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  חלקיק-הדואליות גל

  

לגלים אלקטרומגנטיים כשטף כי יש להתייחס  הוכיחו לנו  ,הניסויים האחרונים שלמדנו עליהם
  .של פוטונים

  ? איזה מן ישות יש להם האם הם גל האם הם חלקיק, מהם אותם פוטונים
  .אבל מצד שני יש להם אנרגיה! אנחנו יודעים שהפוטונים הם חסרי מסה

מראים לנו את האופי הגלי שלהם ויש ניסויים שהם מראים לנו את האופי יש ניסויים שהם  
  .החלקיקי שלהם

  ?האם נראה לנו שהעולם מתחיל להיות מוזר או שפשוט לנו אין כלים להתמודד עם התופעות
האם גם לפוטון יש . למדנו שחלקיק בעל מסה כאשר הוא נמצא בתנועה ניתן להגדיר לו תנע

   .הרי אין לו מסה? תנע
שבה איינשטיין מקשר בין אנרגיה לתנע ) אנחנו לא לומדים עליה( מתורת היחסות של איינשטיין 

י "נובע שלפוטון יש תנע קווי הנתון בגודלו ע, 
c

hf

c

E
P Ph

==   
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  .אנרגיה של פוטון
ולכן , זאת כנוסחה שאיינשיין הגיע אליהאלא ניקח , לא נכנס להבנת הקשר וכיצד מגיעים אליה

  .על אחת כמה וכמה אם הניסויים מאשרים קשר זה, ☺היא צריכה להיות נכונה
כל הניסויים שהתקיימו עד היום הוכיחו באופן מושלם שלפוטון יש אנרגיה , ואכן כמה מפתיע
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אנרגיה של הפוטון הוא בדיוק הקשר שתורת היחסות צופה עבור חלקיק בעל  –הקשר תנע  

  .והוא מוכח בניסויים .מסת מנוחה אפס
  

יש תנע ואנרגיה המוגדרים ) המהוה חלקיק לא חומרי אך בכל זאת חלקיק(לפוטון  ,נסכם
   .בעזרת גדלים הקשורים לגלים
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גל שאורך הגל שלו נתון ) י "או מודרכת ע(הרי שתנועתו קשורה עם  Pאם התנע הקווי של חלקיק חומרי הוא  )1

י "ע
p

h
=λλλλ  של חלקיק" ברולי-אורך גל דה"אורך גל זה נקרא.  

ועל זה אפשר . (ור לחלקיק מסויים מתאר את ההסתברות למצוא את החלקיק במקום ובזמן מסויימםהגל הקש )2

  )בטכניון  ללמוד בקורס מתקדם יותר

  

  
  
  
  

 (de Broglie)ברולי  -ויקטור דה  - לואיהציע הנסיך הצרפתי   1924בשנת   
בשנת . (שחלקיקים יכולים להתנהג כגלים, דוקטורט בפיסיקה שהיה תלמיד ,

  הוא קיבל פרס נובל בפיסיקה  1929
(“for his discovery of the wave nature of electrons” 

  
ועל רקע אינטואיטיבי בלבד את ) באותו זמן(ללא כל ביסוס ניסיוני , הציעברולי -דהלואיס  

אם לקרינה יש גם לכן .הטבע סימטרי ויש בו למעשה שתי ישויות חומר וקרינה: הרעיון הבא
צריך גם כן להיות אופי דואלי , לחומר, הרי שלישות השניה בטבע, ך גם אופי חלקיקיאופי גלי א

הציע למעשה  דה ברולי! אך גם אופי גלי) כמובן(כלומר לחלקיקים חומריים יש אופי חלקיקי 
הניוטרון ואפילו , הפרוטון, כגון האלקטרון) או חלקיקים חומריים(שגם לחלקיקים מובהקים 

לא בדיוק הסביר מה המשמעות  דה ברולי. תכונות גליות בתנאים מסויימים יש, פרודות שלמות
של התכונות הגליות של החלקיקים ובאיזה גדלים הן נמדדות הוא פשוט הציע לשחק את 

  .המשחק של איינשטיין עד הסוף
  :דה ברולי ניסח את ההנחות שלו בצורה הבאה 
  

ת התנועה של חלקיקים חומריים נסתפק כאן מכיוון שלא נעסוק כאן במשמעות הגלים המלווים א
  :בציון העובדה הבאה

  
הרי שהיא תבוא לידי , אם יש משמעות וחשיבות לתכונות הגליות של חלקיקים חומריים 

אורך הגל הוא מסדר גודל דומה למימדים הגאומטריים של  ביטוי רק באותם מצבים שבהם

  .המערכת שאיתה יש לחלקיק אינטרקציה

  

