
  

  .* פעם בהרצאה הסברתי לסטודנטים את יסודות תורת הקוואנטים

 

 

 

ל תורת סיפרתי על איך הופיעה והתפתחה, על כמה לא שכיחה ומשונה ראיית העולם ש

 הקוואנטים, הסברתי מונחים ורעיונות מוזרים שלה. 

חרי כשעתיים של ההרצאה שאלה אותי סטודנטית אחת: "תגיד, הם באמת קיימים, כל א

 האטומים האלה? או שזאת תיאוריה בלבד?"

                כשסיפרתי אחר כך לחברים שלי על השאלה של הסטודנטית )בלי שמות כמובן(

                                                                לא נכון.  השבתילה, אמרו לי ש התשובה שעניתי ועל 

קיום האטומים. שלא יישאר על "היית צריך," כך אמרו לי, "לענות בחיוב ולהביא הוכחות 

לגבי איך לסטודנטית שום ספק בדברים פשוטים כל כך, כי זה חינוכי." ואף הוסיפו משהו 

 זה יכול להיות שהסטודנטית קיבלה בגרות בלי להיות בטוחה בקיום האטומים.

, ושהתשובה עניתי לסטודנטית נכון דווקא שמעתי את דברי חבריי, חשבתי והחלטתי ש

 גם יותר מדעית וגם יותר חינוכית.  שלי הייתה

וח לי לחשוב נ אולימה עניתי לסטודנטית? אמרתי לה בכנות: "אני לא יודע בדיוק. 

  וזאת משום שכך אני יכול להסביר את העולם בצורה יותר מדויקת,, שהאטומים קיימים 

חסכונית והגיונית. וייתכן שמחר אני אדע משהו חדש, שלא ייכנס לתמונת העולם 

ואז אאלץ לוותר על רעיון של האטומים. בינתיים זה לא , קיום האטומים על המסתמכת 

ואני תקווה שגם לא יקרה, כי אני רגיל לרעיון של האטומים והם עוזרים לי מאוד  הקר

אוכל   כי אחרת לא, לכל שינוי אפשרי ומוכן בעבודה שלי. אבל אני חייב להישאר ערוך 

להישאר מדען, כי מדען הוא זה שמשתדל להיות הוגן ולשמור על ראש פתוח לרעיונות 

 חדשים."

על האמת ועל העולם. נראה לי כי שיחה זו הייתה ,על המדע  לאחר מכן דיברנו בהרצאה

אף חשובה מתורת הקוואנטים, כי תורת הקוואנטים אינה אלא אחת התיאוריות שרוב 

 . אודותיהבלי להבין כלום גם  , האנשים בעולם חיים ומשגשגים

לעומת זאת, השאלה על המדע ועל האמת חשובה הרבה יותר, כי הרי צריך לפחות להבין 

 עסוקים כל המדענים האלה שהתרבו כל כך ומלאו את הארץ. במה

                                                           (הי האמת? )קצת פילוסופיהמ
אדם באופן מסורתי מאמין למה שהוא רואה, שומע, מריח, נוגע. כלומר, למה שהוא -בן

לחושים, נסתר בתוכנו עמוק מאוד וברוב קולט באמצעות החושים שלו. דבר זה, האמונה 

 ספק. וזה חבל!שום  בוהמקרים אנחנו לא מטילים 

היא תורה פיזיקאלית המתארת את התנהגות החומר  : * תורת הקוונטים

קטנות  -חשמלי ועודאורך, טמפרטורה, עוצמת שדה כוח, זרם  : שלבסקאלות 

התורה מספקת תיאור כמותי של מספר תופעות שלא ניתנות להסבר  ביותר. 

 במסגרת המכניקה הקלאסית והאלקטרודינמיקה הקלאסית.
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של ארון בגדים, אני רואה את הארון מצדדים שונים, **  כשאני מסתכל על הולוגרמה

                מזוויות שונות, אני יכול לעקוף את הארון סביב ולהמשיך לראות את הצד האחורי. 

איך שאני זז באיטיות, חזית הארון משתנה ברציפות לצד, לאחר מכן לעורף, לצד השני 

 .הארון ואומרת לי שזה אמיתיולבסוף שוב לחזית. הראייה שלי רואה ישירות את 

משתכנע כי אין לפניי שום ארון אלא רק דימוי  מידיחד עם זאת, אם אני מושיט יד, אני 

      כן, כמובן.  -מדויק מאוד, אשליה. אתם תגידו לי כי נגיעה אחת מיד הורסת את האשליה? 

 ולא ניתןבר לגדר? מעבר לקיר שקוף? מעבר לתהום צר אך עמוק עואם הארון נמצא מ

 לגעת בו?

