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اإلنجليزية للطبعة تقديم

عن هايزنربج لألستاذ شيكاغو محارضات أقدم أن عادي غري لرسور إنه
عمن القراء من أعرض لقاعدة وذلك الكم» لنظرية الفيزيائية «األسس

أصالً. ألقيت حني حضورها استطاعوا
يعرتف الجديدة الكم ميكانيكا علم تنمية يف هايزنربج األستاذ فريادة
أننا بوضوح رأى من أول هو كان وكحقيقة، إلنمائها. املتابعون هؤالء بها
معرفة بها تُحصد أن يمكن ال ذرية ميكانيكيات بداللة أطيافنا نصف كنا
طريقة وجد من أول وهو الكم. لنظرية القديمة األطر يف وذلك محددة،
هذه مثل لوجود فرض دون الطيفية الظواهر لوصف) األقل عىل (أو لتفسري
الشائعة الجملة أصبحت اليقني» عدم «قاعدة أن كما الذرية. امليكانيكيات
مسئوالً كان ممن معناها نتعلم أن مثمرة لفرصة وإنها جامعاتنا، خالل يف

صياغتها. عن
الكامنة بالقوة الذري النطاق عىل لألحداث األحسن فهمنا تأكيد وتزايد
كم أعداد أنصاف ووجود الهيليوم، ذرة فرتكيب الجديدة. الكم ميكانيكا يف
كبعض الضوئية، لإللكرتونات املستمر الفراغي والتوزيع األطياف، حزم يف

القديمة. تحري كانت التي الجديدة للنظرية إنجازات هي تذكر، أمثلة
إال الفيزياء، تاريخ يف الفصل هذا كتابة شك، بدون بعد، تكتمل ولم
فعالً وكنا كتب. ما أهمية العتبار املثمر التأمل مرحلة إىل تقدمت قد أنها

أفكارنا. لتوجيه هايزنربج األستاذ لوجود هذه، دراستنا يف محظوظني،
كمبتون هـ. أرثر





مقدمة

شيكاجو بجامعة ١٩٢٩ عام ربيع يف ألقيتها التي املحارضات تلك منحتني
الدراسات ومنذ الكم. لنظرية األساسية املبادئ أخرى مرة أراجع كي الفرصة
األسس، هذه يف جوهرية تعديالت توجد لم ١٩٢٧م عام Bohr لبور الحاسمة
رامان أثر (مثل النظرية تبعات أهمية أكدت قد التجارب من العديد أن كما

.(Raman
من نوًعا الفيزيائيني من كثري لدى اليوم نجد فإننا ذلك من وبالرغم
مدى يل بدت لهذا الواضح، الفهم من أكثر الجديدة األسس بصحة اإليمان

صغري. كتيب يف شيكاجو محارضات نرش إىل الحاجة
املمتازة، الكتب من عدد يف متاح الكم الريايضلنظرية الوعاء ألن ونظًرا
ً بعضا الكتاب ألحقت فقد الفيزيائية، األسس فهم من أكثر لألغلبية ومعروف

املعادالت. من
الرياضية الصيغ استخدام اإلمكان قدر فقط حاولت الكتاب نص ويف

والحسابية. البدائية
بني التام التكافؤ عىل ا خاصٍّ توكيًدا الكتاب نص يف وضعت وقد
للنظرية. الجديدة الصياغة جليٍّا يعكس الذي واملوجة، الجسيم مفهومي

و«موجة» «جسيم» للكلمات بالنسبة للكتاب الواسع التماثل فمفهوم
من السببية) (مثل األولية القضايا مناقشة من يشء أي تحصيل عدم يبني

األخرى. عن واحدة فصل حيث



الكم لنظرية الفيزيائية املبادئ

يف املكان-الزمان بني الفرق تبيان اإلمكان قدر بوضوح حاولت وقد
أخرى. جهة من الفضاء يف رشودنجر وموجات جهة من املوجية النظرية
دراسات خاصة السابقة، املنشورات من كلمة أي الكتاب يف يوجد وال
حقق قد الكتاب بأن التعبري يل يجوز وقد كوبنهاجن-الدنمرك)، Bohr) بور
الكم» لنظرية كوبنهاجن «بروح يعرف ما نرش يف ساهم ما إذا منه الهدف

الحديثة. الذرية الفيزياء يف التطور كل قادت التي
هويت وف. Eckart إيكارت س. الدكاترة السادة األول املقام يف وأشكر
اإلنجليزية، إىل الرتجمة يف لجهودهما فقط ليس شيكاجو جامعة من Hoyt
ومنحي األجزاء من العديد عىل بالعمل الكتاب تحسني يف لجهودهما أيًضا بل
الطبعة مسودة لقراءته Beek بك ج. للدكتور ممتن أني كما نصيحتهم. ثمار

النص. إعداد يف القيمة وملساعدته األملانية
هايزنربج ڤ.
١٩٣٠ مارس ٣ ليبزج،
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متهيد

األول الفصل

والتجربة النظرية -1

ما فإذا لذا اليومية. الحياة بلغة ونتائجها الفيزياء تجارب وصف يمكن
بوصف — قل — واكتفى نتائجه، لتفسري ما نظرية الفيزيائي يتطلب لم
سهًال، سيصبح يشء كل فإن (مثًال)، فوتوغرافية ألواح يف املبينة الخطوط
عند الصعوبات وتنشأ ،Epistemological املعرفية ملناقشة حاجة توجد وال
باختصار، — بينهما واألثر السبب عالقة إلقامة النتائج تصنيف محاولة

نظرية. لبناء
مدى يف لكن، العلمية، التجربة نتائج عىل فقط تطبق ال العملية هذه
املفاهيم كل تكونت الطريقة وبهذه اليومية، الحياة خربات أبسط عىل العمر،
يرتك، ما غالبًا الصلد األساس ذو العميل فاإلثبات السياق، ويف (Concepts)
النظرية بني واضحة التناقضات تصبح أن إىل التعميمات، حرج بدون وتقبل

والتجربة.
مفهوم أي إدخال عدم تطلب رضورة نرى التناقضات هذه ولتجنب
للتجارب الدقة درجة لنفس األقل عىل عمليٍّا تحقيقه يتم لم ما نظرية يف

بالنظرية. توصف التي
والكلمات األفكار حيث املتطلب، هذا تحقيق املستحيل فمن ولألسف

تستبعد. سوف شيوًعا األكثر



الكم لنظرية الفيزيائية املبادئ

لنظرية املفاهيم من كثري بإدخال نُصح الصعوبات هذه ولتجنب
تقرر أن للتجربة يسمح ثم ومن برصامة. تربيرها محاولة دون ما، فيزيائية

رضورية. املراجعة ستكون نقط أي عند
«املسطرة» مفاهيم أن للنسبية الخاصة النظرية يميز ما كان لذا
املفاهيم أن يتضح حيث التجربة، ضوء عىل للنقد عرضة كانت و«الساعة»
برسعة تنترش إشارات األقل) عىل األساس، (يف وجود فرض تتضمن العادية
الطبيعة، يف موجودة غري اإلشارات هذه مثل تصبح وعندما محدودة. غري
معمول املنطقية االستنتاجات كل من الضمني الفرض هذا محو فمهمة
متناقضة، اعتربت التي للحقائق متوافق تفسري وجد قد أنه نتيجة مع بها،
الكالسيكية املفاهيم عن جذري خروج أكرب للنسبية العامة النظرية وجلبت
وطبًقا والزمان. املكان تطابق مفهوم حرج بدون فقط قبلت حيث للعالم،
لوصف الكالسيكية) املفاهيم (وهي العادية اللغة فقط تطبق النظرية، لهذه
الضوء رسعة ومقلوب الجاذبية ثابت من كل يعترب قد فيها التي التجارب

مهملة. صغرية مقادير
ال فإنها املجرد، للفكر القابلية تتطلب النسبية نظرية أن من وبالرغم
موضوع إىل العالم بتقسيم تسمح مادامت للعلم التقليدية املتطلبات تويف تزال
لكن السببية. لقانون واضحة صياغة ثم ومن وامُلالَحظ) (امُلالِحظ ويشء
تحتاج ال الفيزياء يف الكم، نظرية صعوبات عندها تبدأ التي النقطة هي هذه
للظواهر كبري مجال لوجود فوري، اعتبار إىل و«املسطرة» «الساعة» مفاهيم
«تطابق مفاهيم تحتاج األخرى، الجهة ومن مهملة. تكون 1/c فيها التي
املناقشات وملتابعة كامل. تنقيح إجراء إىل و«املالحظات» املكان-الزمن»
كان الكالسيكية الفيزياء نظريات ففي واليشء؛ امُلالِحظ بني التفاعل يكون
لكن ذلك، غري أو فيهمل، صغريًا التفاعل هذا يكون أن يفرتض دائًما
هذا «كنرتول». تجارب أساس عىل بحسابات النتيجة من التفاعل أثر إزالة
واليشء امُلالِحظ بني فالتفاعل النظرية؛ الفيزياء يف به مسموح غري االفرتاض
غري التغريات بسبب املشاَهد، النظام يف وكبرية محكومة غري تغريات يسبب
يف أنه الحالة لهذه املبارشة النتيجة وتكون الذرية، للعمليات املميزة املتصلة
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تمهيد

إىل األخرى معرفة تحول العددية الكميات بعض لتعيني تجرى تجربة كل
املقادير قيم من سيغري املشاهد النظام يف املحكوم غري االضطراب ألن وهم،

سابًقا. املعينة
،quantitative الكمية بتفاصيلها االضطرابات هذه تتبعت ما وإذا
نفس يف آني دقيق تعيني عىل الحصول يمكن ال كثرية حاالت يف أنه يظهر
معرفة يمكن بها التي للدقة أدنى حد يوجد إنه بل متغرية، ملقادير الوقت