ליות של האור אינן חשובות כשמדובר על אינטרקציה בין אור ובין גורם מסדר גודל התכונות הג 
  . כך גם לגבי התכונות הגליות של חלקיקים . הרבה יותר גדול מאורך הגל של האור
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  :דוגמאות
  
. לשניה' מ 20ר הנע במהירות "ג  40ברולי של כדור גולף שמסתו -מהו אורך גל דה)א
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כמו למשל (זהו אורך גל קטן מאוד בהשוואה לכל גורם גאומטרי שבא באינטרקציה עם הכדור  
לכן אם יש משמעות לאופי הגלי של כדור הגולף לא נוכל להבחין ). הגומה שלתוכה נכנס הכדור

  .בה
  
. לשניה ' מ 2200ברולי של פרוטון הנע במהירות -מהו אורך גל דה) ב
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באותם תהליכים שבהם .  X-זהו כבר אורך גל מסדר גודל של אורכי גל בתחום קרינת ה 
 Xלמשל כשפוגעים קרני ה . תורגש גם הגליות של הפרוטונים  Xמורגשת הגליות של קרני ה 

בגביש הן מתפזרות ממנו בצורה שבה הגליות מורגשת היטב כי המרחק בין האטומים בגביש 
כשפרוטון נורה לתוך גביש מתקבלת אותה תבנית כמו . גודל של אנגסטרמים בודדים הוא מסדר

  ,!ולכן יש להתייחס לפרוטון כאל גל Xלקרני ה 
כשהוא נכנס אל בין לוחות של קבל שהמרווח בין לוחותיו הוא מסדר גודל של לעומת זאת 

  .יקומותר להמשיך לחשוב עליו כעל חלק, מילימטרים האופי הגלי לא יורגש
  
. לשניה' מ 5ג ומהירות "ק 1000ברולי של פיל שמסתו -מהו אורך גל דה) ג
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  !הוא לא יודע מזה -לתנועת הפיל" אופי גלי"גם אם קיים , לכן
 
  

הרי שהחלקיקים צריכים  תכונה גלית לחלקיקברולי אומרת שאם אכן קיימת -התזה של דה
  . כלומר תופעות של התאבכות, נות של גליםלהראות תכו מסוימיםבתנאים 

האישוש הראשון , ברולי-אישור ניסיוני התקבל מספר שנים לאחר פרסום עבודתו של דה
לאחר מכן בוצעו ניסויים רבים עבור . י מדידת החזרה ופיזור של אלקטרונים מגביש"התקבל ע

ברולי - ל שהיפותזת דהבכולם התקב, אטומים ומולקולות, חלקיקים גדולים יותר מאלקטרונים
  .או גל/נכונה ושאכן גם לחלקיקים יש אופי כפול חלקיק ו

העבירו זרם אלקטרונים דרך שני בשנה זו  ,1989בשנת אחד הניסויים המפורסמים ביותר היה 
ואז התגלה שהאלקטרונים בנו . סדקים בדומה לניסוי התאבכות דרך שני סדקים כפי שלמדנו

  .תבנית התאבכות ברורה
נבנתה , גם כשזרם האלקטרונים היה כה חלש כך שבו זמנית אלקטרון אחד בלבד נע אל המסך

  .בהדרגה תבנית ההתאבכות
  .1991רואים  מדידת התאבכות של נויטרונים דרך סדק כפול משנת  בתמונה

  . מבצעים עקיפה, חלקיקים כבדים מהאלקטרון, גם נויטרוניםמסתבר ש
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כשיותר , בתמונה רואים כיצד עם הזמן
ויותר אלקטרונים מגיעים הם בונים 

  .תבנית התאבכות ברורה
ברולי נראתה -למרות שהצעתו של דה

היא הייתה מסוגלת להסביר , מגוחכת
הקוונטיזציה של התנע  את עקרון

הזוויתי שהציע בוהר בדיון על מבנה 
  .האטום

של האלקטרון שווה  להזכירכם בוהר טען שהאלקטרון יכול לנוע רק במסלול שבו התנע הזוויתי
  . לכפולה שלמה של קבוע פלנק חלקי שני פאי

משתנה במנות קבועות סביב גרעין המימן האלקטרון  בוהר לא הצליח להסביר מדוע  מסלול
  .מקוונטת כלומר 

אורכי הגל של תהודה קשורים לממדי המערכת בתורת הגלים היה ידוע כי , במכניקה הקלאסית
בתדירויות , בתנודות של מיתרים, גלי קול בצינורות של אורגן הדבר נכון לגבי. המתנדנדת

  .ועוד, בחללים מ”התהודה של גלי א
מקיף את הפרוטון  כאשר הוא, ברולי הניח שהאלקטרון בתוך אטום המימן הנו מאין גל עומד- דה

