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Wstęp	

Atom – słowo zadomowione we współczesnym języku na stałe i, jak można 

przypuszczać, którego sens nie wymaga wyjaśnienia. Gdyby jednak zapytać o definicję tego 

pojęcia, okazałoby się, że trudno ją jednoznacznie sprecyzować. W encyklopediach atom 

opisywany jest jako najmniejsza składowa materii mająca właściwości pierwiastka 

chemicznego. Według Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej atom to 

„najmniejsza cząstka reprezentująca pierwiastek chemiczny, składająca się z jądra mającego 

ładunek dodatni, którego masa stanowi większość masy atomu (ponad 99,9%), oraz z 

elektronów określających jego rozmiar”. Sam atom jest na tyle mały, że próby 

przewidywania jego zachowania na podstawie praw fizyki klasycznej są niemożliwe, gdyż w 

skali atomowej uwidaczniają się efekty kwantowe.  

Idea, że materia składa się z mikroskopijnych składników, których nie da się w 

nieskończoność dzielić na mniejsze części, pojawiła się już w starożytności – w Indiach i 

Grecji. Nie opierała się jednak na żadnych danych empirycznych, a jedynie stanowiła jedną z 

filozoficznych koncepcji natury. Cechy tych mikroskopijnych składników były odmiennie 

opisywane przez przedstawicieli różnych szkół filozoficznych, którzy często uwzględniali ich 

duchowe właściwości i opracowywali zawiłe teorie opisujące łączenie się atomów w bardziej 

złożone obiekty. Najstarsze odniesienia do atomów można znaleźć w pismach filozoficznych 

i religijnych napisanych w VI wieku p.n.e. w Indiach. W cywilizacji zachodniej pojawiły się 

mniej więcej sto lat później, w pismach Leukipposa, i zostały usystematyzowane przez jego 

ucznia Demokryta, który około 450 roku p.n.e. wprowadził słowo ἄτομος (átomos), czyli 

niepodzielny. W latach 50. I wieku p.n.e. Lukrecjusz twierdził, iż świat składa się jedynie z 

atomów i pustki. Choć te starożytne koncepcje były czysto filozoficzne, współczesna nauka 

zaadaptowała nazwę najmniejszych składników materii.  

W XIII wieku w alchemii pojawiła się koncepcja korpuskularyzmu. Za jej autora 

uważa się arabskiego alchemika . Zgodnie z jego hipotezą wszystkie fizyczne obiekty miały 

posiadać wewnętrzną i zewnętrzną warstwę zbudowaną z mikroskopijnych cząstek. Teoria ta 

nawiązywała do starożytnej idei atomizmu, odrzucano jednak koncept, że cząsteczki te są 

niepodzielne. Przykładowo spekulowano, że rtęć może wnikać do wnętrza metali i zmieniać 

ich wewnętrzną strukturę, co miało umożliwić wytwarzanie złota. Koncepcja ta zdominowała 

alchemię na następnych kilkaset lat.  

Poglądy atomistyczne odnowił w 1624 roku Pierre Gassendi w dziele Exercitationes 

paradoxicae adversus Aristoteleos. W 1661 roku Robert Boyle opublikował traktat The 
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Sceptical Chymist, w którym przekonywał, że materia zbudowana jest z kombinacji wielu 

różnych korpuskuł, a nie czterech żywiołów (powietrza, ziemi, wody i ognia), jak tego 

dowodzili filozofowie starożytni. Koncepcję tej wykorzystał dziesięć lat później Isaac 

Newton do opracowania korpuskularnej teorii światła. Z kolei w 1758 roku atomizm był 

postulowany przez Ruđera J. Boškovića, encyklopedystę znanego z rozległej, obejmującej 

wiele dziedzin wiedzy. Jak widać, w XVII i XVIII wieku koncepcja atomowej budowy 

materii zyskiwała na znaczeniu. Wraz z rozwojem nauki, a zwłaszcza przekształceniem się 

chemii w naukę ścisłą, nastąpił dalszy rozwój teorii atomowej. W 1789 roku Antoine 

Lavoisier odkrył prawo zachowania masy i zdefiniował pierwiastek chemiczny jako 

podstawową substancję, która nie może już być rozdzielona metodami chemicznymi. W 1803 

roku John Dalton skorzystał z koncepcji atomów do wytłumaczenia, czemu pierwiastki 

wchodzą w reakcje w stosunkach ilościowych dających się przedstawić w postaci niewielkich 

liczb naturalnych (prawo stosunków wielokrotnych), i dlaczego jedne gazy łatwiej się 

rozpuszczają w wodzie niż inne. Postulował, że każdy pierwiastek składa się z atomów 

jednego, unikalnego typu i że atomy te mogą się łączyć, tworząc związki chemiczne. 

Postawienie tych hipotez uczyniło Daltona twórcą współczesnej teorii atomistycznej.  

Fakty doświadczalne potwierdzające teorię atomistyczną pojawiły się w 1827 roku, gdy 

botanik Robert Brown odkrył zjawisko spontanicznego, chaotycznego ruchu pyłków 

kwiatowych zawieszonych w wodzie, nazwane w późniejszym czasie ruchami Browna. 

Wyjaśnienie tego procesu przez termiczne ruchy cząsteczek wody zasugerował w 1877 roku 

Joseph Delsaulx, a w 1905 roku Albert Einstein przedstawił jego pełną matematyczną analizę. 

Fundamentalny wkład do teorii ruchów Browna wniósł w latach 1906–1917 Marian 

Smoluchowski (stworzył przy okazji nową gałąź fizyki statystycznej określanej obecnie jako 

procesy stochastyczne). Analiza Einsteina została potwierdzona eksperymentalnie po raz 

pierwszy już w 1906 roku, przez Theodora Svedberga, a Jean Baptiste Perrin wykorzystał 

dwa lata później teoretyczne prace Einsteina i Smoluchowskiego do eksperymentalnego 

wyznaczenia mas i „rozmiarów” atomów, dzięki czemu potwierdził ostatecznie teorię 

Daltona.  

W 1869 roku Dmitrij Mendelejew opublikował pierwszy układ okresowy pierwiastków. 

W 1897 roku J. J. Thomson odkrył istnienie elektronów podczas badania promieni 

katodowych i doszedł do wniosku, że znajdują się one w każdym atomie. Tym samym obalił 

tezę, że atomy są ostatecznymi, niepodzielnymi elementami materii. Thomson stworzył 

pierwszy model struktury atomu, w którym ujemnie naładowane elektrony unoszą się w 

jednorodnej, dodatnio naładowanej kuli. Niepoprawność tego modelu wykazali w 1909 roku 
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Hans Geiger, Ernest Marsden i Ernest Rutherford, gdy podczas bombardowania złotej folii 

cząstkami alfa odkryli, że tylko niewielka część z nich jest odbijana, co było sprzeczne z 

przewidywaniami modelu Thomsona. Na podstawie tych wyników Rutherford stworzył nowy 

model atomu, w którym dodatni ładunek i większość masy atomu są skupione w niewielkim 

jądrze w jego centrum, a ujemnie naładowane elektrony krążą wokół jądra.  

W 1913 roku Frederick Soddy podczas badania produktów rozpadu promieniotwórczego 

odkrył, że atomy każdego pierwiastka mogą występować w kilku odmianach różniących się 

nieco masą atomową. Określenie izotop (z gr. isos topos – „w tym samym miejscu”) 

zasugerowała mu szkocka pisarka i lekarka Margaret Todd (1859–1918). W tym samym 1913 

roku fizyk Niels Bohr zaproponował wyjaśnienie występowania linii spektralnych w widmach 

emisyjnych pierwiastków przez wprowadzenie hipotezy istnienia zestawu dopuszczalnych 

orbit, na których elektrony mogą krążyć wokół jądra atomowego. Z modelu tego skorzystał 

Gilbert Newton Lewis, który w 1916 roku postawił hipotezę, że istotą wiązań chemicznych 

jest wymiana i współdzielenie elektronów znajdujących się na najbardziej zewnętrznych 

orbitach atomowych. Trzy lata później, w 1919 roku, Irving Langmuir zaproponował 

koncepcję mówiącą, że podobieństwo właściwości chemicznych pierwiastków tworzących 

grupy w układzie okresowym jest efektem lokalizacji elektronów na pewnych orbitach 

tworzących powłoki elektronowe.  

W 1922 roku doświadczenie Sterna–Gerlacha pokazało, że kierunek wektora 

magnetycznego momentu dipolowego atomów jest skwantowany, co zgodnie z mechaniką 

klasyczną nie powinno mieć miejsca. Dwa lata później Louis de Broglie zasugerował, że 

wszystkie cząstki mogą zachowywać się jak fale. W 1926 roku Erwin Schrödinger rozwinął tę 

ideę i przedstawił matematyczny model atomu, w którym ruch elektronów został opisany 

funkcjami fal stojących. Konsekwencją opisywania cząstek jako fali było to, że 

matematycznie niemożliwe stało się jednoczesne określenie ich położenia i pędu, co zostało 

sformułowane jako zasada nieoznaczoności przez Wernera Heisenberga w 1926 roku. 

Zgodnie z nią, zwiększając precyzję pomiaru położenia, zmniejsza się jednocześnie precyzję 

pomiaru pędu i vice versa. Model Schrödingera umożliwił rozwiązanie problemów, które 

napotykały wcześniejsze modele przy wyjaśnianiu istnienia linii spektralnych atomów 

cięższych od wodoru.  

W 1932 roku fizyk James Chadwick odkrył neutron – elektrycznie obojętną cząstkę 

podobną do protonu. Sześć lat później, w 1938 roku, niemiecki chemik Otto Hahn podczas 

próby uzyskania cięższych pierwiastków skierował strumień neutronów na atomy uranu. 

Produktem okazał się lżejszy pierwiastek – bar. Rok później Lise Meitner i Otto Frisch 
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potwierdzili, że eksperyment ten był pierwszym sztucznie wywołanym rozbiciem jądra 

atomowego.  

Po 1950 roku rozpoczęto budowę licznych akceleratorów i detektorów cząstek. Ich 

wykorzystanie pozwoliło fizykom badać wyniki zderzeń atomów poruszających się z dużymi 

prędkościami, dzięki czemu odkryto dziesiątki, a później – setki nowych cząstek. Ich 

strukturę wyjaśnili w 1964 roku, niezależnie od siebie, Murray Gell-Mann i George Zweig, 

którzy wprowadzili pojęcie kwarków, czyli najmniejszych znanych, jak na razie, cząstek 

materii. Neutrony i protony okazały się hadronami, cząsteczkami zbudowanymi z kwarków. 

Model standardowy, wyjaśniający strukturę jądra atomowego, stworzono właśnie z wykorzystaniem 

kwarków i opisu sił, jakim one podlegają.  

Tak następował rozwój teorii atomowej od filozoficznej idei do fizycznej rzeczywistości. 

Niniejsze opracowanie przedstawia odkrycia, sylwetki badaczy i koncepcje, które 

doprowadziły do współczesnego opisu atomu – niegdyś uważanego za podstawowy budulec 

materii, a który w rzeczywistości posiada wewnętrzną strukturę. Monografia przeznaczona 

jest dla studentów i osób o wykształceniu ogólnym, a jej celem jest przekazanie w prosty i 

zrozumiały dla niespecjalistów sposób opisu teoretycznych i praktycznych zagadnień, z 

którymi mierzyli się na przestrzeni lat uczeni pracujący nad problemami budowy materii. 

Autor starał się uniknąć nadmiernej recytacji faktów, ale jednocześnie – zawrzeć taką ilość 

podstawowych informacji, która pozwoli na korzystanie z książki jako źródła do dalszych 

studiów. Podstawową strukturę organizacyjną opracowania wyznacza chronologia, 

podkreślająca ciągłość rozwoju pojęć. Aby zwiększyć atrakcyjność tekstu i ożywić 

prezentowane zagadnienia, odkrycia naukowe zostały przedstawione w ramach szerszej 

analizy, uzupełnionej danymi bibliograficznymi. 
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Podstawy	teorii	atomowej	

 

Aby zrozumieć pojęcie atomu w taki sposób, w jaki pojmowano je w starożytności, 

trzeba zdawać sobie sprawę, że ówczesna percepcja nauki była inne niż obecna. Grecy 

prezentowali filozoficzne podejście do otaczającego świata, a w podejmowanych przez nich 

próbach rozwiązywania problemów pojawiła się idea najmniejszych elementów materii, czyli 

właśnie atomów. Koncepcję Leucippusa atomowej budowy materii, zgodnie z którą jest ona 

zbudowana z małych, niepodzielnych, niezmiennych i nieprzenikliwych cząstek, wykorzystał 

i rozwinął Demokryt. Jego idee z kolei zastosował Epikur, który wprowadził je do podstaw 

swojej filozofii materialistycznej. Filozofia ta została szeroko rozpowszechniona w świecie 

zachodnim dzięki dziełu De Return Natura rzymskiego poety Tytusa Lukrecjusza Carusa, 

lepiej znanego jako Lukrecjusz, żyjącego w I wieku p.n.e. Gdy w XVII wieku odradzała się 

nauka eksperymentalna, to właśnie De Return Natura wywarła chyba największy wpływ na 

teorie ówczesnych uczonych. Idea atomowa bazująca na tym dziele była szczególnie ważna 

dla badaczy angielskich i odegrała istotną rolę w rozważaniach Roberta Boyle’a, twórcy 

nowoczesnej chemii, czy Isaaca Newtona, twórcy fizyki matematycznej. Ci uczeni natomiast 

wywarli potężny wpływ na ówczesnych empirystów, których badania ugruntowały, a 

następnie rozszerzyły teorię atomową. 

Filozofia , tak w swoich początkach jak i obecnie, zajmowała się wyjaśnianiem 

otaczającego świata. Najstarsze elementy systematycznego myślenia filozoficznego 

przypisywane są Talesowi z Miletu, który żył około 600 roku p.n.e. Jego koncepcja myślenia 

filozoficznego polegała na redukcji różnorodności zjawisk do specyficznej jedności. W 

związku z tym założył on, że istniała pewna materia pierwotna, która podlegała różnorodnym 

modyfikacjom i ostatecznie wytworzyła wszystko to, co nas otacza. Idea materii pierwotnej 

okazała się niezwykle żywotna. Hipoteza Prouta, ogłoszona w roku 1815 przez Williama 

Prouta, stanowi najbardziej wyraźny powrót do tej koncepcji. Dla Talesa materią pierwotną 

była woda; zgodnie z hipotezą Prouta atomy wszystkich pierwiastków zbudowane są z 

atomów wodoru. Heraklit, żyjący około roku 480 p.n.e., rozpatrywał problem zmian, jakim 

wszystko podlega, i dowodził, że materia pierwotna była ogniem. Mniej więcej w tym samym 

czasie co Heraklit problemem trwałości i zmiany zajmował się Parmenides. Doszedł on do 

wniosku, że rzeczywista jest stałość, a zmiany są jedynie iluzją. Spostrzeżenia tego filozofa, 

zawarte w krótkim stwierdzeniu „byt jest, a niebytu nie ma”, doprowadziły go do uznania 

poznania zmysłowego za niewiarygodne.  
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Wieczność i stałość bytu dowiedzioną na zasadzie rozumowej przedstawił Giovanii 

Reale w poemacie, którego fragment brzmi następująco: 

Tylko ta jedna opowieść 

O drodze, że jest, pozostaje. Na niej są bardzo liczne 

Oznaki tego, że byt niezrodzony jest też niezniszczalny, 

Całkowity oraz jedyny, niewzruszony oraz doskonały. 

Nie był kiedyś ni będzie, gdyż teraz jest razem wszystek. 

Jeden, rozciągły. Bo jakiż rodowód szukałbyś dla niego? 

Jakże i skąd miałby wyróść? Otóż nie pozwolę mówić tobie 

I myśleć, że z niebytu, gdyż ani wyrazić, ani zrozumieć 

Nie można owego nie jest. Jakiż to przymus by go skłonił 

Z nicości poczynając, prędzej czy później, się narodzić? 

Koncepcje Parmenidesa zaowocowały wprowadzeniem do rozważań o naturze rzeczy 

dualizmu odróżniającego myśli zarówno od zawodnych spostrzeżeń zmysłowych, jak i 

dedukcyjnej metody badań rzeczywistości. Idee te wywarły istotny wpływ na Demokryta, 

który wrażenia zmysłowe uznawał za subiektywne, a wiedzę wynikającą z doświadczeń – za 

obarczoną niepewnością wynikającą z subiektywności. Zgadzał się on jednak z 

Parmenidesem w kwestii niezmienności bytu, toteż starał się pogodzić ją z własnym 

doświadczeniem, które wskazywało na zmienność zjawisk. Zauważył, że gdyby zmiany 

traktować jako iluzje, to wszelka nauka o naturze stałaby się niemożliwa. Aby rozwiązać ten 

problem, Demokryt wprowadził w miejsce jednego bytu Parmenidesa wiele stałych i 

niepodzielnych „istot”, które nazwał atomami. Zmienność zjawisk uznał za wynik poruszeń i 

zmiany ułożenia niezmiennych atomów. Zgodnie z jego koncepcją, jedynymi cechami 

odróżniającymi atomy od siebie miały być kształt, położenie i uporządkowanie. Ciągły ruch 

atomów w próżni miał być jedyną przemianą, jakiej ulegały. Istnienie próżni uznał za 

konieczne, aby atomy miały miejsce do poruszania się. Idee Demokryta pojawiły się w 

filozofii materialistycznej Epikura, zgodnie z którą świat jest realny, czyli rządzony przez 

prawa natury.  

Filozoficzne rozważania poprzedników znalazły swoje odniesienie – i zostały 

rozbudowane – we wspomnianym już De Rerum Natura Lukrecjusza. Dzieło to jest uważane 

obecnie, nie bez powodu, za zawierające współczesne rozumienie świata. We fragmencie 

„Ruchy i kształty atomów” zamieszczonym na początku drugiej księgi znajdujemy dyskusję 

ruchu drobinek kurzu widocznego w wiązce światła. Zjawisko to łączy się z prądami 
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konwekcyjnymi występującymi w powietrzu. Lukrecjusz zasugerował jednak inne 

wyjaśnienie, wskazujące, że ruch małych drobinek odbywa się za sprawą będących w ciągłym 

ruchu atomów: 

Tembardziej jeszcześ winien na owe ciałka baczyć, 

Które gonią się ciągle w promieniu słońca drżącym, 

Że ich gonitwa da ci odkryć nieustający, 

Wieczny ruch wszechmaterii, ukryty twemu oku. 

Patrzaj: niejeden pyłek, nagle czemś pchnięty z boku 

Albo z tyłu, odskoczy i innym dąży chodem, 

Aby znów w drodze znaleźć zderzenie lub przeszkodę. 

Błąd ten bystrym umysłem do samych ziaren odniesiesz. 

Najpierw bowiem w ruch wchodzą atomy same przez się, 

Potem ciała najmniejsze, z zarodków zbite nielicznych, 

Które — jakby pierwotnej sile atomów najbliższe — 

Dają się pchnąć najłatwiej, i gdy je w ruch wprawiono, 

Z kolei go oddają większym, ściślejszym gronom. 

Tak od zarodków drobnych ruch się poczyna wszelki, 

Aż do naszego wzroku dochodząc w rzeczach wielkich. 

Wyjaśnienie to z jednej strony wskazuje na kinetyczną teorię materii, a z drugiej 

pokazuje, że obserwowany ruch bardzo małych (mikroskopowych) cząstek w gazie jest 

wynikiem ruchu atomów. Właśnie ten rodzaj ruchu został zaobserwowany – dla 

mikroskopijnych drobin zawieszonych w cieczy – przez brytyjskiego botanika Roberta 

Browna w 1827 roku. Przyczyna tego zjawiska, obecnie noszącego nazwę ruchów Browna, w 

momencie odkrycia była niejasna, pomimo że kinetyczna hipoteza materii została już 

wcześniej zasugerowana przez Roberta Boyle’a, Roberta Hooke’a, Daniela Bernoulliego i 

innych uczonych. Dopiero w roku 1860, gdy Rudolf Clausius i James Clerk Maxwell 

ugruntowali kinetyczną teorię gazów, ruchy Browna znalazły swoje uzasadnienie. 

Interesujące mogą być spekulacje, o ile szybciej następowałby rozwój nauki, gdyby uczeni 

epoki wiktoriańskiej znali dzieło Lukrecjusza tak dobrze jak ich poprzednicy, czyli właśnie R. 

Boyle, I. Newton czy R. Hooke. 

O życiu Lukrecjusza wiadomo niewiele. Jedynym znanym źródłem informacji o nim 

jest Chronica Eusebia Hieronima ze Strydonu, według której Lukrecjusz, urodzony w 94 roku 

p.n.e., oszalał po zażyciu napoju miłosnego, podczas przebłysków świadomości napisał wiele 
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ksiąg, a w wieku 44 lat popełnił samobójstwo. Przekazana przez Hieronima historia wydaje 

się mało wiarygodna, jeśli wziąć pod uwagę racjonalizm zawarty w De rerum natura. 

Wzmianka o Lukrecjuszu pojawia się w biografii Wergilego napisanej przez Donata, 

rzymskiego gramatyka i historyka literatury z IV wieku n.e., gdzie znajdujemy informację o 

śmierci Lukrecjusza 15 października 55 roku p.n.e. 

Wiry	i	cząstki:	René	Descartes	(1596–1650)	

Koncepcja teorii atomistycznej wywodząca się z filozofii Demokryta i Epikura oraz 

przedstawiona przez Lukrecjusza popadła w zapomnienie na siedemnaście stuleci. Dopiero 

wraz z odrodzeniem się nauk eksperymentalnych, u szczytu renesansu, naukowcy z terenu 

Europy Zachodniej zaczęli poważnie traktować dawne idee. Podczas gdy Johannes Kepler 

prowadził badania, które nadały sens i nowe znaczenie hipotezie heliocentrycznej Kopernika, 

a Galileo Galilei kładł podwaliny mechaniki newtonowskiej, w La Haye w prowincji 

Touraine we Francji 31 marca 1596 roku urodził się René Descartes (Kartezjusz). Jego ojciec 

był odnoszącym sukcesy prawnikiem i urzędnikiem we władzach lokalnego parlamentu 

Bretanii. Matka, Jeanne Brochard, zmarła już w 1597 roku, podczas narodzin kolejnego syna, 

żyjącego jedynie kilka dni.  

René był słabego zdrowia, jednak problemy zdrowotne nie miały wpływ na zdolności 

intelektualne, a jedynie spowodowały narzucenie specyficznego stylu życia. Gdy w wieku 8 

lat rozpoczął naukę w nowo założonym kolegium jezuickim w La Flèche w Anjou, jego stan 

zdrowia było tak zły, że rektor nadał mu niezwykły przywilej uczestniczenia w zajęciach 

tylko w godzinach dopołudniowych. Ten sposób nauki, sprzyjający refleksji, Kartezjusz 

stosował przez całe swoje życie. Lata spędzone w La Flèche wspominał w późniejszym 

okresie z uczuciem, ale przede wszystkim wyrażał uznanie dla charakteryzującego ją poziomu 

nauczania – określał ją we wspomnieniach jako jedną z najlepszych w Europie. Mimo to 

rosnące niezadowolenie z formalnego trybu nauczania skłoniło szesnastoletniego Descartes’a 

do opuszczenia szkoły i przeniesienia się do Paryża. Spędził tam niemal rok na samotnych 

rozmyślaniach, aby ostatecznie wrócić do studiowania, tym razem na Uniwersytecie w 

Poitiers. Pragnienie zrozumienia natury ludzkiej i zasad kierujących społecznościami 

spowodowało, że w maju 1617 roku, gdy miał 21 lat, zaciągnął się jako wolontariusz do 

szkoły wojskowej w holenderskiej Bredzie. Lata spędzone w tym mieście były dla niego 

istotne z jednego powodu: przypadkowo spotkał tam ówczesnego rektora college’u w 

Dorchecht Isaaca Beeckmana – znakomitego matematyka, z którym przyjaźnił się do końca 

życia.  
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Po dwóch latach spędzonych w Bredzie Kartezjusz zaciągnął się do armii księcia 

Bawarii. W listopadzie 1619 roku stacjonował w miejscowości Neuburg nad Dunajem. Ze 

względu na chłodną i deszczową pogodę zamknął się w ciepłym pokoju i całkowicie oddał 

rozmyślaniom. Najprawdopodobniej wtedy stworzył swój system metody filozoficznej. W 

rozważaniach wyszedł od zasadniczego zwątpienia o wszystkim, co nazywane jest 

poznaniem, i doszedł do stwierdzenia, iż jedynie uświadomienie sobie zwątpienia jest 

bezwzględnie pewne. Wątpienie uznał za akt myśli. Fakt myślenia z kolei uważał za 

oczywisty i dany w sposób prosty oraz bezpośredni, ideę jasną i wyraźną, a tym samym 

niewymagającą dalszego uzasadniania.  Z faktu myślenia wynikało zdaniem Kartezjusza 

równocześnie istnienie myślącego podmiotu. Tak stworzył on swoje „cogito ergo sum” 

(myślę, więc jestem). Twierdzenie to traktował jako prostą i zasadniczą ideę, która jest 

podstawą wiedzy pewnej i z której wywodzą się kolejne sądy.  

Kolejne lata Kartezjusz spędził na podróżowaniu po Europie w celu zdobycia 

doświadczeń. W roku 1628, w wieku 32 lat, postanowił zakończyć wędrówkę i poświęcić się 

filozofii i rozmyślaniom. Jako że przedkładał Amsterdam nad Paryż czy francuską wieś, 

zamieszkał w Holandii – kraju, w którym powstawały nowe akademie i uniwersytety 

działające w atmosferze tolerancji religijnej i wolności głoszenia poglądów. Atmosfera 

ówczesnej Holandii ta miała decydujący wpływ na decyzję Kartezjusza, aby to właśnie w tym 

kraju rozpocząć systematyczną pracę, której poświęcił on resztę swojego życia. W Holandii 

spędził następne 20 lat w, jak to określił, „trzynastu różnych miejscach i w dwudziestu 

czterech różnych siedzibach”.  

Poświęcenie się systematycznej pracy i rozważaniom filozoficznym, jak również 

pragnienie prywatności, jakie cechowało Kartezjusza, nie sprawiały, że żył jak samotnik. W 

okresie zamieszkiwania w Holandii wśród jego przyjaciół znaleźli się Isaac Beeckman czy 

matematyk Constantijn Huygens, ojciec filozofa Christiaana Huygensa, twórcy falowej teorii 

światła. Ponadto Kartezjusz utrzymywał kontakty listowne z uczonymi z całej Europy. Nie 

wahał się przed angażowaniem w spory naukowe. Jeden z jego biografów zanotował, że 

„rzeczywiście miał szczególny talent do wzbudzania i przedłużania sporów pomiędzy 

uczonymi”. Nie opublikował swoich przemyśleń z okresu wędrówki po Europie, ale podczas 

pobytu w Holandii zaczął rozwijać tematy, którymi był zainteresowany. Jego pierwszym 

dziełem był wielki traktat zatytułowany Le Monde ou un Traité de la Lumiére (Świat albo 

Traktat o świetle) ukończony w 1633 roku. W przededniu publikacji traktatu do Kartezjusza 

dotarła informacja o potępieniu Galileusza przez inkwizycję. Descartes zdawał sobie sprawę, 

że poglądy zawarte w rozprawie są analogiczne do tych prezentowanych przez Galileusza, 
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czyli bazują na systemie kopernikańskim, toteż zaniechał wydania swojego dzieła. Zostało 

ono wydane drukiem dopiero po śmierci autora, w roku 1664, w Paryżu. Części traktatu Le 

Monde ou un Traité de la Lumiére zostały zamieszczone w późniejszej Rozprawie o metodzie, 

wydanej po raz pierwszy w roku 1637 wraz z esejami La Dioptrique, Les Meteores oraz La 

Geometrie. Przygotowany przez autora kompletny tekst Le Monde, un Traité de la Lumiére 

nie zachował się w całości do czasów współczesnych. Znane są tylko pierwsza i końcowa 

część; ta ostatnia zatytułowana jest L’homme, et un Traité de la formation du foetus (Traktat o 

człowieku).  

W 1641 roku Kartezjusz opublikował Medytacje o pierwszej filozofii (oryg. 

Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animæ immortalitas 

demonstratur). W dziele tym przedstawił wykład o poszukiwaniu podstaw wiedzy pewnej, 

jako zasady koniecznej wszelkiego ludzkiego poznania. Publikacja stanowi rozszerzenie 

problematyki zawartej we wcześniejszej Rozprawie o metodzie (oryg. Discours de la 

méthode), a poszukiwana podstawa wiedzy zostaje odnaleziona w znanej z niej formule 

„myślę, więc jestem”.  

W 1649 roku francuski ambasador na dworze szwedzkim Pierre Channut zasugerował 

królowej Krystynie zaproszenie Kartezjusza do Sztokholmu, aby studiowała ona pod jego 

kierunkiem filozofię i skorzystała z jego rad przy organizowaniu szwedzkiej akademii nauk. Z 

pewną niechęcią w październiku tego roku Kartezjusz przybył do Szwecji. Surowy klimat i 

konieczność odbywania dyskusji z królową o piątej rano stanowiły zbyt duże obciążenie dla 

wątłego zdrowia uczonego. 1 lutego 1650 roku zapadł na zdrowiu, a początkowe 

przeziębienie przerodziło się w groźne zapalenie płuc. Dziesięć dni później Kartezjusz zmarł. 

Żył 54 lata. 

Chociaż poglądy Descartes’a na atomową budowę materii były błędne, jego wpływ na 

naukę europejską, a zwłaszcza na tych, którzy kształtowali myśl atomistyczną, był ogromny. 

To właśnie on był czołową postacią, która obaliła arystotelesowskie przyrodoznawstwo 

funkcjonujące przez niemal dwadzieścia wieków. Rzeczywistość ziemska Arystotelesa 

składała się z czterech żywiołów – ziemi, wody, ognia, powietrza – a nadziemska 

rzeczywistość, czyli gwiazdy, zbudowana była z eteru. Rzeczywistości te zostały zanegowane 

przez Kartezjusza. Uważał on, że wszystko składa się z jednolitej materii, próżnia nie istnieje, 

poruszane cząstki są od razu zastępowane przez inne, w tym cząstki eteru, które oddziałują ze 

sobą zgodnie z prawami fizycznymi, a ruch odbywa się w trójwymiarowej przestrzeni, której 

żaden punkt nie jest uprzywilejowany. Konsekwencją takiego opisu materii była teoria wirów, 

zgodnie z którą materia znajduje się w ciągłym ruchu kolistym wywoływanym przez 
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zawirowania eteru. Teoria ta odegrała istotną rolę w rozważaniach Roberta Boyle’a 

dotyczących budowy materii. System świata jako grupy wirów był szeroko akceptowany 

nawet wiele lat po tym, jak Newton przedstawił teorię powszechnej grawitacji. Dla wielu 

współczesnych mu naukowców koncepcja Newtona o planetach zawieszonych w pustej 

przestrzeni i utrzymanych na orbicie przez niewidzialną siłę wydawała się istotą doktryny 

okultystycznej. Niemniej teoria wirów Kartezjusza poddana głębszej analizie okazała się 

mechanicznie nieuzasadniona. Pomimo że Kartezjusz wprowadził matematyczny opis 

przyrody połączony z poszukiwaniem potwierdzenia w badaniach empirycznych, jego teoria 

wirów nie pozwalała na dokładne obliczenia i przewidywanie ruchu ciał. W tym zakresie 

teoria grawitacji Newtona stała się dla XVIII-wiecznych astronomów punktem zwrotnym na 

drodze od średniowiecza do czasów współczesnych.  

Teoria atomów Demokryta, zgodnie z którą materia miała składać się z 

niepodzielnych elementów, nie mogła zostać zaakceptowana przez Kartezjusza, którego 

system budowy materii, wynikający z podstawowego założenia opisanego w Zasadach 

filozofii (oryg. Les principes de la philosophie), nie dopuszczał istnienia próżni. Nowe teorie 

matematyczne, jak wprowadzenie algebry do geometrii i stworzenie dzięki temu geometrii 

analitycznej, opracowanie układu współrzędnych oraz idea bezwładności, miały znaczący 

wpływ na Newtona. Co może wydać się dziwne, jeśli wziąć pod uwagę odrzucenie przez 

Kartezjusza pojęcia atomów, musiał on posłużyć się ideą cząstek materii, aby móc zbudować 

swój schemat budowy wszechświata. Pomysł, w jaki jego zdaniem sposób może istnieć układ 

cząstek w materialnym kontinuum, rozwinął w swojej teorii wirów. Dokonał tego poprzez 

skonstruowanie takiej grupy zawirowań, w której każdy konkretny wir reprezentuje obroty 

Układu Słonecznego. Ten skomplikowany system zbudował według schematu, w którym wir 

centralny, podobnie jak inne, składa się z wielu małych części, a każda z nich obraca się 

wokół własnego środka oraz wokół centralnego początku wiru. Zgodnie z wyobrażeniem 

Kartezjusza ten rodzaj ruchu powoduje zaokrąglenie wszystkich fragmentów materii, a 

utworzone w ten sposób kule wędrują na zewnątrz wiru. Rozdrobnione fragmenty 

pierwotnych cząstek gromadzą się w postaci pyłu w centrum wiru i tworzą Słońce oraz 

gwiazdy. W takim ujęciu można, zgodnie z koncepcją Kartezjusza, wyróżnić trzy rodzaje 

materii. Pierwsza z nich to pył tworzący gwiazdy i Słońce. Drugi typ to sferyczne cząstki, 

które w połączeniu z pierwszym rodzajem tworzą niebiosa. Istnieje również trzeci rodzaj 

materii, utworzony z fragmentów pierwotnych cząstek, które przechodząc przez obracające 

się sferyczne cząstki, zostaje zdeformowany. To właśnie ten trzeci rodzaj materii odpowiada 

za masę. 
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Wiry eteru wokół planet (Źródło: René Descartes Principia philosophiae, 1644) 

W teorii Kartezjusza materiał ten może zebrać się wokół centralnego jądra wiru, tworząc 

swego rodzaju  gwiazdę. W pewien sposób można ten opis przyrównać do współczesnej teorii 

powstania układu słonecznego.  

Chociaż teoria Kartezjusza wydaje się spekulacyjna, to jego system był wysoko 

ceniony przez współczesnych mu uczonych. Nie należy zapominać, że system Kartezjusza był 

niezwykle postępowy w stosunku do wcześniejszych teorii i utorował drogę nowoczesnym 

ideom astronomicznym Newtona. Na podstawie koncepcji Kartezjusza można było 

stwierdzić, że materia w Układzie Słonecznym nie różni się od tej, jaka istnieje na Ziemi. 
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Obowiązujący przed nim system Arystotelesa wskazywał, że sfera podksiężycowa zawiera 

uszkodzoną materię, w które możliwe są zmiany, a poza Księżycem znajduje się sfera 

idealna, w której żadna zmiana nie jest możliwa. Porównanie tych dwóch opisów 

rzeczywistości pokazuje, jak rewolucyjna była idea Kartezjusza. Ponadto wkład Descartes’a 

do algebry, geometrii i filozofii usunął z nauki duchy, które nawet Kepler uważał za 

strażników ruchów planet. Ostatecznie powstał opis kosmosu, w którym zjawiska zachodzą 

na racjonalnej, fizycznej podstawie, podobnie jak ma to miejsce na Ziemi. Ten racjonalny 

pogląd Kartezjusza, pomimo wielu niedociągnięć, doprowadził do stworzenia systemu 

stanowiącego istotny postęp w kierunku nowoczesnego rozumienia przyrody i nowoczesnych 

idei funkcjonujących w nauce. 

Cząstki	w	atmosferze:	Robert	Boyle	(1627–1691)	

Większość informacji o życiu Roberta Boyle’a pochodzi z autobiografii oraz pism 

zebranych przez Thomasa Bircha w Collected Works of the Honourable Robert Boyle, 

opublikowanych w roku 1744. Z dokumentów rysuje się obraz człowieka uważającego się za 

narzędzie boskiego planu poprawy człowieczeństwa, planu, którego rezultatem ma być 

dobroczynność i zastosowanie filozofii Francisa Bacona, czyli poprawa kondycji ludzkiej 

poprzez naukę. W okresie, kiedy nauka praktycznie nie istniała, a jej prestiż był znikomy, 

pozycja społeczna Boyle’a i jego atrakcyjna, uprzejma osobowość wywarły wpływ na 

podniesienie statusu społecznego nauki.  

Boyle był jednym z założycieli Królewskiego Towarzystwa Naukowego (The Royal 

Society) i członkiem jego rady naukowej. W czasie pobytów w Londynie regularnie 

uczestniczył w spotkaniach Towarzystwa i pozostał jednym z jego najbardziej wpływowych 

członków. W roku 1680 został wybrany przewodniczącym, ale odmówił przyjęcia 

stanowiska, gdyż statut wymagał złożenia przysięgi odwołującej się do imienia boskiego – 

czynu, na który jego sumienie nie pozwalało.  

Richard Boyle, ojciec uczonego, po ukończeniu Eton College w Cambridge oraz 

praktykach prawniczych w Londynie nie widział dla siebie przyszłości w Anglii, dlatego 

przeniósł się w 1588 roku do Irlandii, gdzie w późniejszym czasie zgromadził pokaźną 

fortunę. W prowincji Munster wybudował wiejską posiadłość Lismore. W roku 1620 uzyskał 

tytuł szlachecki i tym samym stał się pierwszym earlem Corku. Robert Boyle urodził się w 

Lismore 25 stycznia 1627 roku. Był czternastym dzieckiem i siódmym synem lorda. We 

wczesnym dzieciństwie Robertem zajmowali się prywatni nauczyciele uczący go łaciny, greki 

i francuskiego. W wieku 8 lat, po śmierci matki, został wysłany do Eaton, gdzie wykazał duże 
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zainteresowanie nauką, którą przedkładał nad zabawę. Jego ojciec zatrudnił prywatnego 

nauczyciela, Roberta Carew, znającego język irlandzki, aby ten dodatkowo uczył jego synów 

podczas pobytu w Eaton.  

W grudniu 1638 roku, po spędzeniu w Eaton niecałych czterech lat, Robert wraz z 

bratem został wysłany do Genewy w celu kontynuowania nauki. W pamiętnikach zanotował 

opis gwałtownej burzy, która miała wówczas miejsce i która wywarła na nim głębokie, trwałe 

wrażenie. Zjawisko to uznał za demonstrację boskiej mocy. Wzbudziła ona w nim podziw i 

sprawiła, że postanowił poświęcić życie działaniom promującym boskie dzieło na ziemi. 

Spełnienie tego postanowienia stało się możliwe w wyniku zdarzeń, które zaszły na terenie 

Irlandii, i przypadkowej znajomości, którą zawarł po powrocie do kraju. Z powodu 

chwilowych trudności finansowych będących skutkiem buntu w Irlandii w roku 1642 powrót 

Boyle’a z podróży po kontynentalnej Europie nastąpił dopiero w 1644 roku. Podczas 

krótkiego pobytu w Londynie spotkał on protestanckiego uchodźcę z Polski, Samuela 

Hartliba, który wskazał mu kierunek, w jakim powinien podążać, aby spełnić swoje 

postanowienie służby boskiej sprawie. S. Hartlib był utopistą, zainteresowanym założeniem 

filozoficznego college’u, w którym eksperyment byłby metodą odkrywania natury, a 

użyteczna wiedza – celem dociekań. R. Boyle był pod ogromnym wrażeniem tych pomysłów. 

W ciągu kilku miesięcy, gdy osiadł w Stalbridge, które odziedziczył po śmierci ojca, zaczął 

studiować anatomię, medycynę, filozofię naturalną, astronomię, chemię i fizykę oraz teologię. 

Z wyjątkiem dwóch lat, których wymagał nadzór jego posiadłości, spędził większość 

następnych dziewięciu lat w swoim dworku w Dorset. Cały czas utrzymywał kontakty ze 

środowiskiem naukowym Londynu za pośrednictwem Hartliba. Wykazywał wówczas 

szczególne zainteresowanie chemią.  

W 1654 roku, po wyjeździe z Irlandii, został przekonany przez Johna Wilkinsa z 

Wadham College do zamieszkania w Oksfordzie. J. Wilkins był oddanym zwolennikiem 

nowej filozofii eksperymentalnej. Przed wyjazdem do Oksfordu był inicjatorem małej, ale 

wyróżniającej się grupy naukowej w Londynie. Miał dar inspirowania przyjaźni i szacunku 

oraz talent do łączenia ludzi w celu wymiany myśli i poważnych dyskusji na temat 

eksperymentalnych nauk przyrodniczych. W skład grupy spotykającej się regularnie w 

Wadham wchodzili profesorowie geometrii i astronomii John Wallis i Seth Ward, John 

Christian Goddard z Merton College, Ralph Bathurst, późniejszy przewodniczący Trinity 

College, lekarz Thomas Willis, profesor filozofii naturalnej, oraz Christopher Wren, członek 

All Souls College, architekt, który odbudował Londyn po pożarze z roku 1666. W 

późniejszym czasie wszyscy oni stali się założycielami Królewskiego Towarzystwa 
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Naukowego (The Royal Society). Zaproszenie ze strony J. Wilkinsa było dla R. Boyle’a 

atrakcyjne, gdyż oferowało stymulującą atmosferę naukową, w której mógł on kontynuować 

studia teologiczne oraz zajmować się nauką eksperymentalną. Nurtujące Boyle’a przekonanie 

o posiadaniu niedostatecznej wiedzy oraz stan jego zdrowia połączony z pragnieniem 

uzyskania odpowiednich warunków do prowadzenia eksperymentów spowodowały, że 

zamieszkał nie na terenie kampusu, a przy High Street, obok uniwersytetu. Jego pobyt w 

Oksfordzie rozpoczął się w czerwcu 1654 roku i trwał 14 lat. 

Badania R. Boyle’a nad właściwościami atmosfery zostały zainspirowane przez 

przeprowadzone w Niemczech eksperymenty Ottona von Guerickego, opisane w książce 

Mechanica hydraulica-pneumatica, opublikowanej w 1657 roku we Frankfurcie przez jezuitę 

Gaspara Schotta. 

 
Eksperyment O. von Guerickego z półkulami magdeburskimi (Źródło: Rysunek Gaspara Schotta z dzieła Otto 
von Guericke’a Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio 1672) 

W doświadczeniu przeprowadzonym w Magdeburgu Otton von Guericke wykorzystał dwie 

półkule metalowe o średnicy 42 cm każda, o starannie zeszlifowanych krawędziach. Półsfery 

zostały dociśnięte do siebie i uszczelnione, a następnie wypompowano ze środka powietrze. 

Okazało się, że do rozerwania tak powstałej kuli potrzebnych było 16 koni. Guericke 
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zademonstrował w ten sposób istnienie ciśnienia atmosferycznego. Zafascynowany tym 

doświadczeniem R. Boyle stwierdził, że pompa użyta do usunięcia powietrza z metalowej 

kuli może mieć szerokie zastosowanie w innych badaniach nad właściwościami atmosfery. 

Abu przeprowadzać eksperymenty, potrzebował kogoś, kto mógłby ulepszyć konstrukcję 

pompy von Guerickego. T. Willis, członek grupy J. Wilkinsa, polecił swojego asystenta, 

chemika Roberta Hooke’a, który przyjął ofertę i w krótkim czasie skonstruował pompę 

przydatną do eksperymentów zaplanowanych przez Boyle’a. To zapoczątkowało owocny 

związek pomiędzy dwoma badaczami, trwający przez całe życie Roberta Boyle’a. 

R. Hooke  przejawiał trudności w kontaktach interpersonalnych, a ponadto nie był 

„dżentelmenem”, co w XVII-wiecznej Anglii stanowiło istotną wadę, i tylko przyjaźń, jaka 

łączyła go z R. Boylem, umożliwiła mu wstęp do Towarzystwa Królewskiego oraz zapewniła 

warunki realizacji badań, które przyniosły mu sławę. Pierwsze wyniki wspólnych 

eksperymentów  Boyle’a i Hooke’a zostały opublikowane w 1660 roku (w New Experiments 

Physico-Mechanical: Touching the Spring of the Air and their Effects R. Boye’a), a wynikały 

z nich dwa istotne wnioski: po pierwsze, że powietrze, podobnie jak inne substancje 

materialne, ma swoją wagę, a po drugie, że zawiera ono „istotną kwintesencję” niezbędną do 

życia zwierząt, chociaż wiele z zawartych w nim substancji nie służy takiemu celowi. Tym 

samym R. Boyle jako pierwszy zauważył, że powietrze jest mieszaniną różnych substancji, co 

zostało potwierdzone dopiero w momencie odkrycia tlenu przez Josepha Priestly’ego. 

Odkrycie, że powietrze ma ciężar, doprowadziło, po dalszych eksperymentach, do 

stwierdzenia, że atmosfera w pobliżu Ziemi jest ściśnięta, a wywierane przez nią ciśnienie jest 

wystarczające do utrzymania słupa rtęci o wysokości około 29 cali (736 mm). Szereg 

eksperymentów zaowocował powstaniem zbioru esejów filozoficznych, z których szczególne 

znaczenie miały The Sceptical Chymist: or Chymico-Physical Doubts & Paradoxes wydany w 

1661 roku w Londynie oraz Origin of Forms and Qualities according to the Corpuscular 

Philosophy z roku 1666. Pisma Boyle’a, rozwlekłe w formie, można odczytać jako wyrażenie 

poglądów będących poparciem dla korpuskularnej (atomowej) hipotezy budowy materii.  

Grupa J. Wilkinsa, która tak zainspirowała R. Boyle’a, w momencie jego przybycia do 

Oxfordu stopniowo ulegała rozpadowi. W roku 1659 Wilkins opuścił Oxford, by przenieść się 

do Trinity College w Cambridge. Rok wcześniej J. C. Goddard objął stanowisko profesora 

fizyki w londyńskim Gresham College. W listopadzie 1660 roku założono The President, 

Council and Fellows of the Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, czyli 

Królewskie Towarzystwo Naukowe (zwane nieformalnie Royal Society). W związku z tym 

centrum nauki w Anglii przeniosło się do Londynu. W 1662 roku R. Boyle zarekomendował 
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R. Hooke’a na stanowisko kuratora towarzystwa, co na pewien czas przerwało ich bliską 

współpracę, chociaż swoje eksperymenty kontynuował przy pomocy innego asystenta. 

Mimo okresowych pobytów w Londynie, Boyle nie zdecydował się na przeprowadzkę 

do tego miasta aż do 1668 roku, kiedy to zamieszkał ze swoją siostrą Katherine Jones, lady 

Ranelagh, w Pall Mall. W miejscu tym mieszkał do końca życia. 

W 1672 roku Boyle opublikował Essay about the Origin and Virtue of Gems, w 

którym opisał regularną strukturę kryształów jako dowód na atomową budowę materii. 

Kontynuacją tego tekstu był Quicksilver Growing Hot with Gold opublikowany w 1685 roku i 

zawierający opis badań oraz obserwacji dokonanych 20 lat wcześniej. R. Boyle był 

alchemikiem i wierzył, że ma dowody na transmutację metali. Newton, po wykonaniu tajnych 

alchemicznych eksperymentów, napisał do Henry'ego Oldenberga, sekretarza Towarzystwa 

Królewskiego, że wyniki Boyle’a „mogą stanowić podstawę czegoś szlachetniejszego, czego 

nie należy rozpowszechniać bez ogromnych szkód dla świata...”. Lata spędzone przez 

Newtona w Cambridge, oprócz wspaniałego i przenikliwego wglądu w mechanizmy natury, 

zawierają też pewną dozę okultyzmu, który został uwypuklony przez jego biografów. 

 Metody badań R. Boyle’a znacznie różniły się od technik uczonych mu 

współczesnych i były zbliżone do tych stosowanych w czasach obecnych. Zamiast 

samodzielnie wykonywać eksperymenty (chociaż nie stronił od prac laboratoryjnych), 

zatrudniał asystentów do konstruowania potrzebnego sprzętu i prowadzenia pomiarów, a sam 

nadzorował wykonanie badań mających sprawdzić jego pomysły. Obszerny zbiór jego 

publikacji powstał w podobny sposób: nie pisał osobiście swoich traktatów, ale dyktował 

istotne myśli swoim sekretarzom. Takie postępowanie wynikało z okoliczności, w jakich żył. 

Ze względu na jego pozycję społeczną niewłaściwym byłoby, gdyby sam wykonywał pracę 

laboratoryjną. Ówcześnie za rzecz haniebną uznawano, aby człowiek z tytułem szlacheckim 

imał się wykonywania prac fizycznych, a nawet pozostawał w przyjaznych stosunkach z 

robotnikami. Aby jednak nauka mogła się rozwijać, znajomość metod i sposobów 

wykonywania eksperymentów czy urządzeń do nich niezbędnych była koniecznością; z tego 

też powodu Boyle nie unikał angażowania się w działania związane z eksperymentami, które 

zaplanował. Zlecanie wielu czynności asystentom i sekretarzom wynikało także częściowo ze 

stanu jego zdrowia. Wkrótce po zamieszkaniu w Stalbridge, w wieku 20 lat, zaczął cierpieć na 

silne kolki nerkowe wywołane kamicą. To spowodowało, że przez całe dorosłe życie 

troszczył się o swoje zdrowie. Wierzył szarlatanom oferującym panacea na wszystko i 

zażywał je mimo ostrzeżeń lekarzy, wskazujących, że środki te są groźniejsze niż choroba, na 
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którą się uskarża. Przestrzegał drakońskiej diety, zgodnie z którą jedzenie nie ma sprawiać 

przyjemności, a jedynie utrzymywać przy życiu.  

Pisma R. Boyle’a z lat 80. XVII wieku mają charakter głównie traktatów religijnych. 

Zmarł 30 grudnia 1691 roku podczas pracy nad korektą Essay on the General History of the 

Air, pracy dotyczącej badań, którym poświęcił całe życie. Thomas Birch, biograf Boyle’a, 

przedstawił jego sylwetkę w słowach: „Życie spędził w pogoni za zrozumieniem natury […] 

oraz w najbardziej racjonalnej żarliwej adoracji swego boskiego Autora”. 

W swoich pracach Boyle wysuwał hipotezę, że powietrze składa się z kilku rodzajów 

substancji pełniących różne funkcje. Tłumaczył ściśliwość powietrza zbliżaniem się do siebie 

elastycznych atomów lub też wzajemnym oddziaływaniem atomów znajdujących się w 

wirowym ruchu. To drugie twierdzenie było ewidentnie zapożyczone z teorii wirów 

Kartezjusza. W tekście General History of the Air R. Boyle wyróżnił trzy rodzaje cząstek 

tworzących atmosferę: pierwsze to opary z różnych źródeł, drugie – mniejsze lub „subtelne” 

cząstki niosące efekty magnetyczne i światło, natomiast trzecie to cząstki odpowiadające za 

ściśliwość powietrza. Te ostatnie miały wykazywać się elastycznością, wynikającą z ich 

podobieństwa do zwiniętych sprężyn wykonujących wirujący ruch. Jak widać, poglądy R. 

Boyle’a na budowę materii ujawniały silny wpływ kartezjanizmu. Eksperymenty i pytania, 

jakie stawiał, trafiały wprost w sedno fizyki Kartezjusza, jak choćby pogląd, że aspektem 

materii jest rozciągłość, a prawdziwa próżnia nie może istnieć, ponieważ brak jest jej 

wymiarów. Gdyby dało się wykazać istnienie próżni, fizyka Kartezjusza musiałaby upaść. 

Boyle nie był w stanie wykazać istnienia próżni. Pompy, którymi posługiwał się do usuwania 

powietrza ze zbiorników, były do tego celu niewystarczające.  

Zainteresowanie zagadnieniem kartezjańskiego eteru skłoniło Boyle’a do 

przeprowadzenia wielu eksperymentów, które jednak nie przyniosły żadnych pozytywnych 

rezultatów w odniesieniu do eteru. Wyniki tych eksperymentów miały natomiast podstawowe 

znaczenie nie tylko dla teorii atomowej, ale także dla każdej teorii fizycznej. W 1662 roku 

Boyle ogłosił prawo wiążące objętość gazu z ciśnieniem i temperaturą, zgodnie z którym w 

stałej temperaturze iloczyn ciśnienia i objętości gazu jest wielkością stałą. Prawo to obecnie 

nosi nazwę prawa Boyle’a–Mariotte’a, gdyż zostało odkryte niezależnie przez Edme’a 

Mariotte’a we Francji w roku 1676. Oczywiście w krajach anglosaskich jest ono określane 

prawem Boyle’a, a we Francji – prawem Mariotte’a. 

Chemia była dla R. Boyle’a nauką o składzie substancji, a nie tylko dodatkiem do 

alchemii i medycyny. Jako pierwszy zdefiniował on pojęcie pierwiastka chemicznego jako 

składnika, którego nie da się rozłożyć na prostsze substancje. To jemu zawdzięczamy 
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rozróżnienie pomiędzy mieszaninami i związkami chemicznymi. Dzięki swoim 

eksperymentom chemicznym znacząco udoskonalił techniki wykrywania składników 

związków chemicznych i nadał tym procesom ogólną nazwę analizy chemicznej. W ramach 

rozwoju analizy wykorzystał, jako pierwszy uczony, wskaźnik pozwalający na rozróżnienie 

odczynu roztworu.  

Boyle był człowiekiem głęboko religijnym. Mówiono, że nigdy nie wymówił imienia 

boskiego bez chwilowej przerwy w wypowiedzi mającej podkreślić cześć przykładaną do 

wypowiadanych słów. Dużo czasu spędzał na modlitwach i medytacji, napisał wiele traktatów 

o religii i teologii, swobodnie cytował z pamięci fragmenty Biblii po angielsku i po grecku. 

Przez 16 lat, od 1661 do 1677 roku, był dyrektorem słynnej Brytyjskiej Kompanii 

Wschodnioindyjskiej. Do objęcia posady skłoniła go chęć propagowania chrześcijaństwa 

wśród rdzennych mieszkańców różnych rejonów świata. W ramach sprawowanej funkcji 

wywierał wpływ na pracowników Kompanii w celu poprawy warunków bytowych na 

terenach objętych ich działaniami. Wspierał także tłumaczenia Biblii na języki turecki, 

arabski i malajski oraz dialekty rdzennej ludności na terenie kolonii w Massachusetts. Około 

jednej trzeciej swoich dochodów przeznaczał na cele charytatywne i na rozwój nauki.  

Robert Boyle nigdy się nie ożenił, być może z powodów religijnych, ale, co bardziej 

prawdopodobne, ze względu na zły stan zdrowia. Pomimo wysokiego statusu społecznego i 

bogactwa żył bardzo skromnie. Był szczery, wyjątkowo uprzejmy i troskliwy wobec innych. 

W ramach samodyscypliny nauczył się uważnie słuchać opinii innych osób. Te cechy 

powodowały, że wiele osób, tak z Londynu, jak i z zagranicy, szukało z nim kontaktu, na co 

prywatnie narzekał – twierdził, że niejedna z nich marnuje jego czas na błahostki. W 

przeciwieństwie do wielu innych uczonych publikował szczegółowe opisy swoich 

eksperymentów oraz przemyśleń i nie próbował niczego zataić dla zysku. 

Materia	i	ruch:	Robert	Hooke	(1635–1703)	

Robert Hooke, zgodnie ze słowami Richarda Wallera, sekretarza Towarzystwa 

Królewskiego, „…chodził bardzo szybko, silnie zgarbiony […] mając do noszenia jedynie 

lekkie ciało i bardzo dużo spraw i duchów, które mu towarzyszyły”. Waller opublikował zbiór 

prac Hooke’a dwa lata po śmierci tego ostatniego, w 1705 roku, i zadedykował go 

Newtonowi, który wtedy piastował stanowisko prezesa Towarzystwa Królewskiego. Trudno 

zrozumieć dedykację, jaką opatrzył Waller pośmiertne wydanie prac Hooke’a, jako że to 

właśnie pomiędzy Newtonem a Hookiem wystąpił spór o prawo pierwszeństwa odkryć w 

optyce i mechanice planet. Newtona charakteryzowała wręcz chorobliwa awersja do 
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angażowania się w jakiekolwiek swady. W miarę jak kontrowersje pierwszeństwa odkryć 

narastały, odczuwał do Hooke’a nieodpartą niechęć, narastającą do tego stopnia, że wolał 

raczej nie publikować swojego dzieła Optikcs (Optyka) i nie zaakceptować stanowiska w 

Towarzystwie Królewskim do momentu, aż R. Hooke umrze. W tym kontekście warto 

przyjrzeć się temu, co pisał R. Waller o R. Hooke’u. Scharakteryzował go jako skrajnie 

wychudzonego człowieka o bladej cerze, niedbającego o wygląd zewnętrzny. Jednocześnie 

opisywał go jako bardzo aktywnego, niespokojnego oraz niestrudzonego geniusza, który nie 

zwykł tracić czasu na sen i często pracował całymi nocami. Z wiekiem melancholia, 

nieufność, duma i zazdrość, jakie miał prezentować w stosunku do innych Hooke, według 

Wallera ulegała pogłębieniu.  

Sylwetka, jaką opisał Waller, człowieka prowadzącego życie pustelnika czy też 

cynika, w rzeczywistości była jaskrawo przerysowana i niepasująca do charakteru opisywanej 

osoby. R. Hooke przez całe życie prowadził osobisty i szczegółowy dziennik. Zachowały się 

jego pamiętniki, które zostały opublikowane w 1935 roku, w trzechsetną rocznicę jego 

urodzin. Wynika z nich, że Hooke prowadził bardzo aktywne życie, był obdarzony ciepłymi, 

ludzkimi uczuciami, i że, w przeciwieństwie do Newtona, nie żywił żadnych trwałych urazów 

i nie przejawiał złej woli. Krótka analiza jego życia pozwoli nam spojrzeć z pewnej 

perspektywy na jego miejsce w nauce, wpływ na współczesnych mu ludzi i osiągnięcia, które 

przekazał tym, którzy przyszli po nim. 

Robert Hooke urodził się 18 lipca 1635 roku. Był synem wikariusza z małej parafii 

Freshwater na wyspie Wight. Jako młody chłopak borykał się nieustannie z silnymi bólami 

głowy. Pomimo kłopotów zdrowotnych wykazywał duży zapał do nauki, chociaż lekcje, które 

odbywał z ojcem, przyprawiały go o potworne migreny. Z ich powodu ojciec zaprzestał 

nauczania syna. Kolejnych kilka lat Robert nie pobierał regularnych nauk, a czas spędzał na 

konstruowaniu przeróżnych aparatów mechanicznych. Ponieważ przejawiał duży talent w 

tworzeniu szkiców, po śmierci ojca w 1648 roku, w wieku 13 lat, został wysłany do Londynu, 

gdzie miał zostać uczniem wielkiego malarza portretowego sir Petera Lely’ego. Robert 

szybko zniechęcił się do sztuki i wstąpił do Westminster School, gdzie wykazał się dużymi 

zdolnościami i osiągnięciami w matematyce, mechanice, łacinie i grece. W wieku 18 lat, w 

roku 1653, został chórzystą w Christ Church w Oksfordzie. Zmiany polityczne w okresie 

Republiki Angielskiej (Commonwealth of England), konkretnie zakaz wykonywania muzyki 

kościelnej, spowodowały, że Hooke z chórzysty został młodym stypendystą.  

Po dwóch latach pobytu w Oxfordzie Hooke został zatrudniony na stanowisku 

asystenta chemika przez doktora Thomasa Willisa, członka grupy naukowej, którą założył 
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wspomniany wcześniej John Wilkins. Wilkins był zagorzałym orędownikiem powstającej 

właśnie w Anglii filozofii eksperymentalnej i to on najsilniej optował za powstaniem 

Królewskiego Towarzystwa Naukowego (Royal Society). Dzięki wsparciu badań naukowych 

Wilkinsowi udało się nakłonić R. Boyle’a do pozostania w Oksfordzie, i to właśnie on 

spowodował, że Christopher Wren, późniejszy członek kolegium All Souls, dołączył do grupy 

Wilkinsa. Gdy R. Boyle poszukiwał kogoś, kto byłby w stanie ulepszyć konstrukcję pompy 

próżniowej niezbędnej do eksperymentów, Willis polecił swojego asystenta. Wynikające z 

tego zaangażowanie R. Hooke’a w prace członków grupy naukowej wpłynęło na całe jego 

późniejsze życie. Związek z Boylem, a później z Wrenem spowodował jego czynny udział w 

pracach powstałego Towarzystwa Królewskiego. Momentem przełomowym była konstrukcja 

pompy próżniowej, której wykorzystanie i uzyskane rezultaty eksperymentów ugruntowały 

reputację R. Boyle’a jako naukowca, a jednocześnie dzięki której R. Hooke dał się poznać 

jako zdolny eksperymentator i matematyk. Bliska współpraca tych dwóch uczonych trwała do 

1662 roku, kiedy to założone dwa lata wcześniej Royal Society uznało, że potrzebuje osoby, 

która mogłaby sprawować pieczę nad aparaturą będącą w posiadaniu Towarzystwa oraz 

prezentować eksperymenty na spotkaniach członków Towarzystwa. Zebrania odbywały się 

raz w tygodniu, co pokazuje, jakim wyzwaniem było podjęcie się takiej pracy. Pomimo to R. 

Hooke, zarekomendowany przez Boyle’a, przyjął tę propozycję. Z pewnością jego 

demonstracje doświadczeń i dyskusje wyników przyczyniły się znacząco do sukcesu 

Towarzystwa Naukowego we wczesnych lata jego istnienia.  

Aktywny udział w pracach Royal Society w niedługim czasie doprowadził do objęcia 

przez Hooke’a stanowiska akademickiego. Wybitny matematyk Isaac Barrow, który przybył 

do Gresham w tym samym czasie co R. Hooke, zrezygnował w 1664 roku z profesury, aby 

zostać pierwszym profesorem matematyki (i poprzednikiem Newtona) w Cambridge. Na 

opuszczone przez niego stanowisko został wybrany R. Hooke, ale z powodu 

nieprawidłowości formalnych w trakcie posiedzenia zatwierdzenie jego wyboru przesunęło 

się do następnego roku. Mniej więcej w tym samym czasie podjął się wygłoszenia serii 

wykładów na temat procesów przemysłowych w Gresham. Pomimo złego stanu zdrowia i 

obowiązków związanych z pracami geodezyjnymi na terenie Londynu oraz pełnienia funkcji 

sekretarza w Royal Society, Hooke przez trzydzieści lat pełnił funkcję opiekuna aparatury w 

Royal Society oraz prowadził dwa kursy w ramach wykładów Cutlerowskich. W związku z 

tym nietrudno uwierzyć w słowa Richarda Wallera, który pisał o Hooke’u: „rzadko kładł się 

spać przed drugą, trzecią czy czwartą rano”. 
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Wkrótce po objęciu stanowiska profesora w kolegium w Gresham R. Hooke 

opublikował pod patronatem Royal Society dzieło Micrographia. 

 
Schemat mikroskopu (po lewej stronie) oraz rysunek oglądanych przez mikroskop komórek korka (Źródło: 
Robert Hooke, Micrographia. London 1665) 

W pracy zaprezentował nie tylko opisy i wyniki swoich oryginalnych badań i obserwacji 

wykonanych z użyciem skonstruowanego przez siebie mikroskopu, lecz również wiele 

doskonale wykonanych ilustracji, które ukazują jego talent rysownika. W przeciwieństwie do 

większości prac naukowych tamtych czasów, publikacja Hooke’a była napisana w języku 

angielskim, dzięki czemu była dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Książka stała się 

bardzo popularna oraz zyskała uznanie w świecie nauki. Samuel Pepys, urzędnik państwowy i 

pamiętnikarz, zanotował: „Zanim położyłem się spać, siedziałem do drugiej w komnacie, 

czytając mikroskopowe obserwacje pana Hooke’a, najbardziej pomysłową książkę, jaką 

kiedykolwiek zdarzyło mi się czytać w swoim życiu”. Wiadomo, że Newton również z uwagą 

wgłębiał się w treść książki Hooke’a i zapełniał marginesy obszernymi notatkami.  

W 1666 roku wielki pożar Londynu zniszczył około 13 000 domów, ponad 80 

kościołów parafialnych, katedrę św. Pawła, 44 sale miejskie i większość innych budynków 

publicznych, w tym ratusz (Guildhall) i budynek giełdy (The Royal Exchange). Plany 

odbudowy Londynu przedstawili Christopher Wren, John Evelyn i R. Hooke. Żaden z tych 

planów nie został wdrożony, ale warto zwrócić uwagę, że Hooke postulował stworzenie siatki 

ulic prostopadłych do siebie, tak jak ma to miejsce w wielu współczesnych dużych 

aglomeracjach miejskich. Ostatecznie Wren i Hooke stali się najbardziej wpływowymi 
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członkami komitetu odbudowy miasta, która trwała w latach 1668–1674. Były to lata, w 

których Hooke poświęcał większość czasu na konferencje, prace komisji, inspekcje i ustalenia 

dotyczące kolejnych działań podejmowanych z Wrenem. Oprócz tych zajęć wygłaszał 

wykłady, prowadził eksperymenty w Royal Society oraz organizował sprzedaż publikacji. 

Dopełnieniem były, ulubione przez niego, rozmowy z przyjaciółmi na tematy naukowe, 

prowadzone w kawiarniach, tawernach lub w zaciszu domu. Najbliższym przyjacielem 

Hooke’a był Ch. Wren, ale uczony pozostawał także w bliskim kontakcie z R. Boylem, z 

którym często jadał obiady; uczestniczyła w tych spotkaniach także lady Ranelagh, siostra 

Boyle’a.  

W 1667 roku zmarł Henry Oldenberg, sekretarz Towarzystwa Królewskiego, a na jego 

miejsce powołano Roberta Hooke’a. Odejście Oldenberga musiało sprawić Hooke’owi ulgę, 

gdyż od początku ich kontakty cechowała wzajemna niechęć, źródłem której był spór o 

pierwszeństwo konstrukcji urządzenia do wycinania kół zębatych stosowanych w zegarach. 

Kontakty Hooke’a z Newtonem też nie były przyjazne – w tym przypadku chodziło o 

odkrycia w optyce. Dodatkowo wydaje się, że Oldenberg starał się podsycać wzajemne 

animozje pomiędzy Newtonem i Hookiem.  

Henry Oldenberg, pomimo zajmowania niezwykle prestiżowego stanowiska w Royal 

Society, założenia pierwszego na świecie czasopisma poświęconego naukom przyrodniczym 

– „Philosophical Transactions” – wydaje się człowiekiem małostkowym. Prawdopodobnym 

jest, że przekazał on szczegóły wynalazku Hooke’a, który ten starał się opatentować w 1660 

roku, Christiaanowi Huygensowi, a następnie sam próbował opatentować modyfikacje, które 

wprowadził Huygens. Bez względu na sedno tego sporu Hooke był zbyt zajęty i skupiony na 

tworzeniu nowych wynalazków, aby zajmować się doskonaleniem starszych pomysłów. 

Natomiast H. Oldenberg, jako sekretarz Towarzystwa Naukowego, prowadził szeroką 

korespondencję z ośrodkami akademickimi i naukowcami na kontynencie, tworząc zalążek 

wymiany naukowej.  

W 1682 roku, w wieku 47 lat, R. Hooke przestał pełnić funkcję sekretarza 

Towarzystwa Naukowego, ale kontynuował działalność opiekuna aparatury w Royal Society, 

prowadził wykłady i składał raporty w czasie posiedzeń naukowych. W roku 1687 jego 

siostrzenica, Grace Hooke, do której był głęboko przywiązany, zmarła w wieku 28 lat. 

Wydaje się, że to zdarzenie, wraz ze śmiercią w 1691 roku Roberta Boyle’a, z którym 

pozostawał w bliskich, przyjacielskich stosunkach, wpłynęło na jego dalsze życie pogłębiając 

problemy zdrowotne.  
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Ogromnemu zaangażowaniu Hooke’a w działalność naukową, dydaktyczną i 

organizacyjną towarzyszyły problemy zdrowotne. Przez całe życie cierpiał z powodu 

zawrotów głowy, szumów w uszach, częstych krwotoków i bezsenności. Stale wypróbowywał 

na sobie oferowane przez szarlatanów przeróżne leki i mikstury, których efektem były jedynie 

okresowe napady melancholii. Dodatkowo przez całe życie odczuwał dyskomfort wynikający 

z faktu, że według standardów XVII wieku urodził się w rodzinie plebejskiej. Ze względu na 

pochodzenie i wynikający z tego status, nieprzystający do pozycji osób, w towarzystwie 

których spędził praktycznie całe życie, jego bezpośredniość uznawano za nieokrzesanie, a 

brak odpowiedniego pochodzenia powodował uprzedzenie pomimo jego geniuszu. Nic więc 

dziwnego, że osoba z jednej strony schorowana, z drugiej zaś nadmiernie uwrażliwiona na 

punkcie swojej pozycji społecznej, uznawana była przez innych za kłótliwą i posępną. W roku 

1696 stan zdrowia Hooke’a uległ poważnemu pogorszeniu. Stopniowo tracił wzrok, a jego 

ciało słabło. Ostatni rok życia spędził przykuty do łózka. Zmarł 3 marca 1703 roku w wieku 

67 lat.  

W tak skróconej biografii Roberta Hooke’a szczegóły jego dorobku naukowego 

musiały zostać pominięte. Głównym efektem jego badań, z jakim jest obecnie kojarzony, jest 

prawo elastyczności określające zależność odkształcenia od naprężenia. Sam Hooke 

sformułował tę zależność, posługując się łacińskim anagramem „ut tensio, sic vis”, czyli: 

jakie odkształcenie taka siła. W uproszczeniu można to prawo wyrazić następująco: w 

granicach elastyczności bryły jej odkształcenie (rozciągnięcie) jest proporcjonalne do 

przyłożonego nacisku. Prawo to ma fundamentalne znaczenie przy projektowaniu konstrukcji 

i urządzeń mechanicznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że R. Hooke jako 

pierwszy stwierdził, że ruchy ciał w Układzie Słonecznym należy rozpatrywać tak, jak każdy 

inny problem mechaniczny. Jego poglądy na astronomię i pomysły dotyczące powszechnej 

grawitacji były wystarczająco zbieżne z tymi, jakie głosił Newton, aby doprowadzić do 

wzajemnej animozji, jednak Hooke’owi brakowało umiejętności w zakresie matematyki, aby 

móc rozwinąć swoje idee. W owym czasie panował szeroko przyjmowany pogląd, zgodnie z 

którym oddziaływanie, czy to przyciągające czy odpychające, pomiędzy ciałami jest 

przenoszone przez przestrzeń za pomocą pewnego nieważkiego medium – eteru. Już we 

wspomnianym wcześniej dziele Micrographia, z roku 1665, znajdują się argumenty za 

istnieniem niezależnej siły przyciągającej – grawitacji. Następnie, w ramach wykładu dla 

Royal Society z roku 1666 zatytułowanego „On gravity”, Hooke uzupełnił swój system opisu 

świata o następujące punkty: 
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Chciałbym wyjaśnić system świata odmienny od dotychczas przyjętego. 

Opieram go na trzech podstawach: 1) wszystkie ciała niebieskie nie tylko 

skupiają się dzięki sile działającej w kierunku ich centrum, lecz również 

przyciągają się wzajemnie; 2) ciała poruszające się ruchem prostolinijnym 

pozostaną w tym stanie do momentu, w którym zacznie na nie oddziaływać siła 

powodująca ruch po okręgu, elipsie lub innej krzywej; 3) wzajemne 

przyciąganie się dwóch ciał jest tym większe, im bliżej są zlokalizowane. Co 

do proporcji zmian siły wzajemnego przyciągania, to niestety nie udało mi się 

odkryć, jakim prawom ona podlega… 

W ramach wykładów z roku 1670 prowadzonych w Gresham Hooke opisał grawitację 

jako siłę działającą pomiędzy „wszystkimi ciałami niebieskimi” oraz stwierdził, że w 

przypadku braku siły grawitacyjnej trajektorie gwiazd i planet byłyby liniami prostymi. 

Niestety brakowało dowodów eksperymentalnych, jak również, a może przede wszystkim, 

opisu matematycznego oddziaływania ciał zgodnie z proponowanym systemem. W roku 1674 

Hooke stwierdził, że w obecnej chwili jego system opisu świata jest tylko hipotezą.  

Hooke okrył ruch obrotowy Jowisza i uzasadnił kierunek ogonów komet jako 

powodowany działaniem odpychającym wywieranym przez Słońce. Próby odkrycia „ruchów 

gwiazd stałych”, które podejmował, doprowadziły do odkrycia aberracji światła, czyli 

pozornego ruchu kątowego ciał niebieskich w cyklu rocznym, przez Jamesa Bradleya (w 1728 

roku). W zakresie optyki Hooke opracował teorię falową światła, w której założył 

poprzeczne, do kierunku propagacji, drgania fal. Przewidział zjawisko interferencji oraz 

opisał dyfrakcję światła na szczelinach. W rezultacie tych odkryć był w stanie określić oraz 

wyjaśnić właściwości rozdzielczości i wynikające z tego ograniczenia przyrządów 

optycznych. Prace nad polepszeniem mikroskopów i ich wykorzystanie zaowocowały 

powstaniem wspomnianego już dzieła Micrographia. Hooke jako pierwszy opracował metody 

odpowiedniego oświetlania preparatów mikroskopowych oraz wskazał zalety umieszczania 

preparatu i soczewki mikroskopu w warstwie cieczy.  
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Pompa powietrzna konstrukcji R. Hooke’a (Źródło: R. Boyle, New Experiments ... Touching the Spring of the 
Air ..., 1771) 

Nie można zapominać o talentach konstruktorskich Hooke’a. Ulepszenie pompy 

próżniowej dla R. Boyle’a było pierwszym z wielu jego wynalazków, które 

zrewolucjonizowały postęp naukowy. Hooke skonstruował system teleskopu zwierciadlanego, 

zwiększył dokładność pomiaru dzięki dodaniu regulacji śrubowych i zaprojektował 

teleskopowe mocowanie taktowane, tak aby dany obszar nieba mógł być stale obserwowany 

bez konieczności nadzoru ze strony człowieka. Poza wspomnianym wcześniej urządzeniem 

do tworzenia bardzo precyzyjnych zębatek do zegarów opracował konstrukcję zegara 

wykorzystującą balans oraz tak podstawowy przyrząd, jak poziomicę wyposażoną w ruchomą 
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bańkę powietrza – to akcesorium niezbędne przy tworzeniu konstrukcji budowlanych i 

niezastąpione w wielu aparatach naukowych jest konstrukcji właśnie Roberta Hooke’a. W 

ramach prac nad polepszeniem rozdzielczości przyrządów optycznych wynalazł przysłonę, 

czyli część obiektywu regulującą wielkość otworu na drodze strumienia światła wpadającego 

do soczewki. Ten wynalazek znalazł zastosowanie we wszystkich aparatach fotograficznych i 

kamerach. 

Jednym z głównych powodów, dla których R. Hooke’a można uznać za atomistę, jest 

nacisk, jaki kładł na kinetyczne postrzeganie materii. W tym zakresie jego teorie wydają się 

bardziej przenikliwe niż Newtona. W księdze II Principiów znajduje się obraz atomów gazu 

jako tworów statycznych, wzajemnie się odpychających z siłą zmieniającą się z odległością. 

Jednak na wiele pytań pojawiających się w tekście Optyki, a związanych ze zjawiskami, które 

wymagają wyjaśnienia na gruncie teorii atomowej, Newton udziela niekonkretnych 

odpowiedzi. Dopiero John Dalton, nie zwracając uwagi na sformułowania autora Principiów, 

uznał, że stawiał on hipotezę statycznych atomów, którą przyjął jako podstawę swoich teorii. 

Kinetyczny model R. Hooke’a różni się od obecnego, ale jego poglądy w tej materii i 

poparcie, jakiego udzielał tej idei, wykraczały poza standardy obowiązujące w jego czasach. 

Uważał on, że wszystkie ciała materialne złożone są z cząstek pozostających w nieustannym 

ruchu, którego prędkość jest uzależniona od ich masy. Cząstki ciężkie charakteryzują się 

niską, a lekkie – wysoką częstotliwością wibracji. Wymiana energii zachodzi jedynie 

pomiędzy cząstkami o tej samej częstości drgań. Hooke sądził również, że wszystkie cząstki 

są zanurzone w subtelnym płynie (idea wszechprzenikającego eteru), dzięki któremu 

następuje przekazywanie ruchu i energii pomiędzy atomami.  

Falowa	teoria	światła:	Christiaan	Huygens	(1629–1695)	

W naukach fizycznych niewiele jest przykładów osób pochodzących z wpływowych 

rodów i jednocześnie niezwykle zasłużonych na polu uprawianej przez nich nauki. 

Znajdujemy dwóch takich koryfeuszy nauki, żyjących nie tylko w tym samym okresie 

historycznym, ale wręcz – o zbliżonych datach urodzenia i okresie życia. Znany nam już 

Robert Boyle, syn pierwszego lorda Corku, człowiek, który stworzył nowoczesną chemię i 

przez lata był filarem Royal Society, urodził się 25 stycznia 1627 roku i zmarł 30 grudnia 

1691 roku. Christiaan Huygens, syn wybitnego intelektualisty, poety i dyplomaty, 

Constantijna Huygensa, wnuka wpływowego sekretarza Wilhelma I Orańskiego, urodził się 

natomiast 14 kwietnia 1629 roku i zmarł 8 czerwca 1695 roku.  
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Constantijn Huygens, ojciec Christiaana, uważany jest przez niektórych krytyków za 

najbardziej błyskotliwą postać holenderskiej historii literatury. Jako młody człowiek 

kilkakrotnie bywał w Anglii, dokąd podróżował w sprawach dyplomatycznych i gdzie 

studiował (w Oksfordzie), a w wieku zaledwie 26 lat otrzymał tytuł szlachecki od króla 

Jakuba I Stuarta. W 1627 roku poślubił swoją kuzynkę Suzannę van Baerle i osiadł w Hadze. 

Zarówno Christiaan, jak i jego starszy brat Constantijn już w dzieciństwie charakteryzowali 

się znacznym potencjałem intelektualnym, co skłoniło ojca do zapewnienia im starannego 

wykształcenia. Gdy Christiaan miał osiem lat, zmarła jego matka, a rodzina przeprowadziła 

się do nowego domu w Voorburgu niedaleko Hagi. Ojciec Christiaana był członkiem Rady 

Stanu, w związku z czym w ich domu pojawiali się goście z Francji, a wśród nich René 

Descartes, filozof i matematyk, którego dzieła wywarły głęboki wpływ na myśl europejską. 

Można sobie wyobrazić, jak wielkie znaczenie miało to dla rodziny Huygensów, a zwłaszcza 

Christiaana, który przejawiał niezwykłe zdolności matematyczne.  

W 1645 roku bracia Christiaan i Constantijn rozpoczęli naukę na Uniwersytecie w 

Lejdzie. Rok wcześniej ukazały się Zasady filozofii autorstwa Kartezjusza, w konsekwencji 

czego na uniwersytecie w następnych latach toczyła się intelektualna bitwa pomiędzy ideami 

tego uczonego i Arystotelesa. W tej atmosferze Christiaan odbywał studia z zakresu 

matematyki i rozpoczął pracę w obszarze mechaniki. Po dwóch latach przeniósł się z Lejdy 

do Bredy, gdzie uzupełniał swoją edukację o zagadnienia związane z prawem. Wkrótce 

jednak całkowicie oddał się matematyce. W roku 1651, w wieku 21 lat, opublikował swoje 

pierwsze dzieło: Cyclometriae, w którym wskazywał błędy matematyczne w dziełach 

flamandzkiego matematyka Grégoire’a de Saint-Vincenta, zajmującego się teorią krzywych 

stożkowych i problematyką kwadratury koła. W 1654 roku wydał kolejną rozprawę 

matematyczną, w której przedstawił algebraiczne rozwiązania wielu problemów 

geometrycznych, co wprowadziło go do czołówki matematyków tamtych czasów. W tym 

samym okresie rozpoczął prace nad udoskonaleniem teleskopu, zwłaszcza nad redukcją 

błędów aberracji chromatycznej i sferycznej. 
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Teleskop powietrzny Christiaana Huygensa o ogniskowej 64 m z obiektywem poruszanym za pomocą linki 1684 
r. (Źródło: Christiaan Huygens, Astroscopia Compendiaria tubi optici molimine Liberata, 1684) 

Ulepszona soczewka, którą wykonał z pomocą swojego brata Constantijna, umożliwiła 

odkrycie w 1655 roku Tytana, szóstego satelity Saturna. Rok później Huygens ogłosił 

odkrycie pierścieni Saturna. Teleskopy, jakimi dysponowano wcześniej, nie zapewniały 

rozdzielczości umożliwiającej określenie charakteru zagadkowego obrazu tej planety. 

W lipcu 1655 roku Ch. Huygens odbył pierwszą podróż do Paryża, by spotkać się z 

czołowymi astronomami i matematykami z Francji. Skutkiem tej wizyty było z jednej strony 

większe zaangażowanie Christiaana w prace związane z astronomią, z drugiej – 

uświadomienie sobie przez niego konieczności dokładniejszego pomiaru czasu przy 

pomiarach ruchów planet i gwiazd. Prace nad rozwiązaniem problemu pomiaru czasu 

zaowocowały badaniami wahadła jako elementu izochronicznego i zastosowaniem go w 

konstrukcji zegarów. Musimy zdawać sobie sprawę, że zegary używane w tamtych czasach 

były bardzo niedokładne, i chociaż Galileusz już w 1581 roku zauważył izochroniczną naturę 

wahadeł, to nie były one stosowane. Pierwszy zegar wahadłowy Huygensa został wykonany 

w 1657 roku, a Horologium oscillatorium sive de motu pendularium, dzieło opisujące zasadę 

jego działania, zostało opublikowane rok później.  

Konieczność dokładnego pomiaru czasu była problemem nie tylko astronomicznym, 

lecz również praktycznym. Określanie długości geograficznej podczas podróży morskich 
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wciąż wymagało rozwiązania, a do tego konieczne było posiadanie odpowiednio dokładnego 

zegara. Za opracowanie metody wyznaczania współrzędnych geograficznych ustalono 

nagrodę w wysokości 10 000 florenów. W 1641 roku Galileusz zaproponował metodę opartą 

o obserwacje księżyców Jowisza i pomiary czasu wykonywane przy użyciu dość 

prymitywnego zegara, która ze względu na niedokładność i niepraktyczność została 

odrzucona. W celu opracowania odpowiednio dokładnego zegara Ch. Huygens badał 

zależność czasową amplitudy ruchu wahadła i odkrył, że drgania izochroniczne wymagają, 

aby wykonywało ono ruch cykloidalny, czyli nieznacznie odchylony od pionu. Uzyskał taki 

efekt dzięki zawieszeniu dolnej, sztywnej części wahadła na sprężystym pasku metalowym, 

który umożliwiał dostosowanie się ruchów do cykloidalnej prowadnicy. Niestety opracowany 

model zegara, choć został opatentowany, charakteryzował się krótkim czasem działania. 

Dodatkowo na morzu sam ruch statku powodował zaburzenia wskazań tak skonstruowanego 

zegara. Ponadto tarcie elastycznej taśmy o cykloidalną prowadnicę powodowało na tyle duże 

błędy ruchu wahadła, że wskazania zegara były niedokładne. Dalsze prace Ch. Huygensa 

pokazały, że w przypadku małych odchyleń proste wahadło wykonuje ruch izochroniczny o 

wystarczającej dokładności. W 1680 roku William Clement zastosował w konstrukcji zegara 

mechanizm wychwytu skonstruowany przez Roberta Hooke’a, co sprawiło, że wahadło 

cykloidalne stało się zbędne. Niemniej jednak próby ulepszenia zegara wahadłowego tak, aby 

mógł on służyć do pomiarów czasu podczas podróży morskich, zajmowały Huygensa do 

końca jego życia. 

W listopadzie 1660 roku Hooke po raz kolejny przyjechał do Paryża, gdzie 

dyskutował o Saturnie i szlifowaniu soczewek z astronomami, o wahadłach z matematykami, 

a o zegarach – z ich konstruktorami. Odbył spotkanie z grupą czołowych naukowców 

francuskich, zebranych w grupie Montmor (od nazwiska założyciela – Henriego Louisa 

Haberta de Montmora), którzy później utworzyli Francuską Akademię Nauk. W marcu 1661 

roku pojechał do Londynu, aby zobaczyć się z uczonymi, założycielami Royal Society, 

głównie J. Wallisem, J. Goddardem, R. Boylem i H. Oldenbergiem, którzy odbywali 

regularne spotkania w Gresham. Znajomość z H. Oldenbergiem utrzymywała się przez długie 

lata, a ponieważ został on pierwszym sekretarzem Towarzystwa, informował Ch. Huygensa o 

prowadzonych pracach. Szczególne wrażenie wywarły na nim prace R. Boyle’a dotyczące 

właściwości powietrza. Po powrocie do Holandii skonstruował kopię pompy wykorzystanej 

przez Boyle’a, aby samemu móc powtórzyć jego eksperymenty.  

W 1663 roku Ch. Huygens po raz kolejny udał się do Londynu – tym razem w celu 

zapoznania się z organizacją Royal Society. Następnie pojechał do Paryża, aby odebrać 
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nagrodę od Ludwika XIV za opracowanie zegara wahadłowego. Po spędzeniu zimy we 

Francji wrócił do Holandii, jednak szybko stało się jasne, że wkrótce czeka go powrót do 

Paryża, w którym organizowano Akademię Nauk. Dwa lata później, w roku 1666, Huygens 

objął kierownictwo nowo powstałej Akademii. W tym okresie zakres prac, jakimi się 

zajmował, uległ poszerzeniu. Stopniowo odchodził od problemów astronomii i pomiarów 

czasu i skupiał się na szerzej rozumianych aspektach mechaniki. Większość podręczników 

fizyki w zakresie zagadnień określanych trzema prawami ruchu zdaje się sugerować, że 

pojęcia te pojawiły się nagle sformułowane przez Newtona, bez żadnego wkładu ze strony 

innych uczonych tego okresu. Nie umniejszając zasług angielskiego fizyka, jasnym jest, że to, 

co określamy jako pierwsze prawo ruchu, było znane Galileuszowi, Kartezjuszowi i 

Huygensowi. W odniesieniu do drugiego prawa sam Newton mówi, że „to, co opublikował 

pan Huygens o sile odśrodkowej, wskazuje na fakt, że znał to prawo przede mną”. Ch. 

Huygens musiał opierać się na drugim prawie ruchu w roku 1659, kiedy zajmował się 

twierdzeniami o sile odśrodkowej. Właściwe rozumienie drugiego prawa dynamiki, 

odnoszącego się do siły, masy i przyspieszenia, wymaga rozróżnienia pomiędzy masą ciała i 

jego wagą. Wyniki swoich prac Ch. Huygens opublikował w roku 1673 w traktacie 

Horologium oscillatorium sive de motu pendularium. Poza badaniami dotyczącymi wahadła i 

okresu jego oscylacji zawarł w nim rozwiązania ogólnego problemu środka oscylacji, cykloid, 

układu sił w ruchu kołowym i ogólną idę zachowania energii. Newton znał dzieło Huygensa i 

wysoko je cenił, a o autorze wyrażał się jako o „najbardziej eleganckim autorze 

współczesnych czasów”. W 1672 roku do Paryża przybył niemiecki matematyk Gottfried 

Wilhelm von Leibniz, z którym Ch. Huygens nawiązał bliskie kontakty. Dwa lata później 

Francuskiej Akademii Nauk przedstawione zostały pierwsze opracowania rachunku 

różniczkowego Leibniza, nowej metody matematycznej, której jednak Ch. Huygens nigdy nie 

nauczył się stosować biegle w rozwiązywaniu problemów fizycznych. 