املقادير.١ هذه
توجد ال بأنه الفرض كان النسبية نظرية لنقد مبدئية نقطة أول إن
األدنى الحد فإن مماثلة، وبطريقة الضوء، رسعة من أكرب رسعة ذات إشارة
الطبيعة كقانون صياغتها يمكن للمتغريات آنية معرفة يمكن بها التي للدقة
نقطة أول وصنعت اليقني) عدم عالقات عليها يطلق (بصورة nature

التالية. الصفحات موضوع كّون الذي للنقد مبدئية
املفاهيم قيود من للتحرر املقياس ذلك اليقني عدم عالقات أعطتنا
سيكون وعليه الفيزيائية. للعمليات املتوافق للوصف الرضورية الكالسيكية
املفاهيم لكل عامة استقصائية دراسة أوًال، ييل: كما التالية االعتبارات برنامج
هذه تطبيق نطاق لتحديد وثانيًا، الذرية؛ بالتجارب تقديمها اقرتح التي
الرياضية الصياغة بجانب حددت، قد املفاهيم أن لتبيان ثالثًا، املفاهيم؛

ذاتيٍّا. متوافقة خطة من الكم لنظرية

الكم لنظرية األساسية املفاهيم -2

التالية: التجارب من الذرية الفيزياء مفاهيم أهم تقديم يمكن

ويلسن٢ صور (أ)

صغرية قطرات تكثيف املشعة العنارص من املنبعثة βو α أشعة تسبب
القطرات هذه تتوزع ال مشبع، فوق ماء بخار خالل باملرور لها يسمح عندما
α أشعة حالة يف تصبح ،(tracks) مضامري طول عىل ترتتب لكنها عشوائيٍّا،
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الكم لنظرية الفيزيائية املبادئ

ويلسون. حجرة يف α-جسيمات مضامري :1 شكل

منحنية تكون β أشعة حالة يف بينما مستقيمة، شبه خطوًطا (١ (شكل
تعترب ربما األشعة أن يظهر واتصالها املضامري وجود إن انتظام. بدون
معروف هو وكما كبرية. برسعة تتحرك التي الصغرية الجسيمات من كسيل
deflection انحراف من الجسيمات هذه وشحنة كتلة تعيني يمكن جيًدا،

واملغناطيسية. الكهربائية باملجاالت األشعة هذه

املوجات Diffraction حيود (ب)
وَرب٥) وطومسون،٤ وجرمر،٣ (دفسون

تحدي، بدون عام ١٥ ملدة الجسيمات من كسيل β أشعة إعتبار ظل أن بعد
وقادرة تحيد أن يمكن أنها بينت التي التجارب من أخرى سلسلة أجريت
وفيها التجارب لهذه نموذج طومسون فتجربة موجات. وكأنها التداخل عىل
رقيقة رشيحة خالل متوسطة طاقة ذات املصنعة β أشعة من شعاع مر

املادة. من
لكن عشوائية، اتجاهات ذات صغرية بلورات من الرشيحة تتكون
األشعة فوتوغرايف لوح عىل ويعرض بانتظام. مرتبة بلورة كل يف الذرات
حيدت قد موجات األشعة هذه كأن (٢ (شكل الظالم من حلقات الساقطة
تعيني يمكن البلورات وتركيب الحلقات أقطار ومن الصغرية. بالبلورات

14



تمهيد

املادة. من رقيقة رشيحة خالل بمرورها اإللكرتونات حيود :2 شكل

كتلة هي vو m حيث ،λ = h/mv لتكون ووجت املوجات هذه طول
سلًفا.٦ املذكورة بالتجربة عينت كما الرتتيب عىل الجسيمات ورسعة

X أشعة حيود (ج)

الضوء حالة يف املزدوج التفسري نفس اعتبار العموم وجه عىل رضوريٍّا وكان
الكهرومغناطيسية. واألشعة

اعرتاضات فندت أن بعد كثرية، لسنني غريها النظرية هذه وسادت
فرينل بواسطة التداخل ظاهرة ورشحت للضوء املوجية النظرية عىل نيوتن
الكهرضوئي األثر عىل لينارد تجارب أن أينشتني٧ أوضح حتى ،Fresnel

.Corpuscular الجسيمات بنظرية رشحها يمكن
وبني افرتاضية لجسيمات (العزم) الحركة كمية بني أينشتني وربط
٢ب). (انظر p = h/λ هي مسّلمة صيغة بواسطة لألشعة املوجة طول

حالة يف الخصوص وجه عىل واضحة تكون التفسريين كال ورضورة
واستقبلت بلورية، كتلة خالل X أشعة من متجانس شعاع مر إذا :X أشعة
ا جدٍّ مماثلة تكون فالنتيجة ،(٣ (شكل فوتوغرايف لوح عىل املنبثقة األشعة
شكًال تكون X أشعة أن استنتاج ويمكن طومسون، ب. ج. تجربة لنتيجة

تعيينه. يمكن موجي بطول املوجية الحركة من

15



الكم لنظرية الفيزيائية املبادئ

.MgO ماغنيسيوم أكسيد بمسحوق X أشعة حيود :3 شكل

كمبتون-سيمون٨ تجربة (د)

فوق ماء بخار خالل مر إذا الجزيئات بواسطة X أشعة من شعاع يتشتت
اإللكرتونات أن والظاهر للتشتت، ثانوية نتائج هو اإللكرتونات وارتداد مشبع.
املكثفة القطرات من مضامري تكون أنها حدثت كبرية طاقة ذات جسيمات
عشوائية. باتجاهات وتوجد بطويلة، ليست املضامري وهذه β أشعة فعلت كما

.X أشعة عربتها التي املنطقة داخل نشأت أنها الظاهر ومن
الضوئية اإللكرتونات (الكهرضوء) هي للتشتت الثانوية والنواتج
املياه لقطرات الطويلة باملضامري نفسها أكدت التي ،Photoelectrons
حزمة خارج نقاط عند املسارات هذه تنشأ مناسبة، ظروف وتحت املكثفة.
ببعضهما. صلة عىل يكونان الثانوي الناتج ثنائي لكن األولية، X أشعة
الضوء جسيمات من سيل من تتكون X شعاع حزمة أن افرتض ما وإذا
إلكرتونات من واحد مع فوتون اصطدام هي التشتت عملية وأن (الفوتونات)
أينشتني ومسلمة املالحظ، االتجاه يف اإللكرتون يرتد لذلك ونتيجة الجزيء،
الفوتون اتجاه حساب من تمكن للفوتونات الحركة وكمية بالطاقة املعنية
من تبقى ما ويعطي ثان، جزيء مع سيصطدم الفوتون هذا تصادمه. بعد

16
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θ

الضوئي واإللكرتون اإللكرتون إرتداد توضح صورة :4 شكل
اإلرتداد توضح العليا الصورة .X أشعة بواسطة واملحرر املصاحب

باألسهم.

كميٍّا تحقق قد االفرتاض هذا (٤ (شكل (كهرضوئي). إلكرتون إىل طاقته
.quantitatively

للتصادم٩ وهريتز فرانك تجارب (هـ)

فإن ما، غاز خالل متجانسة برسعة بطيئة إلكرتونات من شعاع إمرار عند
معينة نقطة وعند الرسعة يف كدالة سيتغري (اإللكرتوني) الكهربي التيار

متصل. غري بشكل سيتغري (الطاقة) الرسعة من
قيم تحمل أن للغاز يمكن أنه استنتاج إىل أدى التجارب هذه وتحليل
نتحدث معروفة، الذرة طاقة تكون وعندما بور). (فروض للطاقة محددة
لتحول ا جدٍّ صغرية الحركة طاقة تكون وعندما للذرة». الساكنة «الحالة عن
مرنة صدمة اإللكرتون سيعمل أعىل، أخرى إىل الساكنة حالتها من الذرة
بعض فستنقل لإلثارة كافية الحركة طاقة تكون عندما لكن الذرة، مع

للذرة. طاقتها اإللكرتونات

17



الكم لنظرية الفيزيائية املبادئ

يف برسعة سيتغري (اإللكرتوني) الكهربي فالتيار الرسعة يف كدالة لذا
التجارب هذه بواسطة اقرتح الذي الساكنة الحاالت مفهوم الحرجة. املنطقة

الذرية. العمليات يف االتصالية لعدم التعبريات أكثر هو
ازدواجية عىل واإلشعاعات املادة من كل شمول يرى التجارب هذه من
خواص أخرى وأحيانًا املوجات، خواص أحيانًا تظهر حيث الصفات، يف
موجية حركة يكون أن يمكن ال اليشء أن اآلن الواضح ومن الجسيمات،

ا. جدٍّ مختلفان املفهومني كال الوقت، نفس يف جسيم من ويتألف
كل له منهما واحد مختلفان، كيانني أن افرتاض يمكن أنه صحيح
يندمجان الجسيم، خصائص كل له واآلخر املوجية، الحركة خصائص
العالقة إيجاد عىل قادرة غري النظريات هذه لكن الضوء، لتكوين ما بطريقة
من يكون الواقع، يف وهناك العلمي، الدليل ويتطلبها الكيانني بني الحميمة
خصائص بعض يمتلك وكأنه أحيانًا يسلك الضوء أن فقط عمليٍّا املؤكد
الجسيم، خواص كل يمتلك أنه تثبت تجربة توجد ال لكن الجسيمات،
يف يكون الصعوبة هذه وحل واملوجة، املادة لحركة العبارات نفس وترسي
للجسيم واحدة — التجارب من لدينا تكونتا اللتني العقليتني الصورتني أن
صحة يف إال سواء حد عىل كامل غري يكون كليهما — للموجات واألخرى
القول السخف ومن محدودة، حاالت يف فقط دقيًقا يكون الذي القياس
أن مربرة تكون ربما أنه إال الدقة» من كبرية درجة عىل القياس يمكن «ال
واملادة الضوء لغتنا. يف لها كلمات يوجد ال التي األشياء لوصف تستخدم
وتنشأ لغتنا. محدودية يف نشأت الظاهرة واالزدواجية منفرد، كيان كالهما

