
  فركانس موج و انرژي

P،تعداد نوسانهاي ميدان در هر ثانيه و برابر vفركانس،
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 −1s يا 

حاصلضرب فركانس بر حسب سيكل بر ثانيه درطول موج بر . هرتز است كه برابر يك سيكل در ثانيه است

  . را بر حسب متر بر ثانيه بدست مي دهدiV انتشار تابش حسب متر بر سيكل، سرعت

ii vV λ=  

 منبع تعيين مي شود و تغيير ركانس باريكه اي از تابش به وسيلة مهم توجه كنيم كه فبه اين نكتة

  .ر مي كند، بستگي داردبرعكس، سرعت تابش به تركيب محيطي كه از داخل آن عبو. ناپذير باقي مي ماند

اين سرعت كه . درخأل سرعت انتشار تابش مستقل از طول موج مي شود و حداكثر مقدار خود را دارد

81099792.2 داده مي شود، اندازه گيري شده و برابر Cبه آن عالمت   تسقابل ذكر ا. متر بر ثانيه است×

  ). كمتر oo/3%حدود (  دارد Cتنها تفاوت ناچيزي با كه سرعت تابش در هوا 

)عدد موجي  )v كه به صورت معكوس طول موج بر حسب سانتي متر تعريف مي شود، راه ديگري 

  . استv،1−cmواحد مربوط به . براي توصيف تابش الكترومغناطيس است

از آنجا كه عدد موجي بر عكس طول موج، مستقيماً متناسب با فركانس و انرژي تابش است، لذا واحد 

  :بنابراين مي توان نوشت. مفيدتري است

Kvv =  



  . معكوس سرعت استبه محيط بستگي دارد و برابرKكه در اين جا ثابت تناسب 

، Iتابش، انرژي باريكه اي است كه به يك سطح معين در هر ثانيه مي رسد، در حاليكه شدت Pتوان 

  .ندمرتبطA اين كميت ها به مربع دامنة. ي است فضايتوان در يك زاوية

اما الگوي .  موجي در تفسير بسياري از خواص تابش الكترومغناطيسي موفق استدر حاليكه نظرية

براي . موجي تابش در توجيه پديده هاي مربوط به جذب و نشر انرژي تابشي با شكست كامل رو به رو است

درك اين فرآيند ها، الزم است يك الگوي ذره اي فرض كنيم كه در آن تابش الكترومغناطيس به صورت 

، ماكس پالنك نظريه  1900در سال . ي از ذرات يا بسته هاي موج مجزاي انرژي در نظر گرفته مي شودجريان

پالنك پيشنهاد كرد كه انرژي تابشي فقط مي تواند به صورت مقادير . ئه كرداكوانتومي، انرژي تابشي را ار

  .مجزا و معين، به نام كوانتا، جذب يا منتشر مي شود

  :  استv، متناسب با فركانس تابش، Eانرژي هر كوانتوم 

hvE =  

sJ، ثابت پالنك ناميده مي شود و برابر hكه ثابت تناسب، .106262/6   . است×−34

فركانس زياد به .  داردم نسبت مستقيم دارند، لذا تابش پر انرژي، فركانس بيشتريبا هvو Eچون 

بنابراين طول موج تابش پرانرژي بايد . ك ثانيه تعداد زيادي موج از يك نقطه مي گذردي كه در تسآن معني ا

  .و طول موج بلند داردازسوي ديگر تابش كم انرژي فركانس كم . كوتاه باشد

رت انيشتين پيشنهاد كرد كه كوانتوم هاي مطرح شده از سوي پالنك، تكه هاي آلب 1905در سال 

  .اين تكه هاي انرژي بعدها فوتون ناميده شدند. ناپيوسته انرژي اند



  .  تابش، به صورت ذره و به صورت موج، متضاد نيستند، بلكه مكمل يكديگرنداين نگرش دو گانة

ك موجي كامالً به اثبات رسيده است در مورد رفتار در واقع وجود اين دو گانگي كه توسط مكاني

 .ي از الكترونها يا ساير ذرات بنيادي مانند پروتونها نيز صدق مي كنديجريانها