                : לפנה"סבמאה השמינית  אדי שאנקראצ'ריה בשם ניתח חכם הודי מקרה דומה 

קופץ בבהלה, גופו דרוך  בן אדם הולך בשעת הדמדומים ומבחין פתאום לפניו בנחש. הוא

רק פיסת חבל.  לאונערך לסכנה. לפתע, בשלב כלשהו הוא מבין כי לפניו אין שום נחש, א

השאלה, ששנאנקראצ'ריה מעלה היא: "ברור כי החבל נקלט על ידי הראיה. וגם הנחש 

נקלט על ידי אותה הראייה. התגובה בעת הקליטה של שניהם הייתה אמת לאמיתה:... 

ונה אדם כמעט מת מפחד. אי אפשר לחוש במשהו יותר משכנע מהפחד בפעם הראש

 לפני האדם ברגע הראשון, נחש או חבל? מונח והדריכות ההם. אז מה היה

 

 

                   מפרדוקס זה הייתה יכולה להיות ההצעה להמתין. ***יציאה אלגנטית 

באמת, בכדי להבדיל את האמת מן האשליה יש להמתין מספיק זמן כדי ליישם את הדרכים 

השונות האפשריות של תפיסה ובדיקה. ואת התמונה האמיתית צריך לבנות מן הסכום של 

כן, כמובן. רק מישהו יכול לשאול, על סמך מה קובעים את זמן  כל התפיסות האלה. 

ות משתנה מהר? אתה יכול אעם מקרים בהם המציההמתנה המספיק לבדיקה? ומה נעשה 

להמתין שעה טובה בבדיקת האמיתיות של ציפור לפניך. אבל הציפור תספיק לעוף לך. 

ים להיעזר ידקים בטיפת מים. כאן חייביחוץ מזה, ההמתנה לא תעזור לראות את הח

טים מיקרוסקופ. מה לעשות, הראיה שלנו מוגבלת, אנחנו לא יכולים לראות אובייקב

חיידקים עצמם, אלא את הקטנים מאוד. אבל בעינית המיקרוסקופ, הרי אנחנו לא רואים 

כלומר, אותה אשליה, כמו ארון הולוגרמה. ואף אחד    התמונה שלהם. השתקפות רק את 

                                                                   מהחושים האחרים לא יוכל לעזור לנו. 

 , להטעות  העין יכולה: לא רק כי  סבך את המצביכול ליתר על כן, שימוש במיקרוסקופ גם 

את מה שקרוב יותר למרכז העדשה שלו, ניתן  יש מגבלות.מיקרוסקופ גם ל, עם כל הכבוד

מעט מיקרוסקופ  מעוות הפחות ברור.  -לראות יותר בבירור, מה שנמצא רחוק מהמרכז 

שאני  דברכתוצאה מכך, הוא מעוות את האמת. אז מה הוא האת הצבעים ואת הצורות. 

רואה? את המציאות של אותה רמה לפחות כמו בלי מיקרוסקופ, או משהו יותר מעוות 

 ופחות אמיתי?

הולוגרפיה:  טכניקה ליצירת צילום תלת ממדי הֹולֹוְגַרַמה משמרת מידע  **

משרעת ומופע של האור המגיע מהעצם המצולם, כאילו הוא נמצא באמת 

 .ניתן למצוא ביו טיוב  דוגמאות בתוך התמונה.
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הוכחה( ו מצב שבו דבר מה הנראה נכון )ולעתים אף כזה שקיימת ל***פרדוקס: 

 סותר ידע אחר או את האינטואיציה.

http://www.youtube.com/watch?v=zlPp4FU45a4


 

  

 044-044טוענת כי מה שהעין האנושית רואה, הוא גלי אור בטווח של  אופטיקהה****

 044-044ננומטר. אבל העין של הלטאה רואה טווח אורך גל שונה במקצת, בערך 

ננומטר. לכן, אנחנו רואים כמה פרטים, שהלטאה לא רואה, ולהיפך. העצם שאני לא 

 רואה, אבל הלטאה רואה, אמיתי או אשליה?

עם תופעות אשר ברמת העיקרון אינם נגישים לחושים אנושיים? אנחנו לא  מה נעשה

מרגישים את גלי הרדיו, אבל כולנו משתמשים במקלטים ומשדרים. לא קולטים 

 אולטרסאונד, אך משתמשים בו באופן נרחב, לא מבינים מה הוא החשמל, אבל לא יכולים

כי כל התופעות האלה קיימות.  את חיינו בלי מכשירים חשמליים. מובן מאליו לדמיין 

 השאלה, לעומת זאת, האם הן כמו שאנחנו מתארים אותן בספרי הלימוד?