W tym miejscu warto wspomnieć o stanie zdrowia Huygensa. Od najmłodszych lat 

cierpiał na swoiste osłabienie, któremu towarzyszyły silne bóle głowy i bezsenność. W 1670 

roku, niecałe trzy lata po objęciu stanowiska przewodniczącego Akademii Nauk, gwałtowny 

atak choroby skłonił go do przygotowań na wypadek śmierci i podjęcia ustaleń dotyczących 

przekazania jego prac do Royal Society. W ciągu kilku miesięcy jego stan zdrowia poprawił 

się jednak na tyle, że był on w stanie wrócić do domu w Holandii, gdzie spędził zimę, i 

wrócić do Paryża na wiosnę 1671 roku. W marcu 1676 roku nastąpiło kolejne załamanie jego 

stanu zdrowia, ale udało mu się wrócić do Hagi, zanim choroba uniemożliwiła mu poruszanie 

się. Tym razem, za zgodą Jeana-Baptiste’a Colberta (założyciela Académie des sciences), 
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spędził w domu dwa lata i do Paryża wrócił dopiero w czerwcu 1678 roku. W tym czasie 

duński astronom Ole Christensen Rømer przeprowadził obserwacje wskazujące na skończoną 

prędkość rozchodzenia się światła. To odkrycie wpłynęło na Ch. Huygensa i skierowało jego 

myśli na wcześniejsze badania w zakresie optyki. Dwa lata spędzone w ciszy wiejskiego 

domu w Holandii zaowocowały falową teorią światła, która zapewniła mu prestiżowe miejsce 

w fizyce. Wyniki jego prac nad światłem zostały opublikowane w Traité de la lumière z 1690 

roku, ale szczegóły teorii falowej przedstawił już, po powrocie do Francji, w 1678 roku na 

zebraniu Akademii Nauk. 

Omawianie natury światła przy teorii atomowej może wydawać się nadużyciem, 

jednak obraz współczesnej fizyki nie jest możliwy do przedstawienia bez zrozumienia 

oddziaływania światła, a ogólniej: promieniowania elektromagnetycznego, z atomami. 

Huygens opisał falową naturę światła w tym samym czasie, gdy Newton opracował teorię 

korpuskularną. Obydwie teorie zostały opublikowane lata po ich powstaniu, traktat Huygensa 

w roku 1690, a Opticks Newtona ukazał się drukiem dopiero w 1704 roku. Obydwie teorie 

były niekompletne, a ich uznanie wiązało się z wyborem zjawisk, które miały wyjaśniać. 

Korpuskularny opis Newtona doskonale wyjaśniał prostoliniowe rozchodzenie się promieni 

świetlnych, a falowa natura Huygensa sprawdzała się w przypadku, analogicznym do 

rozchodzenia się dźwięku, interferencji. Długości fal światła widzialnego są jednak na tyle 

małe, że ten efekt jest trudny do zaobserwowania. Pomimo że pierwsze doniesienie na temat 

interferencji pochodzi z roku 1665, kiedy to włoski matematyk, fizyk i stronom, jezuita 

Francesco Maria Grimaldi podczas badania zjawiska rozchodzenia się, odbicia i załamania 

światła odkrył dyfrakcję optyczną, trzeba było czekać kolejne prawie sto lat na potwierdzenie 

występowania tego zjawiska. 

Dzięki zastosowaniu teorii korpuskularnej Newton wyjaśnił fakt załamania światła 

przy przechodzeniu z ośrodka o mniejszej do większej gęstości, jak na przykład z powietrza 

do wody. Jego wyjaśnienie wymagało jednak, aby światło poruszało się szybciej w wodzie 

niż w powietrzu. Teoria falowa światła natomiast daje w tym przypadku prawidłowy wynik, 

zgodnie z którym światło porusza się szybciej w ośrodku o mniejszej gęstości. Aby 

sprawdzić, która z teorii jest słuszna, należałoby wykonać pomiar prędkości światła w dwóch 

ośrodkach. W tamtych czasach brak było możliwości technicznych dla jego przeprowadzenia. 

Głownie ze względu na prestiż, jakim cieszył się Newton, teoria korpuskularna została 

powszechnie zaakceptowana i stan taki utrzymał się do początku XIX wieku. Dopiero gdy 

Thomas Young, w 1801 roku, pokazał interferencję światła, teoria falowa uzyskała 

powszechną akceptację. Wkrótce potem Augustin Jean Fresnel, opierając się na teorii falowej, 
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wyjaśnił wiele zjawisk dyfrakcyjnych. Teorię korpuskularną w 1849 roku zdyskredytował 

ostatecznie Armand-Hippolyte-Louis Fizeau, który zmierzył prędkość światła w wodzie i 

stwierdził, że jest ona mniejsza niż w powietrzu. W kolejnych latach przeprowadzono 

eksperymenty, których wyjaśnienie wymagało jednak uznania korpuskularnej natury światła. 

Wróćmy do Ch. Huygensa i jego dalszych losów. Zaledwie rok po ogłoszeniu raportu 

o falowej naturze światła kolejny atak choroby zmógł uczonego. Na szczęście dolegliwości 

nie były na tyle uciążliwe, aby wyłączyć go z pracy na dłuższy czas. Niestety w 1681 roku 

nastąpił nawrót choroby. Tym razem miał on gwałtowny przebieg i zmusił uczonego do 

wyjazdu do Holandii. Pomimo że Francuska Akademia Nauk już funkcjonowała, pozycja 

Huygensa nie była ugruntowana. W społeczeństwie francuskim dużą rolę odgrywała 

rywalizacja różnych frakcji pro- i antykartezjańskich. Ch. Huygens nie opowiadał się 

zdecydowanie za żadną z nich. Przyjmował model budowy materii Kartezjusza i nawet po 

ukazaniu się Principiów Newtona w 1687 roku nie był przekonany do teorii uniwersalnej 

grawitacji, którą uważał ją za fikcję. Nie mógł pogodzić się z myślą, że materia może 

oddziaływać na odległość bez udziału zrozumiałego mechanizmu.  

Huygens nie był gotowy na powrót do Paryża aż do początku 1683 roku. W tym czasie 

Holenderska Kompania Wschodnioindyjska ponownie zainteresowała się zegarami morskimi, 

a Huygens spędził lato, pracując nad tym projektem. Colbert, jego francuski patron, zmarł we 

wrześniu 1683 roku, a we Francuskiej Akademii Nauk narastał sprzeciw wobec powrotu Ch. 

Huygensa. Francja stawała się coraz bardziej antyprotestancka, a ksenofobiczna atmosfera w 

Akademii stawała się coraz wyraźniejsza. To spowodowało, że pomimo wielu prób 

podejmowanych w kolejnych latach Huygensowi nie udało się powrócić do dawnej pozycji. 

W latach 1685–1690 skupił się na próbach udoskonalenia morskiego zegara wahadłowego, 

ale jego wysiłki nie doprowadziły do rozwiązania problemów. Powrócił więc do zegarów 

sprężynowych, ale i tutaj nie uzyskał zadowalających rezultatów. W 1687 roku zmarł jego 

ojciec, a rok później brat wyjechał do Anglii wraz z Wilhelmem III, który z żoną Marią objął 

tron angielski po usunięciu Jakuba II Stuarta. Ch. Huygens, który oczekiwał na objęcie 

stanowiska w Anglii, spędził w tym kraju miesiące letnie roku 1689. Uczestniczył w 

spotkaniach Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Gresham, gdzie spotykał się z R. 

Boylem i, po raz pierwszy, z I. Newtonem. Później przeniósł się do Cambridge, skąd w 

towarzystwie Newtona odbył pewnego lipcowego poranka podróż do Londynu. W tym czasie 

Ch. Huygens miał już 60 lat i był starszy od Newtona o lat 13. Principia zostały wydane dwa 

lata wcześniej i chociaż uznanie dla ich autora było powszechne, to sam Newton przeżywał 

akurat okres zmęczenia nauką. Podróż do Londynu była związana z wysunięciem jego 
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kandydatury na stanowisko rektora King’s College, którego nawiasem mówiąc nie otrzymał. 

Niestety nie wiemy, o czym rozmawiali uczeni podczas podróży, ale można przypuszczać, że 

nie była to ożywiona wymiana poglądów. Ch. Huygens nigdy nie opanował angielskiego w 

stopniu wystarczającym do swobodnej rozmowy, a Newton bardzo często był zamyślony i 

małomówny.  

Pozostałe lata życia Ch. Huygens spędził w Holandii. Nigdy się nie ożenił, a 

ograniczenie możliwości prowadzenia prac naukowych spowodowane odcięciem od 

kontaktów z innymi uczonymi wraz ze złym stanem zdrowia spowodowało rosnące poczucie 

osamotnienia. W marcu ponownie zachorował. Tym razem stan jego zdrowia szybko ulegał 

pogorszeniu. Zmarł 8 czerwca 1695 roku.  

Pewne pojęcie o wyobraźni naukowej Huygensa, jak również o podstawach 

sformułowanej przez niego falowej naturze światła, można unaocznić dzięki Traité de la 

lumière. Po doskonale napisanym wstępie, w którym wyjaśnia on, dlaczego publikuje swoje 

odkrycia oraz dlaczego czekał tak długo z ich ujawnieniem, uczony przedstawia 

systematyczny, niemalże zebrany w formę aksjomatów, opis zasad, jakimi kierował się przy 

analizie zjawisk optycznych. Na kilku pierwszych stronach traktatu kreśli główne kierunki 

swoich badań i definiuje zasadniczy problem, który podjął się rozwiązać, aby udowodnić 

prostoliniową naturę rozchodzenia się promieni świetlnych oraz ich wzajemne oddziaływanie. 

Problem został postawiony w sposób następujący: „Nie widzę, aby ktokolwiek podał 

prawdopodobne wyjaśnienie pierwszego i najbardziej znanego charakteru światła, mianowicie 

dlaczego nie rozchodzi się ono tylko po linii prostych, i jak jego widzialne promienie, 

pochodzące z nieskończenie różnorodnych miejsc, krzyżują się wzajemnie, nie 

przeszkadzając sobie nawzajem”. Aby wyjaśnić niektóre obserwowane właściwości światła, 

natychmiast wprowadza ideę, że światło „polega na ruchu jakiejś materii”, gdyż było dla 

niego jasne, że tylko ruch może odpowiadać za takie zjawiska, jak „ogień i płomień”, z 

którego powstaje światło. Następnie stwierdza, że światło jest przekazywane ze źródła do 

obserwatora przez „ruch materii, który istnieje między nami a świecącym ciałem”. Ponownie 

napotykamy w tym miejscu kartezjańską ideę eteru wypełniającego przestrzeń, która była tak 

użyteczna dla Michaela Faradaya i Jamesa Clerka Maxwella, i która ostatecznie została 

odrzucona dopiero z powstaniem teorii względności. Wraz z wprowadzeniem ruchu jako 

przyczyny światła, Ch. Huygens domyślnie przyjął kinetyczną teorię materii, ponieważ 

zauważył, że „w prawdziwej filozofii (...) można wyobrazić sobie przyczyny wszystkich 

naturalnych efektów w kategoriach ruchów mechanicznych”. W dalszej części rozważań 

Huygens kładzie nacisk na kinetyczne podstawy swojej teorii światła, stwierdzając, że 
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„wszystkie ciała, które są płynne, takie jak płomienie, i najwyraźniej Słońce i gwiazdy, 

składają się z cząstek, które unoszą się w znacznie bardziej subtelnym medium, który 

pobudza je i sprawia, że uderzają one w cząstki otaczającego je eteru, które są znacznie 

mniejsze niż one”. Porównuje emisję światła z emisją dźwięku i wskazuje, że przyczyną w 

obu przypadkach jest ruch, ale ruch odpowiedzialny za światło musi być znacznie szybszy niż 

ruch powodujący dźwięk. Dzięki wprowadzeniu do rozważań eteru z jego kinetycznymi 

właściwościami, uczony opracował wstępnie ideę, że światło rozchodzi się w ośrodku w 

wyniku ciągłych zderzeń cząsteczek eteru, a dopiero w kolejnym etapie przechodzi do 

koncepcji fal sferycznych, które są emitowane przez cząstki drgające w źródle światła. Każdy 

wibrujący punkt źródła emituje koncentryczne fale sferyczne, przy czym fale z oddzielnych 

punktów poruszają się niezależnie od siebie. W celu wyjaśnienia prostoliniowej propagacji 

światła, jak również obserwowanych zjawisk optycznych, Huygens przedstawia słynną 

koncepcję fal cząstkowych. W tym miejscu rozważań wyjaśnia, w jaki sposób kolejne czoła 

fal sferycznych, emitowanych przez źródło punktowe, stają się źródłami nowych fal. 

Wypadkową, obserwowaną falę tworzy powierzchnia styczna do wszystkich powierzchni fal 

cząstkowych. Ta rewolucyjna koncepcja doprowadziła do powstania potężnej techniki 

badania rozchodzenia się światła w różnych ośrodkach i wyjaśnienia takich zjawisk, jak 

odbicie, załamanie czy dyfrakcja. Chociaż Ch. Huygens nie mógł podejrzewać, że światło jest 

falą elektromagnetyczną, jak to wynika z teorii Maxwella, to jego teoria falowa jest nadal tak 

samo poprawna i użyteczna, jak była w czasie, kiedy ją stworzył. W rzeczy samej koncepcja 

fal cząstkowych składających się na obserwowaną falę wypadkową została wykorzystana 

przez Richarda Feynmana do wyjaśnienia kwantowych procesów, jakim podlegają cząstki 

elementarne.  

Cząstki	i	kinetyka:	Isaac	Newton	(1642–1727)	

Isaac Newton kojarzony jest głównie z teorią grawitacji i trzema prawami ruchu, 

jednakże teoria atomistyczna zajmuje poczesne miejsce w jego dziełach. Problematyka ta jest 

szczególnie obecna w wydanym w 1704 roku dziele Optikcs. Idee atomistyczne Newtona nie 

tylko inspirowały mu współczesnych, ale również miały doniosły wpływ na badaczy w 

późniejszym okresie, jak przykładowo Johna Daltona, twórcę eksperymentalnej chemii. To 

właśnie wpływ Newtona na poglądy innych uczonych zapewnia mu miejsce wśród historii 

atomizmu. Znany francuski matematyk markiz  Guillaume François Antoine de l’Hopital, 

pisząc o Newtonie, zanotował „Wyobrażam go sobie jako niebiańskiego geniusza”. To 

stwierdzenie wyraża dobitnie powszechne uznanie, jakim cieszyło się imię Newtona w 
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czasach mu współczesnych. Ponad sto lat później wielki angielski poeta William Wordsworth 

napisał o posągu Newtona w Trinity College w Cambridge: „Gdzie stał posąg Newtona, z 

pryzmatem, w milczeniu. Marmurowy pomnik umysłu, zawsze samotnie podróżującego przez 

dziwne morza myśli”. W czasach wiktoriańskich wizerunek tego uczonego uzyskał niemal 

boski charakter, co stało się głównie za sprawą biografii napisanej przez sir Davida 

Brewstera, opublikowanej w 1832 roku. Ale D. Brewster znał więcej szczegółów, niż był 

skłonny zawrzeć w pisanej biografii, bowiem pomimo naukowej wielkości Newtona niektóre 

aspekty jego charakteru były wyraźnie dziwne i nieprzyjemne. W 1946 roku obchodzono w 

Royal Society uroczystości związane z trzechsetletnią rocznicą urodzin I. Newtona, które 

powinny się odbyć w 1942 roku, ale ze względu na toczącą się wojnę zostały odroczone. W 

trakcie tych uroczystości wyszły na jaw fakty pozwalające ocenić osobowość Newtona. W 

tym aspekcie szczególną, i budzącą grozę, rolę odegrały informacje ujawnione przez lorda 

Johna Maynarda Keynesa (chodzi o zaangażowanie Newtona w badania alchemiczne i 

okultyzm).  

Isaac Newton urodził się w Boże Narodzenie 1642 roku, w posiadłości Woolsthorpe, 

na małej farmie niedaleko wioski Colsterworth w hrabstwie Lincolnshire w Anglii. Dom, w 

którym się urodził, do dzisiaj jest zachowany w doskonałym stanie, a odwiedzający mogą 

zobaczyć zarówno miejsce narodzin Isaaca, jak i pomieszczenie, w którym pracował on w 

latach, gdy Uniwersytet w Cambridge był zamknięty – pokój, w którym sformułował 

podwaliny swej przyszłej wielkości. Na trawniku wokół domu rośnie kilka jabłoni, być może 

jako przypomnienie popularnej opowieści o pochodzeniu teorii powszechnej grawitacji. 

Rodzina Newtona wywodziła się z prostego stanu chłopskiego. Jego ojciec, również Isaac, był 

zwyczajnym człowiekiem, podobnie jak jego matka Hannah Ayscough, która była przeciętną 

wieśniaczką. Żaden z jego przodków nie przejawiał ponadprzeciętnych zdolności. Na tym tle 

pojawienie się jednego z największych umysłów wszechczasów wydaje się tym bardziej 

niezwykłe. Ojciec Newtona zmarł młodo, w wieku 36 lat, kilka miesięcy po ślubie. Newton 

urodził się ze znaczną niedowagą; często dziwiono się, że przeżył narodziny. Gdy miał 

raptem dwa lata, jego matka wyszła powtórnie za mąż; poślubiła księdza Barnabę Smitha, 

proboszcza małej parafii pobliskiego North Witham. Isaac młodość spędził u babki ze strony 

matki w Woolsthorpe. W 1656 roku zmarł ksiądz Smith, a matka Newtona, z trójką dzieci z 

tego małżeństwa, synem i dwoma córkami, wróciła na rodzinną farmę. Isaac miał wówczas 

już lat 14 i uczęszczał do gimnazjum w Grantham. W czasach szkolnych był dość samotnym 

chłopcem, zajętym raczej konstruowaniem mechanicznych zabawek i książkami niż formalną 

nauką. Jego nastawienie do tej ostatniej zmieniło się, gdy jeden z kolegów, znacznie lepiej 
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radzący sobie w szkole, założył się z młodym Newtonem o to, kto lepiej opanuje nauczany 

materiał. Chęć pokonania rywala spowodowała, że osiągane przez Isaaca wyniki w nauce 

stawały się coraz lepsze, a z czasem – wręcz wyjątkowe.  

Po powrocie matki do Woolsthorpe Newton opuścił szkołę, by zająć się rodzinnymi 

dobrami ziemskimi. Praca w gospodarstwie nie dawała jednak satysfakcji aktywnemu i 

przebudzonemu w gimnazjum umysłowi. Podczas pobytu w Grantham, związanego ze 

sprzedażą płodów rolnych z farmy, Newton scedował obowiązki na służącego, a sam udał się 

na poszukiwanie w domu aptekarza książek, z którymi zetknął się w szkole. Ciągłe 

pochłanianie lektur związane z intelektualnymi poszukiwaniami i towarzysząca temu niechęć 

do zajmowania się gospodarstwem spowodowały, że wuj Newtona, proboszcz sąsiedniej 

parafii i absolwent Trinity College w Cambridge, zaczął przekonywać matkę młodego Isaaca, 

aby ta wysłała go na dalsze nauki. Na szczęście starania wuja przeważyły opór matki i 

Newton trafił z powrotem do szkoły w Grantham. Ostatecznie w czerwcu 1661 roku w 

Cambridge pojawił się 18-letni chłopak ze wsi, odznaczający się manierami wskazującymi 

jednoznacznie na jego pochodzenie, aby podjąć naukę na uniwersytecie. Podobnie jak 

poprzednio, w gimnazjum, i tutaj początkowo Newton nie zachwycał osiągnięciami w nauce. 

Nie posiadał odpowiednich dochodów i pełnił funkcję studenta przypisanemu swojemu 

nauczycielowi do dorywczych prac i pomocy przy przygotowywaniu zajęć. Biorąc pod uwagę 

jego wycofanie, szczupłość środków finansowych, jak i niezwykły dar koncentrowania się na 

wybranych problemach, można domniemywać, że jego kontakty z innymi studentami nie 

należały do serdecznych. Nie zachowały się żadne, poza napisanymi osobiście przez niego w 

latach późniejszych, wzmianki z czasów studiów Newtona. Wiadomo, że szczególnie 

przykładał się do nauki matematyki: studiował Euklidesa, a później zasady geometrii 

Kartezjusza. Przypisy, jakie zamieścił w swoim dziele Opticks, opublikowanym wiele lat 

później, a dotyczących pomiarów aureoli księżyca widzianego w nocy 19 lutego 1664 roku, 

wskazują, że już w czasie studiów zaczął uważnie obserwować zjawiska zachodzące w 

otaczającym go świecie.  

Pierwszy etap studiów Newton ukończył, uzyskując stopień bakałarza, w 1665 roku. 

Nie zachowały się listy ocen z tamtego czasu, ale według własnych słów Newtona uczynił on 

„fenomenalny postęp” w matematyce i filozofii naturalnej, jak wtedy określano fizykę. 

Wywarł silne wrażenie na Isaacu Barrowie, profesorze matematyki w Cambridge, ale o ile 

wiadomo – na nikim innym z grona profesorskiego. I. Barrow rozpoznał potencjał młodego 

studenta i zachęcił go do pozostania w Trinity oraz kontynuowania studiów. W lecie 1665 

roku dżuma, która wybuchła pierwotnie w Londynie, przybrała rozmiary epidemii i 
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rozprzestrzeniła się na dalsze obszary Anglii. Trinity College został zamknięty w sierpniu 

tego roku, ale z zachowanych zapisów wynika, że Newton już wcześniej powrócił do 

rodzinnego Woolsthorpe. W tym właśnie okresie, od zamknięcia uczelni do wiosny 1667 

roku, kiedy to uniwersytet wznowił działalność, Newton stworzył podwaliny wszystkich 

odkryć, które unieśmiertelniły jego imię. W tym okresie, jak można przeczytać w jego 

biografii opracowanej przez Edwarda N. De C. Andrade’a, „miał do czynienia z dwoma 

bezcennymi darami, którymi nikt nie cieszy się dzisiaj, pełnym wypoczynkiem i ciszą”. 

Korzystając z warunków, jakie zapewnił mu pobyt w domowym zaciszu, sformułował 

twierdzenie o dwumianie oraz odkrył rachunek różniczkowy i całkowy. Następnie podjął 

temat grawitacji i uzasadnił matematycznie prawa Keplera opisujące ruch planet wokół 

Słońca, jak również wykazał, że orbity, głównie komet, nie muszą być koniecznie eliptyczne, 

ale mogą być też opisywane krzywymi parabolicznymi lub hiperbolami. Rozmiar osiągnięć 

Newtona jest tym bardziej imponujący, że wszystkie najważniejsze jego wyniki powstały, gdy 

uczony miał 23–24 lata. W pamiętnikach pisze on dokładnie, kiedy opracował koncepcję 

rachunku różniczkowego i całkowego oraz teorię barw, oraz kiedy wpadł na pomysł 

grawitacji rozciągającej się w przestrzeni.. Zastanawiające jest, że nie wspomina przy tym o 

najbardziej fundamentalnym ze swoich odkryć – zrozumieniu praw ruchu. Niewątpliwie 

musiał go dokonać, zanim zaczął rozważać problemy związane z grawitacją. Sformułowanie 

praw ruchu oznaczało nie tylko uogólnienie idei masy inercyjnej zaproponowanej przez 

Kartezjusza i Galileusza, lecz także przeformułowanie obrazu fizycznej rzeczywistości, aby 

móc włączyć pojęcia siły, masy i przyspieszenia do uniwersalnej relacji leżącej u podstaw 

dynamiki. Należy tutaj zaznaczyć, że model świata Newtona, oparty na idei grawitacji, jest 

diametralnie różny od podejścia Kartezjusza. Mechaniczne wiry utrzymujące planety na 

swoich orbitach wokół Słońca zastąpiły tajemnicze i niewidzialne siły grawitacji i 

bezwładności. Nic dziwnego, że nawet w Cambridge idee kartezjańskie były akceptowane 

powszechnie jeszcze długo po opublikowaniu Principiów Newtona, dzieła w których zostały 

wyjaśnione.  

Wiosną 1667 roku Newton wrócił do Cambridge. W październiku został członkiem 

Trinity College, a na początku następnego roku, w marcu, uzyskał stopień magistra. W tym 

roku skupił się na studiach nad optyką i rozwijaniem metod rachunku różniczkowego. Zakupił 

wówczas odczynniki i piec, najwyraźniej do eksperymentów chemicznych. Nie jest wiadome, 

jakie eksperymenty przeprowadzał, ale artykuł lorda Keynesa i jego odczyt wygłoszony w 

1946 roku wskazują na zainteresowanie Newtona magią. Poświęcił on lata na badania i 

eksperymenty alchemiczne. Skryta natura Newtona spowodowała, że o tym aspekcie jego 
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osoby nie było nic wiadomo aż do odkrycia niepublikowanych dokumentów, w których 

dobitnie ujawnia się jego zaabsorbowanie ideami okultystycznymi i ezoterycznymi 

dociekaniami biblijnymi. Pomimo niechęci Newtona do prezentowania swoich odkryć, w 

1669 roku przedstawił on I. Barrowowi publikację podsumowującą dokonania na polu 

twierdzenia dwumianowego i rachunku różniczkowego. To – jak i, być może, rozeznanie 

Barrowa w badaniach nad optyką, które obejmowały konstrukcję teleskopu zwierciadlanego, 

co było ważnym osiągnięciem w tamtym czasie – spowodowało odmianę losu Newtona. I. 

Barrow zrezygnował z katedry Lucasa w połowie lata, a 29 października 1669 roku, Newton, 

który niczego jeszcze nie opublikował, a dodatkowo nie miał jeszcze nawet 27 lat, objął to 

zaszczytne stanowisko i został profesorem matematyki w Cambridge. 

Badania na polu optyki przekonały I. Newtona, ze nie można stworzyć soczewek 

wolnych od zjawiska aberracji chromatycznej. W związku z tym skonstruował on teleskop 

zawierający odbijające lustro i tym samym uzyskał obrazy o odpowiedniej ostrości. Wybór 

rodzaju metalu, z którego zostało wykonane lustro, jego odlewanie i polerowanie były 

wykonywane osobiście przez I. Newtona. Badania zastosowanego przez niego metalu 

pozwoliły stwierdzić, że opracowany stop miał skład zbliżony do obecnie stosowanych 

powłok wziernikowych, a polerowanie wykonano za pomocą technik, które z niewielkimi 

zmianami byłyby zaakceptowane we współczesnych praktykach tworzenia luster 

teleskopowych. Ten niezwykły talent do opracowywania właściwych procedur i znajdowania 

odpowiednich rozwiązań sprawiał, że wydawało się, jakby I. Newton był obdarzony 

nadludzkim wzrokiem i magią, której tak gorliwie poszukiwał. Jego teleskop oferował 

wystarczające powiększenie i rozdzielczość, aby obserwować księżyce Jowisza i fazy Wenus. 

Następnym krokiem było wykonanie kolejnego ulepszonego modelu, o czym poinformował 

Towarzystwo Królewskie w styczniu 1672 roku, kiedy to został przyjęty w poczet członków. 

Miesiąc później przedstawił swój pierwszy artykuł zawierający opis niektórych badań nad 

zjawiskami refrakcji i odbicia wraz z dowodem na to, że rozszczepienie światła białego w 

pryzmacie jest wynikiem refrakcji, czyli cechą światła, a nie pryzmatu, jak 400 lat wcześniej 

głosił Roger Bacon. Drugi tekst, dostarczony Towarzystwu Naukowemu w następnym roku, 

zawiera korpuskularną teorię światła i hipotezę wszechprzenikającego przestrzeń eteru. 

Drgania eteru, zgodnie z tą hipotezą, miały odpowiadać za interferencję i dyfrakcję 

powodującą pojawianie się koloru w cienkich warstwach, tak jak to można zaobserwować na 

bańkach mydlanych. Takie podejście do natury światła budziło nieuniknione kontrowersje z 

Robertem Hookiem i niektórymi uczonymi kontynentalnej Europy. Na nieszczęście dla R. 

Hooke’a i I. Newtona nie był to jedyny powód wywołujący starcia pomiędzy nimi. Kolejny 
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spór wybuchł w roku 1679 i dotyczył toru ciała spadającego z pewnej wysokości przy 

uwzględnieniu ruchu obrotowego Ziemi.  

Następny konflikt miał miejsce w roku 1684, w wyniku dyskusji pomiędzy R. 

Hookiem, astronomem Edmundem Halleyem i sir Christopherem Wrenem. Ci trzej 

członkowie Royal Society przyjmowali, że siła grawitacji maleje z odwrotnością kwadratu 

odległości pomiędzy ciałami – pomimo braku dowodów eksperymentalnych 

potwierdzających tę zależność. Dla E. Halleya istotnym zagadnieniem było rozwiązanie 

astronomicznego problemu toru ciała (planety, komety, asteroidy) poruszającego się wokół 

masywnego obiektu wywierającego siłę przyciągającą zmieniającą się z odległością zgodnie z 

podaną zależnością. R. Hooke twierdził, że rozwiązał ten problem, ale nie dostarczył 

wyników swoich obliczeń. Po kilku miesiącach oczekiwania, w sierpniu 1684 roku, E. Halley 

udał się do Cambridge i zwrócił się z prośbą o rozwiązanie problemu do I. Newtona. Był 

zdumiony, gdy otrzymał natychmiastową odpowiedź, że ciało takie będzie poruszać się po 

elipsie. Niestety Newtonowi nie udało się odnaleźć wśród notatek obliczeń, dzięki którym 

rozwiązał ten problem, ale obiecał Halleyowi, że odtworzy obliczenia i prześle mu pocztą. 

Oczekiwany list dotarł w listopadzie, a Halley ponownie udał się do Cambridge. Rezultatem 

rozmów E. Halleya z I. Newtonem był opublikowany w lutym 1685 roku raport 

przygotowany dla Towarzystwa Naukowego – Du Motu Corporum – który stał się 

początkiem wielkiego dzieła Philosophiae naturalis principia mathematica. 

Charakterystyczne dla I. Newtona jest to, że rozwiązał problem powszechnej grawitacji i 

jednocześnie określił tory ruchów ciał w centralnym polu sił bez ujawniania komukolwiek 

rezultatów swoich prac. Dla E. Halleya było jasne, że dzieło I. Newtona musi być 

udostępnione światu naukowemu i postawił sobie za cel nakłonienie Isaaca do wysiłku 

przygotowania opracowania. Aby przyspieszyć proces wydawniczy, E. Halley poniósł koszty 

publikacji, rozwiewał wątpliwości autora pojawiające się podczas przygotowywania tekstu, 

dokonał korekty i zorganizował dystrybucję. Książka, która zmieniła postrzeganie świata i 

otworzyła nowe horyzonty dla nauki i filozofii, powstawała zaledwie 18 miesięcy i ukazała 

się w sprzedaży latem 1687 roku. Isaac Newton miał wtedy 44 lata. Wiosną tego roku, gdy 

kończył prace nad przygotowaniem tekstu Principiów do druku, zaangażował się w proces, w 

którym Uniwersytet w Cambridge przeciwstawił się królowi Jakubowi II chcącemu uzależnić 

uzyskanie stopnia magistra od złożenia wyznania wiary. W następnym roku Jakub II Stuart 

został zdetronizowany, a Newtona wybrano na reprezentanta Cambridge w Parlamencie. 

Pobyt w Londynie, obfitujący w nowe znajomości, zwrócił powszechną uwagę na jego 

skromny styl życia. Zasugerowano, że człowiek o jego pozycji naukowej powinien objąć 
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stanowisko rządowe. Wydaje się, że I. Newton nie miał nic przeciwko temu, ale pomysł ten 

został zrealizowany dopiero pięć lat później. 

W 1689 roku zmarła matka Isaaca Newtona, który pomimo posiadania rezydencji w 

Cambridge często wracał do Woolsthorpe i spędzał w tej wiejskiej posiadłości dużo czasu. 

Jego związek z matką był bliski, a łącząca ich więź uczuciowa – bardzo silna. Trudno 

powiedzieć, czy to ze względu na śmierć matki, interesy czy opóźnienie w znalezieniu 

wysoko płatnego stanowiska administracyjnego, I. Newton poczuł się niezadowolony i 

przygnębiony. W 1693 roku melancholia, jaką odczuwał, pogłębiła się do tego stopnia, że był 

przekonany, że został opuszczony przez przyjaciół, którzy, w jego mniemaniu, dodatkowo 

próbowali wplątać go w różne nieprzyjemne sytuacje. Cierpiał na długie okresy bezsenności, 

a jego wrodzona podejrzliwość znacznie się nasiliła. Do Samuela Pepysa, którego notabene 

nie znał zbyt dobrze, napisał, że nigdy się już z nim nie spotka. Do przyjaciół pisał, że Charles 

Montague, wieloletni członek Trinity, a później hrabia Halifaxu, który w rzeczywistości 

działał w imieniu i na korzyść Newtona, ma do niego urazę i zachowuje się w sposób 

fałszywy. Takie zachowania są z pewnością symptomatyczne dla załamania nerwowego, ale, 

jak wynika z relacji mu współczesnych, jego stan nie wskazywał na pogłębiającą się depresję.  

Pod koniec 1693 roku stan zdrowia psychicznego I. Newtona uległ poprawie i, co 

interesujące, to właśnie Ch. Montague, którego przyjaźń kwestionował, był osobą, której 

Newton zawdzięczał uzyskanie nominacji na stanowisko rządowe w Londynie. Piastujący 

stanowisko kanclerza skarbu Ch. Montague załatwił Newtonowi funkcję strażnika mennicy. 

Nominacja była korzystna dla obu mężczyzn, kanclerz dbał o walutę, a I. Newton poświęcił 

całą swoją energię na wypełnianie obowiązków w mennicy. W 1699 roku został kuratorem 

mennicy. W 1703 roku objął stanowisko przewodniczącego Royal Society, na które później 

był corocznie wybierany aż do końca życia. W następnym roku ukazało się drukiem jego 

dzieło Opticks. W 1705 roku królowa Anna wraz z orszakiem udała się do Cambridge, aby 

nadać I. Newtonowi tytuł szlachecki w uznaniu jego osiągnięć. Rok 1713 przyniósł drugą 

edycję Principiów, w której wydaniu uczestniczył Roger Cotes, profesor astronomii w 

Cambridge. Trzecia edycja tego ponadczasowego dzieła została przygotowana przez 

Henry’ego Pembertona. Zdrowie dopisywało Newtonowi do roku 1725, kiedy to zachorował 

na zapalenie płuc i zalecono mu przeniesienie się do Kensington. W lutym 1727 roku poczuł 

się na tyle dobrze, że zdecydował się na podróż do Londynu, aby przewodniczyć zebraniu 

Towarzystwa Królewskiego. Niestety trudy podróży okazały się na tyle duże, że doznał 

nawrotu choroby. Powrócił do Kensington, gdzie zmarł 20 marca, w wieku 84 lat. Został 
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pochowany z największymi honorami w opactwie westminsterskim, a na postumencie wyryte 

zostało epitafium autorstwa Alexandra Pope’a: 

Naturę i jej prawa ciemność spowijała; 

Bóg rzekł: „Niech będzie Newton!” I światłość się stała. 

Dwa wieki później Albert Einstein wyraził się o Newtonie w słowach: „Natura dla niego była 

otwartą księgą, której litery potrafił czytać bez wysiłku”. W trzechsetletnią rocznicę urodzin 

Edward N. da C. Andrade powiedział: „Czuję, że Newton czerpał swoją wiedzę przez coś 

bardziej przypominającego bezpośredni kontakt z nieznanymi źródłami, które nas otaczają, 

światem tajemnic, do którego nie ma dostępu żaden inny człowiek nauki”. 

Kinetyczna	teoria	gazów:	Daniel	Bernoulli	(1700–1782)	

W polityce, muzyce, finansach i wielu innych dziedzinach ludzkiej działalności 

historia dostarcza nam opowieści o znakomitych rodzinach, których członkowie, przez wiele 

pokoleń, kontynuują działania przyczyniające się do sławy rodu. W nauce natomiast takich 

przykładów jest niewiele, a jeden z nich stanowi rodzina Bernoullich. Prześledzono drzewa 

genealogiczne obejmujące 120 członków tego rodu i większość z nich osiągnęła znaczące 

rezultaty w prawie, nauce, literaturze, administracji, sztuce czy innych wykonywanych 

zawodach.  

Z dziejów rodziny Bernoullich wynika, że początkowo mieszkali oni w Antwerpii, 

skąd w roku 1583, ze względu na wyznanie protestanckie, na krótko przenieśli się do 

Frankfurtu, a później – do Szwajcarii, do Bazylei. To właśnie tam bracia Jacques (1654–

1705) i Jean (1667–1748), ojciec Daniela, po raz pierwszy zademonstrowali swoje 

ponadprzeciętne uzdolnienia matematyczne. W 1676 roku 24-letni Jacques wyjechał do 

Anglii, gdzie spotkał się z Robertem Boylem, Robertem Hookiem i innymi uczonymi z 

Królewskiego Towarzystwa Naukowego. Po sześciu latach podróżowania po Europie wrócił 

do Bazylei, gdzie w roku 1682 stworzył publiczną szkołę fizyki eksperymentalnej. Pięć lat 

później objął na Uniwersytecie w Bazylei stanowisko profesora matematyki, które piastował 

aż do swojej śmierci.  

Brat Jacques’a, Jean, był niezwykle utalentowanym matematykiem, jednak jego 

zachowanie wskazywało na silne zaburzenia osobowości. Jean piastował początkowo 

stanowisko kierownika katedry matematyki w holenderskim Groningen. Pełnił tę funkcję 

przez 10 lat pomimo trudności, z jakimi musiał się parać. Podczas pobytu Jeana w Groningen 

urodził się Daniel. W 1705 roku rodzina wróciła do Bazylei, gdzie Jean objął stanowisko po 
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swoim zmarłym bracie. W Groningen został oskarżony o nieuczciwość, a następnie oszustwo 

w konkursie o nagrodę za rozwiązanie problemu izoperymetrycznego (wyznaczenie 

najkrótszego obwodu obejmującego dany obszar) zaproponowanego po raz pierwszy przez 

jego brata Jacques’a dziewięć lat wcześniej. Relacje Jeana z innymi były wprost fatalne. Nie 

znosił swojego syna i usilnie starał się zniechęcić go do studiowania matematyki, stosując 

surowe metody wychowawcze mające podkopać jego wiarę w siebie. Pomimo działań ojca, 

Daniel rozpoczął naukę matematyki w wieku 11 lat, pod kierunkiem starszego brata 

Nicholasa, a kontynuował ją później w Włoszech. Zanim w pełni oddał się rodzinnej tradycji 

naukowej, skłaniał się ku medycynie i po ukończeniu studiów na tym kierunku przez pewien 

czas był lekarzem. Medycyna okazała się jednak tylko młodzieńczym epizodem.  

Gdy Daniel miał 25 lat, on i Nicholas przyjęli stanowiska profesorów matematyki w 

Sankt Petersburgu. Współpraca braci była bardzo krótka, bo już osiem miesięcy później, w 

lipcu 1726 roku, Nicholas zmarł. Daniel pozostał w Sankt Petersburgu kolejne siedem lat, 

mimo że skarżył się na rosyjskie manieryzmy i klimat. W 1733 roku wrócił do Bazylei, gdzie 

objął stanowisko profesora anatomii i botaniki, które później przemianowano na profesora 

eksperymentalnej i spekulatywnej filozofii. Na tym stanowisku spędził niemal pięćdziesiąt 

lat, w czasie których dziesięciokrotnie był nagradzany przez Francuską Akademię Nauk i tym 

samym dorównał liczbą nagród matematykowi Leonhardowi Eulerowi. Został członkiem 

praktycznie wszystkich towarzystw naukowych w Europie. W późniejszych latach swojej 

pracy naukowej skupiał się głównie na rozwoju rachunku prawdopodobieństwa. Mimo astmy, 

na którą chorował, pozostał aktywny i pełen energii prawie do 80. roku życia. Zmarł w 

Bazylei 17 marca 1782 roku. 
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Strona tytułowa dzieła Hydrodynamica D. Bernoulliego z roku 1738 

Rozważania D. Bernoulliego nad dynamiką gazów, zawarte w dziele Hydrodynamica 

z roku 1738, były pierwszym matematycznym podejściem do gałęzi fizyki znanej obecnie 

jako kinetyczna teoria gazów. Jest ono wyjątkowe z kilku powodów. Po pierwsze D. 

Bernoulii przedstawił obraz gazu jako substancji składającej się z ogromnej liczby 

pozostających w chaotycznym ruchu cząstek. Opis ten pojawił się, gdy nie znano jeszcze 

fizycznej natury gazów, a teorie atomowej budowy materii były traktowane jako wysoce 

spekulatywne, tak samo jak hipotezy kinetyczne. Po drugie teoria Bernoulliego pokazała w 

sposób matematyczny, że ciśnienie gazu jest wynikiem bezpośrednich zderzeń cząstek ze 

ścianami zbiornika. Po trzecie wyraźnie wskazał on na rozróżnienie pomiędzy temperaturą a 

ciepłem, co przez innych uczonych zostało zrozumiane dopiero po latach, dzięki pracom 

Josepha Blacka. Po czwarte założył, że doprowadzenie ciepła do układu powoduje wzrost 

prędkości cząsteczek. To założenie jednoznacznie wskazuje na możliwość konwersji ciepła na 

energię mechaniczną, co stulecie później naukowo opracował James Joule. Piątą przyczyną 

wyjątkowości podejścia Bernoulliego było odkrycie przez niego, że szybko przemieszczający 

się gaz lub ciecz wywiera ciśnienie. Kolejnym istotnym spostrzeżeniem zawartym w pracy D. 

Bernoulliego jest to, że relacja ciśnienia do objętości jest stała tylko w stałej temperaturze. Na 

koniec natomiast wywnioskował on, że prędkość cząsteczek w gazach nie zależy od ciśnienia. 

Tak głębokie rozumienie problemu jest wyjątkowe, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że 

wszystkie podane spostrzeżenia i zależności zachowały swoją ważność mimo postępu nauk. 
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Atomy	jako	centra	sił:	Ruđer	Joseph	Bošković	(1711–1787)	

Wydaje się, że pierwsi badacze uznający istnienie atomów wyobrażali je sobie jako 

małe, masywne i twarde kulki. Newton w dziele Opticks wyraża pogląd, że „wydaje się 

prawdopodobnym, że Bóg stworzył na początku materię w postaci jednorodnych, 

masywnych, twardych, nieprzenikliwych, ruchomych cząstek”. Z pewnością wielu uczonych 

przyjęło ten obraz, a atom w postaci małej kulki wydawał się dominować w umysłach 

ówczesnych chemików i tych, którzy rozwinęli kinetyczną teorię gazów. Jednak idea ta nie 

była tak powszechna, jak może się to wydawać. Wskazują na to fragmenty dzieła Ruđera 

Josipa Boškovića Philosophiae naturalis theoria z roku 1758.  

R. J. Bošković był jednym z pierwszych zwolenników teorii I. Newtona we Włoszech. 

Jego zainteresowanie atomami wynikało z rozpatrywania problemu zderzeń ciał. Jeżeli 

wyobrażamy sobie atomy jako nieściśliwe, twarde kule, to pojawia się pewien dylemat. Jeżeli 

nie ulegają one odkształceniu, to ich prędkość musi ulegać zmianie natychmiast po zderzeniu. 

Jednak takie zachowanie naruszałoby prawa natury, więc, jak stwierdził R. J. Bošković, 

atomy nie mogą być twardymi, sztywnymi kulami i trzeba poszukać innego modelu. Na 

podstawie założenia, że atomy nie mogą się stykać, zaproponował model, w którym atom jest 

punktem posiadającym masę i lokalizację w przestrzeni, ale, jak każdy punkt, 

nieposiadającym rozmiarów. Aby wyjaśnić zachowanie się ciał złożonych z takich atomów, 

założył, że w przestrzeni oddziałują one pomiędzy sobą zgodnie z przyciągającymi siłami 

grawitacyjnymi opisanymi przez Newtona. Gdy atomy zbliżają się do siebie, siła 

przyciągająca pomiędzy nimi wzrasta, odpowiednio do modelu newtonowskiego, a następnie, 

w pewnej odległości, maleje do zera. Przy dalszym zbliżaniu się do siebie dwóch atomów siła 

działająca pomiędzy nimi zmienia kierunek działania i atomy się odpychają. Te 

naprzemiennie działające siły przyciągania i odpychania rozciągają się w przestrzeni wokół 

punktowych atomów, i, gdy znajdą się odpowiednio blisko, siła odpychająca wzrasta w 

sposób asymptotyczny. Bošković nie określił w swoim modelu żadnych odległości, w których 

siła przyciągająca zmienia się na odpychającą. Konieczność wprowadzenia takiego modelu 

wynikała natomiast z potrzeby wyjaśnienia takich zjawisk fizycznych, jak kohezja i 

parowanie, czy chemicznych – jak reakcje, jakim ulegają substancje. W przypadku parowania 

możemy sobie wyobrazić, że atomy w cieczy są rozłożone bardzo blisko siebie. Gdy 

próbujemy zmniejszyć objętość cieczy, do gry wchodzą siły odpychające pomiędzy atomami i 

nawet zastosowanie znacznego ciśnienia nie skutkuje zmianą objętości. Z drugiej strony gdy 

ogrzewamy ciecz, przyciąganie pomiędzy atomami słabnie, a gdy odległość pomiędzy nimi 
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stanie się odpowiednio duża, spada ono do zera. W stanie pary odległości pomiędzy atomami 

są na tyle duże, że zachodzi pomiędzy nimi odpychanie. W związku z tym, aby atomy cieczy 

mogły występować w stanie pary, muszą wywierać odpowiednie ciśnienie, które jest według 

R. J. Boškovića konsekwencją odpychania się cząsteczek pary. Wreszcie: jeżeli odległość 

pomiędzy cząsteczkami pary się zwiększy, to siły przyciągające zaczynają utrzymywać układ 

w odpowiednim stanie. 

 
Pierwsza strona wykresów obrazujących siły zamieszczonych w Theoria Philosophiæ Naturalis R. J. Boškovića 
z roku 1763 

Gdy wykorzysta się naprzemienne działanie sił przyciągania i odpychania, można 

jakościowo opisać temperatury topnienia i wrzenia danej substancji, jak i różnice tych 

temperatur dla różnych materiałów. R. J. Bošković podjął się również wyjaśnienia różnych 

form krystalicznych substancji z wykorzystaniem swojego modelu atomów. Jak można, za 

pomocą hipotezy twardych, sferycznych atomów, wyjaśnić fakt, że dana substancja występuje 

w formie krystalicznej, a nie amorficznej? Co więcej, jeżeli coś już występuje w formie 
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krystalicznej, to dlaczego za każdym razem przybiera taką samą postać geometryczną? I 

dalej: jak reakcje chemiczne mogą zachodzić pomiędzy twardymi, okrągłymi atomami? Aby 

udzielić odpowiedzi na takie pytania, niezbędne były inne założenia budowy atomów. W R 

Ruđera J. Boškovića koncepcji atomów reakcje chemiczne zachodziły, gdy pola sił atomów 

nakładały się na siebie i w efekcie tworzyły dodatkową siłę przyciągającą. To, że niektóre 

związki chemiczne były bardziej trwałe od innych, wynikało z siły, z jaką przyciągały się 

atomy. Te kilka przykładów pokazuje jakościową atrakcyjność teorii R. J. Boškovića, teorii 

obecnie mało znanej, ale w XIX wieku cieszącej się dużą popularnością. Zarówno Humphry 

Davy, jak i Michael Faraday uznawali teorię atomu jako zbioru sił; przemawiała ona do nich 

znacznie silniej niż obraz stworzony przez J. Daltona. 

Historia życia Ruđera J. Boškovića jest równie intersująca jak jego teoria. Urodził się 

w Dubrowniku 18 maja 1711 roku. Jego ojciec i dziadek byli kupcami, a matka Pava Bettera, 

pochodząca z włoskiej rodziny kupieckiej, przeżyła aż 103 lata. Rodzina była wyznania 

rzymskokatolickiego. Ruđer był ósmym z dziewięciorga dzieci i najmłodszym z sześciu 

synów. W wieku ośmiu lat został wysłany do jezuickiego kolegium w miejscowości Ragusa. 

W wieku 14 lat, we wrześniu 1725 roku, trafił do Rzymu, gdzie rozpoczął naukę w 

seminarium duchownym. Po dwóch latach nowicjatu wstąpił do Collegium Romanum. 

Wyróżniał się w matematyce, fizyce i astronomii i był jednym z pierwszych propagatorów 

idei newtonowskich we Włoszech. W 1732 roku zaczął nauczać astronomii. W tym samym 

roku opublikował swój pierwszy traktat dotyczący wyznaczania równika i okresu rotacji 

Słońca. Inne jego publikacje dotyczyły różnych tematów, w tym kształtu Ziemi i aberracji 

gwiazd stałych. W 1740 roku, w wieku 29 lat, objął stanowisko przewodniczącego instytutu 

matematyki w Collegium Romanum. Dopiero w 1744 złożył śluby kapłańskie i został 

pełnoprawnym członkiem Towarzystwa Jezusowego. Następnie przez 14 lat pracował jako 

nauczyciel i jednocześnie prowadził badania naukowe. Jego prace dotyczące tworzenia map 

państwa papieskiego, kształtu Ziemi, potwierdzenia teorii Bradleya o aberracji światła, jak 

również reputacja genialnego naukowca zapewniły mu dostęp do towarzystw naukowych w 

całej Europie. Ale R. J. Bošković nie tylko przejawiał zdolności naukowe: był również poetą, 

co pozwoliło mu na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym najwyższych kół kościelnych, 

akademickich i naukowych. Jak się wydaje, stał się swego rodzaju snobem i człowiekiem 

łasym na osiąganie towarzyskich zaszczytów.  

W 1757 roku Bošković został wysłany do Wiednia, na placówkę dyplomatyczną. Tam, 

w okresie od kwietnia 1757 do lutego 1758 roku, napisał Theoria philosophiae naturalis – 

dzieło, nad którym rozmyślał przez poprzednie 12 lat. Przedstawił w nim opracowaną przez 
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siebie, przedstawioną tu we wcześniejszych akapitach, teorię atomową; skupił się zwłaszcza 

na polach sił wokół atomu. Po powrocie do Rzymu, w 1759 roku, uczony został ponownie 

wysłany w długą podróż po Europie. Nie wiemy, jaki był powód tej podróży, ale spędził w 

niej cztery następne lata. Pierwsza część jego wojaży obejmowała Paryż i Londyn, do którego 

przybył w 1760 roku. Tam zapoznał się z wieloma wybitnymi osobistościami tamtej epoki, 

wziął udział w kilku spotkaniach Towarzystwa Królewskiego, spotkał się z Benjaminem 

Franklinem i obserwował jego eksperymenty z prądem elektrycznym. Odwiedził również 

Oksford i Cambridge. Na członkach Royal Society wywarł ogromne wrażenie. Został przyjęty 

w poczet Towarzystwa Naukowego, ale dopiero po swoim wyjeździe, w grudniu 1760 roku. 

Po opuszczeniu Anglii podróżował po kontynencie; odwiedził między innymi 

Konstantynopol. 

Do Rzymu Bošković wrócił w 1763 roku. Miał wtedy 52 lata i uświadomił sobie, że 

szczyt jego kariery jest już za nim. Stanowisko, jakie zajmował przed wyjazdem, powierzono 

komu innemu. Nie wiemy, czy w czasie jego pobytu za granicą przełożeni Towarzystwa 

Jezusowego uznali jego teorię za nieprzystającą do nauk Kościoła, czy też decyzję podjęto ze 

względu na jego długą nieobecność. Mógł natomiast kontynuować badania w Collegium 

Romanum. W 1764 roku objął katedrę matematyki na Uniwersytecie w Pawii, która wówczas, 

pod rządami austriackimi, znajdowała się w opłakanym stanie. Pozostał tam do 1769 roku, 

kiedy to przeniósł się do Mediolanu. Również i tutaj znajdowało się jezuickie kolegium, dla 

którego R. J. Bošković zaprojektował, w czasie pobytu w Pawii, obserwatorium 

astronomiczne. Zachowanie uczonego, wynikające z poczucia własnej wartości jako 

emisariusza Watykanu, akademickich zaszczytów uzyskanych na terenie całej Europy, 

powiązań ze szlachtą i wreszcie zastrzeżeń, jakie formułował w stosunku do działalności 

obserwatorium astronomicznego w dzielnicy Mediolanu, Brerze, doprowadziły do zaognienia 

stosunków ze współpracownikami. W sierpniu 1772 roku, podczas swojej nieobecności, 

został zwolniony ze stanowiska. Udał się do Wenecji, a ponieważ większość swoich 

pieniędzy przeznaczył na sprzęt konieczny do wyposażenia obserwatorium, znalazł się w 

bardzo niepewnej sytuacji finansowej. Co więcej, w całej Europie narastająca niechęć do 

zakonu jezuitów właśnie osiągnęła apogeum. 8 czerwca 1773 roku papież Klemens XIV 

podpisał brewe Dominus ac Redemptor noster, rozwiązujące zakon jezuitów i likwidujące 

domy zakonne w Europie. Sytuacja R. J. Boškovića stawała się wyjątkowo trudna. Na 

szczęście jego przyjaciele we Francji przekonali króla Ludwika XV, aby ten utworzył we 

francuskiej marynarce specjalną komórkę, w której R. J. Bošković miał kierować pracami 

związanymi z optyką. Pomimo śmierci, w następnym roku, Ludwika XV, jego następca 
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Ludwik XVI utrzymał w mocy decyzję poprzednika. Chroniony przez wielkiego i potężnego 

człowieka, uczony spędził w Paryżu dziewięć lat, do lipca 1782 roku. Po tym czasie, z 

powodów zdrowotnych, i chęci przygotowania zebranych prac do publikacji, opuścił swoje 

stanowisko i wrócił do Włoch. Przebywał w różnych miejscach północnych Włoch, gdzie 

przez trzy lata opracowywał materiały. Jesienią 1786 roku pojawiły się u niego oznaki 

zaburzeń psychicznych, które rozwinęły się w postać patologicznej melancholii. Uratowany 

po próbie samobójczej, zmarł 13 lutego 1787 roku, nie odzyskując pełnej świadomości. 
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Atomy	w	chemii	

Narodziny	teorii	atomowej:	John	Dalton	(1766–1844)	

Zadziwiające – a jednocześnie pocieszające – jest to, że dwa tysiące lat spekulacji nie 

pozwoliły na stworzenie teorii atomowej w postaci wystarczająco prostej, by można było 

sprawdzić ją eksperymentalnie. Ani zastosowanie przez Roberta Boyle’a newtonowskiego 

prawa o malejącej wraz z odległością sile oddziaływań pomiędzy cząsteczkami gazu, ani 

poczynione niemal pół wieku później genialne dedukcje Daniela Bernoulliego w stosunku do 

teorii kinetycznej nie pozwoliły uczonym zrozumieć natury atomów. Sytuacja zmieniła się za 

sprawą wiejskiego nauczyciela, niezbyt okrzesanego człowieka, który w przebłysku 

natchnienia wskazał drogę do świata atomu. 

John Dalton urodził się 5 września 1766 roku w rodzinie ubogiego tkacza, w 

miejscowości Eaglesfield położonej w hrabstwie Cumberland na północy Anglii. Jako mały 

chłopiec został wysłany do szkoły w pobliskiej miejscowości, gdzie pobierał podstawowe 

nauki. Gdy miał zaledwie 11 lat, jego dotychczasowy nauczyciel, John Fletcher, zrezygnował 

z dalszej pracy. John Dalton otworzył wówczas we własnym domu szkołę, którą później 

przeniósł do lokalnego domu spotkań społeczności wiejskiej. Trudno zrozumieć, jak możliwe 

było zlecenie 12-letniemu chłopcu nauczania rówieśników. Dodatkowo zdumienie budzi fakt, 

że młody Dalton nigdy nie był określany jako szczególnie błyskotliwy. Można przypuszczać, 

że wytrwałość, samodzielność i nieprawdopodobna zdolność do koncentracji na różnych 

zagadnieniach, tak widoczna w jego późniejszym życiu, zostały już wówczas zauważone 

przez dorosłych, którzy odważyli się powierzyć mu kształcenie rówieśników.  

W wieku 15 lat John przeniósł się do swojego brata Jonathana, do Kendal, gdzie 

prowadził szkołę dla dzieci przyjaciół. Przez następne 12 lat, od roku 1781 do 1793, 

jednocześnie nauczał i studiował. W tym czasie położył podwaliny pod swe wielkie odkrycia, 

co było, w pewnym stopniu, wynikiem przyjaźni z o 10 lat starszym Johnem Gaughem. J. 

Gaugh, niewidomy od urodzenia, był uznanym filozofem i eksperymentatorem, niezależnym 

finansowo i posiadającym błyskotliwy umysł. Szczególne zainteresowanie, jakie wykazywał 

w stosunku do matematyki i nauk ścisłych, spowodowało, że John Dalton niejako został jego 

studentem. Jedną z dziedzin interesujących J. Gaugha była meteorologia. W marcu 1787 roku 

przekonał on J. Daltona do rozpoczęcia regularnych obserwacji pogodowych, które ten 

kontynuował aż do śmierci. To właśnie dzięki zaangażowaniu w obserwacje meteorologiczne 

Dalton sformułował teorie wyjaśniające reakcje chemiczne i stworzył nowoczesną teorię 

atomową, która przyniosła mu nieśmiertelną sławę.  
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Wiosną 1793 roku J. Dalton, dzięki rekomendacji J. Gaugha, otrzymał propozycję 

objęcia stanowiska nauczyciela matematyki i filozofii przyrody w New College w 

Manchesterze. Wkrótce po rozpoczęciu tej pracy opublikował pierwsze dzieło: 

Meteorological Observations and Essays, zawierające dane zgromadzone podczas pobytu w 

Kendal. To tutaj znajdujemy większość idei, których rozwijaniem zajmował się przez kolejne 

10 lat, między innymi rozważania nad mieszaninami gazów znajdujących się w atmosferze. 

Niecały rok później J. Dalton został członkiem Towarzystwa Filozoficznego w Manchesterze. 

Jego pierwsze wystąpienie na forum Towarzystwa dotyczyło jednak nie gazów, a widzenia 

barw, omówił ślepotę na barwy czerwoną i zieloną, na którą cierpiał, i stąd wzięło się 

określenie daltonizm. W ciągu kolejnych pięciu lat przedstawił jeszcze tylko jedną pracę, co 

sugeruje, że obowiązki w New College połączone z obserwacjami meteorologicznymi 

pochłaniały cały jego czas. W 1799 roku uczelnia została zamknięta, a pozbawiony 

stanowiska J. Dalton powrócił do roli prywatnego nauczyciela, czym zajmował się przez 

resztę życia. Na szczęście Towarzystwo Filozoficzne pozwoliło mu zająć jedno z 

pomieszczeń w siedzibie przy George Street, które przez lata użytkował jako salę lekcyjną i 

swoje laboratorium. Nigdy wcześniej nie prowadził systematycznych badań laboratoryjnych, 

ale gdy pojawiła się taka możliwość, zdołał w ciągu kilku lat zrealizować wszystkie swoje 

idee dotyczące dyfuzji gazów, prawa ciśnień cząstkowych, zachowania pary wodnej w 

atmosferze i chemicznej teorii atomowej, co przyniosło mu sławę i uznanie. Tak imponujący 

dorobek wskazuje, że J. Dalton musiał opanować sztukę prowadzenia eksperymentów w 

stopniu mistrzowskim, ale, co dziwne, osąd mu współczesnych był zupełnie przeciwny. 

Pod koniec XVIII wieku właściwości gazów były słabo poznane. Teoria kinetyczna, 

podstawa do zrozumienia zachowania się gazów, zaproponowana przez Roberta Hooke’a i 

opracowana matematycznie przez Daniela Bernoulliego, nie była szeroko znana mimo rangi 

tych dwóch uczonych. Świat naukowy, pod wpływem geniuszu Antoine’a Lavoisiera, skupiał 

się na chemii i jej roli w badaniu przyrody. Ujęcie chemiczne pozwalało na wyjaśnienie wielu 

tajemniczych zjawisk. Zaskakujący ówczesnych fakt, że tlen i azot znajdujące się w 

powietrzu nie ulegały rozdzieleniu na odrębne warstwy pomimo różnic w ciężarach 

właściwych, wyjaśniano faktem powstawania „luźnego” związku chemicznego. Prostotę 

takiego podejścia do zjawisk przyrodniczych można scharakteryzować jedynie jako „luźne” 

myślenie. W podobny sposób, za pomocą rzekomo chemicznego odziaływania, wyjaśniano 

obecność i ruch pary wodnej w powietrzu. J. Dalton, nieznający ówcześnie obowiązujących 

pojęć chemicznych, podszedł do problemu z fizycznego punktu widzenia. Pozostając pod 

wpływem I. Newtona i jego cząsteczkowej koncepcji gazów, rozwinął fizyczną teorię dyfuzji, 
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ciśnień cząstkowych i zachowania pary wodnej w powietrzu. Swoje przemyślenia przedstawił 

w zaprezentowanej Towarzystwu Filozoficznemu w październiku roku 1801 pracy pod 

bardzo rozbudowanym tytułem: Experimental essays on the constitution of mixed gases; on 

the force of steam or vapour from water and other liquids in different temperatures, both in a 

Torricellian vacuum and in air; on evaporation; and on the expansion of gases by heat. 

Fizyczna teoria dyfuzji wynikała z założenia przez J. Daltona istnienia wzajemnie 

odpychających się cząstek newtonowskich. Dzięki rozpatrzeniu problemu od strony 

eksperymentalnej uczony wykazał, że w danej temperaturze występuje określone ciśnienie 

pary wodnej – ciśnienie nasycenia – które ma wartość stałą niezależnie od rodzaju gazu, w 

jakim znajduje się para wodna. Ponadto wynik eksperymentów był taki sam, gdy para wodna 

znajdowała się w próżni. Wyniki eksperymentalne w naturalny sposób prowadziły do prawa 

ciśnień cząstkowych:  

 

Ciśnienie wywierane przez mieszaninę gazów jest równe sumie ciśnień wywieranych 

przez składniki mieszaniny, gdyby każdy z nich był umieszczany osobno w tych 

samych warunkach objętości i temperatury – jest ono zatem sumą ciśnień 

cząstkowych. 

 

Dzięki przeanalizowaniu zjawiska nasycenia pary J. Dalton wykazał, że każda próba 

zwiększenia ciśnienia nasycenia powoduje jedynie kondensację. Dowiódł także, że jeżeli 

ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu było mniejsze niż wartość nasycenia, to 

obniżenie temperatury powodowało osiągnięcie punktu rosy, czyli stanu nasycenia. Niektóre 

wyniki tych eksperymentów znalazły się w jego New System of Chemical Philosophy z roku 

1808. Z teorii dyfuzji, którą opracował, wysnuł wniosek, że na pewnych wysokościach gazy 

atmosferyczne mogą ulec rozdzieleniu. Aby to sprawdzić, badał mieszaniny powietrza z 

tlenkiem azotu (II) (NO) i odkrył, że przebieg reakcji pomiędzy tymi gazami zależy od 

proporcji, w jakich zostały one zmieszane. Związane z tym eksperymenty prowadził od 

połowy 1802 roku. Z notatnika laboratoryjnego wynika, że dopiero 4 sierpnia 1803 roku 

zrozumiał, jaka jest przyczyna zmienności proporcji reagujących ze sobą substancji. Notatki z 

tych badań przedstawiają się następująco (w tekście podano współczesną notację nazw 

związków chemicznych): 

Jeżeli 100 części powietrza zmieszane zostanie z 36 częściami tlenku azotu (II) w 

rurce o szerokości ¾ cala i długości 5 cali, to po kilku minutach objętość całości 

zredukuje się do 79 lub 80 części, w których nie występują tlen i NO (II). 
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Jeżeli 100 części powietrza wprowadzi się do 72 części tlenku azotu (II) w szerokim 

naczyniu częściowo zanurzonym w wodzie i mieszanina gazów zostanie natychmiast 

podpalona, to jak poprzednio pozostanie 79 lub 80 części początkowej objętości 

czystego tlenku azotu (II). 

Jeżeli w ostatnim doświadczeniu zostanie użytych mniej niż 72 części tlenku azotu 

(II), to w pozostałej mieszaninie gazów znajduje się tlen; jeżeli użytych zostanie 

więcej tlenku azotu (II), to pozostaje on w mieszaninie poreakcyjnej (…) te 

obserwacje wskazują na to, że pewna objętość tlenu może łączyć się z pewną częścią 

tlenku azotu (II) lub też z dwukrotnie większą ilością tego gazu, ale nie ma 

możliwości wystąpienia pośrednich ilości. W pierwszym przypadku rezultatem reakcji 

jest kwas azotowy (V), a w drugim – kwas azotowy (III) (…) Ponieważ jednak 

obydwa kwasy mogą powstawać w tym samym czasie, jedna część tlenu reaguje z 

jedną częścią tlenku azotu (II), a w druga część – z dwoma częściami NO. W związku 

z tym ilość zużytego w reakcji tlenku azotu (II) musi być zmienna.1  

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, jak rozwija się nauka – a jest to sposób 

odmienny od tego, co można by wywnioskować z wielu popularnych przedstawień. Żadne 

wielkie odkrycie nie powstało nagle, w sposób całościowy i jasny, w umyśle badacza. 

Żmudnie zbierane dowody eksperymentalne wskazują na uogólnienia, które nie wyjaśniają 

jednoznacznie obserwowanych faktów, i połączenie ich w spójną całość wymaga znacznego 

wysiłku. Naukowe koncepcje stopniowo nabierają określonej formy, której ważność i granice 

stosowalności stają się następnie przedmiotem kolejnych badań. Ostateczna wartość nowych 

odkryć rzadko, jeśli w ogóle, może zostać w pełni ujęta w momencie ich sformułowania. 

Znaczenie nowej koncepcji naukowej ugruntowuje się w trakcie kolejnych, trwających latami 

badań.  

Wróćmy do doświadczeń J. Daltona: zastanówmy się, jakie znaczenia miało odkrycie 

zależności ilości poszczególnych produktów reakcji od proporcji użytych substratów. J. 

Dalton oparł się na modelu gazu jako układu cząstek i założył, że cząsteczki danego gazu są 

takie same, a reakcja chemiczna polega na połączeniu atomów jednego rodzaju z innymi. W 

ten sposób, na bazie eksperymentalnej, została sformułowana teoria atomowa. Ta – wydawać 
                                                            
1 Opisane reakcje chemiczne można przedstawić równaniem: 2NO + O2→ 2NO2. Powstający tlenek 

azotu (IV) ulega w wodzie dysproporcjonowaniu 2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2. Jednocześnie w reakcji NO + 
NO2 ⇌ N2O3 powstaje tritlenek diazotu, który w reakcji z wodą N2O3 + H2O → 2HNO2 tworzy kwas azotowy 
(IV), ulegający dysproporcjonowaniu zgodnie z równaniem 3HNO2 → HNO3 + 2NO + H2O, w którym powstają 
kwas azotowy (V) i tlenek azotu (II). 
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by się mogło: prosta – koncepcja niosła ze sobą znacznie szerszy kontekst. W ciągu 

następnego miesiąca J. Dalton zauważył, że jeżeli dwa pierwiastki tworzą ze sobą więcej niż 

jeden związek chemiczny, to masy jednego z pierwiastków przypadające na taką samą masę 

drugiego mają się do siebie jak niewielkie liczby całkowite. Skoro tak, to dzięki oparciu się na 

wzorze związku chemicznego można wyznaczyć względne ciężary atomów wchodzących w 

jego skład. To odkrycie natychmiast pozwoliło J. Daltonowi na skonstruowanie tabeli 

względnych mas atomowych pierwiastków, dla których zaproponował on odpowiednie 

symbole. Na październikowym posiedzeniu Towarzystwa Filozoficznego przedstawił swoje 

dokonania w tej materii. Nie wiemy, jak zostało przyjęte jego doniesienie; prawdopodobnie w 

spotkaniu uczestniczyła tylko garstka członków Towarzystwa i wątpliwym jest, aby 

którykolwiek z nich zdawał sobie sprawę ze znaczenia tego odkrycia. 

 
Skan strony książki Johna Daltona „A New System of Chemical Philosophy”, 1808 
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Mniej więcej w tym samym czasie J. Dalton przyjął zaproszenie do wygłoszenia 

wykładów bożonarodzeniowych w Royal Institution w roku 1803. Instytucja, która miała 

odegrać wielką rolę w brytyjskiej nauce, została powołana niewiele wcześniej, a kierował nią 

energiczny hrabia Rumford, czyli Benjamin Thompson: fizyk, badacz zagadnień z zakresu 

termodynamiki i wynalazca. Kierujący radą naukową Instytutu B. Rumford z właściwą sobie 

dalekowzrocznością zatrudnił już dwudziestoparoletniego Kornwalijczyka Humphry’ego 

Davy’ego. To właśnie H. Davy zaaranżował pobyt i wykłady J. Daltona na forum Instytutu. 

Wydaje się, że J. Dalton musiał wcześniej przedstawić H. Davy’emu swoje koncepcje, ale 

jedyne, co możemy stwierdzić na pewno, to fakt, że teoria atomowa Daltona została 

zaprezentowana w trakcie wykładów bożonarodzeniowych w brytyjskim stowarzyszeniu 

naukowo-edukacyjnym. Warto w tym miejscu wspomnieć, że chociaż H. Davy uznał potęgę 

teorii atomowej J. Daltona, to nigdy ani nie zaakceptował jej podstawowych założeń, ani nie 

uznał rzeczywistości atomów.  

Dokumenty J. Daltona z lat 1801–1803 przedstawiające jego teorię atomową ukazały 

się drukiem w roku 1805. W międzyczasie dr Thomas Thomson z Glasgow, cieszący się 

renomą chemik i autor szeroko znanego traktatu o chemii, odwiedził J. Daltona w 1804 roku, 

aby omówić niedostatki swojej teorii dyfuzji. I chociaż dyskusja obydwu uczonych nie była 

zbyt owocna, to T. Thomson zainteresował się eksperymentami J. Daltona i jego teorią. Gdy 

w 1807 roku ukazała się następna edycja podręcznika T. Thomsona, zawierała już pierwszy 

ogólnie dostępny opis teorii atomowej. Tekst samego autora teorii ukazał się dopiero rok 

później, w części pierwszej New System of Chemical Philosophy. Problem dyfuzji, który 

doprowadził do powstania teorii atomowej, nigdy nie został jednak przez J. Daltona 

rozwiązany. Początkowo zakładał on, że atomy wszystkich gazów są tej samej wielkości, ale 

wątpliwości T. Thomsona doprowadziły go do zmiany poglądu i założenia, że chociaż 

wszystkie atomy danej substancji są identyczne pod każdym względem, to atomy różnych 

substancji są różnej wielkości. Później J. Dalton powrócił do pierwotnego przekonania o tych 

samych rozmiarach wszystkich atomów. Komplikacje w teorii dyfuzji wprowadzało 

założenie, że podczas gdy atomy gazu A odpychają się wzajemnie, podobnie jak atomy gazu 

B, to atomy A i B wzajemnie nie oddziałują. Takie założenie dobrze współgrało z prawem 

ciśnień cząstkowych. Skoro jednak odpychanie atomów jednego gazu było powodowane 

ciepłem otaczającym każdy z atomów (idea ta została zaczerpnięta od A. Lavoisiera), trudno 

było zrozumieć, dlaczego atomy dwóch różnych gazów nie działały na siebie wzajemnie. Ta 

nieścisłość nigdy nie została rozwiązana przez J. Daltona.  
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Po 1804 roku J. Dalton dopracowywał swoje teorie i przeprowadzał kolejne 

eksperymenty naukowe, z których żaden nie przyniósł jednak przełomowych rezultatów. 

Wydawało się, że po ogłoszeniu teorii atomowej J. Dalton zagubił się w labiryncie szybko 

gromadzących się, ale pozornie sprzecznych, danych chemicznych. Akceptacja dla teorii 

atomowej postępowała bardzo powoli w świecie naukowym, zwłaszcza wśród uczonych 

angielskich. Nieco lepiej było na terenie Europy kontynentalnej, szczególnie we Francji. 

Eksperymenty przeprowadzone przez Louisa Gay-Lussaca, opublikowane w 1809 roku, 

wykazały, że w reakcjach pomiędzy gazami objętości substratów i produktów, mierzone w 

tych samych warunkach temperatury i ciśnienia, mają się do siebie jak niewielkie liczby 

całkowite. Wyjaśnienie wyników tych eksperymentów na podstawie teorii J. Daltona 

nastąpiło w 1811 roku, a dokonał tego włoski fizyk Amadeo Avogadro. Słowo wyjaśnienie 

należałoby jednak wziąć w cudzysłów, gdyż A. Avogadro uznał, że teoria Daltona wyjaśnia 

eksperyment pod warunkiem, że ktoś zechce uwierzyć w atomy i „połówki atomów”. 

Rzeczywiście: J. Dalton uważał, że dowolny gaz zbudowany jest z atomów i nigdy nie 

wprowadził rozróżnienia pomiędzy tym, co obecnie nazywamy atomem i cząsteczką. 

Rozróżnienie pomiędzy atomem i cząsteczką oraz zamieszanie, jakie powstało w wyniku 

wyznaczania przez J. Daltona mas atomowych z użyciem arbitralnych reguł przebiegu reakcji 

chemicznych przyszło dopiero pół wieku później, za sprawą geniuszu włoskiego chemika 

Stanislao Cannizaro. I chociaż wielu chemików – jak H. Davy – nie uznawało istnienia 

atomów, to teoria atomowa została szeroko zaakceptowana jako potężne narzędzie 

wykorzystywane do zrozumienia przebiegu reakcji chemicznych. 

W rok po sformułowaniu koncepcji teorii atomowej J. Dalton zamieszkał w domu 

księdza Williama Johnesa przy George Street, gdzie spędził kolejne 26 lat – do momentu, 

kiedy ksiądz Johnes przeniósł się na przedmieścia Manchesteru. W tym okresie życie J. 

Daltona było podobne do losów bohatera powieści Julesa Verne’a W osiemdziesiąt dni 

dookoła świata: codzienność toczyła się z matematyczną precyzją – „un homme 

mathématiquement précis”. W laboratorium codziennie przebywał taką samą liczbę godzin, a 

jego sąsiedzi mogli regulować zegarki, obserwując moment sprawdzania termometru przez 

uczonego. Dokładnie o godzinie 21 zasiadał do kolacji, po której palił fajkę. Nie brał żywego 

udziału w rozmowach, ograniczał się jedynie do zdawkowych wtrąceń lub lakonicznych 

dowcipnych uwag. W czwartki po południu nie prowadził badań, a za to poświęcał ten czas 

na cotygodniową rekreację. W ramach czwartkowego odpoczynku udawał się po obiedzie do 

kręgielni przylegającej do tawerny Dog and Partridge, gdzie grał z zapałem i entuzjazmem ku 

uciesze innych. Zazwyczaj stateczny i skromny, podczas gry stawał się niezwykle ożywiony i 
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zawierał zawsze kilka skromnych zakładów, które skrupulatnie notował. Po wypaleniu fajki w 

tawernie wracał do domu, by zdążyć na czas, w którym zwykł odczytywać wskazania 

barometru i termometrów. W niedziele, ubrany w surowy strój kwakierski, uczestniczył 

dwukrotnie w obrządku religijnym. Wydaje się, ze uważał to za swój obowiązek, chociaż nie 

używał frazeologii kwakierskiej i nie wdawał się w dyskusje o poglądach religijnych. Jego 

postawa sprawia wrażenie, że starał się przestrzegać zewnętrznych form wyznawanej wiary – 

może jako wzorca moralnego dla innych lub też by nie narażać się na krytykę – podczas gdy 

jego własne życie emocjonalne nie było z wiarą przesadnie związane.  

Brak ogłady towarzyskiej wynikający z wiejskiego pochodzenia, a częściowo z 

powodu chorobliwej wręcz niezręczności, powodował, że J. Dalton nie był zapraszany do 

uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich. Brat H. Davy’ego scharakteryzował go tymi 

słowami: „jego wygląd i sposób bycia były odrażające … jego głos był szorstki i chuligański, 

a chód sztywny i niezgrabny”. Podobny opis przedstawił inny członek Towarzystwa 

Filozoficznego: „Głos miał głęboki i szorstki, [a jego] artykulacja [była] niewyraźna i 

bełkotliwa tak bardzo, że obcy mógł pomyśleć, że ma do czynienia z osobą nieokrzesaną”. Z 

tych opisów jasno wynika, dlaczego J. Dalton nie odniósł sukcesu jako wykładowca, chociaż 

społeczna awersja, jaką budził, nie mogła być jedyną przyczyną. Wiele demonstracji, które 

przeprowadzał podczas wykładów, nie udawało się z powodu jego niezręczności. Ten brak 

zdolności eksperymentatora przeniósł się również na badania, jakie prowadził. Jego biograf dr 

W. C. Henry zanotował: „instrumenty badawcze, jakimi się posługiwał, wykonane 

własnoręcznie, były niedokładne, a sposób prowadzenia eksperymentów był niedbały, jeśli 

nie niechlujny”. J. Dalton nie wykazywał „zręczności manualnej ani nawyków czy też 

temperamentu niezbędnego do rygorystycznie prowadzonych badań eksperymentalnych”.  

Niezależnie od wspomnianych niedoskonałości J. Daltona, bliscy mu naukowcy cenili 

jego zdolności i oddanie nauce. Manchesterskie Towarzystwo Filozoficzne wybrało go na 

sekretarza w roku 1800 i wiceprezydenta w 1808, a przewodniczącym Towarzystwa został w 

1817 roku. Przez resztę jego życia wybór na przewodniczącego był ponawiany. Tutaj także 

dawał znać jego brak ogłady towarzyskiej i ograniczenia wynikające z wiejskiego 

wychowania. J. Dalton mało co czytał, co zanotowali jego biografowie, opisując go jako 

„człowieka, który może nosić swoją bibliotekę na plecach, a mimo to nie przeczytał nawet 

połowy książek”. Ta charakterystyka osoby J. Daltona wyniknęła z jego niechęci do 

powiększania zasobu książek naukowych w Towarzystwie – mimo tego, że była to wtedy 

jedyna taka biblioteka w Manchesterze. Manchesterskie Towarzystwo nosi nazwę The 

Manchester Literary and Philosophical Society, zatem jego przewodniczący powinien 
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również propagować publikacje literackie. J. Dalton starał się jednak zniechęcać 

społeczeństwo do czytania literackich esejów. Musiało być zabawnym, ale jednocześnie 

irytującym dla autorów usłyszeć, jak ocenia on odczyty literackie jako „niewnoszące żadnych 

pozytywnych faktów do zasobu wiedzy i niczego niedowodzące”. 

Gdy teoria Daltona rozpowszechniła się w środowisku naukowym, uznanie jego osoby 

znacznie wzrosło. Francuska Akademia Nauk przyjęła go do swojego grona jako członka 

korespondenta w roku 1816, a Royal Society, którą kierował H. Davy, w roku 1822. W 1826 

roku Towarzystwo Królewskie uhonorowało go medalem i jedną z dwóch przyznanych wtedy 

nagród Jerzego IV, w wysokości 50 gwinei. W 1830 roku Akademia Francuska przyznała mu 

najwyższy zaszczyt, jaki mógł osiągnąć naukowiec z poza granic Francji: wybrano go, 

spośród ośmiu kandydatów, na miejsce zajmowane uprzednio przez zmarłego rok wcześniej 

H. Davy’ego. Kiedy dwa lata później Brytyjskie Stowarzyszenie na rzecz Nauki odbywało 

swoje spotkanie w Oxfordzie, uniwersytet nadał mu stopień doktora; takim samym 

zaszczytem uhonorowano wówczas także Michaela Faradaya, Roberta Browna i sir Davida 

Brewstera. Rok później, również w Cambridge, ogłoszono, że rząd przyznał J. Daltonowi 

roczną emeryturę w wysokości 150 funtów. Po trzech latach wysokość emerytury została 

podwojona, a w 1834 roku Uniwersytet w Edynburgu nadał mu stopień naukowy doktora 

prawa.  

W tym samym 1834 roku uczony został przedstawiony królowi Wilhelmowi IV na 

przyjęciu w St. James Palace. Ceremonia w pałacu wymagała noszenia miecza, który nie 

pasował nie tylko do charakteru J. Daltona, ale również do wyznawanych przez niego reguł 

kwakierskich. Problem rozwiązano, ubierając J. Daltona w szatę doktora nauk z Oxfordu. Jak 

zapisano w kronikach, król zwrócił się do niego słowami: „Cóż, panie Dalton, jak sobie Pan 

radzisz w Manchesterze – spokojnie, jak sądzę?”. Uwaga władcy nie była zwykłym 

zwyczajowym powitaniem; prawdopodobnie odnosiła się do zamieszek, jakie miały miejsce 

w tym mieście rok wcześniej. Odpowiedź Daltona miała charakterystyczny dla niego styl: 

„Cóż; nie wiem, myślę, że tak sobie”. Zapytany przez przyjaciela, czy nie uważa, ze jego 

zachowanie narusza zasady dworskiej etyki, odparł, posługując się wiejską gwarą z 

Cumberland: „Może i tak, ale co można powiedzieć takiemu jak on?”.  

Okres uznania przyszedł w odpowiednim dla uczonego czasie; wiosną 1837 roku 

doznał on dwóch wylewów, po których już nigdy nie odzyskał pełni zdrowia. Pomimo że 

mógł dalej kontynuować, chociaż wolniej, swoje prace badawcze, jego intelekt słabł. W 1840 

roku Royal Society odmówiło publikacji jego artykułu. W czerwcu 1842 roku odbyło się 

spotkanie Towarzystwa w Manchesterze. J. Dalton miał nadzieję, że zostanie podczas niego 
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wybrany ponownie przewodniczącym, jednak jego sposób wypowiadania, dość trudno 

zrozumiały i wcześniej, był już wówczas zupełnie niezrozumiały, a stan zdrowia znacznie się 

pogorszył. Mimo tego został wiceprezesem Towarzystwa. Było to ostatnie stanowisko, jakie 

osiągnął w świecie naukowym. Przez kolejne dwa lata prowadził obserwacje 

meteorologiczne, aż do śmiertelnego udaru, którego doznał 17 lipca 1844 roku. 

Teoria, że reakcje chemiczne polegają na łączeniu się atomów ze sobą, była 

opracowywana również przez innych badaczy jeszcze przed J. Daltonem. Pierwszym jej 

zwolennikiem wydaje się irlandzki chemik i nauczyciel pracujący w Londynie, Bryan Higgins 

(1737–1820), a drugim – jego bratanek William Higgins (1769–1825). Warto przytoczyć 

krótkie podsumowanie teorii braci Higginsów. Bryan Higgins opublikował cztery traktaty 

odnoszące się do teorii atomowej: Syllabus of Chemical and Philosophical Inquiries (1775), A 

Philosophical Essay Concerning Light (1776), Experiments and Observations Relating to 

Acetous Acid, etc. (1786) oraz Minutes of a Society for Philosophical Experiments and 

Conversations (1795). Teorię atomową przedstawioną w tych pismach można podsumować 

następująco: Istnieje siedem pierwiastków – w tym ziemia, powietrze i woda, czyli 

pierwiastki przejęte ze starożytności, do których B. Higgins dodał kwasy, zasady, flogiston i 

światło. Ogień, który starożytni uważali za pierwiastek, dla Higginsa był związkiem 

flogistonu i światła. Higgins uważał, że atomy pierwiastków są twarde i sferyczne, 

przyciągają się siłami zmieniającymi się w zależności od odległości pomiędzy nimi, a siła 

oddziaływania pomiędzy atomami jest odwrotnie proporcjonalna do odległości. Sądził, że 

ogień przenika wszystkie ciała i daje efekt odpychania. Gazy miały powstawać przez 

wprowadzenie ognia do ciał stałych i cieczy. Ciała zgodnie z teorią Higginsa pozostają w 

swoim stanie skupienia dzięki odpowiednim proporcjom pomiędzy siłami przyciągania i 

odpychania, a cząsteczki związków dwuskładnikowych zawsze zawierają po jednym atomie 

każdego ze składników. Uczony sądził też, że w gazach cząsteczki są otoczone ogniem 

wywierającym siłę odpychającą. Podczas tworzenia związku chemicznego siły otaczające 

atomy musiały jego zdaniem zostać zmieszane lub unicestwione.  

Porównanie idei B. Higginsa z teorią J. Daltona pokazuje pewne podobieństwa w 

takich cechach, jak sferyczność atomów, rozdzielenie cząsteczek gazu przez atmosferę ognia 

(ciepło) i łączenie atomów w odpowiednich proporcjach w związku chemicznym. Pierwsze 

dwie idee, sferyczność atomów i rozdzielenie cząsteczek w gazie za pomocą odpychającej 

atmosfery ognia, reprezentują mniej więcej ogólny pogląd uczonych tamtych czasów. Trzeci 

punkt jest prostą konsekwencją założenia o budowie cząsteczek na drodze łączenia się 

atomów. Ponieważ wiadomo, że J. Dalton raczej stronił od czytania czegokolwiek, można 
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przypuszczać, że nie znał prac Higginsów. Szczegóły przebiegu reakcji chemicznej według 

koncepcji B. Higginsa nie zostały wyjaśnione, ale jego poglądy wskazują na duży wpływ idei 

Newtona.  

Bryan Higgins nie znalazł uznania w kręgach naukowych, ale jego siostrzeniec 

William, autor książki Comparative View of the Phlogistic and Antiphlogistic Theories z roku 

1789, wywarł pewien wpływ na współczesnych mu naukowców – głównie tym, że 

przeciwstawił się bardzo modnej ówcześnie doktrynie flogistonu. Spekulacje na temat 

doktryny atomistycznej posłużyły autorowi głównie jako broń w arsenale intelektualnym 

skierowanym przeciwko zwolennikom doktryny flogistonowej. W każdym razie W. Higgins 

nigdy nie sprecyzował pochodzenia ani natury sił odpowiedzialnych za łączenie się atomów 

w cząsteczki. Gdyby miały one charakter centralnych sił grawitacyjnych, to byłyby odwrotnie 

proporcjonalne do kwadratu odległości pomiędzy atomami w cząsteczce. Nic nie wskazuje na 

to, aby W. Higgins przyjął taki model. Jeżeli natomiast traktował je jako sztywne kule, 

zgodnie z modelem Bryana Higginsa, to należy założyć, że w związku chemicznych atomy 

stykają się ze sobą. W takim wypadku atomy o równych rozmiarach, będące w kontakcie ze 

sobą, znajdują się w równych odległościach od siebie, jeżeli rozważać kombinacje sześciu kul 

z jedną zajmującą położeniu środkowe. Żadna z tych idei nie znajduje się w teorii J. Daltona, 

co przemawia za faktem, że nie znał on prac braci Higginsów. 