للغتنا. املفروضة القيود يف الظاهرة االزدواجية هذه
العمليات وصف عىل قادرة غري لغتنا تكون أن املفاجئ من وليس
لوصف اخرتعت اللغة أن — ذكر كما — بسبب الذرات، داخل توجد التي
من ا جدٍّ كبريًا عدًدا تتضمن عمليات من تتكون التي اليومية، الحياة تجارب
قادرة لتصبح لغتنا تعديل ا جدٍّ الصعب من فإنه ذلك، عىل عالوة الذرات.
األشياء وصف فقط يمكنها الكلمات ألن الذرية، العمليات هذه وصف عىل
خرباتنا نتاج أيًضا هي القابلية وهذه لها، ذهنية صورة تكوين يمكننا التي

18
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اخرتاع ويمكن القيود، لهذه تخضع ال فالرياضيات الحظ، لحسن اليومية.
الذرية. العمليات ملعالجة كليٍّا مالئمة وهي — الكم نظرية — رياضية خطة
مكتملني غري قياسني يف أنفسنا حرص يجب حال، أية عىل وللتصور،
الصورتني من لكل املتزامن واالنطباق — الجسيم وصورة املوجة، صورة —
قياس كل «دفع» تمكن مدى أي إىل لتعيني الطبيعي املعيار حينئذ يكون
النظريات دخلت التي املفاهيم لنقد واضحة بدء نقطة وتكّون مقارنة أو
تمحيص دون النتائج استنتاج وبوضوح، بسبب، نموها، مدى يف الذرية
الجسيم بمفهوم القيود عىل سنحصل الطريقة وبهذه تناقضات، إىل سيؤدي
األساس هو فهذا بور،١٠ ن. وضح وكما املوجة، مفهوم االعتبار يف باألخذ
وكمية (املكان) اإلحداثي بني الدقة عدم لعالقات ا جدٍّ البسيط االستنباط يف
ملفهوم القيود استنتاج نستطيع املنوال وبنفس ما. لجسيم (العزم) الحركة

ما. جسيم مفهوم مع باملقارنة ما موجة
بدون ً تماما يكتمل أن يمكن ال النقض هذا أن عىل التأكيد يجب
توضيح سبق النظرية نمو ألن الكم، لنظرية الريايض الوعاء استخدام
من الكثري حجب تجنب أجل ومن التاريخي، السياق يف الفيزيائية األسس
من وجد فقد حال، أي عىل الرياضيات، من ا جدٍّ بكثري األساسية العالقات
ال الكتاب ملحق يف الرياضيات وعرض الكتاب، ملحق إىل إبعادها الحكمة
النص، لحجية الرضورية املعادالت بهذه القارئ يزوِّد بل كامل، أنه يدعي

إلخ. (16) A بـ الكتاب هذا ملحق إىل ونشري

19
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الثاني الفصل

للامدة اجلسيم لنظرية

اليقني عدم عالقات -1

لألشياء البسيطة التجارب من تمت قد إلخ، … والطاقة الرسعة، مفاهيم
املكروسكوبية لألجسام امليكانيكي السلوك وصف يمكن فيها التي الشائعة،
حيث اإللكرتون، إىل نقلت املفاهيم هذه نفس الكلمات. بهذه نسبيٍّا) (الكبرية
مثل ميكانيكيٍّا سلوًكا اإللكرتونات أظهرت األساسية التجارب بعض يف إنه

الشائعة. األشياء هذه
نطاق يف فقط وموجود معروف حال، أي عىل التشابه، هذا إن وحيث
بطريقة محدودة تكون أن يجب الجسيم نظرية فإن محددة، ظواهر
بشكل يمكن أنه القاعدة من تستنبط ربما القيود هذه لبور،١ وطبًقا مقابلة.
الجسيمات، أو املوجات حيث من الذرية الفيزياء عمليات تصور متساٍو
عند ∆x معينة دقة حدود يف معروف اإللكرتون مكان أن فالعبارة لذلك،
بتقريب املناسب املكان يف موجة حزمة بصورة تصورها يمكن t الزمن

.∆x
بشكل تختلف سعته املوجة يشبه اضطراب موجة» بـ«حزمة ويقصد
عام، بشكل تكون، املنطقة هذه مقيدة. منطقة يف فقط الصفر عن ملموس
اإللكرتون رسعة االضطراب. ينترش أي وشكلها، حجمها وتغري حركة، يف
بالضبط، تعريفها يمكن ال األخرية هذه لكن املوجة، حزمة رسعة تقابل



الكم لنظرية الفيزيائية املبادئ

دليًال وليس لإللكرتون، أساسية صفة هذا التحديد عدم ويعترب تنترش. ألنها
(حيث px = µ vx الحركة كمية نعرف املوجية. الصورة انطباق عدم عىل
تسبب الرسعة يف الدقة عدم للرسعة)، x مركبة = vx اإللكرتون، كتلة = µ
القانون مع البرصيات، قوانني أبسط ومن ∆px بمقدار px يف الدقة عدم
بسهولة يظهر أن يمكن ،λ = h/p (De Broglie بروي (دي الوضعي

أن

∆x∆px ≥ h. (1)

املوجات مستوى Superposition تراكب من صنعت املوجة حزمة افرتضأن
تقريباً، ثم .λ0 من يقرب موجي طول ذات كلها ،Sinusoidal الشكل جيبية
يتالىش الحد خارج الحزمة. حدوده يف تقع قاع أو قمم n = ∆x/λ0 عدد
فئة كانت إذا وفقط إذا ممكنًا هذا ويكون املركبة، مستوى موجات بتداخل
املدى يف تقع منها n+ 1 األقل عىل املوجات بعض تحوي املركبة موجات

الحرج.
يعطي هذا

∆x
λ0 −∆λ

≥ n+ 1,

وعليه الحزمة، لتمثيل الالزمة املوجات أطوال مدى هو ∆λ حيث

∆x∆λ
λ2

0

≥ 1. (2)

تعطى الحزمة) رسعة (أي املوجات رسعة مجموعة أخرى، جهة ومن
.(85) A باملعادلة

vg = h
µλ0

, (3)
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الرسعات من بمدى مميًزا يكون الحزمة انتشار إن بحيث

∆vg = h
µλ2

0

∆λ.

(2) بمعادلة ولذلك ،∆px = µ∆νg وبالتعريف

∆x∆px ≥ h.

الجسيم. صورة تطبق أن يمكن التي الحدود هذه الدقة عدم عالقة تحدد
هي باملعادلة∗ املعطي تفوق بدقة و«رسعة» «مكان» للكلمات استخدام أي

معّرف. غري معناها كلمات كاستخدام لها معنى ال مجرد
ألنها املوجة، صورة بدون حرصيٍّا الدقة عدم عالقات استنتاج ويمكن
الفيزيائية.٢ وتفسرياتها الكم، نظرية رياضيات من عليها الحصول يمكن
سعة بواسطة عنها التعبري يمكن لإللكرتون q لإلحداثي معرفة أي
لإلحداثي عددية قيمة نجد أن احتمال هي S(q′)و |S(q′)|2dq′ احتمالية

.q′ + dq′و q′ بني اإللكرتوني
افرتض

q̄ =
∫
q′
∣∣S(q′)∣∣2dq′ (4)

بواسطة تعرف ∆q ثم من q قيمة متوسط تكون

(
∆q
)2 = 2

∫ (
q′ − q̄)2∣∣S (q′)∣∣2dq′ (5)

اإللكرتون. مكان معرفة يف دقة عدم تسمى أن يمكن

أي لها ليس ثم ومن تعريفات أي تحتوي ال جمل برتكيب تسمح اإلنسانية اللغة أن تذكر يجب الصدد هذا يف
مخيالتنا. يف الصور أنواع بعض تولد الجمل هذه أن من بالرغم — اإلطالق عىل محتوى

نوًعا تولد لكنها عملية نتيجة أي إىل بنا تؤدي وال آخر، عالم يوجد عاملنا بجانب إنه تقول: التي الجملة ومثًال
الكلمات استخدام عند حذرين نكون أن ويجب نفيها. أو إثباتها يمكن ال الجملة هذه الذهن؟ يف الصور من ما

أعاله. ذكر الذي النوع من جمل إىل تقود ما عادة الكلمات هذه إن إذ إلخ، «الواقع» الحقيقة» «يف

∗
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العزم وجود احتمالية تعطي |T(p′)|2dp′ تماًما مماثلة وبطريقة
تعريفها يمكن ∆pو p̄ أخرى ومرة p′ = dp′و p′ كل بني اإللكرتوني

p̄ =
∫
p′
∣∣T (p′)∣∣2dp′, (6)

(
∆p

)2 = 2
∫ (
p′ − p̄)2 ∣∣T (p′)∣∣2 dp′. (7)

باملعادالت مرتبطة تكون السعات احتمالية ،(169) A املعادلة بواسطة

T
(
p′
) = ∫ S (q′)R (q′p′)dq′,

S
(
q′
) = ∫ T (p′)R∗ (q′p′)dp′.

