
  ‘ਕੁਆਂਟਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 

      ਬਤਤਕ ਤਿਤਗਆਨ ਤਿਿੱ ਚ, ਕੁਆਂਟਭ (ਫਹੁਿਚਨ ਤਿਿੱ ਚ: ਕੁਆਂਟਾ) ਤਕਸ ਬਤਕੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ 
ਘਿੱ ਟ ਭਾਤਯਾ ਨੂੂੰ  ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਜ ਤਕਸ ਗਿੱ ਰ ਤਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਤਭਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ| ਇਸਦ ਤਿੱ ਛ, ਇਹ ਭੁਢਰੀ 
ਧਾਯਨਾ ਤਭਰਦੀ ਹ ਤਕ ਇਿੱ ਕ ਬਤਤਕੀ ਗੁਣ ਤਨਯਧਾਤਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਤਜਸ ਨੂੂੰ  ‘ਤਨਯਧਾਤਯਤ ਕਯਨ 
ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ’ ਿੀ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ| ਇਸਦਾ ਅਯਥ ਹ ਤਕ ਕਈ ਭੁਿੱ ਰ ਤਸਯਪ ਕੁਿੱ ਝ ਤਨਸ਼ਚਤ ‘ਹਯ ਅਿੱਗ 
ਨਾ ਤੜ ਜਾਣ ਿਾਰ ’ ਭੁਿੱ ਰ ਹੀ ਰ  ਸਕਦਾ ਹ| 

     ਇਿੱ ਕ ਪਟਨ ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕੁਆਂਟਭ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ, ਤ ਇਿੱ ਕ ‘ਰਾਈਟ ਕੁਆਂਟਭ’ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ| 
ਇਿੱ ਕ ਰਭਾਣੂ ਨਾਰ ਫੂੰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਇਰਕਟਰਨ ਦੀ ਊਯਜਾ ਤਨਯਧਾਤਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ, ਜ ਰਭਾਣੂਆਂ ਦੀ 
ਸਤਥਯਤਾ ਰਈ ਤਜਭਿਾਯ ਫਣਦੀ ਹ, ਅਤ ਆਭਤਯ ਤ ਦਾਯਥ ਦੀ ਸ਼ਤਥਯਤਾ ਰਈ ਤਜਭਿਾਯ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹ| 