 

  האם המדע מנסה לגלות את האמת

Submitted by alex on Sat, 03/10/2011 - 19:35 
 

ילך יש להבין "מדע" כמדעי הטבע, כלומר מחקר הטבע, בשיטת אהמדע המוקדם )מכאן ו

הניסוי, מדעי הטבע כוללים פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אסטרונומיה ותחומים אחרים.( לא 

: העלה כלל את השאלה על תפיסת האמת. בשבילו היה חשוב לא "איך זה עובד?" אלא 

  ?"מה שצריך"שתעשה את  ?  או "איך אפשר לבנות מכונה"שצריך" איך להגיע ליעד

הצרפתיים , החל המדע לנסות להסביר את  ה מגליליאו ובמידה רבה, ממדעני האנציקלופדי

היקום. יש לציין, כי בהתחלה זה עבד טוב מאוד. כתוצאה מכך, החלו מדענים לחשוב על 

מדי. אי שם באמצע המאה התשע עשרה היו גם המדענים וגם העולם המשכיל  יותרעצמם 

ם כי העולם ברור להם כמעט לחלוטין. ואם אתה עדיין לא יודע משהו היום, אז בטוחי

 בוודאי תדע מחר.

             יותר ממה שאנחנו חושבים עליה. ומפתיעה אבוי, אבוי, המציאות תמיד עשירה 

ראשית המאה העשרים, נכנס המדע לתקופה של משבר  -אי שם בסוף המאה התשע עשרה 

לתיאוריות כה יפות ואלגנטיות, אשר פותחו על ידי מדענים, יש שני קיצוני. התברר כי 

נות שלהן סותרות. ללא סיבה נראית לעין, אבל קחסרונות "קטנים". ראשית, לפעמים המס

למצוא  הצליחוכמה תופעות נצפות בניסוי לא לאינן עולות בקנה אחד בהחלט. שנית, 

וריות סיפקו הסבר לתופעות אלו ואף הסבר בתוך כל התיאוריות האלה. ליתר דיוק, התיא

ניבאו כמה תוצאות כמותיות, אבל תוצאות אלה לא לגמרי התאימו לערכים שנצפו 

 בניסיונות.

תיאוריה מסוימת כושלת בהסבר נתונים ניסיוניים ש"  כ"אסון, אנו לא רואים היום

תיאוריה  כשמסוימים. זה קורה כל הזמן וגורם רק לדבר אחד והוא ההבנה, כי במקרה זה, 

אינה תקפה, צריך לחפש תיאוריה אחרת. אבל עבור חוקרים של המאה העשרים, זו הייתה 

היא תחום בפיזיקה המתאר את התכונות וההתנהגות של  :  אופטיקה**** 

 .האור, ואת יחסי הגומלין בין אור לחומר
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כה נוח וכה מוכר  ואבת מאוד לא רק בגאווה אלא גם בתפיסת העולם שלהם. עולמםכמכה 

 ים להתמוטט ולקבור תחת ההריסות את התרבות כולה.ילפתע מא

  בשני תחומים )למרות שיש גם אחרים(. משבר זה מתבטא בצורה החמורה ביותר 

ראשית, באותו זמן היה מקובל כי כל האובייקטים קיימים בסביבה בלתי נראית וחסרת 

    . האתר היה נחשב כמדיום שדרכו עברו מגוון של אינטראקציות. "אתר"מסה, היא ה

אם, למשל, שני מגנטים, אשר נמצאים במרחק מסוים פתאום התחילו להימשך האחד 

חייב להיות משהו שגרם להם "להרגיש" אחד את השני, להסתובב כמו שצריך לשני, 

                                               אתר.וכונה בשם : זה נחשב המשהו הולהתחיל ליצור אינטראקציה. 

באופן טבעי, רבים ניסו לזהות את האתר. אבל לא הצליחו, אף על פי שהניסויים שנעשו 

ם וגם מתוחכמים. כתוצאה מכך, ויתרו על הרעיון של האתר והחלו לחפש היו גם יפי

הפרטית של  תורת היחסותהופעתה של  להסברים חלופיים. בסופו של דבר, זה הוביל א

איינשטיין, שהחלה עם ההנחה כי שום דבר לא יכול לנוע במהירויות גבוהות ממהירות 

    גיל, על כך שבמהירויות גבוהותהאור, והמשיכה במונחים מוזרים מבחינת העולם הר

 הזמן מתארך, והגדלים מופחתים.