 (8)

هي q فيه هيلربت فراغ من التحويل مصفوفة تكون R(q′p′) حيث
نحصل (41) A معادلة من القطر، هو p فيه فراغ إىل القطرية املصفوفة

عىل

∫
p
(
q′q′′

)
R
(
q′′p′

)
dq′′ =

∫
R
(
q′p′′

)
p
(
p′′p′

)
dp′′,

للمعادلة مكافئة هذه تكون (42) A املعادلة وبواسطة

h
2πi

∂
∂q′

R
(
q′p′

) = p′R (q′p′) , (9)

يكون وحلها

R = ce(2πi/h)p′q′ . (10)
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تكون ال ∆q ،∆p قيم، فإن ثم ومن 1/
√
h القيمة c تعطي ومعايرتها

االختصارات هذه نقدم الحسابات، لتبسيط مستقلة.

x = q′ − q̄, y = p′ − p̄,

s(x) = S(q′)e(2πi/h)p̄q′ ,

t(y) = T(p′)e−(2πi/h)q̄(p′−p̄).


(11)

و(7) (5) معادالت تصبح عندئذ

(
∆q
)2 = 2

∫
x2|s (x)|2dx, (5a)

(
∆p

)2 = 2
∫
y2
∣∣t (y)∣∣2dy, (7a)

(8) معادالت تصبح بينما

t
(
y
) = 1√

h

∫
s (x) e(2πi/h)xydx,

s (x) = 1√
h

∫
t
(
y
)
e(2πi/h)xydy.

(8a)

ليعطي ،(∆p)2 تعبري يتحول ربما (8a)و ،(7a)و ،(5a) بدمج

1
2

(
∆p

)2 = 1√
h

∫
y2t∗(y)dy

∫
s(x)e(2πi/h)xydx,

= 1√
h

∫
t∗
(
y
)
dy

∫
s (x)

(
h

2πi
d
dx

)2

e(2πi/h)xydx,

= 1√
h

(
h

2πi

)2 ∫
t∗
(
y
)
dy

∫
d2s
dx2

e(2πi/h)xydx,

=
(
h

2πi

)2 ∫
s∗ (x)

d2s
dx2

dx,
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أو

1
2

(
∆p

)2 = h2

4π2

∫ ∣∣∣∣ dsdx
∣∣∣∣2

dx. (12)

واآلن

∣∣∣∣ dsdx
∣∣∣∣2

≥ 1(
∆q
)2 |s (x)|2−

d
dx

(
x(
∆q
)2 |s (x)|2

)
− x2

(∆q)4
|s(x)|2,

(13)

الواضحة العالقة ترتيب إلعادة تبث أن يمكن كما

∣∣∣∣∣ x(
∆q
)2 s (x)+

ds
dx

∣∣∣∣∣
2

≥ 0. (13a)

أن (12) املعادلة من يستنتج عندئذ

1
2

(
∆p

)2 ≥ 1
2
h2

4π2

1(
∆q
)2 ,

∆p∆q ≥ h
2π
,

أو


(14)

فقط (14) يف صحيًحا يكون أن يجب كان التساوي إثباته. يجب كان والذي
عندما أي صفًرا، (13a) للمعادلة األسري الطرف أصبح إذا

s(x) = ce−x2/2(∆q)2 ,

S(q′) = ce−(q′−q̄)2/2(∆q)2−(2πi/h)p̄q′ ,
أو

 (15)

حاصل االحتمايل للتوزيع جاوس قانون يجعل إذن اختياري، ثابت c حيث
الصغرى. قيمته إىل يصل ∆p∆q الرضب
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من إطالًقا يختلف ال الربهان هذا أن عىل أخرى مرة الرتكيز يجب
أساس عىل الجزء هذا بداية يف أعطى الذي ذلك عن الريايض محتواه حيث
إذا األول، الربهان الذرية، للظواهر والجسيم املوجة صور بني االزدواجية

.(14)–(4) املعادالت كل أيًضا فسيشمل بدقة، تم ما
عىل أثبت الذي األول من عمومية أكثر يظهر األخري الربهان فيزيائيٍّا،
اإللكرتونات عىل خاصة فقط ويطبق كارتيزي إحداثى كانت x أن فرض
أخرى، جهة ومن الربهان. يف تدخل التي λ = h/µvg العالقة بسبب الحرة
هذا .q,p متصاحبني لشكلني زوجني أي عىل تطبق ،(14) املعادلة فإن
ما إذا بور،٣ أكد وكما باألحرى. خادع لكنه ،(14) للمعادلة األكرب التعميم

حرٍّا. يكون أن عمليٍّا بد فال اإللكرتون، إحداثيات قياس أمكن

اليقني عدم عالقات إيضاحات -2

للقيم حاليٍّا املتاحة املعرفة يف التعيني عدم درجة إىل اليقني عدم قاعدة تشري
عىل تنحرص، ال إنها الكم؛ نظرية بها تعالج التي العديدة للكميات املتزامنة
لذا وحدها. الرسعة قياس يف أو وحده املكان تعيني دقة يف املثال، سبيل
معروف غري املكان بينما بدقة، معروفة تكون حر إلكرتون رسعة أن افرتض
العزم ستغري للمكان تالية مالحظة كل أن عىل القاعدة تنص عندئذ مطلًقا.
معرفتنا فإن التجربة إجراء بعد إنه بحيث معينة وغري معروفة غري بكمية
يعرب أن يمكن هذا اليقني. عدم بعالقة مقيدة تكون اإللكرتونية بالحركة
التي املعلومة ستحطم تجربة كل إن نقول بأن وعامة مخترصة بطريقة عنه
اليقني عدم عالقة أن توضح الصياغة هذه السابقة. بالتجارب عليها حصل
املكان يعني ثم أوًال معلومة اإللكرتون رسعة كانت إذا املايض؛ إىل تشري ال
األزمنة ولهذه لذلك للقياس. السابقة لألزمنة املكان حساب فيمكن بالضبط،
املايض معلومة لكن املعتادة، الحدية القيمة من أصغر تكون ∆p∆q فإن
يف مبدئي كفرض تستخدم إطالًقا إنها حيث كالمية، صفة ذات تكون هذه
العميل للتحقيق تخضع أن يمكن ال لذلك لإللكرتون، مستقبلية حسابات أي
مسألة إنها املكان). قياس بواسطة العزم يف املعلوم عند التغيري (بسبب
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x

ε

5 شكل

لإللكرتون السابق بالتاريخ املعنى هذا الحساب كان ما إذا شخيص اعتقاد
ال. أم فيزيائي واقع أي يرجع أن يمكن

حر جسيم مكان تعيني (أ)

لتعيني املستخدم الجهاز بواسطة الجسيم عزم معرفة لهدم مثال كأول
بعد عىل يتحرك ً جسيما أن افرض ميكروسكوب. استخدام نعترب مكانها،
زاوية فتحة خالل من املخروطية أشعته تتشتت ميكروسكوب٤ من مسافة
اليقني عدم فإن عليها، الساقط للضوء املوجي الطول هي λ كانت إذا .ϵ
تحكم التي البرصيات لقوانني طبًقا (٥ شكل (انظر x اإلحداثي قياس يف

تكون جهاز أي تفريق قوة

∆x = λ
sin ϵ

. (16)

يتشتت أن يجب األقل عىل واحًدا فوتونًا فإن حدوثه يمكن قياس ألي لكن
املالحظ. عني إىل امليكروسكوب خالل ويمر اإللكرتون من

.h/λ بمقدار كومبتون ارتداد اإللكرتون سيستقبل الفوتون هذا من
ال الفوتون تشتت اتجاه إن حيث بالضبط، معلوًما االرتداد هذا يكون وال
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يقني عدم يوجد لذلك امليكروسكوب. إىل الداخلة األشعة حزمة داخل يعني
مقداره x اتجاه يف االرتداد

∆px ∼ hλ sin ϵ, (17)

التجربة بعد للحركة أنه ويتبع

∆px∆x ∼ h. (18)

بسبب هي لالرتداد املعنيات غري أن اآلتي؛ عىل االعرتاض يظهر وربما
املسار لتعيني نبحث وربما األشعة، حزمة داخل الضوء كم ملسار اليقني عدم
لكن الضوء، كم من املستقبل االرتداد ونقيس متحرًكا امليكروسكوب بجعل
عن السؤال مبارشة سيظهر ألنه اليقني، عدم عالقة عىل يتغلب ال هذا
.(18) للمعادلة خاضعني سيكونان والعزم واملكان امليكروسكوب، مكان
اإللكرتون كان إذا االعتبار، يف أخذه يحتاج ال امليكروسكوب مكان إن
وهذا املتحرك، امليكروسكوب خالل واحد آن يف سيالحظان ثابت ومقياس
آنية تحتاج عندئذ املشاهدة لكن اليقني. عدم قاعدة من هروبًا سيتحمل
واحد — املشاهد إىل امليكروسكوب خالل األقل عىل الضوء من ني كمَّ مسار
لن امليكروسكوب إىل االرتداد وقياس — املقياس من وواحد اإللكرتون، من
ما إىل وهكذا اإللكرتون، بواسطة املشتت الضوء اتجاه لتعيني كافيًا يكون

نهاية. ال
بواسطة أنتج حيود نمط أقىص بقياس الدقة تحسني املرء يحاول ربما
كثرية، فوتونات تتعاون عندما ممكنًا سيكون فقط هذا ميكروسكوب.
∆x = λ/√m sin ϵ إىل سيقل x قياس يف الخطأ أن الحسابات وتبني
كل سيساهم أخرى جهة ومن النمط. الفوتونات من m تنتج عندما
∆px = تكون والنتيجة اإللكرتون، عزم يف املعروف غري التغيري يف إلكرتون
يمكن ال (18) فالعالقة لذا املستقلة). األخطاء (إضافة √mh sin ϵ/λ

