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 2درس 
 

  پالنک و تابش جشم سیاه: فوتون

گرم شود، سرد ) های الکترومغناطیسی جذب یا گسیل کند.تواند تابشهر جسم معمولی می

نامند، زیرا در این فرایند، انرژی الکترومغناطیسی این ویژگی اجسام را تابش گرمایی می (.شود

شود. تبادل انرژی در تبادل می ،های جسمپیرامون جسم و انرژی گرمایی حاصل از حرکت ذره

با آهنگ جذب  ،دمای معین، یک فرایند ترازمندی است. یعنی آهنگ گسیل انرژی به پیرامون

ی این که وقتی مشاهدهانرژی از محیط برابر است. این در واقع، تعریف ترازمندی گرمایی است. 

گراید، به سفیدی میگراید و اگر بیشتر گرم شود، نورش شود، به سرخی میجسمی گرم می

 بستگی وجود دارد.نور تابشی از آن، نوعی هم(رنگ)دهد که بین دمای جسم و بسامد نشان می

کننده )و طبیعی است که جسم سیاه آرمانی تعریف شود که جذبتعریف جسم سیاه آرمانی: 

 بازتاب جسم سیاه آرمانی هیچ نوری رای( کامل تابش است. چون، بنا به تعریف، نیز گسیلنده

 ی بسامدهای مرئی، نور باشد، مگر این که در ناحیهکامال سیاه ی کامل( باید کنندهدهد )جذبنمی

 
. در دمای معینی بسامدها است یهمهشامل کند، نوری که جسم جذب یا گسیل می .کند گسیل

 ها بر بقیه چیره اند.ی خاصی از بسامدبازه

 گیر این است که در دمای معین، توزیع انرژی تابشی جسم برحسب ی چشمبنابراین، مسئله



© Firooz  Arash 2020 

 2 

طیف این توزیع را ؟ ی بسامدی چه سهمی از انرژی داردیعنی هر بازه؟ بسامد چگونه است

گیری انرژی در واحد حجمنامند. اندازهجسم تابنده می بسامدی ,T های بیندر بسامد و

d  داد که نشان می ,T  تابعی سراسری از دمایT و بسامد  .است 

  ؟توان آن را حساب کردچگونه می :پرسش این بود

یبرای محاسبه( فرمولی 1900در آن زمان ) ,T   قانون وینوجود داشت که  نامیده 

 شد و عبارت بود ازمی

(1)  , TdT de      3 

 ,T d   مقدار انرژی در واحد حجم تابش الکترومغناطیسی با بسامد بین وd   است

 کند.تابش می Tکه جسم در دمای ترازمندی

گیریداد. اما هنگامی که امکان اندازهقانون وین در بسامدهای باال، خوب پاسخ می ,T d   

این قانون هیچ مبنای  داد.( فراهم شد، ناکارآمدی خودش را نشان فروسرخدر بسامدهای کم )

 زنی بنا شده بود.نظری نداشت و فقط بر گمانه

یی دیگری هم برای محاسبهدر آن زمان رابطه ,T d   ی فیزیک وجود داشت که بر پایه

 شناسیممیجینز  -فرمول رایلیکالسیک استوار بود. ما آن را با نام  

(2)  ,
Bc

dT d k T
  
2

3

8 

با افزایش بسامد، کرد، اما در بسامدهای پایین به خوبی کار میباال  یرابطه ,T   بدون حد

. یعنی در بسامدهای باال، انرژی بیشتری در میدان الکترومغناطیسی وجود فتیاافزایش می

 ند.کبسامد بینهایت گسیل میبینهایت انرژی تابشی با  ،هر دماییدر  ،هر جسم دارد. این یعنی

ی بسامدها برقرار باشد، چگالی انرژی کل، در واقع، اگر این رابطه در دمای معین برای همه

 ,T d  نام گرفت. ■ی فرابنفشفاجعهرفتاری که شود. ، بینهایت می 

 بسامدهای پایین با داده ای بیابد که در بسامدهای باال با قانون وین و درپالنک کوشید رابطه

 بر جینز بی خ -شدند. پالنک از فرمول رایلیجینز توصیف می -های تجربی)که با فرمول رایلی 

                                                 
 Wein’s law 
■ ultraviolet catastrophe 
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. فرمولی که او پیشنهاد کرد، چیزی به جز یک حدس نبود که از برازش بود( سازگار باشد. 