Po raz pierwszy podobieństwa obydwu teorii zostały przedstawione gronu 

naukowemu podczas wykładu wygłoszonego w listopadzie 1810 roku przez J. Daltona. 

Skutkiem tego było nagłośnienie prac W. Higginsa wśród uczonych europejskich, co 

wywołało kontrowersje między dwoma rywalizującymi uczonymi, i pojawienie się głosów 

zarzucających J. Daltonowi plagiat. Teoria Daltona była silnie wspierana przez Thomasa 

Thomsona, chemika i redaktora „Annals of Philosophy”, W. C. Henry’ego oraz uczonych z 

Manchesteru: Angusa Smitha, czyli H. E. Roscoe’a, i C. Schorlemmera. Jak już 

wspomnieliśmy, biorąc pod uwagę awersję J. Daltona do czytania, jego ograniczoną 

współpracę z chemikami oraz to, że jego teoria powstała jako fizycznie związana z dyfuzją 

gazów i ich wzajemnym oddziaływaniem, jest mało prawdopodobne, aby znał on prace 

Higginsów przed ich rozpowszechnieniem przez H. Davy’ego w roku 1810. Chociaż należy 

przyznać, że koncepcja W. Higginsa zakładająca oddziaływanie atomów w reakcjach 

chemicznych powstała wcześniej niż teoria Daltona, to jednak zasługa odkrycia naukowego 

trafia do tego badacza, który daje solidne podstawy swojej teorii. W opinii współczesnych 

William Higgins nie oparł swojej teorii na odpowiednich podstawach.  
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Prawa	gazowe:	Joseph	Louis	Gay‐Lussac	(1778–1850)	

Teoria atomowa J. Daltona przewidująca łączenie się atomów w związki chemiczne 

stała się niezwykle użyteczna przy określaniu wzajemnych proporcji liczby atomów w 

cząsteczce związku. Jak większość nowo powstałych teorii, wymagała jednak potwierdzenia 

eksperymentalnego. Założenie, że wszystkie pierwiastki występują w formie pojedynczych 

atomów spowodowało, z punktu widzenia rozwoju chemii, spore zamieszanie. Potrzeba było 

prawie półwiecza, aby ta błędna koncepcja została odrzucona. Wyniki prac Louisa Gay-

Lussaca, opublikowane w 1809 roku, czyli rok po pojawieniu się pierwszego tomu A New 

System of Chemical Philosophy J. Daltona, zawierały dane, które mogły wpłynąć na zmianę 

koncepcji „monoatomowej” budowy pierwiastków.  

Co niezwykłe, poprawna interpretacja wyników eksperymentów J. L. Gay-Lussaca, 

wymagająca głębokiego zrozumienia hipotezy atomowej, pojawiła się zaledwie dwa lata 

później za sprawą włoskiego uczonego Amedea Avogadra. Eksperymenty J. L.Gay-Lussaca 

pozwoliły mu na sformułowanie prawa, zgodnie z którym w reakcji pomiędzy gazami 

objętości substratów i produktów gazowych mierzone w tych samych warunkach temperatury 

i ciśnienia mają się do siebie jak niewielkie liczby całkowite. Przykładowo jeżeli reagują ze 

sobą jedna objętość tlenu i jedna objętość azotu, to powstają dwie objętości tlenku azotu. 

Podobnie jedna objętość azotu w reakcji z trzema objętościami wodoru daje dwie objętości 

amoniaku. Ta prosta zależność wskazywała na istnienie jakiegoś fundamentalnego aspektu 

reakcji chemicznych. Tylko jakiego? Wyjaśnienie tego w tamtych czasach było trudne ze 

względu na kilka czynników. Po pierwsze uczeni nie byli wówczas przekonani, że reakcje 

chemiczne zachodzą pomiędzy określonymi proporcjami substratów, a po drugie nie 

dokonano jeszcze rozróżnienia pomiędzy atomem a cząsteczką. Przyjęcie teorii Daltona 

rozwiązało pierwszy problem. Rozróżnienie pomiędzy atomem i cząsteczką mogło natomiast 

zostać dokonane dopiero po wysunięcia przypuszczenia co do liczby cząsteczek w równych 

objętościach gazów. W tym właśnie przejawił się geniusz A. Avogadra. Zanim jednak 

przejdziemy do omawiania jego zasług, przyjrzyjmy się badaniom J. L. Gay-Lussaca. 

Życie osobiste i zawodowe tego uczonego można określić jako pełne sukcesów. 

Urodził się 6 grudnia 1778 roku w Saint-Léonard-de-Noblat. Jego ojciec, Antoine Gay, był 

sędzią, który po wybudowaniu rezydencji w St. Leonard nabył pobliską posiadłość Lussac, a 

następnie dodał nazwę miejscowości do swojego nazwiska, aby odróżnić się od reszty 

rodziny. Młody Joseph Louis dorastał w trudnych czasach rewolucji francuskiej, w rezultacie 

czego wczesny etap edukacji odbył w domu. Ojciec, uwięziony na krótko po wybuchu 
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rewolucji w 1789 roku, aż do roku 1795 uważał wysłanie syna na nauki do Paryża za zbyt 

niebezpieczne.  

Po dwuletnich studiach przygotowawczych w Paryżu Joseph Louis został przyjęty do 

prestiżowej École Polytechnique na podstawie celująco zdanego egzaminu. W roku 1800 

przeniósł się do École nationale des ponts et chaussées, francuskiej wyższej szkoły 

technicznej, gdzie został asystentem Claude’a Louisa Bertholleta, który właśnie powrócił ze 

służby w sztabie Napoleona, odbywanej w czasie kampanii egipskiej. Wybitny francuski 

chemik wysoko ocenił zdolności młodego J. L. Gay-Lussaca i dał mu dostęp do swojego 

prywatnego laboratorium w Arcueil. Poparcie ze strony Bertholleta miało duży wpływ na 

karierę J. L. Gay-Lussaca. Już w 1802 roku został on asystentem prowadzącym pokazy 

podczas wykładów profesora Antoine’a François de Fourcroy’a. Jednocześnie kontynuował 

ścisłą współpracę z C. L. Bertholletem. W tym samym roku rozpoczął badania nad 

rozszerzaniem się gazów i odkrył ważną zasadę, która nosi miano prawa Gay-Lussaca na 

terenie Europy kontynentalnej, a prawa Charlesa w Anglii i krajach anglosaskich. Prawo to 

opisuje przemianę izobaryczną, czyli pod stałym ciśnieniem, i mówi, że podczas takiej 

przemiany stosunek objętości gazu do jego temperatury pozostaje stały. Przed publikacją 

wyników swoich prac Gay-Lussac zorientował się, że już piętnaście lat wcześniej taki sam 

wniosek z eksperymentów został wysnuty przez J. A. C. Charlesa, który uznał go jednak za 

zbyt błahy, aby podawać do szerszej wiadomości. 

W roku 1804, w wyniku obserwacji poczynionych podczas pierwszych lotów balonem 

w Niemczech i Rosji, stwierdzono, że siła pola magnetycznego Ziemi zmniejsza się wraz z 

wysokością. Akademia Francuska zobowiązała J. L. Gay-Lussaca oraz Jeana B. Biota do 

zweryfikowania tych doniesień. 24 sierpnia dwaj uczeni wznieśli się balonem wypełnionym 

wodorem z ogrodu Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu na wysokość 13 120 

stóp (około 4 km), jednak nie stwierdzili żadnych zmian pola magnetycznego. 

Niezadowolony z wyników J. L. Gay-Lussac zgłosił się na ochotnika do drugiej próby. 

Planował poprawić dokładność pomiarów i zebrać dodatkowe dane meteorologiczne. Drugi 

lot odbył się 16 września. Balon wzniósł się na rekordową wysokość 23 040 stóp (nieco 

ponad 7 km). Pomimo niskiej temperatury, na którą był narażony uczony, przeprowadził on w 

ciągu kilkugodzinnego lotu wiele pomiarów natężenia pola magnetycznego, temperatury i 

wilgotności. Dodatkowo pobrał próbki powietrza, aby sprawdzić, czy skład atmosfery ulega 

zmianie wraz z wysokością. Wyniki badań wykazały brak zmian pola magnetycznego Ziemi 

oraz stałość składu atmosfery. 



69 
 

 Co prawda wyniki eksperymentów były negatywne, ale podjęcie się wyzwania, jakim 

był ówcześnie lot balonem na tak znacznych wysokościach, a także zaplanowanie i 

przeprowadzenie pomiarów, zasługuje na uznanie. Należy zdawać sobie sprawę, że pierwszy 

lot balonem braci Montgolfierów odbył się raptem dwadzieścia lat wcześniej.  

Dwa tygodnie po drugim locie balonem ukazał się drukiem pierwszy artykuł J. L. 

Gay-Lussaca dotyczący objętości gazów. Dalsze badania nad gazami zostały odłożone na 

później ze względu na podróż po Europie, w którą uczony udał się wraz z A. von 

Humboldtem, a która miała na celu wykonanie pomiarów pola magnetycznego Ziemi. W 

czasie wyjazdu Gay-Lussac został przyjęty na członka Akademii Francuskiej, mimo że miał 

zaledwie 28 lat. W 1808 roku badania dotyczące produktów gazowych reakcji zostały 

ukończone, a wyniki odczytano ostatniego dnia tego roku na posiedzeniu Societe 

Philomathique.  
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Gay-Lussac i Biot w balonie, 1804 r. Obrazek z wieku XIX opublikowany przez Paris: Romanet & cie., imp. 
edit., w okresie pomiędzy 1890-1900 rokiem. 

W roku 1808 J. L. Gay-Lussac ożenił się, a sposób, w jaki zawarł małżeństwo, mówi 

wiele o jego charakterze. Gdy był w paryskim sklepie z lnianą bielizną, zauważył młodą 

pracownicę czytającą książkę o chemii. Udał się do jej rodziców, poprosił o jej rękę, wziął 

ślub i zaczął uczyć młodą żonę w dwóch językach: po angielsku i włosku. Prawdopodobnie 
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pod wpływem żony zainteresowania naukowe J. L. Gay-Lussaca z rozpatrywania praw 

gazowych skierowały się na aspekty chemii stosowanej.  

Reputacja J. L. Gay-Lussaca w środowisku naukowym była wielka, a jego zdanie w 

sprawach technicznych cieszyło się dużym uznaniem. W owym czasie był aktywnym 

członkiem Komitetu Konsultacyjnego ds. Sztuki i Produkcji, a jego rola w tym gremium 

wzrastała w nadchodzących latach. W 1808 roku uzyskał nominację na stanowisko profesora 

fizyki na Sorbonie, które piastował do roku 1832. 1 stycznia 1810 zastąpił Antoine’a François 

de Fourcroy na stanowisku profesora chemii w École Polytechnique. Ostatnie prace czysto 

naukowe prowadził w latach 1811–1815 i dotyczyły one cyjanu, nieorganicznego związku 

węgla i azotu, będącego silnie toksycznym gazem.  

W 1818 roku Gay-Lussac został superintendentem rządowej wytwórni prochu, a w 

1829 – nadzorcą mennicy. Nie porzucił jednak pracy laboratoryjnej i nadal wykładał w École 

Polytechnique. Brytyjski chemik J. R. Partington zanotował taką charakterystykę jego 

wykładów z roku 1820: „sylwetkę miał smukłą i przystojną, jego głos był łagodny, ale 

stanowczy, wypowiadał się w sposób klarowny i z dobrą dykcją, wykład był znakomitym, 

wzorem nieprzerwanego i niepodważalnego rozumowania opartego na eksperymentach”. W 

1831 roku, w wieku 52 lat, Gay-Lussac został wybrany do Izby Deputowanych jako 

reprezentant swojego rodzinnego okręgu Haute-Vienne, a w 1839 uzyskał szlachectwo z rąk 

króla Ludwika Filipa I. Wspólnie z F. Arago był redaktorem naukowego czasopisma 

„Annales de chimie et physique”.  

Podsumowując, warto zacytować słowa sir Humphry’ego Davy’ego: „[J. L. Gay-

Lussac]… był żywotny, wesoły, genialny i dociekliwy, charakteryzowała go niezwykła 

aktywność umysłowa i niezwykła łatwość prowadzenia eksperymentów”. Sukces, jaki ten 

uczony odniósł w młodości zarówno na polu naukowym, jak i publicznym sprawił jednak, że 

z wiekiem stawał się człowiekiem przejawiającym coraz większą rezerwę w kontaktach 

międzyludzkich. W późniejszym okresie życia stał się bardzo pedantyczny. Należy jednak 

pamiętać go nie ze względu na te cechy charakteru, ale jako osobę charakteryzującą się 

wysokimi kompetencjami, wytrwałością i pasją połączoną z dokładnością, której prace 

przyczyniły się do znacznego wzbogacenia nauki. Zmarł w Paryżu 9 maja 1850 roku, w 

wieku 71 lat. 
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Atomy	 i	 cząsteczki	 –	 prawo	 Avogadra:	 Amedeo	 Avogadro	 (1776–

1856)	

Określenie mas atomowych, stworzenie wzorów związków chemicznych, powstanie i 

rozwój układu okresowego, a tak naprawdę powstanie chemii, mają swój początek w prawie 

Avogadra, które brzmi:  

W tych samych warunkach fizycznych tj. w takiej samej temperaturze i pod takim 

samym ciśnieniem, w równych objętościach różnych gazów znajduje się taka sama 

liczba cząsteczek.  

Odkrycie tego prawa i jego zastosowanie do różnych problemów chemicznych, oparte 

na wynikach eksperymentów J. L. Gay-Lussaca, to modelowe przedstawienie czysto 

logicznego myślenia. Dzięki oparciu się na tym odkryciu A. Avogadro poprawnie określił 

wzory chemiczne wody, amoniaku, tlenku azotu (I) i tlenku azotu (II). Prawo Avogadra 

wynikło z nowej i rewolucyjnej hipotezy, że w skład wielu elementarnych gazów, takich jak 

wodór czy azot, wchodzą cząsteczki złożone z dwóch lub więcej atomów. Początkowo 

hipoteza ta wydawała się zbyt nieprawdopodobna, aby mogła zostać zaakceptowana, co 

spowodowało powstanie wielu „systemów”, które zahamowały rozwój chemii. Została 

powszechnie uznana dopiero dzięki geniuszowi Stanislao Cannizzaro, który pracował nad 

oznaczaniem mas cząsteczkowych, a stosując zasadę Avogadra, wprowadził rozróżnienie 

między atomem i cząsteczką. 

Amadeo Avogadro, lub też posługując się pełnym nazwiskiem: Lorenzo Romano 

Amedeo Carlo Avogadro di Quaregna e di Cerreto, urodził się w Turynie we Włoszech 9 

sierpnia 1776 roku, jako syn hrabiego Filippa i Anny Vercellone Avogadrów. Brak jest 

doniesień o okresie jego dzieciństwa i czasach nauki. Wiadomo, że jego rodzina uczestniczyła 

od XI wieku w życiu politycznym prowincji Vercelli. Od pokoleń jego przodkowie zajmowali 

się prawem kościelnym. Amadeo również miał kontynuować tradycję rodzinną i zostać 

prawnikiem. W 1792 roku uzyskał stopień licencjata prawa, a trzy lata później – tytuł doktora 

prawa kościelnego. Przez kolejne cztery lata pełnił funkcję prawnika w kilku urzędach 

państwowych. Pod koniec tego okresu zdecydował się na porzucenie kariery prawniczej i 

kolejnych pięć lat spędził na studiowaniu fizyki i matematyki. 

Gdy miał 27 lat, opublikował, wraz z bratem o imieniu Felice, swój pierwszy referat 

dotyczący właściwości przepływu prądu elektrycznego przez roztwory soli. Niedługo potem 

pojawiły się kolejne jego artykuły dotyczące tego samego tematu. Skutkiem tych publikacji 

było przyjęcie go w poczet członków Królewskiej Akademii Nauk w Turynie w roku 1804. W 



73 
 

krótkim czasie po przyjęciu do Akademii został mianowany wykładowcą w kolegium 

królewskim w Vercelli, a od roku 1809 do 1820 był profesorem tej uczelni. To właśnie tam 

powstało, w 1811 roku, jego słynne prawo.  

Po 14 latach spędzonych w Vercelli A. Avogadro przeniósł się do Turynu, gdzie objął 

stanowisko profesora matematyki i fizyki. Z powodu niepokojów politycznych i związanych z 

nimi sankcji nałożonych na uniwersytet jego stanowisko w Turynie zostało zlikwidowane w 

roku 1822. Został wówczas emerytowanym profesorem z niewielką pensją. W roku 1832 

zmiany polityczne spowodowały przywrócenie stanowisk profesorskich, jednak A. Avogadro 

nie został od razu powołany na zajmowane poprzednio stanowisko, a zamiast niego 

zatrudniono znanego matematyka Augustina-Louisa Cauchy’ego. Po zaledwie roku 

spędzonym w Turynie Cauchy przeniósł się do Pragi, a w następnym roku A. Avogadro 

wrócił na swoje dawne stanowisko na uniwersytecie. Pełnił tę funkcję aż do przejścia na 

emeryturę w wieku 74 lat, w roku 1850. Żył jeszcze sześć lat, zmarł w Turynie w 1856 roku, 

w wieku 80 lat. 

Pomijając pierwszą publikację napisaną wspólnie z bratem Felice, cały dorobek 

uczonego został stworzony samodzielnie. Nie brał on udziału w spotkaniach, prowadził raczej 

samotniczy tryb życia, przez co z nikim nie konsultował swoich pomysłów naukowych. Jego 

odizolowanie wynikało z obojętności wobec spraw świata, a nie z lęku przed nim. Chociaż 

nie dożył czasów pełnego uznania swojego odkrycia, to w pewnym stopniu był rozpoznawany 

w środowisku naukowym. Wydaje się, że był zupełnie nieświadomy szacunku, z jakim 

odnoszono się do jego odkryć i nigdy nie wykorzystywał swoich osiągnięć naukowych do 

uzyskania jakichś profitów, czy to naukowych czy politycznych. Nie zawierał znajomości z 

wpływowymi ludźmi swojej epoki i sprawiał wrażenie osoby pozbawionej osobistych 

ambicji.  

Choć Avogadro był odizolowany od świata naukowego, tworzył ciepłe relacje 

rodzinne i osobiste. Ożenił się i miał sześcioro dzieci, dwóch synów i cztery córki. Nie tylko 

poważnie podchodził do swoich obowiązków jako nauczyciela, ale również skutecznie 

przekazywał wiedzę swoim studentom. Wykazywał duże zainteresowanie losem innych, 

posunął się do oświadczenia, że zrezygnuje z profesury, aby jego protegowany Felice Chiò 

mógł uzyskać zatrudnienie. Chociaż publikował niewiele, to pozostawił po sobie 75 tomów 

rękopisów, każdy około 700-stronicowy, dotyczących astronomii, chemii i fizyki. Krótko 

mówiąc, był typem wiecznego studenta, znajdującego spełnienie w rodzinie i małym kręgu 

przyjaciół, niezwracającego uwagi na otaczający świat, oddanego spokojnemu życiu 

wypełnionym kontemplacją i nauczaniem.  
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Istotne jest zrozumienie dwojakiej natury prawa Avogadra. Mamy tutaj stwierdzenie, 

że jednakowe objętości gazów, w tej samej temperaturze i pod tym samym ciśnieniem, 

zawierają tę samą liczbę cząstek. Z drugiej strony cząstki gazu mogą składać się z więcej niż 

jednego atomu, jak na przykład cząsteczka azotu, która jest zbudowana z dwóch atomów tego 

pierwiastka. Jest to fakt tak silnie zakorzeniony we współczesnej nauce, że nikt nad tym się 

nie zastanawia. Natomiast w czasach A. Avogadra i nieco późniejszych hipoteza ta była 

szeroko kwestionowana. Jej odrzucenie wiązało się z rozpowszechnioną ówcześnie teorią 

reakcji chemicznej, opracowaną przez Jönsa Jacoba Berzeliusa, która zakładała, że 

poszczególne atomy mają ładunek elektryczny. Takie podejście wskazywało, że obdarzone 

ładunkiem atomy muszą się odpychać. J. J. Berzelius był jednym z najbardziej wpływowych 

chemików tamtych czasów. Z kolei A. Avogadro był nieznany szerszemu ogółowi uczonych, 

a jego idee, aż do czasów S. Cannizzaro, były równie niepewne i niepotwierdzone, jak każde 

inne.  

W reakcji gazowego wodoru z takimż chlorem prowadzącej do wytworzenia kwasu 

chlorowodorowego jedna objętość wodoru łączy się z jedną objętością chloru i tworzy dwie 

objętości gazowego chlorowodoru. Rozpatrując tę reakcję, zakładamy, że gazy w niej 

uczestniczące są dwuatomowe. Atomy w cząsteczkach przyciągają się, dzięki czemu ich 

połączenie pozostaje trwałe. Jasnym jest zatem, że przy powstawaniu HCl z wodoru i chloru 

muszą powstać dwie objętości tego gazu. W reakcji gazowych wodoru i tlenu wynik 

eksperymentu pokazuje, że dwie objętości wodoru muszą połączyć się z jedną objętością 

tlenu, aby utworzyć cząsteczkę wody. W związku z tym przy założeniu, że wodór i tlen są 

zbudowane z cząsteczek dwuatomowych, wytworzenie dwóch objętości pary wodnej 

jednoznacznie wskazuje, że woda ma wzór H2O.  

W następnym kroku musimy sprawdzić, czy ten pogląd jest zgodny ze stosunkami 

wagowymi substratów i produktów reakcji. Załóżmy, że ustalamy standardową objętość gazu 

– taką, że gdy wypełnimy ją wodorem w standardowej temperaturze i pod określonym 

ciśnieniem, to masa wodoru w tej objętości wyniesie 2 g. Stwierdzamy, że tych samych 

warunkach masa chloru wynosi nieco ponad 71 g, a zatem 35,5 raza więcej. Załóżmy, że 

eksperyment pokazuje, że masa produktu reakcji zamkniętego w pojemniku wynosi 36,5 g. 

Jeżeli przyjmiemy, że masa atomu wodoru wynosi 1 g, to masa chloru wyniesie 35,5 g, a tym 

samym masa produktu, kwasu chlorowodorowego, będzie równa właśnie 36,5 g. Objętość 

tlenu, równa standardowej objętości wybranej dla wodoru, waży 32 g, odpowiednio H2O 

powinna mieć masę 18 g, co jest zgodne z doświadczeniem. Gdyby przeprowadzić kolejne 
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eksperymenty tego rodzaju z tlenkami azotu, to wyniki jednoznacznie potwierdziłyby 

postawioną przez A. Avogadra hipotezę, a wyznaczona masa atomowa azotu wynosi 14. 

Poszukiwanie	pierwotnej	materii:	William	Prout	(1785–1850)	

Pogląd, że wszystko jest zbudowane z tej samej materii pierwotnej, wywodzi się ze 

starożytności. Empedokles twierdził, około 440 roku przed nasza erą, że istnieją tylko cztery 

elementy: ziemia, powietrze, ogień i woda. Arystoteles nie akceptował niezmiennych 

elementów mających tworzyć otaczającą przyrodę. Zamiast tego zaproponował świat, w 

którym wszystko zbudowane jest z pierwotnej materii, której kształt nadają „jakości”: gorąco, 

sucho, zimno i mokro. Idea czterech żywiołów prowadziła w prosty sposób do przyjęcia 

koncepcji transmutacji: skoro wszystko zbudowane jest z jednej materii, to można zmieniać 

jej cechy przez modyfikację jej form. Inaczej mówiąc, zastąpienie mokrego suchym powinno 

wystarczyć do przekształcenia ognia w powietrze.  

Jakkolwiek naiwne wydają się nam te pomysły, nie powinniśmy zapominać, że 

naukowcy akceptowali je aż do czasów R. Boyle’a i I. Newtona, czyli do okresu odległego od 

nas o zaledwie 350 lat. Ideę zakorzenioną w umysłach tak długo bardzo trudno jest zmienić. 

Chociaż rewolucja w chemii, jaką spowodował R. Boyle, usunęła cztery żywioły, to jej 

wpływ na pojęcie pierwotnej materii nie był aż tak silny. W związku z tym warto przyjrzeć 

się, jak pierwotna materia odżyła w świecie teorii Daltona, w którym atomy posiadały różne 

masy. Niepokój uczonych budził fakt, że pierwsze pomiary mas atomowych – podczas 

których masę atomu wodoru przyjęto jako jednostkową – dawały wyniki, które wyrażały się 

liczbami całkowitymi. Trudno było oprzeć się przyjęciu, że wodór stanowi „pierwotną 

materię” w rozumieniu starożytnych filozofów.  

Sugestia, że atomy wszystkich pierwiastków są złożone z atomów wodoru, pojawiła 

się po raz pierwszy w dwóch anonimowych artykułach opublikowanych w „Annals of 

Philosophy” w latach 1815 oraz 1816. Thomas Thomson, redaktor naczelny czasopisma, 

ujawnił w późniejszych miesiącach roku 1816, że autorem tych doniesień był londyński 

lekarz William Prout, człowiek wykazujący duże zainteresowanie chemią i prowadzący 

badania w zakresie chemii fizjologicznej. Jego hipoteza w krótkim czasie stała się znana jako 

hipoteza Prouta i przez około 100 lat wyznaczała kierunki badań nad teorii atomową. Dopiero 

gdy dokładniej wyznaczono masy atomowe wielu pierwiastków, okazało się, że hipoteza 

Prouta była błędna. Pomimo fałszywości hipoteza ta była jednak istotna: wskazała kierunek 

badań, które należało wykonać, aby teoria atomowa mogła uzyskać właściwą postać. Warto 
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również przyjrzeć się losom hipotezy Prouta, aby uświadomić sobie jej przemożny wpływ na 

uczonych tamtego okresu.  

Thomas Thomson, uznany chemik, który jako pierwszy upublicznił teorię Daltona, 

przeprowadzał pomiary mas atomowych kilka lat przed pojawieniem się hipoteza Prouta. Sam 

stał się zwolennikiem tej hipotezy, ale skonstruowany na jej podstawie model chemii został 

skrytykowany przez J. J. Berzeliusa, zadeklarowanego przeciwnika W. Prouta. W 1833 roku 

Edward Turner, na zlecenie Brytyjskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu Naukowego 

(British Association for the Advancement of Science), przeprowadził szereg analiz i 

stwierdził, że hipoteza, jakoby atomy wszystkich pierwiastków były złożone z wodoru, nie 

jest ścisła (chociaż uzyskane przez niego wyniki nie uzasadniały wyrażonego stwierdzenia). 

Do takiego samego wniosku doszedł Frederick Penny z Glasgow w roku 1839. Z drugiej 

strony wyznaczenie masy atomowej węgla przez Jeana-Baptiste’a Dumasa i Jeana Servais 

Stasa w latach 1839–1840, jak również badania nad syntezą wody J. B. Dumasa z roku 1843. 

wskazywały na słuszność hipotezy Prouta. Seria badań Jeana Charles’a de Marignaca, 

przeprowadzona w Genewie w tym samym czasie, co eksperymenty J. B. Dumasa, 

wskazywała, że hipoteza Prouta może być słuszna, ale pod warunkiem przyjęcia połówkowej 

masy „pierwotnej materii”. Kolejne badania J. S. Stasa z roku 1860 roku doprowadziły go do 

„uznania hipotezy Prouta za czystą iluzję”. Chociaż ogólny wynik przeprowadzonych 

eksperymentów wykazał brak zgodności hipotezy z rzeczywistymi masami atomowymi 

pierwiastków, to jednak niektóre wyznaczone wartości były na tyle zbliżone do zakładanych, 

że uznano, iż postulowanie istnienia jakiejś podstawowej prawidłowości powinno zostać 

wyjaśnione w dalszych badaniach. Jeszcze w roku 1886 sir William Crookes, angielski fizyk i 

chemik, mocno popierał hipotezę Prouta. Uznawał on całkowite wartości liczbowe mas 

atomowych pierwiastków, jednocześnie wątpiąc w jednostkową wartość masy atomowej 

każdego z atomów. Tłumaczył to tym, że prawdopodobnie masy atomowe wyznaczane w 

eksperymentach reprezentują wartość średnią, wokół której rzeczywiste masy atomu różnią 

się w pewnych wąskich granicach. W ten sposób dało się wytłumaczyć masy atomowe takich 

pierwiastków jak chlor, dla którego wyznaczona wartość wynosi 35,5. Sugestia zawarta w 

wyjaśnieniu W. Crokesa okazała się prorocza, ale na jej uzasadnienie musimy poczekać do 

czasu odkrycia izotopów przez Fredericka Soddy’ego. W tym momencie przyjrzyjmy się 

życiu człowieka, którego idea tak silnie wpłynęła na teorię atomową. 

William Prout urodził się 15 stycznia 1785 roku w Horton, w Anglii. Już na wczesnym 

etapie edukacji wykazywał duże zainteresowanie chemią, ale ostatecznie wybrał praktykę 

lekarską jako wykonywany zawód. Stopień doktora medycyny uzyskał na Uniwersytecie w 
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Edynburgu w czerwcu 1811 roku, w wieku 26 lat. W następnym roku otworzył praktykę w 

Londynie, gdzie spędził resztę swojego życia. Jego zainteresowanie chemią widać nie tylko w 

stworzonej przez niego hipotezie o budowie materii, lecz przede wszystkim we wkładzie, jaki 

wniósł w rozwój chemii procesów fizjologicznych. Najważniejszym jego odkryciem w tym 

zakresie było stwierdzenie, że kwas solny jest obecny w żołądku, gdzie bierze udział w 

procesie trawienia. W roku 1819 Prout został członkiem Royal Society, a dziesięć lat później 

– członkiem Lekarskiego Towarzystwa Naukowego. Pod koniec życia ogłuchł i wycofał się 

całkowicie z aktywnego życia społecznego. Zmarł 9 kwietnia 1850 roku w wieku 65 lat.  

Z lektury artykułów o tematyce chemicznej W. Prouta wynika, że uważał on powietrze 

atmosferyczne za związek chemiczny – tlenek azotu (I). Wydaje się to dziwne, ponieważ 

tlenki azotu były w owym czasie już dobrze znane, a właściwości N2O (gazu 

rozweselającego) różnią się diametralnie od właściwości powietrza. Prout przyjmował też 

masy atomowe tlenu i azotu jako równe odpowiednio 10 i 17,5, co jest niezrozumiałym 

błędem. Z drugiej jednak strony, jeśli przyjmiemy te wartości łącznie z N2O jako wzorem 

chemicznym powietrza, otrzymamy masę cząsteczki 2N + O = 45 i wagowy skład powietrza 

jako 22,22% tlenu oraz 77,77% azotu.  

Prześledźmy tok rozumowania W. Prouta. Jednostkowa objętość powietrza składa się 

w 1/5 z tlenu o względnej wadze 10 oraz w 4/5 z azotu o względnej wadze 35. Całkowita 

waga tej jednostkowej objętości to 45. Skoro 1/5 objętości powietrza ma ciężar 9, to ciężar 

właściwy tlenu względem powietrza wynosi 10/9 = 1,1111. Azot ma względną wagę 35, ale 

jednostkowa objętość powietrza ma wagę 4/5 ꞏ 45, czyli 36. Ciężar właściwy azotu względem 

powietrza wynosi zatem 35/36 = 0,9722. Aby określić ciężar właściwy wodoru, W. Prout 

wykorzystał znaną gęstość właściwą jednego z jego związków, amoniaku (NH3), w stosunku 

do powietrza – określoną przez H. Davy'ego na około 0,5902 g/cm3. W efekcie połączenia 

trzech objętości wodoru z jedną objętością azotu otrzymujemy dwie objętości amoniaku, z 

czego wynika, że trzykrotność ciężaru właściwego wodoru zsumowana z ciężarem 

właściwym azotu jest równa dwukrotności ciężaru właściwego amoniaku. Dzięki oparciu się 

na tych wartościach można wyliczyć ciężar właściwy tlenu względem wodoru: wynosi on 

1,1111 / 0,0694 = 16, natomiast w przypadku azotu będzie to 0,9722 / 0,0694 = 14. 

Zauważmy, że nie jest w tym rozumowaniu wspomniana hipoteza Avogadra, mimo że została 

opublikowana przed powstaniem artykułu W. Prouta. Prawdopodobnie nie znał on tej pracy. 

Opierając się na założeniu, że względna gęstość właściwa pierwiastków gazowych, 

przyjmując gęstość wodoru równą 1, określa względne ciężary atomów doszedł do wniosku, 

że równe objętości gazów zawierają jednakowe liczby cząstek. Podobnie jak A. Avogadro nie 
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wziął pod uwagę, że cząsteczki mogą być wieloatomowe. Niemniej jednak skoro jedna 

objętość wodoru po połączeniu się z połową objętości tlenu tworzy jedną objętość pary 

wodnej, to tlen (jeśli przyjmiemy ciężar atomowy wodoru za równy 1) ma masę atomową 8, a 

nie 16, co jasno wynika ze stosunku wagowego równych objętości wodoru i tlenu. Całe to 

rozumowanie jest przykładem na to, jak przez oparcie się na błędnych założeniach można 

dojść do wniosków, które wyjaśniają jeden aspekt rzeczywistości i pomijają jednocześnie całą 

resztę, a w efekcie prowadzą naukę w ślepy zaułek. 

Powstanie	kinetycznej	teorii	materii	

Atomy	w	ruchu:	John	Herapath	(1790–1868)	

Gdy z chemii płynęły doniesienia wskazujące na atomową budowę materii, pewna 

gałąź fizyki wspierająca ten punkt widzenia rozwijała się w ramach kinetycznej teorii gazów. 

W I połowie XVIII wieku Daniel Bernoulli jako jedyny próbował na bazie koncepcji atomów 

opisać materię w sposób ilościowy, jego prace nie cieszyły się jednak powszechnym 

zainteresowaniem, jako że sama koncepcja atomów była uważana za wysoce spekulatywną. 

W późniejszych latach świat naukowy stopniowo zmieniał swoje poglądy pod wpływem 

Johna Daltona. Chociaż niektórzy uczeni, jak sir H. Davy, nawet około 1820 roku wciąż 

kwestionowali koncepcję atomów, to inni byli skłonni zaakceptować ich rzeczywiste 

istnienie. Nic więc dziwnego, że pojawił się nowy zwolennik atomowej teorii gazów: 

kontrowersyjny, kłótliwy i porywczy nauczyciel, John Herapath. Warto o nim wspomnieć ze 

względu na wpływ, który wywarł na innych uczonych, w szczególności Jamesa Joule’a, który 

rozszerzył jego koncepcje i obliczył prędkości cząstek.  

J. Herapath urodził się w Bristolu w Anglii 30 maja 1790 roku. Początkowo pracował 

w firmie ojca, wytwórcy słodu, ale matematyka i fizyka zawładnęły jego wyobraźnią do tego 

stopnia, że w wieku 21 lat spędzał cały wolny czas, wyliczając, w oparciu o prawa ruchu i 

podstawy rachunku różniczkowego i całkowego zawarte w Principiach Newtona, parametry 

orbit księżyców różnych planet. Różnice między danymi obserwacyjnymi a jego 

obliczeniami, wyraźne nawet po zastosowaniu metod Laplace’a, skłoniły go do 

zainteresowania się naturą grawitacji. Newton w Opticks zasugerował, że grawitacja może 

być wynikiem zmienności gęstości ośrodka wypełniającego przestrzeń (eteru). J. Herapath 

przypuszczał, że gęstość eteru, a tym samym ciśnienie przez niego wywoływane może być 

mniejsze po oświetlonej Słońcem stronie planety niż po stronie zacienionej. Innymi słowy – 
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planeta byłaby przyciągana przez Słońce. Pomysł ten zainspirował go do poszukiwania 

zależności między temperaturą, ciśnieniem i gęstością eteru. Odrzucił ideę, że ciepło jest 

elastycznym płynem, a statyczne gazowe cząstki odpychają się wzajemnie. Zamiast tego 

przyjął pogląd kinetyczny, zgodnie z którym zaczął opracowywać teorię natury gazów. 

Podstawy swojej teorii zawarł w artykule o dość dziwnym tytule: „Matematyczne badanie 

przyczyn, praw i zasad zjawiska gorąca, gazów, grawitacji itp.” (A Mathematical Inquiry into 

the Causes, Laws, and Principle Phenomena of Heat, Gases, Gravitation, etc.). Nie wiemy, 

czy to tytuł, czy raczej treść artykułu spowodowała odmowę jego druku w „Philosophical 

Transactions of the Royal Society”. Niezrażony J. Herapath wysłał tekst do „Annals of 

Philosophy”, gdzie ukazał się on w roku 1821.  

Pracujący nad swoją teorią w latach 1814–1820 J. Herapath zrezygnował z posady w 

firmie ojca i założył instytut matematyczny w Knole Hill w Bristolu. Najwyraźniej 

działalność szkoły nie przynosiła jednak odpowiednich dochodów, bo w drugiej połowie 1820 

roku J. Herapath przeniósł się do Londynu, gdzie został nauczycielem matematyki. W 

zawodzie tym pracował przez osiem lat, od 32. do 40. roku życia. Usiłował otrzymać 

stanowisko profesora matematyki na Uniwersytecie Londyńskim oraz napisać traktat o 

rachunku różniczkowym i całkowym, ale żadna z tych prób nie zakończyła się sukcesem. W 

1832 roku porzucił rolę nauczyciela i podjął pracę we Wschodnim Towarzystwie Kolejowym. 

Cztery lata później objął funkcję kierownika i redaktora magazynu poświęconego 

kolejnictwu. W 1839 roku przekazał kierowanie czasopismem w ręce swojego syna Edwina i 

wrócił do matematyki oraz fizyki. W1847 roku opublikował dwa tomy Mathematical 

Principles of Natural Philosophy. Miał wtedy 57 lat. Rozpoczął prace nad tomem trzecim, ale 

przez kolejne dwie dekady nie udało mu się go dokończyć. Zmarł w wieku 77 lat.  

J. Herapath w swojej teorii skupił się na nierozwiązywalnym problemie ówczesnych 

teorii fizycznych związanym w wymogiem idealnej elastyczności zderzających się atomów. 

Dodatkowa trudność wynikała z faktu, że doskonale sprężysta cząstka musi być zdolna do 

odkształcenia, co oznacza, że musi mieć wewnętrzną strukturę, której z definicji nie posiadał 

atom. Najistotniejszą częścią pracy J. Herapatha był poprawny, choć napisany w rozwlekły 

sposób dowód zależności ciśnienia i objętości gazu od prędkości i mas atomów będących w 

ruchu. Zależność ta stwierdza, że iloczyn prędkości i ciśnienia jest proporcjonalny do 

iloczynu gęstości gazu i średniej kwadratowej prędkości cząstek. Generalnie wywody 

podobne do tych przedstawionych przez J. Herapatha, dotyczące mechaniki oddziaływania, 

dzisiaj znaleźć można w podręcznikach fizyki. Największym błędem, jaki popełnił on w 

swoich rozważaniach, była próba powiązania temperatury z pędem cząstek gazu, a nie z ich 
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energią kinetyczną. I chociaż ta pomyłka uniemożliwiła mu dalszy rozwój teorii, to 

późniejsze opracowanie zawarte we wspomnianych Mathematical Principles of Natural 

Philosophy skłoniło J. Joule’a do rozważań i uznania pracy J. Herapatha za istotną w rozwoju 

nauki.  

Opracowanie podstaw mechaniki statystycznej gazówprzedstawione przez D. 

Bernoulliego spowodowało, że dzieło J. Herapatha straciło na ważności, a jego nazwisko 

zniknęło z literatury naukowej. Lord Kelvin w swoim przeglądzie historii badań nad kinetyką 

napisał jednak, że „została ona opracowana przez Herapatha i urzeczywistniona przez 

Joule’a”. 

Aktywne	cząstki	–	Robert	Brown	(1773–1858)	

Truizmem jest stwierdzenie, że wśród badaczy pracujących w danej dziedzinie 

niewielu kiedykolwiek dokonało wybitnego odkrycia. Jeszcze rzadziej zdarza się, żeby 

naukowiec dokonał odkrycia o fundamentalnym znaczeniu w dziedzinie zupełnie innej niż 

jego własna. To wyróżnienie należy przyznać Robertowi Brownowi za odkrycie tego, co 

obecnie nazywamy ruchami Browna: zjawiska wynikającego z braku równowagi oddziaływań 

cząsteczek na mikroskopijną cząstkę zawieszoną w płynie.  

R. Brown, botanik, dokonał swojego odkrycia w roku 1827, gdy próbował określić 

zachowanie pyłku zawieszonego w wodzie na szkiełku mikroskopowym. Zauważył, że 

maleńkie ziarenka wykonują chaotyczne ruchy, które początkowo wiązał z „witalnością” 

pyłku roślinnego. Szybko odkrył, że wszystkie małe cząstki w tych samych warunkach 

wykazują podobne zachowanie. W tamtym czasie przyczyna tego zjawiska była zupełnie 

zagadkowa, gdyż kinetyczna teoria gazów była jedynie niesprecyzowaną sugestią, a atomowa 

teoria Daltona dopiero powstawała. J. Herapath właśnie opracował swoją kinetyczną teorię 

gazów, ale została ona zignorowana. Kolejna próba, którą spotkał podobny los, została 

dokonana 20 lat później przez Johna Waterstona. Prawdziwym impulsem do akceptacji teorii 

kinetycznej stały się dopiero obliczenie prędkości cząsteczek przez Jamesa Joule’a (1851) 

oraz prace uznanych naukowców, jak Augusta Kroniga, Rudolfa Clausiusa, a zwłaszcza 

Jamesa Clerka Maxwella (1859). Mimo że teoria kinetyczna znalazła oparcie na solidnych 

podstawach, to ruchy Browna nie były rozpatrywane na jej podstawie. Pierwsze sugestie o 

powiązaniu teorii z obserwacją ruchów drobin pochodzą od Christiana Wienera z roku 1863, 

belgijskich jezuitów Josepha Delsaulx i Ignace’a Carbonelle’a z lat 1877–1880 oraz 

Georges’a Guoy z roku 1888.  
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Robert Brown urodził się 21 grudnia 1773 roku w rodzinie pastora szkockiego 

kościoła episkopalnego w Monstrose w Szkocji. Jego matka, Helen Taylor, była córką 

pastora. Robert uczęszczał do gimnazjum w Montrose, a w roku 1787, w wieku 14 lat, 

przeniósł się do Marischal College w Aberdeen, gdzie pobierał nauki przez dwa lata – do 

momentu, gdy rodzina przeprowadziła się do Edynburga. Chociaż studiował przez kilka lat 

medycynę na Uniwersytecie w Edynburgu, nie uzyskał dyplomu. Zarówno w Aberdeen, jak i 

w Edynburgu spędzał dużo czasu na badaniu roślin. Jego pierwsza publikacja o tematyce 

botanicznej ukazała się, gdy miał 18 lat, i była zbiorem opisującym wszystkie rośliny 

szkockie niewyszczególnione w atlasie Johna Lightfoota. Wiele z roślin przedstawionych w 

książce R. Browna było jego odkryciami.  

W 1795 roku R. Brown został powołany do pułku Fifeshire oddelegowanego do 

służby w północnej Irlandii, gdzie spędził – z krótką przerwą – następne pięć lat. Ten czas 

poświęcił w znacznej mierze na badania botaniczne i ugruntował swoją pozycję w tej 

dziedzinie. Wspomniana przerwa w karierze wojskowej zmieniła jego życie. Ostatnie 

miesiące 1798 roku i początek 1799 R. Brown spędził w Londynie w biurze rekrutacyjnym. 

Podczas pobytu w tym mieście uzyskał możliwość korzystania ze zbiorów i biblioteki sir 

Josepha Banksa, wieloletniego prezesa Królewskiego Towarzystwa Naukowego, na którym 

wywarł ogromne wrażenie. Gdy w 1800 roku uczony ten poszukiwał przyrodnika w związku 

z planowaną ekspedycją mającą w następnym roku zbadać wybrzeża Australii, natychmiast 

wybrał R. Browna. Fama głosi, że już dwa dni po otrzymaniu listu od Banksa Brown 

zrezygnował ze służby wojskowej, opuścił pułk i udał się do Anglii. Wyprawa wyruszyła z 

Portsmouth latem 1801 roku; przez cztery lata R. Brown studiował i klasyfikował rośliny w 

przybrzeżnych regionach Australii i na Tasmanii. Do Anglii powrócił w październiku 1805 

roku, w wieku 35 lat, i przywiózł ze sobą okazy prawie 400 tysięcy gatunków, w większości 

nieznanych nauce.  

Niemal natychmiast po powrocie R. Brown został bibliotekarzem Towarzystwa 

Linneusza, co pozwoliło mu kontynuować prace nad swoimi zbiorami. Pierwszy tom 

opracowań, Prodromus Florae Novae Hollandiae et Insulae Van Diemen, ukazał się w 1810 

roku i przyniósł mu powszechne uznanie. Pod koniec tego roku uczony został bibliotekarzem 

sir Josepha Banksa, który w testamencie przekazał swojemu protegowanemu prawo do 

korzystania z biblioteki i zbiorów. Siedem lat później zbiory zostały przeniesione, za zgodą R. 

Browna, do British Museum, gdzie objął on stanowisko kustosza oddziału botanicznego. 

Piastował je przez kolejne 32 lata, do śmierci w 85. roku życia – 10 czerwca 1858 roku.  



82 
 

Opracowania botaniczne R. Browna charakteryzowały się drobiazgową dokładnością 

oraz kompleksowymi uogólnieniami – kombinacją, która nadała jego badaniom niezwykłe 

cechy kompletności. Mistrzostwo jego publikacji przyniosło mu reputację największego 

botanika tamtych czasów. Wśród licznych zaszczytów, które go spotkały, można wyróżnić 

przyjęcie do Royal Society w 1811 roku, uzyskanie, podobnie jak John Dalton, Michael 

Faraday i sir David Brewster, honorowego doktoratu w Oxfordzie (1832), przyjęcie, jako 

jednego z ośmiu zagranicznych uczonych, do Francuskiej Akademii Nauk, uhonorowanie 

medalem Copleya w 1839, pełnienie funkcji prezesa Towarzystwa Linneuszowskiego w 

latach 1849–1853 oraz członkostwo w prawie wszystkich europejskich towarzystwach 

naukowych.  

R. Brown przez przyjaciół był uważany za człowieka ciepłego, towarzyskiego i 

życzliwego, natomiast osoby będące poza tym kręgiem charakteryzowały go jako zimnego i 

skrytego. 

Tragedia	talentu:	John	James	Waterston	(1811–1883)	

Wśród uczonych, którzy poświęcili życie badaniom na gruncie teorii atomowej, trudno 

znaleźć kogoś, kogo dotknął taki los, jak Johna Jamesa Waterstona. Jego artykuł dotyczący 

kinetycznej teorii gazów, przedstawiony Royal Society w 1845 roku, zawierał nowe i 

znacznie matematycznie rozszerzone potraktowanie problemu. J. J. Waterston nie tylko 

skorygował błąd J. Herapatha zakładającego, że temperatura jest proporcjonalna do średniego 

pędu cząsteczek, ale poszedł dalej i jako pierwszy opisał prawo ekwipartycji energii między 

różnymi rodzajami cząsteczek gazu w mieszaninie znajdującej się w stanie równowagi 

termicznej. Opinie dwóch recenzentów, do których skierowano artykuł J. J. Waterstona, dają 

obraz poglądów „profesjonalistów” na temat teorii atomowej w roku 1845. Jeden z 

recenzentów napisał, że „przedstawiony tekst jest nonsensowny i nie nadaje się do 

przedstawienia Towarzystwu Naukowemu”. Drugi, o bardziej otwartym umyśle, stwierdził, 

że „treść artykułu wskazuje na umiejętności autora oraz pozostaje w zgodności z ogólnie 

znanymi faktami, ale założenia, na jakich oparł się autor, nie stanowią zadowalającej 

podstawy dla teorii matematycznej”. Tożsamości recenzentów zostały ujawnione dopiero w 

roku 1965; byli nimi sir John Lubbock, absolwent Eton i Trinity College w Cambridge, 

bankier zajmujący się hobbistycznie astronomią, oraz wielebny Baden Powell, profesor 

geometrii w Oksfordzie.  

Tekst J. J. Waterstona nie został definitywnie odrzucony – zamiast tego został 

włączony do niepublikowanych archiwaliów, a jego streszczenie ukazało się w „Proceedings 
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of the Royal Society” w roku 1846. Gdyby artykuł został odrzucony, byłaby szansa na jego 

publikację w innym miejscu, ale w tej sytuacji praca została skazana na zapomnienie. W 1851 

roku J. J. Waterston starał się zwrócić uwagę na swój zapomniany tekst w streszczeniu 

umieszczonym w „Report of the British Association”. Kolejny raz odniósł się do swojej teorii 

gazu w tekście On a General Law of density in Saturated Vapors, opublikowanym w 

„Philosophical Transactions” w roku 1852, i wreszcie przedstawił swoją teorię wraz z teorią J. 

Herapatha w artykule dotyczącym teorii rozchodzenia się dźwięku opublikowanym w 1858 

roku w „Philosophical Magazine”. Ta ostatnia publikacja zwróciła po latach uwagę lorda 

Rayleigha, który zainteresował się umieszczonym w archiwum tekstem. Po jego przeczytaniu, 

w roku 1891, a zatem blisko dekadę po śmierci J. J. Waterstona, uczony odkrył tragiczny 

błąd, jaki popełnili pół wieku wcześniej recenzenci. Istniejące w roku 1891 prace na polu 

teorii znacznie wyprzedziły jednak to, co osiągnął przed pięćdziesięcioma laty J. J. Waterston. 

Słowa lorda Rayleigha dotyczącego tej sytuacji zanotował J. S. Haldane: „Prawdopodobnym 

jest, że w długiej i honorowej tradycji Royal Society nie było bardziej katastrofalnej pomyłki, 

o tak doniosłych konsekwencjach dla postępu nauki i reputacji brytyjskich naukowców…”. 

Próbując w pewnym stopniu odkupić popełniony wcześniej błąd, Rayleigh wydrukował tekst 

J. J. Waterstona w „Philosophical Transactions of the Royal Society” w roku 1892. 

John James Waterston urodził się w Edynburgu w Szkocji w 1811 roku. Był synem 

George’a Waterstona, producenta wosku posiadającego siedem zakładów wytwarzających ten 

produkt. Jego Dziadek Johna, William Waterston poślubił Catherine Sandeman, bratanicę 

Roberta Sandemana, założyciela sekty religijnej, do której należeli ojciec i syn Faradayowie. 

Młody Waterston dorastał w komfortowych i pełnych kultury warunkach. Na Uniwersytecie 

w Edynburgu studiował matematykę i fizykę u sir Johna Leslie’ego; naukę łączył z pracą w 

firmie inżynieryjnej. W wieku 21 lat wyjechał do Londynu, gdzie został zatrudniony przy 

projektowaniu rozbudowy angielskiego systemu kolejowego. Uznał jednak, że praca ta jest 

zbyt absorbująca i nie pozostawia mu czasu na rozwijanie naukowych zainteresowań, więc na 

pewien czas przeniósł się do biura hydrograficznego w admiralicji. Szef biura, kapitan F. 

Beaufort, sympatyzujący z jego pragnieniem kariery naukowej, zaproponował mu objęcie 

stanowiska instruktora kadetów Kompanii Wschodnioindyjskiej w Bombaju. J. J. Waterston 

uzyskał nominację na to stanowisko i udał się do Indii w roku 1839, w wieku 29 lat. Nie był 

obciążony nadmiarem obowiązków i znalazł dostęp do biblioteki w Grant College w 

Bombaju.  

Pierwsza książka, którą opublikował J. J. Waterston – Thoughts on the Mental 

Functions – dotyczyła fizjologii ośrodkowego układu nerwowego, ale rozpatrywanej w 
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połączeniu z zastosowaniem teorii cząstek w biologii. Publikacja, wydana anonimowo, 

ukazała się w 1843 roku w Edynburgu i zawierała elementy późniejszej pracy autora na temat 

teorii kinetycznej. Tytuł i spekulatywna treść pozwalają jednak wątpić, czy ktoś zwrócił na 

nią uwagę. Dwa lata później, w grudniu 1845 roku, kapitan F. Beaufort przekazał Royal 

Society rozszerzoną teorię kinetyczną Waterstona. Niestety wysiłki autora w celu 

opublikowania swojej teorii nigdy nie zakończyły się sukcesem.  

J. J. Waterston wrócił z Bombaju w roku 1857 i chociaż liczył sobie wtedy dopiero 46 

lat, jego zdrowie zostało trwale nadszarpnięte pobytem w Indiach. Cierpiał na silne zawroty 

głowy pojawiające się ze szczególną mocą w zatłoczonych i zamkniętych pomieszczeniach. 

Ta przypadłość tłumaczy jego szczególną niechęć do uczestniczenia w jakichkolwiek 

zgromadzeniach czy też spotkaniach z naukowcami, takimi jak J. C. Maxwell, którzy byli 

żywotnie zainteresowani jego pomysłami, i którzy mogli mu pomóc w zdobyciu uznania, na 

jakie zasługiwały jego osiągnięcia. W ciągu 11 lat po powrocie z Indii opublikował 20 prac 

naukowych w „Philosophical Magazine”; ostatnią w 1868 roku, kiedy to zmarł sir David 

Brewster, jeden z edytorów tego periodyku. Ten zbieg okoliczności skłonił J. S. Haldane’a do 

zasugerowania wpływu Brewstera na akceptację prac Waterstona. Wniosek ten wydaje się 

jednak nieuzasadniony, ponieważ prace miały wartość naukową, a tym samym nie wymagały 

patronatu kogoś z redakcji.  

W 1878 roku J. J. Waterston wysłał dwie prace do Royal Astronomical Society. 

Obydwa artykuły zostały odrzucone, a uczony w reakcji na takie potraktowanie zrezygnował 

z członkostwa w Towarzystwie Astronomicznym po 26 latach uczestniczenia w jego pracach. 

To, co go spotykało, mogło z jego perspektywy wyglądać, choć to nieprawdopodobne, jak 

istnienie ogólnej zmowy mającej na celu wyeliminowanie go z życia naukowego. Sytuacja, z 

którą musiał się zmagać, powodowała, że stawał się coraz bardziej zgorzkniałym 

człowiekiem. Jego bratanek George Waterston napisał do lorda Rayleigha po śmierci wuja, że 

„wydawał się [on] odnosić do naukowców, z nielicznymi wyjątkami, w sposób pogardliwy. 

Nie skarżył się, ani nie wspominał o byciu zaniedbywanym lub niezrozumianym… . Nie 

chciał uczestniczyć w spotkaniach Królewskiego Towarzystwa naukowego w Edynburgu … i 

raczej unikał towarzystwa naukowców. Jednocześnie był osobą otwartą, życzliwą i dobrze 

odnajdującą się wśród młodych ludzi”, 

J. J. Waterston nigdy się nie ożenił. Prowadził w Szkocji życie towarzyskiego 

kawalera cieszącego się muzyką, bilardem, cygarami i grą w szachy. W ostatnich dniach 

mieszkał w pokojach przy Gayfield Square przy Leith Walk w Edynburgu, skąd 18 czerwca 

1883 roku wyruszył na poranny spacer, z którego nie wrócił. Ciała nigdy nie znaleziono. 
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Zachowanie	energii,	mechaniczny	odpowiednik	ciepła:	James	Prescott	

Joule	(1818–1889)	

Zasada zachowania energii, jedna z największych i najdalej idących w całej strukturze 

fizyki, ma szczególne znaczenie dla rozwoju teorii atomowej i fizyki jądrowej. Podobnie jak 

w przypadku innych wielkich uogólnień w nauce, jej pojawienie się zajęło sporo czasu. 

Osobą, której można przypisać szczególne zasługi w powstaniu tej zasady, jest James Prescott 

Joule, któremu zawdzięczamy określenie mechanicznego równoważnika ciepła. Dla XVIII-

wiecznych naukowców ciepło było substancją nazywaną kalorycznością, przenikającą 

wszystkie ciała materialne. Zwiększenie zawartości tej substancji miało powodować, że ciało 

stawało się cieplejsze. Takie podejście powszechnie akceptowano, a ciepło w opinii 

ówczesnych stanowiło jeden z płynów odgrywających rolę w początkach fizyki. Tylko kilku 

naukowców odważyło się potraktować ciepło nie jako substancję, a efekt ruchu. Dopiero w 

połowie XVIII wieku dokonano rozróżnienia pomiędzy temperaturą a ciepłem. Różnicę 

między tymi fundamentalnymi ideami po raz pierwszy wskazał Joseph Black (1728–1799) w 

swoich wykładach dla studentów na uniwersytetach w Glasgow i Edynburgu. 

Zrozumienie zasady zachowania energii wymaga zdefiniowania pojęć opisujących 

ciepło. Jednym z powszechnych, choć błędnych, stwierdzeń jest to, że ciepło jest sumą energii 

cząsteczek ciała. W rzeczywistości suma taka jest jedynie energią wewnętrzną ciała. 

Temperatura jest związana z energią chaotycznego ruchu cząstek, z których ciało jest 

zbudowane. Zwiększenie tej energii skutkuje zwiększeniem ruchu cząsteczek w ciele. Jeżeli 

przeniesienie energii następuje w wyniku różnicy temperatur pomiędzy ciałem a otoczeniem, 

to z definicji jest przenoszone ciepło. Na tej podstawie ciepło jest definiowane jako energia 

podlegająca przeniesieniu na skutek różnicy temperatur.  

W świetle różnic pomiędzy temperaturą a ciepłem interesujące jest, jak niektórzy z 

wielkich uczonych postrzegali ideę ciepła. Izaak Newton w Opticks pytał: „Czy światł,o 

działając na ciała i je ogrzewając, nie wprowadza części, z których się ono składa, w ruch 

tworzący ciepło?”. John Locke, niewątpliwie pod wpływem I. Newtona, napisał w 1706 roku: 

„Ciepło jest bardzo energicznym poruszeniem nieodczuwalnych części obiektu, które tworzy 

w nas doznanie, dzięki któremu postrzegamy obiekt jako gorący, więc to, co w naszym 

odczuciu jest gorącem w obiekcie jest tylko ruchem”. Daniel Bernoulli w opisie prawa 

Boyle'a stwierdził, że „przyznaje się, że ciepło można uznać za narastający ruch wewnętrzny 

cząstek”. A. Lavoisier i P. S. de Laplace w 1780 roku napisali w Mémoire sur la chaleur: 

„Ciepło jest siłą żywą (vis viva) powstającą w wyniku ruchów cząstek ciała. Jest ono sumą 
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iloczynu masy każdej cząstki przez kwadrat jej prędkości”. Wszystkie te stwierdzenia są 

poprawne w wyrażaniu ciepła przez energię; jednocześnie A. Lavoisier i P. S. de Laplace są 

zadziwiająco nowocześni w swoim podejściu do problemu. Żadne z tych twierdzeń nie mogło 

jednak być poparte dowodami eksperymentalnymi, a co jeszcze bardziej niefortunne, wydaje 

się, że poglądy te nie odniosły głębokiego skutku w rozwoju nauk fizycznych. 

Pierwsze eksperymenty, które silnie wskazywały na nieadekwatność teorii kalorycznej 

i równie mocno na energetyczny aspekt problemu (nagrzewanie się ciał pod wpływem tarcia), 

zostały wykonane przez hrabiego Rumforda (Benjamina Thompsona) w Monachium podczas 

jego służby na stanowisku ministra wojny elektora Bawarii. Kolejne wykonał w 1799 roku sir 

Humphry Davy, którego Rumford zatrudnił do pomocy przy tworzeniu Instytutu 

Królewskiego w Londynie. Eksperyment Davy’ego polegał na stopieniu dwóch kawałków 

lodu w wyniku tarcia pod zmniejszonym ciśnieniem w naczyniu zanurzonym w lodzie. W ten 

sposób wymiana ciepła z otoczeniem została zminimalizowana, a mimo to pocierane kawałki 

lodu uległy stopieniu. Eksperyment Rumforda był bardziej przekonujący. Co prawda jego 

wynik nie był rozstrzygający, dostarczał natomiast cennych obserwacji, które doprowadziły 

do głębszego zrozumienia natury ciepła. Podczas gwintowania lufy Rumford zaobserwował 

znaczny wzrost ciepłoty wiórów, co doprowadziło go do zastanowienia się, skąd bierze się 

ciepło pojawiające się podczas tarcia.  

Eksperymenty Rumforda i H. Davy’ego dotyczyły przekształcania pracy w ciepło. O 

wiele trudniejszy problem – przekształcenia ciepła w pracę – starał się rozwiązać Marie-

François Sadi Carnot w roku 1824, a jego podejście było wysoce oryginalne. Istota pomysłu 

Carnota polegała na wykazaniu, że sprawność silników cieplnych nie zależy od rodzaju 

substancji napędzającej silnik, a jedynie od różnicy temperatur. Carnot opracował cykl 

idealnego silnika cieplnego, tak zwany cykl Carnota: wykazał, że praca wykonana przez 

maszynę parową jest wprost proporcjonalna do ilości ciepła, jaka przepływa z kotła do 

kondensatora, i że ciepło jest w stanie wykonać pracę tylko przy przejściu z ciała cieplejszego 

do zimniejszego. Wadą pracy Carnota było założenie, że ciepło jest substancją kaloryczną, 

która zostaje zachowana podczas przemiany mechanicznej. Założenie to zostało ogólnie 

przyjęte przez czołowych naukowców tamtych czasów, w tym Michaela Faradaya, i wyjaśnia 

sceptycyzm, z jakim spotkały się idee Juliusa Roberta Mayera i J. P. Joule’a w latach 40. XIX 

wieku. Z materiałów Carnota opublikowanych pośmiertnie w 1872 roku wynika, że zmienił 

on poglądy na naturę ciepła przed swoją śmiercią w 1832 roku. Niestety jego nowe idee nie 

zostały opublikowane i nie wpłynęły na rozwój teorii ciepła i energii.  
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Zasada zachowania energii w ograniczonej formie pojawiła się w mechanice I. 

Newtona i Christiaana Huygensa. Wahadło poruszające się bez tarcia zachowuje energię, 

choć nie w takiej samej postaci. Przy maksymalnym wychyleniu ma energię potencjalną, a w 

fazie środkowej ruchu – kinetyczną. Idea, że energia mechaniczna może zostać 

przekształcona w energię wewnętrzną, a tym samym wywołać taki sam efekt, jak „ogrzanie” 

ciała, i że istnieje stała proporcjonalność pomiędzy pracą mechaniczną a jednostkami 

termicznymi (kalorie), powstała z udziałem niemieckiego lekarza Juliusa Roberta Mayera, 

który nie był fizykiem i nie prowadził żadnych badań eksperymentalnych, ale który na 

podstawie dostępnych danych określił mechaniczny równoważnik ciepła. W artykule 

opublikowanym w „Liebigs Annalen” w 1842 roku zawarł pierwsze wyraźne stwierdzenie o 

zachowaniu energii: „siła [wyrażenie, które wtedy wiązano z energią] raz istniejąca nie może 

zostać unicestwiona, może zmienić się tylko jej forma”. Wynika z tego, że J. R. Mayerowi 

przysługuje odkrycie zarówno koncepcji mechanicznego równoważnika ciepła, jak i zasady 

zachowania energii, podczas gdy zwykle to J. P. Joule i Hermann Ludwig Ferdinand von 

Helmholtz są kojarzeni z tymi odkryciami. Fakt ten wynika z tego, że – jak wykazali na 

początku lat 60. XIX wieku lord Kelvin, P. G. Tait i sir G. G. Stokes – dzieło J. R. Mayera 

zawierało szereg błędów.  

W kolejnym traktacie, z roku 1845, J. R. Mayer rozszerzył swoje poglądy na zasadę 

zachowania energii. W rozważania włączył między innymi to, że produkcja ciepła i energii u 

człowieka musi być zrównana z jego spożyciem, a spalanie roślin i węgla jest procesem 

odzyskiwania ciepła otrzymanego wcześniej ze Słońca. W nawiązaniu do ostatniego procesu 

zaproponował teorię kurczenia się zasobów cieplnych Słońca, która została później rozwinięte 

przez Kelvina. Spóźnioną gratyfikację za zasługi J. R. Mayera dla rozwoju fizyki stanowi 

uhonorowanie medalem Copleya przez Royal Society w roku 1871.  

Powodem, dla którego do J. P. Joule’a, a nie J. R. Mayera, przynależy odkrycie 

mechanicznego równoważnika ciepła, i pośrednio zasady zachowania energii, jest długa seria 

eksperymentów, jakie przeprowadził ten uczony. 

James Prescott Joule urodził się w Wigilię Bożego Narodzenia 1818 roku w Salford 

niedaleko Manchesteru w Anglii. Jego ojciec i dziadek byli piwowarami, a rodzina żyła w 

bardzo dobrych warunkach. Jako dziecko był słabego zdrowia i do 16. roku życia pobierał 

nauki w domu. W 1835 roku, wraz z bratem Benjaminem, został wysłany na studia pod 

kierunkiem Johna Daltona, wówczas honorowego prezydenta Manchester Literary and 

Philosophical Society. J. Dalton nauczał ich geometrii i algebry oraz rozpoczął z nimi studia 

w zakresie chemii, gdy wiosną 1837 roku doznał pierwszego udaru. Chociaż choroba 
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nauczyciela przerwała studia Jamesa, to wpływ J. Daltona zachęcił go do kontunuowania 

kształcenia i rozpoczęcia samodzielnych badań. James przekształcił jedno z pomieszczeń w 

domu na laboratorium i rozpoczął eksperymenty z elektrycznością i magnetyzmem, a w 

wieku 20 lat opublikował pierwszy artykuł, zatytułowany „O silniku elektromagnetycznym” 

(On an Electromagnetic Engine), w „Sturgeon's Annals of Electricity”. Dwa lata później, w 

artykule opublikowanym w 1840 roku, opisał pierwszą próbę określenia jednostki prądu 

elektrycznego. Do pomiarów użył woltomierza, urządzenia stosowanego następnie do 

zdefiniowania międzynarodowej jednostki – ampera.  

Wyniki swoich eksperymentów J. P. Joule zaprezentował przed członkami Manchester 

Literary and Philosophical Society w listopadzie 1841 roku. Zanotowano, że wtedy po raz 

pierwszy miało miejsce niespotykane zdarzenie: otóż przewodniczący zebrania J. Dalton 

wyraził podziękowanie prelegentowi. Dwa miesiące po tym zebraniu J. P. Joule został 

przyjęty w poczet członków stowarzyszenia, w którym w 1844 roku objął funkcję 

bibliotekarza, w 1846 – honorowego sekretarza, wiceprzewodniczącego w 1851, i wreszcie 

od roku 1860 pełnił obowiązki przewodniczącego Towarzystwa.  

W roku 1841 J. P. Joule wysłał do Royal Society artykuł, w którym podał 

sformułowanie prawa, zgodnie z którym ilość ciepła wydzielanego w czasie przepływu prądu 

elektrycznego przez przewodnik elektryczny jest wprost proporcjonalna do iloczynu oporu 

elektrycznego przewodnika, kwadratu natężenia prądu i czasu jego przepływu. Eksperymenty 

z bateriami i prądem elektrycznym pokazały J. P. Joule’owi, że energia chemiczna w baterii 

jest zamieniana na energię elektryczną w obwodzie, a ta z kolei zmienia się w ciepło. Chcący 

oszacować wartość równoważnika mechanicznego ciepła uczony dokonywał pomiarów 

wytwarzanego ciepła przez prądy indukowane w cewkach wprawianych w ruch wirowy w 

zbiorniku z wodą, uwzględniając wkład mechaniczny konieczny do ruchu cewek. Z 

perspektywy czasu jest oczywiste, że rozwiązanie zastosowane w tych eksperymentach było 

zbyt złożone. Ostatecznie na zebraniu British Science Association w Cork w Irlandii, w 

sierpniu 1843 roku, J. P. Joule podał dwie wyznaczone przez siebie wartości; jedną uzyskaną 

z opisanych powyżej eksperymentów, a drugą wyznaczoną z pomiarów przepływu wody 

przez kapilary. Jak jednak sam zauważył, „temat nie wzbudził ogólnej uwagi”.  
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Schemat aparatu J. P. Joule’a do pomiaru mechanicznego równoważnika ciepła, w którym energia potencjalna 
wysokości ciężaru po prawej stronie jest zamieniana na ciepło po lewej stronie, poprzez mieszanie wody. 
„Harper's New Monthly Magazine”, No. 231, August, 1869 

Brak precyzji, jakim charakteryzowały się wyniki uzyskane na podstawie tych 

eksperymentów, skłonił J. P. Joule’a do zmodyfikowania aparatury i wykorzystania dobrze 

znanego układu zbudowanego z zamkniętego, izolowanego pojemnika z wodą, w której 

zanurzono koło łopatkowe. Pierwsze rezultaty pomiarów uczony podał do wiadomości na 

zebraniu Naukowego Towarzystwa Brytyjskiego w Cambridge w roku 1845, a opis 

eksperymentu wysłał do redaktora „Philosophical Magazine”. Dwa lata później, w sierpniu 

1847 roku w Oxfordzie, przedstawił kolejne wyniki, ale tym razem przewodniczący zebrania 

zasugerował, aby prelegent, zamiast ogłaszać wartości mierzonych wielkości, zapoznał świat 

naukowy z metodyką wykonywania pomiarów.  

Prawdopodobnie doniesienia J. P. Joule’a nie zostałyby zauważone, a przynajmniej 

docenione przez świat naukowy, gdyby na jednym ze spotkań Towarzystwa nie pojawił się 

William Thomson, późniejszy lord Kelvin, będący ówcześnie w wieku 23 lat. Komentarze W. 

Thomsona sprawiły, że artykuł J. P. Joule’a stał się sensacją spotkania, chociaż niewielu z 

obecnych, w tym Michael Faraday, było przekonanych o poprawności nowej teorii, 

sprzecznej z poglądami Carnota i od dawna zakorzenioną teorią kaloryczną. Warto tutaj 

przytoczyć anegdotę dotyczącą J. P. Joule’a i W. Thomsona. Trzy dni po spotkaniu w 
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Oxfordzie J. P. Joule poślubił Amelię Grimes, córkę celnika z portu w Liverpoolu. Podczas 

rozmowy z Thomsonem Joule nie miał powodu, aby wspomnieć o zbliżającym się 

małżeństwie, ani Thomson nie wspominał o planowanych wkrótce wakacjach w Szwajcarii. 

Te niedopowiedzenia spowodowały zabawne zdarzenie, jakie miało miejsce dwa tygodnie 

później. W. Thomson podczas spaceru w dolinie Chamonix zobaczył młodego mężczyznę 

idącego w jego kierunku, niosącego coś, co z daleka wyglądało jak kij. Gdy podszedł bliżej 

okazało się, że to J. P. Joule niosący bardzo długi termometr. Jego żona, której nie powierzył 

termometru, jechała przed nim małym powozem, a on sam udawał się na szczyt urwiska, z 

którego spadał wodospad. Jeśli jego idee były słuszne, musiała istnieć różnica w temperaturze 

wody między dnem a szczytem wodospadu, wynikająca z rozproszenia energii kinetycznej. 

Najwyraźniej podróż poślubna nie mogła odwieść J. P. Joule’a od badań naukowych. To 

przypadkowe spotkanie umocniło przyjaźń pomiędzy dwoma uczonymi, która miała swój 

początek w Oxfordzie i trwała przez całe życie J. P. Joule’a.  

Gdyby, pomimo odczytu J. P. Joule’a w Oxfordzie, świat naukowy pozostał przy 

swoich utartych poglądach na problem ciepła i pracy, to pojawienie się artykułu Hermana von 

Helmholtza Über die Erhaltung der Kraft musiałoby zmienić poglądy uczonych. Podobnie 

jak Joule, H. von Helmholtz pracował nad udokładnieniem pomiarów wartości równoważnika 

mechanicznego i 21 czerwca 1849 roku przedstawił uzyskane wyniki na zebraniu Royal 

Society; artykuł z wynikami eksperymentów został opublikowany w „Philosophical 

Transactions” w roku następnym.  

J. P. Joule dzięki swojemu epokowemu odkryciu został członkiem Towarzystwa 

Królewskiego w roku 1850, a dwa lata później uhonorowano go medalem. Prowadził 

wówczas badania nad ekspansją gazów przez porowate przegrody. Wyniki tych 

eksperymentów przeanalizował wspólnie z W. Thomsonem i wspólnie opisali zjawisko zwane 

dziś efektem Joule’a–Thomsona. Ich badania wykazały, że energia wewnętrzna gazu 

doskonałego jest tylko funkcją temperatury. W 1860 roku J. P.Joule otrzymał za te badania 

medal Copleya po raz drugi, co Royal Society uzasadniło w sposób dość szczególny: 

„Nagroda w formie dwóch medali przyznanych przez Towarzystwo, za te same badania, to 

niezwykle rzadki przypadek – i słusznie”. 

Odkrycie mechanicznego równoważnika ciepła nie było jedynym wkładem J. P. 

Joule’a w fizykę. Innym, mniej znanym, było obliczenie prędkości cząsteczek gazu. Samo 

obliczenie wartości nie miało istotnego znaczenia, ale zwróciło uwagę naukowców na 

problemy, które otworzyły drogę do świata atomów i cząsteczek. D. Bernoulli w pracy z już 

1738 roku wprowadził kinetyczną teorię materii, ale atomy i cząsteczki w tym czasie były 
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postrzegane w sposób bardzo ogólny, a artykuł D. Bernoulliego nie wyjaśniał w tym 

względzie niczego. J. Herapath ponownie odkrył kinetykę gazów pomiędzy 1816 a 1821 

rokiem, czyli w czasie, kiedy to pojawiła się już teoria atomowa w aspekcie chemicznym J. 

Daltona, a idee atomowe mogły być rozważane w sposób mniej spekulatywny. Sposób opisu 

rzeczywistości wynikający z tej teorii był jednak zbyt nowatorski, a pozycja J. Daltona w tym 

czasie – jeszcze zbyt niepewna, aby jej wpływ na uczonych stał się znaczący. Prace G. 

Waterstona z roku 1846, choć nieporównanie głębsze, nie zostały opublikowane. W związku 

z tym atomistyka potrzebowała wsparcia uczonego o niekwestionowanej pozycji, takiego jak 

właśnie J. P. Joule.  

Co ciekawe, Joule, którego prace wskazują, że musiał opierać się na teorii kinetycznej, 

pozostawał pod wpływem J. Herapatha i idei sir Humphreya Davy’ego. Połączył on hipotezy 

jednego i drugiego uczonego i nadał spekulatywnej formie kinetyki należny status. Jego 

obliczenia dotyczące prędkości cząsteczek wodoru zostały opublikowane po raz pierwszy w 

„Memoirs of the Manchester Literary and Philosophical Society” w roku 1851. Ze względu na 

ograniczony zasięg tego czasopisma praca ta pozostała praktycznie niezauważona. Niemniej 

jednak artykuł zainteresował niemieckiego uczonego Rudolpha Clausiusa. Do roku 1857 R. 

Clausius opracował teorię kinetyczną w takim stopniu, że zwróciła ona uwagę świata 

naukowego, a w szczególności Jamesa Clerka Maxwella, który pogłębił zrozumienie podstaw 

teorii. Można odnieść wrażenie, że artykuł J. P. Joule’a stanowił impuls odpowiedzialny za 

wzrost zainteresowania kinetyką wśród uczonych, ale tak nie było. Większe znaczenie miał 

artykuł Augusta Karla Kröniga z roku 1856. Ostatecznie artykuł J. P. Joule’a przedstawiał 

jedynie sugestywne i niewątpliwie interesujące obliczenia. Mimo to należy zdecydowanie 

podkreślić, że badania Joule’a i Kröniga miały zasadniczy wpływ na wzrost zainteresowania 

teorią gazów. 

Osborne Reynolds w pamiętniku przygotowanym dla Manchester Literary and 

Philosophical Society w roku 1892 tak pisał o J. P. Joule’u: W wieku pięćdziesięciu jeden lat 

Joule przedstawiał sobą osobę średniego wzrostu, o zaokrąglonej figurze i ubraną schludnie, 

chociaż pospolicie. Jego postawa i ruchy były pozbawione gracji, a sposób bycia – nerwowy. 

Nie był dobrym mówcą, wyrażał się w sposób prosty, pozbawiony wszelkiej afektacji. Jego 

dokonania traktowano z atencją, wynikającą nie ze sławy uczonego, która inspirowała 

członków Towarzystwa, ale z rangi jego osiągnięć. Szacunek budził także charakter – 

życzliwego, szlachetnego i rycerskiego człowieka, skromnego i pozbawionego osobistych 

ambicji. J. P. Joule dbał o interesy swoich przyjaciół, a w szczególności o dobre imię 

Towarzystwa, wykazywał szczególną dbałość o wszystko, co związane z nauką. Oburzenie 
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wywoływały w nim ostentacja i szarlataneria ludzi dających posłuch niesprawdzonym 

plotkom. Doceniał wysiłki osób nieznanych, oburzał się na wszelkie próby zdyskredytowania 

ich osiągnięć, tak jakby jego własne wczesne doświadczenia sprawiły, że odczuwał 

współczucie dla tych, którzy walczyli o uznanie w oczach ludzi o wyrobionej pozycji. 

Wszystkie odkrycia J. P. Joule’a, dzięki którym zapisał się w historii nauki, zostały 

dokonane przed ukończeniem przez niego 34. roku życia. Pozostałe lata życia uczony spędził 

nad utrwaleniem miejsca swoich odkryć w strukturze fizyki. Jego zdrowie zaczęło 

szwankować, gdy miał 55 lat; zmarł w wieku 71 lat, w 1889 roku. Dwa lata przed śmiercią 

pisał do brata: „Wierzę, że zrobiłem dwie lub trzy małe rzeczy, ale nic, co mogłoby wywołać 

zamieszanie”. Ocena jego rówieśników nie była tak skromna. W Opactwie Westminsterskich, 

na tablicy honorującej jego dokonania, umieszczonej wśród pomników największych nazwisk 

brytyjskiej nauki, wymieniono: „ustanowienie prawa zachowania energii i określenie 

mechanicznego odpowiednika ciepła”. 

Prędkości	cząsteczek	w	gazie:	James	Clerk	Maxwell	(1831–1879)	
Dokonaliśmy przeglądu wkładu R. Bernoulliego, J. Herapatha, G. Waterstona i J. P. 

Joule’a w rozwój fizyki atomowej za sprawą kinetycznej teorii gazów. Wśród nich tylko ten 

ostatni spowodował skupienie uwagi uczonych na tej dziedzinie badań. Obliczenia J. P. 

Joule'a dotyczące średniej prędkości cząsteczkowej wodoru w normalnych temperaturach 

zostały pierwotnie opublikowane w „Memoirs of Manchester Literary and Philosophical 

Society”, periodyku, który nie był powszechnie dostępny. W związku z tym jego wkład był 

niewielki, ale istotny. Praca A. K. Kröniga z 1856 roku spowodowała istotną zmianę w 

postrzeganiu teorii kinetycznej, a pierwszy z kilku artykułów R. Clausiusa, opublikowany w 

następnym roku, umiejscowił problem na odpowiednich podstawach. To wszystko miało 

wpływ na Jamesa Clerka Maxwella, który nadał teorii zupełnie nowy wymiar. W 1860 roku 

Maxwell opublikował w „Philosophical Magazine” długi artykuł zatytułowany Illustrations of 

the Dynamical Theory of Gases. W tekście znalazły się między innymi obliczenia rozkładu 

prędkości cząsteczek oraz wzór na współczynnik lepkości gazu, z którego wynikało, że jest 

on niezależny od ciśnienia, co było nieoczekiwane i wysoce zaskakujące. Artykuł ten miał 

decydujące znaczenie dla ustalenia reputacji naukowej J. Maxwella.  

Nazwisko J. Maxwella wśród fizyków wszech czasów ostatecznie pojawiło się dzięki 

teorii elektromagnetyzmu, a zwłaszcza odkryciu zaprezentowanym światu w roku 1864: że 

światło rozchodzi się jako fala elektromagnetyczna. Niestety eksperymentalne potwierdzenie 

tej teorii nastąpiło znacznie później i upłynęło wiele lat, zanim doceniono jej pełne znaczenie. 
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Eksperymenty Heinricha Hertza z falami elektromagnetycznymi odbyły się dopiero w 1888 

roku, czyli ćwierć wieku później. Znaczenie teorii Maxwella dla fizyki atomów było 

nieocenione, gdyż to dzięki niemu można było wytłumaczyć procesy absorpcji i emisji 

promieniowania. Niektóre aspekty jego teorii elektromagnetyzmu zostaną przedstawione w 

dalszej części. Zanim jednak dojdziemy do teorii. przyjrzyjmy się osobie jej autora.  

W historii geniusza interesująca jest kwestia wpływu innych osób, który ukształtował 

jego charakter. W przypadku Maxwella jasnym jest, że jego zainteresowania były głęboko 

uwarunkowane osobą ojca, z którym łączyła go niezwykła bliskość. Ze względu na 

szczególny wpływ ojca należy poświęcić mu kilka zdań. Clerkowie z Penicuik byli 

wyróżniająca się rodziną szkocką. Przodek Maxwella, sir John Clerk, pełnił obowiązki barona 

skarbu szkockiego w latach 1707–1755. George Clerk, jeden z synów sir Johna, ożenił się z 

kuzynką, Dorotheą Maxwell, spadkobierczynią Middlcbie w Dumfriesshire, i przyjął imię 

Maxwell. Następcy rodu, którzy przyjęli dziedzictwo Middlcbie, również byli zobowiązani do 

nazwiska Maxwell, a jednym z nich był ojciec Jamesa Clerka Maxwella – John Clerk. W 

1826 roku odziedziczył on dom rodzinny w Edynburgu przy India Street 14, został przyjęty 

do palestry prawniczej i poślubił pannę Frances Cay z North Chariton w Northumberland. Był 

raczej niefrasobliwym człowiekiem i nie przykładał się do praktyki prawniczej, a za to 

poświęcał czas interesującym go kwestiom związanym z mechaniką i wynalazkami mającymi 

wpływ na procesy produkcyjne. Przez kilka lat małżonkowie zamieszkiwali w Edynburgu, 

jednak chęć osiedlenia się w posiadłości wiejskiej skłoniła ich do odremontowania domu w 

Middlcbie i dokupienia sąsiedniej posesji o nazwie Glenlair. W tym ostatnim miejscu nie było 

domu; podczas jego budowy Clerkowie przebywali w Edynburgu, gdzie 13 czerwca 1831 

roku urodził się James Clerk Maxwell. Wkrótce potem rodzina przeniosła się do Glenlair.  

James już w dzieciństwie charakteryzował się nad wyraz rozwiniętą dociekliwością. 

Szczęśliwym dzieciństwem, spędzanym w wiejskim otoczeniu, wstrząsnęła śmierć matki, 

która zmarła na raka, gdy James miał osiem lat. Przez kolejne dwa lata ojciec nauczał Jamesa 

osobiście, ale niebawem stało się widoczne, że dalszą wiedzę musi on zdobywać w 

Edynburgu. Więzi rodzinne Clerków rozwiązały problem dalszej edukacji Jamesa. Siostra 

ojca, Isabella, teraz owdowiała pani Wedderburn, posiadająca duży dom przy ulicy Heriot 

Row 31, przyjęła ich do siebie. Przez następne dziewięć lat James spędzał zimy u niej lub u 

ciotki ze strony matki, zaabsorbowany książkami i ideami nauk fizycznych. Czas wolny 

wypełniały mu dyskusje z ojcem.  

Wtopienie się w życie szkolne na Akademii Edynburskiej nie było pozbawione 

problemów. Wygląd i maniery Jamesa odbiegały od ówczesnych standardów, więc dla 
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kolegów ze szkoły stał się wymarzonym obiektem żartów. Pierwszego dnia przybył do szkoły 

ubrany w wiejską marynarkę z koronkowym kołnierzem i szerokie buty o kwadratowych 

czubkach, wykonane przez wiejskiego szewca. Zapytany, kto zrobił jego buty, odpowiedział, 

posługując się wiejską gwarą: „Buty zrobił mężczyzna, który mieszka w domu. gdzie była 

mysz”. Bez wątpienia odpowiedź zaskoczyła kolegów szkolnych Jamesa, ale jednocześnie 

pokazuje ona jedną ze stron jego osobowości, która wyróżniała go przez całe życie. 

Współcześni mu wskazywali, że jego mowa była często „niejasna pod względem treści i 

sposobu wyrażania”.  

Początkowo osiągnięcia szkolne Jamesa nie były zachwycające, ale z czasem 

zdobywał on coraz większe uznanie. W okolicy swoich trzynastych urodzin, zanim poznał w 

szkole geometrię, zainteresował się bryłami i napisał do ojca, że stworzył „czworościan, 

dwunastościan i dwa inne wielościany, których nazw nie znam”. Pod koniec następnego roku 

szkolnego jego talent do geometrii i matematyki stał się tak widoczny, że przyznano mu 

doroczną nagrodę szkolną w tej dziedzinie. Gdy miał lat 14, ojciec zaczął zabierać go na 

zebrania Towarzystwa Królewskiego w Edynburgu, co wydaje się być raczej zbyt wyszukaną, 

zwłaszcza pod względem intelektualnym, formą rozrywki dla tak młodego człowieka. Mimo 

to uczestnictwo w zebraniach naukowych musiało być dodatkowym impulsem 

wzmacniającym zainteresowania Jamesa matematyką, jako że w tym czasie zajął się 

rozważaniami nad właściwościami figur owalnych. Ojciec zabrał rysunki wykonane przez 

Jamesa i pokazał je profesorowi Jamesowi D. Forbesowi, matematykowi na Uniwersytecie w 

Edynburgu. J. D. Forbes zorientował się, że ich konstrukcja została wykonana w sposób, 

który nie został wcześniej opisany w literaturze. Maxwell późniejprzygotował pracę 

zatytułowaną On the Description of Oval Curves and Those Having a Plurality of Foci (O 

opisie krzywych owalnych mających wiele ognisk), która została przedstawiona na zebraniu 

Towarzystwa Naukowego w 1846 roku i opublikowana w 1851 roku. 

W następnym roku szkolnym J. Maxwell zainteresował się optyką i rozpoczął 

eksperymenty z pierścieniami Newtona oraz światłem spolaryzowanym. Widzący 

zainteresowanie nową dziedziną ojciec zabrał go do twórcy pryzmatów Williama Nicola. 

Zafascynowany wizytą, James wykonał szereg kolorowych rysunków załamania światła 

spolaryzowanego na niehartowanym szkle, używając jako polaryzatora szklanej płytki. 

Rysunki zostały wysłane do W. Nicola, a ten sprezentował J. Maxwellowi dwa pryzmaty.  

Wiosną 1847 roku J. Maxwell ukończył naukę w Akademii Edynburskiej. Zajął 

pierwsze lokaty w matematyce i języku angielskim oraz „prawie pierwszą” w łacinie. 

Następnej jesieni, jako 16-latek, rozpoczął studia na Uniwersytecie w Edynburgu. Nauka nie 
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ograniczała się w jego przypadku do uniwersyteckich wykładów; podczas wakacji 

zorganizował w Glenlair laboratorium, w którym prowadził własne eksperymenty. 

