طیف الکترومغناطیسی نوین
The New Electromagnetic Spectrum
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در مقالۀ "جایگاه  E=hνدر نظریۀ همه چیز" پس از بررسی فرمول پالنک و طیف پرتوهای
الکترومغناطیسی برآمده از آن چنین نتیجهگیری شد که هر دوی آنها دارای مشکالت ساختاری قابل
توجهی هستند .پیرو آن و بنا بر ضرورت ،فرمول  E=ħbبه عنوان جایگزین فرمول پالنک در میان
گذاشته شد .در فرمول جایگزین ،حرف  bنماد "بسامد" است که به جای واژۀ "فرکانس"بهکار رفته
است ،البته با تعریفی دیگر :تعداد طول پالنکی که نور در هر واحد زمانی طی میکند .بسامد
) (basamadبه آن علت مطرح گردید که مقولۀ "فرکانس" ،آنگونه که در فیزیک کالسیک تعریف شده و
در ارتباط با امواج بهکار میرود ،اساساً در تفسیر منطقی مکانیک کوانتومی کار ُبردی ندارد.
در همان مقاله ،با بهکارگیری فرمول جایگزین طرح اولیهای برای طیف الکترومغناطیسی نوین ارائه شد
که ویژگیهای نقطۀ میانگین آن ،که همان نقطۀ میانگین پرتوهای مرئی (نور) است ،به شرح زیر
مشخص گردید:

𝒑𝑬 = 𝒏𝒂𝒆𝒎𝑬

]𝑉𝑒[ 𝑬𝒎𝒆𝒂𝒏 = 1.221188531 × 1028
]𝑠𝒄𝒎𝒆𝒂𝒏 = 299,792,458 [𝑚/

𝒑𝝎 = 𝒏𝒂𝒆𝒎𝒃

]𝑠𝒃𝒎𝒆𝒂𝒏 = 1.855312061 × 1043 [1⁄

هدف از این نوشتار تکمیل آن طرح اولیه به منظور دستیابی به طرحی نوین و کار ُبردپذیر برای طیف
پرتوهای الکترومغناطیسی است.
برای کامل کردن مبانی طیف نوین دستکم داشتن اطالعات قابل اعتماد در مورد دو نقطه در روی
طیف ضروری است .در سادهترین حالت این اطالعات میتواند مقادیر انرژی یا سرعت فوتونها در دو
نقطه از طیف پرتوهای مرئی ) (visible lightباشد ،به نحوی که با استفاده از آنها بتوانیم انحراف معیار
) (standard deviationرا حداقل برای یکی از این ویژگیها بهدست آوریم .تأکید بر لزوم در دست داشتن
انحراف معیار به این دلیل است که با استفاده از آن میتوانیم عدم قطعیت )(uncertainty, or tolerance
در اندازهگیری آن ویژگی را مشخص نمائیم ،که بسیار کارساز خواهد بود .برای اطالعات بیشتر به
مقالۀ " تابع موج ،توزیع گاوسی پیشرفته"مراجعه کنید.
جهت تحقق این امر میتوان به راهکار دیگری نیز اندیشید .در مقالۀ یاد شده در ابتدای این نوشتار
مشخص شد که پارامترهای  c ،Eو  bبا یکدیگر رابطۀ مستقیم دارند .در اینجا میتوانیم از روابطی که
انرژی و بسامد فوتون را به سرعت آن پیوند میدهند استفاده کنیم:

𝑛𝑜𝑡𝑜𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑜𝑓 𝑎 𝑝ℎ

]𝑉𝑒[ 𝒄 × ) 𝑬 = (ħ/𝑙𝑝,

]𝑠𝒃 = 𝒄/𝑙𝑝′ [1/
𝑛𝑜𝑡𝑜𝑏𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑑 𝑜𝑓 𝑎 𝑝ℎ
𝑡𝑛𝑎𝑡𝑠𝑛𝑜𝐶 𝑘𝑐𝑛𝑎𝑙𝑃 𝑑𝑒𝑐𝑢𝑑𝑒𝑅 ]𝑠 ħ = 𝒉/2𝜋 = 6.582119294 × 10−16 [𝑒𝑉.
𝒍’𝒑 = (1/6)37 × 10−6 = 1.615860018 × 10−35 [𝑚] 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐𝑘 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
به نظر میآید که در حال حاضر سرعت نور شناسهای باشد که نسبتاً دقیق اندازهگیری شده است.
حتی گاه گفته میشود که مقدار بهدست آمده ] c=299,792,458 [m/secبسیار دقیق )(exact
است ،احتماال ً به این معنا که عدم قطعیتی برابر با صفر دارد که نمیتواند ادعای درستی باشد.

برای روشن شدن مطلب الزم است به مقالۀ " طول دقیق پالنک گرانش کوانتومی را آشکار می

کند"

مراجعه کنیم .در صفحۀ چهارم آن چنین نوشته شده است" :همواره هر اندازه گیري دارای درجهای از
عدم قطعیت است كه برابر با كوچكترين درجۀ مقیاس در وسیلۀ اندازه گیری است".بنابر این ،با
نگاهی به مقدار اندازهگیری شده برای سرعت نور میتوان نتیجه گرفت که عدم قطعیت آن برابر با
 uncertainty=6σ=1 m/sاست .به این ترتیب میتوان گفت انحراف معیار را در اندازهگیری مقدار
میانگین سرعت نور که در عین حال همان سرعت میانگین پرتوهای الکترومغناطیسی است بهدست
آوردهایم.σ =1/6 m/s ،
بر مبنای آنچه گفته شدُ ،فرمَت دقیق نوشتاری برای سرعت نور به شرح زیر است:

1

]𝑠𝒖𝒄 = 6𝝈𝒄 = 1 [𝑚/𝑠] → 𝝈𝒄 = 1/6 [𝑚/

→ ]𝑠𝒄 = 299,792,458 ± 0.5 [𝑚/

این ُفر َمت نوشتاری در شکل  1نمایش داده شده است:

شکل  -1سرعت فوتونها در طیف پرتوهای الکترومغناطیسی مرئی
همانگونه که مشاهده میشود ،با مشخص بودن انحراف معیار  σc =1/6 m/sمیتوانیم مقادیر میانگین
و نیز کمترین و بیشترین حد سرعت نور مربوط به تمام رنگهای اصلی در طیف پرتوهای مرئی را
محاسبه کنیم.

با در دست داشتن سرعت فوتونها در طیف پرتوهای مرئی ،انرژی آنها با به کارگیری فرمول E=ħb
قابل محاسبه است:

𝑐
𝒄ħ
→ 𝑬= ′
′
𝒑𝒍
𝒑𝒍
′
19 [𝑒𝑉.
ħ/𝒍𝒑 = 4.073,446,475 × 10
]𝑚𝑠/
]𝑠𝒄𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕 = 299,792,458.5 [𝑚/
19
]𝑉𝑒[ 𝑬𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕 = 4.073,446,475 × 10 × 299,792,458.5 = 1.221,188,533 × 1028
𝑬𝝈𝑬𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕 − 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒆𝒏 = 3
]𝑉𝑒[ 𝝈𝑬 = (1.221,188,533 × 1028 − 1.221,188,531 × 1028 )/3
=𝒃

𝑑𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝐵 𝒃:

𝒃𝑬 = ħ

2

]𝑉𝑒[ 𝝈𝑬 = 3 × 1019 [𝑒𝑉] → 𝒖𝑬 = 6𝝈𝑬 = 4 × 1019
]𝑉𝑒[

19

𝑬 = (1,221,188,531 ± 2) × 10

این ُفرمَت نوشتاری در شکل  2نمایش داده شده است:

شکل  -2انرژی فوتونها در طیف پرتوهای الکترومغناطیسی مرئی
برای تعیین بسامد فوتونها در طیف پرتوهای مرئی میتوانیم از دو رابطه استفاده کنیم b=E/ħ :یا
 .b=c/l’pنتایج بهدست آمده از آنها یکسان خواهد بود:

𝒑𝒄𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕 /𝒍′

= 𝐭𝐞𝐥𝐨𝐢𝐯𝒃
]𝑠𝒄𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕 = 299,792,458.5 [𝑚/
]𝑚[ 𝒍′𝒑 = 1.615860018 × 10−35
299,792,458.5
= 𝐭𝐞𝐥𝐨𝐢𝐯𝒃
]𝑠= 1.855,312,064 × 1043 [1/
−35
1.615860018 × 10
𝒃𝝈𝒃𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒕 − 𝒃𝒈𝒓𝒆𝒆𝒏 = 3
]𝑠𝝈𝒃 = (1.855,312,064 × 1043 − 1.855,312,061 × 1043 )/3 [1/
2

]𝑠𝝈𝒃 = 1034 [1/𝑠] → 𝒖𝒃 = 6𝝈𝒃 = 6 × 1034 [1/
34
𝒃 = (1,855,312,061 ± 3) × 10
]𝑠[1/
این ُفرمَت نوشتاری در شکل  3نمایش داده شده است:

شکل  -3بسامد فوتونها در طیف پرتوهای الکترومغناطیسی مرئی
ویژگیهای به دست آمده در مورد پرتوهای مرئی ( (visible lightاین امکان را فراهم میسازند تا
بتوانیم تمام جزئیات پرتوهای مرئی و نامرئی را که برای تکمیل طیف الکترومغناطیسی نوین الزماند
محاسبه کنیم .چکیدۀ این ویژگیها به شرح زیر است:

]𝑉𝑒[  𝑬 = (1,221,188,531 ± 2) × 1019
2

]𝑉𝑒[ 𝝈𝑬 = 3 × 1019 [𝑒𝑉] → 𝒖𝑬 = 6𝝈𝑬 = 4 × 1019
]𝑠 𝒄 = 299,792,458 ± 0.5 [𝑚/
]𝑠𝝈𝒄 = 1/6 [𝑚/𝑠] → 𝒖𝒄 = 6𝝈𝒄 = 1 [𝑚/
]𝑠 𝒃 = (1,855,312,061 ± 3) × 1034 [1/
]𝑠𝝈𝒃 = 1034 [1/𝑠] → 𝒖𝒃 = 6𝝈𝒃 = 6 × 1034 [1/
مقالۀ یاد شده در ابتدای این نوشتار به ارائۀ طرح اولیهای برای طیف الکترومغناطیسی نوین انجامید
که نمودار آن در شکل  4نشان داده شده است:

شکل  -4طرح اولیه برای طیف الکترومغناطیسی نوین

3

این نمودار ،که مبتنیاست بر تابع موج نوین احتمال  Ψو فرمول  ،E=ħbبه درستی نشان میدهد که
میزان عدم قطعیّت و نیز انحراف معیار برای شناسههائی همچون انرژی ،سرعت و بسامد فوتونها در
کل طیف پرتوهای الکترو مغناطیسی شش برابر همانند آنها در طیف پرتوهای مرئی است ،به شرح
زیر:

]𝑉𝑒[ 𝝈𝑬𝒕 = 6𝝈𝑬 = 4 × 1019 [𝑒𝑉] → 𝒖𝑬𝒕 = 6𝝈𝑬𝒕 = 𝟐4 × 1019
]𝑠𝝈𝒄𝒕 = 6𝝈𝒄 = 1 [𝑚/𝑠] → 𝒖𝒄𝒕 = 6𝝈𝒄𝒕 = 6 [𝑚/
]𝑠𝝈𝒃𝒕 = 6𝝈𝒃 = 6 × 1034 [1/𝑠] → 𝒖𝒃𝒕 = 6𝝈𝒃𝒕 = 𝟑6 × 1034 [1/
با در دست داشتن این اطالعات میتوان تمام جزئیات طیف پرتوهای الکترومغناطیسی را محاسبه
کرد .با توجه به اینکه شناسههای نقطۀ مرکزی طیف ،یعنی همان میانگین شناسههای طیف
پرتوهای مرئی ،پیشتر مشخص شده است ،با یهکار گیری آنها میتوان ُفرمَت نوشتاری شناسهها را
برای طیف نوین پرتوهای الکترومغناطیسی به شرح زیر نوشت:

]𝑉𝑒[  𝐄𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = (1,221,188,531 ± 12) × 1019
]𝑠 𝒄𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 299,792,458 ± 3 [𝑚/
]𝑠 𝒃𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = (1,855,312,061 ± 18) × 1034 [1/
همانند آنچه که در مورد پرتوهای مرئی ) (visible lightانجام شد ،در اینجا نیز میتوانیم ُفرمَتهای
نوشتاری باال را به صورت نمودار نشان دهیم ،شکل :5

شکل  -5طیف نوین پرتوهای الکترو مغناطیسی
همانگونه که مشاهده میشود ،از شناسههای میانگین این طیف؛ انرژی و بسامد فوتون مقادیری را
دارند که به عنوان "یکاهای پالنک" شناخته میشوند ،سرعت فوتون نیز سرعتی است که به اشتباه
به عنوان یک ثابت جهانی در نظر گرفته میشود و فرضیه ایست بنیادی در نظریۀ نسبی ّت خاص
اینشتین! در ابتدای این مقاله به شناسههای مذکور اشاره شده است.

4

بر پایۀ مالکهای موجود ،طیف الکترومغناطیسی شامل هفت زیر گروه اصلی است که به ترتیب
افزایش مقدار انرژی و فرکانس یا کاهش طول موج عبارتند از:
امواج رادیوئی
ریزموجها
فرو سرخ
نور مرئی
فرا بنفش
پرتوهای ایکس
پرتوهای گاما

Radio waves
Microwaves
Infrared
Visible light
Ultraviolet
X rays
Gamma rays









بر مبنای تابع موج نوین احتمال که در شکل  5نشان داده شده ،طیف نوین نیز دربرگیرندۀ هفت زیر
گروه است که قبال ً به عنوان مؤلفههای  1P3, 1P2, 1P1, 1Ci, 1M1, 1M2, 1M3معرفی شده اند .هر یک از
این مؤلفهها چگالی احتمال وجود فوتونها را در زیر گروه مربوطه نشان میدهد .مقادیر میانگین،
کمینه و بیشینۀ تمامی شناسههای آنها را میتوان با همان روشی که برای پرتوهای مرئی و
همچنین کل طیف نوین بهکار گرفته شده است محاسبه نمود .افزون بر آن ،باید یادآور شد که در
مرتبۀ باالتر (دقیقتر) اندازهگیری ،بر پایۀ تفسیر منطقی مکانیک کوانتومی ،زیر گروههای یکایک این
مؤلفهها نیز قابل تشخیص خواهند بود .همانند آنچه که در طیف پرتوهای مرئی (نور) دیده میشود.
شناسههای آنها نیز قابل محاسبهاند.
از نام زیر گروههای طیف الکترومغناطیسی موجود ،که در باال به آنها اشاره شده است ،این گمان
تقویت میشود که در برخورد با ماهیت الکترومغناطیس نوعی آشفتگی وجود دارد که میتواند
ناشی از پذیرش دوگانگی موج-ذره باشد .به همین علت برای زیر گروههای مرتبۀ اول در طیف نوین
نامهای زیر به ترتیب افزایش مقدار میانگین شناسهها پیشنهاد میشود:
Radio radiations
پرتوهای رادیوئی
Low speed radiations
پرتوهای کم سرعت
)Infrared radiations (IR
پرتوهای فرو سرخ
)Visible radiations (light
پرتوهای مرئی (نور)
پرتوهای فرا بنفش )Ultraviolet radiations (UV
X radiations
پرتوهای ایکس
Gamma radiations
پرتوهای گاما

(هفدهم بهمن ماه )4931
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