 دست آمده بود:های تابش جسم سیاه بهداده

(3)  ,
Bh k T

dT
dh

c e


   


3

3

8

1

 

شود که در بسامدهای باال واگرا آیند و دیده میدست میهای زیر بهاگر آن را رسم کنیم، شکل

 نداردی فرابنفش فاجعهنیست و 

 

 

دست های تابش جسم سیاه بهیک ثابت جدید بود و او آن را با برازش داده hدر فرمول پالنک، 

آورد:
/

Joul-sech   34

6 6218 1  

های نظری ناآشنا نیست: او فرمولی داناینک پالنک در وضعیتی قرار داشت که برای فیزیک

اما اثباتی برای آن نداشت. اندکی بعد، در همان سال  ؛خوان بودهای تجربی همداشت که با داده

استوار کند و در آن  تریی اصول بنیادیی فرمول خود را برپایهپالنک کوشید ریشه 1900

 آن را به ی بسیار چشمگیری دست یافت که حتی خود او اهمیت سترگهنگام بود که به یافته

ی جسم سیاه، های سازندهپالنک برای اثبات فرمول خود پیشنهاد کرد که، اتمخوبی در نیافت. 

E بنیادی انرژی، کوانتم انرژی،های درستی از واحد را با مضرب  نور با بسامد h جذب ،

به بیان دیگر، او فرض کرد که انگار تابش، با تعداد زیادی بارهای نوسان  کنند.یا گسیل می

 h برابر  ی با بسامدهای متفاوت در ترازمندی است و انرژی هر نوسانگر با بسامدکننده

 رت. بر اساس این فرض، پالنک توانست فرمولی را که پیشاین فرض کوانتش انرژی بوداست. 

حدس زده بود، دوباره اثبات کند. اثباتی را که پالنک برای فرمول خود نوشت طوالنی است و به 

 زودی با اثبات دیگری جایگزین شد. 
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h ی کسرمکانیک کوانتومی، پیوسته سرو کلههای بعدی با پا گرفتن در سال
2 ها ظاهر در رابطه

h شد. دیراک تعریف

2

، کوانتم انرژی  راپیشنهاد کرد که امروز پر استفاده است. برحسب 

         عبارت است از hE h     
2

2 

 که فرض کوانتش او فقط به جسم سیاه )یا جسمی که نور جذب یا گسیل  پنداشتمیپالنک 

ی جورج گاموف، ربطی به خود تابش ندارد. به گفته ؛استها ویژگی اتم و کند( مربوط استمی

وجود دارد، اما خرید و فروش  تابش مانند قالب پنیر است که در هر اندازهپنداشت که پالنک می

 شدنی است.  ،گرم 100های با مضاربی از آن تنها در بسته

پالنک را ویژگی تابش کوانتش انرژی فرض ی دیگری اندیشید و گونه 1905اینشتین در سال 

  آید.ی دیگری میالکترومغناطیسی دانست. مهم نبود که این تابش از جسم سیاه یا از چشمه

پیشنهاد کرد که نور با بسامد کرد، هنگامی که او بر روی اثر فوتوالکتریک کار میویژه، به

او از این فرض استفاده و  ساخته شده است.  های با انرژیها یا کوانتماز بسته ایزاویه

واند از تتابش نور بر سطح فلز هیچ الکترونی نمیبینی کرد که در اثر فوتو الکتریک، بر اثر پیش

،سطح فلز گسیل شود، مگر این که بسامد نور از یک مقدار آستانه
min

 ،بیشتر باشد. بنابراین ،

 کمینه مقدار انرژی الزم برای کندن یک الکترون از سطح فلز برابر
min

h  رکاتابع است که  

 شودپس، انرژی الکترونی که در اثر فوتوالکتریک از سطح فلز کنده می .شودنامیده می

 min
h   درستی این رابطه را با تحربه  1914-1916های است. رابرت میلیکان در سال

 خوان بودبرآمده از تابش جسم سیاه همی دست داد که با نتیجهبه h نشان داد و مقداری برای

