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با اصل عدم  ییآشنا
 گام 4در   تی قطع
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   ( Uncertainty Principle)  ست؟یچ  تیاصل عدم قطع .1
   تیگستره کاربرد اصل عدم قطع .2
   اصل ن یدرک ا  یبرا یمثال .3
 ت یاصل عدم قطع یاض ی رابطه ر  .4
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 .است کیزیدر دانش ف  یاز اصول مهم و کاربرد ی کی تیاصل عدم قطع
  ی م هیکوانتوم را توج ی عنی  کیزیاز علم ف  یشاخه ا یها  دهیاصل پد نیا

 ی ک یزیف یها دهیاز پد یار یبس قیدق لیاصل به تحل نی ا  حیصح درک .کند
 .کند ی کمک م 

 .میکن ی را بررس تیتا اصل عدم قطع دیادامه با ما همراه باش در

 

 Uncertainty) ست؟یچ تیاصل عدم قطع 1#
Principle) 

  تیدر خصوص سرعت و موقع میتوان ی م  ی روزمره به راحت ی زندگ در
 یر یاندازه گ گریعبارت د به .میخود صحبت کن رامونیاجسام متحرک پ

  یپا ی وقت اما .است ریما امکان پذ یاجسام برا نیا  تیسرعت و موقع
ها به  دهیپد تی سرعت و موقع یر ی اندازه گ ،د یآ ی م انیکوانتوم ذرات به م

مهم  ی اضیرابطه ر کیآن وجود  لیدل .ستین یعنوان کار ساده ا چیه
 .است تینشأت گرفته از اصل عدم قطع

 زنبرگیبه نام ورنر ها یتوسط دانشمند یالدیم 1927اصل در سال  نیا
(Werner Heisenberg) انیخود به زبان ساده ب یدر تئور  او .مطرح شد 

  ای (Photon) مانند فوتون ی ذرات  ت یسرعت و موقع می توان ی کرد که ما نم
معتقد   زنبرگیها گریعبارت د به .میکن یر یرا اندازه گ (Electron) الکترون
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  دقت م،ینتر عمل ک قیذرات دق نیسرعت ا  یر یاست که هر قدر در اندازه گ
 .و بالعکس ابدی ی آن ها کاهش م  تیمحاسبه موقع

 

 

 تیگستره کاربرد اصل عدم قطع 2#

جسم در  ک ی اگر م،یارائه کرد تیکه در باال از اصل عدم قطع ی ف یتعر با
از دو   ی کیمحاسبه  فقط م،یرا به اندازه ذره الکترون کوچک کن ی واقع یایدن
  ی عنوان نم چیه به .مکان آن با دقت باال، امکان دارد ایسرعت  تیکم

 .محاسبه نمود ای یر یرا با هم و با دقت باال اندازه گ تی توان هر دو کم

اساسا هر   اما کوانتوم شهرت دارد؛   کیزیدر ف شتریاصل ب نیچند که ا هر
  .ردیگ ی دارد در چهارچوب آن قرار م ی ما که رفتار موج   یایدر دن یا دهیپد

شود،   ی کوانتوم ارائه م هیکه در نظر ی فیبه سبب تعر ز ین ی کوانتوم  اجسام
 .کنند یموج مانند رفتار م 
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 اصل نی درک ا یبرا یمثال 3#

بحث را ادامه  ت،یدرک بهتر اصل عدم قطع یمثال برا کیبا  دیده اجازه
  ی م  جادیآن ا یکه موج آب رو دیریحوض آب را در نظر بگ کی .میده

چند   لیفاصله و زمان تشک دیبه دست آوردن سرعت موج، با یبرا .شود
توان    ی روش م نیا با .میمحاسبه کن گریکدیقله و دره موج را در کنار 

آن  تی سرعت موج را محاسبه کرد؛ اما عمال امکان اظهار نظر درباره موقع
 کی  دیبا م،یموج بحث کن تیدر خصوص موقع میبخواه اگر .وجود ندارد

 نیچن در .میو به همراه آن حرکت کن میرینقطه مشخص را در نظر بگ
 .داشت میسرعت موج را نخواه یر یامکان اندازه گ ی طیشرا
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ارتباط   جادیبه دنبال ا تیتوان درک کرد که عدم قطع ی مثال ساده م  نیا با
 .است ی مکان  تی سرعت و موقع ی عن یمکمل حرکت ذرات  ی ژگ یدو و نیب

 

 تیاصل عدم قطع یاضی رابطه ر  4#

نسبتا ساده   ی اضیرابطه ر کیرا به صورت  تیاصل عدم قطع زنبرگیها
 :مطرح کرد

(Δx ΔP ≥ h/(π×4 

• Δx :ذره  تی موقع یر یدر اندازه گ تیعدم قطع 
• ΔP :تکانه ذره یر یدر اندازه گ تیعدم قطع 
• H:  ثابت پالنک 
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تکانه از حاصل ضرب سرعت در جرم ذره به   د،یدان ی طور که م  همان
معتقد است که  زنبرگی ها نیبنابرا  .دیآ ی به دست م  یصورت لحظه ا

و تکانه ذره همواره از   تیموقع یر یدر اندازه گ تیحاصل ضرب عدم قطع
  .بزرگ تر است (π) ی ضرب در عدد پ 4ثابت پالنک بر  می حاصل تقس

اجسام  خصوص در می توان ی است که چرا م  نیا  دیآ ی که به وجود م ی سؤال
انجام  ی اجسام را با دقت مناسب تی سرعت و موقع یر یبا جرم باال، اندازه گ

 لیرا تحل تیعدم قطع ی اضیرابطه ر دیسؤال با نیپاسخ به ا یبرا م؟یده
  فرض .دیآ ی از حاصل ضرب جرم در سرعت اجسام به دست م  تکانه .میکن

 ی م  ی به راحت  جهیدرنت .است که جرم اجسام بزرگ ثابت است نیما بر ا
 :کرد ی سی بازنو ری توان رابطه فوق را به صورت ز

Δx ΔV ≥ h/(π×m×4) 

• V :نماد سرعت جسم 
• M: نماد جرم جسم 

 باشد، شتریداد که هر چه جرم جسم ب صیتوان تشخ ی رابطه فوق م از
توان   ی م  ی به راحت جهیدرنت .شود ی فوق کوچک تر م  یراست نامساو  طرف 

  .کرد یر یاندازه گ یی جسم را به طور همزمان با دقت باال  تیسرعت و موقع
  دارند، یز یناچ اریمانند الکترون که جرم بس یز یدر خصوص ذرات ر اما

 .نمود نییتع یی آن ها را با دقت باال تی توان سرعت و موقع ی نم عمال
 .میکرد ی را در باال بررس تیاصل عدم قطع ی اضی رابطه ر ی اصل شکل
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 یو در ارتباط با زمان و انرژ  گریبه ذکر است که رابطه فوق به شکل د الزم
 شود  ی م  ی س یهم بازنو

 

Δt ΔE ≥ h/(π×4) 

• Δt :زمان  یر یدر اندازه گ تیعدم قطع 
• ΔE :ی انرژ  یر یدر اندازه گ تیعدم قطع 

 یبند جمع 

اصل در  نیا .میکرد انیه زبان ساده برا ب تیمقاله اصل عدم قطع نیا در
کند،  لیتواند آن ها را تحل ی نم ی وتون ین کیزیکه ف  یی ها دهیپد هیتوج
  یارتقا یها برا شگاهی تالش محققان در آزما برخالف   .کارآمد است اریبس

 مانده است. ی باق داریاصل تا به امروز استوار و پا نی ا ه،ی نظر نیا