 
Uniwersytet w Edynburgu około roku 1827 (rycina z roku 1827 dostępna w domenie publicznej) 

Na uczelni J. Maxwell spędził trzy lata. Rozwinął wówczas wiedzę z zakresu 

matematyki i fizyki, w czym miał szczególny udział profesor J. D. Forbes. W tym okresie 

powstały dwie kolejne prace przedstawione na forum Edinburgh Royal Society: Rolling 

Curves zaprezentowana w roku 1859 i rok później The Equilibrium of Elastic Solids.  

W październiku 1850 roku J. Maxwell, dzięki staraniom ojca, został przyjęty do 

Peterhouse College w Cambridge. Była to uczelnia tradycyjnie wybierana przez szkockich 

uczonych, ale po kilku miesiącach spędzonych w jej murach J. Maxwell stwierdził, że 

większe szanse na rozwój może zaoferować mu Trinity College, do którego przeniósł się po 

pierwszym semestrze. Lata spędzone w Akademii i na Uniwersytecie nie zmieniły jego 

ekscentrycznego zachowania. Matka szkolnego przyjaciela Jamesa zanotowała: „jego maniery 

są osobliwe … ale nie wątpię, że kiedyś będzie wybitną osobą”. W Trinity zauważono 

błyskotliwy umysł Jamesa Maxwella, a William Hopkins, matematyk z Cambridge, opisał go 

jako „najbardziej niezwykłego człowieka, jakiego kiedykolwiek spotkałem. Wydaje się, że 

nie ma możliwości, aby mylił się w odniesieniu do problemów związanych z fizyką”.  
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Eksperymenty J. Maxwella nie dotyczyły tylko fizyki; jego indywidualizm przejawiał 

się również w eksperymentowaniu z godzinami snu i nauki. Przez pewien czas spał od 17.00 

do 21.30, uczył się od 21.30 do 2.00, wykonywał ćwiczenia od 2.00 do 2.30 (nad ranem!), a 

potem spał do 7.00. Nocne ćwiczenia polegały na trzydziestominutowym bieganiu: najpierw 

wzdłuż górnego korytarza domu, następnie po schodach na parter, wzdłuż dolnego korytarza i 

z powrotem na górę. Trwało to do momentu, aż poirytowani mieszkańcy zaczęli rzucać w 

Jamesa szczotkami, butami i wszystkim, co tylko wpadło im w ręce.  

Okres od grudnia 1852 do czerwca 1853 roku był dla studentów czasem wytężonej 

pracy związanej z przygotowaniem się do egzaminów końcowych w Trinity. J. C. Maxwell 

przerwę wielkanocną spędził natomiast w Birmingham, gdzie wraz z kolegą przyglądał się 

pracy w różnych fabrykach. W czerwcu, przed egzaminami, doznał załamania nerwowego, 

którego efekty utrzymywały się przez kilka miesięcy. Ostatecznie do egzaminów przystąpił w 

styczniu 1854 roku. Odbywały się one w budynku Senate House, gdzie temperatura była tak 

niska, że, za namową ojca, James przystąpił do nich z nogami owiniętymi w dywan. Po 

ogłoszeniu wyników stało się wiadome, że pierwsze miejsce przypadło Edwardowi Routhowi, 

znakomitemu matematykowi, który później został bardzo cenionym wykładowcą w 

Cambridge. J. Maxwell uzyskał drugą notę. Obydwu uhonorowano nagrodą Smitha2 

przyznawaną dwóm studentom Cambridge, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminów w 

zakresie matematyki i fizyki teoretycznej.  

Po uzyskaniu stopnia licencjata J. Maxwell kontynuował naukę w Cambridge. W 

wieku 24 lat został wybrany członkiem Trinity. Objął obowiązki wykładowcy 

uniwersyteckiego i rozpoczął prace nad matematyczną teorią elektryczności i magnetyzmu. 

Kilka miesięcy później został poinformowany przez swojego dawnego nauczyciela profesora 

J. D. Forbesa, że w Marischal College w Aberdeen jest wakat na stanowisku profesora 

filozofii naturalnej. W tym czasie ojciec Jamesa podupadł na zdrowiu, a perspektywa 

zamieszkania bliżej domu rodzinnego miała wpływ na podjęcie decyzji o aplikowaniu na 

stanowisko w Aberdeen. W kwietniu, gdy James przebywał w Glenlair, jego ojciec nagle 

zmarł. Chociaż sytuacja rodzinna uległa zmianie, Maxwell przyjął ofertę i od listopada zaczął 

nauczać w Marischal College. Jako nauczyciel raczej się nie sprawdzał. Miał trudności z 

nawiązaniem kontaktu, wynikające z nieśmiałości i jednocześnie ironicznego odnoszenia się 

                                                            
2 Nagroda Smitha jest przyznawana od roku 1769 dwóm studentom Cambridge z zakresu matematyki i 

fizyki teoretycznej. Ufundował ją angielski matematyk i teoretyk muzyki Robert Smith. W roku 1911 utworzono 
nagrodę Rayleigha, a w 1974 – Knighta. Od roku 1998 przyznawane są nagrody Smitha-Knigtha oraz 
Rayleigha—Knighta. Nagrodę mogą otrzymać wyłącznie absolwenci studiów licencjackich w Cambridge. W 
roku ustanowienia nagrody jej wartość wynosiła 25 funtów, w 1998 – 250 funtów, a w roku 2007 każda z trzech 
nagród miała wartość 175 000 funtów. 
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do studentów. Ta druga cecha była tak nasilona, że, jak twierdzili jego koledzy, nigdy nie 

było wiadomo, czy podczas rozpatrywania problemów naukowych mówił poważnie czy 

ironizował.  

W roku 1857 St. John's College w Cambridge ogłosiło, że przyzna bardzo prestiżową 

nagrodę Adamsa3 za najlepszy artykuł dotyczący problemu ruchów pierścieni Saturna. 

Problem, z którym mieli się zmierzyć matematycy, polegał na znalezieniu najlepszego 

modelu strukturalnego wyjaśniającego ruch i trwałość pierścieni. Maxwell przedstawił pracę, 

w której wyjaśniał strukturę pierścieni złożonych z fragmentów. Zapewniło mu to nie tylko 

zdobycie nagrody, ale również pochwałę od królewskiego astronoma sir George’a B. 

Airy’ego, który określił matematyczny dowód Maxwella jako „jedno z najbardziej 

niezwykłych zastosowań matematyki”, jakie kiedykolwiek widział. Publikacja ta sprawiła, ze 

J. Maxwell stał się czołowym fizykiem teoretycznym swoich czasów. Miał wtedy 26 lat. 

Jednocześnie problem ruchu kawałków materii wokół Saturna skłonił go do zainteresowania 

się ruchami cząstek, czyli podstawowym problemem teorii kinetycznej gazów. Wkrótce 

zainteresowanie to zaowocowało genialnym wnioskowaniem o rozkładzie prędkości 

cząsteczek gazu w warunkach równowagi termicznej. Zrozumienie zachowania cząsteczek 

gazów stanowi jeden z milowych kroków w rozwoju atomowej teorii materii. W 1860 roku w 

„Philosophical Magazine” pojawił się artykuł Illustrations of the Dynamical Theory of Gases, 

w którym zostały opisane te odkrycia. Mniej więcej w tym samym czasie J. Maxwell zaręczył 

się z córką dyrektora Marischal College, Katherine Mary Dewar, z którą wziął ślub w 

czerwcu 1858 roku. Dwa lata później Marischal College został włączony do Uniwersytetu w 

Aberdeen, co spowodowało likwidację stanowiska zajmowanego przez Maxwella, który 

natychmiast został przyjęty na stanowisko profesora filozofii przyrody w londyńskim King’s 

College. Spędził tutaj kolejne pięć niezwykle owocnych lat, podczas których rozwinął teorię 

elektromagnetyzmu, dynamiczną teorię gazów oraz elektromagnetyczną teorię światła. Prace 

nad tą ostatnią prawdopodobnie miały swój początek około roku 1861. Jego publikacja A 

Dynamical Theory of the Electromagnetic Field została odczytana na zebraniu Royal Society 

of London 8 grudnia 1864 roku.  

8 lutego 1866 roku, w ramach wykładów bakeriańskich, J. Mawxell przedstawił 

wyniki swoich eksperymentów nad lepkością gazów. Badania, na których się oparł, 

                                                            
3 Nagroda Adamsa jest jedną z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych przez Uniwersytet w 

Cambridge. Przyznawana jest corocznie przez Wydział Matematyki Uniwersytetu i St John's College 
matematykowi pochodzącemu z Wielkiej Brytanii za wybitne osiągnięcia w swojej dziedzinie. Nazwa nagrody 
pochodzi od nazwiska Johna Coucha Adamsa, który wykonał obliczenia związane z położeniem Neptuna w 
przestrzeni kosmicznej. 
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wykonane zostały w jego domu – tym razem na poddaszu. a nie w laboratorium – w okresie, 

gdy mieszkał przy Palace Gardens 9 w Kensington. Opis zastosowanej procedury badawczej 

jest interesujący: „Aby utrzymać odpowiednią temperaturę, przez kilka dni, w czasie bardzo 

upalnej pogody, w pomieszczeniu paliłem duży ogień. Na ogniu umieszczono czajniki, z 

których para napełniała pomieszczenie. Pani Maxwell pracowała jako palacz, dbając o ogień. 

… Do następnych eksperymentów pomieszczenie schładzano przy użyciu dużych ilości 

lodu”. 

W trakcie lat spędzonych w Londynie James Maxwell, poza pracami teoretycznymi, 

uczestniczył w eksperymentach związanych z określeniem jednostki oporu elektrycznego oraz 

badaniem pól elektromagnetycznych. Wygłaszał wykłady i zawarł znajomość z Michaelem 

Faradayem. Nadmiar obowiązków skłonił go do rezygnacji z zajmowanego stanowiska 

wiosną 1865 roku. Okres od 1866 do 1870 roku, poza krótkim wyjazdem do Włoch, spędził w 

Glenlair, gdzie pracował nad Electricity and Magnetism oraz książką o cieple. Zrezygnowanie 

ze stanowiska akademickiego nie miało wpływu na jego kontakty z uczelnią. W tym czasie 

był powoływany na egzaminatora w ramach matematycznej części egzaminu końcowego 

(licencjat) w Cambridge, na którym stawiał przed zdającymi trudne pytania dotyczące ciepła, 

magnetyzmu i elektryczności. Problem stanowił fakt, że w cyklu studiów w owym czasie nie 

było zajęć obejmujących te tematy. W związku z tym komitet naukowy reprezentowany przez 

G. Stokesa oraz E. J. Rotha zmienił program nauczania na uniwersytecie, włączył do niego 

wspomniane zagadnienia oraz zalecił powołanie stanowiska profesorskiego połączonego z 

laboratorium, w którym miały się odbywać badania z tego zakresu.  

Aby znaleźć fundusze na poszerzenie oferty naukowej, komitet zwrócił się do 

kolegiów uniwersyteckich z prośbą o dobrowolne opodatkowanie. Jak można się było 

spodziewać, przeważyły wąskie partykularne interesy grup naukowych, które zignorowały 

prośbę komitetu naukowego. Na szczęście kanclerzem uniwersytetu był wtedy siódmy książę 

Devonshire, nie tylko majętny człowiek, ale również zdolny matematyk, który osiągnął drugą 

lokatę na egzaminach z matematyki w roku 1829 oraz został pierwszym beneficjentem 

nagrody Smitha. W październiku 1870 roku wyasygnował odpowiednią kwotę na budowę 

laboratorium oraz zakup aparatury niezbędnej do jego wyposażenia. To wydarzenie stało się 

początkiem powstania Laboratorium Cavendisha. To w tym miejscu, w latach późniejszych, 

prowadzili badania J. J. Thomson i Ernest Rutherford – badania, które stworzyły podstawy 

nowoczesnej teorii atomowej.  

Uzyskanie funduszy było tylko pierwszym krokiem do stworzenia działającego 

laboratorium; potrzebny był jeszcze odpowiedni człowiek, który pokierowałby budową 
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laboratorium i objął funkcję profesora nowej katedry. Jako pierwszemu propozycję złożono 

lordowi Kelvinowi, który jednak odmówił jej przyjęcia. Następnie zaoferowano to stanowisko 

J. Maxwellowi, który wyraził zgodę i jesienią 1871 roku, w wieku 40 lat, rozpoczął nauczanie 

studentów. Z jego powrotem do Cambridge związana jest anegdota przypisywana sir 

Horace’emu Lambowi, zamieszczona we wspomnieniach sir J. J. Thomsona. Przyjęty był 

zwyczaj, że nowo mianowani profesorowie wygłaszali wykład inauguracyjny, w którym 

uczestnictwo starszych naukowców było wyrazem szacunku składanego zaczynającym prace. 

Z nieznanych przyczyn ogłoszenie terminu inauguracyjnego wykładu J. Maxwella zostało 

przeprowadzone w sposób, który miał na celu pominięcie starszych członków uniwersytetu. 

Dodatkowo jako miejsce wykładu podano którąś ze zwykłych sal wykładowych, a nie, jak to 

było, przyjęte aulę w prestiżowym Senate House. W rezultacie na wykład przybyło tylko 

około 20 młodych studentów, którzy mieli w najbliższym czasie przystąpić do egzaminu 

końcowego z matematyki. Kilka dni później ogłoszono, w normalnie przyjęty sposób, że J. 

Maxwell rozpocznie wykłady na temat ciepła. Nieświadomi, że wykład inauguracyjny już się 

odbył, wielcy matematycy i filozofowie pojawili się w wyznaczonym czasie i miejscu – z T. 

Adamsem, A. Cayleyem i G. Stokesem zajmującymi miejsce w pierwszym rzędzie. Maxwell, 

z figlarnym błyskiem w oku, poświęcił cały wykład na tłumaczenie wybitnym uczonym 

różnicy w skalach temperatur Farenheita i Celsjusza. Na uczelni krążyła pogłoska, że J. 

Maxwell może nie był całkiem niewinny zamieszania z wykładem inauguracyjnym. 

Połączenie osobistej skromności z ironicznym poczuciem humoru mogło skłonić go do 

uniknięcia formalnego wprowadzenia do grona wykładowców w Cambridge.  

Pozycja naukowa J. Maxwella w tym czasie opierała się w głównej mierze na pracy 

dotyczącej rozkładu prędkości cząsteczek w gazach. Prace związane z elektrycznością i 

magnetyzmem podjął dopiero lata później. Książę Devonshire, który sfinansował powstanie 

laboratorium i etat dla jego kierownika, miał jeszcze jeden, poza zasygnalizowanymi 

wcześniej, powód utworzenia tej jednostki naukowej, który ujrzał światło dopiero w 1874 

roku, kiedy to laboratorium zostało oficjalnie otwarte. Powodem tym było przygotowanie do 

wydania i opublikowanie dzieł Henry’ego Cavendisha dotyczących elektryczności. H. 

Cavendish, krewny przodków księcia, opublikował za swojego życia tylko dwa artykuły 

dotyczące elektryczności, ale pozostawił dużą ilość materiałów, w których zawarł opisy 

swoich eksperymentów z elektrycznością jak i ich matematyczne opracowania. 

Przygotowanie materiałów do publikacji było długim i żmudnym procesem, który zajął J. 

Maxwellowi ponad pięć lat i zakończył się dopiero w roku 1879. W tym czasie, pomijając 

obowiązki nauczyciela akademickiego, całą uwagę musiał skupić na zadaniu zleconym przez 
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księcia. I chociaż nie ma wątpliwości, że to właśnie dzięki tej pracy H. Cavendish znalazł się 

na właściwym miejscu w historii fizyki eksperymentalnej, to również nie ma wątpliwości, że 

czas temu poświęcony J. Maxwell mógł wykorzystać na rozwijanie swoich koncepcji 

naukowych.  

W tym okresie żona Maxwella zapadła na poważną chorobę, a on sam tak 

zaangażował się w opiekę nad nią, że potrafił przez długie tygodnie niemal nie sypiać – choć 

nadal prowadził normalne zajęcia ze studentami i eksperymenty związane z tematyką swoich 

badań. Około Wielkanocy 1879 roku J. Maxwell skontaktował się z lekarzem w sprawie 

dolegliwości żołądkowych, które dokuczały mu już od pewnego czasu. Diagnoza nastręczała 

trudności. Małżeństwo Maxwellów udało się w czerwcu do Glenlair. Niestety, już w 

październiku lekarze dawali Jamesowi jeszcze zaledwie miesiąc życia. Aby mieć lepszy 

dostęp do lekarzy, małżonkowie wrócili do Cambridge. Stan Jamesa bardzo szybko uległ 

pogorszeniu i 5 listopada 1879 roku, w wieku 48 lat, uczony zmarł. 

Odkrycie Maxwella dotyczące rozkładu prędkości cząsteczek gazu stanowi część 

pracy, w której przedstawił on systematyczny rozwój podstaw teorii kinetycznej. Opis 

matematyczny poruszania się cząsteczek oparł na obrazie mikroskopowym niezależnych, 

sferycznych cząstek o pomijalnych rozmiarach, z których każda ma taką samą masę i 

wykonuje przypadkowy ruch prostoliniowy. Zderzenia takich cząstek ze sobą czy też ze 

ściankami naczynia były doskonale elastyczne (bez utraty energii) i podlegały klasycznym 

prawom mechaniki. W takich warunkach średni kwadrat prędkości jest proporcjonalny do 

temperatury absolutnej.  

Wcześniej nikt nie próbował opisać kinetyki gazów w ten sposób i właśnie tutaj 

przejawia się geniusz Maxwella, który zorientował się, że dzięki zastosowaniu rachunku 

prawdopodobieństwa taki opis jest możliwy. Uczony rozważył trzy, wzajemnie prostopadłe, 

składowe prędkości cząsteczki, przydzielił każdej ze składowych własną funkcję rozkładu, a 

następnie rozpatrzył udział wszystkich trzech składowych prędkości w postaci ich iloczynu. 

Można to ująć w bardziej zrozumiałej formie w sposób następujący: Prawdopodobieństwo, że 

cząsteczka ma prędkość w pewnym zakresie jest proporcjonalne do iloczynu: 

prawdopodobieństwo tego, że prędkość wzdłuż osi (inaczej mówiąc: składowej) x ma pewną 

wartość razy prawdopodobieństwo tego, że składowa wzdłuż osi y ma pewną wartość razy 

prawdopodobieństwo, że prędkość wzdłuż składowej z ma określoną wartość. Jeżeli 

wszystkie składowe leżą w pewnym zakresie wielkości, to wypadkowa prędkość również 

będzie miała wartość z określonego zakresu.  
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Jak zauważył Maxwell, traktowanie trzech składowych prędkości w sposób niezależny 

jest prawidłowe, gdyż każda z nich jest prostopadła do dwóch pozostałych i nie wpływają one 

wzajemnie na siebie. Ustalając w taki sposób model prędkości cząsteczek, wprowadził 

kluczowy element do swoich rozważań. Otóż zwrócił uwagę, że żaden kierunek w przestrzeni 

prędkości nie jest wyróżniony, wszystkie są jednakowo prawdopodobne. To oznacza, że 

funkcja prawdopodobieństwa nie zależy od kierunku prędkości cząsteczek, a jedynie od jej 

wartości. Wartość prędkości zależy (jest równa) w tym ujęciu od sumy kwadratów 

składników. 

 Nie wnikając w dalsze rozważania związane z aparatem matematycznym, możemy 

podsumować rozważania Maxwella tym, że zgodnie z funkcją rozkładu prędkości cząsteczek 

gazu większość z nich porusza się z prędkością zbliżoną do pewnej wartości średniej. Udział 

cząsteczek o bardzo dużych jak i bardzo małych prędkościach jest znikomy w danej 

temperaturze. Podobny rozkład prawdopodobieństwa uzyskał fizyk Ludwig Boltzman, który 

rozpatrywał prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w danym stanie energetycznym w 

układzie znajdującym się w stanie równowagi w danej temperaturze i opisał stan 

makroskopowy układu w kategoriach stanów mikroskopowych. Ponieważ każdy stan 

makroskopowy odpowiada wielu różnym stanom mikroskopowym, najbardziej 

prawdopodobnym stanem makroskopowym jest ten, który może być zrealizowany przez 

największą liczbę stanów mikroskopowych.  

Teoria	atomowa	w	chemii	

Cząsteczki	wieloatomowe:	Stanislao	Cannizzaro	(1826–1910) 

Stanislao Cannizzaro urodził się w Palermo na Sycylii 13 lipca 1826 roku. Jego ojciec 

był urzędnikiem państwowym i przez kilka lat pełnił obowiązki sędziego oraz komendanta 

policji w tym mieście, natomiast matka, Anna di Benedetto, wywodziła się ze znakomitego 

rodu sycylijskiego. Młody Stanislao wykazywał duże zdolności matematyczne. W wieku 15 

lat rozpoczął naukę na Uniwersytecie w Palermo na wydziale medycznym, skąd jednak po 

czterech latach nauki wyjechał, mimo że nie uzyskał dyplomu. Po krótkim okresie spędzonym 

w laboratorium fizyka Macedonia Melloniego w Neapolu otrzymał stanowisko asystenta u 

profesora Rafaellego Pirii w Pizie. R. Piria był zdolnym naukowcem, który zaszczepił u 

młodego asystenta zamiłowanie do chemii.  
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W latach 40. XIX wieku Europa znajdowała się w stanie niepokojów politycznych, 

których kulminacją były rewolucje roku 1848. Warunki na Sycylii, rządzonej z Neapolu przez 

króla Ferdynanda II Burbona, były tak przytłaczające, że rewolucja wybuchła tam już w 

styczniu 1848 roku. Wybuch niepokojów na Sycylii stał się sygnałem dla Włoch i następnie 

całej Europy. S. Cannizzaro, wówczas 21-letni młody człowiek przepełniony patriotyczną 

gorączką, porzucił pracę w Pizie i wrócił na Sycylię, aby przyłączyć się do powstańców w roli 

oficera artylerii. W marcu następnego roku rząd zdławił rebelię, a S. Cannizzaro, jeden z 

ostatnich, którzy skapitulowali, uciekł do Marsylii. Stamtąd wyruszył do Paryża, gdzie objął 

posadę w laboratorium francuskiego chemika Michela Eugène’a Chevreula. Po dwuletnim 

pobycie we Francji powrócił, w wieku 25 lat, do północnych Włoch, gdzie otrzymał 

stanowisko profesora chemii fizycznej w National School w Alessandrii. Posada ta wiązała 

się ze znacznymi obowiązkami nauczycielskimi, które nie pozostawiały czasu na badania 

laboratoryjne. Taki stan rzeczy, wymagający dokładnego zapoznania się z chaosem, jaki 

panował wówczas w obszarze chemii, miał prawdopodobnie zbawienny wpływ na S. 

Canizzarra, który dzięki temu zaczął się zastanawiać nad badaniami mającymi uporządkować 

stan wiedzy w tej dziedzinie.  

W 1855 roku, po czterech latach spędzonych w Alessandrii, S. Cannizzaro otrzymał 

katedrę chemii w Genui. Tamtejszy wydział chemii nie posiadał żadnego laboratorium 

chemicznego i minął prawie rok, zanim uczonemu udało się zorganizować miejsce, gdzie 

można było zająć się badaniami. Wkrótce po przybyciu do Genui S. Cannizzaro poślubił 

córkę angielskiego duchownego Henriettę Withers. Małżeństwo miało dwoje dzieci, córkę i 

syna, który został później architektem w Rzymie.  

Podczas lat spędzonych w Genui S. Cannizzaro dogłębnie zaznajomił się z teoriami 

dotyczącymi reakcji chemicznych i podstawami teorii atomowej. Trudno sobie obecnie 

wyobrazić, jak wielką przeszkodę na drodze do racjonalnego systemu chemii stanowiła 

nieomal powszechna idea, że pierwiastki i związki chemiczne są zbudowane z 

jednoatomowych składników. Wielkim wkładem S. Canizzarra było przyjęcie 

cząsteczkowego, czyli wieloatomowego, modelu budowy związków chemicznych i 

wykazanie, że masy atomowe pierwiastków gazowych można określić na podstawie hipotezy 

A. Avogadra zastosowanej do wyznaczonych wartości masy i gęstości par cieczy. W 1858 

roku ukazał się traktat Sketch of a Course of Chemical Philosophy S. Canizzarra zawierający 

te słynne odkrycia. Uczony miał wtedy 32 lata. Do roku 1860, kiedy to odbył się kongres w 

Karlsruhe, jego odkrycia nie były jednak znane wśród uczonych chemików. Podczas kongresu 

S. Canizzarro rozprowadził wśród uczestników swój artykuł, przedstawiając tym samym 
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swoje idee szerokiemu gronu. Chociaż wielu uczestników kongresu nie było przekonanych do 

jego pomysłów, profesor Lothar Meyer z Niemiec napisał później: „Wyglądało to tak jakby 

łuski spadły mi z oczu, wątpliwości zniknęły zastąpione przez spokój pewności”. Słuszność 

poglądów S. Canizzara stopniowo przenikała do świadomości środowiska uczonych, w czym 

istotną rolę odegrał, wydany kilka lat później, traktat L. Meyera Modern Theories of 

Chemistry. 

W owym czasie wydarzenia polityczne na Sycylii spowodowały wybuch kolejnych 

zamieszek, a późniejszy opór Garibaldiego doprowadził do zjednoczenia Włoch. Przepojony 

duchem patriotyzmu S. Canizzarro wrócił na Sycylię, ale nie brał czynnego udziału w 

walkach. W 1861 roku został profesorem chemii w Palermo. Następne dziesięć lat nie tylko 

uczestniczył aktywnie na polu chemii, ale również tworzył szkoły miejskie, a przez pewien 

czas pełnił funkcję rektora uczelni. W 1871 roku, w wieku 45 lat, opuścił Palermo, aby objąć 

kierownictwo katedry chemii na Uniwersytecie w Rzymie. Tutaj sytuacja się powtórzyła: 

uczelnia nie miała laboratorium, które trzeba było zorganizować.  

Dzięki zasługom dla ojczyzny S. Canizzarro został senatorem i członkiem rządu. 

Piastowanie tych stanowisk wymagało czynnego uczestnictwa w pracach wielu oficjalnych 

komisji. W jednej z ważniejszych, Radzie do Spraw Edukacji, uczony pełnił funkcję 

przewodniczącego. Brał aktywny udział w tworzeniu laboratorium celnego, angażował się w 

prace związane z edukacją w rolnictwie i ogólnym rozwoju nauki we Włoszech. Działania w 

komisjach nie pozostawiały wiele czasu na badania w dziedzinie chemii, ale studenci i 

nauczanie były zawsze stawiane przez S. Canizzarra na pierwszym miejscu. Mówiono, że 

„dla niego nauczanie było równoznaczne z życiem”. Wydaje się to prawdą, gdyż gdy w wieku 

83 lat osłabienie nie pozwoliło mu na dalsze prowadzenie wykładów, jego stan zdrowia 

gwałtownie się pogorszył i zmarł 10 maja 1910 roku.  

Aby pokazać doniosłość osiągnięć S. Canizzarra, należy pokrótce przedstawić stan 

chemii w roku 1858. Na początek musimy zdać sobie sprawę, że koncepcja wartościowości 

pierwiastków nie została jeszcze wówczas ostatecznie opracowana, a niejednoznaczności w 

określaniu składu chemicznego prowadziły do dużego zamieszania. J. J. Berzelius przypisał 

ogólny wzór MO do tlenków metali i ta koncepcja została zaaprobowana przez C. G. 

Gmelina. Z drugiej strony Charles Frédéric Gerhardt oraz Auguste Laurent używali wzoru 

M2O. Niezgadzający się z żadną z tych koncepcji Henri Victor Regnault przypisywał do 

niektórych tlenków wzór MO, a do innych M2O, posługując się przy określaniu wzoru 

wynikami pomiarów ciepła właściwego tlenków i prawem sformułowanym w 1819 roku 

przez P. L. Dulonga i A. T. Petita. To empiryczne prawo stwierdza, że pierwiastki w stanie 
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stałym wykazują molową pojemność cieplną równą około 26 kJ/mol (chociaż wtedy brzmiało 

ono: „ciepło atomowe jest w przybliżeniu takie samo dla wszystkich pierwiastków i wynosi 

około 6,2 kalorii”). Wyjątki niespełniające tego prawa stały się szybko znane. J. J. Berzelius 

do 1850 roku stwierdził, że są nimi srebro, sód, potas, bizmut, węgiel i brom. C. G. Gmelin 

dodał do nich jeszcze złoto, jod, fosfor, arsen i antymon. Dla tych metali ciepło atomowe 

wynosiło około 12,4 kalorii, a nie jak dla pozostałych 6,2. Ch. F. Gerhardt i A. Laurent dodali 

do tej listy jeszcze siarkę. Propozycja H. V. Regnaulta, aby dla tych wyjątków przyjąć wzór 

ogólny tlenku jako M2O, nie spotkała się z powszechną akceptacją.  

Różne podejścia do wzorów tlenków metali spowodowały, rzecz jasna, różnorodność 

wzorów związków chemicznych. Przykładowo woda była oznaczana jako HO, H2O lub H2O2; 

jak widać ten sam wzór określał niekiedy różne substancje. W zależności do stosowanej przez 

danego chemika nomenklatury H2O2 mogło być wodą lub nadtlenkiem wodoru, CuCl 

chlorkiem miedzi(I) lub miedzi(II) itd. S. Canizzarro rozwiązał problem, przyjmując, że 

cząsteczkę należy uznać za twór wieloatomowy i że atom należy definiować w obrębie 

cząsteczki. Według niego: „Różne ilości tego samego pierwiastka zawarte w różnych 

cząsteczkach stanowią całe wielokrotności jednej i tej samej ilości, która, będąc zawsze 

całością, ma prawo do nazywania jej atomem”. To podejście, zawierające połączenie danych 

dotyczących mas i gęstości par wyznaczonych metodą J. B. Dumasa, w połączeniu z hipotezą 

A. Avogadra stanowiło podstawową metodę, dzięki której system funkcjonujący w chemii 

stał się w pełni racjonalny. Wyznaczenie wzorów związków chemicznych, potwierdzenie 

cząsteczkowej budowy niektórych pierwiastków, jak również to, że zastosowanie procedur 

opisanych przez S. Canizzarra dawało spójne i poprawne wyniki tak dla związków 

organicznych, jak i nieorganicznych, spowodowało przyjęcie koncepcji włoskiego uczonego. 

Wyznaczone przez niego masy atomowe pierwiastków znalazły zastosowanie już w 

pierwszych próbach opracowania układu okresowego pierwiastków. Jasnym jest, że do 

momentu ustalenia wartości mas atomowych reguły uporządkowania pierwiastków nie mogły 

zostać odkryte. 

Układ	 okresowy	 pierwiastków:	 Dmitrij	 Iwanowicz	 Mendelejew	

(1834–1907)	

Teoria atomowa w formie, w jakiej powstała na początku XIX wieku, umożliwiała 

stosunkowo proste wyjaśnienie tworzenia się związków chemicznych, chociaż nie istniała 

teoria tłumacząca, w jaki sposób atomy łączą się ze sobą. Największy postęp w chemii XIX 

wieku nastąpił po odkryciu przez D. I. Mendelejewa okresowości właściwości chemicznych 
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pierwiastków. Swoje odkrycie przedstawił on w postaci układu okresowego pierwiastków. 

Aby zrozumieć budowę tego układu, musimy zapoznać się z dwoma podstawowymi 

pojęciami: liczbą oraz masą atomową. Jeżeli uporządkujemy pierwiastki od najlżejszego do 

najcięższego, to liczba atomowa określa pozycję danego pierwiastka w układzie okresowym. 

Wodór ma liczbę atomową 1, hel 2, lit 3 itd. W momencie powstania koncepcji układu 

okresowego liczby atomowe nie oznaczały nic więcej niż tylko numery pozycji, na których w 

układzie znajdują się dane pierwiastki. Później okazało się, że mają one znacznie większe 

znaczenie: określają liczbę obdarzonych ładunkiem elektrycznym cząstek elementarnych w 

elektrycznie obojętnym atomie. Z kolei masa atomowa, a właściwie względna masa atomowa, 

określa, ile razy masa jednego atomu danego pierwiastka jest większa od wybranej arbitralnie 

jednostki masy. Jednostkę masy atomowej obecnie stanowi 1/12 masy atomu izotopu węgla 
12C. Wcześniej używano skali, w której masę atomu tlenu określono jako równą 16. 

Mendelejew ułożył pierwiastki w taki sposób, że te znajdujące się w pionowych 

kolumnach układu miały podobne właściwości chemiczne. Każdej takiej grupie 

przyporządkowano konkretną nazwę. Przykładowo pierwszą kolumnę tworzą lit, sód, potas, 

rubid, cez i frans; wszystkie one mają podobne właściwości chemiczne (tworzą związki 

jonowe na stopniu iutlenienia +1)i noszą ogólną nazwę metali alkalicznych. Fluor, chlor, 

brom, jod i astat tworzą grupę o zwyczajowej nazwie halogenów. Natomiast hel, argon, neon, 

krypton i ksenon znajdują się w grupie gazów szlachetnych. To, co jest najbardziej istotne, to 

powtarzanie się właściwości chemicznych w cyklu co określoną liczbę pierwiastków: dla 

lżejszych pierwiastków co osiem, a dla cięższych – co 18 pozycji. Ta periodyczność nie była 

w pełni zrozumiała dla uczonych tamtych czasów. Historia fizyki odnotowuje odkrycia, które 

miały głębokie konsekwencje dla jej przyszłości, ale albo nie zostały odpowiednio 

zinterpretowane albo zostały odrzucone bez głębszego zastanowienia. Zwróćmy uwagę na 

odkrycie praw ruchu planetarnego Keplera, które przepowiadały prawo grawitacji i zasadę 

zachowania energii, matematyczny opis J. J. Balmera linii widmowych wodoru, który 

wskazywał na istnienie liczb kwantowych, a przede wszystkim właśnie odkrycie prawa 

okresowości Mendelejewa, z którego jednoznacznie wynikają reguły rozmieszczenia 

elektronów w atomach. Sam D. I. Mendelejew do końca życia odrzucał koncepcję elektronu, 

bez której nie można wyjaśnić stworzonego przez niego układu okresowego. Jego 

przywiązanie do fizyki Newtona wynikało z tradycyjnej edukacji, jaką odebrał. Godne uwagi 

jest to, że pomimo wychowania i edukacji w bardzo tradycyjnym środowisku był demokratą 

politycznym i wykazał się niezwykłą odwagą w propagowaniu swoich niecodziennych 

naukowych idei. 
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Dymitrij był ostatnim z czternaściorga dzieci, których ojciec, Iwan Pawłowicz 

Mendelejew, był nauczycielem literatury rosyjskiej, a matka, Maria Dimitrowna, właścicielką 

fabryki szkła. W 1849 roku ukończył gimnazjum w Tobolsku, a następnie podjął studia na 

wydziale fizyki i matematyki Głównego Instytutu Pedagogicznego w Petersburgu. W trakcie 

studiów szczególnym zainteresowaniem darzył chemię, zoologię i mineralogię. Piękno 

wykładów i prezentacji eksperymentów chemicznych skłoniły go do poświęcenia się tej 

dziedzinie nauki. Karierę D. I. Mendelejew rozpoczął od przeprowadzania analiz związków 

organicznych i krzemianów. W wieku 21 lat, w roku 1855, ukończył studia z doskonałym 

wynikiem i stopniem magistra, ale nie uzyskał etatu dydaktycznego w Instytucie ze względu 

na zaangażowanie w ruchach demokratycznych na terenie Rosji. Otrzymał natomiast 

stanowisko w I Gimnazjum w Symferopolu, które wkrótce potem zostało zamknięte ze 

względu na wybuch wojny krymskiej. Nie mogąc nauczać na Krymie, przeniósł się do 

gimnazjum w Odessie, gdzie kontynuował badania chemiczne, szczególnie skupiając się na 

poszukiwaniu zależności między formami krystalicznymi i składem chemicznym związku. Te 

badania stanowiły pierwszy krok na drodze do opracowania układu okresowego pierwiastków 

chemicznych.  

Zainteresowania naukowe D. I. Mendelejewa znajdowały swoje odzwierciedlenie w 

wielu dziedzinach technologii chemicznej takich jak badania złóż surowców mineralnych, 

zgazowaniem węgla czy prace nad roztworami alkohol-woda. Jednocześnie uczony wywarł 

istotny wpływ na poziom edukacji społeczeństwa rosyjskiego dzięki publikacji wielu 

popularyzatorskich artykułów z zakresu nauk przyrodniczych w czasopismach wydawanych 

przez Ministerstwo Edukacji. Z kolei zainteresowanie zastosowaniem nauki w przemyśle 

towarzyszyło D. I. Mendelejewowi przez całe życie.  

W roku 1856, jeszcze przed ukończeniem pracy magisterskiej na Uniwersytecie w 

Petersburgu, D. I. Mendelejew w pełni uformował koncepcje dotyczące budowy związków 

chemicznych, przy czym wykluczał w tych teoriach takie pojęcia, jak elektrony, jony i 

roztwory elektrolitów. Te błędne przekonania w żaden sposób nie przeszkadzały mu w 

poszukiwaniu korelacji między właściwościami chemicznymi pierwiastków a posiadanymi 

przez ich atomy masami.  

4 kwietnia 1862 za namową rodziny uczony zaręczył się z Fieozwą Nikiticzną 

Leszczewą, z którą wstąpił w związek małżeński już 27 kwietnia w Soborze św. Mikołaja w 

Petersburgu. Mieli dwoje dzieci: Władimira (żeglarza, uczestnika słynnej Podróży 

Wschodniej cara Mikołaja II) i Olgę, ale małżeństwo nie było szczęśliwe ze względu na zbyt 
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wielką różnicę charakterów. Nieustanne kłótnie spowodowały, że niedlugo Dmitrij i Fieozwa 

znaleźli się w separacji i zamieszkali oddzielnie.  

W 1863 roku D. I. Mendelejew objął dwa stanowiska: profesora chemii w 

Petersburskim Instytucie Technicznym oraz docenta na Petersburskim Uniwersytecie 

Państwowym. Prowadzone przez niego wykłady z chemii teoretycznej i organicznej cieszyły 

się dużą popularnością wśród studentów. 31 stycznia 1865 roku obronił pracę doktorską „O 

połączeniach alkoholu z wodą”, w której między innymi jako pierwszy wyjaśnił zjawisko 

kontrakcji objętości.  

Nominacja D. I. Mendelejewa na stanowisko kierownika katedry chemii na 

Uniwersytecie Petersburskim w roku 1867 zintensyfikowała jego badania nad teorią 

okresowości. Potrzeba opracowania podręczników do prowadzonych wykładów unaoczniła 

mu, że znacznie prościej jest opisać właściwości chemiczne pierwiastków, gdy rozmieści się 

je w grupach według ciężaru atomowego. Dodatkowo, jak zauważył, różne pierwiastki 

znajdujące się w danej grupie mają podobne właściwości chemiczne. O swoim odkryciu 

poinformował Rosyjskie Towarzystwo Chemiczne w roku 1869 – komunikat zatytułowany 

„Zależność pomiędzy właściwościami a masą atomową pierwiastków” odczytał 6 marca, 

podczas zebrania prowadzonego przez innego uczonego,. W następnych latach wstępnie 

opracowany układ został przez D. I. Mendelejewa rozszerzony, co umożliwiło mu 

przewidzenie występowania pierwiastków jeszcze nie odkrytych. Wraz z odkryciami 

kolejnych brakujących elementów, przewidzianych przez D. I. Mendelejewa, jego reputacja w 

środowisku naukowym wzrastała, a liczba chemików i fizyków akceptujących jego teorię 

gwałtownie zwiększała się.  

D. I. Mendelejew po raz pierwszy użył określenia „prawo okresowości pierwiastków 

chemicznych” na stwierdzenie, że „właściwości pierwiastków są periodycznie zależne od ich 

mas atomowych” w roku 1871 i od tamtej pory pod tą nazwą znane jest prawo, które stało się 

podstawą układu okresowego. W okresie od 1860 do 1880 roku zostało ono dogłębnie 

potwierdzone badaniami i pojawiło się tak w podstawowych, jak i zaawansowanych tekstach 

chemicznych. W 1894 roku uniwersytety w Cambridge i Oksfordzie nadały D. I. 

Mendelejewowi doktoraty honoris causa. W 1904 roku na całym świecie uroczyście 

obchodzono 70. rocznicę jego urodzin, a rok później równie uroczyście świat uhonorował 50-

lecie wielkiego odkrycia. Royal Society w Londynie nadało mu medal Copleya w 1905 roku. 

W tym samym roku przyjęto D. I. Mendelejewa w poczet Królewskiej Szwedzkiej Akademii 

Nauk, a rok później został nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Komisja 

wniosek poparła, co z reguły było równoznaczne z przyznaniem nagrody. Członek Akademii, 
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Johan Peter Klason, na posiedzeniu plenarnym wysunął jednak kandydaturę Henriego 

Moissana, którego nota bene był dobrym znajomym. Do sprawy przyznania nagrody D. I. 

Mendelejewowi włączył się uznany szwedzki chemik Svante August Arrhenius, który, choć 

nie był członkiem Komitetu Noblowskiego, cieszył się szacunkiem środowiska naukowego. 

Argumentował przeciwko przyznaniu nagrody D. I. Mendelejewowi ze względu na to, że 

układ okresowy był jego zdaniem osiągnięciem zbyt dawnym, aby honorować je w roku 

1906. S. Arrheniusem kierowała najprawdopodobniej chęć odwetu za krytyczne uwagi 

rosyjskiego uczonego w stosunku do jego teorii dysocjacji. W wyniku głosowania nagroda za 

rok 1906 przypadła H. Moissanowi, a powtórna nominacja dla D. I. Mendelejewa w roku 

1907 została skutecznie zablokowana przez S. Arrheniusa. W tym samym 1907 roku, 2 

lutego, D. I. Mendelejew zmarł. 

Więcej	niż	atom	

Atomy	i	elektryczność:	Michael	Faraday	(1791–1867) 

W fizyce często współpraca wybitnego eksperymentatora i genialnego teoretyka 

powoduje nagły i niespodziewany rozwój. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku Michaela 

Faradaya, jednego z największych eksperymentatorów w historii, i Jamesa Clerka Maxwella, 

który włączył teorię indukcji elektromagnetycznej we wspaniałą elektromagnetyczną teorię 

światła. Bez odkrycia M. Faradaya Maxwell nie mógłby skonstruować swojej teorii, która 

wyraża w języku matematyki prawa indukcji elektromagnetycznej.  

To, że M. Faraday stał się tak wybitnym fizykiem, jest niezwykłe – był samoukiem, a 

do swoich badań przystąpił praktycznie bez znajomości wyższej matematyki. Jego intuicja i 

niezwykła zdolność do obserwacji zachodzących procesów z nawiązką rekompensowały 

jednak braki w wykształceniu teoretycznym. Dodatkowo zadziwiające jest, że mimo 

pochodzenia z rodziny robotniczej zdobył, i wykorzystał, szansę kariery naukowej w czasach, 

gdy większość dzieci pochodzących z rodzin robotniczych miała możliwość, co najwyżej, 

nauczenia się czytania. 

Michael urodził się w Londynie w 1791 roku, Był synem kowala Jamesa Faradaya. W 

wieku 13 lat, ze względu na kryzys ekonomiczny i związaną z tym biedę w rodzinie, został 

terminatorem u introligatora. Korzystając z dostępu do książek, nauczył się czytać, pisać i 

liczyć, zapoznając się jednocześnie z różnymi dziedzinami nauki. Jak sam mówił o sobie: 

„Byłem osobą o żywej wyobraźni”, „fakty były dla mnie ważne (…) ufałem czytanym 
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tekstom i zawsze je sprawdzałem”. Czytał wszystko, co tylko wpadło mu w ręce, ale 

preferował książki naukowe, a Conversations in Chemistry autorstwa J. Marcet miała na 

niego ogromny wpływ. Osobiście sprawdzał podawane w książce stwierdzenia, wykonując w 

miarę swoich możliwości doświadczenia i wyciągając wnioski z obserwacji.  

Do roku 1810 firma introligatorska, w której pracował Michael, funkcjonowała 

stosunkowo dobrze: zatrudniano w niej dwóch pomocników, ale jednocześnie dochód, jaki 

przynosiła, wystarczał jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb. M. Faraday mieszkał 

w tym czasie u swojego nauczyciela introligatorskiego fachu, pana Ribeau. Gdy w Royal 

Institution ogłoszono nową serię wykładów, jego starszy brat Robert wykupił dla Michaela 

bilet wstępu na wszystkie spotkania. Uczestnictwo w wykładach wywarło na niego ogromny 

wpływ, a zainspirowany ich tematyką cały swój wolny czas poświęcał nauce. Niewątpliwie 

przyczyniło się to do jego rozwoju, jak również spowodowało, że w późniejszych latach stał 

się bardzo dobrym wykładowcą i propagatorem nauki. Państwo Ribeau byli przychylnie 

nastawieni do naukowych zainteresowań M. Faradaya. Michael ze swej strony nie 

zaniedbywał obowiązków introligatora, chociaż nie planował kariery w tym zawodzie.  

W roku 1812 zakończył się okres nauki introligatorstwa i M. Faraday rozpoczął pracę 

w firmie pana de la Roche, oczywiście jako introligator. Dość szybko jednak podjął decyzję o 

opuszczeniu świata handlu i zostaniu naukowcem. De la Roche bardzo cenił M. Faradaya jako 

człowieka i pracownika, jednak usilnie sprzeciwiał się jego zainteresowaniom naukowym. 

Ten sprzeciw przyczynił się do decyzji Faradaya o porzuceniu kariery w zawodzie 

introligatora. W roku 1813 opisał swoją decyzję w następujący sposób:  

Byłem kiedyś księgarzem i introligatorem, ale teraz jestem filozofem, co zaszło w 

następujący sposób: w czasie gdy byłem terminatorem, dla rozrywki nauczyłem się 

trochę chemii i fragmentów filozofii, przez co poczułem przemożne pragnienie 

dalszego poszerzania mojej wiedzy. Po sześciu miesiącach bycia czeladnikiem u 

niemiłego majstra porzuciłem pracę, a sir H. Davy zapewnił mi pozycję asystenta w 

Royal Institution, gdzie pracuję nadal, i gdzie jestem zaangażowany w obserwacje 

dzieł Natury i śledzenie sposobu w jaki kieruje porządkiem świata. 

Związek Faradaya z sir Humphrym Davym był dziełem przypadku. Jeden z klientów 

Ribeau pozostawił dwa bilety na wykłady Davy’ego w Royal Institution, które wykorzystał 

Michael. W liście z roku 1821 tak opisał swoje spotkanie z wielkim chemikiem:  
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Kiedy byłem praktykantem u księgarza, bardzo lubiłem przeprowadzać eksperymenty, 

co wywierało niekorzystny wpływ na funkcjonowanie firmy. Zdarzyło się, że pewien 

dżentelmen, członek Royal Institution, zabrał mnie na ostatnie wykłady sir H. 

Davy'ego na Albemarle Street. Zrobiłem notatki, które później bardzo starannie 

przepisałem i oprawiłem. Moje pragnienie porzucenia handlu, które uważałem za 

samolubne, i zajęcia się nauką skłoniło mnie w końcu do podjęcia śmiałego kroku 

napisania do sir H. Davy’ego. W liście wyraziłem nadzieję, że jeżeli nadarzy się 

okazja, to poprze on moje starania. Razem z listem wysłałem oprawione notatki z jego 

wykładów. Miało to miejsce pod koniec roku 1812, a na początku 1813 [H. Davy] 

zaprosił mnie na spotkanie i zakomunikował, że w laboratorium Royal Institution jest 

wakat na stanowisku asystenta. Zaspokajając moje pragnienie zatrudnienia na 

stanowisku naukowym, doradzał mi jednocześnie nierezygnowanie z wykonywanego 

zawodu, gdyż, jak mówił, Nauka jest surową panią, zwłaszcza z finansowego punktu 

widzenia, kiepsko nagradza tych, którzy poświęcają się w jej służbie. Uśmiechnął się 

na moją uwagę o wyższości etycznej ludzi nauki i stwierdził, że przyjmie mnie na 

kilka lat, abym mógł zdobyć doświadczenie. W końcu dzięki jego staraniom zostałem 

zatrudniony w Royal Institution na początku marca 1813 roku na stanowisku asystenta 

w laboratorium. W październiku tego samego roku wyjechałem z nim za granicę, 

pełniąc funkcję asystenta i sekretarza. W kwietniu 1815 wróciłem z nim do Londynu i 

do mojej pracy w Royal Institution gdzie pozostaję do chwili obecnej. 

Sposób, w jaki potraktował H. Davy prośbę M. Faradaya o zatrudnienie w instytucji 

naukowej, wskazuje na łagodny charakter wielkiego uczonego, o czym świadczy również 

korespondencja ze znajomym, Williamem Haseldine’em Pepysem. Davy napisał: „Pepysie, 

co mam zrobić? Oto list młodego człowieka o nazwisku Faraday. Uczestniczył w moich 

wykładach i chce abym go zatrudnił w Royal Institution – co mam zrobić?” „Zrobić?” – 

odpisał Pepys – „zatrudnij go do mycia szkła, jeśli się do czegoś nadaje, zajmie się tym bez 

uwag, jeśli się nie nadaje, to odmówi”. H. Davy odpisał „Nie, musimy wypróbować go na 

czymś poważniejszym”. Ta dyskusja pokazuje, że H. Davy rozpoznał w M. Faradayu zadatki 

na dobrego naukowca, zanim jeszcze go zatrudnił – jako asystenta, a nie laboranta do mycia 

szkła. Wynikało to niewątpliwie z umiejętności i staranności, z jaką M. Faraday opracował 

notatki z wykładów. Dokładność i dbałość o szczegóły cechowały wszystko, czym zajmował 

się M. Faraday w laboratorium, co skłoniło H. Davy’ego do uznania go za człowieka, przed 

którym otwiera się wybitna kariera naukowa.  
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Obowiązki asystenta różnych profesorów uczelni M. Faraday pełnił w sposób 

skrupulatny; nie pozwalał, by jakikolwiek szczegół w sali wykładowej umknął jego uwadze i 

kładł podwaliny pod własną karierę wykładowcy. Przez cały okres asystentury miał jednak na 

uwadze zdobycie możliwości przeprowadzania własnych eksperymentów. Jego marzenie 

spełniło się w 1816 roku, kiedy opublikował w „Quarterly Journal of Science” pierwszy 

artykuł naukowy. W 1823 został członkiem Royal Society, co zapoczątkowało w jego życiu 

okres intensywnej pracy eksperymentalnej, której największym osiągnięciem było odkrycie 

zjawiska indukcji elektromagnetycznej. 

  
Laboratorium Faradaya w Royal Institution (Żródło: „The life and letters of Faraday, Michael Faraday, 1791-
1867, ed. Bence Jones, 1814-1873. London: Longmans, Green and Co., 1870) 

Faraday był niezwykle oddany pracy naukowej, ale jednocześnie nie stronił od życia 

towarzyskiego. Interesował się poezją, pięknem natury, grami i wyczynami 

ekwilibrystycznymi. Dla dzieci organizował zarówno zabawy i widowiska, jak i niezwykle 

pouczające wykłady. O jego stosunku do ludzi i pokorze, z jaką odnosił się do innych, a 

również i do swojej pracy, świadczy fragment listu do Sary Bernard, napisanego na krótko 

przed ich ślubem. W liście pisał:  

Znasz mnie równie dobrze lub nawet lepiej niż ja sam. Znasz moje wcześniejsze 

uprzedzenia i moje obecne myśli – znasz moje słabości, moją próżność, cały mój 

umysł. Zawróciłaś mnie z jednej błędnej drogi, pozwól mi mieć nadzieję, że 

spróbujesz naprawić to, co inni myślą … . Raz za razem próbuję powiedzieć, co czuję, 

ale nie mogę. Pozwól mi jednak twierdzić, że nie jestem samolubem, który pragnie 
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związać cię miłością wyłącznie ze względu na siebie. W jakikolwiek sposób mogę 

najlepiej przyczynić się do twojego szczęścia, czy przez wytrwałość, czy też 

nieobecność, tak się stanie. Nie rań mnie, odmawiając przyjaźni, nie karz za to, że 

chciałem stać się kimś więcej niż tylko przyjacielem, a jeżeli nie możesz dać mi 

więcej, zostaw to co już posiadam, ale wysłuchaj tego, co mam do powiedzenia. 

 Czułość i zrozumienie dla innych, niezależnie od własnych interesów, z pewnością miały 

swoje korzenie w religijnych przekonaniach M. Faradaya i jego głębokim poczuciu ludzkiej 

godności. Uczony należał do, według jego własnych słów, „bardzo małej i powszechnie 

pogardzanej sekty chrześcijan, znanej, jeśli w ogóle, jako Sandemanianie”, która wierzyła, że 

zorganizowane formy kultu religijnego zanikną, jako że ich wierzenia są niezgodne z 

zasadami prawdziwego chrześcijaństwa, a także że słowa Chrystusa stanowią wystarczającą i 

jedyną wskazówkę dla prawdziwego życia. Zasady religijne tego zboru sekty opierały się na 

braterstwie, pokorze i miłości. 

Poświęceniu pracy naukowej i życiu rodzinnemu towarzyszyły kłopoty zdrowotne. Już 

we wczesnych latach M. Faraday cierpiał na zawroty i bóle głowy, które następnie 

spowodowały chwilowe utraty pamięci i wreszcie doprowadziły do jego śmierci. Symptomy 

chorobowe nasiliły się szczególnie między 1831 a 1840 rokiem, kiedy to objawy stały się 

bardzo niepokojące. Sam M. Faraday, nie dowierzając lekarzom, sądził, że cierpi na 

nieuleczalną chorobę powodującą całkowity rozpad jego fizycznych i mentalnych zdolności, 

na którą nie ma żadnego lekarstwa. Niemniej jednak, pomimo postępującej choroby, która 

czasami powodowała paraliż, jego umysł pracował aż do śmierci 25 sierpnia 1887 roku, 

zaledwie miesiąc przed datą 76. rocznicą urodzin.  

Badania M. Faradaya dotyczyły wszystkich aspektów zjawisk elektrycznych i 

magnetycznych, ale najbardziej zapamiętany został z prac związanych z indukcją 

magnetyczną. Po odkryciu przez H. Ch. Ørsteda w roku 1819, że prąd elektryczny powoduje 

odchylenie namagnesowanej igły, świat naukowy rozpoczął intensywne badania nad skutkami 

przepływu prądu. Tylko nieliczni jednak, a między nimi M. Faraday, skupili się na 

poszukiwaniach zjawisk odwrotnych do tych zaobserwowanych przez H. Ch. Ørsteda. Te 

badania doprowadziły M. Faradaya do uzyskania prądu elektrycznego z pola magnetycznego. 

W 1831 roku w swoim dzienniku laboratoryjnym zanotował: „Experiments on the Production 

of Electricity from Magnetism”. U podstaw rozumienia rzeczywistości fizycznej przez 

Faradaya znajdowało się Newtonowskie pojęcie wzajemnego oddziaływania ciał 

przenoszącego się przez próżnię i tym samym niewymagającego żadnego ciała 
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pośredniczącego. Z takiego rozumienia oddziaływań wzięło się pojęcie pola sił wprowadzone 

przez M. Faradaya. Próba wyjaśnienia wzajemnego oddziaływania magnesu i przewodnika 

doprowadziła do powstania jednej z największych koncepcji fizyki – koncepcji, bez której 

współczesne rozumienie rzeczywistości stałoby się niemożliwe. Koncepcja pola stała się 

podstawą pierwszej teorii scalającej oddziaływania magnetyczne i elektryczne w jedność, 

czyli teorii elektromagnetyzmu Maxwella.  

Inny rodzaj wpływu, jaki wywarł M. Faraday na naukę, wynikał, co paradoksalne, z 

jego braków w wykształceniu matematycznym. Wymusiły one na nim przedstawianie zjawisk 

przyrodniczych za pomocą modeli fizycznych, a nie abstrakcyjnych formuł matematycznych. 

Pole sił wynikało w bezpośredni sposób z założonego modelu, który z kolei doprowadził do 

wyjaśnienia zjawiska indukcji. Z takiego pojmowania rzeczywistości brało się przekonanie 

uczonego, że wszystkie formy fizycznego oddziaływania opierają się w zasadzie na jednym 

pojęciu zunifikowanego pola. 

 
Rysunek eksperymentu Michaela Faradaya z 1831 roku, pokazujący indukcję elektromagnetyczną z podręcznika 
o elektryczności z 1892 roku. Po prawej stronie znajduje się ogniwo, które zapewnia prąd przepływający przez 
cewkę (A) wytwarzającą pole magnetyczne. Kiedy cewka jest nieruchoma, prąd nie jest indukowany. Jednak, 
gdy cewka jest wkładana do cewki (B) lub z niej wyjmowana, zmiana strumienia magnetycznego indukuje prąd, 
który powoduje zmianę położenia igły w galwanometrze (G) po lewej stronie. Rysunek z książki Arthur William 
Poyser Magnetism and electricity: A manual for students in advanced classes, 1892, Longmans, Green, & Co., 
New York 
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Po odkryciu, w 1831 roku, zjawiska indukcji elektromagnetycznej, czyli powstawania 

siły elektromotorycznej w przewodniku na skutek zmian strumienia pola magnetycznego, M. 

Faraday rozpoczął serię eksperymentów elektrochemicznych, które pozwoliły mu na 

opracowanie praw elektrolizy. Eksperymenty te miały ogromne znaczenie dla rozwoju fizyki 

atomowej. W czasie gdy M. Faraday zajął się tymi badaniami, pojęcia atomu i cząsteczki były 

ugruntowane w nauce, ale nikt nie silił się nawet na rozważania dotyczące do natury sił 

wiążących atomy w cząsteczkach związków chemicznych. M. Faraday wysunął hipotezę, że 

atomy w cząsteczkach utrzymywane są przez oddziaływania elektryczne. Rozumował w ten 

sposób, że skoro da się uzyskać prąd elektryczny z ogniwa galwanicznego, w którym 

powstaje on dzięki reakcji chemicznej materiału elektrod z roztworem, to atomy w roztworze 

muszą być obdarzone ładunkiem elektrycznym. Aby zweryfikować swoją hipotezę, prowadził 

elektrolizę różnych roztworów, dzięki czemu odkrył, że masa wydzielonej substancji jest 

wprost proporcjonalna do ładunku, jaki przepłynął przez roztwór. Inaczej mówiąc, ta sama 

ilość prądu przepływającego w danym czasie wydziela tę samą ilość substancji, czyli 

zobojętnia taką samą liczbę jonów. Skoro tak się dzieje, to każdy jon danego rodzaju ma 

dokładnie taki sam ładunek. W kolejnym, jakże doniosłym kroku, M. Faraday odkrył, że 

wszystkie ładunki jonów wyrażają się wielokrotnościami podstawowej wartości jednostkowej 

i nie występują ułamkowe ilości ładunku. W tym miejscu musimy wrócić do osoby Jamesa 

Clerka Maxwella i jego teorii elektromagnetyzmu. 

Teoria	elektromagnetyczna:	James	Clerk	Maxwell	(1831–1879) 

Pionierski wkład Jamesa Clerka Maxwella w teorię atomową znaleźć można nie tylko w jego 

pracach związanych z prędkościami cząsteczek w gazach, ale także w elektromagnetycznej 

teorii światła. Chociaż Maxwell nie przedstawił swojego odkrycia jako wkładu w teorię 

struktury atomowej, pamiętajmy, że w tym czasie budowa atomu nie była znana. Obecnie 

wiemy, że bez jego teorii niemożliwym byłoby zrozumienie procesów absorpcji i emisji 

promieniowania.  

W ciągu ponad 200 lat, od czasów Newtona do początku XX wieku, fizyka rozwijała 

się bardzo nierównomiernie, przy czym od XVII do XIX wieku główny nacisk kładziono na 

mechanikę. Stosunkowo niewiele badań dotyczyło optyki, elektryczności i magnetyzmu, czyli 

tych działów fizyki, które miały ostatecznie doprowadzić do zrozumienia natury budowy 

atomu. Taki stan rzeczy w sposób naturalny wynikał z prac Newtona, które określiły 

podstawowe zasady i prawa mechaniki. Wielcy matematycy i fizycy teoretyczni tamtych 

czasów pozostawili po sobie zasady Newtona sformułowane w równaniach o formach 
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najbardziej eleganckich z możliwych. Co więcej, rozwój mechaniki planet i gwiazd, związany 

z odkryciem przez Newtona prawa grawitacji, przyciągnął do fizyki wybitnych matematyków 

tego okresu, takich jak Pierre Laplace, Leonard Euler, Joseph-Louis Lagrange, Carl Friedrich 

Gauss i inni. Mechanika klasyczna była dla nich szczególnie atrakcyjna, gdyż oferowała 

zamknięty, całkowicie niezależny, racjonalny system, który dawał się opracowywać w sposób 

aksjomatyczny. Kulminacją tego procesu było stworzenie kanonicznych równań ruchu przez 

Williama Hamiltona, a następnie sformułowanie różniczkowego równania Hamiltona-

Jacobiego. Na tym tle optyka, elektryczność i magnetyzm wypadały niezbyt intersująco, gdyż 

brakowało im jednej podstawowej zasady, wokół której można by było stworzyć kompletny 

system opisu tych zjawisk. J. Maxwell zmienił ten stan rzeczy.  

W czasach J. Maxwella, tak jak i obecnie, prawa mechaniki można było sprawdzać 

przez odwołanie się do ruchów ciał występujących w przyrodzie. Do badania właściwości 

światła należało dysponować odpowiednimi przyrządami, a elektryczność i magnetyzm 

zdawały się tajemniczymi zjawiskami, niezwiązanymi z innymi, podlegającymi prostym 

obserwacjom. Stworzono wiele teorii opisujących światło. W miarę gromadzenia danych 

eksperymentalnych przyjęto powszechnie teorię falową Christiaana Huygensa. Do jej 

zaakceptowania przyczynili się głównie Thomas Young i Augustin Fresnel, odkrywcy 

zjawiska interferencji i dyfrakcji, którzy wyjaśnili zjawiska optyczne, korzystając z falowej 

teorii światła. Przyjęcie propagacji światła jako fali zaowocowało powstaniem równań 

matematycznych, których postać pozostała praktycznie niezmieniona do czasów 

współczesnych. Przed odkryciem J. Maxwella równania matematyczne opisujące światło były 

opracowane, ale sama natura światła pozostawała nieznana. Zakładano, że przemieszcza się 

ono w ośrodku w postaci zaburzenia przenoszącego się od punktu do punktu, co pozwalało na 

zastosowanie matematycznego opisu ruchu falowego. Takie podejście umożliwiało analizę i 

rozwiązanie większości problemów dotyczących zjawisk refrakcji, dyfrakcji i interferencji. 

To podejście wystarczało do analizy zjawisk optycznych, ale fizycy nie byli do końca 

usatysfakcjonowani, gdyż nic nie można było wywnioskować o samej naturze światła. Aby 

jednak zrozumieć naturę światła, najpierw musiano zdobyć więcej informacji o elektryczności 

i magnetyzmie.  

Te dwa fenomeny znane były już starożytnym Grekom, ale dopiero w roku 1820 Hans 

Christian Ørsted stwierdził, że istnieje między nimi związek. Odkrył on, że przewodnik, przez 

który płynie prąd, jest otoczony polem magnetycznym, które oddziałuje na igłę magnetyczną. 

Odkrycie to zapoczątkowało gwałtowny rozwój badań eksperymentalnych, których 

ukoronowaniem było odkrycie przez Michaela Faradaya w Anglii i Josepha Henry’ego w 
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Stanach Zjednoczonych faktu, że elektryczność i magnetyzm są zjawiskami wzajemnie 

wymiennymi, i że w odpowiednich warunkach każde z nich może indukować drugie, 

komplementarne, zjawisko. Obydwaj uczeni stwierdzili, że jeżeli przewodnik porusza się w 

polu magnetycznym, to powstaje w nim prąd elektryczny. Gdy tylko zjawisko indukcji 

zostało zbadane, a prawa nim rządzące – zrozumiane, opracowano równania matematyczne 

opisujące podstawowe zasady elektromagnetyzmu. Podobnie jak w przypadku optyki, 

matematyka służyła jedynie opisaniu ogólnego zachowania się pól elektrycznych i 

magnetycznych, natomiast ich natura pozostawała nieznana.  

Równolegle z badaniami nad zależnością pomiędzy magnetyzmem a elektrycznością 

prowadzono prace w dziedzinie elektrostatyki. Po odkryciu przez Charlesa Coulomba prawa 

odziaływania ładunków elektrycznych, matematycznie podobnego do prawa Newtona, 

możliwe stało się opracowanie równań teorii opisującej elektryczność statyczną. Umożliwiło 

to analizowanie ruchu przewodników, przez które płynie prąd, jak i mechaniki oddziaływań 

pomiędzy nimi. Związek pomiędzy ładunkami elektrycznymi a zachowaniem pola 

elektromagnetycznego pozostawał jednak niejasny. Wszystkie zjawiska elektryczne i 

magnetyczne tłumaczono wzajemnym oddziaływaniem ładunków na odległość. Koncepcja 

wzajemnego oddziaływania poprzez przestrzeń dominowała w fizyce przed-Maxwellowskiej. 

Dwa ładunki elektryczne, albo dwie masy czy też dwa magnesy, nie muszą stykać się ze sobą, 

aby wywierać na siebie wpływ. Każdy z rozdzielonych ładunków indukuje w drugim 

odpowiednie zachowanie, pomimo że dzieląca je odległość może być znaczna. To tajemnicze 

z pozoru zjawisko określane jest ogólną nazwą „działania na odległość”.  

W tym momencie kształtowania się teorii elektryczności, magnetyzmu i optyki na 

scenę wkracza James Clerk Maxwell, dominująca postać fizyki XIX-wiecznej, twórca 

podstaw nowoczesnej teorii elektromagnetyzmu. W słynnej pracy poświęconej 

elektromagnetyzmowi Maxwell odnotował, że wszystkie znane teorie zjawisk elektrycznych i 

magnetycznych do momentu powstania jego teorii zakładały istnienie jakiegoś elementu 

obecnego w oddziałujących ciałach i odpowiedzialnego za dany stan elektryczny lub 

magnetyczny, a ponadto zdolnego do działania na odległość. Na szczególną uwagę zasługuje 

postulowanie działania poprzez przestrzeń, co stało się podstawą rozważań nad 

oddziaływaniami elektromagnetycznymi. J. Maxwell podsumował opis poglądów XIX 

wiecznych fizyków dotyczący oddziaływań w sposób następujący: „W tych teoriach siła 

działająca pomiędzy dwoma ciałami jest traktowana jedynie w odniesieniu do ich stanu i 

wzajemnego rozłożenia w przestrzeni bez wyraźnego uwzględnienia wpływu ośrodka”. 

Niezwykle istotnym elementem tego podsumowania jest zwrócenie uwagi na otoczenie, w 
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którym oddziaływania są przenoszone. Maxwell nie odrzucił hipotezy, zgodnie z którą 

nośnikami elektryczności i magnetyzmu są obdarzone ładunkiem cząstki znajdujące się 

wewnątrz ciał fizycznych. Zaprzeczył natomiast panującemu ówcześnie przekonaniu, że 

odnieść sukces w wyjaśnianiu zjawisk może jedynie teoria fizyczna, która nie uwzględnia 

interakcji obdarzonych ładunkiem ciał z otoczeniem.  

W czasie powstawania teorii Maxwella najbardziej udanym opisem oddziaływania 

elektromagnetycznego była teoria opracowana przez Wilhelma Eduarda Webera i Carla 

Gottfrieda Neumanna. Zakładała ona, że siła działająca pomiędzy dwoma ciałami zależy nie 

tylko od ich pozycji, lecz również od względnych prędkości. Maxwell odrzucił tę koncepcję, 

gdyż takie pojmowanie tego zjawiska prowadziło do wielu mechanicznych zależności, które 

skutkowały wystąpieniem szeregu problemów matematycznych. W artykule, w którym 

przedstawił swoją propozycję opisu zjawisk elektromagnetycznych, zakreślił plan, zgodnie z 

którym postanowił skupić się na otoczeniu, w którym przenoszone są oddziaływania, a nie na 

poszukiwaniu nieznanych sił zdolnych do bezpośredniego działania na rozsądnych 

odległościach. W tekście pracy zawarł stwierdzenie:  

(..) teorię, którą proponuję, można nazwać teorią pola elektromagnetycznego, 

ponieważ ma ona związek z przestrzenią otaczającą ciała obdarzone ładunkiem 

elektrycznym lub wykazujące magnetyzm. Można ją również określić jako teorię 

dynamiczną, ponieważ zakłada ona, że w przestrzeni znajduje się materia w ruchu, 

dzięki której powstają obserwowane zjawiska elektromagnetyczne.  

Kończąc opis swojej teorii, zanotował: „pole elektromagnetyczne jest tą częścią przestrzeni, 

która zawiera i otacza ciała pozostające pod wpływem elektryczności lub magnetyzmu”.  

Doniosłym osiągnięciem J. Maxwella było wprowadzenie pola elektromagnetycznego 

jako scenerii rozważań nad zjawiskami magnetyzmu i elektryczności. Wcześniejsze podejścia 

do opisu oddziaływania na odległość opierały się na obrazie pustej przestrzeni wypełnionej 

liniami sił, które w swojej naturze były abstrakcyjnymi matematycznymi tworami. Pole 

wprowadzone przez J. Maxwella było natomiast rzeczywiste; w ten sposób matematyczny 

twór uzyskał realną postać. Był to jeden z przełomowych momentów w nauce, które zwiastują 

rewolucję w myśleniu i pociągają za sobą zmianę sposobu postrzegania rzeczywistości. Bez 

wkładu J. Maxwella teoria atomowa nie miałaby szans na rozwój. Koncepcja pola 

elektromagnetycznego zmieniła całkowicie sposób patrzenia na zjawiska fizyczne i miała 

decydujące znaczenie w rozwoju ogólnej teorii względności, elektrodynamiki kwantowej i 

fizyki cząstek elementarnych.  
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Co ciekawe, J. Maxwell uznał za konieczne wprowadzenie eteru jako nośnika pola 

elektromagnetycznego. Uważał, że „eteryczna przestrzeń wypełniająca i przenikająca 

wszystkie ciała” jest niezbędna do przenoszenia oddziaływań pomiędzy materialnymi 

obiektami. Uznawał nawet, że eter wypełniający przestrzeń ma niewielką, ale skończoną 

gęstość, jak również, że energia pola elektromagnetycznego przekazana ciałom materialnym 

(w postaci ciepła i ruchu) jest gromadzona w eterze pod postacią energii potencjalnej lub 

kinetycznej wynikającej z ruchu cząstek eteru. Chociaż obecnie doskonale wiemy, że dla 

zrozumienia procesu rozchodzenia się światła nie jest konieczne wprowadzanie żadnego 

medium pośredniczącego, to jednak według fizyków z tamtego okresu jakiś rodzaj 

wypełniającej przestrzeń substancji był niezbędny do propagacji (czyli inaczej mówiąc: 

rozprzestrzeniania się) fal. J. Maxwell uważał, że eter zachowywał się jak sprężyste medium 

zdolne do „odbierania i magazynowania dwóch rodzajów energii”, mianowicie „właściwej”, 

zależnej od ruchu jego cząstek, i „potencjalnej” odpowiadającej pracy, którą eter może 

wykonać, aby odzyskać stan równowagowy dzięki swojej sprężystości. Taki obraz propagacji 

fal przedstawia drgający ośrodek, w którym następuje ciągła zmiana jednej formy energii w 

drugą, podobnie do ruchu wahadła lub wibrującej sprężyny.  

Opierając się na modelu zawierającym elastyczny eter umożliwiający ruch falowy 

zgodny z obowiązującymi ówcześnie teoriami, J. Maxwell rozpoczął poszukiwanie równania 

matematycznego opisującego propagację fali. Uczony był przekonany, że – skoro w eterze 

dochodzi do nieustannego oscylowania energii – pole elektromagnetyczne porusza się w 

przestrzeni w postaci fal. W związku z tym przystąpił do wyprowadzenia równań opisujących 

zjawisko falowe uwzględniających natężenia pól elektrycznych i magnetycznych w 

określonym punkcie przestrzeni. W tym celu przeanalizował dostępne dane eksperymentalne 

związane z oddziaływaniem magnetycznym przewodników, przez które przepływa prąd 

elektryczny, oraz z indukcją siły elektromotorycznej w przewodniku znajdującym się w 

zmiennym polu magnetycznym. Prawa rządzące oddziaływaniem pól magnetycznych 

otaczających dwa przewodniki były w tym czasie dobrze znane. Zostały one matematycznie 

opracowane przez André Marie Ampère’a. Co więcej, znane były także prawa indukcji 

elektromagnetycznej – dzięki pracom M. Faradaya. Również one miały dobrze określoną 

postać równań matematycznych. Nikt jednak nie był w stanie podać jednego zestawu równań 

opisującego zachowanie pola elektromagnetycznego jako całości składającej się zarówno z 

części elektrycznej, jak i magnetycznej. Brak było matematycznego opisu układu, w którym 

jeden ze składników wywołuje pojawienie się drugiego, i który opisywałby oscylację energii 

w polu elektromagnetycznym. 
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Analizując wcześniejsze próby, J. Maxwell zorientował się, dlaczego nie 

doprowadziły one do jednolitej teorii pola elektromagnetycznego. Problem wynikał z 

wadliwego pojmowania zjawiska indukcji prądu elektrycznego, które ujmowano zawsze jako 

związane z przewodnikiem. Wielkim osiągnięciem J. Maxwella był pomysł wprowadzenia 

pojęcia prądu przesunięcia – niezależnego od przepływu ładunków, ale wywołującego wirowe 

pole magnetyczne. Na pomysł ten wpadł podczas rozpatrywania, co dzieje się z dielektrykiem 

(izolatorem) w polu elektromagnetycznym. W jego opublikowanym później artykule znalazło 

się stwierdzenie, że pod działaniem siły elektromotorycznej stan dielektryka ulega zmianie ze 

względu na to, że jest w nim gromadzona energia. Ta zmiana stanu jest obecnie nazywana 

polaryzacją dielektryczną, czyli zjawiskiem powstawania dipoli elektrycznych w izolatorze. J. 

Maxwell obrazowo traktował to zjawisko jako rodzaj sprężystego odkształcenia wynikającego 

z naprężenia narzuconego dielektrykowi przez pole elektromagnetyczne. Polaryzacja ta 

wynika z przesunięcia i orientacji naładowanych cząstek (dipoli) w dielektryku. Jak określił to 

Maxwell, polaryzacja nie jest prądem, ale „początkiem prądu”.  

W następnym kroku swojej analizy uczony stwierdził, że idea prądu przesunięcia musi 

zostać przyjęta nawet wtedy, gdy nie mamy do czynienia z materiałem dielektrycznym, jak w 

przypadku kondensatora, gdzie pomiędzy płytkami nie ma zamkniętego obwodu, a pomimo 

tego następuje przepływ prądu. Dla lepszego zobrazowania tego zjawiska weźmy pod uwagę 

pustą przestrzeń pomiędzy dwoma płytkami kondensatora. Dopóki ładunek zgromadzony na 

kondensatorze jest stały, dopóty istnieje stałe pole elektryczne, którego linie sił są prostopadłe 

do płyt kondensatora. Teraz załóżmy, że płytki kondensatora są połączone przewodnikiem, 

tak że ładunek ujemny z jednej z nich może przepływać do drugiej. W tym momencie przez 

przewodnik płynie prąd, a, zgodnie z odkryciem H. Ch. Ørsteda, przewodnik jest otoczony 

polem magnetycznym. Pytanie, jakie postawił sobie J. Maxwell, brzmi: co dzieje się z 

płytkami kondensatora, gdy przez przewodnik płynie prąd? Odpowiedź jest prosta: zmienia 

się siła pola elektrycznego pomiędzy płytkami, a konkretnie siła ta maleje. Przez analogię do 

zachowania się dielektryka pomiędzy płytkami kondensatora J. Maxwell wywnioskował, że 

istnieje prąd płynący pomiędzy dwoma płytkami kondensatora w momencie, gdy są one 

połączone przewodnikiem. Innymi słowy, przestrzeń pomiędzy płytkami kondensatora należy 

traktować jako rodzaj dielektryka, którego polaryzacja ulega zmianie, a tym samym który 

stanowi pewien rodzaj przedłużenia przewodnika. J. Maxwell określił to zmieniające się pole 

elektryczne pomiędzy płytkami kondensatora mianem prądu przesunięcia. Jego wielkość 

określają zmiany pola elektrycznego. Jasnym jest, że prąd przesunięcia nie jest tym samym, 

co prąd wywołany ruchem naładowanych elektrycznie cząstek w przewodniku, ale wykazuje 
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on wszystkie jego matematyczne właściwości. Dzięki temu J. Maxwell był w stanie zapisać 

zestaw równań dla pola elektromagnetycznego, w którym obydwa pola, elektryczne i 

magnetyczne, są traktowane symetrycznie. Opierając się na tych równaniach, wyprowadził 

równanie pojedynczej fali opisujące sposób propagacji w przestrzeni dowolnego pola 

elektromagnetycznego. 

Z tego odkrycia wynikały kolejne istotne wnioski prowadzące do elektromagnetycznej 

teorii światła. Równania Maxwella pokazują, że prędkość rozchodzenia się pola 

elektromagnetycznego jest równa prędkości światła. Ponadto wynika z nich, że fala 

elektromagnetyczna jest prostopadła do kierunku, w jakim się rozchodzi. Jak ujął to sam 

Maxwell:  

Ta prędkość jest niemal taka sama, jak prędkość rozchodzenia się światła, wydaje się 

więc, że mamy mocny powód do stwierdzenia, że samo światło (i inne rodzaje 

promieniowania jak ciepło) jest zaburzeniem elektromagnetycznym rozchodzącym się 

w postaci fal propagowanych przez pole elektromagnetyczne zgodnie z prawami je 

opisującymi.  

Dodatkowo z równań pola elektromagnetycznego wynika, że kwadrat współczynnika 

załamania ośrodka jest „równy iloczynowi względnej przenikalności elektrycznej i względnej 

przenikalności magnetycznej”. To pokazuje jednoznacznie związek światła z polem 

elektromagnetycznym. W 1886 roku Heinrich Hertz dokonał pierwszej emisji oraz odbioru fal 

elektromagnetycznych w zakresie radiowym i tym samym wykazał, że elektromagnetyczną 

teorię światła J. Maxwella można zweryfikować eksperymentalnie.  

Idea prądu przesunięcia prowadzi w naturalny sposób do opisu propagacji pola 

elektromagnetycznego. Jeżeli przyjmujemy, że zmienne pole pomiędzy okładkami 

kondensatora jest prądem, to musi on być otoczony polem magnetycznym. Ponieważ prąd 

przesunięcia zmienia się w czasie, również i otaczające go pole magnetyczne musi ulegać 

zmianom, które z kolei są skorelowane z polem elektrycznym i tak dalej. Innymi słowy, 

podczas rozładowywania kondensatora powstaje łańcuch pól elektrycznych i magnetycznych 

rozciągający się na całą przestrzeń. Prąd przepływający z jednej płytki kondensatora do 

drugiej nie zanika nawet po przepłynięciu całego ładunku, co wynika z jego bezwładności. 

Zamiast tego następuje oscylacja prądu wywołująca oscylujące pole elektromagnetyczne 

rozchodzące się w przestrzeni. Chociaż opis ten przedstawia zjawisko zachodzące pomiędzy 

okładkami kondensatora, to proces ten jest ogólny i dotyczy wszystkich pól 

elektromagnetycznych. Zmiennemu polu elektrycznemu zawsze towarzyszy pole 
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magnetyczne, a oscylujące pola poruszają się w przestrzeni z prędkością światła. W próżni 

oscylacje pól magnetycznego i elektrycznego są wzajemnie prostopadłe, jak również 

prostopadłe do kierunku ich propagacji. 

Promienie	katodowe	–	„Czwarty	stan	materii”:	William	Crookes	

(1832–1919)	

Odkrycie przez M. Faradaya w roku 1831 indukcji elektromagnetycznej doprowadziło 

do wykorzystania tego zjawiska w technice. Jednym z pierwszych jego zastosowań było 

opracowanie konstrukcji cewki zapłonowej, będącej transformatorem o podwójnym 

uzwojeniu, w którym obwód uzwojenia pierwotnego jest cyklicznie przerywany w sposób 

mechaniczny (obecnie elektroniczny). Rozłączenie uzwojenia pierwotnego powoduje skok 

napięcia w uzwojeniu wtórnym i wygenerowanie pojedynczego impulsu napięciowego. 

Wysokie napięcie pojawiające się na zaciskach cewki wtórnej wykorzystywano do ciągłego 

generowania wyładowań iskrowych. Początkowo wyładowania te badano w warunkach, jakie 

normalnie panowały w laboratorium. Pierwsze eksperymenty, w których wyładowania 

elektryczne obserwowano w warunkach obniżonego ciśnienia, zaczęto prowadzić około roku 

1853. O ile wyładowanie iskrowe pod normalnym ciśnieniem w powietrzu jest niestabilnym i 

hałaśliwym zjawiskiem, o tyle w warunkach obniżonego ciśnienia objawia się jako cicha, 

łagodna poświata wypełniająca całkowicie rurę wyładowczą.  

Badania wyładowań niskociśnieniowych zostały spopularyzowane dzięki konstrukcji 

skomplikowanych niskociśnieniowych rur wyładowczych wykonanych przez Heinricha 

Geisslera, asystenta technicznego profesora Juliusa Plückera z Uniwersytetu w Tybindze. 

Wkrótce nazwiskiem H. Geisslera zaczęto nazywać wszystkie małe rury wyładowcze 

używane do celów demonstracyjnych i badań spektroskopowych. Chociaż rurki Geisslera 

zdobyły swoją niezwykłą popularność głównie jako pomoce wykorzystywane na 

popularyzatorskich wykładach, profesor J. Plücker zainteresował się zjawiskami 

występującymi przy wyładowaniu elektrycznym, gdy ciśnienie gazu w rurce jest stopniowo 

obniżane. Przy wystarczająco niskim ciśnieniu był w stanie zaobserwować wiązkę promieni 

wychodzącą z katody, ujemnego bieguna rury, uderzającą w szklane ściany rury i powodującą 

powstawanie zielonkawej fluorescencji. W związku z tym Juliusa Plückera uznaje się za 

odkrywcę tego, co później stało się znane jako promienie katodowe. Badanie tego 

promieniowania miało doniosłe skutki dla rozwoju fizyki: dzięki nim Wilhelm Roentgen 

odkrył promienie X, a J. J. Thomson – elektron. Przyszłe odkrycia otworzyły drzwi do świata 

cząstek elementarnych, wysoce przenikliwych promieni i kwantowej natury promieniowania. 
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W pierwszych latach po odkryciu promieni katodowych perspektywy rozwoju nauki, 

jakie miało ono przynieść, nie były nawet przeczuwane. Promieniowanie katodowe było 

trudne do obserwacji, gdyż uzyskanie odpowiednio niskiego ciśnienia w zatopionej rurce, 

niezbędnego do ich obserwacji, było dużym wyzwaniem technologicznym. Charakter tego 

promieniowania był całkowicie niezrozumiały ze względu na brak informacji o 

podstawowym charakterze elektryczności. Po referacie J. Plückera na temat jego odkrycia 

zjawiskiem tym zainteresowali się niemieccy fizycy Johann Wilhelm Hittorf i Eugen 

Goldstein.  

Możliwe, że jedynym odkryciem, jakiego dokonano przed 1878 rokiem, było 

stwierdzenie, że nieznane promieniowanie jest emitowane prostopadle do płaszczyzny katody 

i porusza się po liniach prostych. Z tego powodu niewielki obiekt umieszczony w pewnej 

odległości od katody tworzy cień na ścianie rurki. Gdyby cała powierzchnia katody, czyli 

każdy punkt na jej powierzchni, stanowiła źródło promieniowania, to promienie emitowane z 

obszarów znajdujących się poza obrysem obiektu, przechodząc obok niego, nie pozwoliłyby 

na powstanie cienia. 

 
Schemat rurki Crookesa. 
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Tak wyglądał zakres wiedzy w momencie, gdy sir William Crookes rozpoczął badania 

nad promieniami katodowymi, których wyniki zamieścił w słynnej pracy On the Illumination 

of Lines of Electrical Pressure and the Trajectory of Molecules, opublikowanej w 

„Philosophical Transactions” w roku 1879. Artykuł ten pokazał geniusz W. Crookesa, 

konieczny, aby przy użyciu prostych metod i talentu dokonać błyskotliwej analizy tego, co 

wówczas było nie tylko niepojmowanym, ale wręcz źle zdefiniowanym problemem. Wyniki 

badań W. Crookesa były niepodważalne i stanowiły solidną podstawę, na której J. J. 

Thompson mógł dokonać jednego z wielkich odkryć fizyki – odkrycia elektronu. Naukowa 

reputacja, jaką cieszy się do dzisiaj W. Crookes, nie została jednak ugruntowana na podstawie 

pracy o promieniach katodowych. Wypracowało ją odkrycie talu, dokonane w roku 1861przy 

użyciu metod spektroskopowych. 29-letni wówczas W. Crookes był już naukowcem, 

wynalazcą i redaktorem tygodnika „Chemical News”, założonego przez niego samego w 1859 

roku i ukazującego się do jego śmierci w roku 1919. Uczony charakteryzował się rzadką 

zdolnością organizowania swojej pracy w taki sposób, że znajdował czas na wynalazki, prace 

edytorskie, zajęcia biznesowe i prowadzenie badań naukowych. Jednocześnie był pewnym 

siebie, optymistycznie nastawionym, oddanym życiu rodzinnemu człowiekiem. W trakcie 

spotkań towarzyskich usuwał się jednak w cień, co powodowało, jak zauważył sir Oliver 

Lodge, że nierzadko był postrzegany jako osoba mało interesująca. Na fotografiach 

przedstawiających W. Crookesa w latach dojrzałych w oczy rzucają się długie, nawoskowane 

wąsy będące przejawem rzadko spotykanej u angielskich naukowców ekstrawagancji. 
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Fotografia sir Williama Crookesa z roku 1906. 

W. Crookes nie pochodził z rodziny o tradycjach naukowych. Jego ojciec, Joseph, był 

angielskim krawcem, którego sklep przynosił na tyle duże dochody, aby pozwolić na 

utrzymanie kolejno dwóch żon i 21 dzieci. Pierwsze pięcioro z nich pochodziło z pierwszego 

małżeństwa, a matką pozostałych szesnaściorga była druga żona Josepha, Mary Scott. 

William urodził się 17 czerwca 1832 roku jako pierwsze dziecko z drugiego małżeństwa.  

Zainteresowanie nauką William zawdzięczał wujowi, który prowadził dobrze 

prosperującą księgarnię. O latach swojej młodości W. Crookes napisał:  

W moich najwcześniejszych wspomnieniach utrwaliły się próby wszelakich 

eksperymentów i czytanie każdej naukowej książki, do jakiej miałem dostęp. Później, 

nieco starszy, wyposażyłem swoją szafkę we wszelkiego rodzaju sprzęt laboratoryjny, 

co spowodowało w domu wiele kłopotów: okropny odór i zniszczone meble. 

Przypuszczam, że nikt z mojej rodziny nie znał nawet słowa ‘nauka’. 



