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Energiakvantin eli fotonin käsite on keskeinen modernissa fysiikassa. Fotonin käsite tuo oman 
haasteensa myös fysiikan opetukseen. Laajempi syventyminen kvanttimekaniikkaan ei ole lukio-
opetuksessa mahdollista eikä tarpeellistakaan. Miten fotonin käsite sitten voitaisiin esitellä 
ensimmäistä kertaa istuttamatta opiskelijaan jatko-opintojen kannalta haastavia tai jopa haitallisia 
mielikuvia? 
 
Historiallinen lähestymistapa on tyypillinen fysiikan opetuksessa useiden aihepiirien yhteydessä. 
Modernissa fysiikassa historiallista kehityskaarta seuraillaan mm. atomin rakennetta opetettaessa 
eri atomimallien avulla.  Fysiikan tietorakenteen kehitysvaiheita voidaankin hyödyntää 
opetuksessa, kunhan asioita ei liiallisesti yksinkertaisteta ja oppilaille tehdään selväksi, mikä on 
ajantasaista tietoa ja mikä vanhentunutta. Tässä esityksessä on perehdytty energian 
kvantittumisen syntyyn tarkastelemalla kahden siihen olennaisesti vaikuttaneen fyysikon, Planckin 
ja Einsteinin ajatuksia 1900-luvun alussa. 
 
Usein energian kvantittumisen ilmaantuminen fysiikkaan ajoitetaan Max Planckin mustan 
kappaleen säteilyä koskevaan julkaisuun Annalen der Physik -lehdessä v. 1901. Mustan kappaleen 
säteilyn jakauman muoto oli 1900-luvulle tultaessa yksi fysiikan ratkaisemattomista ongelmista. 
Aiempia ratkaisuyrityksiä vaivasi sama ongelma kuin muitakin klassisen mallin mukaisia teorioita; 
ne eivät onnistuneet aineen ja säteilyn vuorovaikutuksen selittämisessä. Wienin siirtymälaki 
ennusti oikein jakauman huipun lämpötilan funktiona, mutta ei kertonut jakauman muotoa. 
Rayleigh-Jeansin laki taas toimi hyvin pitkillä aallonpituuksilla, mutta johti lyhyillä ns. 
ultraviolettikatastrofiin. 
 
Jotta olisi mahdollista ymmärtää, miten Planck päätyi mustan kappaleen säteilylakia johtaessaan 
esittämään ratkaisuksi onkalossa olevaa värähtelijää diskreeteillä energian arvoilla, täytyy aloittaa 
tarkastelu jo 1800-luvulta Planckin aiemmista julkaisuista sekä muiden fyysikoiden teorioista. 
Varsinkin Wienin siirtymälaki, Maxwellin sähkömagnetismia kuvailevat yhtälöt, Clausiuksen 
lämmön siirtymisen parissa tekemät tutkimukset ja Boltzmannin tilastollinen lähestymistapa 
kaasuihin vaikuttivat Planckin ajatuksiin.  
 
Planck itse ei suoraan ehdottanut värähtelijän energialle  mitään fysikaalista tulkintaa. Joidenkin 
lähteiden mukaan hän jopa kielsi sellaiset ja piti energian diskreettejä arvoja matemaattisena 
temppuna, joka oli ohimenevä vaihe teorian kehityskulussa. Siten ajatusta energian 
kvantittumisesta ei voida pitää Planckin esiintuomana, vaikka hänen julkaisunsa vaikutti asiaan 
merkittävästi. Tarvittiin aikaa, runsaasti kiistelyä ja monen muun fyysikon panos, jotta tie 
kvanttimekaniikan kehittymiselle oli auki. Tärkeimpänä kvanttihypoteesin kehittelijänä pidetään 
yleisesti Albert Einsteinia. Kiistely Planckin esittämän säteilylain ympärillä laantui vasta 1920-
luvulla Satyenda Nath Bosen ja Einstein kehittämän Bosen-Einsteinin statistiikan tarjotessa 
Planckin tekemälle ratkaisulle riittävänä pidetyn teoreettisen taustan.  
 
 
 