تجنبها.
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d α

6 شكل

نظريات من لالستنتاج اآلني االستخدام هو السابقة املناقشة يميز ما
جهة ومن التفريق، قوة عن نتحدث نحن جهة، من ألنه واملوجة، الجسيم
موضع الجسيم مع اصطدامها عن الناتج واالرتداد الفوتونات عن أخرى،

اآلتي. يف اعتربت الضوء نظرية مادامت متجنبًا، يكون هذا االعتبار،
(٦ (شكل d عرض ذات فتحة خالل اإللكرتونات بمرور سمح ما إذا
مرورها بعد اللحظة عند معروفة (d)العرض اتجاه يف إحداثياتها فسيكون
العمودي االتجاه هذا يف العزم أن افرتضنا إذا .∆x = d وبدقة الفتحة من
عالقة أن الظاهر من يكون الفتحة، من املرور قبل صفر مقداره الفتحة عىل
يف بروي دي موجة اعتباره يمكن اإللكرتون لكن تتحقق. لن اليقني عدم
الناتج والشعاع الفتحة، بواسطة الحيود ظاهرة تتكون ثم ومن املستوى،

البرصيات قوانني بأبسط تعطي محددة، α تباعد زاوية له

sinα ∼ λ
d
, (19)

عزم يف اليقني عدم يعطي ذلك وعىل بروي. دي موجة طول هي λ حيث
بمقدار الفرتة، خالل من مروره بعد للشاشة املوازي اإللكرتون

∆p = h
λ

sinα (20)
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،∆x = d حيث وعليه، الشعاع اتجاه يف اإللكرتون عزم هي h/λ حيث

∆x∆p ∼ h.

النظريتني استخدمنا لكننا للضوء، املزدوجة الصفة تجنبنا املناقشة هذه يف
التحلل مشاهدة طريقة نناقش املكان، لتعيني طريقة وكآخر لإللكرتون.
مساراتها مشاهدة أو فلورسينية شاشة عىل استقبالها عند α بأشعة الناتج

.Wilson ويلسن حجرة يف (مضامريها)
عليه يستدل الجسيم مكان أن هي الطرق هذه يف األساسية والنقطة
يعطي القياس لهذا للدقة األدنى الحد أن واضًحا ويكون ما، ذرة بتأين
التأين. أثناء سيتغري املرتطم الجسيم عزم وأيًضا للذرة، ∆qs الخطي بالبعد
اليقني فعدم للقياس، قابًال يكون الذرة من الخارج اإللكرتون عزم إن وحيث
داخله ويف ،∆ps للمدى مساويًا يكون املرتطم للجسيم العزم يف التغري يف

املتأين. غري مداره يف يتحرك بينما اإللكرتون هذا عزم سيتغري
باملتباينة الذرة بحجم مرتبًطا أخرى مرة سيكون العزم يف التغيري هذا

∆ps∆qs ≥ h.

عامة٥ أن الحقيقة، يف الحقة، مناقشة وستظهر

∆ps∆qs ∼ nh,

وعليه بعده). ٢ج فقرة (انظر املعنية الساكنة للحالة الكم عدد هو n حيث
ويظهر املكان، قياس من النوع هذا أيًضا ستحكم اليقني عدم عالقة فإن
لكنه الساكنة، الحالة تعني التي بور رشوط من نتجت اليقني عدم عالقة أن
.Duality لالزدواجية مظهر نفسها هي الكم رشوط فإن الحال بطبيعة
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X
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7 شكل

حر جسيم عزم أو قياسرسعة (ب)

عند املكان تعيني عىل تعتمد الرسعة لقياس أساسية وأكثرها الطرق أبسط
مختلفني. وقتني

قياس فيمكن كبريًا املكان قياسات بني الزمنية الفرتة انقضاء كان إذا
الرسعة لكن الثاني، املكان إىل الجسيم وصول قبل مطلوبة دقة بأي الرسعة
ومرة فيزيائية. أهمية ذات وهي بدقة، تعيينها يمكن ال الثاني املكان بعد
مؤيًدا معني غري يكون الثاني املوضع قياس بعد العزم يف التغيري فإن أخرى

اليقني. عدم لعالقة بذلك
رسعة لتعيني Doppler دوبلر) (ظاهرة دوبلر بأثر االستعانة ويمكن
يفرتض أساسياتها. يف التجربة ترتيب يبني ٧ شكل مشحونة. جسيمات
x إحداثي بينما مثالية بدقة معروفة اإللكرتون لعزم px املركبة تكون أن
لإللكرتون y إحداثي فإن أخرى جهة ومن باملرة. معلوم غري املركبة لهذه
تعيني يف هي واملشكلة معلومة، غري py واملركبة بدقة، عني قد أنه يفرتض
القياس بهذا تتحطم y إحداثي معرفة أن وسريى y اتجاه يف الرسعة
طول عىل يسقط الضوء أن يفرتض اليقني، عدم بعالقة املطلوب املدى إىل

.y اتجاه يف يشاهد املشتت والضوء x اإلحداثي
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كان إذا الظروف، هذه تحت سيختفي دوبلر أثر أن مالحظة (يجب
(.x −y = 0 املستقيم الخط طول عىل سيتحرك اإللكرتون

كمبتون ظاهرة مع متطابقة الحالة هذه يف دوبلر ظاهرة وتكون
والعزم الطاقة حفظ قوانني استخدام فقط رضوريٍّا ويكون Compton

الضوء. وكوانتم لإللكرتون
الساقط، الضوء تذبذب هي ν اإللكرتون، طاقة هي E أن افرتض

ولدينا التصادم، وبعد قبل الكمية نفس لتمييز «الربيمز» واستخدام

hν + E = hν′ + E′,
hν′

c
+ px = p′x,

py = hν
′

c
+ p′y ,


(21)

حيث من

h(ν − ν′) = E′ − E,

= 1
2µ
[p′2x + p′2y − p2

x − p2
y],

∼ 1
µ
[(p′x − px)px + (p′y − py)py] ,

= 1
µ

[
hν
c
px − hν

′

c
py
]
,

∼ hν
µc
(px − py).



(22)

مرشوطة تكون py تعيني فدقة معروفة، تكون νو px أن افرتض أنه وبما
املشتت: الضوء ν′ تذبذبات بها قيست التي بالدقة فقط

∆p′y =
µc
ν
∆ν′. (23)
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محدود، بطول املوجات من قطار مالحظة يستلزم الدقة، بهذه ν′ ولتعني
محدوًدا: زمنًا بدورها تتطلب التي

T = 1
∆ν′

.

أو بداية عند باإللكرتون سيصطدم الفوتون كون معروف غري أنه وبما
اإللكرتون كان ما إذا معروف غري أيًضا فإنه الزمنية، الفتحة هذه نهاية
يف اليقني وعدم الوقت، هذا خالل (1/µ)p′y أو (1/µ)py برسعة يتحرك

لذلك: يكون السبب هذا من الناتج اإللكرتون مكان

∆y = 1
µ
(py − p′y)T =

hν
cµ
T ,

لذا

∆py∆y ∼ h.

مشحونة جسيمات انحراف عىل تعتمد الرسعة لقياس الثالثة والطريقة
.d له يرمز عرضها بفتحة الشعاع يعرف الغرض لهذا مغناطييس. بمجال
عىل عموديٍّا يكون اتجاهه متجانس مغناطييس مجال إىل يدخل الشعاع هذا

.٨ شكل مستوى
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مغادرة وبعد ،a هي املجال يف الشعاع فيها يقع التي املنطقة طول
من يمر ثم املجال عليها يعمل ال l طولها منطقة يف سيمر املنطقة، هذه
.α االنحراف زاوية موضعها يحدد حيث ،d عرض أيًضا لها فتحة خالل

املعادلة من تتعني الشعاع اتجاه يف الجسيمات ورسعة

α = (a/v)He(v/c)
µv

= aHe
µvc

. (24)

باملعادلة: ترتابط القياس وأخطاء

∆α = aHe
µc

∆v
v2
.

البدء عند معروًفا كان الشعاع اتجاه يف الجسيم مكان أن يفرتض وربما
فقط األوىل الفتحة بفتح املثال، سبيل عىل تحقيقه، يمكن هذا كبرية. بدقة
وبما التجربة خالل ستفقد املعلومة هذه أن يرى أخرى ومرة قصرية، لفرتة

التجربة. بعد ∆p∆q ∼ h العالقة يحقق
بوضوح تكون α الزاوية تعيني يمكن بها التي الدقة بأن ولنبدأ
بروي دي تشتت كان إذا استمرارها يمكن الدقة هذه حتى لكن ،d/(l+ a)

وعليه هذه. من أقل للشعاع الطبيعي

∆α ≥ d
l+ a, ∆α ≥ λ

d
,

وعليه

(∆α)2 ≥ λ
l+ a.

لحاصل مساويًا يكون التجربة بعد الشعاع يف الجسيم مكان يف اليقني وعدم
وعدم الثانية الفتحة إىل والوصول املجال خالل للمرور الالزم الزمن رضب
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وعليه الرسعة. يف اليقني

∆q ∼ l+ a
v

∆v,

وعليه

∆q∆v ∼ l+ a
v
(∆v)2,

∼ l+ a
v

(
µcv
aHe

)2

(∆α)2,

≥ λ
v

(
µcv2

aHe

)2

.