 ਸ਼ਬਦ-ਵਿਊਂਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਖਜ 
      

 ਕੁਆਟਂਭ ਸ਼ਫਦ ਰਤਟਨ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਕਆੁਂਟਸ ਸ਼ਫਦ ਤੋਂ ਤਰਆ ਤਗਆ ਹ, ਤਜਸਦਾ ਭਤਰਫ ਹ ‘ਤਕੂੰ ਨਾ ਤਜਆਦਾ’| 
ਪਟ-ਇਰਕਤਟਰਕ ਉੱਤ ਇਿੱਕ ਆਯਟੀਕਰ ਤਿਿੱ ਚ, ਤਪਤਰਿੱ  ਤਰਨਾਯਡ ਿਿੱਰੋਂ 1902 ਤਿਿੱ ਚ ‘ਤਫਜਰੀ ਦਾ ਕਆੁਂਟਾ’ 
(ਇਰਕਟਰਨ) ਦੀ ਜਗਹ ਸੂੰ ਖ ਸ਼ਫਦ ‘ਕਆੁਂਟਾ’ ਿਯਤਤਆ ਤਗਆ ਸੀ,  ਤਜਸਨੇ ਬਤਤਕ ਤਿਤਗਆਨੀ ਹਯਭਨ ਿਨ 
ਹਰਭਹਰਟਜ਼ ਨੂੂੰ  ਤਫਜਰੀ ਦ ਖਤਯ ਤਿਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਫਦ ਿਯਤਣ ਦਾ  ਸਤਤਕਾਯ ਤਦਿੱ ਤਾ| ਪਯ ਿੀ, ਆਭ ਤਯ ਤ 
ਕੁਆਂਟਭ ਸ਼ਫਦ 1900 ਤੋਂ ਤਹਰਾਂ ਿੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਯਾਂ ਜਾਤਣਆ ਂਛਾਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ| ਇਹ ਬਤਤਕ ਤਿਤਗਆਨੀਆਂ 
ਦੁਆਯਾ ਅਕਸਯ ਿਯਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਜਿੇਂ ‘ਕਆੁਂਟਭ ਸਟੀਸ’ ਸ਼ਫਦ ਤਿਿੱਚ ਤਜਸਦਾ ਅਯਥ ਹ ਤਜੂੰ ਨੀ ਭਾਤਯਾ 
ਸੀ ਜਯੂਯਤ ਹਿ| ਹਰਭਹਰਟਜ਼ ਤ ਜੂਰੀਅਸ ਿਨ ਭਅਯ ਡਾਕਟਯ ਅਤ ਬਤਤਕ ਤਿਤਗਆਨੀ ਦਿੇਂ ਸਨ| ਭਅਯ 
ਦ ਕੂੰ ਭ ਤਿਿੱ ਚ ਹਰਭਹਰਟਜ਼ ਨੇ ਕੁਆਂਟਭ ਸ਼ਫਦ ਨੂੂੰ  ‘ਗਯਭੀ’ ਰਈ ਿਯਤਤਆ, ਅਤ ਸਿੱਚਭੁਿੱ ਚ, 24/7/1841 ਦ 
ਭਅਯ ਦ ਰਟਯ ਤਿਿੱ ਚ, ਤਾਭਾਨ ਦ ਤਹਰ ਤਸਧਾਂਤ ਦ ਪਾਯਭਰੂ ਦੀ ਫਣਤਯ ਤਿਿੱ ਚ ‘ਕਆੁਂਟਭ’ ਸ਼ਫਦ ਰਿੱ ਤਬਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ| ਭਕਸ ਰੈਂਕ ਨੇ ‘ਕੁਆਟਂਾ’ ਸ਼ਫਦ ਨੂੂੰ  ‘ਦਾਯਥ, ਅਤ ਤਫਜਰੀ ਦ ਕੁਆਟਂ’, ਗਸ ਅਤ ਗਯਭੀ ਦ 
ਅਯਥ ਰਈ ਿਯਤਤਆ| 1905 ਤਿਿੱ ਚ, ਰੈਂਕ ਦ ਕੂੰ ਭ ਅਤ ਰੀਨਾਯਡ ਦ ਰਮਗਾਂ ਦ ਹੁੂੰ ਗਾਯ ਤਿਿੱ ਚ, ਤਜਸਨੇ ਅਣ 
ਨਤੀਤਜਆਂ ਨੂੂੰ  ‘ਤਫਜਰੀ ਦਾ ਕਆੁਂਟਾ’ ਸ਼ਫਦ ਿਯਤ ਕ ਸਭਝਾਇਆ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਸਝੁਾਇਆ ਤਕ 
ਯਡੀਸ਼ਨ (ਤਿਕੀਯਣ) ਸਥਾਤਨਕ ਯੂ ਦ ਸੀਭਤ ਯੂ ਦ ਟੁਕਤੜਆ ਂਿਾਰ ਕਟਾਂ ਦ ਯੂ ਤਿਿੱ ਚ ਭਜੂਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ 
ਤਜਸਨੂੂੰ  ਉਸਨੇ ‘ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਆੁਟਂਾ’ (ਰਾਈਟ-ਕੁਆਂਟਾ) ਤਕਹਾ| 

    ਯਡੀਸ਼ਨ ਦ ਭੁਿੱ ਰ ਤਨਯਧਾਯਤ ਕਯਨ ਦੀ ਧਾਯਨਾ ਭਕਸ ਰੈਂਜ ਦਆੁਯਾ 1900 ਤਿਿੱਚ ਖਜੀ ਗਈ, ਜ 
ਗਯਭ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਯਡੀਸ਼ਨ ਦ ਤਨਕਰਣ ਨੂੂੰ  ਸਭਝਣ ਦੀ ਕਤਸ਼ਸ਼ ਕਯ ਤਯਹਾ ਸੀ, ਤਜਸਨੂੂੰ  ‘ਫਰਕ-ਫਾਡੀ 
ਯਡੀਸ਼ਨ’ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ| ਇਹ ਭੂੰ ਨਦ ਹ ਤਕ ਊਯਜਾ ਤਸਯਪ ਛਟ, ਤਿਸ਼ਸ਼, ਸੀਭਤ ਭੁਿੱ ਰ ਿਾਰ ਕਟਾਂ ਦ 