125 
 

 

 Pod koniec lat trzydziestych i na początku lat czterdziestych XIX wieku w Anglii narastało 

poczucie, że wspieranie edukacji technicznej ma znaczny i pozytywny wpływ na 

przemysłowy rozwój kraju. Przekonanie to doprowadziło do założenia w 1845 roku w 

Londynie Royal College of Chemistry. Chociaż edukacja W. Crookesa była raczej 

nieregularna, to w 1848 roku wstąpił do wspomnianego college’u, a postępy w nauce 

zapewniły mu stypendium na rok następny. W 1850 roku został młodszym asystentem 

Augusta Wilhelma von Hofmanna, który objął stanowisko profesora chemii. Pod koniec tego 

roku opublikował pierwszy artykuł naukowy, On the Selenocyanides – tekst, w którym dała 

się zauważyć niezwykła, jak na tak młodego człowieka, dojrzałość zastosowanej metody 

naukowej, treści i stylu. Naukę w college’u W. Crookes kontynuował do roku 1854. 

Interesował się szczególnie fotografią i nowatorską dziedziną – spektroskopią. Uczęszczał na 

wykłady M. Faradaya w Royal Institution, które zaszczepiły w nim zainteresowanie i 

entuzjazm dla fizyki.  

Oryginalne badania związków selenu, które W. Crookes prowadził jako 19-latek, 

zapoczątkowały ciąg prac, którym poświęcił większość życia naukowego. W roku 1861, 

podczas badania linii spektralnych próbki selenu, odkrył jasnozieloną linię spektralną, którą 

scharakteryzował jako wywodzącą się z zanieczyszczeń obecnych w próbce. Szybko okazało 

się jednak, że pochodziła ona od nieznanego wtedy pierwiastka chemicznego. Chcąc w 

nazwie zawrzeć kolor linii spektralnej, uczony nazwał go talem, od greckiego słowa thallós 

oznaczającego zieloną gałązkę. To odkrycie zapewniło mu pozycję w świecie naukowym, jak 

również członkostwo w Royal Society od 1863 roku. Dziesięć lat później W. Crookes 

powrócił do badań nad talem. Próbował wówczas określić jego masę atomową. Podczas 

ważenia próbek zwrócił uwagę na pewne zagadkowe rozbieżności w wyznaczanych 

ciężarach. Staranność, z jaką przeprowadzał badania, pozwoliła mu na stwierdzenie, że 

różnice w wagach próbek wynikały z warunków, w jakich prowadził pomiary – konkretnie na 

wskazania wagi miały wpływ zmiany ciśnienia powietrza w zamkniętym, szklanym 

pojemniku z wagą, wynikające ze zmian temperatury panującej w laboratorium. Badania 

zależności pomiędzy ciśnieniem powietrza a temperaturą prowadzone przy użyciu aparatu 

składającego się z metalowej łopatki zamkniętej w szklanej rurze doprowadziło do 

konstrukcji radiometru, przyrządu, którego pojawienie się wywołało sensację tak w Anglii, 

jak i na obszarze kontynentalnej Europy. 
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Rysunek radiometru W. Crookesa. (Źró/dło: The Century Dictionary and Cyclopedia: An encyclopedic Lexicon 
of the English Language New York, NY: The Century Co., 1889) 

Radiometr, często umieszczany, na przełomie XIX i XX wieku, w oknach 

wystawowych optyków lub jubilerów, składa się z wiatraczka zamocowanego na delikatnej 

osi, w celu zminimalizowania oporów mechanicznych, oraz szklanej bańki, w której panuje 

obniżone ciśnienie i w której wspomniany wiatraczek jest umieszczony. Skrzydła wiatraczka 

z jednej strony są czarne, a z drugiej – posrebrzone. Gdy na radiometr pada światło, 

wiatraczek zaczyna się obracać, a prędkość obrotów zależna jest od intensywności 

oświetlenia. Za konstrukcję tego urządzenia W. Crookes został uhonorowany w roku 1875 

Medalem Towarzystwa Królewskiego, mimo że wyjaśnienie zjawiska zostało podane dopiero 

rok później. Osborne Reynolds wykazał, że przyczyną obrotów wiatraczka jest różne 

nagrzewanie się powierzchni czarnej i posrebrzonej. Czarna powierzchnia nagrzewa się 

silniej, co powoduje wzrost temperatury gazu znajdującego się w jej pobliżu. Gaz przepływa 

od zimnej strony skrzydła (srebrnej) do ciepłej (czarnej). Ten ruch powoduje różnicę ciśnień z 

obu stron skrzydła i ruch wiatraczka. 
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Następny etap eksperymentów W. Crookesa polegał na badaniu zachowania 

radiometru, w którym skrzydła wiatraczka były naładowane elektrycznie. To doprowadziło 

uczonego do odkrycia promieni katodowych, co ogłosił na zebraniu Towarzystwa 

Królewskiego 30 listopada 1878 roku. Na początku następnego roku odkrycie to stało się 

tematem przewodnim jego wykładów bakeriańskich4. Ich efektem było zwrócenie uwagi 

świata naukowego na fakt, że natura promieni katodowych jest związana z obecnością 

elektrycznie naładowanych cząstek. W czasie wykładu w roku 1878, podczas omawiania 

swoich eksperymentów, W. Crookes posługiwał się określeniem „wystrzeliwanych cząstek”, 

a opierając się na nowo powstałej teorii kinetycznej, wskazywał, że tory promieni 

katodowych są tożsame z trajektoriami pojedynczych cząstek. Swój wykład zakończył 

proroczym wnioskiem wypływającym z przedstawionych badań: „zjawiska zachodzące w 

tych próżniowych bańkach ukazują fizyce nowy świat”. Wydaje się, że uczony nie mógł 

przypuszczać, do jakiego stopnia słuszne było to stwierdzenie. Siedemnaście lat później 

Wilhelm Roentgen odkrył promieniowanie X (promieniowania rentgenowskie) właśnie dzięki 

wykorzystaniu najprostszego rodzaju rurki Crookesa pracującej w warunkach wysokiej 

próżni. Nasuwa się pytanie, jak to możliwe, że tak skrupulatny eksperymentator jak W. 

Crookes przeoczył jedno z wielkich odkryć dających początek fizyce XX wieku. Sam 

Crookes skarżył się firmie Ilford Company na jakość płyt fotograficznych, 

wykorzystywanych podczas prac z promieniami katodowymi; pisał, że były wadliwe, gdyż po 

wywołaniu widać było na nich zamglenie. Cienie na płytkach były wynikiem działania 

promieniowania rentgenowskiego, generowanego w lampach wyładowczych, na płyty 

trzymane w pobliskiej szafce. W. Crookes nigdy nie zainteresował się bliżej tym zjawiskiem, 

zaprzepaszczając tym samym okazję do epokowego odkrycia. Po odkryciu promieni 

katodowych uczony wrócił do badań nad fizycznymi właściwościami gazów. 

Eksperymentalnie pokazał, że przewidywana przez teorię kinetyczną Maxwella niezależność 

lepkości gazu od jego ciśnienia jest całkowicie spełniona.  

Za swoje badania W. Crookes otrzymał niemalże wszystkie możliwe w Anglii 

wyróżnienia: medal Davy’ego nadany przez Towarzystwo Królewskie w 1888 roku, funkcję 

przewodniczącego Institution of Electrical Engineers w 1890, stopień szlachecki w 1897, 

stanowisko przewodniczącego British Association for the Advancement of Science w 1898, 

medal Copleya w 1904, honorowy doktorat na Uniwersytecie w Cambridge w 1908, Order za 

                                                            
4 W 1775 roku Henry Baker ustanowił zapis w wysokości 100 funtów w celu organizowania 

dorocznych wykładów członków Towarzystwa Królewskiego na tematy z zakresu historii naturalnej lub filozofii 
eksperymentalnej do uznania przez Towarzystwo. Wykład Crookesa miał tytuł On Repulsion resulting from 
Radiation. Part V. 
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Zasługi przyznany przez króla Edwarda VII w 1910 roku, i wreszcie funkcję 

przewodniczącego Towarzystwa Królewskiego w latach 1913–1915. 

Mówiąc o W. Crookesie, warto wspomnieć o jego zainteresowaniu spirytyzmem i 

zjawiskami parapsychicznymi. Na początku jego kariery naukowej, w roku 1867, zmarł na 

żółtą febrę jego brat Filip, z którym William utrzymywał bardzo serdeczne stosunki. Członek 

Towarzystwa Królewskiego, który później stał się bardzo znaną osobistością, Cromwell F. 

Varley, przekonał Williama Crookesa do podjęcia prób skomunikowania się ze zmarłym 

bratem poprzez seanse spirytystyczne. To zapoczątkowało trwającą całe życie uczonego 

przygodę z parapsychologią. Starał się on znaleźć naukowe wyjaśnienie zjawisk 

spirytystycznych, uczestnicząc w seansach różnych mediów. Rezultatem jego poczynań było 

ośmieszenie swojej osoby i wzbudzenie krytyki, a następnie jawnej wrogości niektórych 

wpływowych członków społeczności naukowej. W 1874 roku W. Crookes zdał sobie sprawę 

z daremności prób zainteresowania gremiów naukowych działalnością spirytystyczną, jak 

również z faktu, że szkodzą one jego karierze naukowej. Zrezygnował z przekonywania 

wszystkich do wiary w parapsychologię i spirytyzm, ale nigdy nie porzucił swoich przekonań. 

Niemal ćwierć wieku później, w roku 1896, objął stanowisko przewodniczącego Society for 

Psychical Research, a w roku następnym został przewodniczącym British Association for the 

Advancement of Science. Wielokrotnie dawał świadectwo swojej wierze w zjawiska 

nadprzyrodzone. Taka postawa nie pozostała bez wpływu na jego reputację w środowisku 

naukowym.  

Mimo wiary W. Crookesa w zjawiska spirytystyczne, jego późniejsze badania 

naukowe nie pozostały bezowocne. Odkrycie zjawiska radioaktywności przez Henriego 

Becquerela w roku 1897, a wkrótce po tym radu przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie 

zwróciły uwagę W. Crookesa i zainspirowały go do ponownego zajęcia się sprawami 

naukowymi. Chociaż był już wtedy po sześćdziesiątce, rozpoczął intensywne badania 

radioaktywności soli uranu. Stwierdził, że wytrącenie osadu z roztworu soli uranu za pomocą 

węglanu amonu i następne potraktowanie osadu nadmiarem odczynnika strącającego 

prowadzi do uzyskania niewielkiej ilości bardzo silnie promieniotwórczej substancji. 

Substancja radioaktywna została nazwana uranem-X. Obecnie wiemy, że jest to mieszanina 

izotopów toru i protaktynu. W 1903 roku odkryto, że cząstki alfa padające na ekran pokryty 

siarczkiem cynku wywołują scyntylacje dobrze widoczne przy użyciu odpowiednich 

soczewek. Urządzenie złożone z ekranu scyntylacyjnego i zestawu soczewek służące do 

obserwacji cząstek alfa nazwano spintaryskopem. Odkrycie, że cząstki alfa można zliczać, 

posługując się prostym przyrządem, miało istotne znaczenie dla rozwoju teorii 
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atomowej.Prace Ernesta Rutherforda prowadzone w latach 1909–1913 doprowadziły do 

zauważenia, że masa atomu jest skoncentrowana w niewielkiej objętości jego jądra, a w 

dalszej konsekwencji do odkrycia, w roku 1919, procesu przemian jednych pierwiastków w 

drugie. 

W czasie I wojny światowej osiemdziesięcioletni W. Crookes był członkiem naukowej 

rady doradczej przy admiralicji. W grudniu 1918 roku przekazał Towarzystwu Królewskiemu 

ostatni swój artykuł, dotyczący widma emisyjnego skandu. Zmarł cztery miesiące później, w 

wieku 87 lat, w dniu 4 kwietnia 1918 roku w swoim domu w Londynie. Jak stwierdził J. J. 

Thomson w przemówieniu rocznicowym na forum Royal Society:  

Crookes miał wyjątkowo niezależny, oryginalny i odważny umysł, patrzył na rzeczy 

po swojemu i nie bał się wyrażania poglądów bardzo odmiennych od wcześniej 

uważanych za ortodoksyjne. W licznych przypadkach (...) czas pokazał, że jego idee 

były znacznie bardziej zgodne z tymi, które są teraz akceptowane, niż te, które jemu 

współcześni uważali za powszechnie obowiązujące. 

W czasie gdy W. Crookes rozpoczął swoje badania promieniowania katodowego, 

zjawisko to było uważane za tajemnicze. Cząsteczkowy charakter nośników prądu 

elektrycznego był nieznany, więc promieniowanie wydzielane przez katodę było 

niewytłumaczalne. Do tego doszło równie tajemnicze zjawisko fosforescencji szkła, na które 

padały promienie katodowe. Publikacja W. Crookesa miała tę zaletę, że podjął on próbę 

wyjaśnienia wspomnianego fenomenu przy założeniu, że promienie są strumieniem 

naelektryzowanych cząstek emitowanych z katody. Istotnym elementem popierającym takie 

podejście do promieni katodowych było, jak dowiódł tego W. Crookes, to, że poruszają się 

one po liniach prostych. Dodatkowo za korpuskularną naturą tego promieniowania 

przemawiał fakt, że katody o większych rozmiarach dawały ostrzejszy obraz przedmiotów 

ustawionych na drodze ich wiązki niż katody punktowe. Takie zachowanie jasno wskazuje na 

korpuskularną naturę promieniowania składającego się ze strumienia wzajemnie 

odpychających się cząstek. Ponadto umieszczony na drodze promieni katodowych wiatraczek 

porusza się, a przyłożenie magnesu do rury wywołuje odchylenie promieni, co ma miejsce 

tylko wtedy, gdy składnikami promieniowania są naładowane elektrycznie cząstki. Wreszcie 

zogniskowanie promieni katodowych skutkuje efektami cieplnymi, co łącznie z 

fosforescencją szkła rury wyładowczej potwierdza ich cząsteczkową naturę.  

Swoje rozważania W. Crookes podsumował z wykorzystaniem kinetycznej teorii 

gazów, wskazując, że każda cząstka wyemitowana z katody porusza się po swoim torze w 
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rurze próżniowej. Zgodnie z tym przypuszczał, że cząstki promienia katodowego znajdują się 

w stanie „ultragazowym” o właściwościach zupełnie odmiennych od znanych do tej pory. 

Napisał:  

Zjawiska w rurach próżniowych ukazują fizyce nowy świat, w którym materia może 

istnieć w czwartym stanie (to znaczy nie w postaci ciała stałego, cieczy czy gazu), 

gdzie korpuskularna teoria światła może być słuszna i gdzie światło porusza się nie 

zawsze po liniach prostych, miejsce gdzie nigdy nie dotrzemy, ale takie które możemy 

obserwować i z nim eksperymentować. 

Zapowiedź odkrycia nowego świata fizyki nie spełniła się od razu. Badania J. J. 

Thompsona z roku 1897 pokazały, że świat odkryty w promieniach katodowych był światem 

subatomowym, o którym nikt nigdy wcześniej nie myślał. Elektron (promienie katodowe to 

strumień elektronów emitowanych przez katodę) był pierwszą cząstką subatomową. Wkrótce 

nastąpił jednak szereg nowych odkryć, które diametralnie zmieniły pogląd na budowę świata 

materialnego. 

Niezwykłe	 regularności	 w	 widmie	 wodoru:	 Johann	 Jacob	 Balmer	

(1825–1898)		

W roku 1885 w „Annalen der Physik und Chemie” ukazała się praca znanego 

szwajcarskiego nauczyciela fizyki Johanna Jacoba Balmera, która miała wywrzeć głęboki 

wpływ na rozwój fizyki atomu. Osiągnięcie J. J. Balmera było niezwykłe: opracował on wzór, 

na podstawie którego można było poprawnie opisać długości fal emisyjnych atomu wodoru, 

opierając się jedynie na czterech wartościach eksperymentalnych. Bazując na bardzo 

dokładnych pomiarach wykonanych przez Andersa Jonasa Ångströma dla czterech linii 

widmowych, J. J. Balmer opracował prosty wzór matematyczny, z którego można było 

wyliczyć długość fali linii widmowej. Istotą jego odkrycia jest to, że długość fali dowolnej 

linii widmowej wodoru można obliczyć przez pomnożenie współczynnika liczbowego, 

określonego przez J. J. Balmera mianem „podstawowej liczby dla wodoru”, przez odpowiedni 

ułamek. Równanie to w pierwotnej postaci (z wyjątkiem oznaczenia stałej Balmera literą B, 

które zostało wprowadzone później) ma postać: 

 𝐵
𝑚

𝑚 𝑛
𝐵

𝑚
𝑚 2

 

gdzie  jest poszukiwaną długością fali, B stałą o wartości 364,50682 nm, n i m są liczbami 

naturalnymi, przy czym m > n. Dana seria linii na widmie wodoru jest określana przez wybór 



131 
 

liczby n, a poszczególne linie w serii określają wartości m. Tak więc, jeżeli n = 2 i m = 3, 4, 5, 

…, to wzór określa serię linii w zakresie widzialnym na widmie atomu wodoru. Ta seria nosi 

nazwę serii Balmera. Inne serie linii widmowych zostały znalezione później; dla przykładu 

dla n = 1 i m = 2, 3, 4, … występuje seria Lymana; dla n = 3 i m = 4, 5, 6, … seria Paschena; 

n = 4, m = 5, 6, … seria Bracketta; n = 5 i m = 6, 7, … seria Pfunda. Ostatni, opisana w 1952 

roku przez Curtisa J. Humphreysa, zestaw linii występuje dla n = 6 i m = 7, 8, … . 

Fizyczny sens istnienia tych linii spektralnych został po raz pierwszy wyjaśniony z 

wykorzystaniem modelu budowy atomu Nielsa Bohra. Geniusz J. J. Balmera i znaczenie jego 

odkrycia polegały nie tyle na znalezieniu empirycznego wzoru prawidłowo określającego 

znane wartości długości fali, ile na uogólnieniu i pokazaniu, że zależność pomiędzy długością 

fali i pewną stałą można wyrazić w postaci kwadratów liczb całkowitych. Uczony zorientował 

się, że na widmie wodoru muszą występować inne szeregi linii, których długości fal można 

było łatwo wyliczyć, posługując się opracowanym wzorem, ale nie podjął prób ich 

zarejestrowania. Natomiast jego odkrycie stanowiło znaczący impuls w rozwoju badań 

spektroskopowych. Wszystkie następne badania nad widmami atomowymi rozpoczynano od 

podstawowego założenia, że długości fal linii widmowych wszystkich atomów można 

przedstawić za pomocą prostych zależności obejmujących kwadraty liczb całkowitych. W 

szczególności w roku 1908 szwajcarski fizyk uogólnił regułę Balmera i wprowadził tak 

zwaną zasadę Ritza. Zasada ta ma ogromną wartość heurystyczną. Zgodnie z nią dla 

dowolnego atomu istnieje charakterystyczna sekwencja liczb, których wartości różnią się w 

zależności od rodzaju atomu, taka, że częstotliwość (prędkość światła podzielona przez 

długość fali) dowolnej linii na widmie atomu jest równa różnicy, lub sumie częstości dwóch 

innych linii. Oznacza to, że wartość częstotliwości dowolnej linii na widmie atomowym może 

być wyrażona poprzez częstotliwości innych linii na tym samym widmie. W następnym kroku 

W. Ritz udowodnił, że sekwencja wartości liczbowych dla dowolnego atomu powstaje przez 

podzielenie pewnej stałej liczbowej, charakterystycznej dla danego atomu, przez kwadraty 

kolejnych liczb całkowitych. To odkrycie, wywodzące się z prac J. J. Balmera, miało 

ogromne znaczenie i doprowadziło ostatecznie do powstania modelu atomu Bohra. Niels 

Bohr, urodzony w roku 1885, czyli w tym samym, w którym J. J. Balmer opublikował pracę 

dotyczącą linii spektralnych wodoru, niewątpliwie pozostawał pod ogromnym wpływem tego 

odkrycia, gdyż było dla niego jasne, że jeżeli długość fali (częstotliwość) światła 

emitowanego przez atom da się przedstawić w postaci liczb całkowitych, to jakiś rodzaj 

zjawiska kwantowego musi być zaangażowany w proces emisji. Na tej podstawie 

człowiekowi o tak genialnym umyśle jak N. Bohr nie było trudno znaleźć sposób 
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wykorzystania koncepcji fotonu do wprowadzenia zestawu -liczb całkowitych (liczb 

kwantowych charakteryzujących orbity w atomie Bohra) do modelu atomu. 

Johann Jacob Balmer był pitagorejczykiem przekonanym, że wyjaśnienie tajemnic 

natury leży w korelacji pomiędzy obserwowanymi zjawiskami i odpowiednią kombinacją 

liczb całkowitych. W związku z tym obserwacja pojawienia się linii na widmie spektralnym 

wodoru pobudziła jego wyobraźnię i skłoniła do poszukiwania odpowiadającej kombinacji 

liczb, czyli związku pitagorejskiego opisującego to zjawisko. Nie należy jednak sądzić, że J. 

J. Balmer był kimś w rodzaju numerologa; był człowiekiem doskonałe wykształconym. 

Urodził się 1 maja 1825 roku w Lucernie w kantonie Bazylea, gdzie uczęszczał do szkoły. 

Matematykę studiował w Karlsruhe i Berlinie, a doktorat uzyskał w 1869 roku na 

Uniwersytecie w Bazylei. Interesował się nie tylko formalnymi aspektami matematyki, ale 

również jej implikacjami filozoficznymi i związkami z prawami natury. W artykule 

opublikowanym w roku 1868 przedstawił relację pomiędzy teoriami fizycznymi a systemami 

filozoficznymi. Zainteresowanie spektroskopią, jakie przejawiał, wynikało 

najprawdopodobniej z jego poszukiwań zależności pomiędzy fizyką i filozofią. Ponadto był 

dobrym matematykiem, publikującym artykuły z zakresu geometrii rzutowej. W 

przeciwieństwie do większości fizyków tamtych czasów badań nie prowadził na 

uniwersytecie, gdyż nigdy nie uzyskał stanowiska profesorskiego. Pomimo że rozpoczął 

swoją karierę akademicką jako Privatdozent (nauczyciel akademicki), opuścił mury 

Uniwersytetu w Bazylei, aby podjąć pracę nauczyciela w szkole średniej dla dziewcząt. Tam 

właśnie powstało jego słynne dzieło na temat widma wodoru. Praca ta ukazała się w postaci 

serii artykułów w czasopiśmie „Annalen der Physik und Chemie” w latach 1884, 1885 i 1897. 

Zmarł w 1897 roku, zaledwie trzy lata przed odkryciem przez Plancka kwantu działania, 

znanego też jako stała Plancka, który uzasadniał wiarę J. J. Balmera w możliwość wyjaśnienia 

spektroskopii poprzez kategorię liczb całkowitych. 

Koniec	Luminiferous	aether	–	Albert	Michelson	(1852–1931)	i	Edward	

Morley	(1838–1923)	

Ostatnie dwudziestopięciolecie XIX wieku było naznaczone triumfem falowej teorii 

światła nad obrazem korpuskularnym. Eksperymenty Thomasa Younga i Augustina Fresnela 

związane z interferencją i dyfrakcją światła, jak również ich genialna analiza bazująca na 

teorii falowej wskazywały niemal z całkowitą pewnością, że wiązka światła jest okresowym 

zaburzeniem, które przemieszcza się w jakimś ośrodku wypełniającym całą przestrzeń na 

podobieństwo fal wędrujących po powierzchni wody. Natura ośrodka zapewniającego światłu 
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propagację nie była jasna, ale to, że jakiś jego rodzaj jest konieczny, wydawało się oczywiste. 

Elektromagnetyczna teoria Jamesa Clerka Maxwella wzmocniła to przekonanie. Wydawało 

się, że wszechobecne medium wywodzące się z prac René Descartes’a, które J. Maxwell 

nazwał eterem, jest tym, co niezbędne do rozchodzenia się pól elektrycznych i 

magnetycznych w przestrzeni. Wkrótce okazało się, że eter musi posiadać dziwne i 

jednocześnie sprzeczne właściwości, aby mogły zachodzić pewne zjawiska astronomiczne. 

Przede wszystkim musi on wykazywać niezwykłą sztywność, aby zaburzenia mogły w nim 

przemieszczać się z prędkością światła. Z drugiej strony oczywistym było, że eter musi 

przenikać wszystkie ciała materialne, gdyż światło swobodnie przechodzi przez przezroczyste 

ciała stałe, chociaż z prędkością mniejszą od tej, jaką ma w próżni. Pojawiło się naturalne 

pytanie, co dzieje się z eterem obecnym w ciele materialnym, gdy zostaje ono wprawione w 

ruch. Na to pytanie częściowej odpowiedzi udzielił A. J. Fresnel, który stwierdził, że ciała 

przezroczyste będące w ruchu ciągną eter ze sobą. Pomysł ten został zweryfikowany przez 

Armanda Fizeau. Dokonał on pomiarów prędkości światła w poruszającej się wodzie, a 

uzyskane wyniki wydawały się potwierdzać koncepcję eteru. 

 
Eksperyment A. Fizeou z roku 1851. 

Obecność eteru pozostawała jednak w sprzeczności ze zjawiskiem aberracji światła 

gwiazd, polegającym na pozornym ruchu położenia kątowego ciał niebieskich w ruchu 

rocznym. Jedynym sposobem, w jaki dało się wyjaśnić to zjawisko – przy założeniu istnienia 

eteru – było przypuszczenie, że Ziemia nie ciągnie go za sobą w swoim ruchu po orbicie. 

Innymi słowy, chociaż przypuszczano, że eter przenikający przezroczyste ciało w ruchu był 

częściowo z nim ciągnięty, to aby wyjaśnić aberracje nie można było uznać, że ruch ciała ma 

wpływ na zewnętrzną warstwę eteru. Mówiąc wprost, jeżeli eter istnieje, to bez względu na 
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to, jak ciało się porusza, on sam pozostaje zawsze w spoczynku w absolutnej przestrzeni 

wprowadzonej przez Newtona. W takiej absolutnej przestrzeni eter staje się układem 

odniesienia, względem którego można mierzyć ruchy wszystkich ciał, na przykład Ziemi. 

Doświadczenie A. A. Michelsona i E. Morleya z 1887 roku miało sprawdzić, czy wiązka 

światła poruszająca się pod kątem prostym do kierunku ruchu Ziemi ma inną prędkość niż 

wiązka poruszająca się równolegle do kierunku ruchu planety. Eksperyment ten miał na celu 

zmierzenie bezwzględnego ruchu Ziemi w stosunku do eteru pozostającego w spoczynku w 

przestrzeni absolutnej. 

Albert Abraham Michelson był, z racji wykształcenia, zdolności naukowych, jak i 

sprawności w zakresie optyki, osobą odpowiednią do zaprojektowania i wykonania 

eksperymentu, który był najdokładniejszym badaniem naukowym tamtych czasów. Urodził 

się w Strzelnie, w dawnym powiecie pruskim, 19 grudnia 1852 roku. Jako dwuletni chłopiec 

wraz z rodzicami przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Rodzina osiedliła się w górniczym 

miasteczku Virginia City w stanie Newada, ale młody Albert został szybko wysłany do szkoły 

w San Francisco. Nie mając pieniędzy na studia, próbował w czerwcu 1869 roku uzyskać 

grant umożliwiający naukę w Akademii Marynarki Wojennej USA, jednak bez powodzenia. 

W tym momencie objawiła się determinacja cechująca go przez całe późniejsze życie. 

Postanowił w jakikolwiek sposób uzyskać grant prezydencki i wyruszył do Waszyngtonu. 

Postanowił odbyć podróż transkontynentalną linią kolejową, której budowę ukończono 

raptem miesiąc wcześniej. Będąc w Waszyngtonie i nie mogąc uzyskać pozwolenia na 

widzenie z prezydentem Ulyssesem Grantem, przesiadywał na stopniach Białego Domu, 

czekając, aż głowa państwa pojawi się na spacerze. W rezultacie swoich starań młody A. A. 

Michelson został wysłany do Annapolis, gdzie przyjęto go do Akademii, chociaż jego 

wstąpienie w szeregi kadetów było w istocie bezprawne, gdyż na ten rok wszystkie granty 

prezydenckie zostały już przyznane. W czasie nauki w Akademii wykazał się 

ponadprzeciętnymi zdolnościami matematycznymi. Szkołę ukończył w 1873 roku, w wieku 

18 lat, i został oddelegowany do służby na Karaibach. Po dwóch latach powrócił do Akademii 

w roli instruktora chemii i fizyki.  

W Annapolis A. A. Michelson zainteresował się optyką i rozpoczął badania nad 

pomiarem prędkości światła, do których powracał przez resztę życia. Pierwsze skonstruowane 

przez niego urządzenie do pomiaru prędkości światła było oparte na ulepszonej metodzie 

wirującego zwierciadła Jeana Bernarda Léona Foucaulta, a dokładność pomiaru wykonanego 

w 1879 roku zwróciła uwagę Simona Newcomba, późniejszego prezesa American 

Association for the Advancement of Science, oficera w korpusie profesorów Marynarki 



135 
 

Wojennej. W kolejnym roku, wraz z Newcombem, A. A. Michelson pracował w 

Waszyngtonie nad ulepszeniem urządzenia. W roku 1880 Marynarka Wojenna udzieliła mu 

urlopu, który wykorzystał na podróż, wraz z żoną i dziećmi, do Europy. Przez dwa lata 

studiował w Berlinie i Heidelbergu w Niemczech oraz paryskich Collège de France i École 

Polytechnique. Podczas pobytu w Berlinie skonstruował pierwszy model swojego słynnego 

interferometru wykorzystanego do zmierzenia ruchu Ziemi przez, rzekomy, 

wszechprzenikający eter. Zerowy wynik pomiaru wzbudził ogromne kontrowersje w całym 

naukowym świecie. Podczas pobytu w Europie A. A. Michelson zrezygnował ze służby w 

marynarce i przyjął stanowisko w Case School of Applied Science w Cleveland, jednocześnie 

odkładając swój powrót do czasu ukończenia prac za granicą. W 1882 roku, po powrocie do 

Stanów Zjednoczonych, był gotowy do przeprowadzenia eksperymentu, który miał 

ugruntować jego pozycję w nauce i zapewnić mu poczesne miejsce w annałach fizyki.  

Wkrótce po przybyciu do Case School A. A. Michelson poznał Edwarda W. Morleya, 

profesora chemii na Western Reserve University, którego budynki przylegały do kampusu 

uczelni. Obydwaj uczeni bardzo szybko zostali przyjaciółmi i współpracownikami. Stanowili 

kontrastową parę: głęboko religijny E. W. Morley miał zostać kaznodzieją, ale nie mógł 

znaleźć zrzeszenia, gdzie mógłby głosić Słowo Boże, i ostatecznie przyjął stanowisko 

profesora chemii, której uczył się sam. Był osobą bardzo energiczną i gadatliwą, niedbającą o 

wygląd zewnętrzny. Z drugiej strony A. A. Michelson, prawdopodobnie ze względu na służbę 

w marynarce, zawsze był nieskazitelnie ubrany, a o formę dbał poprzez codzienne ćwiczenia. 

Był nieznoszącym sprzeciwu indywidualistą przekonanym o swojej wartości, odnoszącym się 

władczo do osób, które w jego mniemaniu przekroczyły zasady dobrego zachowania. 

Jednocześnie był obdarzony artystyczną naturą znajdującą wyraz w malarstwie i muzyce. W 

zakresie fizyki eksperymentalnej charakteryzował się zamiłowaniem do precyzji, dzięki 

czemu jego prace wzbudzały zaufanie w świecie nauki. Pasję tę podzielał W. Morley, co 

sprawiło że ich wspólne wysiłki odniosły wielki sukces. 

To, co obecnie nazywamy eksperymentem Michelsona–Morleya, pojawiło się po raz 

pierwszy około 1886 roku, choć już wcześniej obydwaj uczeni prowadzili eksperymenty 

związane z pomiarami prędkości światła w płynącej wodzie. Idea eksperymentu była 

stosunkowo prosta. W interferometrze wiązka światła zostaje podzielona półprzezroczystą 

płytką na dwie prostopadłe wiązki, które po odbiciu od zwierciadeł i powtórnym przejściu 

przez płytkę trafiają do teleskopu, w którym widać jasne i ciemne prążki – wynik interferencji 

obu wiązek. Obraz interferencji zależy od różnicy czasu przebiegu obu wiązek między płytką 

a zwierciadłami, ponieważ w pozostałej części drogi obie wiązki biegną trasą o tej samej 
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długości. Gdyby czas przebycia światła między płytką a zwierciadłem pierwszym zmienił się 

o inną wartość niż czas dla drugiej drogi, to układ prążków interferencyjnych przesunąłby się. 

W ten sposób można wyznaczyć nawet niewielkie różnice w prędkości rozchodzenia się 

światła. Gdyby prędkość światła zależała od ruchu Ziemi przez eter, to dwa promienie nie 

powracałyby w tym samym czasie i w związku z tym obraz interferencyjny byłby zakłócony.  

Różnice w czasie nadejścia dwóch wiązek światła można zilustrować na przykładzie 

dwóch równie dobrych pływaków wysłanych na tę samą odległość. Jeden z nich płynie 

wzdłuż, a drugi w poprzek strumienia wody. Można algebraicznie wykazać, że płynący w 

poprzek strumienia pływak powróci do punktu startowego szybciej od tefo poruszającego się 

w kierunku równoległym. Analogicznego wyniku spodziewali się w swoim doświadczeniu 

Michelson i Morley. Aby sprawdzić założenia eksperymentu, interferometr skonstruowano w 

ten sposób, że umożliwiał pomiary we wszystkich kierunkach, gdyż kierunek ruchu Ziemi w 

przestrzeni wypełnionej eterem nie był znany.  

Wyniki eksperymentu nie dały żadnych dowodów na to, że Ziemia porusza się 

względem eteru, gdyż obydwie wiązki powróciły w tym samym czasie, oczywiście w 

granicach błędu pomiarowego. A. A. Michelson jako dokładny obserwator oszacował, że 

dokładność pomiaru urządzenia była czterokrotnie większa od przesunięcia prążków, jakie 

powinien uzyskać dla prędkości ruchu Ziemi wokół Słońca. Jak napisali uczeni w swojej 

pracy, rzeczywista zmierzona różnica w czasach powrotu dwóch wiązek światła „była z 

pewnością mniejsza niż dwudziesta część” przesunięcia, którego należało się spodziewać po 

teoretycznej analizie problemu. Ostatni paragraf artykułu poświęcili kryzysowi, przed jakim 

stoi fizyka klasyczna wywołanym negatywnym wynikiem ich eksperymentu. Nawet 

zachowując koncepcję eteru, która wydawała się konieczna w świetle teorii Maxwella, 

eksperyment Michelsona i Morleya pokazał, że nie istnieje mierzalny ruch Ziemi w stosunku 

do niego. Z drugiej strony wyjaśnienie zjawiska aberracji, podane przez J. B. N. Fresnela na 

podstawie falowej teorii światła, wymagało obecności eteru, względem którego ruch Ziemi 

powinien być mierzalny. Te dwie rzeczy pozostawały ze sobą w bezpośredniej sprzeczności. 

Związek pomiędzy eksperymentem Michelsona–Morleya a teorią atomową był 

pośredni, ale znaczący. Negatywny wynik eksperymentu stał się natomiast jednym z 

bezpośrednich czynników, które doprowadziły A. Einsteina do idei, na której opiera się teoria 

względności, a mianowicie, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów 

niezależnie od tego, jak się oni poruszają. To założenie pozwala łatwo zrozumieć, dlaczego 

obydwie wiązki światła w doświadczeniu Michelsona–Morleya powracają do punktu 

początkowego w tym samym czasie, a ponadto istnienie kłopotliwego eteru staje się zbędne. 
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Zanim jednak została stworzona teoria względności, z jej rewolucyjną koncepcją stałej 

prędkości światła, podjęto kolejną próbę wyjaśnienia negatywnego wyniku eksperymentu 

Michelsona–Morleya. Wyjaśnienie to, stworzone ad hoc, miało polegać na tym, że odległość 

pomiędzy zwierciadłami w kierunku Ziemi ulega zmniejszeniu (z powodu ruchu Ziemi) o 

dokładnie taką wartość, jaka byłaby niezbędna, aby umożliwić powrót obydwu promieni 

świetlnych w tym samym czasie. Jest to fragment teorii eteru Lorentza-FitzGeralda, zgodnie z 

którą materia jest złożona z małych naładowanych elektrycznie sfer kurczących się wzdłuż 

kierunku ruchu w wyniku działających sił elektrycznych. Taka teoria nie mogła zostać uznana 

za zadowalającą, ponieważ próbowała wyjaśniać obserwowane zjawisko w kategorii 

niepoznawalnych sił i hipotez ad hoc, których nie można było przetestować na drodze 

eksperymentalnej. Wzory opisujące transformacje Lorentza opracowane dla tej teorii stały się 

jednak podstawą szczególnej teorii względności, która ostatecznie usunęła nieważki eter ze 

sfery badań naukowych. 

Słynny eksperyment został ukończony, gdy A. A. Michelson miał 34 lata, a jego 

znaczenie postawiło uczonego w czołówce amerykańskich fizyków, co, jak spodziewał się 

badacz, powinno skutkować zwiększonymi dotacjami na badania w Case School. Gdy nie 

napłynęły pieniądze na naukę, Michelson zdecydował, w 1889 roku, przyjąć ofertę pracy 

wystosowaną przez nowo powstały Clark University w Worcester w stanie Massachusetts. 

Decyzja ta bardzo rozczarowała E. W. Morleya, który pomimo ofert pracy z różnych 

ośrodków naukowych zdecydował się pozostać w Western Reserve University. Pobyt A. A. 

Michelsona na Uniwersytecie Clarka był bardzo krótki, bowiem utworzony niedawno 

Uniwersytet w Chicago zaoferował mu w roku 1892 nie tylko stanowisko profesora, ale 

również kierownictwo nowego laboratorium fizycznego Reyersona. Tutaj A. A. Michelson 

kontynuował badania w stworzonych przez siebie warunkach i na takich samych zasadach. W 

Chicago pozostał aż do przejścia na emeryturę w wieku 77 lat. W tym okresie otrzymał wiele 

wyróżnień, w tym został przewodniczącym Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego w 

roku 1900, członkiem zagranicznego oddziału Towarzystwa Królewskiego (1902) i 

uhonorowano go najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa, czyli medalem Copleya, w roku 

1907. W tym samym roku został laureatem Nagrody Nobla „za konstrukcję precyzyjnych 

instrumentów optycznych oraz badania spektroskopowe i pomiary metrologiczne wykonane 

przy ich użyciu”. Był pierwszym Amerykaninem uhonorowanym tym prestiżowym 

wyróżnieniem.  

Osiągnięcia A. A. Michelsona obejmowały nową definicję standardu długości 

wykorzystującą długość fali promieniowania emitowanego przez atom kadmu, opracowanie 
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metody wytwarzania precyzyjnych siatek dyfrakcyjnych, wyznaczenie średnicy Betelgezy, 

czerwonego nadolbrzyma w gwiazdozbiorze Oriona przy użyciu metod interferometrycznych, 

i w końcu wyznaczenie prędkości światła z zastosowaniem pomiarów przeprowadzonych 

dzięki aparaturze ustawionej na szczytach górskich Mount Wilson i Mount San Antonio w 

Kalifornii, oddalonych od siebie o 35 km. Uczony zmarł 9 maja 1931 roku w Pasadenie. 

Początki	nowoczesnej	fizyki	atomowej	

Odkrycie	promieni	X:	Wilhelm	Conrad	Roentgen	(1845–1923)	

Promienie X zostały odkryte przez Wilhelma Conrada Roentgena 2 listopada 1895 

roku na Uniwersytecie w Würzburgu, w Niemczech. Od początku było dla niego jasne, że 

nastąpiło doniosłe i rewolucyjne zdarzenie, ale Roentgen poinformował świat naukowy o 

swoim odkryciu dopiero po siedmiu tygodniach, gdy złożył, 28 grudnia, w towarzystwie 

fizyczno-medycznym Uniwersytetu w Wūrzburgu artykuł zatytułowany Über eine neue Art 

von Strahlen. Vorläufige Mitteilung. Tekst został natychmiast wydrukowany w materiałach 

towarzystwa. Ponieważ jednak były one rozpowszechniane w środowisku naukowym w 

sposób raczej skromny, natychmiast po otrzymaniu reprintów Roentgen rozesłał je do grupy 

fizyków i lekarzy w Europie, Anglii i Ameryce.  

Z nieznanych powodów uczony złożył tekst do materiałów towarzystwa, a nie do 

najważniejszego czasopisma fizycznego, „Annalen der Physik”. Opublikowanie w nim 

artykułu zapewniłoby szerokie rozpowszechnienie go w świecie naukowym. Możliwe, że 

Roentgen zwlekał z ogłoszeniem otrzymanych wyników, ponieważ chciał nie tylko być 

pewnym swojego odkrycia, ale również zbadać podstawowe właściwości odkrytego 

promieniowania, zanim inni rozpoczną swoje badania. Z upływem czasu konieczność 

poinformowania świata naukowego o odkryciu stawała się coraz bardziej paląca, a Roentgen, 

zdający sobie sprawę, że tekst można szybko opublikować jedynie w lokalnym czasopiśmie 

naukowym, skorzystał z okazji.  

Być może jednak powód takiego rozwiązania był inny: opóźnianie publikacji swoich 

odkryć i ostrożność były bowiem cechami charakteryzującymi W.C. Roentgena. Jego 

współpracownik, a zarazem biograf Ludwig Zehnder pisał, że gdy Roentgen „wpadł na 

pomysł, to zawsze pracował nad jego realizacją w sposób cichy i potajemny, nie pozwalając 

nikomu rzucić okiem na metody, jakie stosował przy jego realizacji i swój tok myślenia”.  
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Upublicznienie wiadomości o odkryciu wywołało sensację w całym ówczesnym 

świecie. Szczególne zainteresowanie wzbudziły doniesienia, jakoby zdjęcia rentgenowskie 

można było rzekomo wykonać przez ściany lub nieprzejrzyste ekrany, co powodowało 

powszechne obawy o zachowanie prywatności – obawy nieuzasadnione chociażby z tego 

powodu, że właściwości przenikania promieni X przez przeszkody zostały poprawnie opisane 

w artykule Roentgena, a ze względu na kosztowny sprzęt i fakt, że zdjęcia nie były wynikiem 

rejestracji promieniowania odbitego od obiektu, o zachowanie prywatności tym bardziej nie 

należało się kłopotać. Od razu natomiast rozpoznano znaczenie odkrytego promieniowania, 

dzięki któremu można było obrazować układ kostny, co ma istotne znaczenie dla medycyny. 

Pomysły na inne jego zastosowania, zarówno możliwe, jak i fantazyjne, pojawiały się w 

gazetach niemal codziennie. Ukazał się także drugi tekst W.C. Roentgena o odkrytym 

promieniowaniu – również w materiałach towarzystwa w Wūrzburgu. 

Odkrycie promieni X przez Roentgena pod wieloma względami było dziełem 

szczęśliwego przypadku, ale należy pamiętać, że tego typu przypadki zdarzają się tym, którzy 

mają odpowiednią wiedzę. Kilka tygodni wcześniej uczony prowadził eksperymenty z 

promieniowaniem katodowym, ponieważ chciał powtórzyć badania, o których pisał Philipp 

Lenard, laureat Nagrody Nobla za badania promieniowania katodowego. Jak wspominał 

potem w wywiadzie:  

Pracowałem z rurką Crookesa osłoniętą czarnym kartonem. Na stole obok leżał 

kawałek papieru nasączonego cyjanoplatynianem(II) baru [związek ten wykazuje 

fluorescencję pod działaniem promieni X]. Przepuszczałem prąd przez rurkę i 

zauważyłem dziwną linię na papierze […]. Efekt ten może powstać, mówiąc prostym 

językiem, jedynie wówczas, gdy na papier pada światło. W tym przypadku natomiast 

nie było takiej możliwości, ponieważ rurka była osłonięta nieprzepuszczalnym 

czarnym kartonem. […] Założyłem, że efekt ten musi wywoływać rurka Crookesa 

będąca pod napięciem, bo nie było innej możliwości. Sprawdziłem to, i w ciągu kilku 

minut stałem się pewien. 

Odkrycie nastąpiło, gdy W.C. Roentgen miał 51 lat. Historia fizyki pokazuje, że 

większości przełomowych odkryć dokonali uczeni w stosunkowo młodym wieku. Trudno 

spekulować, czy wiek miał wpływ na późniejsze dokonania Roentgena, ale przed dokonaniem 

odkrycia opublikował on ponad 50 artykułów naukowych, następnie o samym odkryciu – 

tylko trzy, swoją drogą napisane krótko po przeprowadzeniu badań, a w okresie od 1897 roku 

do śmierci w roku 1923 tylko kolejne trzy, które zresztą nie dotyczyły promieni X. Dwa 
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pierwsze doniesienia, opublikowane w materiałach towarzystwa w Wūrzburgu, podawały 

okoliczności odkrycia i opis kilku istotnych właściwości promieniowania. Po pierwsze W.C. 

Roentgen zauważył, że wszystkie substancje są dla tego promieniowania mniej lub bardziej 

przezroczyste. Następnie zbadał możliwość detekcji tego promieniowania i zauważył, że nie 

tylko wywołują fluorescencje, ale również czułe na nie są płyty fotograficzne. Tu warto sobie 

przypomnieć skargi sir Williama Crookesa, kierowane w okresie eksperymentowania z 

promieniami katodowymi, do firmy Ilford Company, a dotyczące wadliwych płyt 

fotograficznych.  

W.C. Roentgen wskazał, że promienie X nie mają charakteru promieni 

ultrafioletowych, ponieważ nie mogą ulegać załamaniu w pryzmatach czy soczewkach 

wykonanych z różnych materiałów. Późniejsze badania pokazały, że można zaobserwować 

niewielkie załamanie tych promieni, w efekcie czego wykazują one właściwości fal 

świetlnych o bardzo wysokich energiach. Promienie rentgenowskie nie mogą być tym samym, 

co promienie katodowe, gdyż ich tor nie ulega odkształceniu w polu magnetycznym, a 

dodatkowo powstają one w miejscu, w które uderzają promienie emitowane przez katodę. 

Chociaż, jak donosił W.C. Roentgen, w ich przypadku nie obserwuje się zjawiska 

interferencji, to inne ich cechy wskazują na charakter falowy. Pierwszy tekst kończył się 

stwierdzeniem, że promienie te są propagowane przez przestrzeń jako drgania podłużne eteru, 

co ostatecznie okazało się błędne. Drugi artykuł rozpoczynał się od doniesienia, że promienie 

X powodują jonizację powietrza i rozładowanie naelektryzowanych ciał. Podobne skutki 

zaobserwowano, gdy eksperymenty z elektrycznie naładowanymi ciałami przeprowadzano w 

atmosferze suchego wodoru. W warunkach wysokiej próżni rozładowanie ciał 

naelektryzowanych następowało znacznie wolniej. Wszystkie te obserwacje są zgodne z 

późniejszymi badaniami, które wykazały, że promienie rentgenowskie jonizują gazy, 

wytwarzając elektrony i dodatnio naładowane jony. Ponieważ tak elektron, jak i jon dodatni 

są bardzo ruchliwymi cząstkami, naelektryzowane ciało podczas przyciągania ładunków o 

przeciwnym znaku szybko zostaje rozładowane. Artykuł kończył się pewnymi obserwacjami 

dotyczącymi użycia aparatu do generowania promieniowania oraz porównaniem anod 

wykonanych z glinu i wolframu. 

W.C. Roentgen urodził się w Lennep, niedaleko Dūseldorfu w Nadrenii, 27 marca 

1845 roku. Większość dzieciństwa spędził w Holandii. W Utrechcie uczęszczał do 

gimnazjum, w którym pod koniec nauki wpadł w kłopoty. Przyłapany na pewnym 

młodzieńczym wybryku, stanowczo odmówił podania tożsamości współwinnych, w rezultacie 

czego został relegowany ze szkoły. To uniemożliwiło mu wstęp na uczelnię wyższą w 



141 
 

Utrechcie. Później dowiedział się, że może podjąć studia bez świadectwa ukończenia 

gimnazjum na Politechnice w Zurychu. W 1863 roku rozpoczął studia na kierunku budowy 

maszyn w tym mieście, ale nie wykazywał większego zaangażowania w naukę. Większość 

czasu spędzał na wycieczkach w górach i nad jeziorem, unikając pobytu w laboratorium. 

Podczas studiów uczęszczał na wykłady z matematyki i matematycznych podstaw 

termodynamiki prowadzone przez Rudolpha Clausiusa. W roku 1866 uzyskał dyplom 

inżyniera, ale jego zainteresowania koncentrowały się wokół fizyki eksperymentalnej, której 

studia kontynuował pod kierunkiem Augusta Kundta w Zurychu. W roku 1869 uzyskał 

doktorat. Rok później wraz z A. Kundtem udał się do Wūrzburga w Bawarii. W 1872 roku 

obydwaj uczeni przenieśli się do Strasburga, gdzie właśnie powstawała nowa uczelnia. W 

1874 roku W.C. Roentgen został Privatdozentem, co rozpoczęło jego karierę naukową. Po 

roku uzyskał stanowisko profesora matematyki i fizyki w Akademii Rolniczej w Hohenheim. 

W 1876 powrócił do Strasburga jako profesor fizyki teoretycznej, a w roku 1879 został 

mianowany profesorem fizyki i dyrektorem Instytutu w Giessen. W roku 1888 został tam 

powołany na stanowisko przewodniczącego zespołu badań z zakresu fizyki, które objął po 

Friedrichu Wilhelmie Kohlrauschu. Siedem lat później w tym właśnie miejscu odkrył 

promienie X. 

W nekrologu zamieszczonym 1 września 1923 roku w „Physikalische Zeitschrift” 

Walter Friedrich z Freiburga określił W.C. Roentgena jako przede wszystkim fizyka 

eksperymentalnego. Był on takim fizykiem, jak Albert Michelson – zajmował się 

eksperymentami wymagającymi niezwykłej precyzji. Jak wspomniano wcześniej, niechętnie 

publikował wyniki badań. Esperymenty prowadził w sposób drobiazgowy i z wyjątkową 

dbałością o szczegóły, dzięki czemu nigdy nie musiał korygować wyników podanych w 

którejkolwiek ze swoich prac. Jego podejście do fizyki teoretycznej przypominało stosunek 

Michaela Faradaya: lubił myśleć w kategoriach modeli mechanicznych. W momencie 

swojego wielkiego odkrycia pokładał wiarę w teorię eteru, dzięki czemu wyjaśnienie 

propagacji promieniowania X jako fal podłużnych w eterze nasuwało się samo.  

Prace, które doprowadziły do wielkiego odkrycia, zajęły W. C. Roentgenowi około 18 

miesięcy na przełomie 51. i 52. roku życia; później nie wrócił już do tych badań. Gdy tacy 

uczeni jak J.J. Thomson, W.H. i W.L. Braggowie, Max von Laue i inni dokonywali wielkich 

odkryć w dziedzinie promieni rentgenowskich, odkrywca tych ostatnich był 

sześćdziesięciolatkiem. Tymczasem J.J. Thomson liczył sobie wówczas 38 lat, a pozostali 

uczeni byli jeszcze młodsi. To, co odkrył W.C. Roentgen, mogło być zbyt nowatorskie dla 

jego sposobu pojmowania świata. W twierdzeniu, że fizyka jest nauką młodych, jest pewna 
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racja leżąca w tym, że umysł otwarty na nowe poglądy jest warunkiem podstawowym jej 

rozwoju. 

W 1900 roku W.C. Roentgen opuścił Wūrzburg i podjął obowiązki profesora fizyki 

eksperymentalnej oraz dyrektora Instytutu Fizycznego w Monachium. Rok później został 

pierwszym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Chociaż zdawał sobie doskonale 

sprawę z praktycznej wartości wynikow swoich badań, nie angażował się w szybko 

rozwijającą się technologię związaną z promieniowaniem X, ponieważ uważał, że naukowiec 

nie powinien odnosić korzyści materialnych ze swoich odkryć. Podczas pobytu w Monachium 

wiele czasu spędzał w swojej górskiej posiadłości w wiosce Weihelm, gdzie oddawał się 

polowaniom w okolicznych lasach. W 1919 roku po długiej chorobie zmarła jego żona, a rok 

później, wiosną 1920, W.C. Roentgen zrezygnował ze stanowiska w Instytucie Fizycznym. 22 

lipca tego roku wysłał do „Annalen der Physik” swój ostatni artykuł naukowy, poświęcony 

zjawisku fotoprzewodnictwa. Publikacja pojawiła się w numerze datowanym na 1 stycznia 

1921 roku. Tekst napisany przez 75-letniego wówczas uczonego stanowi jeden z jego 

najwybitniejszych wkładów w rozwój fizyki. Po krótkiej chorobie 10 lutego 1923 roku W.C. 

Roentgen zmarł. 

Odkrycie	radioaktywności:	Antoine	Henri	Becquerel	(1852–1908)	

Występowanie w jednej rodzinie wybitnych uzdolnień naukowych na przestrzeni kilku 

pokoleń jest rzadkością. Podkreślaliśmy to przy omawianiu postaci Daniela Bernoulliego: ród 

Bernoullich został przedstawiony jako wyjątek, do których należy zaliczyć także 

Becquerelów. Pierwszym przedstawicielem tej rodziny, który zaznaczył swoją obecność w 

świecie nauki, był Antoine Cesar, którego aktywność naukowa przypadła na lata 1819–1879 i 

który w roku 1837 został uhonorowany Medalem Copleya za pionierskie prace w dziedzinie 

elektrochemii. Jego syn Alexander Edmund publikował artykuły naukowe w latach 1839–

1883. Syn Alexandra, najbardziej znany przedstawiciel rodziny, Antoine Henri (używający 

tylko drugiego imienia) pierwszą pracę naukową opublikował w 1875, a ostatnią w roku 

1908. Dla uzupełnienia informacji o wkładzie rodziny Becquerelów w naukę należy 

przedstawić także syna Henriego, Jeana, zaangażowanego w rozwój fizyki do śmierci w roku 

1953. Pierwsi trzej wymienieni tu przedstawiciele rodziny prowadzili badania nad 

fosforescencją i fluorescencją, a Henri był w pełni świadom ciągłości ich prac badawczych. 

Pracując w tym samym laboratorium i korzystając z tych samych aparatów co ojciec i 

dziadek, odczuwał potrzebę honorowego wywiązania się z odpowiedzialności ciążącej na 

rodzinie. Wypowiadając się na temat odkrycia promieniotwórczości, minimalizował swój 
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wkład, mówiąc: „To odkrycie jest tylko prostym wynikiem prac mojego dziadka i ojca nad 

fosforescencją, bez których moje dokonania nie byłyby możliwe”. 

Henri Becquerel urodził się 16 grudnia 1852 roku w Paryżu. W wieku 19 lat ukończył 

publiczną szkołę średnią Lycée Louis-le-Grand w Paryżu i w roku 1872 rozpoczął naukę w 

École polytechnique. Dwa lata później został studentem École nationale des ponts et 

chaussées, francuskiej wyższej uczelni technicznej, gdzie w 1877 uzyskał stopień inżynierski. 

Przez kolejnych dziesięć lat piastował stanowisko głównego inżyniera tej prestiżowej 

placówki. Jako 23-latek, w roku 1876, został demonstratorem w École polytechnique, a dwa 

lata później asystentem (aide-naturaliste) w Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu. Na 

obydwu stanowiskach podlegał swojemu ojcu Edmundowi, który w obydwu instytucjach 

piastował stanowiska profesorskie: w École polytechnique od roku 1895, a w Muzeum od 

roku 1882. W tym ostatnim profesorem był nie tylko ojciec Henriego, ale również dziadek, a 

także J. Gay-Lussac. Warto wspomnieć, że syn Henriego, Jean, również uzyskał profesurę w 

Muzeum Historii Naturalnej, zostając tym samym czwartym z rodziny piastującym to 

prestiżowe stanowisko.  

Wczesne badania Henriego Becquerela dotyczyły dwóch sfer: prowadził prace nad 

fosforescencją oraz efektem Faradaya, czyli rotacją płaszczyzny polaryzacji światła liniowo 

spolaryzowanego pod działaniem pola magnetycznego. Następnie uczony zajął się 

spektroskopią i skupił się na badaniu widm absorpcyjnych lantanowców, głównie neodymu. 

Po ogłoszeniu przez W.C. Roentgena odkrycia promieni X, które były związane z 

fosforescencją szklanych ścian rurek Crookesa, H. Becquerel, podążając za sugestią Henriego 

Poincare’a, przystąpił do badania zjawiska fosforescencji soli uranowych. Trudno o lepszy 

wybór na drodze do odkrycia promieniotwórczości. Rozpoczynając swoje badania, podzielał 

ogólny pogląd, że promienie rentgenowskie mają związek z fosforescencją. W związku z tym 

wystawił próbkę siarczanu(VI) potasowo-uranowego na działanie promieni słonecznych i 

pozostawił ją na kilka godzin. Po wywołaniu płyty fotograficznej, na której znajdowała się sól 

uranowa, zauważył obraz próbki, co jednoznacznie wskazywało na obecność emitowanego 

promieniowania przenikliwego. W ostateczności badania te doprowadziły do okrycia 

zjawiska promieniotwórczości. Za swoje odkrycie Henri został uhonorowany przez Royal 

Society medalem Rumforda w roku 1900 i medalem Helmholtza w Berlinie w roku 1901. 

Przyjęto go w poczet członków Towarzystwa Królewskiego, Akademii w Berlinie i Rzymie, 

jak również National Academy of Sciences w Waszyngtonie. Uniwersytety w Oksfordzie i 

Cambridge nadały mu doktoraty honorowe. W roku 1903, wspólnie z małżeństwem Curie, 

uzyskał Nagrodę Nobla. W roku 1908 został przewodniczącym Francuskiej Akademii Nauk, 
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ale piastował to stanowisko przez krótki okres. W tym samym roku, 25 sierpnia, zmarł na atak 

serca podczas pobytu na wakacjach na zachodnim wybrzeżu Francji. 

Odkrycie	elektronu:	J.J.	Thomson	(1856–1940)	

Pomiędzy spekulacjami Demokryta a doświadczeniami chemicznymi Johna Daltona 

upłynęły 2000 lat teorii atomowej, przedstawiającej najmniejsze jednostki budulcowe 

pierwiastków jako niepodzielne cząstki. Do czasów eksperymentów Williama Crookesa, 

który dostrzegł „czwarty stan materii” w promieniach katodowych, atomy były postrzegane 

jako homogeniczne twory, niedające się już podzielić na mniejsze fragmenty. Odkrycie W.C. 

Roentgena powodowało, że model niepodzielnego atomu stawał się anachroniczny. Odkrycia, 

które zachwiały poglądy na temat niepodzielności atomu, wyniknęły z badań nad 

promieniami katodowymi, a zatem nic dziwnego, że Joseph John Thomson, profesor fizyki 

eksperymentalnej na Uniwersytecie w Cambridge, postanowił wykorzystać rurki Crookesa w 

badaniach nad przewodnictwem elektrycznym gazów. Niespełna dwa lata później odkrycie 

elektronu spowoduje całkowitą przemianę pojmowania świata atomowego, a zbudowanie 

lampy elektronowej doprowadzi do zmiany świata w sposób, jakiego nie byli w stanie 

przewidzieć ówcześni naukowcy. 

 
Ilustracja Thomsona przedstawiająca rurę Crookesa wykorzystaną podczas odkrycia elektronu. J.J. Thomson. 
„Philosophical Magazine”, 1897, No. 44, p. 293 

Interesującym, ale trudnym zadaniem jest prześledzenie toku myśli J.J. Thomsona w 

odniesieniu do odkrycia elektronu. We wspomnieniach zebranych na kilka lat przed śmiercią 

pisze on: „Początkowo niewielu było takich, którzy wierzyli w istnienie ciał mniejszych niż 

atomy […] Ja sam z wielką niechęcią przyjmowałem taki sposób myślenia wyjaśniając 

wyniki swoich eksperymentów”. Z czego wynikała jego niechęć do bycia pierwszym, który 

odważył się na spojrzenie w świat subatomowy? Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, 

ponieważ sam J.J. Thomson nigdy jej nie udzielił.  

Pod wieloma względami J.J. Thomson był innym typem człowieka niż pozostali 

wielcy naukowcy. Nie było w nim nic z ekscentryka, zapatrzonego w swoje badania 
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akademika czy owładniętego ideą poszukiwacza prawdy naukowej, z jakimi często kojarzy 

się postaci wielkich odkrywców. Pochodził z rodziny o umiarkowanych dochodach, a jego 

edukacja właściwie od samego początku była dotowana. Przez życie szedł, rozpychając się 

łokciami, a jednocześnie utrzymywał bardzo zdroworozsądkowy i serdecznie ludzki punkt 

widzenia. Pomimo zaszczytów i osiągnięć, jakie zgromadził w czasie swojego życia, pozostał 

człowiekiem pokornym, który nigdy nie zatracił daru obserwacji. Kolejny fragment jego 

wspomnień pokazuje jego charakter:  

Miałem dobrych rodziców, dobrych nauczycieli, kolegów, uczniów, dobrych 

przyjaciół, wielkie możliwości, powodzenie i dobre zdrowie […] Gdyby nie 

poświęcenie mojej matki, nie mógłbym ukończyć nauki w Owens College czy 

wreszcie przyjechać do Cambridge […] wydarzenia te determinowały moją karierę 

[…] Przybycie do Trinity i wszystko, co miało znaczenie, było tylko zwykłym 

przypadkiem, który się wydarzył. 

Do tego warto dodać opinię lorda Rayleigha, jednego z biografów J.J. Thomsona, który 

powiedział o nim, że jego sukces na stanowisku dyrektora laboratorium Cavendisha wynikał z 

troski, z jaką traktował swoich uczniów, i zainteresowania, jakim darzył ich osiągnięcia. 

Spójrzmy zatem na biografię tego wielkiego uczonego, opartą na jego własnych 

„Wspomnieniach i refleksjach” (Recollections and Reflections), uzupełnionych o zapiski 

lorda Rayleigha. 

Joseph John Thomson urodził się na przedmieściach Manchesteru 18 grudnia 1856 

roku. Jego ojciec, Joseph James, prowadził rodzinny interes jako księgarz i wydawca. Jako 

młody chłopak Joseph John został wysłany do małej lokalnej szkoły na naukę, zgodnie z 

obowiązującym zwyczajem. Ojciec nie planował posłania syna na studia uniwersyteckie; 

zamiast tego chciał, aby po szkole podjął on pracę w firmie produkującej lokomotywy i został 

kimś w rodzaju inżyniera. W owym czasie nauka zawodu była mniej formalną dziedziną niż 

ma to miejsce obecnie; skoncentrowana głównie na praktyce odbywała się w zakładach 

produkcyjnych, które wymagały od uczniów znacznych opłat za przywilej zdobycia 

praktycznych umiejętności. Gdy młody J.J. Thompson osiągnął wiek 14 lat, czyli mógł podjąć 

pracę w fabryce, okazało się, że lista oczekujących na przyuczenie do zawodu jest bardzo 

długa. Próbujący rozwiązać zaistniałą sytuację ojciec omówił problem ze swoim znajomym, 

który zasugerował, że młodzieniec podczas oczekiwania w kolejce do fabryki może, na 

bardzo korzystnych warunkach finansowych, podjąć naukę w miejscowej uczelni. Jak 
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podkreśla w swoich pamiętnikach sam J.J. Thompson, decyzja ta była jednym z punktów 

zwrotnych w jego życiu.  

Owens College, do którego zapisał się J.J. Thompson, był w Anglii wyjątkowy. W tej 

założonej przez kupca z Manchesteru uczelni prowadzono zajęcia z przedmiotów nauczanych 

na angielskich uniwersytetach, przy czym nie wymagano od studentów religijnych deklaracji, 

jak to miało miejsce w innych szkołach. Nauczycielami byli znani profesorowie różnych 

dziedzin, a wśród nich: Thomas Barker, profesor matematyki i członek Trinity College w 

Oksfordzie; Balfour Stewart, którego wykłady i pisma inspirowały wielu studentów fizyki; 

Osborne Reynolds, inżynier, który zasłynął pracami z zakresu dynamiki płynów, twórca 

prawa, zgodnie z którym dwa zjawiska są podobne, jeżeli wyznaczona dla nich pewna liczba 

(obecnie zwana liczbą Reynoldsa) jest taka sama; H.E. Roscoe, jeden z wybitnych angielskich 

chemików; Stanley Jevons, autor doskonałych opracowań dotyczących logiki; Adolphus 

Ware, profesor historii i języka angielskiego, a następnie prorektor Cambridge University. Tę 

plejadę niezwykłych nauczycieli zamyka James Bryce, profesor prawa, późniejszy lord Bryce, 

ambasador w Waszyngtonie. Dla studenta, który miał zostać inżynierem, zajęcia z 

matematyki i fizyki były najbardziej interesujące. Nic więc dziwnego, że młody J.J. Thomson 

w tych dwóch dziedzinach osiągał najwyższe oceny.  

Pod koniec drugiego roku studiów przedwczesna śmierć ojca, który zmarł w wieku 

zaledwie 39 lat, pokrzyżowała Josephowi Johnowi plany podjęcia stażu w fabryce. 

Postanowiono, że zakończy naukę w college’u i uzyska stopień inżyniera. Kontynuacja nauki 

wymagała jednak opłaty. Z pomocą przyszła uczelnia, która ufundowała stypendium dla J.J. 

Thomsona. Szacunek, jaki wzbudził młody Thomson w kolejnych miesiącach w profesorze T. 

Barkerze, spowodował, że ten przekonał go do pozostania na uczelni i kontynuowania nauki 

matematyki oraz fizyki w takim zakresie, aby móc ubiegać się o stypendium w Trinity 

College w Cambridge. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem, ale w roku 1876 J.J. 

Thomson został przyjęty do Trinity. Na studiach licencjackich był uczniem takich wybitnych 

matematyków, jak E.J. Routh, A. Cayley czy też G.G. Stokes. Egzaminy końcowe (tripos) 

zdawał w roku 1880 i, podobnie jak wcześniej J. Clerk Maxwell, zajął drugą pozycję. 

Pierwszą lokatę uzyskał Joseph Larmor, wybitny matematyk, który później objął stanowisko 

profesora w katedrze Lucasa. W tym samym roku J.J. Thomson przystąpił do egzaminów 

mających zapewnić mu stypendium w Trinity i za pierwszym podejściem odniósł sukces. 

W Trinity, w Laboratorium Cavendisha, rozpoczął badania nad matematycznym 

opisem przepływu energii elektrycznej przez gazy i nad ładunkami elektrycznymi w ruchu, do 

czego zainspirowały go niedawno przedstawione eksperymenty W. Crookesa. Początek badań 
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naukowych J.J. Thomsona zbiegł się w czasie z objęciem kierownictwa laboratorium przez 

lorda Rayleigha. Pod jego kierownictwem Thomson opublikował kilka artykułów, z których 

najbardziej godnym uwagi był ten, w którym opisywał, że poruszająca się naładowana 

elektrycznie cząstka powinna zachowywać tak, jakby była obdarzona dodatkową masą 

pochodzącą z otaczającego ją pola. W roku 1882 J.J. Thomson stanął do konkursu o nagrodę 

Adamsa i zdobył ją w uznaniu za artykuł Treatise on the Motion of Vortex Rings. Tytuł tej 

pracy brzmi obecnie dziwacznie (Rozprawa o ruchu pierścieni wirowych), ale musimy 

pamiętać, że w tamtym czasie teoria wirów lorda Kelvina była jedynym matematycznym 

opisem, na gruncie którego próbowano wyjaśniać zachowanie materii we wszechświecie.  

Sukces, jakim było zdobycie nagrody Adamsa, doprowadził do powołania J.J. 

Thomsona w poczet wykładowców uniwersyteckich w roku 1883, a rok później zapewnił mu 

członkostwo w Royal Society. W tym samym roku lord Rayleigh zrezygnował z profesury w 

katedrze Cavendisha. Dwudziestoośmioletni J.J. Thomson zgłosił na to stanowisko swoją 

kandydaturę, która, ku jego zaskoczeniu, została zaakceptowana. Jak i we wszystkich 

działaniach, jakich się podejmował, tak i w przypadku objęcia stanowiska profesora w 

laboratorium Cavendisha szybko stało się jasne, że odniesie sukces. Liczba studentów 

kierunków ścisłych w krótkim czasie gwałtownie wzrosła, a pozycję J.J. Thomsona 

ugruntowało wydanie, w roku 1893, książki pod tytułem Recent Researches in Electricity and 

Magnetism. Wydarzeniem, które dało mu możliwość rozwoju jednego z wielkich ośrodków 

fizyki i przyniosło sławę laboratorium Cavendisha, było wprowadzenie nowej polityki w 

Cambridge w roku 1895. Zgodnie z nią absolwenci innych uczelni, tak w Anglii, jak i za 

granicą, mogli ubiegać się o przyjęcie do Cambridge, a po dwóch latach pobytu i po złożeniu 

zatwierdzonej pracy kwalifikacyjnej uzyskać bakalaureat (licencjat). Zmiana ta wywarła 

głęboki wpływ na prace naukowe prowadzone w laboratorium, ponieważ napłynęło do niego 

wielu zdolnych studentów z zagranicy, którzy wnieśli istotny wkład w prowadzone badania. 

Już w pierwszej grupie pojawił się zdolny student, który miał zapisać się wielkimi zgłoskami 

w historii fizyki. Tym młodym człowiekiem był Ernest Rutherford z Christchurch w Nowej 

Zelandii, który później objął stanowisko profesora w Laboratorium Cavendisha. 

Rok 1895 był przełomowym w historii fizyki. W listopadzie W.C. Roentgen ogłosił 

odkrycie promieni X, co zapoczątkowało erę współczesnej fizyki. J.J. Thomson od razu 

rozpoczął eksperymenty z tym promieniowaniem i odkrył przewodnictwo gazów, które 

pojawiało się po napromienieniu. Badał jonizację, prąd nasycenia, ruch jonów i ich 

rekombinację. Ale najistotniejszym było stwierdzenie natury promieni katodowych, które 

powstawały w gazach pod niskimi ciśnieniami. J.J. Thompson był jednym z wielu 
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naukowców zajmujących się tym problemem. Jednym z pierwszych, którzy wykazali, że 

wiązka promieni katodowych jest obdarzona ładunkiem ujemnym, a pole magnetyczne 

powoduje jej ugięcie, był francuski badacz Jean Perrin. Nie wykazał on jednak, że ładunki 

ujemne i promienie katodowe są tym samym. Ta zasługa przypadła w udziale J.J. 

Thomsonowi, który nie tylko potwierdził ten fakt, ale również pokazał, że ujemne cząstki są 

takie same we wszystkich gazach, które były używane do generowania promieni katodowych, 

oraz, co istotne, że są to cząstki subatomowe.  

Odkrycie elektronu w roku 1897 spowodowało powstanie wielu nowych problemów 

badawczych; między innymi wymogło rewizję fizycznego opisu materii, natury ładunku 

dodatniego w atomie, stałości i zakresu zmienności ładunków atomowych oraz 

rozmieszczenia ładunków w atomie. W celu wyjaśnienia części z tych zagadnień J.J. 

Thomson wraz ze swoimi studentami podjął próbę określenia wielkości ładunku 

przenoszonego przez jony, używając do tego celu komory C.T.R. Wilsona. Zastosowana 

metoda została później udoskonalona przez Roberta Millikana. Eksperymenty Charlesa Barkli 

z rozpraszaniem promieniowania rentgenowskiego pokazały, że liczba elektronów w lekkich 

pierwiastkach wynosi około połowy wartości liczby atomowej. Ostatecznie J.J. Thomson 

opracował model atomu, w którym elektrony zostały rozmieszczone w pozycjach 

równowagowych w sferze ładunku dodatniego. Tymi badaniami zajmował się do roku 1906, 

kiedy to otrzymał Nagrodę Nobla. W następnym okresie skupił się na badaniach ładunku 

dodatniego występującego w napromienionych gazach. Podczas rozpatrywania tego problemu 

zorientował się, że wygodniej jest stosować równoległe pola magnetyczne i elektryczne, a nie 

prostopadłe, jakie wykorzystywał przy odkryciu elektronu. W polach równoległych ładunki 

dodatnie generują paraboliczne krzywe na płytkach umieszczonych prostopadle do pierwotnej 

ścieżki promieni. Pierwszym badanym gazem był neon, a analiza wyników wykazała 

obecność jonów neonu o masach atomowych 20 i 22. Nie wykryto śladu wskazującego na 

ułamkową masę atomową. Dokładna analiza wyników pokazała, że źródłem cząstek o masach 

atomowych 20 i 22 był neon zawarty w rurze wyładowczej. W tym czasie Frederick Soddy 

wykazał już, na podstawie badań radioaktywności, istnienie izotopów, o różnych masach 

atomowych, danego pierwiastka radioaktywnego. Eksperymenty J.J. Thomsona udowodniły 

natomiast, że nie tylko radioaktywne pierwiastki mogą mieć odmiany izotopowe. Wybuch I 

wojny światowej uniemożliwił kontunuowanie badań. 

Lata 1914–1918 J. J. Thomson spędził, działając w komitetach doradczych i w Board 

of Inventions and Research pod kierunkiem lorda Fishera. W roku 1915 zastąpił W. Crookesa 

na stanowisku przewodniczącego Royal Society. Na początku 1918 roku zmarł dr H. 
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Montague Butler, przewodniczący Trinity College. Stanowisko to jest jedynym w Cambridge, 

którego obsadzenie jest w gestii Korony. Premier David Lloyd George zaproponował objęcie 

tej posady J.J. Thomsonowi, który przyjął propozycję. W następnym roku, w wieku 63 lat, J.J. 

Thomson zrezygnował z profesury Cavendisha po 35 latach pracy, podczas której uczynił z 

Cavendish Laboratory jednym z najwybitniejszych centrów fizyki na świecie. Jak pisał lord 

Rayleigh, sukces Thomsona był wynikiem „jego osobowości, płodności umysłu, życzliwego 

zainteresowania studentami i prawdziwego entuzjazmu z jakim podchodził do ich sukcesów”. 

Rezygnacja ze stanowiska profesora i przejście na emeryturę nie oznaczały zerwania z fizyką. 

Uczony nadal prowadził wykłady i brał udział w badaniach, a jego późniejsze prace dotyczyły 

właściwości elektronu. W nawale obowiązków administracyjnych znalazł czas, aby być na 

bieżąco w szybko rozwijającej się fizyce, która w połowie lat dwudziestych XX wieku dzięki 

pracom Louisa de Broglie’a, Wernera Heisenberga i Erwina Schrödingera przyniosła 

całkowicie zmienioną koncepcję budowy materii – falową naturę cząstek. J. J. Thomson był 

zwolennikiem teorii falowej i usilnie ją popierał. Interesującym jest fakt, że w doświadczeniu 

potwierdzającym hipotezę Luisa de Broglie’a o falowej naturze elektronu, przeprowadzonym 

przez C. Davissona i L. Germera w roku 1927 w USA , uczestniczył syn J.J. Thomsona – G.P. 

Thomson.  

Niewielka monografia J.J. Thomsona Beyond the Electron, dotycząca falowej natury 

elektronu, ukazała się w roku 1929. Ostatnia publikacja uczonego, napisana na rok przed 

śmiercią, nosi tytuł Electron Waves. W ciągu swojego życia J.J. Thompson opublikował 

ponad 200 prac naukowych oraz napisał 16 książek, w tym jedną z synem i jeden podręcznik 

z J.H. Poyntingiem.  

Studenci J.J. Thomsona z Laboratorium Cavendisha wywarli ogromny wpływ na 

światową fizykę. Profesor A.W. Aston napisał o studiach w Laboratorium Cavendisha 

kierowanym przez J.J. Thomsona, że podczas pracy w tym miejscu nigdy nie było się 

pozbawionym emocji. Kiedy wyniki eksperymentów potwierdzały stawiane hipotezy, 

bezgraniczny, wręcz dziecinny entuzjazm J.J. Thomsona był zaraźliwy, a czasami nawet – 

żenująco zawstydzający. Negatywy zdjęć musiano chować, bo niecierpliwy J.J. Thomson 

chciał je obrabiać, zanim jeszcze wyschła na nich emulsja. Gdy następowały usterki 

aparatury, człowiek, który ją zaprojektował, zbudował i pracował na niej, popadał w rozpacz, 

siadał przy swoim małym biurku w rogu pomieszczenia i rysował oraz zapisywał wzory 

matematyczne, gdzie popadnie: na okładkach prac magisterskich, starych kopertach, a nawet 

na książeczce czekowej laboratorium. Te przypadkowe zapiski miały na celu stworzenie 

nowej, wspaniałej koncepcji czy też wyjaśnienie przyczyny awarii aparatury, ale również były 
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formą rozładowania frustracji. Intuicyjną umiejętność zrozumienia funkcjonowania aparatury 

przez Thompsona Aston uważał, jak sam pisał, za coś zbliżonego do cudu, oznakę wielkiego 

geniuszu.  

Charakterystykę osoby J.J. Thomsona, szczególnie w późniejszych latach jego życia, 

najlepiej oddaje lord Rayleigh, który pisał o nim, że był człowiekiem, który nie wahał się 

przed wyrażaniem opinii, nawet jeżeli nie przemyślał swoich wypowiedzi do końca. Jego 

gotowość do dyskusji i pobudzająca osobowość sprawiały, że był bardzo chętnie słuchany. … 

Nie władał żadnym obcym językiem, i w żadnym nawet nie próbował mówić. W tej kwestii 

zawsze polegał na swojej żonie. Doskonale natomiast rozumiał pisane teksty w językach 

niemieckim i francuskim, choć nigdy nie pisał ani nie mówił w tych językach. … Jego relacje 

z młodszymi członkami Trinity były przyjacielskie. Rozkoszował się imprezami sportowymi i 

nic nie cieszyło go bardziej niż oglądanie meczu piłkarskiego czy imprezy sportowej z 

udziałem zawodników z college’u. Zaproszenie na nieformalne spotkanie w klubie 

wystosowane przez studentów sprawiało mu większą satysfakcję niż uczestnictwo w 

konferencjach organizowanych przez gremia uniwersyteckie z całego świata. 

Zanim J.J. Thomson rozpoczął badania promieniowania katodowego, przepływ prądu 

elektrycznego przez gazy pod niskim ciśnieniem był analizowany przez lata. Udoskonalenie 

technik próżniowych pozwoliło na śledzenie procesów elektrodowych w warunkach 

próżniowych. W takim wypadku emisja katodowa prezentowała się jako skoncentrowana 

wiązka, ale najważniejszym problemem stojącym przed fizykami w połowie lat 

dziewięćdziesiątych XIX wieku była natura tej wiązki. J.J. Thomson opisał ten problem w 

pierwszym akapicie swojej pracy z roku 1897, zatytułowanej Cathode Rays. Fizycy 

rozpatrujący to zagadnienie próbowali je wyjaśniać albo na gruncie teorii falowej, albo 

korpuskularnej, co prowadziło do poważnych trudności w podjęciu ostatecznej decyzji. J.J. 

Thomson był przekonany, że promieniowanie to ma charakter korpuskularny. W swoim 

artykule odniósł się do eksperymentów J. Perrina, który stwierdził, że promieniowanie 

katodowe powoduje elektryczne naładowanie elektroskopu. J.J. Thomson powtórzył 

doświadczenie J. Perrina i jednoznacznie potwierdził, że promieniowanie katodowe jest 

strumieniem obdarzonych ładunkiem cząstek. Najistotniejszym elementem artykułu Cathode 

Rays jest określenie stosunku ładunku do masy cząstek. Autor dokonał tego 

eksperymentalnie: najpierw odchylił cząstki w polu elektrycznym skierowanym prostopadle 

do wiązki promieni katodowych, a następnie poddał wiązkę ją działaniu pola magnetycznego 

prostopadłego do przyłożonego pola elektrycznego i przywrócił ją do pierwotnego kierunku. 

Ponieważ wpływ pola elektrycznego jest równoważony przez pole magnetyczne, można 
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znaleźć matematyczną zależność stosunku ładunku do masy w kategorii geometrii rury 

wyładowczej i znanych pól elektrycznych i magnetycznych. J.J. Thompson badał wiele 

różnych gazów i stwierdził, że stosunek ładunku do masy jest niezależny od rodzaju katody. 

Bezpośrednią konsekwencją badań było stwierdzenie, że stosunek masy cząstki będącej 

składnikiem promieniowania katodowego do jej ładunku jest około 2000 razy mniejszy niż 

ten sam stosunek dla najlżejszego jonu wodorowego. Dla J.J. Thomsona taki wynik oznaczał, 

że cząstki tworzące promienie katodowe są nową formą materii, która nie miała dotąd miejsca 

w układzie okresowym pierwiastków. Wyniki swoich badań zinterpretował następująco:  

[Promieniowanie katodowe jest] materią w nowym stanie, stanie, w którym dalszy 

podział materii odbywa się znacznie dalej niż w zwykłym stanie gazowym: stanie, w 

którym wszelka materia [...] jest tego samego rodzaju; ta materia jest substancją, z 

której zbudowane są wszystkie pierwiastki chemiczne. 

Odkrycie	polonu	i	radu:	Pierre	Curie	(1859–1906)	i	Maria	

Skłodowska	Curie	(1867–1934)	

Przed zawartym w roku 1895 małżeństwem z Marią Skłodowską Piotr Curie miał już 

ugruntowaną pozycję w fizyce dzięki odkryciu efektu piezoelektrycznego, którego 14 lat 

wcześniej dokonali on i jego brat Jacques. Efekt ten polega na pojawieniu się na powierzchni 

odpowiednio przygotowanych kryształów, na przykład kwarcu, dodatnio i ujemnie 

naładowanych obszarów, gdy kryształ zostanie poddany naprężeniu. Oczywiście zachodzi też 

proces odwrotny: gdy kryształ umieści się pomiędzy naładowanymi płytkami metalowymi, 

indukowane jest w nim naprężenie mechaniczne. Jeżeli do płytek przykłada się napięcie 

zmienne, a okres drgań swobodnych kryształu jest taki sam, jak przyłożonego napięcia, to 

powstaje rezonans. Taki stabilny układ rezonansowy znalazł szerokie zastosowanie w 

kontrolowaniu częstotliwości oscylatorów, ma zatem ogromne znaczenie chociażby w 

przemyśle telekomunikacyjnym. Dodatkowo Pierre opublikował jedną z najbardziej 

użytecznych prac w historii magnetyzmu, dotyczącą zmienności temperaturowej podatności 

magnetycznej substancji. Chociaż pomiary podatności magnetycznej wielu substancji zostały 

wcześniej wykonane, to nie można było wyciągnąć ogólnych wniosków, a zależność 

temperaturowa była bardzo słabo zbadana. W wyniku badań Pierre’a Curie stało się jasne, że 

dia- i paramagnetyzm są różnymi zjawiskami, a ferromagnetyzm jest w jakiś sposób związany 

z paramagnetyzmem, ponieważ ten pierwszy przechodzi w drugi w pewnej temperaturze, 

nazywanej obecnie temperaturą Curie. 
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Pierre Curie urodził się 15 maja 1859 roku w Paryżu jako syn lekarza. Pierwsze nauki 

pobierał w domu, a następnie kształcił się na Sorbonie. Jako 19-latek rozpoczął pracę na 

stanowisku asystenta w laboratorium Faculté des Sciences na Uniwersytecie Montpelier. Po 

czterech latach został mianowany szefem laboratorium w École supérieure de physique et de 

chimie w Paryżu. To tutaj przeprowadził badania nad magnetyzmem, mimo że dysponował 

bardzo skąpymi środkami. Pierre był idealistą i marzycielem całkowicie poświęconym swojej 

pracy. Jego zamiłowanie do fizyki nie było obarczone chęcią uzyskania stanowisk czy 

korzyści majątkowych. Gdy dyrektor uczelni zaproponował mu medal, Pierre odmówił tymi 

słowami: „Jeżeli wystarasz się dla mnie o to wyróżnienie, postawisz mnie przed 

koniecznością odmowy, ponieważ zdecydowałem, że nigdy nie przyjmę żadnych ozdób 

jakiekolwiek rodzaju”. Tak wyglądała sytuacja, gdy na początku 1894 roku poznał Marię 

Skłodowską, studentkę fizyki na Sorbonie.  

Maria, córka polskich nauczycieli, urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. 

Już jako dziecko wykazywała się ponadprzeciętną inteligencją. Ze względu na sytuację 

rodziny koniecznym stało się, aby po ukończeniu liceum podjęła pracę. Przez sześć lat, od 

września 1885 do września 1891 roku, pracowała jako guwernantka, aby zaoszczędzić 

pieniądze na studia uniwersyteckie. W tym czasie polskie prawo zabraniało kobietom 

zdobywania wyższego wykształcenia. W Paryżu mieszkała jej zamężna siostra, Bronisława, 

która była lekarką, i która wraz z mężem pomagała siostrze w zorganizowaniu warunków 

umożliwiających podjęcie nauki na Sorbonie. Niestety okazało się to niemożliwe ze względu 

na zbyt długą przerwę Marii w nauce. Dodatkowym problemem była odległość dzieląca dom 

Bronisławy od Sorbony. Maria przeniosła się do najtańszej dzielnicy w pobliżu uniwersytetu. 

Dysponowała budżetem w wysokości 100 franków, który musiał wystarczyć na wszystko 

łącznie z opłatami uniwersyteckimi. Tak skromne zasoby finansowe nie wystarczały nawet na 

odpowiednie jedzenie, nie mówiąc o ogrzewaniu mieszkania, ale determinacja Marii była 

ogromna. W lipcu 1893 roku zdała egzamin magisterski z fizyki z pierwszą lokatą i wróciła 

do Polski, aby podreperować nadszarpnięte zdrowie. Następnej jesieni wróciła na Sorbonę 

aby, dzięki niewielkiemu stypendium, dokończyć studia magisterskie z matematyki. W tym 

czasie poznała Pierre’a Curie. Rok później byli już małżeństwem, co umożliwiło im wspólną 

pracę w laboratorium w École supérieure de physique et de chimie. Praca w laboratorium 

została na krótko przerwana w roku 1897, kiedy to urodziła się ich pierwsza córka Irena. 

Doniesienia o odkryciu A.H. Becquerela i wstępne badania zjawiska radioaktywności 

przypadają na krótki okres trzech miesięcy od końca lutego do maja 1886 roku. Po tym 

okresie Becquerel wrócił do prac z dziedziny magnetooptyki. Wydaje się to dziwne, ale 
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zagadnieniem radioaktywności nie zajmował się nikt przez około półtora roku. Problem 

zaintrygował Marię Skłodowską-Curie i na początku roku 1898 rozpoczęła ona badania 

promieniowania emitowanego przez sole uranowe. Należy pamiętać, że A.H. Becquerel 

doszedł do prawidłowego wniosku, że promieniowanie to pochodzi z atomów uranu 

niezależnie od tego, w jakim związku chemicznym one występują. Chociaż uczony 

przeprowadził badania fosforyzujących siarczków takich metali, jak wapń, stront i cynk, to 

ani on, ani nikt inny nie zadał sobie trudu przeprowadzenia systematycznych poszukiwań 

innych metali, które też mogą być radioaktywne. Na taki pomysł wpadła Maria i wkrótce 

odkryła, że tor i jego związki również są radioaktywne, podobnie jak uran. Przeprowadzane 

przez nią testy polegały na umieszczeniu badanej próbki na dolnej z dwóch płyt metalowych 

odsuniętych od siebie na odległość 3 cm. Różnica potencjałów pomiędzy płytkami wynosiła 

100 woltów, a prąd wytwarzany w wyniku radioaktywności badanych próbek mierzono za 

pomocą elektrometru. Kilka dni po ukazaniu się drukiem pracy Marii donoszącej o 

aktywności toru podobnego odkrycia dokonał w Niemczech G.C. Schmidt.  