ه ساخته شده است( و فرمول تابش های گسستارتباط بین فرض اینشتین  ) که نور از بسته

 ؟م سیاه پالنک چیستجس

 ( 1910این ارتباط در اثباتی که هندریک لورنتس برای فرمول تابش جسم سیاه پالنک ارایه کرد )

 ی بنیادی مکانیک آماری استفاده کرد که گیبس یک نتیجه، به زیبایی نهفته است: لورنتس از 

 دست آورده بود: به

 و در دمای  های یکسان  تشکیل شده استی بزرگی را در نظر بگیرید که از زیرسامانهسامانه

                                                 
 work function 
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T بسامد در کاواک جسم سیاه(.های نور همقرار دارد )مانند کوانتوم 

BEباشد، با Eها برابرکه انرژی یکی از این زیرسامانهاحتمال این  k T
e
 (ضریب بولتزمن )

 یهای انرژی پیوسته باشد، میانگین انرژی سامانه. اگر توزیع انرژیِ کوانتوممتناسب است

 بزرگ عبارت است از
 

(4) 
B

B

E k T

BE k T

e EdE
E k T

e dE

 

 
 



 

 آیدباشد، انرژی میانگین به صورت زیر درمی hها گسسته و مضرب درستی ازانرژی اما اگر

 

(5) 
B

BB

nh k T

n
h k Tnh k T

n

e nh
h

E
ee
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 nh  از سوی دیگر، چگالی انرژی تابشی با  یک تایی، دو تایی..... است. هایبستهدریعنی انرژی

dو بسامد بین  برابرENd
L

d   
3

قرار  E. اگر از این استفاده کنیم و به جایاست 

 رسیم.دهیم، به فرمول پالنک می

های یبرای انرژ بینی اینشتین راحتی پس از آن که رابرت میلیکان با تجربه پیش اثر کامپتون:

ها نسبت به واقعیت وجودی کوانتوم نور بدگمان دانتایید کرد، هنوز فیزیکها فوتوالکترون

با آزمایش  1922-23های ( در سال1892-1962بودند. این بدگمانی را آرتور کامپتون )

ی کافی زیاد است که به اندازه Xاز اتم سبک، از میان برداشت. انرژی پرتو X -پراکندگی پرتو

پوشی کرد و الکترون را توان از انرژی بستگی اندک الکترون در اتم سبک چشمدر مقایسه می

E انرژی کوانتوم نور آموزد که اگری آزاد دانست. نسبیت خاص میذره h اش باشد، تکانه

h باید
cp ی زیر جرم فوتون صفر است()در رابطه یرابطه باشد تا 

(6                                         )m c E p c   2 4 2 2 2 

 ی دیگر، بین آن دو باید ای داشته باشد، در برخورد با ذرهاگر نور سرشت ذرهبرقرار شود.  

 از الکترون، یک کوانتم  در فرایند پراکندگی نور با بسامد که . حال، فرض کنیدشودتکانه تبادل

 شود. در این فرایند، بخشی از نور به سوی عقب پراکنده شود و الکترون به جلو رانده می
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 ی نور فرودی به الکترون داده شده است و بخش دیگر آن را کوانتم نور پراکنده شده به تکانه

 کند.عقب حمل می

اگر بسامد کوانتم نور پراکنده شده را  ی بنامیم، تکانه

hرو به جلو الکترون h
c c
   .این را از  خواهد بود

 دانیم:پایستگی تکانه می

(7) 
e ep ph h h h

c c c c
         

مقدار  دهد:دست میرا شرط پایستگی انرژی به  

(8                )e
e e

e

h h
c c

m c
h m c h m c

h m c
  

  


 
 
 

       


2 2

2 2 2

2

2

 

شود. با موج نوشته میبرحسب طولجرم الکترون است. پاسخ باال معموال  emکه در آن

c جایگزینی
  وc




 خواهیم داشت 

(9) 
e

h
m c

  
2

 