ਯੂ ਤਿਿੱ ਚ ਹੀ ਸਖੀ ਜਾਂ ਕਿੱ ਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ, ਤਜਸਨੂੂੰ  ਉਸਨੇ ‘ਫੂੰ ਡਰ’ ਜਾਂ ‘ਊਯਜਾ ਦ ਤਿੱ ਤ’ ਤਕਹਾ| ਰੈਂਕ ਨੇ ਇਹ 
ਤਿੱ ਥ ਜਾਤਣਆ ਤਕ  ਕੁਿੱ ਝ ਚੀਜਾਂ ਗਯਭ ਕਯਨ ਤ ਯੂੰਗ ਫਦਰ ਰੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| 14/12/1900 ਤਿਿੱ ਚ, ਜਯਭਨ 
ਫਤਤਕੀ ਸਸਾਈਟੀ ਨੂੂੰ  ਰੈਂਕ ਨੇ ਅਣੀਆ ਰਤਸਿੱ ਧ ਖਜਾਂ ਦੀ ਤਯਯਟ ਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤ ਫਰਕ-ਫਾਡੀ ਯਡੀਸ਼ਨ 
ਤਅਣੀ ਤਯਸਯਚ ਦ ਤਹਿੱ ਸ ਿਜੋਂ ‘ਕੁਆਟਂੀਜਸ਼ਨ’ (ਭੁਿੱ ਰ ਤਨਯਧਾਤਯਤ ਕਯਨ) ਦਾ ਤਿਚਾਯ ਤਹਰੀ ਿਾਯ ਰਸਤਤੁ 
ਕੀਤਾ| ਉਸਦ ਰਮਗਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਿਜੋਂ, ਰੈਂਕ ਨੇ ਰੈਂਕ ਕੋਂਸਟੈਂਟ #h ਦਾ ਸੂੰ ਤਖਅਕ ਭੁਿੱ ਰ ਕਿੱ ਤਢਆ, ਤ ਇਿੱ ਕ ਹਯ 
ਸਤਥਯਾਂਕ ਿਗਡਯ- ਰਚਭੀਡਟ ਅੂੰ ਕ, ਇਿੱ ਕ ‘ਭਰ’ ਤਿਿੱ ਚ ਅਸਰੀ ਅਣਆੂਂ ਦੀ ਤਗਣਤੀ ਅਤ ਤਫਜਰੀ ਚਾਯਜ ਦੀ 
ਮੂਤਨਟ ਦਾ ਿੀ ਹਯ ਤਜਆਦਾ ਸ਼ੁਿੱ ਧ ਭੁਿੱ ਰ ਕਿੱ ਢ ਸਤਕਆ| ਉਸਦ ਤਸਧਾਂਤ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਫਾਦ, ਬਤਤਕ ਤਿਤਗਆਨ 
ਦੀਆ ਂਅਣੀ ਖਜਾਂ ਰਈ 1918 ਤਿਿੱ ਚ ਰੈਂਕ ਨੂੂੰ  ਨ ਫਰ ੁਯਸਕਾਯ ਤਭਤਰਆ| 

ਇਲੈਕਟਰਮੈਗਨੈਵਟਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ 
    

ਜਦੋਂ ਤਕ ‘ਕੁਆਟਂੀਜਸ਼ਨ(ਭੁਿੱ ਰ ਤਨਯਧਾਯਨ) ਤਹਰੀ ਿਾਯ ਇਰਕਟਰਭਗਨੈਤਟਕ ਯਡੀਸ਼ਨ ਤਿਿੱਚ ਖਜੀ ਗਈ ਸੀ,  
ਪਯ ਿੀ ਇਹ ਊਯਜਾ ਦਾ ਭੁਢਰਾ ਗੁਣ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹ, ਤਸਯਪ ਪਟਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਭਤ ਨਹੀਂ ਹ|  ਤਥਊਯੀ ਨਾਰ 
ਰਮਗ ਨੂੂੰ  ਸਤਹਭਤ ਕਯਨ ਦੀ ਕਤਸ਼ਸ਼ ਤਿਿੱਚ, ਭਕਸ ਰੈਂਕ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਭੂੰ ਨ ਤਰਆ ਤਕ  ਇਰਕਟਰਭਗਨੈਤਟਕ 
ਊਯਜਾ ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਕਟਾਂ ਜਾਂ ਕਆੁਂਟਾ ਦ ਤਿਿੱ ਚ ਹੀ ਸਖੀ ਜਾਂ ਕਿੱ ਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹ| 