  .שבגרעין
יות מספר ריך להההיקף צ, עומד בהיקף של מסלול מעגלי שאכן האלקטרון יצליח ליצור גלכדי 

ונציב ,ברולי בין אורך הגל שלו לתנע החלקיק-כעת בקשר של דה ניזכראם . שלם של אורכי הגל
  :את זה בתוך התנאי של מספר שלם של אורכי גל נקבל

  
 !בדיוק הקשר שמצא בוהר

 
למספר הקוונטי  עכשיו אפשר לתת פרוש 

ברולי -גל דה-המספר של אורכי זהו: 
. לי בוהרשנכנסים בהיקפם של מסלו

) יציבים(” סטציונרים מצבים“המושג של 
שמתואר כאן כמצב , של האלקטרון באטום

בפיסיקה  התברר כשימושי מאוד, תהודה
גרעינית ובפיסיקה של החלקיקים 

  .היסודיים
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בכמה דפים בודדים התפתחות מחשבתית שהתרחשה במשך כחמישים , כאן תיתאר, שימו לב
המסקנה אליה . כללה הרבה מאוד אנשים וכמויות גדולות מאוד של תוצאות ניסיוניותש, שנה

 ,שהטבע מורכב יותר, התכנסה הקהילה המדעית בשנות העשרים של המאה הקודמת היא
מושגים  מאיתנו להזניחבנה במושגים אנושיים של חוקי הטבע  דורשת הוה" רב פרצופי"הוא ש

אבל , אין לנו הגדרה חדה וחד משמעית לגבי אבני הבניין של הטבע. צרים וחד משמעיים
מטען ומסה הן כן מוגדרות ונשמרות , תנע זוויתי, תנע, כמו אנרגיה, של אבן בניין כזאת, תכונות

  .  הסתכלותבכל צורת 
  

ל למרות שהן מסבירות את התוצאות הניסיוניות ואף יוצרות סימטרייה אלגנטית "ההגדרות הנ
  .מובילות למספר בעיות בתפישה, )תפישה מאוחדת של היקום(בין חלקיקים ובין קרינה 

   
מתוך תורת הגלים ברור לנו שעבור גל ? היכן החלקיק, איך אנחנו מבינים את הפוטון כחלקיק

תדר ואורך גל מוגדרים היטב זהו גל מישורי המשתרע מהאין סוף השלילי עד האין סוף  בעל
  ?אז היכן הפוטון. האורכלומר הגל משתרע לאורך כל המרחב וחולף על פנינו במהירות . החיובי

  
על מקומו  הבנהשלפחות לגבי ישותו החלקיקית  יש לנו , ניתן לשאול שאלה דומה לגבי החלקיק

  ? אבל מה הוא התרגום של מיקומו של החלקיק בהיבט הגלי. זמן-במרחב
  

 -גל,  זו המתור, מתורת הגלים המפותחים, עובדים בכלים מתמטיים המדעניםכיום  ,כעקרון
. י חבילת גלים שמהירות החבורה שלה היא המהירות של החלקיק"חלקיקי יכול להיות מתואר ע

מדוד בו זמנית גם את מיקום החלקיק וגם את אך משיקולים מתמטיים מתקבל שאין אנו יכולים ל
אם מודדים במדויק את מיקומו של חלקיק בהכרח לא נוכל למדוד בדיוק גם את  כלומר. מהירותו
אם האנרגיה של החלקיק נמדדה בדיוק רב משתמע , אנרגיה –זמן : ל לגבי הזוג"כנ. התנע שלו

עקרון אי הודאות של : זה נקראעקרון . שלא נוכל למדוד בדיוק מתי הייתה לו אנרגיה זו
   ).Heisenberg’s uncertainty principle(הייזנברג  

  
עד היום לפיסיקאים קשה להבין את המשמעות של  ,תתורת הקוונטים נראית מוזרה ולא הגיוני

  .עקרונותיה אבל קשה להתווכח עם הצלחותיה של תורה זו
נו לקבל את המוזר והשונה נוכל אנו אולי דווקא בגלל שהעיסוק בתורה הקוונטית מביא אות

לחפש את האמת עלינו  מצד שניאך  ,בכל להטיל ספקלדעת שאין אמת מוחלטת ועלינו  הביןל
  . ולא לשלול את החריג בחברה  תפישות מקובלותלא ללכת שולל אחרי  .שלנו

על  יש להאמין שבידנו החופש לקבוע מה תהא התנהגותנו וביכולתנו להשפיע, במילים אחרות 
  .החיים שלנו

שבהם אורך הגל שלו , באותם רדיוסים, האלקטרון יכול להיות

  !נכנס מספר שלם) המחושב לפי דה ברולי(