طول
/

cm
e
h

m c
  1

2 425 ی پراکندگی کوانتم نورموج کامپتون الکترون است. اگر زاویهطول 1

 ( با 9ی )در رابطه 2رو به عقب( آنگاه ضریب  18باشد )به جای cos1  جایگزین 

ها را متقاعد کرد که وجود کوانتم دان( بود که سرانجام فیزیک9ی )تایید تجربی رابطهشود. می

کوانتم نور  ،دانجی. ان. لوویس شیمی. اندکی بعد، ای داردنور سرشت ذرهنور واقعی است و 

 . نامید فوتونرا 
 

 گونی موجدوبروی: ذره

اما پس از اینشتین و . شداز روزگار مکسول، نور همواره موج الکترومغناطیسی انگاشته می

 دست داد اینتصویری که اینشتین از نور به فوتون.: ای یافتنمود ذرهچنین کامپتون، نور هم

 کند. پنداشت ذره بودنرفتار می ذرهاست که در برخی شرایط همانند  ای موجگونهبود: نور 

 کننده ی نظری دگرگونرا به ارائه لویی دوبرویهای مدل اتمی بوهر، نور، به همراه توانمندی 

                                                 
 Louis de Broglie 



© Firooz  Arash 2020 

 7 

 بایست برد. دوبروی میشناسی هم سود میبود و از زیبایی 1923رهنمون شد. این در سال 

تواند در برخی شرایط همانند نوری می او پیشنهاد کرد که اگر موجِعاشق موسیقی بوده باشد! 

 های مانند الکترون یا یک سیاره هم توان پنداشت که ذرهمیذره رفتار کند، بنا به تقارن، 

توانند می ای های با بسامد زاویهتر بگویم، اگر موجدقیق توانند مانند موج رفتار کنند.می

E ای ذره با انرژیهمانند مجموعه دار با انرژیرفتار کنند، بنا به تقارن، جسم جرمE ،

E ایبا بسامد زاویه ید بتواند تحت شرایطی، مانند موجِ مانند الکترون، هم با  .رفتار کند

موج پایان داستان نیست، زیرا سرشت دیگر موج، داشتن طول ،نسبت دادن بسامد به این موج

موجی هم نسبت داد. دوبروی از اینشتین طول« موجماده»است. در نتیجه، الزم است که به این 

c ،فوتونی نور، وام گرفت: طول موج متناظر با ذره
 است که در آن 

 
2

طول است. 

 دار چیست؟ ی جرمموج متناظر با ذره

جرم است، انرژی فوتونی که آزادانه در فضای ی بیی نسبیت اینشتین، فوتون ذرهدر نظریه

E یکند با رابطهتهی حرکت می pcیبه تکانه pشود آن مربوط است. از این رابطه نتیجه می 

(10) c h
E pc p


 

    
2 

ای است که چنین رابطهاما همدهد، دست میی آن بهاین رابطه طول موج فوتون را برحسب تکانه

بنابراین، دوبروی فرض کرد که همین رابطه  هیچ چیز که مخصوص فوتون باشد در آن نیست.

به این ترتیب، فوتون، الکترون، یا هر چیز دیگر هم درست است.  آزاد،های ذره یهمهبرای 

 ی زیر رسیدی سادهدوبروی به دو رابطه

(11)  
E
h

               وh
p

  

دست اند. در به pیو تکانهE ی آزاد با انرژی جنبشیموج متناظر با ذرهکه بسامد و طول

های چون از نسبیت استفاده شده است، انرژی و تکانه را باید از رابطه ،هاآوردن این رابطه

 های نسبیتی حساب کرد. با این حال، چون ما با حدهای نانسبیتی سروکار داریم، رابطه

E نانسبیتی mv 21

2

p و  mv .برای ما کافی خواهند بود 

 ای که در پتانسیل متغیر نسبت به فضا،ی ذرهتکانه نکته: V rکند، مقدار ثابتی ، حرکت می 
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موج نوری که کند؛ درست مانند طولموج متناظر آن هم با مکان تغییر مینیست. در نتیجه، طول

