج  ـ  ذره منجر شدند.
 .2تابش جسم سياه و ثابت پالنك

 qطیف جسم سیاه

تمــام اجســام ،صرفنظــر از اینکه گرم باشــند يا ســرد ،به طور مــداوم امواج
الكترومغناطيســي تابش ميكنند .مث ً
ال درخشــش اجســام خیلی داغ را ميبينيم زيرا
آنها در ناحيه مرئي طيف ،امواج الكترومغناطيسي تابش ميكنند.

تابش جسم سياه و ثابت پالنك

شــكل اين دو منحني ،ماكس پالنك فیزیکدان آلماني (1947ـ  )1858قدم اول به
طرف فهم امروزي ما از دوگانگي موج ـ ذره را برداشت.
پالنك در ســال  19  با استفاده از مدلي كه يك جسم سياه را به صورت تعداد
زيادي نوســانگرهاي اتمي نشــان ميدهد كــه هر يك امواج الكترومغناطيســي را
گســيل و جذب ميكنند منحنيهاي جسم سياه را محاسبه كرد .براي سازگار كردن
منحنيهاي نظري و تجربي ،پالنك فرض كرد كه انرژي يك نوســانگر اتمي فقط
ميتواند مقدارهای گسســته  E = , hf , 2hf ,...را داشته باشــد .به عبارت ديگر او
فرض كرد:
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شدت گسیل شده بر واحد طول موج

خورشــيد ما ،كه دماي ســطح آن حدود  6    Kاســت زرد به نظر ميرسد در
حالي كه ســتاره ســردتر منكبالجوزا در صورت فلکی جبار به دليل دماي سطحي
کمتــر  ، 29   Kقرمز ـ نارنجــي به نظر ميآيد .ولــي ،در دماهاي به نســبت کمتر،
اجســام ســردتر فقط نور مرئي ضعيفي تابش ميكنند و در نتيجه درخشــنده به نظر
نميرســند .بدون ترديد بدن انســان ،در  31  Kنور مرئي كافي گســيل نميكند تا
در تاريكي با چشــم غيرمسلح ديده شــود .ولي بدن در ناحية فروسرخ طيف امواج
الكترومغناطيســي تابش ميكند و اين امر را ميتوان با وســايل حساس به فروسرخ
آشكار كرد.
در يك دماي معين ،شــدت امواج الكترومغناطيسي گسيل شده از يك جسم در
گســترة مرئي ،فروســرخ و ديگر ناحيههاي طيف از طول موجي به طول موج ديگر
تغيير ميكند .شكل 2نشان ميدهد كه شدت بر واحد طول موج برای جسم سياه که
یک گسيلكنندة كامل است ،چگونه به طول موج بستگي دارد.
يك جســم ســياه كامل در دماي ثابت تمام تابش الكترومغناطيســي تابيده به آن
را جذب و بازگســيل ميكند .دو منحني در شــكل  2نشــان ميدهنــد كه در يك
دماي باالتر بيشــينة شدت گسيل شده بر واحد طول موج افزايش مييابد و به سمت
طول موجهــاي كوتاهتر ،يعني به طرف ناحية مرئي طيف منتقل ميشــود .با توجه به
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شكل  2تابش الكترومغناطيسي گسيلشده از جسم
سياه كامل داراي شــدت بر واحد طول موج است و
همان طور كه شكل نشــان ميدهد ،از طول موجي به
طول موج ديگر تغيير ميكند .در دماي باالتر ،شــدت
بر واحد طول موج بیشتر است و بيشينه در طول موج
كوتاهتري مشاهده می شود.

رابرت ميليـــكان (،1868 – 1953
اياالت متحده آمريكا).
شــايد وي بهترين آزمايشگر عصر خود
بود .از جملــه كارهاي او مي تــوان تعيين
مقــدار دقيق ثابت پالنك با اســتفاده از اثر
فوتوالكتريك (كه بــه خاطر آن جايز ْه نوبل
 1923را دریافــت کــرد) و اندازه گيري بار
الكترون (با بهره گيري از دســتگاه مشــهور
قطره كه خود او طراحي كرده بود) را نام برد.
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ثابتي اســت كه اکنون ثابت پالنك ناميده ميشود 1.به طور تجربي معلوم شده است
كه ثابت پالنك داراي مقدار زير است:

=
h 6 / 626  6896 × 1 −34 J.s

ماكس پالنك ( ،1858– 1947آلمان).