وعليه ،λ = h/µvو v/α مساويًا يكون األقواس بني وبما

µ∆q∆v ≥ h
α2

≥ h,

صغرية. قيمة ذات α تكون عندما فقط صحيحة تكون (24) املعادلة إن حيث

رضورية. تعديالت االستنتاج هذا يحتاج كبرية، انحراف زوايا حالة ويف
بني تميز ال هنا وصفت كما التجربة أن أخرى، أشياء ضمن تذكر، يجب

.α = 2πو α = 0

(املقيدة) املربوطة اإللكرتونات (ج)

p والعزم q للمكان اليقني عدم عالقات استنباط األمر تطلب ما إذا
قضيتني: بني بوضوح التمييز فيجب املقيدة، لإللكرتونات

ومن معروفة تكون الساكنة، حالته أي النظام، طاقة أن األوىل تفرتض
متوافقة أو — يف املستتبعة qو p معرفة يف الدقة مدى عن يتقىص ثم
النظام طاقة تعيني إمكانية تهمل محددة قضية والثانية النظام طاقة — مع

واحد. آن يف معروفتني qو p بها تكون دقة أكرب عن وتتقىص
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p

q

9 شكل

تحدث قد qو p لقياس الالزمة التجارب فإن الثانية، الحالة هذه ويف
القياس طرق فإن األوىل، الحالة يف بينما أخرى، إىل ساكنة حالة من انتقاالت

انتقاالت. تحدث ال بحيث تُختار
حالة يف ما ذرة بافرتاض التفاصيل، ببعض األوىل الحالة يف وسنعني
∆p∆q أن اعتبار تجرب الجسيم نظرية فإن بور،٦ بينه ملا وطبًقا ساكنة.
عند qو p بتغيري معنيون أننا الواضح من ألنه .h من أكرب عامة تكون

من: وينتج مداره، يف اإللكرتون ∫حركة
pdq = nh (25)

أن

∆qs∆ps ∼ nh. (26)

أعطي كما طوري فراغ يف orbit األوربيت رسم من فهمه يمكن وهذا
.(٩ (شكل الكالسيكية بامليكانيكا

تكون ∆ps∆qsو باألوربت، املصورة املساحة إال هو ما والتكامل
وضع هذا اليقني لعدم املصاحب ،s واملميز القيمة. مدى نفس لها بوضوح
قيم هي بل الكميات، لهذه املطلقة الصغرى القيمة ليسا أنهما عىل ليدل
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اليقني وعدم للذرة. الساكنة للحالة الدقيقة املعرفة حالة يف افرتضت خاصة
اإلشعاعي العد طريقة مناقشة يف املثال، سبيل عىل عملية، أهمية ذا يكون

٢أ). فقرة الثاني (الفصل α لجسيمات
أساسية، دقة كعدم هذا اعتبار غريبًا يكون الكالسيكية، النظرية يف

األوربتال. يف اضطراب إحداث بدون عملها يمكن إضافية تجارب ألن
يمكن «حالة تكون الطاقة معرفة أن توضح حال، أي عىل الكم، نظرية
موجية حزمة بواسطة الريايض املخطط يف ممثلة تكون حالة أي تعيينها»،
الحزمة هذه معينة. غري ثوابت أي تشمل وال شكيل) فراغ (يف محدودة

الساكنة. للحالة رشودنجر دالة هي املوجية
الحزمة، لهذه ((15)–(4) معادالت (من السابقة الحسابات أجريت لو
فيها الدالة قيمة (منطقة النود عدد من أكرب توجد ∆ps∆qs قيمة فإن
عدد تحوي التي (12) املعادلة يف s دالة اعتربنا إذا معينة. دالة يف معدومة)

أن الحسابات ستبني نود، n

∆ps∆qs ∼ nh.

بالعالقة تعطى دقة أقىص أن واضًحا يكون الثانية: القضية إىل ونذهب
يمكن عندئذ الساكنة. للحاالت املعلومات كل إهمال حالة يف ∆p∆q ∼ h
عليه (تعمل حرٍّا اإللكرتون يعترب حيث جذرية بعوامل القياسات كل إجراء
التفاعل بإهمال اإللكرتون عزم قياس بسهولة ويمكن إهمالها). يمكن قوى
سيتحرك ذلك عند املجاورة. واإللكرتونات والنواة اإللكرتون بني املفاجئ
مفرسة. بطريقة اإللكرتون عزم قياس ويمكن مستقيم خط يف اإللكرتون
ربط كطاقة القيمة مدى نفس له يكون القياس لهذا الالزم واالضطراب

اإللكرتون.
امليكانيكا بني للتكافؤ بور، أوضح كما أهمية، ذات [(6) [معادلة العالقة
عند ذلك ويظهر ،n الكم عدد من كبري مدى يف الكم وميكانيكا الكالسيكية

أوربيتال. صالحيته فرص
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فيجب ∆p∆q ∼ h هو عليه الحصول يمكن يقني أعىل أن بما
(رشيحة) مقطع ذات الحزمة احتمالية مسار هو األوربتيال يكون أن
مساًرا تصف أن يمكن الحزمة هذه ،h تقريبًا يساوي (|S(p′)|2|S(q′)|2)
أكرب املسار بهذا املحصورة املساحة كانت إذا تقريبًا ومغلًقا جيًدا معرًفا
يف (26) للمعادلة (طبًقا ممكنا هذا ويكون املوجة، حزمة رشيحة من بكثري
فمفهوم أخرى، ناحية من صغرية، n حالة ويف .n الكم لعدد كبري مدى
تبني ولذلك شكيل، فراغ يف وكذلك طوري فراغ يف معناه، يفقد األوربيتال
من األيمن الجانب يف n املعامل وجود للنظريتني املحدد للتكافؤ الرضورة

.(26) املعادلة
يمكن صغرية كم أعداد مدى يف ما أوربيتال مفهوم صالحية عدم

اآلتية: بالطرق املبارشة الفيزيائية االعتبارات من توضيحه
وبما فيها. اإللكرتون يشاهد الفراغ يف لنقاط زمني تتابع هو األوربيتال
١٠−٨ حدود يف تكون الطاقة) حيث (من حاالتها أقل يف الذرة أبعاد أن
١٠−٩ من بأكرب ليست موجة بطول ضوء استخدام مستلزًما فيكون سم،
إلزالة كافيًا واحد فوتون ويكون للغرض، كافية بدقة قياس إلجراء سم
من وحيدة نقطة تشاهد لذلك كومبتون. ارتداد بسبب الذرة، من اإللكرتون
الوحيدة املشاهدة هذه إعادة حال أي عىل ويمكن املفرتض. األوربيتال ذلك
وطبًقا الذرة. يف لإللكرتون محتمل توزيع عىل نحصل ثم ومن عديدة، لذرات
حالة يف (أو ψψ∗ صورة يف رياضيٍّا التوزيع هذا يعطي ،Born لبورن
اإللكرتونات اإلحداثيات التعبري هذا بمتوسط يعطي اإللكرتونات، من عديد
احتمال هي ψψ∗ أن للعبارة الفيزيائي املعنى هو وهذا الذرة. يف األخرى
النظرة من تبدو عما غريبة النتيجة هذه ما، نقطة عند اإللكرتون مشاهدة
إال النواة، من املسافة بزيادة رأسيٍّا تتالىش ψ بأن معروف هو فكما األوىل.
بعد عىل اإللكرتون يوجد أن محدودة لكن ضئيلة احتمالية دائًما يوجد أنه
سالبة، اإللكرتون جهد طاقة تكون النقطة هذه عند الذرة. مركز من أكرب
الكلية الطاقة أن لدرجة موجبة، دائًما الحركة طاقة ا. جدٍّ صغرية لكنها

املعنية. الساكنة الحالة طاقة من أكرب بالتأكيد تكون
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الطاقة االعتبار يف يؤخذ عندما يحل (البارادوكيس) التناقص هذا
املكان. قياس يف املستخدم photon الفوتون من لإللكرتون املصدرة

لذلك وهي لإللكرتون التأين طاقة من ملموس بقدر أكرب الطاقة وهذه
من رصاحة تحسب وكما الطاقة، حفظ لقانون خرق حدوث ملنع كافية

كمبتون. أثر نظرية
إحصائي» «تفسري إجراء ضد التحذير يف أيًضا يخدم التناقض هذا
عند رشودنجر لدالة األيس السلوك بسبب كبرية، بنمطية الكم مليكانيكا
النواة. من سم ١ قل، كبرية، مسافة عند اإللكرتون إيجاد فيمكن ماالنهاية،
هذه عند اإللكرتون وجود تحقيق املمكن من أنه يفرتض أن للمرء ويمكن
ارتداد يحدث أن يمكن ال األحمر الضوء هذا األحمر. الضوء باستخدام النقطة
الضوء فإن وكحقيقة، سابًقا. املذكور التناقض أخرى مرة ويظهر كمبتون
الضوء مع ستتفاعل كلها فالذرة القياس، هذا بإجراء يسمح لن األحمر
الحصول عدم هي والنتيجة الضوء، (تفريق) تحليل نظرية لصيغ طبًقا
أن معقوًال يكون وربما الذرة. يف ما إلكرتون مكان تخص معلومة أي عىل
حول الدورات من عدًدا سينفذ اإللكرتون أن الجسيم) لنظرية (طبًقا تذكر
لنظرية اإلحصائية فالتوقعات لذا األحمر. للضوء واحدة فرتة خالل النواة
فعًال قادرة تكون التي بالتجارب اقرتنت ما إذا معنى ذات فقط تكون الكم

إحصائيٍّا. املعالجة الظاهرة رصد عىل
عليا مثارة حاالت عىل تطبيقه عند معنى له يكون األوربيتال ومفهوم
يقني بعدم اإللكرتون مكان تعيني إجراء ممكنًا يكون أن يجب وعليه للذرة؛

الذرة. أبعاد من أقل
وكما كمبتون، بارتداد الذرة من سيخرج اإللكرتون أن اآلن يتبع وال
،λ للضوء، املوجي الطول أن الرضوري من أنه اآلتية. املعادالت من سريى

باملعادلة أو ∆qs من بكثري أقل

h
λ
≫ ∆ps

n
.
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تقريبًا هي ارتداده من لإللكرتون املمنوحة والطاقة

h
λ
∆ps
µ

≫
(
∆ps

)2

nµ
∼ |E|
n

(26a)

االرتداد طاقة تكون الكبرية n ولقيم اإللكرتون، كتلة µ الذرة، طاقة هي E
بني الطاقة يف جانب وعىل اإللكرتون، تأين طاقة ،|E| من بكثري أقل هذه
يف أيًضا، تكون والتي للطيف، املنطقة هذه يف املجاورة الساكنة املجاالت

أن: (26a) املعادلة من يستنتج وكحقيقة، |E|/n حدود يف العموم،

hν ≫ |E|
n
.