ی دوبروی کافی گذرد. در این صورت نسخهبا ضریب شکست وابسته به مکان می از محیط

 ♣ی شرودینگر، الزم است. تری، معادلهنیست و رویکرد عمومی

ی ای دکتری دوبروی بود که در چند صفحه فراهم شده بود. اعضی دانشنامهگفتار باال اندرونه

اد، ددست میای که بهمندی و زیبایی و نتیجهدل بودند. اما توانممتحن او نسبت به پذیرش آن دو

( و 2ی موج شرودینگر )فصلنظر اینشتین را خیلی زود جلب کرد و سرانجام به کشف معادله

 ای برای توصیف دنیای اتمی شد.پروراندن مکانیک موجی انجامید که نظریه

 1926سال  دار را دیویسون و جرمر درنخستین گواه تجربی برای سرشت موجی جسم جرم

های با انرژی مشخص را از بلور نیکل پراکندند. در ای از الکتروندست دادند. آنها باریکهبه

های بازتابیده از سطح بلور طرح تداخلی ساختند ی آنها، الکترونهای شگفت زدهبرابر چشم

)آزمایشگرها اصال به جستجوی گواهی نبودند که سرشت موجی الکترون را نشان دهد.( 

ی رشت این طرح تداخلی با این که الکترون مانند موجی است که طول موجش از رابطهس

 آید ، کامال سازگار بود.دست میدوبروی به

L شرط کوانتشپیروزمندی آنی فرض دوبروی فراهم کردن توصیفی برای  n  :بود 

 است. hای مضرب درستی اززاویهی تکانه فرض بوهر را از درس پیش به یاد بیاورید:

 (12                                  ); , ,e n nm rv  1 2 

، آنگاه برای این که این موج  موجبا طول باشد موجی، گردداگر الکترونی که به دور هسته می

در پیرامون  ،کامل از این موج موجاید چندین طولکننده نداشته باشد، ببا خودش تداخل ویران

 را ببینید. بنابراین، باید داشته باشیم زیرمدار حرکت الکترون جای بگیرد. شکل 

(13) n r 2 

hی دوبروی،با استفاده از رابطه
p شود که، دیده می 

(14) 
h h

L pr r r n
r n

   
2

 

 و این همانا شرط کوانتش بوهر است.

 د آیتواند سرشت موجی از خود نشان دهد، این پرسش طبیعی پیش میبا پذیرش این که ذره می
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بر این، چون معموال حرکت موج با افزون  آورد؟چه چیزی موجی بودن را به وجود میکه: 

 ایاست که بپرسیم، معادلهشود، طبیعی ی موج توصیف میمعادله

کند کدام است. پاسخ دادن به که موج دوبروی را توصیف می

های تر از پرسش نخست است: موجپرسش دوم بسیار آسان

ی شرودینگر پیروی ی اینک شناخته شدهدوبروی ازمعادله

ها را ببینید.( این که به راستی این موج 2کنند )فصل می

نوز رد و پرسشی است که هچیستند، هنوز جای بحث دا

کند. آیا آنگونه که شرودینگر  پاسخی ندارد که همه را خرسند

ای نوسان اند و گونه« واقعی»های ها موجباور داشت، آن

 گونهدهند؛ یا آنفیزیکی، همانند آب و صدا یا نور، را نشان می

 که اینشتین از آنها سخن گفت: چیزی، موجی، انتزاعی حامل 

 
ری تعداد درستی شکل جاگی

در پیرامون مدار  موجطول

 الکترون.

-های اخیر بر پشتیبانهای دوبروی تفسیری است که در سالآگاهی اند. توصیف آخر از موج

 ها، های این موجگوید با بررسی ویژگیهایش افزوده شده است. این دیدگاهی است که می

 پردازم.آموخت. در زیر به این موضوع میی ذره توان آنچه را که ممکن است، دربارهمی

 

ی موج توصیف کرد. این اگر ذره رفتار موجی دارد، باید بتوان آن را با یک معادله پرسش:

 ی موج کدام است؟معادله

 ی شرودینگر. موضوع جلسه ی آینده و آغاز مکانیک کوانتومیمعادله  پاسخ:

 

 

 