در ســال  1885دانشــيار فيزيك نظري در
دانشــگاه كيل شد و عالوه بر تدريس ،مقاله هاي
ِ
ترموديناميك واكنش هاي
متعدد مهمي دربــارة
فيزيكي و شيميايي منتشر كرد .از كارهای او در
زمينة توزيع طيف تابشی ،كه به نظرية كوانتومي
انجاميد ،با اهداي جايزة نوبل سال  1918تقدير
شد .در ســال هاي بعد ،نوشته هاي پالنک بیشتر
در زمينة موضوع هاي مذهبي و فلسفي بود.
درســت در آســتانة دورانی که پالنک از نظر
حرفهای مورد تحســین همگان قرار گرفته بود،
زندگی شــخصی وی بــا تراژدی آمیخته شــد.
همسرش در سال  1909فوت کرد .در سال 1916
پســر بزرگش در عملیاتی در جنگ جهانی اول
کشته شد و دخترهای دوقلوی وی در سالهای
 1917و  1919مردند .هر چند او سرانجام دوباره
ازدواج کرد ،ولی سوگوارانه نوشت« :هیچ فردی به
هنگام تولد حق بی چون و چرایی برای شــادی،
موفقیت ،و نیکبختی در زندگی ندارد» ،و اینکه
شخص راهی جز این ندارد که «شجاعانه در میدان
زندگــی مبارزه کند و در برابر ارادة قدرت برتری
که بر او فرمان میراند به آرامی تســلیم شــود».
پالنک در سال  ،1927پس از حدود چهل سال
سابقة دانشگاهی ،از دانشگاه برلین بازنشسته شد.
حتی بازنشستگی هم نتوانست پالنک را از غم
و اندوه بیشتر محافظت کند .پسرش اروین ،تنها
فرزند بازمانده از نخســتین ازدواجش ،در تالشی
که در ســال  1944بــرای تــرور هیتلر صورت
گرفت گرفتار آمد و در  1945توســط گشــتاپو
به طور وحشــیانهای اعدام شد .خانة پالنک در
حومة برلین ،در حملــة هوایی متفقین با خاک
یکسان شد .هر چند وی شخصاً از این حمله جان
ســالم به در برد ،ولی تمام داشتههای شخصی و
از جمله کتابخانهاش نابود شد.

مشــخصة بارز فرض پالنك اين بود كه انرژي يك نوســانگر اتمي فقط ميتواند
مقدارهاي گسســتة (  3 hf ،2 hf ، hfو غيره) را داشته باشــد و انرژيهاي بين اين
مقدارها مجاز نيستند .وقتي انرژي سامانهاي فقط ميتواند مقدارهاي كام ً
ال مشخصي
داشــته باشــد و هيچ انرژي بين آنها وجود نداشــته باشــد ،گفته ميشود كه انرژي
كوانتيده اســت .اين كوانتيدگي انرژي بر اساس فيزيك کالسیک آن زمان نامنتظره
بــود .ولــي به زودي معلوم شــد كه كوانتيدگي انرژي مفاهيمي بســيار گســترده و
با ارزش دارد.
پايســتگي انرژي مستلزم آن اســت كه بنابر مدل پالنك انرژي حمل شده توسط
امواج الكترومغناطيســي تابشی بايد مساوي انرژي از دست داده توسط نوسانگرهاي
اتمي باشــد .مث ً
ال فرض كنيد كه نوســانگري با انرژي  3 hfموج الكترومغناطيســي
گســيل كند .بنابر معادلة  ،1كوچكترين مقدار مجاز بعدي براي انرژي نوســانگر
برابر  2 hfاست .در چنين موردي انرژي به دست آمده توسط موج الكترومغناطيسي
داراي مقدار  hfاســت كه مســاوي مقدار انرژي از دســت داده توســط نوسانگر
اســت .بنابراين ،مدل پالنك براي تابش جسم سياه گویای اين نظر است كه انرژي
الكترومغناطيســي به صورت مجموعهاي از مقدارهاي گسســته يا بســتههاي انرژي
وجود دارد و انرژي يك بسته مساوي  hfاست .اينشتين پيشنهاد كرد كه نور شامل
چنين بستههايي از انرژي است.
 .3فوتونها و اثر فوتوالكتريك

ميدانيم كه نور يك موج الكترومغناطيســي اســت و چنيــن موجهايي نقشهاي
پيوســته از ميدانهاي الكتريكي و مغناطيســي هســتند .پس دور از انتظار نيست كه
 .1اکنون معلوم شــده كه انرژي يك نوســانگر هماهنگ برابر اســت با  ، E= )n + 1 ( hfجملة اضافي  1/2در
2
بحث حاضر اهميتي ندارد.