برتدد باملقارنة كبريًا يكون القياسات يف املستخدم الضوء تردد إن بحيث
أوربيتاله. يف اإللكرتون

قل حالة، من يقفز أن لإللكرتون يتسبب أن كمبتون أثر عىل ويرتتب
.1050 من وأقل 950 من أكرب قل ،n لها تكون أخرى حالة إىل n = 1000

بسبب معني غري سيظل اإللكرتون إليه سيقفز الذي املعني واألوربتيال
تكون املكان قياس ونتيجة ١ب. فقرة الثاني الفصل يف املعطاة االعتبارات
الشكيل، الفراغ يف احتمالية حزمة بواسطة ريايض مخطط يف ممثلة ذلك عىل
بدقة حجمها ويعني و1050. n = 950 بني للحاالت مميزة دوال من بنيت
امليكانيكا يف للجسيم مناظًرا أوربيتاًال الحزمة هذه وتصف املكان. قياس

إحصائيٍّا. بها التنبؤ يمكن املستقبل يف املكان الكالسيكية،
كل مع وذلك الفيزيائية للعملية الريايض التمثيل مستمر بشكل ويتغري
منها واحدة اإلمكانات من ً كبريا ً عددا تفرد التي املالحظة هذه جديد، قياس
بواحدة ستستبدل انترشت التي املوجية والحزمة حدثت. التي الواحدة هي
سيتغري النظام أن علمنا وكما املالحظة. هذه نتيجة تمثل والتي أصغر
أن أيًضا يجب الريايض تمثيلها فإن مالحظة كل عند مستمر غري بشكل
الكالسيكية اإلحصاء نظريات يف نجده ما وهذا مستمر غري بشكل يتغري

الحالية. النظرية يف كما
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فال لذا املحتملة، الحزم وانتشار حركة املؤلفني من عدد درس وقد
اعتبارات بعض سنذكر حال،٧ أي وعىل رياضية مناقشة هنا األمر يتطلب
جهد ذي قوى مجال يف إلكرتون حركة افرتض ٨.Ehrenfest فيست إهرين

بعد]. فيما (80) A [املعادلة تحقق املوجية والدالة .V(q)

− h2

8π2µ
∇2ψ+ eVψ = − h

2πi
∂ψ
∂t
, (27)

من واحد هو q ψ؛ = S باعتبار (4) باملعادلة تعطى املحتملة q وقيمة
:t إىل بالنسبة فاضل ثم .z ،y ،x (الديكارتية) املستطيلة اإلحداثيات

µ ˙̄q = µ
∫
q
(
∂ψ
∂t
ψ∗ +ψ ∂ψ

∗

∂t

)
dτ ;

:(27) املعادلة من ∂ψ∗/∂tو ∂ψ/∂t بقيم وبالتعويض

µ ˙̄q = h
4π

∫
q
(
−ψ∗∇2ψ+ψ∇2ψ∗

)
dτ;

بالتجزيئ وكامل

µ ˙̄q = h
4π

∫ (
ψ∗

∂ψ
∂q

−ψ ∂ψ
∗

∂q

)
dτ.

إن وحيث ،µ ¨̄q عىل للحصول الثانية للمرة العملية هذه إعادة ويمكن
النتيجة: فقط فتعطي سهلة، لكنها طويلة الحسابات

µ ¨̄q = −e
∫
∂V
∂q
ψψ∗dτ. (28)

التي باملسافة باملقارنة صغرية فراغية أبعاد ذات موجية حزمة ψ مثلت إذا
كتابة فيمكن ملموس، بشكل ∂V/∂q فيها تتغري

µ ¨̄q = −e ∂V
(
q̄
)

∂q̄
. (29)
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طبًقا سيتحرك مركزها فإن صغرية، ظلت املوجة حزمة مادامت يثبت، وهذا
اإللكرتون. لحركة الكالسيكية للمعادلة

حزمة بانتشار تختص ملحوظة إىل اإلشارة تجدر النقطة هذه وعند
حجم أن يحدث فربما دورية، للنظام الكالسيكية الحركة كانت إذا املوجة.

دورية. بتغريات أوًال يمر املوجة حزمة
تنترش أن قبل الحزمة تحدثها التي اللفات لعدد نوعي حساب ويمكن

ييل: كما الذرة، منطقة فوق بالكامل
فورير تحليل إجراء فيمكن اإلطالق، عىل انتشار هناك يكن لم إذا
األسايس، األوربيت لتذبذب صحيحة مضاعفات فيها التي املحتملة للكثافة
بالضبط تكون ال الكم لنظرية األوفرتون فإن حال أي عىل وكحقيقة،
بالكامل يزاح فيه الذي والوقت األسايس. التذبذب لهذا صحيحة مضاعفات
نوعياً سيكون الكالسيكي األوفرتون تلك من الكمي النظري األوفرتون طور
متغري هو J أن افرض املوجة. حزمة النتشار املطلوب كالوقت نفسه هو

الوقت هذا يكون وعليه الكالسيكية، للنظرية الفعل

t ∼ 1
h(∂ν/∂J)

تكون: الوقت هذا يف تتم التي اللفات وعدد

N ∼ ν
h(∂ν/∂J)

. (30)

وتبقى — محدودة غري N تصبح الهارموني، للمتذبذب الخاصة الحالة ويف
مدى يف N ستكون حال، أي عىل وعامة، الوقت. لكل صغرية املوجة حزمة

.n الكم عدد قيمة
أخرى مثالية تجربة االعتبار يف األخذ يمكن املوضوعات، بهذه ومرتبًطا
موجات من بنيت موجة بحزمة يمثل فوتونًا نتخيل أينشتني). إىل (ترجع
من معني مدى ذات وأيًضا فراغي امتداد ذات لذلك وهي ماكسويل.∗

ماكسويل. معادالت مع منطبقة رشودنجر معادلة اعتبار ويمكن ثالثة؛ أبعاد ذو الشكل فالفراغ واحد، الفوتون ∗
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حزمة تقسيم يمكن شفافة، شبه مرآة سطح عىل وباالنعكاس التذبذب.
الفوتون لوجود أكيدة احتمالية وتوجد والنافذ. املنعكس قسمني، إىل املوجة

املقسمة. املوجة حزمة من اآلخر القسم يف أو قسم يف
كانت وإذا مطلوبة؛ مسافة بأي الجزيئان سينفصل كاٍف وقت وبعد
احتمال فإن املنعكس الجزء يف سيكون الفوتون أن نتيجة ستولد تجربة
عند فالتجربة لذلك معدوماً. سيكون الحزمة من اآلخر الجزء يف وجوده
عند املوجة) حزمة (تقليل الفعل من نوعني ستحدث املنعكسة املوجة مكان
سينتقل الفعل هذا أن املرء ويرى (النافذة)، املارة الحزمة تحتلها مسافة
النوع هذا أن واضًحا يكون حال، أي عىل الضوء. رسعة من أكرب برسعة
تكون ال حتى اإلشارات نقل أو لنفاذ استخدامه إطالًقا يمكن ال الفعل من

النسبية. نظرية افرتاضات مع متناقضة

الطاقة قياسات (د)

املمكنة الطرق وغالبية رسعته، لقياس مطابقة الحر اإللكرتون طاقة قياس
اإللكرتون طاقة لقياس بعد تناقش لم وطريقة األساس. هذا عىل عولجت
خالل اإللكرتون مر إذا مبطئ. مجال ضد الحركة يف تسببت فيها التي هي
طاقة حيث الكالسيكية، النظرية نتيجة افرتاض عادة يكون فإنه املجال
ما وإذا للمجال، وضع طاقة ألعىل V الطاقة من أكرب بالتأكيد تكون E
يكون االستنتاج هذا الحرجة. القيمة هذه من أصغر طاقته تكون انعكس،
باختصار. الطريقة هنا وسنناقش الكم، نظرية يف صحيح غري بالتأكيد

لإللكرتون، λبروي دي موجة بطول يقارن الجهد عرضحاجز كان إذا
أقل E طاقاتها كانت لو حتى اإللكرتونات من عدد خاللها من ينفذ فسوف

الكالسيكية. النظرية من الالزمة الحرجة القيمة من
.V − E قيمة وكذلك الحاجز سعة ازدادت كلما أسيٍّا العدد هذا ويقل
الجهد تغريات كانت إذا معني عدد ينعكس سوف E > V عند وباملقابل
تتحقق، لن الرشوط هذه فإن عملية، تجربة أي ويف .λ مسافة يف ملموسة
ملموس، خطأ وبدون الكالسيكية النظرية استنتاجات استخدام ويمكن
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p
x

p
x

E

X

V

طاقة

10 شكل

توضح سوف ذلك ومع صور، الذي للوضع الرياضية املعالجة مهمة وتكون
معادلة تستخدم وسوف الجهد، توزيع يف مفاجئة اتصالية عدم حالة يف
حيث للمادة، املوجية للنظرية مطابًقا ليس وهذا منفرد، إللكرتون رشودنجر
وتوزيع ذاتها. حد يف املوجة تفاعل الحسبان يف تأخذ أن وجب األخرية إن