Podczas badania rud uranu Maria Skłodowska stwierdziła, że blenda smolista oraz 

torbernit wykazywały większą aktywność niż wydzielony z nich uran. Taki wynik 

wskazywał, że w rudzie zawarty jest jakiś nieznany jeszcze pierwiastek. W tym momencie 

Maria i Piotr Curie połączyli siły, aby go odkryć. Blendę uranową poddali obróbce 

chemicznej i stwierdzili, że frakcja zawierająca siarczek bizmutu wykazuje najwyższą 

aktywność. Najbardziej efektywną metodą wydzielenia aktywnego składnika było 

wygrzewanie frakcji w temperaturze 700°C, w wyniku czego aktywna substancja osadzała się 

na ściankach naczynia. Małżeństwo Curie zaproponowało nazwę polon dla nowo odkrytego 

pierwiastka dla uhonorowania ojczyzny Marii. W trakcie dalszych badań znaleźli jeszcze 

bardziej aktywny składnik blendy uranowej o właściwościach podobnych do baru. Ten 

pierwiastek został ostatecznie nazwany radem. Badania tego pierwiastka zakończyli, przy 

udziale G. Bemonta, pod koniec 1898 roku. 

Początkowo polon i rad zostały scharakteryzowane jedynie na podstawie aktywności 

osadów wydzielonych z próbek blendy uranowej. Aby ogłosić odkrycie nowych 

pierwiastków, trzeba było wydzielić je w formie pozwalającej na określenie ich mas 

atomowych. W celu dokonania niezbędnych pomiarów konieczne było przerobienie 

znacznych ilości blendy uranowej, w której pierwiastki te występują tylko w niewielkich 

ilościach. Aby osiągnąć zadowalający rezultat, należało przerobić tony blendy uranowej, 

jednak dostarczenie takich ilości rudy do Paryża przekraczało możliwości finansowe 

małżeństwa Curie. Trudność tę rozwiązała darowizna tony rudy, z której wydzielono 
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wcześniej uran, pochodząca z kopalni w Jachimowie w Czechach, Po uzyskaniu rudy 

potrzebne było tylko odpowiednio duże laboratorium, w którym można by obrobić 

chemicznie tak znaczną partię materiału. Jedynym dostępnym miejscem okazała się stara 

szopa z dziurawymi oknami, usytuowana na dziedzińcu małego laboratorium, w którym 

pracowała Maria Skłodowska-Curie. W rozlatującym się budynku, gdzie zimą hulał mroźny 

wiatr, a latem było potwornie gorąco, para uczonych spędziła 45 miesięcy praktycznie 

nieprzerwanej pracy, co pozwoliło im na wydzielenie próbki czystego chlorku radu i 

określenie masy atomowej metalu. Sukces, okupiony wyczerpaniem małżonków, którzy 

prowadząc badania, musieli podjąć dodatkowe obowiązki nauczycielskie w celu zapewnienia 

dochodów wystarczających do utrzymania siebie i dziecka, osiągnięto w roku 1902.  

Dla współczesnych studentów fizyki i chemii inspirację może stanowić fakt, że Maria 

Skłodowska podjęła badania nad promieniotwórczością dla uzyskania stopnia doktorskiego. 

Czteroletnie, pochłaniające czas i siły badania radioaktywnego radu były jednak tak 

intensywne, że nie miała czasu na załatwienie formalności związanych z przewodem 

doktorskim. Dopiero w czerwcu 1903 roku przeprowadzono egzamin i przyznano jej doktorat. 

Sześć miesięcy później Maria i Piotr Curie podzielili się Nagrodą Nobla z Henri 

Becquerelem, odkrywcą zjawiska promieniotwórczości. Maria Skłodowska nie była obecna 

na ceremonii wręczenia nagrody z powodu złego stanu zdrowia. Co charakterystyczne, 

małżeństwo Curie odmówiło wszystkich zaproszeń na wykłady i ceremonialne przyjęcia; 

honorowali jedynie zebrania naukowe. 

Po uzyskaniu Nagrody Nobla małżonkowie kontynuowali badania nad 

właściwościami radu. W grudniu 1904 roku urodziła się ich druga córka, Ewa. Pierre Curie od 

dawna starał się o posadę na Sorbonie, którą teraz, w roku 1905, stworzono specjalnie dla 

niego. Wybór do Francuskiej Akademii Nauk, którego wcześniej mu odmówiono, teraz 

poddano pod głosowanie, ale, co zaskakujące, odbyła się zaciekła rywalizacja pomiędzy nim 

a pewnym mało znanym naukowcem.  

19 kwietnia 1906 roku otoczony pasmem sukcesów i jasnych perspektyw na 

przyszłość Pierre Curie zginął w wypadku. Przechodzący przez ulicę deszczowego dnia 

zaledwie 42-letni uczony został przejechany przez ciężki konny wóz. Maria Skłodowska-

Curie kontynuowała prace, które rozpoczęła z mężem na Sorbonie. W 1911 roku otrzymała 

drugą Nagrodę Nobla, tym razem z chemii. Była pierwszą i jak dotąd jedyną kobietą, która 

uzyskała to prestiżowe wyróżnienie dwukrotnie. Takie uznanie wymagało od naukowego 

środowiska francuskiego namacalnego wyrazu uznania dla jej osiągnięć. W związku z tym w 

lipcu 1914 roku został powołany Instytut Radowy w Paryżu. Wybuch I wojny światowej 
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uniemożliwił oficjalną pracę w Instytucie; badania rozpoczęto w roku 1919. W tym czasie do 

Marii dołączyła jej starsza córka Irena, która później została żoną Frédérica Joliot, z którym w 

roku 1935 podzieliła się Nagrodą Nobla z fizyki za odkrycie sztucznej radioaktywności.  

Maria Skłodowska-Curie pracowała naukowo do śmierci wywołanej anemią 

spowodowaną długoletnią ekspozycją na promieniowanie. Zmarła 4 lipca 1934 roku. 

Wygłaszający mowę o Marii Skłodowskiej-Curie Albert Einstein powiedział:  

Jej siła, czystość woli, wyrzeczenie samej siebie, niezniszczalna pewność myśli – 

nagromadzenie tych cech jest rzadko spotykane w osobie jednego człowieka. […] 

Największe osiągnięcie naukowe w jej życiu – udowodnienie istnienia pierwiastków 

radioaktywnych i ich wyizolowanie – zawdzięcza nie tylko intuicji, ale również 

oddaniu i nieustępliwemu poddaniu się niewyobrażalnym trudom, jakie historia 

eksperymentalnej nauki rzadko odnotowuje. 

Odkrycie	promieniowania	alfa	i	beta:	Ernest	Rutherford	(1871–1931)	

Po odkryciu H. Becquerela, że uran emituje przenikliwe promieniowanie, szybko 

nastąpiło odkrycie podobnych właściwości toru, a wkrótce potem – wydzielenie polonu i radu 

przez Marię Skłodowską-Curie. Natura promieniowania pozostawała jednak nieznana. Ernest 

Rutherford współpracujący z J.J. Thomsonem w Cavendish Laboratory w Cambridge 

zainteresował się tym problemem i rozpoczął badania mające na celu jego wyjaśnienie. H. 

Becquerel wykazał, że promieniowanie emitowane przez uran powoduje jonizację powietrza, 

podobnie jak promieniowanie rentgenowskie. E. Rutherford, pod kierunkiem J.J. Thomsona, 

badał zjawisko jonizacji gazów poddanych działaniu promieniowania X, a w związku z tym 

był dobrze przygotowany do zmierzenia się z problemem działania promieniowania 

emitowanego przez uran. W zatytułowanej Uranium Radiation and the Electrical Conduction 

Produced by It pracy z roku 1899 dokonał porównania sposobów detekcji promieniowania 

przy użyciu płyt fotograficznych i metod elektrycznych wykorzystywanych w swoich 

badaniach. Następnie próbował sprawdzić, czy promieniowanie emitowane przez uran ulega 

załamaniu podczas przechodzenia przez pryzmaty wykonane ze szkła, aluminium, a nawet 

wosku. Ewentualne ugięcie promieniowania próbował określić, analizując płyty fotograficzne 

ustawione na jego drodze. Nie zaobserwował żadnych efektów. W następnym kroku opisał 

proces jonizacji powietrza poddanego działaniu promieniowania emitowanego przez uran. 

Stwierdził, że wyniki eksperymentalne potwierdzają zaproponowany model, a umieszczenie 

kolejnych warstw cienkiej folii aluminiowej nad próbką uranu powoduje stałe obniżenie 
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prądu jonizacji powietrza, co wynika z absorpcji promieniowania przez warstwy aluminium. 

Użycie grubszych folii aluminiowych dawało ten sam rezultat, aż do momentu, gdy grubość 

folii przekroczyła 0,002 cm. Kolejny silny spadek zdolności jonizacyjnej promieniowania 

występował gdy grubości folii aluminiowej osiągnęła wartość 0,006 cm. Wynikało z tego, że 

promieniowanie emitowane przez uran nie jest jednorodne i składa się przynajmniej z dwóch 

różnych składników. Pierwsze, silnie pochłaniane przez metalową folię, E. Rutherford 

określił jako promieniowanie alfa, a drugie, bardziej przenikliwe – beta. Każda ze składowych 

była homogeniczna, ale dalej nie było wiadomo, czym są obydwa rodzaje promieniowania. E. 

Rutherford zakończył tę część swojego artykułu stwierdzeniem, że „przyczyna i pochodzenie 

promieniowania nieustannie emitowanego przez uran i jego sole pozostaje tajemnicą”. 

Ernest Rutherford urodził się 30 sierpnia 1871 roku w Brightwater, znajdującym się 

około dwunastu mil na południe od Nelson, jednego z głównych miast na północnym 

wybrzeżu Wyspy Południowej w Nowej Zelandii. Jego rodzice, James Rutherford i Martha 

Thomson, przybyli do Nowej Zelandii ze Szkocji. Ernest miał liczne rodzeństwo: sześciu 

braci i pięć sióstr. Gdy miał cztery lata, rodzina przeniosła się do miasteczka Foxhill. W 1882 

roku, po siedmioletnim pobycie w tym miejscu, Rutherfordowie przeprowadzili się do 

Havelock na północno-wschodnim wybrzeżu. Jedenastoletni wówczas Ernest otrzymał 

stypendium za osiągnięcia w nauce, które pozwoliło mu na wstąpienie do Nelson College, co 

było wydarzeniem decydującym o jego dalszym życiu. W Nelson College pracowało wielu 

wybitnych nauczycieli przedmiotów ścisłych, a matematyki uczył Szkot S. S. Littlejohn. E. 

Rutherford był wybitnym uczniem, zajmującym pierwsze miejsce we wszystkich 

przedmiotach z programu nauczania. Mniej więcej w tym czasie rodzina po raz kolejny 

zmieniła miejsce zamieszkania, przeprowadzając się do Pungarehu na Wyspie Północnej, 

gdzie ojciec założył dochodową firmę zajmującą się produkcją i eksportem lnu. W 1889 roku 

osiemnastoletni Ernest zdobył stypendium w Canterbury College, będącym częścią 

Uniwersytetu Nowej Zelandii. Po pięciu latach nauki uzyskał stopień magistra, zajmując 

pierwsze miejsce w matematyce i fizyce. Na ostatnim roku studiów zafascynowany 

odkryciem przez H. Hertza fal elektromagnetycznym zbudował oscylator i odbiornik 

wyposażony w detektor magnetyczny swojego projektu w piwnicy uczelni. Za pomocą 

swojego aparatu był w stanie wykrywać fale elektromagnetyczne w promieniu 60 stóp, 

pomimo ekranujących ścian budynku. W tym czasie Uniwersytet w Cambridge otworzył 

swoje podwoje dla studentów z innych krajów. Po dwóch latach uczęszczania na zajęcia i 

przedstawieniu odpowiedniej pracy dyplomowej student mógł uzyskać stopień licencjata. W 

roku 1851 jedno ze stypendiów w Cambridge przeznaczono dla studenta z Nowej Zelandii, a 
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E. Rutherford miał to szczęście, że udało mu się je uzyskać. Jak można przeczytać w biografii 

napisanej przez A. S. Eve, gdy matka przyszła powiedzieć Ernestowi o uzyskaniu 

stypendium, „kopał [on] ziemniaki, śmiał się, wykrzykując, to ostatni ziemniak, jaki 

wykopie”. 

We wrześniu 1895 roku, w wieku 24 lat, E. Rutherford przybył do Cambridge i jako 

pierwszy z nowych studentów został przyjęty przez J.J. Thomsona w Laboratorium 

Cavendisha. Kontynuował badania nad falami elektromagnetycznymi: ulepszył aparaturę 

zmontowaną w Nowej Zelandii w taki sposób, że był w stanie przesyłać sygnały na odległość 

ponad pół mili. To osiągnięcie przyciągnęło uwagę pracowników uniwersytetu i zapewniło 

mu reputację wybitnego studenta. Wiosną 1896 roku rozpoczął zlecone przez J.J. Thomsona 

badania nad jonizacją powietrza wywołaną promieniowaniem rentgenowskim. Później 

rozszerzył je o jonizację atomów cynku wywołaną promieniowaniem ultrafioletowym. Prace 

te prowadził przez lata 1897 i 1898. Pod koniec tego okresu E. Rutherford zainteresował się 

promieniowaniem jonizującym uranu. Przed ukończeniem prac, latem 1898 roku, 

zaproponowano mu objęcie profesury w katedrze fizyki na Uniwersytecie McGill w 

kanadyjskim Montrealu. Opuścił Cambridge na początku września, a publikację 

podsumowującą jego badania nad promieniowaniem jonizującym wysłał już z Uniwersytetu 

McGill. 

Odkrycie	promieni	gamma:	Paul	Villard	(1860–1934)	

Paul Villard urodził się w Lyonie we Francji 28 września 1860 roku jako jedyny syn 

rodziców angielskiego pochodzenia. Jego ojciec był artystą muzykiem. Jako młody człowiek 

Paul cieszył się znaczną swobodą, przez co wykształcenie, jakie uzyskał w liceum w Lyonie, 

było, delikatnie mówiąc, bardzo ograniczone. W wieku 21 lat wstąpił do École normale 

supérieure w Paryżu, przenosząc swoje luźne podejście do nauki na forum tej uczelni. Po 

uzyskaniu dyplomu kontynuował naukę w kilku liceach, zanim przyjął stanowisko laboranta 

na Uniwersytecie w Montpellier. Praca na tej uczelni zainteresowała go nauką. Ponieważ 

posiadał środki zapewniające mu zaspokojenie potrzeb, zrezygnował z posady i całą swoją 

energię poświęcił zaawansowanym studiom chemicznym w École normale supérieure. Po 

uzyskaniu doktoratu pozostał w École, gdzie kontynuował badania. Nigdy się nie ożenił; 

poświęcił się bez reszty pracy w laboratorium nad promieniami katodowymi i 

rentgenowskimi. W czasie badania emisji radu odkrył promieniowanie gamma. P. Villard był 

również wynalazcą, ale nie czerpał korzyści finansowych ze swoich prac. Najcenniejszym dla 

niego wyróżnieniem było przyjęcie w poczet francuskiej Akademii Nauk w roku 1908. W 
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późniejszych latach podupadł na zdrowiu, co było spowodowane najprawdopodobniej 

narażeniem na promieniowanie. Zmarł w Bayonne 13 stycznia 1934 roku.  

Swoje badania nad właściwościami promieni katodowych i emitowanych przez rad 

podsumował w pracy zatytułowanej On the Reflection and Refraction of Cathode Rays and 

Deflectable Rays of Radium, wydanej w roku 1900. W pierwszej części artykułu skupił się na 

zachowaniu wiązki promieni katodowych padających na cienką, izolowaną, płytkę, 

omawiając charakter promieniowania odbitego. Następnie opisał użycie folii aluminiowej o 

grubości 0,02 mm do zbadania załamania wiązki promieni katodowych. Podczas tego 

eksperymentu zaobserwował promieniowanie wychodzące z drugiej strony folii, które 

scharakteryzował jako widoczne załamanie, ale które było w rzeczywistości emisją wtórną. W 

artykule opisał także badania nad refrakcją promieniowania emitowanego przez rad, podczas 

których stosował folię o grubości 0,3 mm. Właśnie podczas tego eksperymentu odkrył, że rad 

emituje bardzo przenikliwe promieniowanie, które nie jest odchylane przez pole 

magnetyczne, a tym samym nie niesie ze sobą ładunku elektrycznego. Promieniowanie to 

stało się wkrótce znane pod nazwą promieniowania gamma, którego charakter jest taki sam, 

jak bardzo przenikliwego promieniowania rentgenowskiego. 

Transmutacja	pierwiastków:	Ernest	Rutherford	(1871–1937)	i	

Frederick	Soddy	(1877–1956)	

Wczesne eksperymenty nie dawały żadnych powodów do przypuszczeń, że emisja 

promieniowania alfa i beta powoduje jakiekolwiek zmiany pierwiastków je emitujących, a 

nawet nie stwierdzono zmian intensywność emisji w czasie. Później małżeństwo Curie 

odkryło sztuczną radioaktywność wzbudzaną przez rad. Na początku 1900 roku Ernest 

Rutherford odkrył „emanację” toru, czyli radioaktywny gaz, i zauważył, że wywołuje on 

również zjawisko wzbudzonej radioaktywności. Jednocześnie uczony ten odkrył nowy i 

zaskakujący fakt, którym było stwierdzenie, że aktywność promieniotwórcza maleje 

wykładniczo wraz z upływem czasu. Po tych odkryciach E. Rutherford opuścił Kanadę i udał 

się do Nowej Zelandii, aby odwiedzić rodziców i poślubić Mary Newton. Podczas jego 

pobytu w Nowej Zelandii miało miejsce doniosłe wydarzenie w dziedzinie badania 

radioaktywności. W maju 1900 roku sir William Crookes ogłosił odkrycie uranu–X. Otrzymał 

go po potraktowaniu roztworu soli uranowych węglanem amonu, a następnie rozpuszczeniu 

wytrąconego węglanu uranylowego w nadmiarze węglanu amonu. Pozostały w zlewce jasny 

osad odsączył i stwierdził, że cała aktywność początkowej próbki soli uranowych pozostała w 
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odsączonym osadzie nazwanym uranem–X. W związku z tym odkryciem chemia substancji 

promieniotwórczych nabrała doniosłego znaczenia.  

Po powrocie do Montrealu E. Rutherford zdał sobie sprawę, że będzie potrzebował 

zdolnego współpracownika, który pomoże mu przy wykonywaniu analiz chemicznych. Jego 

niezwykłe szczęście zadziałało i tym razem. Latem do zespołu chemików dołączył bardzo 

zdolny młody człowiek – Frederick Soddy – energiczny 23-letni młodzieniec, który był 

absolwentem Oksfordu aplikującym o profesurę na Uniwersytecie w Toronto. Nie miał 

cierpliwości, by czekać na informację o losach swojego podania, i postanowił osobiście 

stawić się w Toronto. Po wylądowaniu w Nowym Jorku od razu wsiadł w pociąg do Kanady. 

Po drodze przeczytał w gazecie, że wakat na stanowisku, o które się ubiegał, został 

wypełniony. W związku z tym postanowił zatrzymać się na moment w Montrealu, aby 

zapoznać się z nowym laboratorium McDonalda na Uniwersytecie McGilla. Tutaj profesor 

chemii oprowadzający go po laboratorium zaproponował mu przeprowadzenie pokazowych 

doświadczeń, co F. Soddy bez wahania zaakceptował. W ten sposób związał się z 

Uniwersytetem McGilla, a wkrótce potem z Ernestem Rutherfordem. Na początku 1901 roku 

zrezygnował z nominacji na stanowisko profesorskie, aby w całości poświęcić się pracy nad 

radioaktywnością.  

W 1902 roku w „Philosophical Magazine” ukazał się artykuł F. Soddy’ego i E. 

Rutherforda zatytułowany The Cause and Nature of Radioactivity. Zawierał epokowe 

doniesienie o niestabilności atomów, które chemia od zawsze uważała za trwałe, oraz teorię 

przemian pierwiastków promieniotwórczych wynikającą ze zmian atomów uranu i toru w 

wyniku emisji promieniowania w atomy innych pierwiastków chemicznych. Powstające 

pierwiastki są również promieniotwórcze i ulegają wykładniczemu rozkładowi z określonym 

okresem półtrwania. Istota artykułu wywodzi się z wykazania, że roztwór azotanu(V) toru(IV) 

potraktowany amoniakiem strąca osad, będący wodorotlenkiem toru(IV), natomiast 

pozostawiają azotan(V) amonu w roztworze. Gdy osad wodorotlenku toru(IV) potraktuje się 

kwasem azotowym(V), w roztworze pojawia się azotan(V) toru(IV)5. Dodanie kolejnej porcji 

amoniaku do tego roztworu strąca kolejną porcję wodorotlenku toru(IV). Pozostałe w 

roztworze sole amonowe poddano rozkładowi termicznemu, i stwierdzono, że to, co 

uzyskano, jest kilka tysięcy razy bardziej aktywne niż wyjściowa próbka toru. Aktywną 

substancję nazwano torem–X, którego aktywność zanikała wykładniczo w ciągu dwóch dni. 

Strącony wodorotlenek toru(IV) odzyskał natomiast swoją pierwotną aktywność. W związku 

                                                            
5 Równania zachodzących reakcji można zapisać następująco: Th(NO3)4 + 4NH3(aq) → Th(OH)4 + 

4NH4NO3; Th(OH)4 + 4HNO3 → Th(NO3)4 + 4H2O 
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z tym aktywny wodorotlenek rozpuszczono w kwasie azotowym(V) i strącono amoniakiem. 

W przesączu stwierdzono aktywność promieniotwórczą odpowiadającą torowi–X, co 

prowadzi do wniosku, że jest on wytwarzany w sposób ciągły w próbce w wyniku przemiany 

promieniotwórczej jakiej ulega tor. W publikacji znalazły się dowody na poparcie takiego 

wniosku łącznie z pomiarami tempa powstawania toru–X, który ulega przekształceniu do 

„emanacji” toru.  

Na podstawie swoich eksperymentów E. Rutherford i F. Soddy doszli do ogólnego 

wniosku, że radioaktywność jest przejawem zmian wewnątrzatomowych. Było to prorocze 

stwierdzenie z punktu widzenia modelu jądra atomowego zaproponowanego przez E. 

Rutherforda dziewięć lat później. Jeżeli radioaktywność jest powodowana zmianami w atomie 

wynikającymi z emisji cząstek alfa lub beta, to sam atom ulega zmianie, dzięki czemu tworzy 

się nowy pierwiastek, co udowodniły eksperymenty chemiczne obydwu badaczy. W związku 

z tym uznano, że wszystkie pierwiastki promieniotwórcze ulegają samorzutnej przemianie w 

inne. Atomu nie można już było postrzegać jako niezmiennego bytu w sposób, w jaki 

traktowała go dotąd chemia. Tym samym wprowadzono najbardziej radykalną zmianę we 

współczesnym pojmowaniu materii. 

Kwantowa	teoria	promieniowania:	Max	Planck	(1858–1947) 

Pod koniec XIX wieku fizycy byli przekonani, że odkryto już wszystkie podstawowe 

prawa przyrody i jedyne, co pozostało, to udokładnienie wyników na podstawie precyzyjnych 

eksperymentów. To przekonanie było niemalże powszechne, tym bardziej że wyniki 

wszystkich eksperymentów, niezależnie jak bardzo wyrafinowana była aparatura pomiarowa, 

dawały rezultaty zgodne z teorią. Uznano, że wszystkie problemy astronomiczne zostaną 

rozwiązane na bazie o teorii Newtona, chociaż zdawano sobie sprawę, że ruch orbitalny 

Merkurego nie był poprawnie opisywany w oparciu o newtonowską grawitację. W podobny 

sposób podchodzono do problemów związanych z promieniowaniem, które prędzej czy 

później zostanie poprawnie opisane równaniami Maxwella. Chociaż nikt nie wiedział, w jaki 

sposób promieniowanie i materia są ze sobą powiązane czy też w jaki sposób zachodzą 

procesy emisji i pochłaniania promieniowania, nie było wątpliwości, że na te pytania 

odpowiedź znajduje się w prawach ruchu Newtona i w opisie pola elektromagnetycznego 

Maxwella. W tym samym czasie pojawił się niezrozumiały dla ówczesnych problem emisji 

promieniowania emitowanego przez ciało doskonale czarne, czyli wyidealizowane ciało, 

którego modelem jest wnęka zaopatrzona w niewielki otwór i które pochłania całe wpadające 
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do wnętrza promieniowanie. Problem ten, z początku sprawiający wrażenie mało 

interesującego, stał się elementem prowadzącym do upadku fizyki klasycznej. 

Aby zrozumieć problem ciała doskonale czarnego, musimy wiedzieć, że gdy ciało jest 

ogrzewane, emituje energię. W miarę wzrostu temperatury ciała nie tylko ilość energii 

promieniowania w czasie ulega gwałtownemu wzrostowi, ale również zmienia się zakres 

wypromieniowanej energii (długość fali) jego energia. Przykładowo gdy ciało jest 

stosunkowo zimne, to wypromieniowana przez nie energia jest skoncentrowana głównie w 

zakresie długich fal. W miarę wzrostu temperatury wzrasta energia promieniowania, a ciało 

zmienia kolor z czerwonego na żółty i ostatecznie bladoniebieski niebiesko-biały. Fizycy z 

końca XIX i początku XX wieku, tacy jak Gustaw Kirchhoff, Lord Rayleigh, James Jeans i 

Willy Wien, wyjaśnili większość obserwacji dotyczących tego rodzaju promieniowania na 

podstawie fizyki klasycznej, zasad elektromagnetyzmu i termodynamiki. Na tej podstawie nie 

dało się jednak wyjaśnić spektralnego rozkładu emitowanej energii. Gdy rozłożono 

emitowane promieniowanie na składowe za pomocą spektroskopu, to otrzymane wyniki, czyli 

ilość energii w danym zakresie widma (koloru), nie zgadzały się z przewidywaniami 

teoretycznymi. Problem rozwiązał Max Planck, który przedstawił rewolucyjną ideę 

kwantowanej energii. 

W celu opisania rozkładu emitowanej energii przez ciało doskonale czarne M. Planck 

oparł się na koncepcji Heinricha Hertza, który pokazał, w jaki sposób oscylatory emitują i 

pochłaniają energię, i zobrazował ściany wnęki jako złożone z oscylatorów harmonicznych. 

Takie podejście do problemu było uzasadnione, ponieważ G. Kirchhoff wykazał wcześniej, że 

charakter promieniowania takiego ciała nie zależy w żaden sposób od materiału ścian, z 

jakiego wykonana jest wnęka, a jest zależny jedynie od temperatury. Korzystając z tego w 

miarę prostego modelu, M. Planck przeanalizował, w jaki sposób oscylatory mogą 

absorbować i emitować promieniowanie. Energia ta jest w określony sposób rozłożona na 

wszystkie możliwe długości fal, a pewna część całkowitej energii jest skoncentrowana na 

każdej długości fali promieniowania. Dokładna ilość energii zależy tylko od temperatury ciała 

i rozważanej długości fali promieniowania. Problem, z którym borykał się M. Planck, polegał 

na trudności w sformułowaniu matematycznego opisu zależności pomiędzy ilością energii, 

temperaturą ciała oraz długością fali. Jak mówił uczony w wykładzie noblowskim, 

spodziewał się rozwiązania problemu na gruncie klasycznej elektrodynamiki, chociaż zdawał 

sobie sprawę, że wcześniejsze próby osiągnięcia rezultatu przez innych fizyków spełzły na 

niczym. Opracował ogólne prawa absorpcji i emisji liniowego oscylatora harmonicznego i 
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natychmiast zauważył, że klasyczne podejście do problemu nie umożliwia opisu absorpcji i 

emisji w sposób zgodny z doświadczeniem.  

Aby dobrze zrozumieć problem, przed którym stanął M. Planck, należy zdawać sobie 

sprawę, że oscylator drga z określoną częstotliwością i zgodnie z teorią klasyczną absorbuje i 

emituje promieniowanie o tej samej częstotliwości. W rezultacie nie było sposobu na 

wyjaśnienie rozkładu całkowitej energii pomiędzy różnymi częstotliwościami, gdyż dwa 

oscylatory drgające przy różnych częstotliwościach w ujęciu klasycznym nie mogły wpływać 

na siebie, ustalając równowagę zależną tylko od temperatury. W związku z tym M. Planck 

starał się znaleźć jakiś sposób na rozwiązanie, w którym każdy z oscylatorów musiałby 

oddziaływać w odwracalny sposób z polem promieniowania. Takie podejście wymagało, aby 

oscylator emitował promieniowanie z całego zakresu fal – nawet wtedy, gdy pochłaniał 

promieniowanie o określonej częstotliwości. Inaczej mówiąc, w pierwszym podejściu M. 

Planck starał się znaleźć opis zjawiska, w którym następuje asymetryczna zależność 

pomiędzy absorpcją i emisją promieniowania. Gdyby to się udało i warunek równowagi 

pomiędzy oscylatorami mógłby zostać wyrażony w skali temperaturowej, to formuła 

opisująca dystrybucję energii byłaby osiągnięta. Jednak było to niemożliwe, gdyż – jak 

zauważył Ludwig Boltzmann – zgodnie z fizyką klasyczną procesy absorpcji i emisji 

promieniowania muszą być symetryczne. To spowodowało, że ostatecznie M. Planck 

zrezygnował z prób rozwiązania problemu na gruncie elektromagnetyzmu i przeszedł do 

zagadnień związanych z termodynamiką. Ponieważ prowadził wiele badań związanych z 

drugą zasadą termodynamiki, postanowił zaatakować problem, posługując się pojęciem 

entropii. 

Druga zasada termodynamiki jest konsekwencją pierwszej zasady, która sama w sobie 

jest rozszerzeniem zasady zachowania energii w formie ciepła i pracy. Druga zasada 

termodynamiki nie mówi, że zawsze, i w każdych warunkach, musi istnieć równowaga 

energetyczna, ale ogranicza warunki układu, w których ciepło można przekształcić w pracę, 

czyli energię mechaniczną. O ile pracę zawsze można przekształcić w ciepło, o tyle odwrotny 

proces nie zawsze jest możliwy, a ponadto zamiana ciepła w pracę nie jest możliwa bez 

wywołania zmiany w otoczeniu. W naturze istnieją procesy nieodwracalne, a w związku z 

tym układ pozostawiony sam sobie ewoluuje tylko w określonym kierunku, co powoduje, że 

pewne procesy są wykluczone. Druga zasada termodynamiki określa kierunki, w których 

układ może ewoluować, lub stany, w jakich układ się znajdzie po pewnym czasie. Funkcją 

określającą kierunek zmian w układzie jest entropia, która, jak zauważył L. Boltzmann, jest 

miarą prawdopodobieństwa tego, że układ będzie zmieniał się w określony sposób. Im 
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większa jest entropia układu w danym stanie, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia 

się układu w danym stanie. Rozpatrując układ złożony z dwóch ciał pozostających w 

kontakcie, widzimy, że entropia wzrasta, gdy ciepło przepływa od ciała cieplejszego do 

zimniejszego. Inaczej mówiąc, ciepło zawsze spontanicznie przepływa do chłodnicy w takim 

układzie. Entropia układu, zgodnie z tym, jak postrzegano ją w momencie wprowadzenia tej 

wielkości, jest podobna do energii, której nie można nadać formy bezwzględnej. Można 

jedynie określić różnice pomiędzy entropią w stanie standardowym a entropią układu w 

innym stanie. Zdefiniowano ją jako zmianę energii zachodzącą w układzie podzieloną przez 

temperaturę, w skali bezwzględnej, w jakiej zachodzi przemiana. 

Bazując na entropii jako wielkości związanej ze zmianą energii układu, M. Planck 

próbował opisać rozkład energii promieniowania emitowanego przez oscylatory harmoniczne, 

wychodząc od entropii zbioru takich oscylatorów. Na sensowność podjęcia próby takiego 

opisu zjawiska wskazywało odkrycie przez W. Wiena prawa opisującego rozkład 

promieniowania emitowanego przez ciało doskonale czarne w zakresie wysokich energii 

(krótkich fal). M. Planck był przekonany, że da się znaleźć ogólne – i proste – prawo rozkładu 

energii promieniowania, jeżeli uda się powiązać entropię promieniowania z energią. Połączył 

prawo Wiena z matematycznym opisem entropii i odkrył, że pewna wielkość zmienia się 

liniowo z energią. Początkowo sądził, że ta wielkość jest poszukiwanym uniwersalnym 

prawem. Niestety szybko okazało się, że o ile prawo Wiena opisuje promieniowanie ciała 

doskonale czarnego w zakresie krótkich fal zgodnie z eksperymentem, o tyle zakres 

długofalowy nie daje się opisać przy jego użyciu. Dane eksperymentalne zamieszczone w 

pracach H. Rubensa i F. Kurlbauma pokazały, że wielkość określona przez M. Plancka w 

zakresie długich fal zależy nie od energii, a od jej kwadratu. Klasyczny opis rozkładu energii 

w tym zakresie widma opracował lord Rayleigh. M. Planck zdecydował się na opis rozkładu 

energii wypromieniowanej przez ciało doskonale czarne w postaci sumy dwóch składników. 

Pierwszy składnik sumy był zależny od energii, a drugi – od jej kwadratu przemnożonego 

przez dwa czynniki, które należało określić. Uczony określił te współczynniki w taki sposób, 

aby wzór dla krótkofalowego zakresu widma przechodził w wyrażenie podane przez W. 

Wiena, a dla długofalowego zakresu widma przyjmował postać wzoru Rayleigha. Chociaż 

opracowany wzór matematyczny prawidłowo opisywał promieniowanie ciała doskonale 

czarnego, to M. Planck nie był z niego zadowolony, gdyż jak to określił „… nawet jeżeli wzór 

ten poprawnie opisuje promieniowanie ciała doskonale czarnego, to jednak jest on tylko 

formą interpolacji znalezioną w wyniku zgadywania, a zatem raczej niezadowalający”. 
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Wyzwaniem, które stanęło przed M. Planckiem, było nadanie fizycznego znaczenia 

opracowanej zależności. W celu rozwiązania tego problemu uczony ponownie wrócił do 

koncepcji entropii. Tym razem rozpatrywał ją jako prawdopodobieństwo tego, że układ 

znajdzie się w pewnym stanie. W tym konkretnym wypadku chodziło o prawdopodobieństwo 

rozkładu emitowanej energii na różne częstości widma. Zależność między 

prawdopodobieństwem a entropią została opracowana przez L. Boltzmanna, który, jak 

wspomnieliśmy, stwierdził, że entropia jest miarą fizycznego prawdopodobieństwa 

znalezienia się układu w danym stanie. Natomiast aby znaleźć zależność pomiędzy entropią a 

prawdopodobieństwem dla wyrażenia ogólnego prawa rozkładu energii promieniowania ciała 

doskonale czarnego, należało skorzystać ze wzoru określającego entropię absolutną, a nie 

względną. M. Planck zdefiniował absolutną wartość entropii jako zerową, gdy temperatura 

układu zmierza do zera absolutnego. Dzięki przyjęciu takiej definicji odkrył, że rozkład 

promieniowania ciała doskonale czarnego opisuje formuła, którą wcześniej wyprowadził na 

bazie empirycznych metod ad hoc. Pozostało jeszcze zinterpretować dwie stałe występujące 

we wzorze w taki sposób, aby nadać im fizyczny sens. Jedna z nich była stosunkowo łatwa do 

interpretacji fizycznej. Okazało się, że jest to dwukrotność średniej energii kinetycznej 

oscylatora harmonicznego podzielona przez temperaturę w skali bezwzględnej zespołu 

oscylatorów znajdujących się w równowadze z promieniowaniem ciała. Stała ta, zwana stałą 

Boltzmanna, odgrywa bardzo ważną rolę w kinetycznej teorii gazów i jest równa ⅔ średniej 

energii kinetycznej cząsteczek gazu podzielonej przez jego temperaturę w skali bezwzględnej. 

Stała ta ma istotne znaczenie: wiąże również prawdopodobieństwo i entropię, gdyż wyraża 

stosunek entropii układu w danym stanie do logarytmu prawdopodobieństwa tego, że system 

znajduje się w danym stanie. 

Znacznie więcej pracy koncepcyjnej wymagało znalezienie interpretacji drugiej stałej 

w tym wzorze. Początkowo M. Planck próbował dopasować ją do klasycznej fizyki opisującej 

falową naturę promieniowania. Bardzo szybko okazało się, że nie sposób znaleźć interpretacji 

tej stałej na gruncie fizyki klasycznej i ostatecznie, choć niechętnie, uczony przyjął 

wyjaśnienie, które zrewolucjonizowało fizykę. Ta uniwersalna stała, nosząca dziś nazwę 

stałej Plancka h, ma bardzo małą wartość równą 6,626ꞏ10–34 Jꞏs, a jej jednostka będąca 

iloczynem energii i czasu jest związana z czymś, co w fizyce klasycznej nosi nazwę działania. 

Znaczenie koncepcji działania polega na założeniu, że wszystkie systemy ewoluują po 

ścieżkach, dla których całkowite działanie, jak w przypadku planet, jest minimalne. Co 

więcej, w klasycznej fizyce działanie zmienia się w sposób ciągły, ale istnienie stałej Plancka 

wskazywało, że trzeba zrewidować myślenie o przyrodzie. Zamiast klasycznego poglądu, że 
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istnieje „ciągłość wszystkich przyczynowych łańcuchów zdarzeń”, należało wprowadzić 

kwantowy opis natury na bazie koncepcji, że działanie jest nieciągłe (skwantowane).  

Gdy M. Planck wprowadził swoją kwantową naturą promieniowania, niewielu 

fizyków było skłonnych zaakceptować jej implikacje pokazujące, że falowy obraz 

promieniowania elektromagnetycznego, jaki przedstawił J. Clerk Maxwell, jest niekompletny 

i należy go zastąpić obrazem korpuskularnym. Znaczenie kwantu działania h jest widoczne 

dopiero, gdy rozpatrujemy procesy atomowe, jądrowe i wysokoenergetyczne. Obecność stałej 

Plancka we wzorze określającym energię promieniowania ciała doskonale czarnego odróżnia 

go od klasycznych formuł, a ponadto stała ta występuje we wszystkich wzorach mechaniki 

kwantowej. Tak jak wzór Plancka przechodzi w klasyczny wzór Rayleigha, gdy h zmierza do 

zera, tak i wszystkie wzory mechaniki kwantowej stają się klasycznymi przy wartości h 

równej zeru. We wszechświecie, w którym wartość h zmieniałaby się w sposób jednostajny i 

osiągałaby w ostateczności zero, zjawiska kwantowe, jak nieciągła struktura promieniowania, 

działania i energii, znikałyby, a fizyka klasyczna opisywałaby taki wszechświat w sposób 

prawidłowy. Z tego, co wiemy obecnie, wynika, że zróżnicowana struktura atomu i istnienie 

stabilnych cząstek, jak foton i elektron, są możliwe, ponieważ h ma skończoną wartość. 

Gdyby stała Plancka miała wartość zerową, atomy, jak i życie w formie, jaką znamy, nie 

mogłyby istnieć.  

Znaczenie wartości kwantu działania w procesach życiowych objawia się w trwałości 

genów. Gdyby działanie nie było skwantowane, to nawet niewielkie zmiany środowiskowe 

miałyby ogromny wpływ na strukturę genetyczną. Natomiast istnienie kwantu działania 

powoduje, że geny zachowują swoją budowę, chyba że zaabsorbują wystarczająco dużą 

energię, która zniszczy ich strukturę. Innymi słowy zmiana struktury genów, jak i ogólnie 

cząsteczek, przebiega w sposób nieciągły. Wartość stałej h wskazuje, że nieciągłości 

występujące w naturze są bardzo małe. W związku z tym wydaje się, że procesy zachodzące 

w przyrodzie – energia czy promieniowanie – zachodzą w sposób ciągły. Dopiero obserwacja 

składników materii na poziomie subatomowym wskazuje na istnienie nieciągłości i potrzebę 

istnienia skończonego h i teorii kwantowej. Skwantowanie działania oznacza, że procesy 

absorpcji i emisji promieniowania przez materię są nieciągłe. Zatem promieniowanie o 

częstości  może być absorbowane lub emitowane tylko w porcjach równych h. Im większa 

częstotliwość, czyli im krótsza długość fali, tym większa energia. W procesie emisji i 

absorpcji promieniowania przez ciało doskonale czarne w danej temperaturze oscylatory o 

wysokiej częstotliwości odgrywają niewielką rolę, ponieważ do ich wzbudzenia potrzeba 

kwantów o wysokiej energii. Rola wysokoenergetycznych oscylatorów w promieniowaniu 
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ciała doskonale czarnego jest praktycznie eliminowana przez kwant działania, dzięki czemu 

teoria Plancka prawidłowo opisuje rozkład widmowy promieniowania. M. Planck wzbraniał 

się przed rozszerzeniem swojej koncepcji kwantowej ponad to, co było wymagane do opisu 

promieniowania ciała doskonale czarnego. Był pewien, że procesy absorpcji i emisji zachodzą 

w postaci pakietów, ale nie był przekonany, że skwantowana energia jest stałą cechą 

promieniowania. Gdy A. Einstein rozwinął teorię fotonu, wykazał jednoznacznie, że energia 

jest absorbowana i emitowana w postaci kwantów, a ponadto że fotony istnieją jako 

niezmienne byty po tym, jak zostały wyemitowane. 

Jak większość niemieckich uczonych tamtych czasów, Max Planck został 

ukształtowany przez wielką tradycję edukacyjną i kulturalną. Wpływy wychowania zarówno 

w domu, jak i w szkole widać w jego podejściu do nauki i sztuki. Gdyby nie poświęcił się 

nauce, mógłby zostać doskonałym pianistą lub organistą. Jego zainteresowania skupiły się 

jednak na matematyce i naukach matematycznych, głównie fizyce. Szczególne upodobanie 

miał do logicznych i harmonijnych struktur, co w pewnym stopniu przekładało się na 

zainteresowanie filologią klasyczną ze względu na jej harmoniczną gramatykę.  

Max Planck urodził się w Kilonii w Niemczech 23 kwietnia 1858 roku. Rodzice dbali 

o rozwój intelektualny i muzyczny swoich dzieci. Gdy zamiast muzyki wybrał karierę 

naukową, mógł liczyć na ich wsparcie. W październiku 1874 roku ukończył matematykę na 

Uniwersytecie w Monachium, ale zdecydował się nie kontynuować kariery w tej dziedzinie i 

skupić się na fizyce teoretycznej. Ta zmiana wynikła z jego zainteresowania kosmologią. Nie 

porzucił całkowicie studiów z zakresu wyższej matematyki, która jest nieodzownym 

narzędziem fizyki teoretycznej, a którą studiował na Uniwersytecie w Berlinie, gdzie 

zajmował się mechaniczną teorią ciepła Rudolfa Clausiusa. Zagłębiwszy się w problemy 

teorii ciepła, zdecydował się na wybór tematu pracy doktorskiej związanego z drugą zasadą 

termodynamiki. Zasady termodynamiki uważał za najogólniejsze teorie fizyki, na których 

można budować teoretyczne modele opisujące materię.  

Karierę akademicką rozpoczął 2 maja 1885 roku, kiedy to został mianowanym 

profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Kilonii. W owym czasie fizyka teoretyczna 

na niemieckich uniwersytetach była uważana za naukę niedorównującą fizyce 

eksperymentalnej, a w związku z tym nie nadawano w tej dziedzinie pełnych tytułów 

profesorskich. M. Planck prowadził wykłady z wielu dziedzin fizyki, chociaż liczba 

studentów biorących w nich udział była mocno ograniczona. Mając zapewnione stanowisko 

akademickie z odpowiednią pensją, poślubił Marie Merck. Jego kariera naukowa nabrała 

rozpędu, gdy 25 listopada 1888 roku zastąpił słynnego Gustava Kirchhoffa na Uniwersytecie 
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Berlińskim i objął stanowisko dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej, powołanego do 

istnienia właśnie dla niego. Wiązało się to z awansem z profesora nadzwyczajnego na 

zwyczajnego, który nastąpił w roku 1892. Stanowisko dyrektora instytutu piastował do 2 

października 1926 roku. Znaczenie prac Maxa Plancka zostało bardzo szybko docenione 

przez grono fizyków teoretyków. Uczony nawiązał bliskie relacje z takimi uczonymi, jak 

Hermann von Helmholtz, Wilhelm Wien, Ludwig Boltzmann, Heinrich Hertz, Arnold 

Sommerfeld i Albert Schweitzer. W tym czasie utrzymywał bliski kontakt także z teologami, 

historykami, filozofami, a wybitni skrzypkowie i pianiści często dawali koncerty w jego 

domu. 

 
Od lewej W. Nernst, A. Einstein, M. Planck, R. A. Millikan i M. von Laue podczas obiadu wydanego przez 
Maxa von Lauego w Berlinie w roku 1931. 

Główne dzieło Plancka, którego kulminacją było odkrycie kwantowej natury świata 

atomowego i które ostatecznie doprowadziło do powstania teorii kwantów i mechaniki 

kwantowej, rozpoczęło się od zastosowania termodynamiki do opisu promieniowania ciała 

doskonale czarnego. Badania w tym zakresie doprowadziły, w roku 1900, do słynnego wzoru 

opisującego promieniowanie termiczne, który stał się podstawą dla fizyki atomowej, teorii 

pola elektromagnetycznego oraz promieniowania emitowanego przez gwiazdy. Krótko po 

tym, jako redaktor „Annalen der Physik”, najbardziej prestiżowego czasopisma fizycznego w 
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Niemczech w owym czasie, Planck odegrał kluczową rolę w upowszechnieniu rewolucyjnych 

prac, wtedy mało znanego w świecie naukowym, Alberta Einsteina. Dziesięć lat później to 

właśnie starania M. Plancka spowodują, że wybitny fizyk A. Einstein przeniesie się ze 

Szwajcarii na Uniwersytet w Berlinie. W roku 1918 M. Planck otrzymał Nagrodę Nobla w 

dziedzinie fizyki. I chociaż jego dokonania naukowe były szeroko doceniane i nagradzane, to 

jego życie osobiste obfitowało w tragedie. Jego pierwsza żona Marie zmarła w roku 1909, a 

syn Karl został zabity podczas I wojny światowej. Dwie córki, Margarete i Emma, zmarły 

podczas porodu. Starszy syn Erwin został w roku 1944 stracony przez nazistów jako 

podejrzany o spisek na życie Hitlera. W 1911 roku Max poślubił siostrzenicę swojej zmarłej 

pierwszej żony, Margę von Hoesslin, z którą miał syna Hermanna. Dwa ostatnie lata życia 

spędził w Getyndze, gdzie powołano do życia Towarzystwo Wspierania Nauki imienia Maxa 

Plancka. Zmarł 4 października 1947 roku, w wieku 89 lat. 

Masa	a	prędkość:	Walter	Kaufmann	(1871–1947)	

Wraz z odkryciem, że promienie katodowe to ujemnie naładowane cząstki, fizycy 

rozpoczęli intensywne badania ich właściwości, a jedno z najistotniejszych pytań dotyczyło 

masy elektronu. W momencie odkrycia elektronu można było wyznaczyć tylko stosunek 

masy do ładunku tej cząstki elementarnej. Dopiero po tym, jak Robert Millikan dokonał 

pomiaru ładunku elektronu – początkowo, w roku 1909, posługiwał się naładowanymi 

kroplami wody, a w latach 1910 i 1911przeprowadził słynne doświadczenie z kroplami oleju 

– można było określić masę elektronu.  

Chociaż masy elektronu nie można było wyznaczyć w sposób bezpośredni, pewne 

wnioski wysnute na podstawie obserwacji stały się niezwykle istotne, gdyż różne teorie 

wskazywały na pewne niezwykłe właściwości. Problem z masą elektronu wynika z tego, że 

mający ładunek elektron jednocześnie ma też pole elektrostatyczne, które porusza się wraz z 

nim. Co więcej, poruszającemu się polu elektrycznemu, zgodnie z teorią Maxwella, powinno 

towarzyszyć pole magnetyczne. Rzeczywiście: Henry Augustus Rowland w roku 1878 

wykazał eksperymentalnie, że ładunkowi elektrycznemu będącemu w ruchu towarzyszy pole 

magnetyczne, którego linie sił układają się koncentrycznie wokół toru ruchu ładunku. Jeśli 

rozpatrujemy elektron w ruchu zgodnie z teoriami Newtona i Maxwella, to musimy przyjąć, 

że do nadania mu ruchu wzdłuż określonego kierunku wymagana jest większa siła niż w 

przypadku nienaładowanej cząstki. Rozważmy elektron i nienaładowaną cząstkę o tej samej 

masie pozostające w spoczynku i nadajmy im przyspieszenie przez przyłożenie tej samej siły. 

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona siła przyłożona do którejkolwiek z tych cząstek 
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podzielona przez przyspieszenie nadane tej cząstce jest równa jej masie. W przypadku cząstki 

niemającej ładunku stosunek ten (sposób, w jaki cząstka odpowiada na siłę) nazywany był 

rzeczywistą masą cząstki. W przypadku cząstki obdarzonej ładunkiem sytuacja staje się 

bardziej skomplikowana ze względu na obecność pól: elektrycznego i magnetycznego. Ta 

sama siła nadająca ruch cząstce nienaładowanej nie może działać na elektron w takim samym 

stopniu, gdyż musi nadać przyspieszenie polu elektrostatycznemu. Co więcej, poruszający się 

elektron natychmiast zostaje otoczony przez pole magnetyczne, które, zgodnie z prawem 

indukcji, jest zawsze skierowane w taki sposób, aby przeciwstawić się sile nadającej 

przyspieszenie elektronowi. Innymi słowy elektron zachowuje się tak, jakby w ruchu miał 

większą masę niż w spoczynku.  

Gdy William Kaufmann przeprowadził eksperymenty, w których badał zmienność 

masy elektronu wraz z prędkością, fizycy wprowadzili rozróżnienie między masą 

„prawdziwą” a „pozorną”. Masa rzeczywista odnosiła się do masy elektronu pozostającego w 

spoczynku, a pozorna – do jego masy w ruchu. Teoretyczne rozważania J.J. Thomsona 

wykazały, że masa poruszającego się ładunku powinna zależeć od jego prędkości, a masa 

pozorna powinna wzrastać wraz z prędkością naładowanej cząstki. W 1897 roku George 

Frederick Charles Searle uzyskał, dzięki wykorzystaniu modelu elektronu, według którego 

ładunek był rozmieszczony na nieskończenie cienkiej powierzchni, prosty wzór opisujący 

masę w funkcji prędkości. Pojawiło się w związku z tym pytanie, czy tak zwana prawdziwa 

masa, czyli masa cząstki pozostającej w spoczynku, nie ma charakteru jedynie 

elektromagnetycznego. W. Kaufmann w pracy z roku 1901 wykazał, że wnioski dotyczące 

względnego udziału masy spoczynkowej i pozornej w całkowitej masie naładowanej cząstki 

zależą jedynie od modelu elektronu, który jest rozpatrywany. Dzisiaj pytania o masę pozorną i 

prawdziwą nie mają racji bytu, gdyż tylko całkowita masa elektronu ma znaczenie fizyczne.  

W 1901 roku, gdy W. Kaufmann prowadził eksperymenty nad zmianą masy elektronu 

wraz z prędkością, teoria względności nie została jeszcze sformułowana. Teoria elektronu 

opracowana przez H.A. Lorentza zawierała ten sam czynnik, który później zostanie 

wprowadzony przez A. Einsteina do teorii względności. Był to jednak wynik czysto 

teoretyczny, a ponadto nie było pewne, czy prędkość światła jest graniczną wielkością 

prędkości dowolnego obiektu. Niemniej tacy fizycy, jak W. Kaufmann wiedzieli, że prędkość 

światła odegra rolę ograniczającą w zachowaniu cząstek naładowanych. On sam pisał:  

[…] elektrony nie mogą poruszać się z prędkością większą od prędkości światła, 

przynajmniej po drogach, które są duże w porównaniu z wielkościami cząstek, 
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ponieważ w takim ruchu emitowałyby energię do momentu, w którym ich prędkość 

nie zrównałaby się z prędkością światła. 

Po tym, jak jego eksperymenty wykazały, że masa elektronu zwiększa się wraz z prędkością, 

zauważył, że uzyskane wyniki świadczą o tym, że masa dąży do nieskończoności, gdy 

prędkość cząstki zbliża się do prędkości światła, co było poprawnym wnioskiem. W. 

Kaufmann nie dysponował akceleratorami o wysokiej energii pozwalającymi uzyskać 

prędkości elektronów wystarczająco wysokie do pokazania znacznego wzrostu ich masy. 

Zamiast tego używał w swoich doświadczeniach źródeł emitujących promieniowanie 

Becquerela, czyli strumień elektronów wypromieniowanych przez radioaktywne atomy. 

Promieniowanie beta było o wiele bardziej energetyczne niż dostępne w owym czasie 

promienie katodowe. W pierwszych akapitach publikacji przedstawił argumenty za tym, że 

promieniowanie Becquerela i promienie katodowe są tym samym, chociaż znacznie różnią się 

prędkością tworzących je cząstek. 

William Kaufmann urodził się 5 czerwca 1871 roku w Elberfeld w Niemczech. 

Studiował na Uniwersytecie w Monachium, gdzie w roku 1894 uzyskał stopień doktorski. W 

wieku 23 lat opuścił Monachium. W późniejszych latach przebywał na uniwersytetach w 

Berlinie, Getyndze, a wreszcie w Bonn. W Getyndze wykonał eksperymenty, które pozwoliły 

mu na uzależnienie masy elektronu od prędkości. Na prowadzenie doświadczeń duży wpływ 

miała biegłość, z jaką stosował technikę uzyskiwania niskich ciśnień niezbędnych w 

katodowych lampach wyładowczych. To właśnie on skonstruował pierwszą pompę 

wysokopróżniową, w której kolumny rtęci wymuszały obniżenie ciśnienia w naczyniu 

pomiarowym. Chociaż konstrukcja pompy oparta na szklanych rurkach była nieporęczna i 

krucha, to W. Kaufmann wykorzystał ją z powodzeniem w swoich eksperymentach.  

Elektronowa	teoria	materii:	Henrik	Anton	Lorentz	(1853–1928)	

Fizyka na przełomie XIX i XX wieku była zdominowana przez kilku uczonych, takich 

jak lord Kelvin, lord Rayleigh, J.J. Thomson, Max Planck i Albert Einstein. Wśród nich 

znalazł się także holenderski fizyk H.A. Lorentz, który opracował podwaliny nowej teorii 

elektronu, i który napisał The Theory of Electrons – wielkie, klasyczne już dzieło naukowe, 

służące wielu pokoleniom studentów i wskazujące im drogę pomiędzy makroskopowym 

światem pola elektromagnetycznego i mikroskopowym elektronem. 

Henrik Anton Lorentz urodził się 18 lipca 1853 roku jako syn Gerrita Frederika 

Lorentza i Geertruidy van Ginkel. Ojciec Henrika zmarł wkrótce po narodzinach syna, a 
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matka – gdy Henrik miał zaledwie cztery lata. Chociaż rodzina Lorentzów była dobrze 

sytuowana, to w domu była tylko jedna książeczka dla dzieci. Stała się ona najcenniejszą 

własnością Henrika, który na każdej stronie umieścił swoje inicjały. Od pierwszych chwil w 

szkole Henrik wykazywał się ponadprzeciętnymi zdolnościami; we wszystkich przedmiotach 

zajmował pierwsze miejsce. W wieku dziewięciu lat opanował logarytmy: studiował ich 

tabele, które nabył za kieszonkowe. W okresie licealnym także przodował w nauce, która 

przychodziła mu z zadziwiającą łatwością. Pewność siebie, którą wykształcił w tym czasie, 

nigdy go nie opuściła. W czasach licealnych zainteresował się historią i naukami 

humanistycznymi. Wiele godzin spędzał na dyskusjach o reformacji ze swoimi przyjaciółmi i 

nauczycielami oraz lekturze dzieł angielskich autorów, takich jak T.B. Macaulay, T. Carlyle, 

W. Scott, W.M. Thackeray i Ch. Dickens. Szczególnie ten ostatni przypadł mu do gustu, a 

jego dzieła znał niemal na pamięć. Opanował język holenderski, angielski, francuski, 

niemiecki, łacinę i grekę, chociaż jego nauczyciel angielskiego uważał, że w tym języku 

wypowiada się słowami Dickensa. Wykazywał niezwykłą umiejętność odkrywania 

gramatycznych i idiomatycznych zasad języka tylko na podstawie czytanych tekstów. W 

oryginale czytywał Goethego i Schillera, po francusku – Woltera, a chcąc pogłębić znajomość 

tego ostatniego języka, regularnie uczęszczał do francuskiego kościoła. 

 Biegłość w fizyce i matematyce H.A. Lorentz zawdzięczał tylko sobie: nie miał do 

kogo się zwrócić w tych kwestiach aż do roku 1870, kiedy to wstąpił na uniwersytet w 

Lejdzie, gdzie czekano na niego, gdyż słyszano już o jego niecodziennym talencie. W wieku 

18 lat H.A. Lorentz zdał egzamin na stopień kandydata, co jest odpowiednikiem obecnego 

licencjata, z matematyki i fizyki. Profesor P. van Geer przeprowadzający egzamin ustny z 

matematyki mimo zadowolenia z odpowiedzi Lorentza wyraził pewne rozczarowanie. 

Pytający o powód inni członkowie komisji usłyszeli, ze profesor był przekonany, że 

uczestniczy w egzaminie doktorskim. W następnym roku Henrik opuścił Lejdę i wrócił do 

Arnhem, gdzie został nauczycielem w szkole średniej. W tym czasie przygotowywał się do 

egzaminu doktorskiego, studiując samodzielnie wszystkie wymagane przedmioty. W czerwcu 

1873 roku zdał egzaminy i uzyskał tytuł doktora. W ramach przygotowań do egzaminu 

studiował prace J. Clerka Maxwella, co zaważyło na jego dalszych zainteresowaniach 

naukowych. Jego rozprawa doktorska Over de theorie der terugkaatsing en breking van het 

licht była uogólnieniem teorii Maxwella i została obroniona 11 grudnia 1875 roku na 

Uniwersytecie w Lejdzie. Dysertacja ta pokazała, że H.A. Lorentz nie tylko opanował 

doskonale teorię Maxwella, ale również nauczył się używać jej jako potężnego narzędzia przy 

opisie zjawisk fizycznych. Wynikało z niej, że teoria elektromagnetyzmu może opisywać 
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naturę pod warunkiem, że uda się ją uzupełnić o teorię elektryczności, pokazującą w jaki 

sposób pole elektromagnetyczne oddziałuje z materią. Z tej idei wywodzi się teoria elektronu 

przedstawiona przez H.A. Lorentza. Doniosłość dysertacji spowodowała, że na Uniwersytecie 

w Lejdzie utworzono specjalnie dla niego katedrę fizyki teoretycznej. W dniu 25 stycznia 

1878 roku wygłosił on swój inauguracyjny wykład zatytułowany De moleculaire theoriën in 

de natuurkunde (teorie cząsteczkowe w fizyce) i objął obowiązki dydaktyczne. Tym samym 

w wieku 25 lat został pierwszym holenderskim profesorem fizyki teoretycznej.  

W roku 1881 H.A. Lorentz ożenił się z Alettą Kaiser. Małżeństwo miało dwie córki i 

dwóch synów, z których jeden zmarł w dzieciństwie. Jako nauczyciel akademicki H. A. 

Lorentz był całkowicie oddany swoim studentom, którzy pracując pod jego kierownictwem, 

mogli liczyć na szybkie uzyskanie stopni doktorskich. W jego naturze leżała potrzeba 

pomagania ludziom bez oglądania się na ich status czy pozycję społeczną. Nie miało 

znaczenia, czy należało zastąpić na wykładach słynnego profesora Kamerlingha Omnesa, 

który zachorował, czy też pomóc młodemu praktykantowi murarskiemu, który chciał zostać 

mistrzem w loży masońskiej. Swoją działalność naukową H. A. Lorentz rozpoczął, gdy w 

fizyce następowały doniosłe odkrycia, a praktycznie żadne z nich nie obyło się bez jego 

udziału. Jego wielkość jako naukowca i człowieka znalazła uznanie w środowisku, co 

skutkowało przyznaniem mu szeregu nagród, w tym Nagrody Nobla. Oryginalne prace jego 

autorstwa zostały wydane w latach 1934–1939. Obejmują dziewięć tomów i dają obraz 

wielkich zmian w fizyce na przełomie wieków. Zmarł 4 lutego 1928 roku, w wieku 76 lat, w 

Haarlem.  

Gdy J. Clerk Maxwell wyprowadził równania opisujące pole elektromagnetyczne, a 

Heinrich Hertz zweryfikował je eksperymentalnie, fizycy zaczęli badać związek tego pola z 

materią. Aż do momentu, gdy zajął się tym zagadnieniem H.A. Lorentz, opis opierał się na 

modelu makroskopowym. Pole elektromagnetyczne było opisywane jako sprzężone z materią 

poprzez takie makroskopowe parametry jak stała dielektryczna substancji, przewodnictwo, 

przenikalność magnetyczna. Takie podejście pozwalało na opisanie wielu zjawisk, jak 

przykładowo refrakcja światła, indukcja elektromagnetyczna czy przepływ prądu 

elektrycznego w przewodniku. Jak zauważył jednak H.A. Lorentz, procedura taka „nie może 

być dłużej uznawana za satysfakcjonującą, gdy chcemy uzyskać głębszy wgląd w naturę 

zjawisk”. W związku z tym postulował istnienie w materii dużej liczby niezwykle małych, 

obdarzonych ładunkiem cząstek, czyli elektronów. Obraz, jaki wynikał z jego założeń, 

obecnie sprawiający wrażenie naiwnego, przedstawiał elektron jako małą, twardą kulkę 

niosącą ładunek elektryczny równomiernie rozłożony na jej powierzchni. Poza ładunkiem 
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elektrony były traktowane jak każda inna cząstka, która zachowuje się zgodnie z prawami 

mechanicznymi odnoszącymi się do każdego kawałka materii. W szczególności poruszały się 

pod wpływem działającej na nie siły zgodnie z prawami ruchu Newtona. Jeżeli na elektron 

działa siła, to uzyskuje on przyspieszenie proporcjonalne do tej siły i odwrotnie 

proporcjonalne do jego masy.  

H.A. Lorentz w opisie elektronu w polu elektromagnetycznym poszedł jednak dalej, 

niż wynikało to z przyjętych praw ruchu. Opisał właściwości panujące we wnętrzu elektronu, 

przyjmując założenie, że stan, w jakim się znajduje ,jest podobny do warunków 

zewnętrznych. W celu uzyskania niektórych wyników swoich obliczeń zakładał, że wnętrze 

elektronu przenika eter, a pola elektromagnetyczne istnieją na zewnątrz i wewnątrz tej 

cząstki. Zwrócił uwagę, że zastosowanie teorii elektronu do analizy zachowania się materii 

podczas oddziaływania z promieniowaniem stanowiło, z jednej strony, odważne podejście do 

tego problemu, ale z drugiej opierało się na tradycyjnych teoriach cząsteczkowych, tak 

owocnych w chemii i fizyce molekularnej. Musimy pamiętać, że gdy pracował nad swoją 

teorią, istnienie elektronów nie zostało jeszcze powszechnie zaakceptowane przez fizyków, 

pomimo badań J.J. Thomsona dotyczących przepływu energii elektrycznej przez gazy. 

Ponadto niektórzy wybitni fizycy nadal sceptycznie odnosili się do istnienia atomów i 

cząsteczek, więc postulowanie teorii elektronów było niezwykle odważnym krokiem. 

Elektron H.A. Lorentza był czymś całkowicie odmiennym od koncepcji bezpostaciowej, 

niezlokalizowanej cząstki czy też fali, którą mamy na myśli obecnie, gdy o nim mówimy. 

Według modelu Lorentza należało rozpatrywać tę cząstkę jako rozkład ładunku elektrycznego 

o określonej gęstości w jej wnętrzu i stopniowo spadającej do zera przy przekraczaniu 

powierzchni cząstki. Istotną właściwością takiego elektronu jest opis w kategoriach zwykłych 

pojęć geometrycznych, dzięki czemu można mówić o wnętrzu tej cząstki.  

Teoria Maxwella nie mówi nic o istnieniu i właściwościach elektronu, H.A. Lorentz 

uznał więc za konieczne rozwinięcie tej teorii tak, aby uwzględniała ona istnienie tej cząstki. 

Dokonał tego przez dodanie kilku wyrażeń do równań Maxwella. W miejscach, gdzie 

równania pola zawierają zmiany pola elektromagnetycznego w czasie, H.A. Lorentz dodał 

iloczyn gęstości ładunku elektronu i jego prędkości. Tam, gdzie równania Maxwella 

wymagają, aby linie sił pola elektrycznego były liniami zamkniętymi, Lorentz narzucił 

warunek, aby takie linie wychodziły i kończyły się na elektronie. W celu znalezienia ruchu 

elektronu w polu elektromagnetycznym musiał dodać jeden człon do równań pola, słynną siłę 

Lorentza działającą na poruszający się elektron. Wyrażenie na siłę składa się z dwóch 

członów, jednego opisującego wpływ pola elektrycznego, i drugiego dla pola magnetycznego. 
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Dzięki tym stosunkowo prostym zmianom równań pola i odpowiedniemu wyrażeniu sił H.A. 

Lorentz skonstruował niezwykle potężne narzędzie do analizy oddziaływania promieniowania 

z materią. Zastosowana procedura była tak skuteczna, że jego równania wyjaśniały tak 

różnorodne efekty, jak rozproszenie światła, absorpcję i emisję promieniowania oraz efekt 

Zeemana (rozszczepienie linii spektralnych na składowe w polu magnetycznym). Ponadto 

znalazły się tam zależności służące do wyprowadzenia słynnych równań transformacji 

Einsteina–Lorentza. Kolejnym niezwykłym rezultatem wynikającym bezpośrednio z teorii 

było istnienie siły wywieranej na elektron przez jego własne pole. H.A. Lorentz uzyskał ten 

efekt dzięki rozpatrzeniu każdego punktu elektronu jako wywierającego siłę na „każdy punkt 

eteru obejmującego cząstkę (elektron) w czasie t, dla którego obliczamy siłę”. Zadziwiające 

jest, że wyrażenie, które wyprowadził, jest nadal używane, pomimo że zostało oparte na 

modelu uznawanym obecnie za niezgodny z nowoczesną teorią kwantową.  

W swoim traktacie o elektronie H.A. Lorentz wyszedł od hipotezy, zaproponowanej 

przez George’a Fitzgeralda, mającej wyjaśnić negatywny wynik eksperymentu Michelsona–

Morleya. Jak już wspomniano, eksperyment Michelsona–Morleya wskazywał, że prędkość 

światła, mierzona przez obserwatora na Ziemi, jest niezależna od jej ruchu. Wynik ten był 

sprzeczny z przyjętymi newtonowskimi koncepcjami przestrzeni i czasu. W celu wyjaśnienia 

wyników eksperymentu, G. Fitzgerald zasugerował, że ramię interferometru Michelsona 

leżące równolegle do kierunku ruchu Ziemi skurczyło się o taką wielkość, że wynik pomiaru 

był zerowy. H.A. Lorentz wykazał, że zgodnie z jego teorią elektronu, hipoteza zmiany 

długości jest uzasadniona, ponieważ elektron w ruchu zmienia kształt: z kuli na elipsoidę, 

której długa oś jest prostopadła do kierunku ruchu cząstki. Po uzyskaniu takiego wyniku dla 

elektronu uogólnił go w taki sposób, aby uwzględnić odstępy między cząsteczkami materii. 

Dla zrozumienia tej koncepcji musimy przyjąć, zgodnie z obowiązującym ówcześnie 

modelem, że forma ciała stałego zależy od sił międzycząsteczkowych propagowanych przez 

eter w sposób, w jaki oddziaływanie elektromagnetyczne jest przenoszone przez przestrzeń. 

Zgodnie z takim punktem widzenia przyciąganie i odpychanie cząsteczek w ciele stałym jest 

modyfikowane pod wpływem ruchu, który może prowadzić do zmiany kształtów ciała. H.A. 

Lorentz postrzegał zmiany rozmiarów elektronu w ruchu, które mogły prowadzić do zmian 

rozmiaru ciał makroskopowych, jako rzeczywiste zjawisko fizyczne, a nie skutek zmian 

sposobu postrzegania przestrzeni i czasu wynikający z ruchu obserwatorów. Według niego 

zmiana rozmiaru elektronu wynika z jego ruchu, a nie jest wynikiem względnego ruchu 

elektronu i obserwatora. Wraz z powstaniem teorii względności ten jednostronny sposób 

patrzenia na wpływ ruchu na wymiary przestrzenne został odrzucony i zastąpiony 
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symetrycznym obrazem, w którym ważny jest tylko ruch względny. Jednakże dzięki idei 

zmiany geometrii i rozmiarów elektronu H.A. Lorentz stworzył niezwykle istotne kryterium 

dla powstania nowych teorii fizycznych. Jednocześnie umocnił zasadność stawiania hipotez, 

jakkolwiek wydawałyby się mało prawdopodobne lub dziwne, dla rozwoju nauki. 

Rozważając zastrzeżenia, jakie pojawiły się w stosunku do elektronu ulegającego kontrakcji 

w ruchu, zauważył:  

Niezależnie od tego, moim zdaniem, byłoby całkiem uzasadnione utrzymanie hipotezy 

elektronu zmieniającego swój kształt, jeśli w ten sposób naprawdę moglibyśmy 

dokonać pewnych postępów w rozumieniu zjawisk. 

W kolejnym kroku dowodził czegoś, co nie znajduje miejsca we współczesnym rozumieniu 

elektronu: twierdził, że elektron może posiadać złożona strukturę wewnętrzną; pisał:  

Spekulując na temat struktury tych drobnych cząstek, nie wolno nam zapominać, że 

może istnieć wiele możliwości, o których nie myśleliśmy: może się zdarzyć, że jakieś 

inne siły wewnętrzne służą do zapewnienia mu stabilności i być może podchodzimy 

całkiem niewłaściwie do problemu, gdy stosujemy do wewnętrznej budowy elektronu 

nasze zwykłe pojęcie siły.  

Chociaż jak do tej pory nie stwierdzono istnienia wewnętrznej struktury elektronu, to wydaje 

się coraz bardziej oczywiste, że następny wielki krok w rozumieniu budowy materii znajduje 

się właśnie w tym obszarze naszej wiedzy. 

H.A. Lorentz wykorzystał teorię elektronu do otrzymania kolejnego niezwykle 

ważnego wyniku, zwanego obecnie transformacją Lorentza. W czasie, gdy prowadził badania, 

wielu fizyków zajmowało się wpływem ruchu Ziemi na właściwości światła. Zaproponował 

on rozwiązanie tych problemów przez zastosowanie równań elektromagnetycznych 

opisujących elektron w układzie współrzędnych niezwiązanym z Ziemią a poruszającym się z 

elektronem. Przekształcił równania pola i uznał za konieczne zbadanie zachowania elektronu 

w układzie poruszającym się w taki sposób, aby opisać zmianę nie tylko wymiarów cząstki, 

ale również czasu mierzonego zegarem znajdującym się w ruchomym układzie związanym z 

elektronem. Określił ten czas jako lokalny lub właściwy czas elektronu. Postępował zgodnie z 

procedurą matematyczną i otrzymał zestaw równań transformacyjnych, który później A. 

Einstein zastosował jako podstawę swojej szczególnej teorii względności. Natomiast H.A. 

Lorentz wyprowadził je w celu zachowania równań pola elekromagnetycznego Maxwella w 

stałym i poruszającym się układzie współrzędnych.  
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Niezwykłą cechą teorii elektronu opracowanej przez H.A. Lorentza jest to, że dzięki 

prostym, klasycznym procedurom uzyskał on wyniki aktualne do dzisiaj, choć ze względu na 

pewne nieścisłości pomiędzy wynikami eksperymentów a prostą teorią Lorentza pojawiły się 

bardziej wyrafinowane teorie. Pomijając fakt, że H.A. Lorentz wyjaśnił wiele 

eksperymentalnych zjawisk za pomocą teorii elektronów, jego praca jest ważna jako znaczące 

odejście od wszystkich poprzednich metod opisu oddziaływania pomiędzy naładowanymi 

cząstkami. Przed nim zakładano, że naładowane cząstki oddziałują ze sobą z siłą zależną od 

odległości między nimi oraz od ich ładunków i ruchu. Idea Lorentza wprowadza do opisu rolę 

pola oddziaływań. Elektrony są opisywane jako oddziałujące lokalnie z polem, w którym są 

zanurzone. Lokalne oddziaływanie z polem jest następnie przedstawione jako propagacja we 

wszystkich kierunkach z określoną prędkością. Według H.A. Lorentza, pole to (w pewnym 

sensie jest to odpowiednik eteru Maxwella) nie ma wpływu na ruch elektronów, jest 

zasadniczo zwykłą przestrzenią z pewnymi dodatkowymi właściwościami 

elektrodynamicznymi. Sposób, w jaki ta przestrzeń elektrodynamiczna różni się od starszej 

koncepcji eteru, polega na tym, że każdy punkt w niej charakteryzuje się czterema 

wielkościami – trzema składowymi wektora (potencjał wektorowy) i skalarem (potencjałem 

skalarnym) – które definiują całkowicie pole elektromagnetyczne w tym punkcie. 

Spuścizna	Einsteina:	Albert	Einstein	(1879–1955)	

Nazwisko Alberta Einsteina jest postrzegane jako synonim najwyższych zdolności 

intelektualnych. Na nieco bardziej wyrafinowanym poziomie kojarzy się z teorią 

względności, która dla większości ludzi pozostaje zagadką. Można powiedzieć, że A. Einstein 

stał się nowoczesnym I. Newtonem: obydwaj ci wielcy fizycy są postrzegani przez większość 

ludzi jako ikony kultury popularnej – ze wskazaniem na A. Einsteina (I. Newton chyba ze 

względu na odległość czasową nie jest tak popularny). Takie porównanie jest dość trafne, 

gdyż zarówno I. Newton, jak i A. Einstein rozpatrywali świat fizyki w najbardziej 

podstawowych kategoriach, i obydwaj doprowadzili do głębokiej zmiany naukowej 

perspektywy. Istnieją też inne podobieństwa pomiędzy obydwoma uczonymi. W młodości 

obydwaj raczej nie sprawiali wrażenia kandydatów do zdobycia laurów geniusza. I. Newton 

był chłopcem z farmy, którego wybitne zdolności objawiły się dopiero po ukończeniu studiów 

licencjackich w Cambridge. A. Einstein podczas nauki w liceum musiał powtarzać rok, a w 

okresie studiów uniwersyteckich nie wyróżniał się spośród studentów. Jego zdolności zostały 

odkryte dopiero wtedy, gdy zaczął publikować niezwykle głębokie przemyślenia na temat 

podstaw fizyki. I. Newton po uzyskaniu stopnia licencjata również pozostał praktycznie 
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nieznany, ale wywarł głębokie wrażenie na Isaacu Barrowie, profesorze matematyki w 

Cambridge. W ciągu kilku lat I. Barrow tak doskonale zrozumiał genialność swojego ucznia, 

że zrezygnował z zajmowanego stanowiska i polecił na to miejsce I. Newtona. A. Einstein na 

nikim nie wywarł tak dużego wrażenia, nie uzyskał nawet stanowiska asystenta na uczelni. 

Jego epokowy artykuł o teorii względności, z roku 1905, został doceniony przez świat nauki 

dopiero po latach od publikacji. Pierwszym, który docenił wagę szczególnej teorii 

względności, był profesor August Witkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w liście 

do profesora Stanisława Lorii napisał: „Narodził się nowy Kopernik! Przeczytaj artykuł 

Einsteina”. 

Rodzice Alberta Einsteina, Hermann i Pauline Koch Einstein, byli niemieckimi 

Żydami mieszkającymi w niewielkiej miejscowości Ulm. Albert urodził się 14 marca 1879 

roku. Rok później rodzina przeniosła się do Monachium, gdzie Hermann założył firmę 

elektrochemiczną. Albert jako dziecko bardzo długo nie potrafił mówić, przez co rodzice 

podejrzewali u niego niedorozwój. Nie tylko kłopoty z mową nasuwały takie podejrzenie. Był 

cichym i bardzo powolnym dzieckiem, unikającym kontaktu fizycznego. Niezwracający 

uwagi na religijne kanony rodzice wysłali go do pobliskiej szkoły katolickiej, gdzie był 

jedynym Żydem. Dyscyplina panująca w niemieckiej szkole, wymagająca od ucznia 

przykładowo stania na baczność podczas odpowiadania na pytania nauczyciela, irytowała 

młodego Alberta, który zniechęcił się do nauki. W wieku 10 lat wstąpił do Gimnazjum 

Luitpolda, ale i tutaj panował rygor analogiczny jak w szkole podstawowej. W gimnazjum 

doznał drugiego intelektualnego doświadczenia. Pierwsze z nich nastąpiło, gdy jako 

pięciolatek dostał od ojca kompas, który go zafascynował. W gimnazjum odkrył geometrię w 

książce, którą przeczytał, zanim jeszcze przedmiot ten pojawił się w toku nauki. Logika i 

następstwo twierdzeń geometrycznych wywarły na nim ogromne wrażenie, którego już nigdy 

nie zapomniał.  

Gdy Albert skończył piętnaście lat, firma jego ojca zbankrutowała. Zadecydowano 

wtedy, że ojciec, matka i młodsza siostra przeniosą się do Mediolanu, gdzie oczekiwali 

lepszych możliwości zarobku. Albert natomiast miał pozostać w Monachium, aby ukończyć 

gimnazjum, którego świadectwo było niezbędne dla uzyskania możliwości wstąpienia na 

uniwersytet. Chłopca oddano pod opiekę ortodoksyjnej rodzinie kuzynów. Pozbawiony 

otoczenia najbliższych, wśród których czuł się bezpiecznie, nie radził sobie w szkole, ale nie 

mógł się zdecydować na jej opuszczenie i podróż do Włoch. Zamiast tego zwrócił się do 

lekarza z prośbą o wystawienie świadectwa, że przeszedł załamanie nerwowe, na które 

jedynym lekarstwem jest pobyt u rodziców. Jednocześnie jeden z nauczycieli powiedział mu, 
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że nigdy nie osiągnie poziomu koniecznego do zaliczenia podstawowego kursu i powinien 

opuścić szkołę, ponieważ jego obecność wpływa demoralizująco na nauczycieli i pozostałych 

uczniów. W efekcie odczuwający ulgę Albert udał się w podróż do Włoch. 

Hermann nie odniósł sukcesu biznesowego w Mediolanie, a w konsekwencji jego syn 

musiał pomyśleć o zapewnieniu sobie środków do życia. Zainteresowanie matematyką – i 

ogólnie nauką – sugerowało ewentualną karierę pedagogiczną, a dzięki pomocy finansowej 

bogatych krewnych Albert złożył podanie o przyjęcie do słynnego Szwajcarskiego 

Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu. Nie miał jednak dyplomu ukończenia studiów, 

więc był zmuszony przystąpić do egzaminu, który zakończył się porażką. Aby nadrobić braki 

w edukacji, wstąpił do liceum w Aarau w północnej Szwajcarii i po zakończeniu nauki bez 

problemów dostał się na studia na tamtejszym Instytucie Politechnicznym. Napotkał tu jednak 

niespodziewany problem: zestaw kursów wyższej matematyki był tak rozbudowany, że nie 

potrafił podjąć decyzji, na które z nich się zapisać, i wreszcie zdecydował, że nie potrzebuje 

żadnego. Podobna sytuacja dotyczyła fizyki, choć w tym wypadku uczestniczył w wykładach. 

Kolejny raz stwierdził, że konieczność uczestnictwa w zajęciach jest dla niego nie do 

przyjęcia, więc studiował samodzielnie. Egzaminy zaliczał dzięki pomocy kolegów, którzy 

udostępniali mu notatki z wykładów.  

W 1900 roku Albert ukończył studia i rozpoczął poszukiwania pracy jako nauczyciel. 

Co prawda w rzeczywistości chciał uzyskać stanowisko asystenta na uczelni, ale grono 

profesorskie mu odmówiło. Utrzymywał się, wykonując dorywcze prace na rzecz 

pracowników uniwersytetu oraz udzielając korepetycji studentom. Po dwóch latach 

niepewności Marcel Grossman dostarczył mu komplet notatek z wykładów, co pozwoliło na 

uwierzytelnienie jego osoby jako korepetytora. Ponadto rodzina M. Grossmana umożliwiła 

mu uzyskanie stanowiska w Urzędzie Patentowym w Bernie. To właśnie tam znalazł miejsce 

na swobodne rozmyślania, pozwalające mu na pracę w swoim tempie. Płaca, jaką 

otrzymywał, wystarczała na utrzymanie rodziny, więc w wieku 23 lat ożenił się z koleżanką 

ze studiów Milevą Marić. W następnych trzech latach opracował trzy niezwykle istotne prace, 

które ukazały się w „Annalen der Physik” na początku roku 1905.  

Pierwszy z artykułów ożywił korpuskularną teorię światła, wprowadzając rewolucyjną 

ideę wolnego fotonu – atomu światła – jako wyjaśnienie zjawisk promieniowania (innych niż 

promieniowanie ciała czarnego), a zwłaszcza jako wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. 

Przedstawiona w artykule teoria została zweryfikowana eksperymentalnie przez Roberta 

Millikana w latach 1912–1915. Drugi artykuł dotyczył matematycznej teorii ruchów Browna 

– autor wykazał w nim cząsteczkową naturę gazów. Eksperymentalnie potwierdzono tę teorię 
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w roku 1909 na podstawie doświadczeń Jeana Perrina. Wreszcie ostatnia z tych prac 

dotyczyła teorii względności i była najbardziej istotna z punktu widzenia fizyki atomowej. 

Szczególna teoria względności i artykuły odnoszące się do zjawiska promieniotwórczości 

przedstawiały nowe i niezwykle rewolucyjne podejście do fizyki. Zwraca uwagę, że A. 

Einstein opracował swoje idee bez korzystania z prac innych uczonych. Jego artykuł 

dotyczący teorii względności nie został opatrzony żadnymi odnośnikami literaturowymi. 

Obecnie taka publikacja nie mogłaby ukazać się w czasopiśmie naukowym. Brak 

jakiegokolwiek kontaktu ze środowiskiem naukowym współcześnie kwalifikuje naukowca 

jako osobę niewiarygodną. Z drugiej strony A. Einstein po latach od opublikowaniu swoich 

artykułów miał powiedzieć, że „nigdy nie widział prawdziwego fizyka teoretycznego”. W 

każdym razie A. Einstein był pewny trafności swoich teoretycznych przewidywań i 

przekonany, że nie musi ich sprawdzać.  

W 1909 roku, po krótkim stażu w Bernie na stanowisku Privatdozenta, został 

mianowany profesorem nadzwyczajnym w swojej uczelni w Zurychu. W następnym roku 

objął stanowisko kierownika katedry fizyki teoretycznej w Pradze. Żonie A. Einsteina nie 

podobało się to miasto, więc gdy tylko w 1912 roku zaproponowano mu stanowisko na 

Politechnice w Zurychu, małżonkowie przenieśli się do Szwajcarii. Pobyt tym kraju w 

również nie trwał długo. W następnym roku Albert przyjął stanowisko dyrektora Instytutu 

Fizycznego Cesarza Wilhelma w Berlinie. Do Niemiec przyjechał już sam: Mileva rozwiodła 

się z Einsteinem i pozostała z synami w Szwajcarii. W następnym roku wybuchła I wojna 

światowa. Z powodu pacyfistycznych przekonań A. Einstein odmówił udziału w pracach 

związanych z wojną, przez co uznano go za zdrajcę. Jedynie szwajcarskie obywatelstwo 

uchroniło go przed więzieniem. Mniej więcej w tym samym czasie ożenił się ze swoją 

kuzynką Elsą. W czasie wojny kontynuował badania, a w 1916 roku opublikował ogólną 

teorię względności. Wojna uniemożliwiła przeprowadzenie pomiarów mających udowodnić 

przewidywania jego teorii. Dopiero w roku 1919 udało się zmierzyć ugięcie światła gwiazd w 

polu grawitacyjnym Słońca. Od tego momentu nazwisko A. Einsteina stało się znane na 

całym świecie. W 1921 roku przyznano mu Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, ale nie za 

teorię względności, a za „wkład w fizykę matematyczną, a zwłaszcza za odkrycie efektu 

fotoelektrycznego”. A. Einstein stał się sławny dzięki opracowaniu teorii względności, ale 

testament Alfreda Nobla zawiera klauzulę mówiącą, że nagrody mogą być przyznawane tylko 

za odkrycia przynoszące korzyść ludzkości. W owym czasie teoria względności, chociaż 

potwierdzona eksperymentalnie, była właściwie jedynie teorią matematyczną pozbawioną 

większego praktycznego znaczenia.  
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W roku 1921 A. Einstein odwiedził Stany Zjednoczone, gdzie starał się o poparcie dla 

starań ruchu syjonistycznego o założenie żydowskiej ojczyzny w Palestynie i utworzenie 

Hebrajskiego Instytutu Narodowego w Jerozolimie. W 1922 wybrał się w podróż na Daleki 

Wschód, a w 1925 – do Ameryki Południowej. Zimy lat akademickich 1930/1931 oraz 

1932/1933 spędził w Pasadenie na California Institute of Technology jako profesor 

wizytujący. Po drugim pobycie w USA powrót Alberta z żoną do Niemiec ze względu na 

nasilające się ruchy nazistowskie był niewskazany i małżeństwo Einsteinów tymczasowo 

osiedliło się w belgijskiej Ostendzie. Krótko potem w Niemczech skonfiskowano cały ich 

majątek. Jesienią 1935 roku A. Einstein przyjął stanowisko profesorskie w Institute for 

Advanced Study w Princeton, gdzie pozostał przez kolejne 20 lat, aż do śmierci.  Jednym z 

jego dokonań w tym okresie był list napisany wspólnie z Leó Szilárdem i Eugene Wilardem 

do prezydenta Stanów Zjednoczonych F. D. Roosevelta dotyczący możliwości konstrukcji 

nowego rodzaju broni – bomby atomowej- której działanie oparte jest na jądrowej reakcji 

łańcuchowej 

Albert Einsteina był humanistą stojącym zawsze po stronie sprawiedliwości, 

niezwracającym uwagi na własne korzyści. Głęboko wierzył w godność i wartość każdego 

człowieka, walczył ze złem wynikającym z nadużywania władzy. Żaden człowiek, z 

wyjątkiem I. Newtona, nie wywarł takiego wpływu na jakąkolwiek dziedzinę nauki, jak A. 