)הדיוק של הניסוי של מייקלסון היה איכשהו,  היה להסכים עוד ניתן עם תורת היחסות 

תיאוריה אחרת, גם היא מאת איינשטיין, אבל גבוה מאוד, אך האם היה גבוה מספיק?(, 

קשה היה מטען נפץ שאחרי התפוצצותו כבר המקובלת ניחה תחת הפיסיקה הקלאסית ה

 :להתאושש

( הוצע הרעיון של 0040( ואיינשטיין )0044עוד בעבודות מוקדמות של פלאנק )

"קוונטים", אף אחד לא יכול להבין. מקס פלאנק עצמו לא היה בטוח ה"קוונטים". מי הם 

במנות קטנות, אופן רציף, אלא בנפלטת על ידי גוף שחור לא בצדק ההשערה כי אנרגיה 

 , אמר פלאנק:0094קוונטים. בהרצאתו בטקס הענקת פרס נובל בשנת 

אשליה וביסודו   ואערך פיקטיבי, ואז כל חוק הקרינה ה וא... או שקוואנט הפעולה ה

מבוססת על  אכןמשחק בנוסחאות יפות, או שגזירה של החוק הזה  ,סתםנטול תוכן 

היה לשחק בפיסיקה בסיסית תפקיד העשוי ירעיון נכון, ואז על קוואנט הפעולה 

   . במצב  שכזהבלתי מתקבל על הדעתהיה להוביל למשהו חדש לגמרי, שעד כה 

 להמיר את יסודותיה של החשיבה הפיזית שלנו ... יהיה צורך

 

ת ו"על טבע הקוונטי: איינשטיין  לברטמופיעה סדרת מאמרים של א 0001-0000בשנות 

רעיונות של הפיסיקה החדשה  כבר בצורה בטוחה ובניגוד הוצגו של הקרינה", שבה 

לפיסיקה הקלאסית. לאחר מכן פותחה תורת הקוונטים בעוצמה מדהימה ושינתה לגמרי את 

 החזון  ואת המקום של המדע בעולם הזה. 

להיחשב כשנת ההלוויה הרשמית של המדע כאדון כל יכול וכל אולי יכולה  0000 שנת 

  יודע, השולט בעולם.
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לדבר  וניתןפיתוח המדע החדש במחצית הראשונה של המאה העשרים הוא נושא מרתק, 

 -עשרה -טבע כתוצאה מהמשבר של סוף המאה התשעה יבלי סוף. מה השתנה במדעעל כך 

 הרבה השתנה. ?ראשית המאה העשרים

 החליפו הסברים שונים .  היחיד " אמיתי"ה ההסבר ראשית, את 

אם במהלך המאה השבע עשרה, ניוטון "נלחם" עם לייבניץ על הסבר אופיו של האור 

)האם אור הוא גל או חלקיקים( וכל העולם שטרח להתעניין במדע צפה בדריכות בקרב 

במאה העשרים תופעות רבות מתוארות   של ההסבר היחיד, הניצחוןהענקים וחיכה לרגע 

. לכל תיאוריה יש ה הנכונהטוענת כי היא היחידלא על ידי מספר תיאוריות, שאף אחת מהן 

 גבולות , לכל אחת יש חסרונות ויתרונות .

, השאלה  על תורת אמת, נהייתה שההתייחסות למושג תאוריה השתנתהשנית, בגלל 

פסולה. כי אם תיאוריה אחת נכונה, אז תיאוריות אחרות לא נחוצות. ואם התיאוריה לא 

תאוריה כזו? הערך של כל תיאוריה הוא לא "כמה זה יש דוע נכונה )ומכאן, שקר(, אז מ

                                       נכון", אלא "כמה התוצאות שלה הן בהסכם עם הניסוי". 

 ברור כי גישה זו מקבלת בלי שום בעיה יותר מהסבר אפשרי אחד של אותה תופעה.

הדבר החשוב ביותר, המדע ויתר על הרעיון של קירובים רצופים לידיעת טבעו האמיתי 

של העולם. כי אם כל תיאוריה היא רק מודל המסוגל לספק כמה תוצאות משמעותיות 

מעשית, אם את אותה התופעה ניתן לתאר על ידי כמה מודלים שונים לגמרי, אנחנו לא 

ו והאמת נמצאים במישורים שאינם מצטלבים. נתקרב אל האמת ולא נתרחק ממנה. אנחנ

 אנחנו רק יכולים לדמיין את האמת, פחות או יותר בהצלחה. לכן המדע של היום כמעט 

 ולא משתמש במילה "תיאוריה", ומעדיף את המילה "מודל".

 פירות ה הניבמודעות עצמה, כי המדע בונה מודלים, ולא מגלה את האמת,  המתברר כי 

כן, תוך קריאה של ספרות מדעית מודרנית לרעיונות מעניינים רבים.  הלהפליא והביא

 העולם. הוא בונה מודלים ולא צריך שוםהמדען לא מבקש להסביר את : חיוני להבין  
  דבר אחר. את כל הפרטים הסנסציוניים האחרים על "מהפכה בהבנת היקום" מוסיפים 

 עיתונאים. :(

 9400עריכה לדפוס: מילכה גרש 
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