.١٠ شكل يف يبني الجهد
I املنطقة يف ψ الساقطة املوجة حالة يف اآلتي التعبري عىل ونحصل

(x < 0)

ψi = ae(2πi/h)(px−Et), 1
2µ
p2 = E, p > 0; (31a)

(x > 0) II املنطقة إىل النافذة وللموجة

ψt = a′e(2πi/h)(p′x−Et), 1
2µ
p′2 = E − V ; (31b)

I يف املنعكسة وللموجة

ψr = a′′e(2πi/h)(−px−Et). (31c)

فإن تخيلية كانت ولو الصفر، من أكرب تؤخذ حقيقة، p′ كانت وإذا
يجب ψt حيث موجب، تخييل أنه عىل ويؤخذ سيوجد الكامل االنعكاس
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أن يجب ،(x = 0) االتصال عدم وعند .(x → ∞) عند محدودة تبقى أن
وعليه متصلة، أوىل مشتقة وتملك متصلة ψ تكون

ψi +ψr = ψt
∂ψi
∂x

+ ∂ψr
∂x

= ∂ψt
∂x
,

 when x = 0;

أو

a+ a′′ = a′

p(a− a′′) = a′p′.

:a′′و a′ من لكل املعادالت هذه وبحل

a′′ = ap − p
′

p + p′ ,

a′ = a 2p
p + p′ .

 (32)

تعطى الزمن وحدة يف ما رشيحة خالل تمر التي اإللكرتونات عدد
حقيقية. تكون أن برشط العزم يف مرضوبة للسعة املطلقة القيمة بمربع
واملنعكسة واملارة، الساقطة، املوجات شدة فإن E > V عند لذا

مع: الرتتيب عىل ستتناسب

Ii = |a|2p;

It = |a|2
(

2p
p + p′

)2

;

Ir = −|a|2
(
p − p′
p + p′

)2

.


(33)
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االحتمالية ا�نعكسة

االحتمالية ا�نقولة

E
 
=

 
V

E
 
=

 
V

E

E

1

1

w

w

11 شكل

تمثل لكن اإللكرتونات، من تياًرا ψt املوجة تمثل ال التحليلية، p′ ليقيم
تكون الحالة هذه يف |a′′| = |a| حيث .It = و0 ساكنة، شحنة توزيع

الحالتني كلتا ويف ،Ir = −Ii

Ii = −It − Ir .

(33) باملعادالت تكون لإللكرتون والنفاذية لالنعكاس النسبية واالحتماالت
و(31)

P ′′ = Ir
Ii
=
∣∣∣∣∣
√
E −√E − V√
E +√E − V

∣∣∣∣∣
2

,

P ′ = It
Ii
=
√
E − V
E

∣∣∣∣∣ 2
√
E√

E +√E − V

∣∣∣∣∣
2

.


(34)

املتوقعة واملنحنيات ،١١ شكل يف متصلة كخطوط رسمت قد التعبريات هذه
متقطعة. كخطوط رسمت الكالسيكية النظرية من

طاقة قياس اعتبار يكون الكم لنظرية الفيزيائية األسس لتوضيح
تعطي سوف وهذه الحرة، لإللكرتونات التي تلك من أهمية أكثر الذرات
املتغري يكون اإللكرتونية الحركة طور وألن السابقة. من أكثر بتفاصيل
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يجب هذا أن اليقني عدم قاعدة من يستتبع للطاقة، قانوني بشكل املصاحب
وحيث الدقة. وجه عىل الطاقة تحددت إذا تماًما معروف غري يكون أن
األخري هذا ومن املنبعثة، األشعة طور يحدد اإللكرتونية الحركة طور إن
املوجودة الذرات تفصل تجربة أي أن وسريى الفيزيائية، املناقشة ندخل
مسبقة معلومة أي ستهدم m الحالة يف الذرات عن n الساكنة الحالة يف

.nmm لإلنتقاله املناظرة األشعة لطور
الذي x اتجاه يف dالعرض له (١٢ (شكل الذرات من الشعاع S لتكن
مغناطيسيٍّا، مجاًال بالرضورة (ليس F متجانس غري مجال خالل أرسل
أو كهربيٍّا مجاًال يكون أن يمكن لكن شترين-جريالخ)، تجربة يف كما
مقدار عىل وستعتمد ،Em لها يرمز m الحالة يف الذرة طاقة جاذبية.
اتجاه يف للمجال االنحراف قوى ليكون الذرة، ثقل مركز عند F املجال
يف للذرات مختلًفا ويكون ∂(Em(F))/∂x = (dEm/dF)(dF/dx) ،x
pو املجال، خالل للمرور للذرات الالزم الوقت T كان إذا املختلفة، الحاالت

سيكون للذرات الزاوي فاالنحراف املجال، اتجاه يف الذرات عزم هي

∂Em
∂x

T
p
.

الذرات عىل فقط سيحتوي كل عدد، إىل سينقسم األصيل فالشعاع لذلك
ذرات عىل يحتويان لشعاعني α الزاوي والفصل واحدة، حالة يف املوجودة

سيصبح الرتتيب عىل mو n الحاالت يف

α =
(
∂Em
∂x

− ∂En
∂x

)
T
p
.

إذا الذري للشعاع الطبيعي التشتت من أكرب تكون أن يجب الزاوية هذه
وعليه نوعني، إىل الذرات فصلت ما

α ≥ λ
d
= h
pd
. (35)
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d

F

F

α

12 شكل

تكون En ألن .e(2πi/h)Ent دورية دالة عىل ψn رشودنجر دالة تحتوي
املجال، خالل باملرور سيتغريان للموجة والطور التذبذب فإن ،F يف دالة
أن املستحيل من إنه حيث معني، مدى إىل محدد، غري يكون التغري وهذا
نقطة من يختلف F واملجال الذرة تتحرك الشعاع من جزء أي يف نعرف

نقطة. إىل
(Em − En)/h التذبذب ذات لألشعة الطور لتغري ∆φ اليقني وعدم

يكون T الزمن أثناء

∆φ ∼ 2π
(
∂Em
∂x

− ∂En
∂x

)
Td
h
= pd
h

2πα.

أن: الحال يف يستنتج (35) املعادلة من

∆φ ≥ 1. (36)

الطور. يف التحديد عدم تمام يعني هذا
تطبيق عىل اقترصت ما إذا الواقعية من بمزيد الحسابات إجراء ويمكن
فمن ،Spin لإللكرتون املغزيل الدوران بإهمال فقط، املغناطيسية املجاالت
املجال تأثري تحت صلد جسيم مثل محورها حول تدور الذرات أن املعروف

تكون: الدوران هذا ورسعة ،H املغناطييس

ω = e
2µc

H,
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من للعديد مختلفة تكون الرسعة هذه املجال. اتجاه مع محورها وينطبق
املجال. تجانس وعدم الشعاع عرض بسبب الذرات

طور عالقة أي هدم إىل يميل املختلفة للذرات الدورات يف االختالف هذا
عىل بسهولة نحصل ،ω يف اليقني لعدم البداية. يف موجودة تكون ربما

∆ω = ed
2µc

∂H
∂x
,

هو: للشعاعني الزاوي الفصل ويكون

α = e
2µc

∂H
∂x

hT
2πp

;

،h/pd من أكرب تكون أن يجب α ألن

T∆ω ≥ 2π.

قد ستكون الذرات بعض بالتجربة. هدم قد األصيل للطور أثر فكل وعليه
وهذا ممكنة. تكون البينية الزوايا وكل األخرى، من أكثر واحدة لفة نفذت
عندئذ ألنه الشعاعني، تحليل عىل قادر غري الجهاز كان إذا تتبعه يمكن ال

.h/pd من أقل α تكون ربما
التناقضات من واحدة حلت قد السابقة االعتبارات كل أن بور٩ بني وقد

الساكنة. الحاالت فرض أدخلها التي
أثري البداية، يف العادية الحالة يف كلها الذرات، من شعاًعا أن نفرتض
إىل مضطرون فنحن الفلورسيني، الوميض إىل تذبذبي تردد ذي بضوء
يعني هذا الطور). نفس لها — (متماسك متوافق بشكل انبعثت أنها فرض
يف ساقطة بموجة محدًدا يكون طورها كروية، موجة ستشتت ذرة كل أن
درجة إىل مرتبطة ستكون البدائية الكروية املوجات هذه الذرة. عند مستوى
املوجة هذه مشاهدة من مستوى. يف منكرسة موجة عنه ينتج تمركزها أن
الذرية. صفاتها حتى أو — للمشع الكم حالة تحديد املستحيل من يكون
متجانس، غري مجال بواسطة وتحلل اإلنارة منطقة الشعاع ترك إذا لكن
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الشعاع هذا سييضء. املثارة الحالة يف التي الوحيدة الذرات شعاع فإن
مقارنة واسعة مسافات عىل الذرات، من نسبيٍّا قليل عدد عىل سيحتوي

املنبعثة. املوجات لقطار املحتمل بالطول
منبع من الصادر اإلشعاع مع عمليٍّا متطابًقا عندئذ إشعاعها ويكون
الفرض اتبع مادام مفهوًما املغناطييس للمجال الفعل هذا وكان مستقل.
شعاع عرض بإنقاص حدود بال زيادتها يمكن الجهاز تحليل قوة بأن

الذرات.
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