Einstein na fizykę XX wieku. Jego prace, których pełne znaczenie dla zrozumienia struktury 

atomu stało się jasne dopiero wiele lat po ich opublikowaniu, stanowią przykład doskonałości 

i prostoty opartej bardziej na rozumowaniu fizycznym niż na formułach matematycznych. 

Chociaż związek jego dokonań z atomizmem na pierwszy rzut oka wydaje się nieoczywisty, 

bliższa analiza pokazuje, że gdyby nie jego podstawowe odkrycia, obecne rozumienie atomu 

byłoby nie do utrzymania. Bez koncepcji fotonu takie zjawiska, jak efekt fotoelektryczny, 

fotojonizacja atomów czy fotoluminescencja byłyby niewytłumaczalne. Bez teorii 

względności nie da się zrozumieć energii jądrowej, spinu elektronu, struktury linii 

widmowych, istnienia pozytonów i antymaterii. Tylko włączenie ogólnej teorii względności 

do opisu struktury atomów może dać pełny opis materii.  

Publikację wyników badań A. Einstein rozpoczął od serii artykułów wydanych w 

latach 1902 i 1904, w których podał podstawowe założenia mechaniki statystycznej, nie 

wiedząc, że podobną pracę już w 1901 roku przedstawił J.W. Gibbs. W 1905 roku zastosował 

swoją mechanikę statystyczną do analizy ruchów Browna na bazie kinetycznej teorii gazów. 

W tym samym roku w „Annalen der Physik” ukazały się dwa kolejne jego artykuły. W 

pierwszym z nich przedstawił teorię fotonu i wykorzystał ją do wyjaśnienia zjawiska 
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fotoelektrycznego, prawa Stokesa i fotoluminescencji. Drugi artykuł zapoczątkował serię 

słynnych prac dotyczących teorii względności. W ciągu następnych lat A. Einstein 

przedstawił teorię ciepła właściwego ciał stałych, w której wykazał, że wzór Plancka jest 

uniwersalnym prawem fizyki oraz opublikował swój słynny wzór pokazujący równoważność 

masy i energii. Pokazał również, że równoważność masy i bezwładności nie jest 

przypadkowa, ale stanowi zasadę fizyczną prowadzącą do nowej teorii grawitacji. Rozszerzył 

zastosowanie mechaniki statystycznej na wszystkie systemy fizyczne dzięki pokazaniu 

związku tej mechaniki z termodynamiką jako najbardziej ogólnego. Krótko potem 

opublikował swoją ogólną teorię względności, wyprowadzenie prawa Plancka, w którym 

zakłada się jedynie atomowe procesy absorpcji i emisji, oraz pierwszy artykuł o kosmologii. 

W końcu dostrzegł znaczenie właściwości falowych cząstek i potrzebę ich uwzględnienia w 

mechanice statystycznej.  

To, co najbardziej istotne we wszystkich pracach A. Einsteina, to fakt, że koncentrują 

się one na fundamentalnych zagadnieniach fizyki, a w niektórych przypadkach otwierają 

nowe dziedziny nauki. Zdolność przenikania do meritum problemu, jaką widać z jego 

publikacji, łączyła się z pewnością co do tego, że uzyskane wyniki są poprawne, i co istotne, 

przedstawione z możliwie najmniejszym udziałem formalizmu matematycznego. Wszystkie 

jego publikacje odznaczają się odstępstwem od przyjętych sposobów rozwiązywania 

problemów przez zastosowaniem nowych i dotąd niewypróbowanych pomysłów. Przykładem 

może być praca dotycząca ciepła właściwego: odszedł w niej od uznanego modelu, w którym 

drgania atomów są opisywane klasycznymi prawami mechaniki, i zamiast tego wprowadził 

teorię kwantową. Było to rewolucyjne podejście, gdyż wcześniej uważano, że efekty 

kwantowe dotyczą jedynie promieniowania. Gdy okazało się, że takie podejście do ciepła 

właściwego daje wyniki zgodne z eksperymentem, fizycy zdali sobie sprawę, że teorię 

kwantów należy stosować do wszystkich procesów atomowych. Kolejny krok na tej drodze 

należał do Nielsa Bohra i jego monumentalnej pracy dotyczącej widm atomowych. 

Gdyby rolę Einsteina ograniczyć tylko do któregokolwiek z wymienionych powyżej 

obszarów fizyki, to i tak jego wkład w naukę byłby ogromny. Jego artykuł o fotonie i efekcie 

fotoelektrycznym, za który otrzymał Nagrodę Nobla, jest niezwykły, gdyż pomimo tego, że 

dotyczy jednego z najbardziej niezwykłych problemów, niewiele w nim wzorów 

matematycznych. Za wyjątkiem jednego czy dwóch równań przeprowadzoną analizę 

problemu może bez problemu zrozumieć uczeń liceum. Jednocześnie artykuł pokazuje, że 

mechanizmy statystyczne stosowane do tej pory w analizie układów cząstek można również 

zastosować do rozpatrywania zjawiska promieniowania, które zachowuje się jak gaz 
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doskonały. Dzięki analogii pomiędzy statystyką opisującą cząstki w gazie i promieniowaniem 

A. Einstein dowiódł istnienia fotonów, czyli cząstek pola elektromagnetycznego. Pomimo że 

Max Planck wprowadził kwant działania w celu opisu rozkładu widmowego promieniowania 

ciała doskonale czarnego, koncepcja fotonu nie została przyjęta przez fizyków. Sam Planck 

uważał foton jedynie za mniej lub bardziej przydatne pojęcie, dzięki któremu dawało się 

uzyskać równania prawidłowo opisujące rozkład promieniowania. Jeżeli skłonny był uważać 

foton jako rzeczywisty, to tylko podczas procesów absorpcji i emisji; w każdym innym 

przypadku promieniowanie miało charakter tylko falowy. A. Einstein odszedł od tego 

kompromisu pomiędzy fizyką klasyczną a nową hipotezą kwantową i dał tej ostatniej realność 

obowiązującą w fizyce. Bardzo wyraźnie odniósł się do tego problemu, pisząc: „Wydaje mi 

się, że obserwacje […] można lepiej wyjaśnić przy założeniu, że energia w świetle jest 

rozłożona w sposób nieciągły w całej przestrzeni”.  

Na poparcie swojej tezy A. Einstein zademonstrował opis promieniowania ciała 

doskonale czarnego w skali temperatury absolutnej, statystyczne prawa Boltzmanna i 

Maxwella oraz swoje równania statystyczne związane z zachowaniem układów cząstek. 

Analizę przeprowadził w dwóch etapach: najpierw rozważał poruszające się cząstki, elektrony 

i atomy, łączył oscylatory harmoniczne z promieniowaniem ciała i analizował wzajemne 

oddziaływanie w warunkach równowagi. W ten sposób potraktował układ obejmujący 

promieniowanie, cząstki i oscylatory zgodnie z klasyczną teorią elektromagnetyzmu 

Maxwella oraz klasyczną teorią elektronu i uzyskał ciągły rozkład promieniowania ciała 

doskonale czarnego. Okazało się, że przy takim podejściu w układzie panuje równowaga w 

danej temperaturze, a średnia energia kinetyczna oscylatorów jest równa energii cząsteczek i 

elektronów. Ponadto energia kinetyczna cząsteczek jest proporcjonalna do temperatury 

absolutnej i stałej Boltzmanna. Takie podejście zawierało koncepcję, zgodnie z którą każdy 

oscylator może mieć każdą możliwą energię pod warunkiem, że znajduje się w równowadze z 

cząsteczkami znajdującymi się w danej temperaturze. Równowaga taka oznacza, że średnio 

każda cząstka i każdy oscylator mają taką samą energię.  

W następnym kroku A. Einstein rozważył oddziaływanie promieniowania i 

oscylatorów ze sobą w stanie równowagi termicznej. Założył, że oddziaływanie to zachodzi 

zgodnie z teorią Maxwella, czyli oscylatory mogą absorbować i emitować energię w sposób 

ciągły. W takim wypadku średnia energia oscylatora o określonej częstotliwości musi być 

wprost proporcjonalna do gęstości energii promieniowania o tej częstości i odwrotnie 

proporcjonalna do kwadratu częstości drgań. Porównał ten wynik do średniej energii 

oscylatora i odkrył, że gęstość energii promieniowania jest proporcjonalna do temperatury 
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absolutnej i kwadratu częstotliwości promieniowania. Wynik taki jest niepoprawny, gdyż 

gęstość energii promieniowania w zakresie wyższych energii wzrastałaby wraz z 

częstotliwością, co w rzeczywistości nie zachodzi. Jest zatem jasne, że ciągły rozkład energii 

promieniowania ciała doskonale czarnego, zgodny z teorią Maxwella, jest niepoprawny, 

chociaż, jak później pokazał Einstein, jest to w przybliżeniu prawdziwe dla wysokich 

temperatur i promieniowania o niskiej energii.  

W celu wykazania, że dla wysokich temperatur wynik przewidywany przez teorię jest 

zgodny z eksperymentem, A. Einstein wyszedł od formuły Plancka dla promieniowania ciała 

doskonale czarnego i analizował ją dla wysokich temperatur absolutnych podzielonych przez 

częstotliwość promieniowania. W ten sposób pokazał, że wzór Plancka w takich warunkach 

przechodzi w zależność uzyskaną na podstawie klasycznej teorii Maxwella. W efekcie 

doszedł do dwóch wniosków: po pierwsze klasyczna teoria promieniowania zakładająca 

ciągły rozkład energii jest prawidłowa dla fal o mniejszych energiach, a po drugie stałe 

występujące we wzorze Plancka muszą być związane ze stałą gazową Boltzmanna oraz liczbą 

Avogadra, gdyż obydwie te wielkości występują w klasycznym wzorze. A. Einstein zrównał 

wzory: klasyczny i Plancka, opisujące to samo zjawisko, i wyprowadził masę atomu wodoru 

będącą odwrotnością liczby Avogadra. Uzyskany wynik pokazał, że wzór Plancka jest 

poprawny, a jego klasyczny odpowiednik jest jego przybliżeniem spełnionym w pewnych 

warunkach. 

W dalszej części artykułu A. Einstein rozważył istotniejszą kwestię dotyczącą natury 

promieniowania. Rozpatrzył zakres fal o dużych energiach. W tych warunkach wzór Plancka 

można zastąpić prostszą zależnością opracowaną przez W. Wiena. W następnym kroku 

porównał promieniowanie z gazem doskonałym i wprowadził entropię promieniowania 

wyznaczoną ze wzoru Wiena. Wykazał, że entropia promieniowania jest opisywana tym 

samym wzorem, co entropia gazu doskonałego. W tym celu wyraził entropię promieniowania, 

stosując zasadę Boltzmanna, zgodnie z którą entropia układu jest związana z 

prawdopodobieństwem stanu, w jakim znajduje się układ. W ten sposób nadał sens fizyczny 

entropii wyrażonej równaniem Boltzmanna dzięki określeniu prawdopodobieństwo 

występowania układu w danym stanie jako czas, w którym znajduje się układ w stosunku do 

pewnego czasu standardowego. W takim wypadku równanie A. Einsteina dla entropii 

promieniowania jest identyczne z tym wyrażającym entropię gazu doskonałego. Ze wzoru 

Einsteina wynika, że entropia krótkofalowego promieniowania monochromatycznego jest 

związana z prawdopodobieństwem przez relację Boltzmanna i stałą Plancka. Stąd wynika, że 

każdy kwant czy też cząsteczka promieniowania ma energię równą iloczynowi stałej Plancka 
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i częstotliwości promieniowania. Jest to wynik odpowiadający dokładnie hipotezie Plancka, 

ale pokazujący, że promieniowanie zawsze jest skwantowane, czyli złożone z fotonów.  

W podsumowaniu A. Einstein napisał: „Monochromatyczne promieniowanie o 

niewielkiej gęstości (w zakresie obowiązywania wzoru Wiena) zachowuje się zgodnie z 

zasadami termodynamiki tak jakby było złożone z niezależnych porcji energii o wartości h”. 

Ostatecznie zastosował ten wniosek do wyjaśnienia dwóch efektów: Stokesa i 

fotoelektrycznego. Rozpatrzmy drugi z nich. Wiele lat przed artykułem A. Einsteina dzięki 

eksperymentom H. Hertza wiadomo było, że gdy światło pada na metalową powierzchnię, 

emitowane są z niej elektrony. Zjawisko to określono jako efekt fotoelektryczny. Energia 

emitowanych elektronów zależy nie od natężenia światła, a jedynie od długości jego fali. Na 

podstawie klasycznej teorii Maxwella nie dało się wyjaśnić tego zjawiska, gdyż zgodnie z 

teorią natężenie strumienia światła padającego na powierzchnię metalu powinno 

determinować energię emitowanych elektronów, która jest proporcjonalna do kwadratu ich 

prędkości. A. Einstein wyjaśnił to zjawisko w prosty sposób dzięki wykorzystaniu hipotezy 

fotonu. Zgodnie z tą koncepcją promieniowanie wzbudzające elektrony składa się z kwantów 

energii o wartości h, a zatem powstawanie promieni katodowych można rozumieć 

następująco: Kwant energii przenika do powierzchni płytki, a jego energia, przynajmniej 

częściowo, jest zamieniana na energię elektronu. Najprościej jest przyjąć, że cała energia 

fotonu jest przekazywana elektronowi. W takim wypadku każdy kwant oddaje swoją energię 

elektronowi niezależnie od innych kwantów i wówczas rozkład prędkości emitowanych 

elektronów jest niezależny od intensywności promieniowania. Z drugiej strony gdy wszystkie 

inne warunki są takie same, to liczba emitowanych elektronów jest zależna od natężenia 

światła.  

W kolejnych latach A. Einstein wracał do problemu natury promieniowania i w 

szeregu artykułów dowiódł ponad wszelką wątpliwość istnienia fotonów. Jednocześnie 

wykazał, że metody statystyczne, które doskonale sprawdziły się przy analizie ruchów 

Browna, sprawdzają się równie dobrze w przypadku promieniowania. Zastosował je do 

analizy statystycznej fluktuacji promieniowania w danej objętości. Jeżeli rozpatrywać 

niewielką objętość przestrzeni, w której znajduje się promieniowanie, to jego energia zmienia 

się z chwili na chwilę. A. Einstein oparł się na wzorze Plancka opisującym gęstość 

promieniowania i obliczył jego fluktuacje w czasie. Jak się okazało, poprawny wynik można 

uzyskać jedynie przy założeniu, że promieniowanie ma charakter korpuskularny. Uczony 

wykazał matematycznie, kiedy energia promieniowania będzie opisywana w sposób 

prawidłowy jako fala, a kiedy jako grupa cząstek. Falowa natura promieniowania jest 
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obserwowana, gdy jego częstotliwość jest mała (fale długie), a gęstość energii – duża. Z 

drugiej strony przy małej gęstości promieniowania i dużej częstości pojawia się 

korpuskularna natura promieniowania. A. Einstein nie był zadowolony z tej analizy; 

rozpatrywał więc małe lusterko zawieszone swobodnie w strumieniu promieniowania ciała 

doskonale czarnego będące modelem cząstki Browna w gazie. Bombardowane fotonami 

zwierciadło takie wykonuje ruchy Browna. Znowu A. Einstein odkrył, że ruch zwierciadła 

można przedstawić jako składający się z dwóch części, z których jedną poprawnie opisuje 

klasyczna teoria elektrodynamiki Maxwella. Natomiast drugi rodzaj można wyjaśnić jedynie 

wtedy, gdy zaakceptuje się hipotezę kwantową. 

Max Born w eseju poświęconym A. Einsteinowi z okazji jego 70. urodzin napisał, że 

17 tom „Annalen der Physik” z roku 1905 był jednym z najbardziej znaczących tomów w 

całej literaturze naukowej. Zawierał on trzy artykuły A. Einsteina, z których każdy dotyczył 

innego tematu, a każdy z nich jest obecnie uznawany za arcydzieło będące źródłem nowej 

gałęzi fizyki; w kolejności stron tematy te obejmowały teorię fotonów, ruchy Browna i teorię 

względności. Gdy artykuły te ukazały się drukiem. A. Einstein był urzędnikiem 

szwajcarskiego urzędu patentowego, mającym niewielki kontakt z wielkimi uczonymi 

tamtych czasów. W trakcie lektury jego zapisków autobiograficznych staje się zrozumiałe, 

dlaczego odszedł od klasycznego pojmowania przestrzeni i czasu, co doprowadziło do teorii 

względności. Pozostając poza nurtem fizyków końca XIX i początku XX wieku, mógł 

swobodnie spekulować i podążać swoją drogą intelektualną. Ponadto miał to szczęście, że 

poszukiwania rozpoczął, gdy pojawił się rozdźwięk pomiędzy teoriami klasycznymi a danymi 

eksperymentalnymi, gdy stare mechanistyczne idee zakładające, że wszystkie zjawiska natury 

da się opisać za pomocą mechaniki newtonowskiej, zostały podważone przez sukces teorii 

elektromagnetyzmu. Prace M. Faradaya, J. Maxwella i H. Hertza wprowadziły do koncepcji 

opisu wszechświata byt, który mógł istnieć w przestrzeni zupełnie niezależnie od materii, 

czyli pole promieniowania.  

Czynnikiem decydującym o porzuceniu wiary w możliwość wyjaśnienia wszystkich 

zjawisk na gruncie mechaniki był sukces elektrodynamiki wprowadzonej przez M. Faradaya i 

J. Maxwella. Ta teoria i jej potwierdzenie w eksperymentach H. Hertza pokazały, że istnieją 

zjawiska, które w swojej naturze są niezależne od wszelkiej materii, a mianowicie fale 

rozchodzące się w pustej przestrzeni składającej się z pól elektromagnetycznych. Jeżeli 

mechanika ma stanowić podstawę fizyki, to i równania Maxwella musiały być interpretowane 

w ujęciu mechanicznym. Takie próby podejmowano, ale bezowocnie, i wreszcie 

przyzwyczajono się do posługiwania się polem jako tworem nieposiadającym mechanicznej 
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natury. Analizujący niekompatybilność zjawisk elektromagnetycznych (światła) i 

klasycznych praw mechaniki A. Einstein zdał sobie sprawę, że zmianie muszą ulec również 

koncepcje czasu i przestrzeni. Głównym problemem, który rozważał, było zrozumienie 

sposobu, w jaki światło oddziałuje z szybko poruszającym się obiektem. A mówiąc inaczej: w 

jaki sposób obserwator poruszający się z dużą prędkością widzi światło. Istotnym elementem 

prac A. Einsteina było zrezygnowanie z podążania utartymi ścieżkami fizyki. W notatkach 

autobiograficznych uczony zanotował, krótko po roku 1900, czyli po ukazaniu się pionierskiej 

pracy M. Plancka, że uświadomił sobie, iż żadne podejście mechaniczne lub 

termodynamiczne, poza pewnymi szczególnymi przypadkami, nie może być ostatecznym 

wyjaśnieniem problemu: 

Zwątpiłem w możliwość odkrycia praw natury przez rozważania oparte na znanych 

podstawach. Im dłużej próbowałem, tym bardziej dochodziłem do przekonania, że 

tylko odkrycie nowej, uniwersalnej zasady może doprowadzić do istotnych wyników. 

Jako przykład stawiałem sobie termodynamikę, która wywodzi się z ogólnej zasady, 

że niemożliwe jest zbudowanie perpetuum mobile (pierwszego i drugiego rodzaju). 

Jak więc znaleźć taką ogólną zasadę? Po dziesięciu latach rozważań zasada taka 

wynikła z paradoksu, który zaskoczył mnie, gdy miałem 16 lat. 

 Następnie A. Einstein opisuje proste eksperymenty myślowe, z którymi się zmagał i które 

stały się potężnym narzędziem pozwalającym mu na odkrycie podstawowych fizycznych idei. 

Zadał sobie pytanie, w jaki sposób obserwator poruszający się z prędkością światła 

zaobserwuje wiązkę światła. Z jednej strony w takim wypadku wiązka światła powinna 

pojawić się jako oscylujące w przestrzeni pole elektromagnetyczne pozostające w spoczynku. 

Z drugiej strony fala elektromagnetyczna nie może istnieć w takiej formie, co wynika z 

eksperymentów i równań J. Maxwella. Intuicyjnie jasne wydawało się, że z punktu widzenia 

obserwatora poruszającego się z prędkością światła wszystko powinno wyglądać tak samo, 

jak dla obserwatora pozostającego w spoczynku w stosunku do Ziemi. Ta idea stała się 

podstawą zasady niezmienności, zgodnie z którą prawa natury powinny być takie same dla 

wszystkich obserwatorów poruszających się ze stałą prędkością względem siebie, i która stała 

się fundamentem teorii względności. Z rozważań wynikało też, że obserwator nie może 

poruszać się z prędkością światła, gdyż wtedy obserwowałby stacjonarne pole 

elektromagnetyczne, co jest niemożliwe. Dogłębna analiza problemu wyjątkowej roli 

prędkości światła przekonała A. Einsteina, że cechę tę można zrozumieć jedynie wtedy, gdy 

zrewiduje się koncepcje przestrzeni i czasu. 
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W kolejnych paragrafach autobiografii uczony pisze, że w paradoksie tym jest zawarty 

zalążek szczególnej teorii względności. Newtonowski aksjomat absolutnego czasu i 

wynikająca z niego równoczesność uniemożliwiały rozwiązanie problemu. Przyjęcie do 

wiadomości arbitralności takiego podejścia zniwelowało problem. A. Einstein zdał sobie 

sprawę, że rozwiązanie paradoksu poruszania się z prędkością światła i obserwacji 

stacjonarnego pola elektromagnetycznego można otrzymać dzięki rozważeniu pozornie 

prostych idei interwału przestrzennego i czasowego pomiędzy dwoma zdarzeniami. W fizyce 

klasycznej dwaj poruszający się ze stałą prędkością obserwatorzy mogliby porównać swoje 

opisy danego zdarzenia za pomocą prostych reguł matematycznych łączących ich układy 

współrzędnych. Każde prawo natury wyrażone matematycznie przez jednego obserwatora 

dzięki transformacji współrzędnych może zostać przeniesione do układu drugiego 

obserwatora. Wszyscy obserwatorzy poruszają się ze stałą prędkością względem siebie, co 

implikuje, że względem praw natury są równi. W każdym z ich układów współrzędnych 

obowiązują te same prawa, ale transformacje współrzędnych nie pociągają za sobą 

niezmienności prędkości światła wykazanej w eksperymencie Michelsona–Morleya. Innymi 

słowy: stałość prędkości światła dla wszystkich obserwatorów niezależnie od prędkości, z 

jaką poruszają się względem Ziemi, jest sprzeczna z równaniami klasycznej fizyki. A. 

Einstein zdał sobie sprawę, że jeżeli przyjąć prędkość światła jako stałą, to należy zastąpić 

klasyczne równania transformacji przez relacje nowego typu, opisywane równaniami 

transformacji Lorentza. Ponadto zauważył, że zestaw zależności (równań transformacyjnych) 

umożliwiających opis praw natury i zdarzeń przy przejściu od jednego do drugiego układu 

współrzędnych wiąże się z konkretną koncepcją czasu i przestrzeni, precyzyjnie: z 

odpowiednim sposobem, w jaki prowadzone są pomiary odległości i czasu. Newtonowski 

opis przestrzeni i czasu jako tworów absolutnych wiązał się z pewnym sposobem 

interpretowania miar i zegarów. Dopóki przyjmowano poprawność klasycznego opisu 

rzeczywistości, dopóty nie można było wprowadzić stałości prędkości światła we 

wszechświecie, w którym prawa natury są niezależne od wyboru inercjalnego układu 

odniesienia. Jedynym sposobem, w jaki te dwie idee mogą zostać uzgodnione, jest 

wprowadzenie nowej hipotezy dotyczącej „rzeczywistego zachowania ruchomych prętów 

pomiarowych i zegarów, które mogą być eksperymentalnie zwalidowane lub unieważnione”. 

A. Einstein zaakceptował stałość prędkości światła i przewartościował rolę prętów 

pomiarowych i zegarów w ustalaniu praw fizyki. W fizyce klasycznej przyjęto jako a priori 

zasadę, że gdyby różni obserwatorzy we wszechświecie porządkowali wydarzenia historyczne 

wzdłuż osi czasu i mieli określać swoje pozycje oraz odległości między nimi, to zawsze byłby 
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to ten sam układ, niezależnie od tego, w jaki sposób poruszali się względem siebie. Zgodnie z 

tym przestrzeń i czas są niezależne od siebie. Wielkim wkładem A. Einsteina było wykazanie, 

że stałość szybkości światła przynosi ze sobą nowy obraz przestrzeni i czasu, w którym są 

połączone w jedno kontinuum z czasem i przestrzenią mającymi różne aspekty dla różnych 

obserwatorów. Dzięki połączeniu przestrzennych i czasowych interwałów pomiędzy dwoma 

zdarzeniami w jeden interwał czasoprzestrzenny A. Einstein pokazał, że klasyczne równania 

transformacyjne przekształcają się w równania Lorentza. Wszystko to zostało opisane w 

niewielkiej książce wydanej w roku 1916.  

Równania transformacyjne Einsteina są identyczne z tymi wyprowadzonymi przez 

H.A. Lorentza podczas analizy zachowania elektronów. Rozważania Lorentza nie 

doprowadziły jednak do rewizji podstaw fizyki, gdyż uważał on, że jego równania dotyczą 

tylko i wyłącznie elektronów, a ze sposobu, w jaki wyprowadził swoje równania, nie 

wynikało żadne uzasadnienie dla bardziej podstawowych wniosków. Ponadto stał zawsze na 

stanowisku, że wyprowadzone równania transformacyjne są swoiste dla opisu elektronów, a 

równania fizyki klasycznej obowiązują w przypadkach ogólnych. 

Jedną z najważniejszych konsekwencji szczególnej teorii względności jest 

równoważność masy i energii. Z równoważności tej wynika, że jeżeli jakaś masa zostanie 

przekształcona w energię w jakimś procesie, to jej ilość jest równa znikającej masie 

pomnożonej przez kwadrat prędkości światła. Oczywiście za każdym razem, gdy zachodzi 

jakaś reakcja chemiczna, jak przykładowo spalenie pewnej ilości węgla, ilość masy ulega 

przekształceniu w energię, ale utrata masy jest zbyt mała, aby można było ją zmierzyć. 

Natomiast aby uzmysłowić sobie, jakiej energii odpowiada masa, wyobraźmy sobie 

przekształcenie jednego grama w energię. Taka ilość materii odpowiada energii 

wystarczającej do stopnienia miliarda kilogramów lodu. W gwiazdach zachodzą procesy 

syntezy termojądrowej, w których jądra cięższych pierwiastków powstają z jąder wodoru, a 

masa przekształcana jest w energię. We wnętrzu Słońca co sekundę cztery i pół miliona ton 

masy przekształca się w energię w procesie, w którym z wodoru powstaje hel. 

Równoważność masy i energii ma znaczenie nie tylko dla zrozumienia procesów 

energetycznych, ale również dla wszystkich gałęzi fizyki cząstek elementarnych, fizyki 

atomowej i procesów wysokoenergetycznych. W związku z tym interesującym jest 

zobaczenie, w jaki sposób to równanie wynika z podstawowych zasad zachowania 

dotyczących poruszającej się cząstki. W ten sposób zostało ono wyprowadzone po raz 

pierwszy przez A. Einsteina, krótko po opublikowaniu pierwszego artykułu na temat teorii 

względności w roku 1905. 
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Eksperymentalnie dowiedziono, że promieniowanie działające na powierzchnię ciała 

wywiera ciśnienie. Zgodnie z prawami ruchu Newtona ciśnienie to jest równoważne 

przekazywaniu powierzchni ciała pędu w jednostce czasu. Innymi słowy energia wywiera 

nacisk na powierzchnię, ponieważ niesie ze sobą pewną siłę. Wiemy, że energia i pęd są ze 

sobą związane szybkością poruszania się energii. W przypadku światła energia podzielona 

przez jego prędkość jest równa pędowi, który można zapisać jako masę światła pomnożoną 

przez jego prędkość. Jeżeli porównamy ze sobą obydwa te wyrażenia, otrzymamy słynne 

równanie wiążące energię i masę. Nie jest to dokładne wyprowadzenie matematyczne, ale 

pokazuje sposób myślenia przy wyprowadzaniu tej zależności. W pracy na temat 

równoważności energii i masy A. Einstein przedstawił proste wyprowadzenie tej zależności 

oparte na kilku podstawowych właściwościach światła, wśród których znalazły się zasada 

zachowania pędu oraz zjawisko aberracji. Efekt aberracji jest pozorną zmianą kierunku ruchu 

wiązki światła widzianą przez poruszającego się obserwatora. Zjawisko to jest podobne do 

tego, co obserwujemy podczas deszczu. Jeżeli stoimy w miejscu, to deszcz pada pionowo i 

trzymamy parasol nad głową; gdy idziemy, musimy parasol pochylić do przodu, ponieważ 

wydaje nam się, że deszcz pada pod pewnym kątem w stosunku do nas. W celu 

wyprowadzenia równania wiążącego masę i energię A. Einstein rozważył dwa promienie 

padające z przeciwnych kierunków na przeciwległe powierzchnie ciała. Następnie 

przeanalizował proces absorpcji widziany przez obserwatora związanego z powierzchnią ciała 

oraz poruszającego się prostopadle do kierunku padającego promieniowania. Obserwator 

pozostający na powierzchni ciała nie obserwuje żadnych różnic dla obydwu promieni. Inaczej 

wygląda to zdarzenie dla obserwatora znajdującego się w ruchu. Ponieważ prędkość ciała po 

pochłonięciu obydwu impulsów musi być dla obserwatora będącego w ruchu taka sama, jaka 

była przed pochłonięciem, to przeniesienie pędu musi oznaczać zwiększenia jego masy po 

absorpcji, gdyż moment pędu można jedynie zmienić poprzez zmianę prędkości lub masy. W 

związku z tym masa i energia muszą być równoważne, aby zasada zachowania pędu pozostała 

w mocy. 

W 1905 roku A. Einstein opublikował pierwszą z serii doniosłych prac z zakresu 

fizyki cząsteczkowej i jednocześnie zakończył egzaminy doktorskie oraz napisał dwa inne 

artykuły na temat podstaw termodynamiki i mechaniki statystycznej. W tym okresie nadal 

pracował w biurze patentowym, a jego zainteresowania skupiały się na trzech gałęziach 

fizyki: fizyce cząsteczek, teoriach promieniowania i zagadnieniu przestrzeni i czasu. Pomimo 

że nie miał kontaktów ze współczesnymi naukowcami, był przekonany, że niektóre z 

największych odkryć będą miały miejsce właśnie w tych obszarach fizyki. Podczas pracy nad 



190 
 

teorią fotonu i szczególną teorią względności zauważył, że wgląd w zachowanie układów 

cząsteczkowych można uzyskać na drodze analizy statystycznej. Zdał sobie sprawę, że nawet 

bez konkretnego modelu budowy cząsteczki można opisać obserwowane zachowanie 

makroskopowe zbiorów cząsteczek dzięki zastosowaniu do nich prawa statystyki. Takie 

podejście, zwane obecnie mechaniką statystyczną, której szczególnym przypadkiem jest 

kinetyczna teoria gazów, zostało zastosowane przez J. Maxwella i L. Boltzmanna do układów 

gazowych. Willard Gibbs z kolei opracował podstawowe równania opisujące zachowanie 

cząstek w cieczach oraz podał ogólne równania mechaniki statystycznej. Jak wspomnieliśmy, 

A. Einstein nie znał prac W. Gibbsa, które zostały opublikowane w mało znanym periodyku 

naukowym w roku 1901, i z tego powodu przed publikacjami dotyczącymi ruchów Browna w 

dwóch artykułach przedstawił zasady mechaniki statystycznej opracowane metodą ab initio. 

Podjęcie się analizy tego zjawiska wynikało z chęci powiązania faktu istnienia cząsteczek z 

niektórymi obserwowanymi zjawiskami fizycznymi, które można wyjaśnić jedynie w 

kategoriach ich losowych ruchów.  

Chociaż teoria kinetyczna została wykorzystana przez J. Maxwella i L. Boltzmanna do 

wyprowadzenia praw rządzących gazem doskonałym, to wciąż istniała znaczna grupa 

fizyków odrzucająca koncepcję cząsteczek, gdyż nie było bezpośrednich dowodów 

eksperymentalnych potwierdzających ich istnienie. A. Einstein powiązał ruchy Browna z 

cząsteczkową naturą materii, chociaż podczas pisania artykułu na ten temat nie był pewny co 

do natury odkrycia dokonanego przez szkockiego biologa. Po tym, jak Robert Brown 

opublikował swoje obserwacje nieustannego, chaotycznego ruchu pyłków kwiatowych 

znajdujących się w wodnej zawiesinie, wysunięto różne teorie mające wyjaśnić to zjawisko. 

Natomiast próby zbadania tego fenomenu zostały podjęte jedynie przez dwóch uczonych: M. 

Goueya w 1888 i F.M. Exnera w 1900 roku. Obydwaj badacze przypisali chaotyczny ruch 

oddziaływaniu cząsteczek, ale ich analizy były dalece niewystarczające, a w niektórych 

punktach wręcz błędne. A. Einstein zastosował do opisu ruchów Browna, jako pochodzących 

od submikroskopowych drgań cząsteczek, prawa statystyczne. Liczył na osiągnięcie dwóch 

ważnych celów: z jednej strony w ten sposób można by określić zakres stosowalności 

klasycznej termodynamiki, a z drugiej –wyznaczyć wymiary cząsteczek i atomów. Jak 

zauważył w pierwszej swojej pracy na ten temat: „gdyby przewidywania teoretyczne okazały 

się nieprzystające do eksperymentu, to przynajmniej uzyskamy poważny argument przeciw 

cząsteczkowo-kinetycznej koncepcji ciepła”. W tym artykule rozważał stan równowagowy 

cząstek nieregularnie rozmieszczonych w cieczy, które podlegają działaniu siły wywieranej 

przez cząsteczki cieczy. Zastosował do takiego modelu drugą zasadę termodynamiki 
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(entropię) i stwierdził, że stan równowagowy jest możliwy, jeżeli siła, z jaką zawieszone 

cząstki są bombardowane cząsteczkami wody, jest równoważona przez ciśnienie osmotyczne. 

Z tego wynika, że zawieszone w cieczy cząstki różnią się od cząsteczek substancji 

rozpuszczonej tylko i wyłącznie wielkością. A skoro tak, to cząstki zawieszone w cieczy 

ulegają rozproszeniu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku roztworu. A. Einstein oparł się 

na takim modelu i wyprowadził wzór na współczynnik dyfuzji cząstek zawieszonych w 

cieczy (dyfuzji cząstek Browna) wyrażony poprzez lepkość cieczy. Opracował równanie 

opisujące dyfuzję, z którego wyznaczył średnią wartość przemieszczenia zawieszonej w 

cieczy cząstki w funkcji współczynnika dyfuzji. Po dokonaniu kolejnych kroków określił 

wielkość średniej drogi cząstki zawieszonej w cieczy w funkcji liczby Avogadra, lepkości 

cieczy i wielkości zawieszonej w niej cząstki. Dzięki tej zależności liczbę Avogadra można 

wyznaczyć bezpośrednio z mierzonych wartości lepkości, średniej drogi zawieszonej w 

cieczy cząstki i jej rozmiarów. W ten sposób powstał pierwszy sposób na bezpośrednie 

wyznaczenie niezwykle istotnej wartości, jaką jest liczba Avogadra, czyli stała wielkość 

liczbowa określająca liczbę atomów, cząsteczek lub innych cząstek materii w jednym molu 

substancji. W późniejszych pracach A. Einstein stosował swoją teorię ruchów Browna do 

różnych problemów fizyki molekularnej, takich jak wyznaczanie rozmiarów cząsteczek, 

dyfuzji czy niezgodności właściwości zawiesin z klasyczną termodynamiką. Za każdym 

razem posługiwał się prostymi modelami i uzyskiwał wyniki teoretyczne zgodne z 

eksperymentem, a znaczenie jego artykułów dla rozwoju fizyki leżało w znacznej mierze w 

pokazaniu przydatności podejścia statystycznego do rozwiązywania problemów naukowych. 

Później to samo podejście statystyczne zostało zastosowane przy teorii fotonu i opisie 

promieniowania ciała doskonale czarnego. 

Chociaż siły grawitacyjne należą do najsłabszych sił występujących w przyrodzie, a 

zatem odgrywają niewielką rolę w opisie dynamiki atomu, to jednak należy je uwzględnić, 

jeżeli chce się podać poprawny opis podstawowych cząstek materii jak elektrony, protony i 

neutrony. Pomimo niewielkiej siły grawitacja jest wszechobecna, a przez to jest właściwością 

nie tylko materialnych cząstek, jak elektrony, ale również fotonów i neutrin. Co więcej, jeżeli 

zagłębimy się w wewnętrzną budowę cząstki, możemy oczekiwać, że siła grawitacyjna 

odegra szczególną rolę i zdominuje inne oddziaływania. Ponadto istnieje kosmologiczny 

aspekt struktury materii, który można zrozumieć jedynie wówczas, gdy pojmuje się 

grawitacyjne właściwości wszechświata. Wielu fizyków uważało, że istnienie protonów i 

elektronów jest jednym z aspektów większego problemu, jakim jest struktura wszechświata. 

Uważali oni, że istnienie tych podstawowych cząstek musi w jakiś sposób wywodzić się z 
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jednej zunifikowanej teorii, która łączy pole grawitacyjne z innymi rodzajami sił związanymi 

ze znanymi cząstkami będącymi składnikami materii. Ostatecznie argument, że skoro siła 

grawitacyjna jest niewielka, nie musi być brana pod uwagę w rozważaniu teorii atomowej, 

jest o tyle poprawny, o ile chcemy ograniczyć się do ilościowego wyjaśnienia 

obserwowanych zjawisk atomowych. Opierając się jednak na poprzednich kryzysach nauki, 

należy poszukiwać nowych, leżących na granicy obserwowanych zjawisk, kierunków i pojęć 

konceptualnych. Z czasem, gdy pojawią się możliwości techniczne, możemy odkryć wkład sił 

grawitacyjnych w dynamikę atomu. Wtedy każdy wynik eksperymentu odbiegający do 

przewidywań teorii będzie wskaźnikiem nowego kierunku, w jakim musi podążać teoria. 

Obecnie fizycy opracowują kwantowo-mechaniczną wersję równań pola grawitacyjnego A. 

Einsteina. Biorąc pod uwagę istotność tego zagadnienia, przyjrzyjmy się teorii grawitacji, 

czyli ogólnej teorii względności, w takiej formie, w jakiej opracował ją A. Einstein.  

Wśród wielu teorii dotyczących natury materii i struktury wszechświata 

opracowanych w XX wieku jedną z bardziej zdumiewających jest ogólna teoria względności. 

W teorii tej, po raz pierwszy w historii nauki, geometria czasoprzestrzeni i prawa przyrody 

zostały przedstawione jako współzależne. Teoria ta zaraz po opracowaniu została uznana za 

rewolucyjną w swoim odejściu od zasad fizyki, na co wskazuje reakcja Arnolda Sommerfelda 

na list otrzymany od A. Einsteina. W liście twórca teorii względności opisał swoją niezwykłą 

ekscytację z faktu, że był w stanie przedstawić obserwowany ruch peryhelium Merkurego, 

które to zjawisko nie dawało się wyjaśnić na gruncie teorii Newtona, jak również samą 

newtonowską teorię grawitacji jako pierwsze przybliżenie wynikające z nieeuklidesowego 

opisu geometrii czasoprzestrzeni w obecności materii. A. Sommerfeld odpisał, że czytając 

list, nie mógł uwierzyć, że jest to możliwe. W odpowiedzi A. Einstein wysłał, w lutym 1916 

roku, kartkę pocztową, na której napisał: „W oparciu o ogólną teorięNa względności – 

będziesz przekonany, gdy już ją przestudiujesz.”. Matematyk Herman Weyl we wstępie do 

swojej książki Space. Time and Matter stwierdził, że „teoria względności Einsteina posunęła 

o krok dalej nasze koncepcje budowy kosmosu. To tak, jakby zawaliła się ściana, która 

oddzielała nas od Prawdy”. Słowa Weyla były prorocze, gdyż ogólna teoria względności 

rozwikłała wiele zagadek w dziedzinie kosmologii i dała nam spójne i potężne narzędzie do 

badania struktury oraz natury wszechświata. Co więcej, oczywistym jest, że teoria ta jest 

niezbędna przy badaniu ekstremalnych stanów materii występujących w supergęstych 

gwiazdach, jak białe karły i czarne dziury. Stało się jasne, że nie można przedstawić 

akceptowalnego schematu struktury cząstek elementarnych bez wprowadzenia do ich opisu 

pojęć ogólnej teorii względności. Prześledźmy podstawy tej teorii, łącznie z tym, co 
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doprowadziło A. Einsteina do geometrycznego sformułowania jednego z najbardziej 

podstawowych praw natury, czyli prawa grawitacji.  

Na początek rozważmy szczególną teorię, aby zobaczyć, dlaczego A. Einstein uznał za 

konieczne uogólnienie opracowanej już zasady względności. W szczególnej teorii 

względności zostało stwierdzone, że pod nieobecność pól grawitacyjnych obserwatorzy 

poruszają się ruchem jednostajnym, a tym samym wszystkie inercjalne (poruszające się ze 

stałymi prędkościami względem siebie) układy odniesienia są równoważne i w każdym z nich 

można opisać prawa natury w taki sam sposób. Innymi słowy nie może istnieć jakiś 

szczególny układ odniesienia, jak stacjonarny eter, w którym prawa natury przyjmują 

wyjątkową, poprawną formę. Oznacza to, że wraz ze stałością prędkości światła bezwzględny 

czas, absolutna przestrzeń i absolutny ruch nie istnieją. Jedyną absolutną areną, na której 

działają prawa natury, jest czasoprzestrzeń opisywana geometrią czterowymiarową. Staje się 

zatem jasne, dlaczego A. Einstein nazwał swoją teorię względności z roku 1905 szczególną i 

dlaczego stwierdził, że należy znaleźć jej bardziej ogólną formę.  

Zgodnie z teorią szczególną wszystkie inercjalne układy odniesienia są równoważne, 

ale jednocześnie stanowią one wyodrębnioną grupę ze wszystkich układów poruszających się 

z przyspieszeniem, w których prawa fizyki mogą zostać sformułowane. Mając zdefiniowane 

układy inercjalne, powinno dać się opisać prawa grawitacji w taki sposób, aby obowiązywały 

one we wszystkich możliwych układach odniesienia. A. Einstein szybko zorientował się, że 

osiągnięcie tego celu jest niemożliwe. Szczególna teoria względności pokazała, że masa 

bezwładnościowa ciała, czyli jego opór przeciwdziałający siłom na nie działającym, 

odpowiedzialna za pozorną siłę bezwładności powstającą w wyniku przyspieszenia, zmienia 

się wraz z prędkością w taki sposób, że jest różna w różnych układach inercjalnych. Z 

eksperymentów wynikało, że bezwładność jest równa masie grawitacyjnej, czyli masie 

odpowiadającej ciężarowi ciała. Oznacza to, że ciężar ciała zmienia się wraz układem 

inercyjnym, a ponieważ siła grawitacji zależy od mas grawitacyjnych ciał, nie ma sposobu na 

sformułowanie prawa grawitacji w taki sposób, aby miało ono tę samą formę we wszystkich 

układach inercjalnych.  

A. Einstein zrezygnował z prób włączenia grawitacji do szczególnej teorii 

względności. Postanowił zamiast tego rozszerzyć zasadę względności w taki sposób, aby 

włączyć do niej grawitację. W tym celu kierował się taką samą zasadą, jak przy szczególnej 

teorii względności, czyli równoważnością bezwładności i masy. Prowadzi to do zasady 

równoważności będącej początkiem ogólnej teorii względności. Pamiętajmy, że gdy układy 

inercjalne uznamy za wyróżnione we wszechświecie, to nie możemy w ich ramach ująć 
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grawitacji. Dzieje się tak, ponieważ w polu grawitacyjnym ciała ulegają przyspieszeniu, co 

implikuje brak inercjalnego układu odniesienia, czyli takiego, w którym ciało porusza się 

ruchem jednostajnym. W takim wypadku istnieje potrzeba uogólnienia teorii w taki sposób, 

aby żaden konkretny układ, lub zbiór układów, nie był wyróżniony. Jeżeli układy 

nieinercyjne, takie jak przykładowo obracające się z pewnym przyspieszeniem, mają 

podlegać takim samym prawom ,jak układy bezwładnościowe, to nie powinno być żadnego 

fizycznego sposobu na ich rozróżnienie. Wydaje się to niemożliwe, gdyż z doświadczenia 

wiemy, że gdy znajdujemy się w układzie podlegającym przyspieszeniu, w każdej chwili 

odczuwamy zmianę prędkości wynikającą z przyspieszenia. Wprowadzona przez A. Einsteina 

zasada równoważności przyspieszenia i grawitacji pozwoliła na rozwiązanie tego problemu. 

Skoro bezwładność i masa grawitacyjna (ciężar) są równe, wszystkie ciała w polu 

grawitacyjnym zachowują się tak, jakby faktycznie nie znajdowały się w tym polu, ale 

zamiast tego reagowały bezwładnościowo na przyspieszenie nieinercjalnego układu 

odniesienia. Inaczej mówiąc, uczony przyjmował, że wszystkie ciała reagujące inercyjnie w 

układach przyspieszonych zachowują się tak, jakby nie znajdowały się w układach 

przyspieszonych, ale w polach grawitacyjnych. Innymi słowy równość bezwładności i masy 

grawitacyjnej oznacza, że siły inercyjne i grawitacyjne są nie do odróżnienia. Dlatego, według 

A. Einsteina, siły te muszą być traktowane jako równe, o ile mamy do czynienia z małymi 

obszarami przestrzeni. W dowolnie małej przestrzeni nie istnieje eksperymentalny sposób 

rozróżnienia sił grawitacyjnych od wynikających z przyspieszenia, jakiemu podlega dany 

fragment przestrzeni. Można to interpretować w taki sposób, że w każdym małym obszarze 

przestrzeni zawsze można wyeliminować pole grawitacyjne poprzez odpowiednie 

przyspieszenie systemu (na przykład za pomocą swobodnie spadającej windy lub orbitującej 

kapsuły kosmicznej). Tak brzmi słynna zasada równoważności. W małych obszarach pola 

grawitacyjnego obiekty można opisać tak, jak w obszarze pozbawionym grawitacji, jeżeli 

wprowadzimy układ współrzędnych ulegający przyspieszeniu względem układu inercjalnego. 

Odwrotnie za pomocą przyspieszenia można w przestrzeni bez pola ciążenia wywołać efekty 

występujące w układzie pozostającym w spoczynku w polu grawitacyjnym. W związku z tym 

obydwa układy odniesienia są w równym stopniu ważne przy opisie praw natury. Faktycznie 

oznacza to nie tylko, że inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia są równoważne, ale 

również że pojęcia absolutnego przyspieszenia i siły grawitacji nie są już możliwe do 

utrzymania, ponieważ to, co jeden obserwator może przyjąć jako siłę grawitacji, jest tym 

samym, co siła bezwładności doświadczana przez innego obserwatora. Z tego powodu 

podstawowe założenie szczególnej teorii względności, czyli niezmienność praw wynikająca z 
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transformacji Lorentza, jest zbyt wąskie. Niezmienność praw natury należy postulować 

względem nieliniowych przekształceń współrzędnych w czterowymiarowym kontinuum. A. 

Einstein przyznał, że warunek nałożony przez jego szczególną teorię względności jest 

niewystarczający. Zakładał, że matematyczny opis praw musi być niezmienniczy tylko wtedy, 

gdy ich forma pozostawała niezmieniona przy przejściu od jednego inercjalnego układu 

odniesienia do drugiego przy transformacji Lorentza. Okazało się, że tak nie jest, gdy mamy 

do czynienia z polami grawitacyjnymi lub też układami przyspieszonymi, takimi jak ciała 

rotujące. W takim wypadku musimy mieć najbardziej ogólny matematyczny opis praw 

przyrody pozostający bez zmian w sytuacji, gdy dokonujemy transformacji od jednego do 

dowolnego innego układu odniesienia.  

Aby prześledzić, w jaki sposób to rozumowanie doprowadziło A. Einsteina do 

matematycznego sformułowania ogólnej teorii, najpierw rozważmy fizyczne znaczenie 

zasady równoważności i zasady ogólnej kowariancji, to znaczy niezmienności praw natury w 

ramach ogólnych przemian. Ponieważ według zasady równoważności nie można dokonać 

rozróżnienia między obserwatorem w układzie inercjalnym w polu grawitacyjnym a 

obserwatorem w układzie przyspieszonym w przestrzeni bez pola, idea bezwzględnej siły 

grawitacyjnej między dwoma ciałami jest nie do utrzymania. Dlatego też grawitację musimy 

traktować inaczej. Gdybyśmy odrzucili samą ideę sił grawitacyjnych, to napotkalibyśmy 

trudność z wyjaśnieniem praw ruchu Newtona, zgodnie z którymi ciało w polu grawitacyjnym 

porusza się po linii zakrzywionej, a zatem zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki pozostaje pod 

działaniem siły. Zasada równoważności zaprzecza jednak istnieniu takiej siły, co wydaje się 

stanowić sprzeczność. Aby usunąć tę przeszkodę, A. Einstein przeformułował pierwszą 

zasadę dynamiki Newtona: usunął z niej wszelkie odniesienia do sił. Pamiętajmy, że zasada 

Newtona stwierdza, że ciało porusza się po linii prostej ze stałą prędkością, jeżeli nie działa 

na nie żadna siła. Innymi słowy obecność siły działającej na ciało jest wskazywana przez 

zmianę jego prostoliniowego toru ruchu. Możemy zamiast tego stwierdzić, że zmiana 

prostoliniowego toru ruchu, w sensie geometrii euklidesowej, jest spowodowana nie siłą, a 

zmianą geometrii przestrzeni. W ten sposób zmieniamy pierwsze prawo Newtona, 

stwierdzając, że ciało, które porusza się swobodnie, czyli nie styka się z innymi ciałami i nie 

jest poddawane działaniu sił elektromagnetycznych, porusza się wzdłuż „prostej” w danej 

geometrii przestrzennej. W obecności pola grawitacyjnego geometria przestrzeni nie jest 

euklidesowa, a linia prosta w takiej przestrzeni jest zakrzywiona. To oznacza, że to, co I. 

Newton nazwał siłą grawitacyjną, jest przejawem nieeuklidesowego charakteru przestrzeni. 

W ten sposób A. Einstein stworzył swoją geometryczną interpretację grawitacji opartą na 
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szczególnej teorii względności – gdyż ogólna teoria musiała być rozszerzeniem poprzedniej – 

do czego posiłkował się teorią powierzchni stworzoną przez C.F. Gaussa. 

Szczególna teoria względności powstała z potrzeby zastąpienia dotychczas 

rozdzielonych trzech wymiarów przestrzennych i jednego wymiaru czasowego jednym 

czterowymiarowym interwałem czasoprzestrzennym, który jest taki sam dla wszystkich 

obserwatorów znajdujących się w inercjalnych układach odniesienia. Czas i przestrzeń 

szczególnej teorii są złączone w jeden czterowymiarowy twór czasoprzestrzenny będący 

naturalnym rozszerzeniem twierdzenia Pitagorasa z trzech do czterech wymiarów. Interwał 

czasoprzestrzenny rozpatrywany w ramach szczególnej teorii względności, czyli w układzie 

inercjalnym i pod nieobecność pól grawitacyjnych, jest w gruncie rzeczy odległością zgodną z 

twierdzeniem Pitagorasa w czterowymiarowej przestrzeni euklidesowej. Możemy powiedzieć, 

że szczególna teoria względności opisuje czterowymiarową, płaską przestrzeń euklidesową. 

W związku z tym A. Einstein podejrzewał, że gdyby udało się zastąpić czterowymiarową 

geometrię euklidesową odpowiednią przestrzenią niepłaską, to takie uogólnienie pozwoliłoby 

na uwzględnienie pól grawitacyjnych i nieinercjalnych układów odniesienia. Jeżeli 

weźmiemy pod uwagę płaską, dwuwymiarową powierzchnię, to torem swobodnie 

poruszającej się cząstki jest linia prosta. Jeżeli natomiast dwuwymiarowa powierzchnia jest 

zakrzywiona, to cząstka poruszająca się po niej musi podążać za krzywizną przestrzeni. 

Wynika z tego, że możemy porównać tor swobodnie poruszającej się cząstki w przestrzeni 

wolnej od pól grawitacyjnych do jej ruchu na płaskiej powierzchni. Analogicznie obrazem 

cząstki poruszającej się swobodnie w polu grawitacyjnym (w układzie nieinercjalnym) jest jej 

ruch po zakrzywionej powierzchni. W takim razie do uogólnienia szczególnej teorii należało 

jedynie zastąpić czterowymiarowy euklidesowy interwał czasoprzestrzenny jego 

odpowiednikiem nieeuklidesowym. W tym celu A. Einstein wykorzystał teorię opracowaną 

przez C.F. Gaussa, a następnie rozszerzoną na wiele wymiarów przez jednego z 

najsłynniejszych uczniów tego wybitnego matematyka, Bernharda Riemanna, i wykazał, że 

dzięki zastosowaniu rachunku tensorowego możliwe jest uzyskanie zestawu wielkości 

geometrycznych opisujących nieeuklidesowe właściwości czterowymiarowej przestrzeni 

łącznie z zachowaniem się mas w polach grawitacyjnych lub układach nieinercjalnych. 

Matematyczne właściwości rzeczywistego pola grawitacyjnego lub pól generowanych przez 

przyspieszone układy odniesienia, na przykład rotujące, są zawarte w zestawie równań 

tensorowych, które noszą nazwę równań pola Einsteina. Równania te w pierwszym 

przybliżeniu przekształcają się w równanie prawa grawitacji Newtona. 
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Chociaż trzeba rozwiązać równania pola Einsteina, aby dokładnie zobaczyć, jak masa 

porusza się w polu grawitacyjnym (rozwiązanie to po raz pierwszy uzyskał w 1917 roku Karl 

Schwarzschild dla ruchów planet wokół Słońca), A. Einstein wyprowadził różne efekty dzięki 

zastosowaniu zasady równoważności. W książce The Meaning of Relativity zastosował zasadę 

równoważności do obracającego się dysku i pokazał, że dla obserwatora na takim dysku 

geometria jest typu hiperbolicznego, czyli nieeuklidesowego. Łatwo zrozumieć, dlaczego tak 

jest, jeśli wziąć pod uwagę, że w różnych punktach dysku przyrządy pomiarowe (pręty i 

zegary) poruszają się z różnymi prędkościami, a tym samym kurczą się i zwalniają o różne 

wartości. Dla ciał w polach grawitacyjnych również można stosować zasadę równoważności, 

gdyż pola takie można przedstawiać jako odpowiednie układy nieinercjalne poruszające się z 

odpowiednimi przyspieszeniami. W takim wypadku zachowanie w polu grawitacyjnym 

można prześledzić, obserwując zmiany długości prętów pomiarowych i spowolnienie 

zegarów dla obserwatorów w układzie odniesienia swobodnie opadającego w danym polu. 

Prześledźmy zastosowanie zasady równoważności dla promienia świetlnego przechodzącego 

w pobliżu Słońca. Zgodnie z tą zasadą pole grawitacyjne Słońca można przedstawić jako 

windę przyspieszającą w kierunku od Słońca w takim samym tempie, jak ciało swobodnie 

spadające na tę gwiazdę. Możemy sprawdzić, jak pole grawitacyjne wpływa na promień 

światła, jeżeli wyobrazimy sobie, że biegnie on przez wnętrze przyspieszanej windy. 

Obserwator w windzie zobaczy światło wpadające do wnętrza przez jedną ścianę i 

wychodzące z windy na pewnej wysokości nad podłogą. Ale zanim światło przebędzie drogę 

wewnątrz windy, ona sama przyspieszy, co powoduje, że dla obserwatora promień świetlny 

opuszcza wnętrze windy bliżej jej podłogi. Krótko mówiąc, światło znalazło się w polu 

grawitacyjnym, w związku z czym Słońce zakrzywia promienie świetlne. Zjawisko to zostało 

zweryfikowane podczas wielu zaćmień Słońca.  

Tym, co niezwykłe w potraktowaniu problemu grawitacji przez A. Einsteina, nie jest 

matematyka czy też wyrafinowanie w użyciu fizyki, ale raczej głęboki wgląd w samo sedno 

materii i intuicyjna wiedza, że pole grawitacyjne musi być związane z geometrią 

nieeuklidesową. Jak i we wszystkich pozostałych swoich pracach, tak i w tym przypadku A. 

Einstein uzyskał wyniki dzięki prostej analizie algebraicznej elementarnych zjawisk 

fizycznych.  
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Nowe	idee	i	nowe	pomiary	

Atom	„Thomsona”	–	J.J.	Thomson	(1856–1940)	

Po odkryciu elektronu stało się jasne, że konieczna jest rewizja obowiązującej teorii 

atomowej. Atom nie mógł być dłużej uważany za podstawową jednostkę materii. 

Eksperymenty J.J. Thomsona pokazały, że niezależnie od rodzaju gazu stosowanego w 

lampach wyładowczych zawsze po przepuszczeniu prądu elektrycznego pojawiała się ta sama 

cząstka subatomowa – elektron. Ponieważ ma on ujemny ładunek elektryczny, a atom jest 

elektrycznie obojętny, natychmiast pojawiły się pytania o liczbę elektronów w atomie, naturę 

ładunku dodatniego i jego przestrzenną relację do elektronów. Bardzo mała masa elektronu, 

określona w eksperymentach J.J. Thomsona jako 1/1000 masy atomu wodoru, sugerowała 

początkowo, że w atomie tego pierwiastka jest 1000 elektronów. Takie podejście zostało 

przedstawione w książce Ernesta Rutherforda Radioactive Transformations z roku 1906. E. 

Rutherford zwrócił uwagę, że modele atomu zostały już zaproponowane, a jako pierwszy 

uczynił to lord Kelvin. W 1902 roku Kelvin przedstawił model atomu w postaci sfery, na 

powierzchni której równomiernie rozłożony był ładunek dodatni, i w którą równomiernie 

„powtykane” były oddzielne elektrony. Atom znajdował się w stanie równowagi, gdy ładunki 

były w spoczynku. Rok później J.J. Thomson opublikował obliczenia dotyczące stabilności 

modelu, w którym elektrony, ułożone równomiernie w sferze ładunku dodatniego, poruszały 

się z dużą prędkością. W kolejnej pracy, z roku 1904, J.J. Thomson dokonał analizy 

statycznego modelu Kelvina w odpowiednich ramach przestrzennych. W 1907 roku wydał 

książkę The Corpuscular Theory of Matter, w której zawarł swoje obliczenia dotyczące 

statycznego modelu atomu, w którym elektrony rozmieszczone są w sferze ładunku 

dodatniego. W jakiś sposób uległa zatarciu pamięć o tym, że taki obraz atomu został 

stworzony przez Kelvina i w późniejszych latach stał się on znany jako „atom Thomsona”.  

Gdy J.J. Thomson badał oryginalny pomysł lorda Kelvina, on sam zajmował się już 

bardziej złożonymi modelami atomu. Ostatecznie w 1905 roku zaproponował model atomu, w 

którym elektrony znajdowały się na „dodatnich” powłokach, co wyjaśniało niestabilność 

atomów radioaktywnych, w których elektrony były wyrzucane z powłok z różną prędkością. 

Inny model został zaproponowany w roku 1904 przez Hantaro Nagaokę, który oparł się na 

pracy J. Maxwella o pierścieniach Saturna i zasugerował, że atom może składać się z wielu 

elektronów krążących, z taką samą prędkością, w pierścieniu wokół dodatnio naładowanego 

centrum. E. Rutherford w artykule z roku 1911, w którym zaproponował swój model atomu, 

odnotował pomysł H. Nagaoki.  
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Modele te miały różny stopień wiarygodności i mogły stanowić jakościowe 

wyjaśnienie różnych właściwości atomu, jednak nie opisywały wszystkich cech 

obserwowanych w eksperymentach. J.J. Thomson był najbardziej wytrwałym uczonym 

poszukującym modelu, który dawałby zarówno jakościową, jak i ilościową zgodność z 

eksperymentem.  

Wyjdźmy od pytania: Ile elektronów jest w atomie? J.J. Thomson uzyskał odpowiedź 

z kilku źródeł. Po pierwsze, z eksperymentów polegających na rozpraszaniu elektronów na 

cienkich metalowych foliach. Na przykład Philipp Lenard wykazał, kilka lat przed badaniami 

Thomsona, że promienie katodowe mogą przechodzić przez cienkie metalowe folie i 

jonizować powietrze na zewnątrz rury, w której zostały wygenerowane. J.J. Thomson 

porównał obliczoną wartość rozpraszania elektronów z wartością obserwowaną 

eksperymentalnie i stwierdził, że liczba elektronów na atom potrzebna do zaobserwowanego 

rozpraszania powinna być w przybliżeniu taka sama, jak masa atomowa materiału 

rozpraszającego, przy założeniu jednostkowej masy atomowej wodoru. Za wyjątkiem wodoru 

otrzymany wynik był co najmniej dwa razy za duży. Drugim źródłem informacji 

wykorzystanej przez J.J. Thomsona było rozpraszanie światła w wodorze. Tutaj wynik 

pokazywał, że liczba rozpraszających elektronów musi być równa jedności. Jako trzecie 

źródło informacji uczony wykorzystał wyniki eksperymentów rozpraszania promieni 

rentgenowskich. Gdy wiązka promieni rentgenowskich przechodzi przez materię, atomy 

pochłaniają i rozpraszają promienie, w związku z czym przechodząca ilość promieni 

zmniejsza się wraz ze wzrostem grubości materiału.  

Na podstawie wczesnych pomiarów stwierdzono, że liczba elektronów przypadająca 

na atom jest rzędu masy atomowej materiału, z którego wykonana jest przesłona. 

Dokładniejsze pomiary wykonane później przez Charlesa Barklę pokazały, że dla lekkich 

atomów, z wyjątkiem wodoru, wartość odpowiadająca liczbie elektronów jest mniej więcej 

równa połowie masy atomowej. Wyniki tych eksperymentów dowodziły, że atom wodoru, 

najlżejszy ze wszystkich atomów, składa się najprawdopodobniej z jednego elektronu i 

jednego ładunku dodatniego. Cięższe atomy powstawały prawdopodobnie przez dodanie 

kolejnego elektronu dla każdej jednostki ładunku dodatniego.  

Wyniki uzyskane na gruncie teorii kinetycznej wykazały, że średnica atomu jest rzędu 

10–8 cm. Eksperymenty pokazywały, że elektrony podczas przechodzenia przez cienkie folie 

nie ulegają zbyt dużemu odchyleniu, więc wyciągnięto wniosek, że gęstość ładunku 

dodatniego w atomie musi być niska. J.J. Thomson oparł się na tych założeniach i stworzył 
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swój model atomu – inny niż model Kelvina – zakładający rozkład ładunku dodatniego w 

całej objętości atomu.  

Nierozwiązana pozostawała kwestia stabilności atomów. Brak było także odpowiedzi 

na pytanie, gdzie w atomie znajdują się elektrony. Z teorii wynika, że jeżeli elektron znajduje 

się w środku sfery ładunku dodatniego, to jakiekolwiek jego przemieszczenie powoduje 

wibracje wokół środka ciężkości. Klasyczna teoria elektromagnetyzmu wymaga jednak, aby 

przyspieszone elektrony (wibracja wokół środka ciężkości jest ruchem przyspieszonym) 

wypromieniowały energię do momentu ustania ruchu. W związku z tym stabilny atom 

musiałby być atomem statycznym, który w wyniku wzbudzenia wpadałby w dynamiczne 

wibracjestopniowo zanikaj ace. Jeżeli drgania byłyby odpowiednio duże, to elektron byłby 

wyrzucany z atomu, co prowadzi do powstania jonu. 

Wszystko to wydawało się zgodne z doświadczeniem. Dalsze badania pokazały 

jednak, że model taki ma poważną wadę. Promieniowanie emitowane przez elektron w atomie 

wodoru powinno, zgodnie z teorią, być światłem monochromatycznym z zakresu ultrafioletu. 

Eksperyment natomiast pokazywał niewytłumaczalne spektrum w zakresie widzialnym, 

składające się z kilku linii. Inne serie dyskretnych linii znaleziono w podczerwieni i 

ultrafiolecie. Pomimo tego J.J. Thomson rozpoczął analizę stabilności atomów 

wieloelektronowych, w oparciu o swój model atomu wodoru. W artykule dowiódł, że 

stabilność atomu dwuelektronowego jest zachowana pod warunkiem, że sfera ładunku 

dodatniego zachowuje stałą wartość. W takim wypadku dwa elektrony są, w warunkach 

równowagi, rozmieszczone wewnątrz kuli: leżą na linii przechodzącej przez jej środek, w 

odległości od niego równej promieniowi kuli. Gdy liczba elektronów wzrośnie do czterech, 

nie mogą one znajdować się w jednej płaszczyźnie. Zamiast tego zajmują położenia w 

narożnikach regularnego czworościanu. W artykule badacz omówił stabilne rozkłady 

elektronów do liczby 100. Ponadto był w stanie wykazać, że układy elektronów w jego 

schemacie „budowy atomów” sugerują wyjaśnienie okresowych właściwości pierwiastków 

chemicznych.  

Stabilność konfiguracji elektronów w atomie J.J. Thomsona została wykazana na 

podstawie wielu eksperymentów z namagnesowanymi igłami pływającymi na korkach w 

wodzie, żelaznych kul unoszących się na powierzchni rtęci, jak również przewodników 

unoszących się pionowo w wodzie. Eksperymenty te potwierdziły ideę, że jeśli pewna liczba 

drobin jest ograniczona do płaszczyzny, to ustawiają się one w szereg pierścieni, tak jak to to 

wynikało z obliczeń J.J. Thomsona. Jedną z podstaw tego modelu były wyniki 
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eksperymentów nad rozpraszaniem cząstek alfa, i jak na ironię ten aspekt jego modelu 

doprowadził do jego upadku. 

Ustalenie	liczby	Avogadra:	Jean	Perrin	(1870–1942) 

Jean Baptiste Perrin urodził się 30 września 1870 roku w Lille we Francji. Po 

ukończeniu szkoły w Lille uczęszczał do École normale supérieure, w której później, w latach 

1984-1987, pracował jako nauczyciel fizyki. W wieku 26 lat obronił doktorat na 

Uniwersytecie Paryskim i został wykładowcą chemii fizycznej. W wieku lat 40 został 

profesorem i funkcję tę pełnił przez kolejnych 30 lat, z wyjątkiem okresu I wojny światowej, 

w której uczestniczył jako oficer w wojskach inżynieryjnych. W roku 1918 został 

zagranicznym członkiem Royal Society, w 1923 – członkiem Akademii Francuskiej, a w 

1926, w wieku 56 lat, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Ze względu na swoją 

pozycję społeczną stał się, dziesięć lat później, podsekretarzem stanu ds. badań naukowych w 

rządzie premiera Leona Bluma. Po dwóch kolejnych latach wybrano go na przewodniczącego 

francuskiej Académie des sciences; w tym samym czasie został przewodniczącym 

departamentu badań naukowych we francuskim rządzie. W roku 1940 przeszedł na emeryturę. 

Po niemieckiej inwazji na Francję przeniósł się do Lyonu. W grudniu 1941 roku przybył do 

Stanów Zjednoczonych, gdzie objął stanowisko nauczyciela na Wolnym Uniwersytecie 

Francuskim w Nowym Jorku. Zamieszkał ze swoim synem, doktorem Francisem Perrinem, 

który był wówczas profesorem fizyki i matematyki na Uniwersytecie Columbia. Praca Jeana 

w Nowym Jorku trwała zaledwie kilka miesięcy – zmarł 17 kwietnia 1942 roku.  

Na początku XX wieku teoria ruchów Browna opracowana przez A. Einsteina oraz 

zastosowanie przez Jeana Perrina teorii kinetycznej do izotermicznych procesów w gazach 

dostarczyły nowych sposobów wyznaczenia stałej Avogadra. Metoda J. Perrina została 

opisana w publikacji z serii Annales de Chimie et de Physique z roku 1908, przetłumaczonej 

na angielski i wydanej w roku 1910 pod tytułem Brownian movement and molecular reality. 

Praca została napisana z podziwu godną jasnością i może być wzorem naukowego stylu. Od 

momentu, gdy Stanislao Cannizzaro wyjaśnił znaczenie liczby Avogadra, stało się istotnym 

ustalenie jej dokładnej wartości liczbowej. Metoda opracowana przez Perrina jest prosta. 

Skoro istnieją ruchy Browna, a z drugiej strony cząstki gazu w każdej kolumnie 

gazowej opadają na dno pod wpływem siły ciężkości, to musi istnieć dynamiczna równowaga 

dla rozkładu gęstości cząsteczek w funkcji wysokości warstwy w kolumnie. W związku z tym 

w gazie rozkład gęstości drobin zawiesiny w funkcji ich położenia w naczyniu powinien być 

opisany funkcją wiążącą gęstość drobin zawiesiny na pewnej wysokości z gęstością drobin 
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zawiesiny na dnie naczynia, liczbą Avogadra, masą zawiesiny, przyspieszeniem ziemskim i 

temperaturą. Taka sama zależność powinna obowiązywać dla drobin zawiesiny w wodzie, o 

ile tylko tych drobin będzie na tyle niewiele, że będzie można je traktować jak cząsteczki 

gazu doskonałego. W wyrażeniu na gęstość występuje liczba Avogadra, a zatem eksperyment 

sprawdzający słuszność tego równania daje też automatycznie możliwość wyznaczenia tej 

liczby. Drobiny brownowskie spełniają założenia molekuł gazu doskonałego tylko w sytuacji, 

gdy mają jednakowe rozmiary, a także gdy ich średnia gęstość nie jest zbyt wielka. 

Jednakowe rozmiary drobin zawiesiny, za którą w eksperymencie posłużyły ziarenka 

gumiguty (składnika stosowanego w różnych mastykach i farbach olejnych), J. Perrin uzyskał 

poprzez kilkukrotnie odwirowanie zawiesiny w wirówce i wylanie lżejszej frakcji. Gęstość 

drobin gumiguty, których charakterystyczną własnością jest przyjmowanie niemal 

sferycznych kształtów, została wyznaczona po odparowaniu wody z emulsji i zestaleniu się 

smoły w wyniku schładzania. J. Perrin, który był bardzo solidnym badaczem, wykonał też 

pomiar dodatkowy polegający na wyznaczeniu gęstości drobin zawiesiny na podstawie 

pomiarów proporcji mas wody, emulsji i samej smoły oraz gęstości wody. Oba pomiary dały 

zgodne wyniki. Układ doświadczalny użyty przez J. Perrina składał się mikroskopu 

charakteryzującego się dużym powiększeniem, szkiełka nakrywkowego o grubości 0,1 mm 

oraz szkiełka przedmiotowego. Pomiędzy szkiełkami umieszczony został badany preparat 

emulsji gumiguty, a całość dodatkowo uszczelniono parafiną. 

 
Układ doświadczalny wykorzystany przez J. Perrina do wyznaczenia liczby Avogarda. 

Do wyznaczenia parametrów drobin zawiesiny, w szczególności promienia kropli 

gumiguty, którego wartość była niezbędna do wyznaczenia liczby Avogadra, J. Perrin 

wykorzystał prawo Stokesa i charakterystykę ruchu kuli w lepkim ośrodku. Było to podejście 
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właściwie identycznie z tym, które wykorzystał R. Millikan w eksperymencie z 

wyznaczaniem ładunku elementarnego. Pomiar polegał na wlaniu emulsji do kapilary (w 

takich wąskich naczyniach nie występują ruchy konwekcyjne), hermetycznym jej zamknięciu 

i obserwacji dobowego spadku drobin zawiesiny. Przy odpowiednio małych drobinach 

prędkość graniczną osiąga się w kilka sekund od chwili rozpoczęcia spadku i wynosi ona 

kilka milimetrów na dzień. Z obserwacji wzrostu objętości przezroczystej cieczy można było 

wyznaczyć prędkość drobin, a stąd – ich promień. Zasadnicze pomiary doświadczalne 

polegały na określeniu liczby drobin na danej powierzchni na różnych głębokościach 

wewnątrz preparatu. J. Perrin nakładał na szkiełko nakrywkowe nieprzezroczystą folię z 

małym otworkiem i oświetlał preparat przez 15 sekund, dzięki czemu mógł szybko obliczyć 

liczbę drobin znajdujących się w polu widzenia na danej wysokości (gdyby nie to 

ograniczenie pola widzenia, miałby kłopot z precyzyjnym zliczeniem liczby ruszających się 

szybko drobin). Uzyskane wyniki pozwalały na określenie słuszności wzoru rozkładu gęstości 

drobin będącego podstawą jego eksperymentu. Znając już wszystkie wyniki pomiarowe, J. 

Perrin był w stanie wyznaczyć liczbę Avogadra, którą oszacował na poziomie NA = 

6,0021.1023 . mol-1, za co w 1926 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla. Już samo istnienie 

tej liczby jest wynikiem założenia atomowej struktury materii, zatem obliczenie jej wartości 

stanowi niezbity dowód na to, że atomy rzeczywiście istnieją.  

Obecnie przyjęta wartość: 6,025.1023 . mol-1, została wyznaczona z zależności 

opisującej ilość energii elektrycznej, czyli wartości jednostki Farad. Jest to ilość ładunku 

przypadająca na mol elektronów (bez znaku), którą łatwo wyznaczyć, mierząc ilość ładunku 

niezbędną do osadzenia 1 gramorównoważnika jonu o jednostkowym ładunku podczas 

elektrolizy. Podzielenie wyznaczonej liczby przez zmierzoną wartość ładunku daje wartość 

stałej Avogadra. Wielkość jednostkową ładunku elektronu wyznaczył Robert Millikan około 

roku 1912.  

Cząsteczki	alfa	i	hel:	Ernest	Rutherford	(1871–1937)	

W 1907 roku odszedł na emeryturę Arthur Schuster, profesor fizyki na Uniwersytecie 

w Manchester, a tym samym zwolniło się stanowisko, które objął Ernest Rutherford. 

Zrealizował tym samym swoje marzenie, by znaleźć się w centrum nauki, na co nie pozwalała 

jego dotychczasowa pozycja na Uniwersytecie McGill. Manchester miał stać się miejscem 

największego tryumfu E. Rutherforda – odkrycia jądra atomowego. Jedno z najistotniejszych 

badań, jakie wykonał na Uniwersytecie Manchesterskim, we współpracy ze swoim studentem 

Thomasem Roydsem, było dowodem na to, że cząsteczki alfa są w rzeczywistości 
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zjonizowanymi atomami helu. Wcześniej podejrzewano, że tak jest, na co wskazuje 

korespondencja E. Rutherforda, w której w roku 1905 wyrażał on takie przekonanie. Różne 

dowody eksperymentalne, między innymi pomiary stosunku masy do ładunku, wskazywały 

na poprawność tego założenia. Natomiast bezpośredni dowód nie istniał do czasu 

przeprowadzenia przez E. Rutherforda prostego eksperymentu. Uczony zebrał niewielką ilość 

„emanacji” radu w zamkniętej szklanej kapilarze otoczonej szklaną obudową podłączoną do 

rury wyładowczej. Ściany kapilary były na tyle cienkie, aby cząstki alfa mogły przez nie 

przechodzić, i jednocześnie na tyle gazoszczelne, aby hel nie był w stanie przez nie 

przeniknąć. Grubość ścian obudowy była na tyle duża, że cząstki alfa nie przedostawały się 

przez nie. Badacze weryfikowali, czy w szklanej obudowie znajduje się hel. Po podłączeniu 

zasilania do rury wyładowczej sprawdzano spektrum emitowanego światła i po sześciu dniach 

eksperymentu stwierdzono, że faktycznie w obudowie znajduje się hel. Pojawienie się linii 

widmowych czystego helu po wyładowaniu świadczyło, że cząstki alfa są zjonizowaną formą 

tego pierwiastka. 

Atomy	elektryczności:	Robert	Andrews	Millikan	(1868–1953) 

Pomysł, że elektryczność, podobnie jak materia, może składać się z odrębnych 

jednostek, wydaje się pochodzić od Benjamina Franklina. Około 1750 roku napisał on: 

„Materia elektryczna składa się z cząstek bardzo subtelnych, ponieważ może przeniknąć 

materię wspólną, nawet najgęstszą, z taką swobodą i łatwością, że nie otrzymuje żadnego 

znaczącego oporu”. Pomimo tego stwierdzenia nie istniały żadne dowody eksperymentalne 

potwierdzające ten punkt widzenia aż do odkrycia przez Michaela Faradaya, 80 lat później, 

praw elektrolizy. 

Stwierdzono następnie, że przepływ odpowiedniej ilości prądu elektrycznego przez 

dany elektrolit, niezależnie od jego stężenia, zawsze powoduje wydzielenie się określonej 

ilości materiału na katodzie ogniwa elektrolitycznego. Wyjaśnienie tego zjawiska nie było 

wtedy możliwe, ponieważ atomowa teoria budowy materii nie była szeroko uznawana, 

pomimo zademonstrowania wartości teorii Johna Daltona w wyjaśnianiu problemów chemii. 

Co więcej, sam M. Faraday podchodził do teorii atomowej z dużą ostrożnością. Jeżeli już, to 

skłaniał się do zaproponowanego przez Ruđera Josipa Boškovića modelu atomu, zgodnie z 

którym był on rozpatrywany jako punktowe centrum siły.  

Chociaż idea podstawowego ładunku elektrycznego wydawała się M. Faradayowi 

obca, to jednak stał się on prekursorem teorii elektryczności, za którym podążał James Clerk 

Maxwell. Mówiąc o dyskretnej formie ładunku elektrycznego w wyjaśnieniu zjawiska 
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elektrolizy, J. Maxwell stwierdził jednak: „jest bardzo nieprawdopodobnym, abyśmy 

zachowali w jakiejkolwiek formie teorię ładunków cząstkowych”. Niemniej hipoteza istnienia 

elementarnego ładunku nie została całkowicie porzucona. W 1811 roku irlandzki fizyk 

George Johnstone Stoney nie tylko oszacował wielkość podstawowej jednostki ładunku, ale 

również wprowadził nazwę ‘elektron’ dla elementarnej jednostki elektryczności 

uczestniczącej w procesie elektrolizy. To właśnie on jako pierwszy posunął się dalej i 

zaproponował jako podstawowe jednostki miary nie długość, masę i czas, ale bardziej 

podstawowe: prędkość światła, stałą grawitacyjną i elementarny ładunek elektryczny.  

W związku z tym, że prawa elektrolizy Faradaya nie mogą pokazać nic więcej niż 

wypowiedzieć się na temat średniego ładunku ogromnej liczby cząstek, która musi przejść 

przez ogniwo elektrolityczne w celu deponowania znacznych ilości materii, hipoteza G.J. 

Stoneya o elementarnym ładunku elektrycznym nie mogła zostać zbyt poważnie 

potraktowana. Aby zrozumieć to podejście, przypomnijmy sobie, jakie znaczenie nadano 

ciężarowi atomowemu zdefiniowanemu przez J. Daltona jako twierdzenie, że atomy danej 

substancji były „wszystkie podobne pod względem ciężaru, kształtu, masy itp.”, oraz 

porównajmy z tym, co stało się, gdy odkryto izotopy. Nawet odkrycie elektronu przez J.J. 

Thomsona nie pociągało za sobą konieczności istnienia podstawowej jednostki ładunku 

elektrycznego. W jego eksperymentach pomiarowi podlegał stosunek ładunku do masy wiązki 

cząstek promieniowania katodowego. Sam fakt, że we wszystkich gazach pojawiały się 

cząsteczki o tym samym stosunku ładunku do masy, nie wykluczał konieczności 

skorygowania tej wartości, chociaż było to mało prawdopodobne. Założono, że ładunek e (jak 

również masa m) wszystkich cząstek był stały, ale pomimo to potrzebne były bezpośrednie 

pomiary eksperymentalne – nie tylko w celu wykazania stałości ładunku, ale także w celu 

ustalenia jego wartości. Po wyznaczeniu wielkości ładunku masę można było łatwo wyliczyć 

z wartości eksperymentalnych stosunku e/m. Znajomość obu tych stałych była niezmiernie 

istotna dla dalszego zrozumienia struktury atomu i rozwoju teorii atomowej. 

Konieczność wyznaczenia wartości ładunku była jasna dla J.J. Thomsona po 

przeprowadzeniu przez niego doświadczeń. Wykonał on, jak i inni uczeni pracujący w 

Laboratorium Cavendisha, szereg prób wyznaczenia wartości e. Wszystkie eksperymenty 

opierały się na wykorzystaniu komory kondensacyjnej C.T.R. Wilsona. W eksperymencie z 

roku 1903 jony wytwarzano poprzez działanie promieniowania rentgenowskiego na powietrze 

nasycone parą wodną. W zbiorniku wypełnionym parą wodną zmieniano gwałtownie 

objętość, w efekcie czego następowało adiabatyczne rozprężanie gazu, spowodowane 



206 
 

spadkiem temperatury, i powstanie pary przesyconej. Na podstawie pomiarów oszacowano 

wartość e, ale z niską dokładnością, wahającą się pomiędzy 2,0ꞏ10-10 i 4,4ꞏ10-10 jednostek.  

Zainspirowany możliwością uzyskania znacznie dokładniejszych wartości, jak 

również wyznaczenia masy, Robert Millikan rozpoczął w roku 1909 swoje eksperymenty na 

Uniwersytecie w Chicago. Pierwotny pomysł R. Millikana polegał na wykorzystaniu komory 

Wilsona, ale działającej pod wpływem odpowiednio wysokiego napięcia utrzymującego 

chmurę pary wodnej na stałym poziomie. Wymagało to zbudowania odpowiednio małego 

akumulatora dającego napięcie 10 000 V, co w owym czasie było zadaniem bardzo trudnym. 

Kiedy wreszcie udało się tego dokonać, badacze stwierdzili, że pod wpływem tak wysokiego 

napięcia mgła w komorze, zamiast utrzymywać się na stałym poziomie, po prostu znikła. 

Jony znajdujące się w komorze zostały natychmiast przyciągnięte do naładowanych płyt przez 

bardzo silne pole elektryczne.  

Wynik ten, zamiast pogrzebać ideę eksperymentu, ujawnił możliwość dokładniejszego 

sposobu jego wykonania. Okazało się bowiem, że kilka kropel pozostawało przez pewien czas 

zawieszonymi bez ruchu. Były to krople wody, dla których skierowana w górę siła pola 

elektrycznego równoważyła siłę grawitacji. Dlatego też zamiast obserwować zachowanie się 

obłoku pary wodnej, można było wykonać pomiary spadających pojedynczych kropel. Ta 

proceduralna zmiana pozwoliła ostatecznie wykazać, że w naturze występują ładunki 

elektryczne o jednej ustalonej wartości, oraz że wszystkie ładunki, bez względu na to, gdzie 

mogą się pojawić, są tylko wielokrotnościami ładunku podstawowego, a w związku z tym nie 

istnieją ładunki o jakiejkolwiek innej wartości.  

 

 
Aparat Millikana służący do wyznaczania ładunku elektronu z lat 1909–1910 i schemat doświadczenia 

pochodzący z oryginalnego dokumentu autorstwa Millikana z 1913 roku. 
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Przeanalizujmy krótko eksperyment R. Millikana, aby zobaczyć, jak określono 

wartość jednostkowego ładunku elektrycznego. Załóżmy, że krople oleju są rozpylane w 

przestrzeni pomiędzy dwoma poziomymi naładowanymi płytkami metalowymi. Znajdująca 

się tam kropla zaczyna opadać pod wpływem pola grawitacyjnego. Kropla jest bardzo mała, 

więc prędkość końcową, ze względu na opór powietrza i swój dalszy ruch, osiąga bardzo 

szybko. Prędkość tego ruchu jest proporcjonalna do siły, która go wywołuje, a w przypadku 

kropli oleju siła ta jest, według drugiego prawa Newtona, równa iloczynowi masy i 

przyspieszenia grawitacyjnego. Teraz załóżmy, że płytki metalowe, pomiędzy którymi spada 

kropla oleju, są naładowane tak, że górna jest dodatnia, a kropla ma ładunek ujemny. W takim 

wypadku pole elektryczne pomiędzy płytkami działa na kroplę siłą skierowaną do góry 

przeciwdziałającą jej opadaniu. Obserwowano spadanie kropli przy wyłączonym napięciu i 

ich ruch w górę przy włączonym. Na podstawie prędkości ruchu kropli możliwe było 

określenie sił działających na kroplę: grawitacyjnej, elektrycznej i siły oporu, a z nich 

wyznaczenie wartości ładunku kropli. Zmiana ładunku kropelek następowała w wyniku 

wychwytu jonów z powietrza lub działania promieniowania rentgenowskiego albo 

promieniowaniem γ. Pierwsze opublikowane wartości ładunku elementarnego otrzymane tą 

metodą wynosiły 1,33ꞏ10−19 C (wyznaczona w 1910 roku) i 1,592±0,0017ꞏ10−19 C 

(wyznaczona w 1914 roku); dla porównania wartość ładunku elementarnego wyznaczona 

dokładniejszymi metodami wynosi 1,602176ꞏ10−19 C.  

Główne prace nad ustaleniem ładunku elektrycznego zostały zakończone w 1912 roku, 

chociaż dalsze badania mające na celu zwiększenie dokładności kontynuowano do 1917 roku, 

kiedy to R. Millikan opuścił Chicago, aby poświęcić swoją energię organizowaniu pracy 

naukowej dla rządu Stanów Zjednoczonych podczas I wojny światowej. W latach 1912–1917 

uczony prowadził badania nad weryfikacją teorii zjawiska fotoelektrycznego Alberta 

Einsteina oraz ustaleniem wartości stałej Plancka. Prace R. Millikana przyczyniły się w 

znacznym stopniu do przyjęcia teorii fotonu przez ogół fizyków. Podczas I wojny światowej 

najważniejszym zadaniem R. Millikana była organizacja badań nad okrętami podwodnymi. 

Ostatecznie został on szefem Działu Naukowo-Badawczego Division of the Signal Corps, 

U.S. Army, i stworzył równocześnie Narodową Radę ds. Badań. Po wojnie na krótko wrócił 

na Uniwersytet w Chicago, ale szybko przeniósł się do California Institute of Technology, 

gdzie we wrześniu 1921 roku objął stanowisko dyrektora w Norman Bridge Laboratory. W 

Caltechu miał praktycznie wolną rękę w planowaniu badań, ale z konieczności większość 

jego czasu pochłaniały sprawy administracyjne. Dzięki kontaktom w Stanach Zjednoczonych 
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i Europie udało mu się stworzyć wybitną katedrę fizyki wzmocnioną osobami A. Einsteina, 

H.A. Lorentza i Arthura Sommerfelda oraz innymi profesorami wizytującymi. W 1923 roku 

otrzymał Nagrodę Nobla w uznaniu jego prac nad ładunkiem elektronu oraz efektem 

fotoelektrycznym. W tym okresie rozpoczął badania w nowej dziedzinie, jaką było badanie 

promieniowania kosmicznego. Być może najważniejszym punktem jego pracy w tym zakresie 

był rok 1932, kiedy to Carl D. Anderson, pracujący pod jego kierunkiem, odkrył pozyton. 

Kolejny przełom nastąpił kilka lat później, kiedy to S.H. Neddermeyer odkrył pierwszy z 

ciężkich elektronów – mion.  

R. Millikan przeszedł na emeryturę w roku 1945. Zmarł w Pasadenie 19 grudnia 1953 

r, w wieku 85 lat. Jego wpływ na amerykańską fizykę był ogromny i odzwierciedlał cechy 

jego charakteru, takie jak wielką pewność siebie połączoną z umiejętnością wywierania 

wrażenia sprawnego i stanowczego biznesmana. Cechy te były tak wyraziste, że wśród 

absolwentów fizyki kilku uczelni krążyła pewna zabawna historyjka, według której jednostką 

pompatyczności jest „kan”, ale ze względu na swoją wysoką wartość jest ona niepraktyczna. 

W związku z tym w użyciu jest mniejsza wartość równa jednej tysięcznej „kana”, czyli 

„millikan”.  

Robert Millikan urodził się w Morrison, w stanie Illinois, 22 marca 1868 roku w 

rodzinie protestanckiego pastora. Kiedy miał pięć lat, jego rodzina przeniosła się na krótko do 

McGregor w stanie Iowa, skąd w 1875 roku przeprowadziła się do Maquoketa w tym samym 

stanie, gdzie Robert dorastał z dwoma braćmi i trzema siostrami, prowadząc typowe 

małomiasteczkowe życie tamtych czasów. W wieku 17 lat ukończył szkołę średnią i w 1886 

roku wyjechał do Oberlin College. W 1893 roku uzyskał stopień licencjata. Dzięki 

otrzymaniu stypendium w dziedzinie fizyki spędził kolejne dwa lata na Uniwersytecie 

Columbia, gdzie w 1895 roku uzyskał tytuł doktora. We wrześniu 1896 roku, po trzech latach 

studiów podoktorskich odbywanych w Niemczech: w Jenie, Berlinie i Getyndze, wrócił na 

stanowisko asystenta Alberta Michelsona na Uniwersytecie w Chicago. Pierwsze 12 lat, od 

1896 do 1908 roku, spędził głównie na nauczaniu, pisaniu podręczników i podejmowaniu 

wielu problemów badawczych, z których żaden nie przyniósł obiecujących wyników. Dopiero 

rozpoczęte w 1909 roku prace nad ładunkiem elementarnym otworzyły mu drogę do sukcesu. 

Zmarł 19 grudnia 1953 r. w San Marinow Kalifornii. 
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Dwa	dalekosiężne	odkrycia	

Odkrycie	promieniowania	kosmicznego:	Viktor	F.	Hess	(1883–1964) 

Patrząc na gwiazdy w pogodną noc, możemy przypuszczać, że większość energii w 

przestrzeni kosmicznej składa się z fal elektromagnetycznych. Taki wniosek jest jednak 

błędny, ponieważ w każdym centymetrze sześciennym przestrzeni znajduje się mniej więcej 

tyle samo energii w postaci naładowanych cząstek, co w postaci światła. Gdy jony te 

docierają do Ziemi, nazywamy je promieniowaniem kosmicznym. Istnieje wiele pytań 

dotyczących tego promieniowania, na które nie znamy jednoznacznych odpowiedzi – na 

przykład o ich pochodzenie, wiek oraz związek z gwiazdami i galaktykami,. Dziś wiemy, że 

promieniowanie to wydaje się dochodzić do Ziemi z taką samą intensywnością ze wszystkich 

kierunków – i z energiami znacznie większymi niż cokolwiek znanego w przyrodzie.  

Historia badań promieniowania kosmicznego sięga pracy Viktora F. Hessa, 

wiedeńskiego fizyka, którego zaskoczyły pewne rozbieżności w zachowaniu promieni gamma 

emitowanych przez źródła promieniotwórcze w skorupie ziemskiej i w atmosferze. W 

artykule z roku 1911 uczony sugerował, że większość promieniowania obserwowanego przy 

powierzchni Ziemi pochodzi z radioizotopów zawartych w skorupie ziemskiej. Jak zauważył, 

nie całemu promieniowaniu można jednak przypisać takie źródło, ponieważ jego 

intensywność w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi spada bardzo powoli. Chociaż 

V.F. Hess był przekonany o prawdziwości swojej hipotezy o ziemskim pochodzeniu 

promieniowania jonizującego, zdecydował się sprawdzić jego absorpcję w atmosferze, aby 

wykluczyć możliwość, że nie jest ono pochłaniane przez powietrze tak skutecznie, jak 

przypuszczał. Mniejszy współczynnik absorpcji, niż zakładano, zapewniłby większą 

intensywność promieniowania gamma wraz ze wzrostem odległości od powierzchni Ziemi, 

niż obliczono wcześniej. Dokonane przez innych badaczy pomiary absorpcji wykazały, że 

promieniowanie gamma pochodzące z Ziemi spada bardzo szybko wraz z wysokością; już na 

pułapie 500 metrów rejestrowano niewielki udział tła promieniowania ziemskiego. W 

związku z tym V.F. Hess zdecydował się na serię pomiarów wykonanych podczas lotów 

balonem. W roku 1912 opublikował w „Physikalische Zeitschrift” artykuł Über 

Beobachtungen der durchdringenden Strahlung bei sieben Freiballonfahrten z wynikami 

swoich doświadczeń z użyciem trzech komór jonizacyjnych. Dwie z tych komór miały ścianki 

grubości 2 milimetrów, co pozwalało na pochłonięcie promieniowania alfa, beta oraz 

promieniowania rentgenowskiego i niejonizującego zakresu promieniowania gamma. Trzeci 

aparat pomiarowy miał cienkie ścianki i rejestrował cały zakres promieniowania. Uzyskane 
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dane były spójne i pokazywały, że wraz ze wzrostem wysokości nad powierzchnią Ziemi 

intensywność promieniowania jonizującego wzrasta. Dodatkowo okazało się, że 

intensywność tego promieniowania jest taka sama nocą jak i za dnia, a ponadto nie zmniejsza 

się podczas zaćmienia. Z tego uczony wyciągnął wniosek, że promieniowanie to nie pochodzi 

ze Słońca, ale z regionów poza Układem Słonecznym. 

Odkrycie to spowodowało rozpoczęcie badań nad promieniowaniem kosmicznym. 

Początkowo jego natura była nieznana; obecnie wiemy, że składa się ono głównie z 

wysokoenergetycznych protonów oraz niewielkiej ilości ciężkich jonów dodatnich, 

elektronów i pozytonów. Uderzenie strumienia tych cząstek w atmosferę ziemską powoduje 

powstanie innych atomowych i subatomowych cząstek; powstają protony i neutrony (mające 

na ogół dostateczne energie, by móc rozbijać kolejne jądra w następnych zderzeniach) oraz 

unoszące większość energii, krótko żyjące cząstki elementarne: miony, mezony π i dziwne 

cząstki zwane hiperonami. Ponadto powstają wówczas pary proton–antyproton i neutron–

antyneutron.  

Energie cząstek promieniowania kosmicznego przez wiele lat przekraczały wszystko 

to, co można było osiągnąć w laboratoriach, więc fizycy badający procesy 

wysokoenergetyczne pracowali właśnie z tym promieniowaniem. W ten sposób Carl 

Anderson dzięki analizie różnych śladów na zdjęciach z komory Wilsona odkrył pozyton i 

mezon . Mezon π z kolei został odkryty w promieniach kosmicznych w 1947 roku przez 

C.F. Powella i G.P. Occhialiniego. Szereg innych cząstek odkryto także dzięki badaniom 

promieniowania komsicznego. Obecnie jednak, dzięki użyciu akceleratorów 

wysokoenergetycznych, badania koncentrują się w laboratoriach, w których można 

szczegółowo określać właściwości nowych cząstek.  

Pochodzenie promieniowania kosmicznego jest zasadniczo nadal nierozwiązanym 

problemem, chociaż wysunięto na ten temat wiele teorii. Enrico Fermi zaproponował 

wyjaśnienie, zgodnie z którym dodatnio naładowane cząstki, jak protony, w Drodze Mlecznej 

nieustannie oddziałują z polami magnetycznymi, co sprawia, że są przyspieszane do bardzo 

wysokich energii. Sugerowano również, że źródłem promieni kosmicznych są eksplozje 

supernowych i inne wysokoenergetyczne, odległe obiekty, takie jak kwazary (źródła fal 

radiowych o wysokiej częstotliwości). Wreszcie niektórzy fizycy i astrofizycy uważają, że 

promieniowanie kosmiczne pochodzi z czasów powstania wszechświata. 

Viktor Franz Hess, odkrywca promieniowania kosmicznego, urodził się 24 czerwca 

1883 roku w zamku Waldstein niedaleko Peggan w austriackim Steiermarku. Jego ojciec 

Vinzens Hess był leśnikiem w posiadłościksięcia Ottingena-Wallersteina. Po ukończeniu 
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gimnazjum w Grazu Viktor Franz wstąpił na uniwersytet w tym mieście i w 1910 roku 

obronił tam doktorat. Następnie rozpoczął badania w dziedzinie promieniowania w Instytucie 

Fizycznym w Wiedniu pod kierunkiem profesora Egona von Schweidlera. Stosowane w 

laboratorium do badania radioaktywności techniki i instrumenty były odpowiednie również 

do detekcji promieniowania kosmicznego. Było więc naturalne, że V.F. Hess przeszedł od 

prac nad radioaktywnością do promieniowania kosmicznego. Tło radiacyjne jest 

obserwowane na całej Ziemi, więc wykrycie istnienia promieniowania kosmicznego było 

nieuchronne. W roku 1911, wkrótce po rozpoczęciu badań, Viktor Franz zaczął mierzyć 

promieniowanie pochodzące z przestrzeni kosmicznej. Rok później, dzięki eksperymentom 

wykonanych podczas lotów balonem, wykazał, że to przenikliwe promieniowanie pochodzi z 

przestrzeni międzygwiezdnej.  

W latach 1910–1920 V.F. Hess pracował jako asystent w Instytucie Radowym 

Wiedeńskiej Akademii Nauk. W 1919 roku otrzymał nagrodę Liebena za odkrycie promieni 

kosmicznych, a rok później został adiunktem fizyki eksperymentalnej na Uniwersytecie w 

Grazu. W mieście tym pozostał tylko przez rok. Następne dwa lata przebywał na urlopie w 

Stanach Zjednoczonych, gdzie został dyrektorem ds. badań w amerykańskiej firmie Radium 

Corporation w New Jersey. W tym samym czasie pełnił funkcję fizyka-konsultanta w Biurze 

Kopalni amerykańskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych w Waszyngtonie. W 1925 roku 

powrócił do Grazu, gdzie został mianowany profesorem fizyki eksperymentalnej. Sześć lat 

później przyjął katedrę na Uniwersytecie w Innsbrucku i jednocześnie został dyrektorem 

nowo utworzonego Instytutu Radiologii. Pod jego kierownictwem założono stację na górze 

Hafelekarspitze w Alpach Wschodnich, będącą obserwatorium pomiarowym promieniowania 

kosmicznego. Tuż przed II wojną światową V.F. Hess przybył do Stanów Zjednoczonych i 

został mianowany profesorem fizyki na Uniwersytecie Fordham. Obywatelstwo amerykańskie 

uzyskał w 1944 roku. Pozostał w Fordham aż do swojej śmierci w 1964 roku.  

Komora	mgłowa:	Charles	Thomson	Rees	Wilson	(1869–1959)	

Wydaje się mało wiarygodne, że badania fizyki atmosfery dotyczące tworzenia chmur 

i mgły doprowadziły do wynalezienia jednego z najważniejszych narzędzi fizyki atomowej. 

Niemniej jednak to właśnie w ramach badań nad powstawaniem chmur C.T.R. Wilson 

rozpoczął w 1894 roku opracowywanie istotnego instrumentu, który stał się znany jako 

komora kondensacyjna Wilsona. Szesnaście lat później po raz pierwszy zaobserwowano tory 

naładowanych cząstek atomowych i ślady zderzeń z atomami. Co istotne, ślady te można było 

zobrazować na fotografiach, które umożliwiły dalsze wnikliwe badania. W rękach 
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doświadczonych eksperymentatorów komora ta była potężnym narzędziem do badania 

zderzeń atomowych i ich analizy. Dzięki temu urządzeniu badania promieniowania 

kosmicznego stały się możliwe, co doprowadziło do odkrycia pozytonu przez Carla D. 

Andersona w 1933 roku. Kilka lat później jego wspólne z S.H. Neddermeyerem badania 

pozwoliły na odkrycie pierwszego ciężkiego elektronu – mionu. Komora kondensacyjna 

umożliwiła potwierdzenie przepowiedzianego przez fizykę kwantową tworzenia par elektron–

pozyton w wyniku konwersji wysokoenergetycznego fotonu. To tylko nieliczne przykłady 

niezwykle istotnych wyników, które uzyskano dzięki komorze Wilsona. Nic zatem dziwnego, 

że Ernest Rutherford określił ją jako „najbardziej oryginalny i wspaniały przyrząd w historii 

nauki”. Jednak, tak jak i w przypadku większości wynalazków, postęp technologiczny 

doprowadził do powstania nowych przyrządów, takich jak komora pęcherzykowa, która 

zastąpiła swoją poprzedniczkę. Niezależnie jednak od późniejszych narzędzi laur odkrycia 

należy do pioniera w danej dziedzinie i z tego powodu wszyscy honorują pamięć C.T.R. 

Wilsona. 

„C.T.R.”, jak sam się później nazywał, był synem Johna Wilsona, hodowcy owiec z 

okolic Edynburga w Szkocji. Jego matka, Annie Harper Wilson, była drugą żoną Johna 

Wilsona, a Charles był najmłodszym z ośmiorga ich dzieci – urodził się 14 lutego 1869 roku. 

Kiedy miał cztery lata, zmarł jego ojciec, a rodzina przeniosła się do Manchesteru. W 1884 

roku jako piętnastolatek wstąpił do Owens College, który ukończył jako trzy lata później. Po 

roku spędzonym w college’u przeniósł się do Sidney Sussex College w Cambridge, gdzie 

postanowił studiować nie medycynę, jak wcześniej planował, a fizykę. Studia w Cambridge 

ukończył w wieku 22 lat. Pozostał na uniwersytecie przez kolejny rok jako demonstrator 

doświadczeń z dziedzin chemii i fizyki. Widząc, że perspektywy dalszego zatrudnienia w 

Cambridge są niepewne, przyjął stanowisko asystenta w Bradford Grammar School.  

Przed objęciem tej posady spędził kilka tygodni w Obserwatorium Meteorologicznym 

usytułowanym na szczycie Ben Nevis, najwyższego ze szkockich wzgórz. To tutaj we 

wrześniu 1894 roku zaobserwował interesujące zjawiska optyczne generowane przez 

promienie słoneczne na chmurach w różnych warunkach pogodowych. Wrażenie, jakie 

wywarły na nim obserwacje, skłoniły go do podjęcia studiów nad powstawaniem chmur w 

laboratorium, co zadecydowało o jego dalszej drodze naukowej. Chociaż praca z uczniami w 

szkole sprawiała mu satysfakcję, w krótkim czasie zorientował się, że nie daje mu ona 

możliwości prowadzenia badań. Pomimo że nie miał zapewnionego zatrudnienia, opuścił 

szkołę i wrócił do Cambridge. Szczęśliwym trafem wkrótce uzyskał stanowisko 
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demonstratora w Cavendish Laboratory, gdzie mógł liczyć na rady i wskazówki dyrektora J.J. 

Thomsona.  

Na początku 1895 roku C.T.R. Wilson skonstruował pierwszy aparat umożliwiający 

rozszerzanie wilgotnego powietrza w kontrolowanych warunkach, które pozwalały na pomiar 

współczynnika rozszerzalności gazu. Przy jego użyciu badał powstawanie chmur i kropel 

wody w funkcji współczynników rozszerzalności. Rok później, po ukazaniu się informacji o 

odkryciu promieniowania rentgenowskiego, zauważył, że chmura wytworzona w komorze 

kondensacyjnej poddana działaniu tego promieniowania utrzymuje się przez dłuższy czas. 

Wynik tego doświadczenia unaocznił mu, że jony działają jako jądra kondensacji w komorze 

mgłowej. Eksperymenty przeprowadzone w kolejnych latach z użyciem promieniowania 

emitowanego przez uran oraz promieni ultrafioletowych dały podobne wyniki. Na poparcie 

teorii, że kondensacja jest wywoływana przez jony, przeprowadzono eksperymenty, w 

których pole elektryczne usuwało z komory naładowane cząstki, dzięki czemu nie pojawiało 

się zamglenie. Jakość prac C.T.R. Wilsona została doceniona: w roku 1900 został wybrany na 

członka Towarzystwa Królewskiego, a w Sidney Sussex College otrzymał stanowisko 

wykładowcy uniwersyteckiego i jednocześnie demonstratora. Liczył sobie wtedy 31 lat. 

Wiosną 1911 roku uczony wpadł na pomysł, że kondensacja kropelek wody na jonach 

może zostać wykorzystana do zobrazowania ścieżki zjonizowanej cząstki. Cząstka alfa 

porusza się w powietrzu i powoduje przemieszczenie elektronów z atomów znajdujących się 

na jej drodze. Jeżeli stopień przesycenia pary w komorze kondensacyjnej jest wystarczający, 

to elektrony te, jak i jony dodatnie, działają jako centra kondensacji. Przesycenie pary 

uzyskuje się przez nagłe rozprężenie powietrza nasyconego wodą, spowodowane użyciem 

zaworu podłączonego do cylindra komory, lub też przez zmianę położenia tłoka w cylindrze. 

Nagły spadek ciśnienia powoduje obniżenie temperatury w komorze, a tym samym powstaje 

stan przesycenia parą wodną bez jej natychmiastowej kondensacji. Urządzenie skonstruowano 

w ten sposób, że natychmiast po uzyskaniu stanu przesycenia wykonywane było zdjęcie 

cylindra. Ruchliwość jonów jest na tyle mała, że w tym czasie obserwowane ślady nie ulegają 

rozproszeniu. Pole elektryczne działające na całą komorę usuwało naładowane kropelki wody 

i tym samym oczyszczało ją do następnej ekspozycji.  

Pierwsze doświadczenia C.T.R. Wilson wykonał przy użyciu promieni 

rentgenowskich. Od razu zauważył ślady elektronów pochodzących ze zjonizowanych 

atomów gazów zawartych w powietrzu. Był to kulminacyjny punkt jego pracy. Badania 

kontynuował w Cambridge do roku 1934, kiedy to w wieku 65 lat przeszedł na emeryturę. W 

międzyczasie uhonorowano go Medalem Hughesa w 1911 roku, Medalem Królewskim w 
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1922 i Medalem Copleya w roku 1935. W 1925 roku objął prestiżowe stanowisko Jacksona w 

dziedzinie filozofii przyrody, a w roku 1927 podzielił się Nagrodą Nobla z fizyki z Arthurem 

H. Comptonem.  

  
Oryginalna komora Willsona wystawiona w muzeum Laboratorium Cavendisha w Cambridge; po prawej ślad 
pozytonu zarejestrowany w komorze w roku 1932 

W 1908 roku, w wieku 39 lat, C.T.R. Wilson poślubił Jessie Fraser Dick. Małżeństwo 

miało troje dzieci, chłopca i dwie dziewczynki. Według tych, którzy znali C.T.R. w 

Cambridge, jego najbardziej godną uwagi cechą była cierpliwość. Zasadniczo pracował 

samotnie. W przeciwieństwie do innych czołowych badaczy pracujących w Cambridge nie 

miał studentów aż do lat 20. XX wieku. Wykazywał obojętność na pochwały i zaszczyty, był 

człowiekiem łagodnym i pogodnego usposobienia. Dwa lata po przejściu na emeryturę wrócił 

do Szkocji i osiedlił się w wiosce Carlops w regionie swojego miejsca urodzenia w pobliżu 

Edynburga. Zmarł, po krótkiej chorobie, w wieku 90 lat, 17 listopada 1959 roku. 

Jądro	atomu	

Dziwne	wyniki	rozpraszania	cząstek	alfa:	Hans	Geiger	(1882–1945)	

Całkowicie nowe perspektywy w pojmowaniu struktury materii zostały otwarte w 

październiku 1897 roku dzięki odkryciu elektronu przez J.J. Thomsona. Wiadomo było, że ta 

subatomowa cząstka, lżejsza od wodoru, w jakiś sposób musiała być częścią wszystkich 

atomów. A skoro tak, to wszystkie one musiały mieć jakąś wewnętrzną strukturę. 

Wyjaśnienie tej zagadki było jednym z głównych problemów fizyki. Pierwsza propozycja 

rozwiązania pojawiła się w roku 1902 i była autorstwa lorda Kelvina. Zgodnie z nią atom 

miał być układem, w którym dodatni ładunek był rozmieszczony wewnątrz całej objętości 
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sfery atomu. Autor koncepcji nie określił przy tym natury ładunku dodatniego, ale można 

przypuszczać, że wyobrażał ją sobie jako rodzaj kleistego materiału przypominającego 

galaretę. W tej materii miały być osadzone małe, dyskretne ładunki ujemne, czyli elektrony. 

Suma ładunków ujemnych i dodatnich była równa zeru, dzięki czemu atom jako całość był 

elektrycznie obojętny. Model ten został w następnym roku dokładnie przeanalizowany przez 

J.J. Thomsona, który dokonał też szczegółowych obliczeń trwałości takiego układu dla 

różnych liczb elektronów. W konsekwencji model ten uzyskał miano „atomu Thomsona” i od 

tamtej pory znany jest pod tą nazwą. Należy zdawać sobie sprawę, że żadne bezpośrednie 

dowody eksperymentalne na poparcie słuszności tej koncepcji nie były znane – model był 

tylko wytworem wyrafinowanej wyobraźni i został stworzony w taki sposób, aby spełniał 

kryteria stabilności mechanicznej i elektrycznej. Jednym ze sposobów sprawdzenia jego 

wiarygodności było wykorzystanie odkrytych niewiele wcześniej cząstek alfa i beta. Gdy 

strumień tych cząstek padał na kawałek metalowej folii (fizycznie cienkiej, ale w 

rzeczywistości o grubości wielu atomów), cząstki te musiały być odchylane przez atomy. W 

następnym kroku możliwa była analiza rozpraszania, dzięki której otrzymywano informacje o 

strukturze atomów tworzących folię. 

Po przybyciu do Manchesteru Ernest Rutherford spotkał w laboratorium młodego 

Niemca, Hansa Geigera, który kilka lat wcześniej przyjechał do Anglii. H. Geiger był bardzo 

utalentowanym fizykiem eksperymentalnym i zgodnie z sugestią E. Rutherforda zajął się 

konstruowaniem urządzenia do zliczania pojedynczych cząstek obdarzonych ładunkiem. W 

wyniku prac Geigera i Waltera Müllerajego pracy powstał słynny licznik promieniowania 

jonizującego, który przyczynił się, w trudny do przecenienia sposób, do rozwoju 

eksperymentalnej fizyki cząstek, fizyki atomowej oraz, w późniejszych latach, badania 

promieniowania kosmicznego.  

Innym ważnym zadaniem było skonstruowanie źródła promieniowania alfa 

zapewniającego odpowiednio skoncentrowaną wiązkę do eksperymentów z rozpraszaniem na 

cienkich foliach. Ernest Marsden, młody student, asystował przy eksperymentach z 

rozpraszaniem i to właśnie on wspólnie z H. Geigerem opracował prosty układ, dzięki 

któremu udało się bardzo szybko uzyskać powtarzalne wyniki. Układ pomiarowy tworzyła 

stożkowa szklana rurka zakończona kawałkiem cienkiej warstwy miki, przez którą 

wydostawał się strumień cząstek alfa pochodzących z radonu – emanacji radowej, jak wtedy 

nazywano ten gaz. Padał on pod kątem na cienką metalową folię. Cząstki odchylone przez 

folię pod kątem około 90° w stosunku do pierwotnego kierunku trafiały na ekran 

scyntylacyjny pokryty siarczkiem cynku. Ekran był odizolowany od źródła promieniowania. 
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Każde uderzenie cząstki o ekran wywoływało scyntylacje, czyli błyski światła będące 

wynikiem przechodzenia promieniowania jonizującego przez pewne substancje, które można 

było obserwować pod mikroskopem. Dodatkowo dzięki możliwości zliczania rozbłysków na 

ekranie można było określić zależność liczby odbitych cząstek od masy atomowej 

pierwiastka, z którego wykonano folię. Natychmiast dało się zaobserwować kilka zależności. 

Po pierwsze obserwowano duże ugięcia cząstek alfa, a po drugie liczba odchylonych cząstek 

zwiększała się wraz ze wzrostem masy atomowej folii. W następnym kroku zbadano wpływ 

grubości folii rozpraszającej i stwierdzono, że rozpraszanie jest zależne nie od powierzchni 

folii, ale od jej objętości. Wielkim zaskoczeniem był fakt, że złota folia o grubości 6∙10–5 cm 

wystarczała do obserwacji ugięcia cząstek alfa pod kątem 90° lub większym. Na koniec 

sprawdzono liczbę cząstek odchylanych o kąt prosty (lub większy w przypadku folii 

platynowej) i stwierdzono, że takiemu ugięciu ulega około jedna cząstka na 8000 

wyemitowanych. Dodatkowo H. Geiger wykonał pomiary ugięcia cząstek alfa na tak cienkich 

foliach, że współczynniki pochłaniania były równoważne drodze kilku centymetrów w 

powietrzu. Zgodnie z oczekiwaniami średnie zmierzone odchylenie wyniosło tylko kilka 

stopni. Duże kąty ugięcia zaobserwowane przez H. Geigera i E. Marsdena zastanowiły E. 

Rutherforda. Jak powiedział w 1961 roku sam E. Marsden na konferencji w Manchesterze, 

Rutherford „myślał na tym wynikiem przez kilka tygodni”. E. Rutherford zdawał sobie 

sprawę, że takie ugięcia są zbyt duże, aby były zgodnym z modelem atomu Thomsona, i 

zaczął poszukiwać innego wyjaśnienia otrzymanych danych. 

Hans Geiger urodził się w 1882 roku w Neustadt w Niemczech. Był synem profesora 

języków indoeuropejskich na Uniwersytecie w Monachium i dorastał w akademickiej 

atmosferze. W roku 1906 obronił doktorat na Uniwersytecie w Erlangen, gdzie pod 

kierunkiem profesora G. Wiedemanna prowadził badania nad przewodnictwem prądu 

elektrycznego w gazach. Następnie udał się do Manchesteru, aby pracować z Arthurem 

Schusterem, a po przybyciu E. Rutherforda w 1907 rozpoczął owocną pracę pod jego 

kierownictwem. W ciągu pięciu lat ich współpracy H. Geiger napisał artykuły na temat 

statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego, określania liczby cząstek alfa 

emitowanych na sekundę z grama radu, pochłaniania naładowanych cząstek przechodzących 

przez materię, znanego prawa Geigera–Nuttalla określającego zależność stałej zaniku jądra 

radioaktywnego i zasięgu emitowanych cząstek alfa, a także doniesienie z eksperymentu 

rozpraszania cząstek alfa na metalowych foliach. Manchester opuścił w roku 1912, kiedy to 

podjął obowiązki dyrektora nowo utworzonego laboratorium radioaktywności w 

Physikalische-Technischen Reichsanstalt w Berlinie. Na tym stanowisku pozostał do roku 
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1925, w którym przyjął katedrę fizyki na Uniwersytecie w Kolonii. To tutaj w roku 1928 

opracował wraz ze swoim uczniem W. Millerem słynne urządzenie, znane dziś jako licznik 

Geigera. W 1929 wyjechał do Tybingi, gdzie rozpoczął badania nad promieniowaniem 

kosmicznym. W roku 1936 podjął pracę w Instytucie Technologicznym w Berlinie i 

przeprowadził się do tego miasta. Zmarł 24 września 1945 roku. Był człowiekiem ciepłym, 

prawdziwie troszczącym się o swoich studentów. Jego uczniowie wskazywali, że praca pod 

jego kierownictwem była zarówno ekscytującym, jak i podnoszącym na duchu 

doświadczeniem. Nie tylko był liderem w dziedzinie badań, którymi się zajmował, ale 

również prowadził szereg wykładów popularyzatorskich. W 1937 roku został redaktorem 

czasopisma „Zeitschrift fur Physik”, jednego z najwybitniejszych czasopism tamtych czasów. 

Jądro	atomowe:	Ernest	Rutherford	(1871–1937)	

Jeszcze przed opuszczeniem Uniwersytetu McGill i przybyciem do Manchesteru 

badania nad naturą emanacji radioaktywnych pierwiastków i jego teoria radioaktywności 

uczyniły E. Rutherforda sławnym. Nie tylko był zapraszany z wykładami na uniwersytety 

amerykańskie, ale również był ceniony jako autor popularyzatorskich artykułów. Co prawda 

w listach do matki pisał, że starał się zniechęcać innych do zapraszania go do wygłoszenia 

wykładów, ponieważ pochłaniało to dużo czasu, ale jednocześnie rzadko odmawiał, gdyż 

sprawiało mu to wielką radość. W jednym z listów pisał, że na jego wykładzie zebrała się tak 

liczna grupa, że ci, którzy nie zmieścili się w budynku, słuchali wykładu przez wentylator 

zamontowany na dachu. W 1904 roku uhonorowano go zaproszeniem do wygłoszenia cyklu 

słynnych wykładów bakeriańskich w Royal Society. Właśnie podczas tych wkładów 

przedstawił swoją teorię spontanicznego rozpadu atomów pierwiastków promieniotwórczych 

oraz określił podstawowe zasady rządzące szeregami promieniotwórczymi. Podczas pobytu w 

Anglii wygłosił przed Towarzystwem Naukowym wykład, w którym zaproponował metodę 

oszacowania wieku Ziemi poprzez pomiary aktywności pierwiastków promieniotwórczych w 

skorupie ziemskiej. Ponadto wykazał, że lord Kelvin, w owym czasie uznana osobistość 

fizyki brytyjskiej, mylił się, stwierdzając, że Ziemia liczy sobie zaledwie kilka milionów lat, i 

co więcej, że może istnieć jeszcze najwyżej przez kolejne sto milionów lat. Lord Kelvin 

swoje szacunki oparł na przypuszczeniu, że cała energia Słońca bierze się z zapadania 

grawitacyjnego tej gwiazdy, a E. Rutherford miał świadomość, że założenie to jest błędne. W 

tym samym roku uczony otrzymał Medal Rumforda, którym Towarzystwo Królewskie 

uhonorowało jego teorię rozpadu promieniotwórczego. Wyróżnienie to bardzo uszczęśliwiło 

E. Rutherforda, jako że nagroda ta jest bardzo prestiżowa, a dodatkowo przyniosła mu 
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gratyfikację finansową w wysokości 70 funtów, co było znaczącym zastrzykiem gotówki w 

czasach, gdy profesorowie byli wynagradzani dość nisko.  

Następny etap jego podróży po Anglii to cykl odczytów w Yale w ramach wykładów 

Sillimana. Pobyt w Yale zajął mu trzy tygodnie, a niezbyt zadowolony z tego E. Rutherford 

pytał żonę żartobliwie w liście, czy woli dodatkowe 2 500 dolarów, czy też kolejne trzy 

tygodnie z nim. Dwa lata później, w 1906 roku, otrzymał swój pierwszy honorowy tytuł, 

który przyznały mu władze Uniwersytetu w Filadelfii. Pisząc do matki o swoim doktoracie 

honoris causa, zauważył, że jest raczej za młody na takie wyróżnienia, ponieważ są one 

zazwyczaj specjalnymi dodatkami dla siedemdziesięciolatków. W tym okresie intensywnej 

pracy naukowej i akademickiej znajdował czas na zabawę. Nie był typem człowieka 

zaangażowanego bez reszty w pracę. Zawsze znajdował czas na czytanie, był wręcz 

uzależniony od książek. W czasie pobytu w McGill uczęszczał do czterech bibliotek, gdzie 

wypożyczał powieści, kryminały, książki historyczne, biografie i publikacje 

popularyzatorskie. Ponadto uwielbiał grę w brydża i golfa. Zajęcia przy biurku szybko go 

nużyły, czemu dawał wyraz, radząc współpracownikom, aby „poszli do domu i chwilę 

pomyśleli” zamiast siedzieć w laboratorium.  

20 maja 1905 roku, dwa lata przed opuszczeniem McGill, E. Rutherford otrzymał list 

od sir Williama Ramsaya z University College w Londynie popierający wniosek młodego 

niemieckiego fizyka, dr. Ottona Hahna, który starał się o stanowisko badawcze w McGill. O. 

Hahn po przybyciu do Montrealu został powitany przez E. Rutherforda, który zapoznał go z 

technikami używanymi podczas badań nad radioaktywnością. Znacznie później, bo w roku 

1939, wiedza ta doprowadziła O. Hahna do odkrycia rozszczepienia jąder uranu.  

W 1907 roku E. Rutherford przyjął niezwykle prestiżowe stanowisko profesora fizyki 

(Langworthy chair) na Uniwersytecie w Manchesterze. W tym czasie był już autorem około 

50 artykułów o pierwszorzędnym znaczeniu ale jego największe osiągnięcia miały dopiero 

nadejść. Uniwersytet w Manchesterze był wtedy jednym z uznanych ośrodków badań 

naukowych, a stały kontakt z czołowymi fizykami tamtych czasów stanowił źródło inspiracji 

dla pracujących tam uczonych. Po przybyciu na uniwersytet E. Rutherford od razu rzucił się 

w wir pracy naukowej i zajęć dydaktycznych, z których większość dotyczyła 

promieniotwórczości. Wreszcie mógł prowadzić taki tryb życia, jaki mu najbardziej 

odpowiadał. Sześć miesięcy po przybyciu do Manchesteru, w roku 1908, jego osiągniecia 

naukowe zostały docenione przez Turyńską Akademię Nauki, która przyznała mu Nagrodę 

Bressa za odkrycie, jak to określono, „niestałości materii i ewolucji atomu”. Nieco wcześniej 

otrzymał także honorowy doktorat w Trinity College oraz, w 1908 roku, Nagrodę Nobla z 
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chemii. Sytuacja stała się zabawnie ironiczna, czemu E. Rutherford dał wyraz, przemawiając 

w Sztokholmie, gdzie oświadczył, że miał do czynienia z wieloma rodzajami przemian 

pierwiastków radioaktywnych zachodzących z różnymi okresami połowicznego rozpadu, ale 

najszybszą przemianą, jaką miał okazję zaobserwować, jest przemiana jego samego z fizyka 

na chemika.  

Po powrocie ze Sztokholmu E. Rutherford zainteresował się właściwościami 

pierwiastków promieniotwórczych z szeregu torowego, które były głównym przedmiotem 

eksperymentalnych badań O. Hahna. Hahn przebywał akurat wtedy w Berlinie, gdzie 

pracował z młodą asystentką Lise Meitner, która około 30 lat później odegra znaczącą rolę 

podczas badań nad rozszczepieniem uranu. E. Rutherford pozostawał w kontakcie listownym 

z O. Hahnem. W korespondencji zwracał uwagę głównie na torowy szereg promieniotwórczy 

i wykazywał szczególne zainteresowanie „emanacjami” radioaktywnych członów tego 

szeregu. Zajmował się wtedy procesem przenikania cząstek alfa przez materię, pozostając pod 

wielkim wrażeniem łatwości, z jaką cząstki te przenikają przez cienkie metalowe folie i 

bardzo cienkie warstwy szkła. W tym okresie, dwa lata przed publikacją artykułu o jądrze 

atomowym, jego poglądy na budowę materii zaczęły się krystalizować. Przenikanie cząstek 

alfa przez materię wskazywało wyraźnie na możliwość ich użycia jako pewnego rodzaju 

sondy oraz pokazywało, że sam atom jest w większości pustą przestrzenią. Na pomysł ten E. 

Rutherford wpadł w roku 1909, w okresie wypełnionym pracą badawczą, wykładami, życiem 

rodzinnym i regularną korespondencją z matką, którą informował na bieżąco o swoich 

działaniach i pomysłach. Jednocześnie w tym czasie zainteresował się nową formą rekreacji – 

jazdą samochodem. Kupił pojazd marki Wolseley-Siddeley i spędzał wiele czasu, jeżdżąc z 

rodziną po okolicy.  

Gdy E. Rutherford uzmysłowił sobie możliwość zastosowania cząstek alfa jako 

narzędzia do badania struktury atomu, zaczął pilnie śledzić prace H. Geigera i rozpoczął 

formułowanie teorii jądra atomowego. Chociaż w ostatecznym modelu jądro atomowe ma 

ładunek dodatni, to początkowo uczony skłaniał się do przyjęcia idei jądra obdarzonego 

ładunkiem ujemnym. Ten pomysł znajdujemy w jednym z listów do Williama Bragga, w 

którym E. Rutherford napisał: „Myślę, że centralny rdzeń atomu jest naładowany ujemnie 

…”. Szybko jednak zmienił zdanie. W roku 1911 większość teorii rozpraszania cząstek alfa 

na jądrach atomowych była opracowana i w ogólnej formie została przekazana listownie W. 

Braggowi. W liście E. Rutherford zdyskontował również analizę rozpraszania przedstawioną 

przez J.A. Crowthera, wykonaną na podstawie modelu atomu Thomsona. 
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Oczekiwane rozpraszanie cząstek alfa na atomach w modelu J. J. Thomsona i E. Rutherforda. 

Najbardziej niespodziewanym efektem rozpraszania cząstek alfa było to, że niektóre z 

nich, choć nieliczne, zostały odbite od folii niemal z powrotem w kierunku źródła. Dla E. 

Rutherforda oznaczało to, że w atomie znajduje się coś obdarzone ogromną siłą. Swoją 

koncepcję przedstawił podczas niedzielnej kolacji w domu w Manchesterze, w której 

uczestniczyło kilku naukowców, a wśród nich fizyk teoretyk C.G. Darwin, który później 

opowiadał, że był obecny „pół godziny po narodzinach jądra atomowego”. E. Rutherford 

stwierdził, że aby zaobserwować taki efekt odbicia, potrzeba, aby jądro atomu złota posiadało 

ładunek równoważny 100 elektronom. C.G. Darwin mówił później, że był zaskoczony opisem 
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matematycznym i sposobem, w jaki E. Rutherford opracował wyniki doświadczeń, ponieważ 

nie był on ani matematykiem, ani fizykiem teoretykiem. Poszukując obrazu, na którym 

mógłby się oprzeć, prawdopodobnie myślał o komecie w polu grawitacyjnym, poruszającej 

się wokół Słońca i wracającej w kierunku, z którego przybyła, analogicznie jak cząstki alfa. 

Taki model doprowadził go do idei hiperbolicznej orbity cząstki i najprawdopodobniej to 

właśnie on zasugerował w pierwszym momencie ideę ujemnie naładowanego jądra atomu 

przyciągającego dodatnio naładowaną cząstkę w sposób analogiczny do tego jak Słońce 

przyciąga komety. Z tak zobrazowanego modelu wynikało, że jedyną istotną rzeczą w 

dynamice problemu rozpraszania jest prawo zależności ilości odbitych cząstek od kwadratu 

odwrotności odległości, i że orbita cząstki musi być krzywą stożkową niezależnie od tego, czy 

oddziaływanie pomiędzy cząstką alfa i jądrem ma charakter przyciągający, czy odpychający. 

Na tym etapie rozważań E. Rutherford powrócił do Principiów I. Newtona i zastosował jego 

matematykę do analizy problemu, dzięki czemu uzyskał ostateczne wyniki. Po określeniu 

hiperbolicznej orbity dla cząstek alfa uczony przypomniał sobie twierdzenie o zależności 

kształtu hiperboli od kąta pomiędzy jej asymptotami, co pozwoliło mu zapisać równania 

rozpraszania cząstek alfa i beta. Kompletne matematyczne rozwiązanie problemu wymagało 

jeszcze tylko zastosowania zasady zachowania pędu i energii. Tego samego dnia E. 

Rutherford poprosił C.G. Darwina o sprawdzenie jego wniosków i dopracowanie 

matematycznego opisu. E. Rutherford był szczególnie zainteresowany odpowiedzią na 

pytanie, jak blisko jądra może znaleźć się cząstka alfa. Wielkość wynikająca z 

matematycznego opisu procesu rozpraszania i wyników eksperymentów wynosiła 3∙10–10 cm i 

obrazowała, jak małe i zwarte jest jądro atomu.  

E. Rutherford był pewny swoich wniosków i tego, że uzyskał odpowiedź, która nie 

tylko wyjaśniała rozpraszanie cząstek alfa, ale również przedstawiała prawidłowy obraz 

struktury atomu. Wynika to z opisu zdarzeń, jaki pozostawił H. Geiger. Pewnego dnia 1911 

roku E. Rutherford wszedł raźnym krokiem do laboratorium Geigera i poinformował go, że 

wie, jak wygląda atom i jak wytłumaczyć duże kąty ugięcia cząstek alfa podczas rozpraszania 

na foliach. W tym samym dniu H. Geiger rozpoczął kluczowe eksperymenty mające 

przetestować hipotezę Rutherforda i w ten sposób zweryfikował jedno z największych odkryć 

w fizyce. 

Interesujący wgląd w ogólną postawę fizyków brytyjskich tego okresu w odniesieniu 

do nowych teorii naukowych dają uwagi E. Rutherforda na temat teorii względności 

wygłoszone na konferencji w Brukseli w 1910 roku. Podczas lunchu Rutherford drażnił 

Willy’ego Wiena teorią względności. Po wyjaśnieniu, że prawo Newtona dotyczące 
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dodawania prędkości było błędne, Wien zauważył, że „żaden Anglosas nie może zrozumieć 

teorii względności”. „Nie” – zaśmiał się Rutherford – „mają oni zbyt wiele rozsądku”. Później 

jego nastawienie uległo zmianie, ponieważ z zadowoleniem przyjął wielki wkład do fizyki 

wywodzący się z teorii Maxa Plancka, Alberta Einsteina i Nielsa Bohra, bez których jego 

własna teoria atomu by upadła.  

W modelu Thomsona w całej objętości atomu rozmieszczono jednorodnie dodatni 

ładunek i umieszczono elektrony, utrzymywane nieruchomo w pozycjach równowagowych 

dzięki przyciąganiu dodatnio naładowanego płynu i wzajemnemu odpychaniu ujemnych 

ładunków. Promieniowanie takiego atomu następowało zawsze wtedy, gdy zostawał on 

pobudzony, co prowadziło do wytrącenia elektronów z pozycji równowagowych. Wibrujące 

elektrony wypromieniowywały energię dopóty, dopóki znowu nie znalazły się w położeniach 

równowagowych. Obraz taki jest zgodny z klasyczną teorią elektromagnetyczną elektronu 

opracowaną przez Jamesa Clerka Maxwella i H.A. Lorentza.  

Model Thomsona został ogólnie przyjęty przez współczesnych mu fizyków, a powstał 

w celu wyjaśnienia rozpraszania naładowanych elektrycznie cząstek podczas przechodzenia 

przez cienkie warstwy materii. W eksperymentach dotyczących rozpraszania kluczowym 

kryterium modelu atomowego jest kąt, o jaki naładowana cząstka jest odchylana od 

pierwotnego kierunku ruchu. Zgodnie z tym modelem J.J. Thomson założył, że odchylenie 

naładowanej cząstki jest skorelowane z liczbą kolizji z wieloma atomami folii. Pojedyncze 

zderzenia odgrywają tylko minimalną rolę w całkowitym odchyleniu toru cząstki. Można było 

wykazać, że końcowy kąt odchylenia toru cząstki nie jest równy średniemu odchyleniu 

wynikającemu z pojedynczego zderzenia z atomem pomnożonemu przez sumaryczną liczbę 

zderzeń, a jest proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z sumy kolizji. Jeżeli zatem 

pojedyncze zderzenie cząstki z atomem powodowało odchylenie toru cząstki o 1°, to 100 

takich zderzeń odchylało tor jedynie o 10°. E. Rutherford odniósł się do tego modelu, 

opierając się na wynikach eksperymentów H. Geigera i E. Marsdena, którzy zaobserwowali w 

eksperymentach z cząstkami alfa przechodzącymi przez warstwę złotej folii o grubości 6∙10–5 

cm rozproszenie pod kątami 90° i większymi. Gdyby w każdym zderzeniu z atomem 

występowały tylko niewielkie zmiany toru cząstki, to musiałaby ona ulec około 10 000 

zderzeń, aby w efekcie nastąpiło tak duże odchylenie jej toru. Było to ekstremalnie 

nieprawdopodobne ze względu na małą grubość folii. E. Rutherford stwierdził, że 

obserwowane odchylenia toru muszą być powodowane pojedynczymi, bezpośrednimi 

zderzeniami i przystąpił do analizy teorii pojedynczych kolizji na podstawie modelu 

radykalnie odmiennego od modelu Thomsona. W modelu E. Rutherforda ładunek dodatni nie 
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jest rozprowadzony w dużej objętości, a zamiast tego jest skoncentrowany w małym jądrze w 

centrum atomu. Jak zauważył E. Rutherford w artykule z 1911 roku na temat rozpraszania 

cząstek alfa i beta, rzeczywista analiza jest taka sama bez względu na to, czy zakłada się, że 

ładunek dodatni koncentruje się w jądrze, a elektrony są na zewnątrz, czy odwrotnie. Model 

tego rodzaju nie może pozostawać w statycznej równowadze, ponieważ wszystkie elektrony 

będą wciągane do jądra, jeśli nie poruszają się wokół niego na stabilnych orbitach. Ten rodzaj 

dynamicznej równowagi stoi jednak w poważnej sprzeczności z klasyczną elektrodynamiką. 

E. Rutherford był tego świadomy, ale początkowo zignorował ten problem, stwierdzając, że 

pytanie o stabilność proponowanego atomu nie musi być rozważane na tym etapie. Na 

podstawie prostych, ale eleganckich argumentów i elementarnej matematyki wykazał, że jego 

model uzasadnia bezpośrednio obserwowane wartości odchyleń toru cząstek alfa 

obserwowanych w doświadczeniach H. Geigera i E. Marsdena. Artykuł, w którym ogłosił 

swój model atomu, jest bardzo prosty i jednocześnie tak głęboki, że nikt nie może mieć 

wątpliwości, że idee E. Rutherforda muszą stanowić podstawę nowego – i poprawnego – 

obrazu struktury atomu.  

Należy jednak zauważyć, że sam obraz atomu stworzony przez E. Rutherforda nie był 

jasny i klarowny. Uczony spekulował, że nie cały ładunek dodatni musi być zlokalizowany w 

jądrze, że jego część może znajdować się w pewnej odległości od centrum atomu. 

Aczkolwiek eksperymentalnie uzyskane wartości ładunku jąder atomów różnych metali są 

zbyt duże, jak przykładowo 100 dla złota, E. Rutherford ogólnie słusznie stwierdził, że 

ładunek ten powinien być w przybliżeniu proporcjonalny do masy atomowej pierwiastka. Nie 

był natomiast pewny, czy taka zależność dotyczy też atomów pierwiastków lekkich; 

wskazywał, że prosta teoria opracowana na podstawie rozpraszania nie może być do nich 

stosowana. Chociaż w jego publikacjach brak jest bezpośredniego odniesienia do 

planetarnego modelu atomu, to przywołanie prac Hantarō Nagaokiego wskazuje, że takim 

obrazem atomu się posługiwał. W tym miejscu znajduje się punkt wyjścia współczesnej teorii 

atomowej. 

Nieprawdą jest, jak powszechnie się to uznaje, że eksperymenty związane z 

rozpraszaniem cząstek alfa były wykonane przez samego E. Rutherforda. W rzeczywistości 

pracowali nad nimi H. Geiger i E. Marsden. Wkładem Rutherforda było wykazanie, że model 

atomu Thomsona nie jest w stanie wyjaśnić dużych wartości kątów rozpraszania, co bez 

trudności można wyjaśnić na bazie modelu jądrowego. Wykazano, że – przynajmniej z 

punktu widzenia efektów rozpraszania – atomy zachowywały się tak, jakby większość ich 

masy była skoncentrowana w bardzo małym jądrze, chociaż model Rutherforda nie 
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rozróżniał, czy jądro to było naładowane dodatnio, czy ujemnie. Wkrótce okazało się, że jądro 

rzeczywiście miało ładunek dodatni, model jądrowy był zgodny z innymi eksperymentami, a 

elektrony były ładunkami o wielkości w przybliżeniu takiej samej jak ładunek jądra, ale 

poruszającymi się po orbitach tak, że średnica atomu była rzędu 10– 8 cm. W ten sposób 

odkryto atom posiadający wewnętrzną strukturę. 

Struktura	atomu:	Niels	Bohr	(1885–1962)	

 Zasługi Nielsa Bohra dla rozwoju fizyki przekroczyły dokonania wszystkich innych 

uczonych, może oprócz Alberta Einsteina. Bohr był kimś więcej niż tylko odkrywcą nowych 

teorii; był świetnym nauczycielem, źródłem nowych pomysłów, przenikliwym krytykiem, 

odważnym innowatorem i pobudzającym towarzyszem, który prawdopodobnie zainspirował 

powstanie większej liczby naukowych artykułów napisanych przez własnych studentów i 

odwiedzających go naukowców niż jakikolwiek inny fizyk.  

N. Bohr karierę naukową rozpoczął w roku 1905, kiedy to pojawiły się nowe, 

ekscytujące koncepcje teorii kwantowej i teorii względności. W ciągu 57 lat, które spędził, 

pracując na polu fizyki, powstała teoria atomowa w formie, jaką znamy obecnie, a dzięki jego 

wysiłkom i inspiracji przyczynowe podejście mechaniki klasycznej zostało zastąpione przez 

schemat komplementarności mechaniki kwantowej. 

Niels Henrik David Bohr urodził się 7 października 1885 roku w Kopenhadze. Był 

synem wybitnego profesora fizjologii pracującego na Uniwersytecie Kopenhaskim. Dorastał 

w otoczeniu przesyconym nauką i kulturą, wśród ludzi, których życie koncentrowało się 

wokół nauki i prądów humanistycznych. Częstymi gośćmi w domu rodziców N. Bohra byli 

tacy uczeni, jak fizyk Christian Christiansen, filozof Harald Høffding czy filolog Christian 

Thomsen. Grono to spotykało się w piątki, a Niels był oddanym słuchaczem ich rozmów. 

Najprawdopodobniej uczestnictwo w tych spotkaniach i poruszane podczas nich przepełnione 

humanizmem tematy wykształciły w Nielsie szacunek do ludzi, który prezentował w 

późniejszych latach. Profesor J. Rud Nielson, jeden z najbliższych współpracowników Nielsa 

Bohra, scharakteryzował go jako jednego z najmądrzejszych i jednocześnie najmilszych ludzi.  

Gdy N. Bohr rozpoczynał naukę w szkole średniej, Max Planck ogłosił swoją teorię 

kwantów. W roku 1903, gdy Niels rozpoczynał studia uniwersyteckie problem kwantów 

stanowił dla niego wyzwanie. Nie był jednak studentem poświęcającym się tylko nauce i 

książkom. Był człowiekiem żywiołowego usposobienia, który za bardzo uwielbiał jazdę na 

rowerze, żeglowanie, jazdę na nartach i piłkę nożną, aby poświęcać cały czas na 

przesiadywanie nad książkami. Zarówno on, jak i jego młodszy brat Harald, który został 
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potem wybitnym matematykiem, w okresie studiów byli lepiej znani jako utalentowani 

piłkarze. Opis zachowania Nielsa Bohra w tamtym czasie podaje we wspomnieniach J. Rud 

Nielsen: „Kiedy myślę o nim sprzed prawie pięćdziesięciu lat, przychodzi mi do głowy 

szybkość, z jaką się poruszał. Wchodził na podwórze, pchając rower, szybciej niż ktokolwiek 

inny. Był nieustannie czymś pochłonięty i wydawało się, że zawsze się śpieszy. Spokój i 

palenie fajki przyszły znacznie później. Zawsze był przyjazny i mniej odległy niż większość 

duńskich profesorów w tamtych czasach”.  

N. Bohr nigdy nie uznawał problemu za rozwiązany do końca, niezależnie od tego, jak 

długo nad nim pracował ani ile artykułów na dany temat napisał. Za każdym razem ścierał się 

z problemem z uporem, nieustępliwie rozpatrywał go pod różnymi kątami, rozważał w kółko 

te same punkty – aż do momentu, gdy osiągnął to, co, przynajmniej przez chwilę, uważał za 

wynik końcowy. Po kilku miesiącach czy latach wracał jednak do tego samego zagadnienia. 

Takie podejście do problemów naukowych widać już w jego pierwszym artykule, 

opublikowanym w 1906 roku, kiedy miał zaledwie 21 lat. Tekst ma charakter zarówno 

teoretyczny, jak i eksperymentalny, a N. Bohr, pracując nad nim, nie wychodził z 

laboratorium, gdzie sumiennie notował kolejne wyniki. Za każdym razem, gdy kończył jakiś 

etap pracy, dostrzegał nowe problemy, które nie dawały mu spokoju. W końcu ojciec wysłał 

go do Kopenhagi do dziadków, gdzie pozbawiony możliwości korzystania z laboratorium był 

w stanie dokończyć pisanie artykułu. Praca dotyczyła napięcia powierzchniowego wody i 

uzyskał za nią złoty medal Duńskiej Akademii Nauk.  

Amerykański fizyk John A. Wheeler, z którym N. Bohr współpracował nad 

problemami struktury jądra atomowego i rozszczepienia jąder w okresie przed wybuchem II 

wojny światowej, opisał specjalny pokój w domu Bohra, który spełniał jego pojmowanie 

miejsca do pracy, czyli miejsca, w którym nikt nie może powstrzymać go od pracy. Jednym z 

najbardziej zadziwiających mebli w tym pomieszczeniu był specjalny zestaw 25 szuflad. 

Każda z nich miała może cal głębokości i zawierała szkic manuskryptu związanego z tym lub 

innym problemem fizycznym. Każde zagadnienie było przeglądane i poprawiane, czasami 

przez wiele lat, aż do momentu, gdy Bohr uznał, że treść publikacji jest gotowa. Wśród 

zgromadzonych tam tekstów, których początki sięgały daleko w przeszłość, jeden z 

najsławniejszych dotyczył zagadnienia momentu pędu i jego zachowania w jądrach 

atomowych i w procesach przemian jądrowych. Co istotne, tekst nigdy nie został uznany 

przez autora za gotowy do publikacji. Jednak, jak i inne zarysy prac zawarte w tym zbiorze, 

tak i ta stanowiła punkt wyjścia do opracowania nowych pomysłów. 
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Po doktoracie, który obronił w 1911 roku, N. Bohr wyjechał do Cambridge, aby 

pracować z J.J. Thomsonem, a po kilku miesiącach przeniósł się do Manchesteru do 

laboratorium E. Rutherforda. W Kanadzie pozostał do 1913 roku, w którym opublikował 

pierwszą ze swoich epokowych prac na temat struktury atomu i cząsteczki. Następnie 

powrócił do Kopenhagi, gdzie ożenił się z Margarethe Nolund i został wykładowcą 

uniwersyteckim na stanowisku docenta. Ówczesny klimat naukowy w Danii nie sprzyjał 

pełnemu rozkwitowi geniuszu N. Bohra; niewiele było słychać o jego pracy i niewielu z 

najlepszych fizyków było zainteresowanych tym, co robił. Profesor M. Knudsen, który 

eksperymentalnie zweryfikował teorię kinetyczną, poproszony o wyjaśnienie teorii Bohra, 

oświadczył, że nie może tego uczynić, ponieważ nie zna jego prac. N. Bohr musiał odczuć ten 

brak zainteresowania, ponieważ już jesienią 1914 roku powrócił do Manchesteru na 

stanowisko docenta fizyki matematycznej. Po dwóch latach ponownie przybył jednak do 

Kopenhagi, gdzie pozostał już na stałe. Na uniwersytecie stworzono dla niego stanowisko 

profesora fizyki teoretycznej. Od tego momentu ogólny poziom fizyki w Danii znacznie się 

podniósł. Chociaż na uczelni musiał zadowolić się małym pokojem i nie miał płatnego 

asystenta (większość swojej pracy wykonywał w domu), N. Bohr opracował podstawowe idee 

słynnej zasady odpowiedniości w pierwszych dwóch latach po powrocie do Kopenhagi. 

Najsilniejszy wpływ N. Bohra na fizykę rozpoczął się w momencie otwarcia, 3 marca 

1921 roku, Instytutu Fizyki Teoretycznej, o który uczony zabiegał już w roku 1917. 

Uzyskanie możliwości pobytu przez rok lub dwa w tej placówce stało się celem każdego 

młodego fizyka. Wiele nazwisk dzisiaj uznanych uczonych znajduje się w annałach tej 

placówki. Instytut Bohra przyciągał nie tylko ludzi młodych, lecz także fizyków o 

ugruntowanych pozycjach ze wszystkich krajów. Spotkanie wielu znanych uczonych 

pracujących w tym samym czasie w Instytucie nie było niczym niezwykłym. Wśród nich 

można wymienić Hendrika Anthony’ego Kramersa z Holandii, Oskara Kleina ze Szwecji, 

Paula Diraca z Anglii, Paula Ehrenfesta z Holandii, Wernera Heisenberga z Niemiec, Léona 

Brillouina z Francji, Wolfganga Pauliego z Austrii, George’a Gamowa i Lwa Dawidowicza 

Landaua z Rosji.  

Po otrzymaniu w roku 1922 Nagrody Nobla N. Bohr stał się bardzo pożądanym 

wykładowcą. Wystąpienia przygotowywał, tak jak miał to w zwyczaju, z największą 

dokładnością, dopracowywał każde zdanie aż do momentu, w którym uważał, że może je 

wypowiedzieć. Większość wykładów prowadził poza granicami Danii. W 1933 roku po raz 

pierwszy przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wykładał wówczas na Uniwersytecie w 

Chicago i Kalifornijskim Instytucie Technologicznym (Caltech) w Pasadenie. Był to pierwszy 
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z serii wielu wyjazdów do tego kraju, podczas których większość czasu spędził w Institute for 

Advanced Study w Princeton. W czasie II wojny światowej pracował z kolei w Los Alamos. 

Bardzo wysoko cenił amerykańskich fizyków, a szczególnie J. Roberta Oppenheimera i Johna 

C. Slatera z MIT; mawiał, że prawdopodobnie w Europie nie ma nikogo, kto wie tyle o 

atomie, co Slater.  

N. Bohr podkreślał swoje oddanie idei humanizmowi w licznych wypowiedziach. 

Zauważał, że monopolu na wiedzę nie ma żadna grupa etniczna ani żaden kraj. Zwykł mówić: 

„Kto wie, gdzie nauka rozkwitnie w następnym stuleciu, może w Japonii, może w Chinach? 

Nic o tym nie wiemy”. Zawsze starał się dostrzegać pozytywy u swoich współpracowników, 

ale jednocześnie widział również ich wady. Mimo że A. H. Compton był doskonałym 

fizykiem, to zdaniem N. Bohra wyznawana przez niego filozofia była zbyt prymitywna i nie 

powinna zaistnieć w fizyce. Bohr podkreślał: „Compton chciałby powiedzieć, że dla Boga nie 

ma zasady nieoznaczoności; to jest nonsens, w fizyce nie mówimy o Bogu, ale o tym, co 

możemy wiedzieć. Jeśli mamy mówić o Bogu, musimy to zrobić w zupełnie inny sposób”.  

W Danii N. Bohr był podziwiany, rząd i opinia publiczna podejmowały wszelkie 

wysiłki, aby wyrazić szacunek dla jego osoby. Piwowar Carl Jacobsen w roku 1932 przekazał 

willę na rezydencję dla najbardziej znanego uczonego duńskiego. W ten sposób N. Bohr 

uzyskał możliwość goszczenia u siebie licznych grup naukowców, z którymi współpracował. 

W tym czasie zaczął zwracać uwagę na filozoficzne i epistemologiczne aspekty nauki, a 

szczególnie fizyki. W związku z tym coraz usilniej zajmował się swoją zasadą 

korespondencji6 oraz tak zwaną kopenhaską interpretacją mechaniki kwantowej, która dzięki 

niemu znalazła uznanie szerokiego grona fizyków. Uznanie jego interpretacji dokonało się nie 

przez publikacje naukowe, a w wyniku ciągłych dyskusji grupy fizyków zebranych w jego 

Instytucie. Victor Weisskopf, jeden z najmłodszych uczonych z tej grupy, uważał, że 

największą siłą Bohra było zgromadzenie wokół siebie najbardziej aktywnych, najbardziej 

utalentowanych i najbardziej spostrzegawczych fizyków świata. To właśnie wtedy, i w tym 

gronie, powstały podstawy koncepcji kwantowej, to tutaj wymyślono i omówiono relację 

nieoznaczoności i zrozumiano antynomię falowo-cząsteczkową. W żywiołowej atmosferze 

dyskusji ujawniono najgłębsze problemy struktury materii. 

                                                            
6 Zasada odpowiedniości (zasada korespondencji) – zasada dotycząca relacji pomiędzy dwiema teoriami 
fizycznymi, z których jedna jest uogólnieniem bądź rozszerzeniem drugiej, wcześniejszej (klasycznej) teorii. 
Termin ten jest używany w co najmniej dwóch znaczeniach, zgodnie z którymi nowa teoria musi wyjaśniać 
wszystkie obserwacje wyjaśniane przez starą oraz w pewnych warunkach równania teorii nowszej i ogólniejszej 
stają się identyczne z równaniami teorii starszej i szczególnej. 
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W tym czasie w Kopenhadze królowała atmosfera prawdziwej, niczym nie 

skrępowanej nauki, powstała za sprawą właśnie N. Bohra, który narzucił styl tej dyskusji. 

Warto podkreślić, że Bohr, choć największy z grona, był traktowany jak równy grupie 

młodych, optymistycznie nastawionych i przepełnionych entuzjazmem ludzi, którzy 

dostrzegli wewnętrze zasady działania Natury dotąd zakryte przed uczonymi. Koncepcja 

stanu kwantowego została wyjaśniona, a jej niepodzielna całość ujęta jako nieobserwowalna, 

gdyż akt pomiaru niszczy warunki jej istnienia. N. Bohr, który przyczynił się do wyjaśnienia 

tych problemów, nazwał tę sytuację „komplementarną”, co wymyka się naszej zdolności, 

przywykłej do klasycznych terminów fizyki, do jej zobrazowania. Dbałość Bohra o 

przedstawienie teorii komplementarności w sposób możliwie jasny i zrozumiały doprowadziła 

go do głębokich problemów filozofii i języka. W tym okresie stwierdził:  

Wierzę, że osiągnąłem pewien stopień zaawansowania w mojej pracy, wierzę, że moje 

wnioski mają szerokie zastosowanie również poza fizyką. (...) Chciałbym napisać 

książkę, która mogłaby zostać wykorzystana jako podręcznik, pokazałbym, że 

możliwe jest osiągnięcie wszystkich ważnych rezultatów z niewielką ilością 

matematyki. W ten sposób pod pewnymi względami można uzyskać większą 

klarowność wypowiedzi. 

Książka taka nigdy jednak nie powstała. 

N. Bohr zaangażował się w słynną dyskusję z A. Einsteinem, w której ten ostatni 

przedstawiał szereg paradoksów kwantowo-mechanicznych, a Bohr równie pomysłowo 

rozwiązywał je, posługując się teorią względności i zasadą niezmienności. Rezultatem ich 

dyskusji był artykuł opublikowany przez N. Bohra z okazji siedemdziesiątych urodzin A. 

Einsteina, pozostający jednym z wielkich opracowań w historii fizyki i filozofii.  

W tym okresie mechanikę kwantową zastosowano do opisu pola 

elektromagnetycznego. Tutaj ściśle współpracowali ze sobą N. Bohr, W. Paulie, W. 

Heisenberg oraz P. Dirac, którzy mieli już własny wkład w rozwój teorii kwantowej. Z kolei 

w słynnym artykule opublikowanym wspólnie z L. Rosenfeldem Bohr ustalił podstawowe 

zasady kwantyzacji pola i pokazał,że zasada nieoznaczoności Heisenberga stosuje się do 

pomiarów wielkości pola tak, jak do pomiaru wielkości dynamicznych. Co charakterystyczne 

dla Bohra, brak mu było przekonania, że uzyskane wyniki są najlepsze z możliwych, Nad 

artykułem pracował wspólnie z L. Rosenfeldem przez ponad rok i jeszcze w przededniu 

publikacji obawiał się, że przedstawione w nim wywody mogą być błędne i dałoby się 

przeprowadzić je lepiej. 
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W latach 1933–1940 Instytut Bohra stał się ostoją naukowców uciekających przed 

prześladowaniami ze strony nazistów. Gdy Dania została zajęta przez Niemcy, N. Bohr 

odmówił współpracy z okupantem, a Instytut został zamknięty. W ostatniej chwili zdołał 

uciec do Szwecji, skąd przez Anglię dotarł do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał wielu 

znajomych, którym wcześniej sam pomógł wymknąć się z terenów okupowanej Europy i 

którzy dzięki jego staraniom uzyskali pracę w USA. Historia ucieczki N. Bohra z Danii jest 

dramatyczna. Duńska policja ostrzegła go w ostatniej chwili, że jest poszukiwany przez 

nazistów i tylko dzięki temu udało mu się dotrzeć do Szwecji. Stąd pod przybranym 

nazwiskiem został przetransportowany do Londynu, gdzie czekał transport do Los Alamos. W 

USA przebywał jako Nicholas Baker. Ujawnianie jego prawdziwego nazwiska było surowo 

zabronione, ponieważ wiedza, że przebywa w ośrodku w Los Alamos, mogłaby pozwolić na 

zorientowanie się, czym zajmowano się w tajnej bazie. W czasie wojny złoty medal 

noblowski Bohra pozostał w Kopenhadze. Aby nie dostał się w ręce okupanta, rozpuszczono 

go w kwasie azotowym(V), a po wojnie odzyskano złoto i wykonano medal ponownie.  

N. Bohr wniósł duży wkład w prace nad wyzwoleniem energii atomowej. W styczniu 

1939 roku, tuż przed jego wyjazdem z Danii na jedną z wizyt w Stanach Zjednoczonych, Otto 

Frisch i Lise Meitner powiedzieli mu o odkryciu rozszczepienia uranu przez Ottona Hahna i 

Fritza Straßmanna. Niecierpliwy jak zwykle N. Bohr nie był w stanie ukryć podekscytowania, 

gdy zaraz po zejściu ze statku spotkał się z Johnem A. Wheelerem. Obydwaj natychmiast 

rozpoczęli teoretyczną analizę problemu rozszczepienia. W serii błyskotliwych dedukcji, z 

wykorzystaniem modelu kropli cieczy jako jądra atomu, N. Bohr wykazał, że to izotop 235U, a 

nie 238U, ulega rozszczepieniu. Był to pierwszy krok na drodze, która doprowadziła do 

powstania bomby atomowej. Z koncepcją użycia bomby atomowej N. Bohr pogodził się po 

przybyciu do USA w czasie wojny, jednak optował za kontrolą na szczeblu 

międzynarodowym, aby nie doprowadzić do całkowitej zagłady. Z naciskiem zwracał się do 

prezydentów Roosevelta i Trumana, aby ci ustalili plany i mechanizmy polityczne 

zapobiegające wyścigowi zbrojnemu, zdając sobie sprawę, że w krótkim czasie Rosjanie 

opracują własną broń jądrową. W 1957 roku, po obejrzeniu rosyjskiego filmu o energii 

jądrowej, skomentował:  

Rosjanie posiadają pierwszą elektrownię jądrową i mają największy cyklotron (...) 

Absurdem było sądzić, że Rosjanie nie mogą robić tego, co inni. (...) Energia 

nuklearna nigdy nie była tajemnicą. (...) Absurdem jest również oczekiwać, że 
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Rosjanie wszystko zniosą i zrezygnują z jakiejkolwiek pozycji władzy, którą mogą 

posiąść. 

Zapytany o wkład Edwarda Tellera w powstanie bomby wodorowej, odparł: 

Starzy fizycy mogliby nie wpaść na ten pomysł, gdyby jednak zapytać grupę 

studentów fizyki, to dwóch lub trzech z nich z pewnością zasugerowałoby to 

rozwiązanie. W każdym razie Rosjanie zrobili to samo. 

N. Bohr był zarówno wielkim naukowcem, jak i humanistą. Troska o innych i brak 

zrozumienia dla niesprawiedliwości były jego cechami już w młodości. Jak zanotował J.R. 

Nielson, gdy N. Bohr po raz pierwszy przybył do Stanów Zjednoczonych, był zdumiony 

kontrastem pomiędzy wielkimi bogactwem z jednej strony i ubóstwem z drugiej. Jak miał 

powiedzieć, w Danii obciążenia są dość równomiernie rozłożone na wszystkie warstwy 

społeczeństwa. Zauważał, że nie można poprawić warunków bytowych wszystkich grup, 

zawsze któraś z nich zostaje pominięta, ale dodawał, że szaleństwem jest jednak wiara w to, 

że można wszystko osiągnąć, nie poświęcając się. Już na początku swojej naukowej kariery 

dostrzegł potrzebę współpracy międzynarodowej we wszystkich, nie tylko naukowych, 

dziedzinach i szczególnie wyczulony był na pewne pojawiające się na konferencjach objawy 

narodowego szowinizmu czy też partykularyzmu mającego na celu promowanie swoich za 

wszelką cenę. Dając temu wyraz, tak charakteryzował to zjawisko, odnosząc się do 

międzynarodowych konferencji naukowych: 

Tak dzieje się w przypadku międzynarodowych spotkań, dopóki mamy niezależne 

państwa. Celem większości delegatów podczas takich spotkania wydaje się uzyskanie 

jak największych korzyści dla ich własnego kraju oraz oszukiwanie i zwiedzenie 

innych w jak największym stopniu. (...) Musimy być internacjonalistami, aby w nauce 

osiągać sukcesy. (...) Wszystkie narody i rasy są zasadniczo podobne; różnica tkwi w 

ich tradycjach i środowiskach. (…) Każda cenna ludzka istota musi być radykalna i 

buntować się, bo to. do czego powinna zmierzać, to sprawić, aby świat stawał się 

lepszym, niż jest. 

 N. Bohr odnalazł spełnienie nie tylko w nauce, ale również w rodzinie, której był głęboko 

oddany. Jego osobiste życie nie było jednak wolne od tragedii. We wrześniu 1934 roku 

najstarszy z jego pięciu synów (nie miał córek) utonął w wypadku żeglarskim. Pozostali, 

obecni przy wypadku, robili wszystko, co tylko byli w stanie, aby powstrzymać N. Bohra 

przed skokiem do morza w daremnej próbie ocalenia chłopca. Żałoba po starcie syna była tak 
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intensywna, że przez wiele tygodni uczony nie mógł się otrząsnąć. Ostatecznie równowagę 

przywróciły mu presja nowych odkryć naukowych i związane z tym poczucie ciągłości życia. 

Pocieszenia szukał również w pismach wielkich filozofów i teologów. Niels Bohr zmarł 16 

listopada 1962 roku, a wraz z nim zakończyła się epoka, w której wielcy ludzie stworzyli 

nowoczesną fizykę.  

Przyjrzyjmy się pokrótce jego wkładowi w powstanie nowego spojrzenia na materię. 

Rok 1913 był kluczowym dla teorii atomowej i rozumienia budowy atomu i materii. W lipcu 

tego roku ukazała się w „Philosophical Magazine” w Londynie, Edynburgu i Dublinie jedna z 

największych publikacji naukowych autorstwa N. Bohra. Tytuł artykułu, On the Constitution 

of Atoms and Molecules, wskazywał, że tekst może zawierać pewne interesujące pomysły, ale 

nie zapowiadał wstrząsu, jaki jego zawartość wywarła na przyszłe koncepcje struktury 

atomowej. Zanim ukazał się artykuł o strukturze atomu wodoru, dokonano dwóch ważnych 

odkryć: jedno dotyczące właściwości promieniowania, a drugie – interakcji atomów z 

naładowanymi cząsteczkami, to znaczy jonami. Chociaż na pierwszy rzut oka te dwa zjawiska 

nie wydają się bezpośrednio powiązane, to jednak były kluczem do rewolucyjnej teorii atomu 

Bohra. Przypomnijmy sobie, że M. Planck wprowadził pojęcie kwantowej energii i kwantu 

działania, aby wyprowadzić prawidłową formułę promieniowania ciała doskonale czarnego. 

Natomiast poza wykorzystaniem skwantowanej energii przez A. Einsteina do stworzenia 

pojęcia fotonu i zastosowania go do wyjaśnienia efektu fotoelektrycznego i ciepła właściwego 

ciał stałych, nikt inny nie zastosował odkrycia Plancka do niczego innego poza opisem 

promieniowania. Kolejny krok uczynił N. Bohr, który stwierdził, że kwant Plancka i 

koncepcja fotonu A. Einsteina połączone z odkryciem E. Rutherforda związanym z 

rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych prowadzą do spójnego modelu atomu. 

Bohr zauważył, że bez wprowadzenia idei Plancka do teorii struktury atomowej nie było 

sposobu na uzyskanie stabilnego planetarnego modelu atomu. Jednocześnie obecność stałej 

Plancka w modelu atomu prowadzi do otrzymania stabilnych orbit elektronowych i 

jednocześnie wyjaśnia dyskretny charakter obserwowanych widm elektronowych. 

Zastanówmy się, dlaczego odkrycie E. Rutherforda wymagało odejścia od praw 

klasycznej termodynamiki. Wiemy, że aby uwzględnić wyniki rozpraszania cząstek alfa, E. 

Rutherford uznał za konieczne wprowadzenie modelu atomu, w którym dodatni ładunek jest 

skoncentrowany w jądrze zlokalizowanym w centralnej części atomu. Jak jednak 

widzieliśmy, ten pomysł był początkowo nieco niedopracowany: sugerował model planetarny 

atomu, zajmując się tak naprawdę jedynie jego jądrem. W każdym razie rozmieszczenie 

elektronów na precyzyjnych orbitach nie było jednoznacznie postulowane, a cała kwestia 
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stabilności atomu skonstruowanego zgodnie z takim modelem była pomijana. Elektron może 

być w stabilnej równowadze z centralnym dodatnim jądrem tylko wtedy, gdy krąży wokół 

niego po zamkniętej orbicie (w kształcie koła lub elipsy), ponieważ tylko wtedy siła 

przyciągania elektrostatycznego jest zrównoważona przez siłę odśrodkową działającą na 

elektron. Jak jednak wiemy, poruszający się w ten sposób elektron musi, zgodnie z klasyczną 

elektrodynamiką, wypromieniowywać energię i ostatecznie spaść na jądro. Tę trudność 

można przezwyciężyć, wprowadzając nieciągłość do procesów atomowych w sposób, w jaki 

przeprowadził to Max Planck w swojej analizie procesów absorpcji i emisji promieniowania 

ciała doskonale czarnego. Spadek elektronu na jądro w klasycznej teorii jest konsekwencją 

ciągłych zmian jego ruchu. Prawa teorii klasycznej pozwalają jedynie na to, aby podlegający 

przyspieszeniu elektron tracił energię, wypromieniowując ją w sposób ciągły, a tym samym 

nie może on pozostawać na jednej, konkretnej orbicie. Inaczej mówiąc, najmniejsza zmiana 

stanu jego ruchu wiąże się z utratą lub zyskaniem niewielkich ilości energii, i na odwrót: 

zmiana energii powoduje zmianę w ruchu. Natomiast jeśli elektron może zmienić swój stan 

tylko w sposób nieciągły, to znaczy w dyskretnych krokach, to musi pozostać na określonej 

orbicie dopóty, dopóki nie wyemituje lub nie pochłonie w jednym procesie wystarczającej 

energii, aby przejść z jednej orbity na drugą. Zgodnie z tą koncepcją elektrony znajdują się na 

dyskretnych orbitach, a przejścia pomiędzy nimi prowadzą do dyskretnego widma 

atomowego.  

 
Widma emisyjne pierwiastków (od góry) wodoru, rtęci i neonu. 

Niels Bohr był świadom tego problemu, gdy rozpoczynał swoją pracę nad teorią 

atomową. Pracował wówczas jako fizyk teoretyk w laboratorium w Manchesterze pod 

kierunkiem Ernesta Rutherforda, i – co zrozumiałe – model planetarny miał duży wpływ na 

jego prace z zakresu teorii kwantów. Zdając sobie sprawę ze znaczenia modelu opracowanego 

przez E. Rutherforda, postanowił rozwiązać problem stabilności przez wprowadzenie do 

modelu nowych koncepcji kwantowych. Uznał, że model planetarny napotyka na poważne 



233 
 

trudności związane z niestabilnością układu elektronów, których to problemów udało się 

uniknąć we wcześniejszych modelach, jak przykładowo tym zaproponowanym przez J.J. 

Thomsona. Jednocześnie był przekonany, że problemy modelu Rutherforda da się 

wyeliminować dzięki wprowadzeniu pewnej wielkości mającej wymiar długości. Jego 

rozumowanie było następujące: W modelu J.J. Thomsona zakłada się automatycznie pewną 

wielkość podstawową, równą w przybliżeniu wielkości atomu i będącą średnicą sfery, na 

której rozmieszczony jest ładunek dodatni, w którym rozlokowane są elektrony. Ponieważ 

rozmiar atomu jest wielkością podstawową, atom musi być stabilny, gdyż siłą rzeczy nie 

może mieć wielkości mniejszej niż najmniejszy dopuszczalny rozmiar przestrzenny. W 

jednym ze swoich artykułów N. Bohr zapisał, że „wielkość taka nie pojawia się w drugim 

modelu (atom Rutherforda), jak również nie sposób jej wyznaczyć ani określić na podstawie 

ładunków i mas elektronów i jądra”. Nie sposób określić rozmiaru atomu jedynie na 

podstawie ładunku i mas, gdyż wyznaczone na tej podstawie wartości byłyby zbyt małe, aby 

opisywać istniejący atom. Tutaj nastąpił jeden z tych przełomowych momentów, które 

pojawiają się u ludzi obdarzonych niezwykle twórczymi umysłami. Szukając sposobu 

wprowadzenia wielkości atomowych wymiarów do modelu Rutherforda w sposób tak 

naturalny, jak to możliwe, N. Bohr zauważył, że do fizyki siedem lat wcześniej trafiła nowa 

wielkość wprowadzona przez Maxa Plancka. Wprowadzenie tej stałej powoduje zasadniczą 

zmianę w kwestii stabilności elektronów w atomie, a dodatkowo ma ona taką wielkość i taki 

wymiar, że wraz z ładunkiem i masą cząstek można za jej pomocą określić wielkość atomu. 

Podniesienie stałej Plancka do kwadratu i podzielenie wyniku przez iloczyn masy elektronu i 

kwadratu jego ładunku daje wartość rzędu 10–8 cm, co doskonale pasuje do rozmiaru atomu. 

Sposób rozumowania zastosowany przez N. Bohra w celu uzyskania poprawnej teorii 

był dla niego charakterystyczny. Podobnie A. Einstein, E. Fermi, H.A. Lorentz i inni wybitni 

przedstawiciele teorii atomowej mieli tę samą zdolność osiągania istotnego wyniku bez 

stosowania złożonej analizy matematycznej. N. Bohr nie musiał analizować wszystkich 

aspektów modelu atomu Rutherforda, aby odkryć istotę problemu. Zauważenie, że model 

Rutherforda nie posiada żadnej wielkości o wymiarze długości, uświadomiło mu, gdzie 

znajduje się słaby punkt, a ponadto – gdzie należy szukać rozwiązania. Niewątpliwie istotnym 

czynnikiem mającym wpływ na rozszerzenie modelu planetarnego było powstanie teorii 

Plancka, która pchnęła fizykę na nowe tory. Jak ujął to sam Bohr, pisząc o kwancie działania, 

wykazał on nieadekwatność klasycznej elektrodynamiki w opisywaniu zachowania układów 

atomowych. N. Bohr był przekonany, że skoro niestabilność modelu atomu Rutherforda 

związana jest z klasyczną teorią wymagającą emisji promieniowania przez elektrony 
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poruszające się po zamkniętych orbitach, to teoria Plancka umożliwi skonstruowanie 

poprawnego modelu opisującego atom. Posługując się elementarną algebrą, prostymi 

koncepcjami klasycznej elektrostatyki i newtonowskimi prawami ruchu, wyprowadził 

wyrażenie opisujące częstotliwość elektronu poruszającego się po kołowej orbicie. Od razu 

zauważył, że w takim przypadku elektron musiałby tracić energię w sposób ciągły ,ale po 

wprowadzeniu stałej Plancka do wzoru i narzuceniu warunku, że elektron może zmieniać 

energię tylko w postaci dobrze zdefiniowanych porcji, problem stabilności atomu został 

rozwiązany. Wielkość zmian energii musi być równa wartości stałej Plancka pomnożonej 

przez częstotliwość promieniowania emitowanego przez elektron znajdujący się na danej 

orbicie. Wprowadzenie przez N. Bohra stałej Plancka do modelu atomu Rutherforda 

pokazało, że stabilność atomu i częstość promieniowania emitowanego przez elektron zależą 

w pewnym stopniu od liczb całkowitych. Takie ujęcie było podyktowane odejściem od 

klasycznej dynamiki i elektrodynamiki. 

Wyniki swoich przemyśleń N. Bohr przedstawił w roku 1913 na zebraniu 

Towarzystwa Fizycznego w Kopenhadze, gdzie zastosował je do analizy widma wodoru. 

Trzeba natomiast zdawać sobie sprawę, że w owym czasie teoria kwantowa nie znalazła 

powszechnej akceptacji. Sam N. Bohr podczas swojego wystąpienia stwierdził: 

Pod względem formalnym teoria Plancka pozostawia wiele do życzenia. W pewnych 

obszarach stosowana jest klasyczna elektrodynamika, podczas gdy w innych, wyraźnie 

różnych od podejścia klasycznego, wprowadzane są ad hoc założenia bez 

jakiejkolwiek próby wykazania, że możliwe jest przedstawienie spójnego wyjaśnienia 

zastosowanej procedury. 

Niemniej jednak N. Bohr uznał doniosłość odkrycia „kwantów energii” i podsumował w 

swoim wystąpieniu ten fragment w następujący sposób:  

Dlatego też jest za wcześnie, aby stwierdzić, że niezależnie od ostatecznego 

wyjaśnienia odkrycie kwantów energii musi być uważane za jeden z najważniejszych 

wyników osiągniętych w fizyce. Należy je brać pod uwagę w badaniach właściwości 

atomów, a szczególnie w związku z próbami wyjaśnienia praw spektralnych, w 

których takie zjawiska, jak emisja i absorpcja promieniowania elektromagnetycznego 

odgrywają istotną rolę. 

Po krótkim przeglądzie praw absorpcji i emisji uczony zaproponował połączenie idei Plancka 

z wynikami eksperymentu E. Rutherforda rozpraszania cząstek alfa, co pozwoliło mu na 

wyprowadzenie wzoru opisującego częstotliwość linii widmowych wodoru. Wybrał wodór, 
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ponieważ słusznie założył, że jest to najprostszy atom, zbudowany z jednego elektronu 

krążącego wokół pojedynczego protonu. Co więcej, widmo atomu wodoru zostało zbadane 

dokładniej niż jakiegokolwiek innego atomu, a numeryczna prostota formuły Balmera dla 

linii spektralnych sugerowała, że prosta analiza algebraiczna może rozwiązać problem.  

N. Bohr opisał elektron krążący wokół protonu w sposób oparty na klasycznych 

prawach mechaniki Newtona, zgodnie z którymi siła odśrodkowa, wynikająca z ruchu 

obrotowego, jest równoważona przez elektrostatyczne przyciąganie dodatnio naładowanego 

protonu. Opis taki prowadzi do eliptycznej orbity, po której porusza się elektron, podobnie jak 

planety wokół Słońca. Tutaj jednak pojawia się problem, ponieważ naładowana cząstka 

zachowuje się zupełnie inaczej niż planeta; zgodnie z teorią elektrodynamiczną J. Maxwella 

traci ona energię w sposób ciągły, emitując promieniowanie, co powoduje, że orbita elektronu 

staje się coraz mniejsza, a ostatecznie zmniejsza się do rozmiaru protonu. Aby zapobiec tej 

katastrofie, N. Bohr wprowadził do modelu koncepcję kwantów Plancka. Przedstawił elektron 

jako zdolny do poruszania się tylko w obrębie dyskretnego zbioru orbit; podczas gdy elektron 

znajduje się na którejkolwiek z nich i nie wypromieniowuje energii, pomimo że klasyczna 

elektrodynamika tego wymaga.  

Dzięki wprowadzeniu dyskretnego zbioru orbit N. Bohr osiągnął dwie rzeczy. Takie 

podejście prowadzi do zbioru wyraźnie rozdzielonych linii widmowych, ponieważ dyskretny 

zbiór częstotliwości jest związany z dostępnością określonych orbit, czyli poziomów 

energetycznych elektronu. Ponadto taki model opisuje stabilny układ, w którym zdefiniowana 

jest najniższa możliwa energia elektronu znajdującego się na orbicie najbliższej jądru. Co 

więcej, obecność konkretnych orbit można natychmiast skorelować z kwantowym obrazem 

natury, ponieważ zmiany w atomie mogą wystąpić tylko w sposób nieciągły: elektron 

przeskakuje, zmieniając swoją energię, z jednej ustalonej orbity na inną, a tym samym 

dyskretne zmiany energii w atomie przejawiają się w postaci dyskretnego (nieciągłego) 

widma emisyjnego i absorpcyjnego. 

Aby obliczyć faktyczne widmo atomu wodoru, N. Bohr postąpił następująco. Po 

pierwsze zauważył, że w atomie wodoru energia elektronu poruszającego się wokół protonu 

po orbicie keplerowskiej zależy tylko od wielkości orbity (to znaczy od półosiowej elipsy, po 

której porusza się elektron), co jest zgodne z newtonowskimi prawami ruchu. Możemy o tej 

energii myśleć jak o pracy (z przeciwnym znakiem), którą należałoby wykonać, aby 

całkowicie usunąć elektron z danej orbity i odsunąć go do nieskończoności, jak to ma miejsce 

w przypadku jonizacji. Zatem dyskretny zbiór orbit o różnych rozmiarach oznacza dyskretny 

zbiór stanów energii dla elektronu (lub dla atomu), ponieważ energia elektronu zależy od 
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wielkości orbity. Teraz N. Bohr wprowadził w swoim modelu kluczowy element: postulował, 

że absorpcja lub emisja energii występuje tylko wtedy, gdy układ przechodzi z jednego stanu 

energetycznego w drugi, i że każda taka zmiana oznacza emisję lub absorpcję kwantu energii 

o wielkości h, gdzie h jest stałą Plancka, a  częstotliwością emitowanego lub 

absorbowanego promieniowania. Ponieważ można przypisać określoną ilość energii 

elektronowi znajdującemu się na dowolnej orbicie zgodnie z prawami mechaniki klasycznej 

(tak jak można to zrobić dla każdej planety w układzie słonecznym), można także obliczyć 

wszystkie możliwe zmiany energii, a tym samym uzyskać częstotliwości wszystkich 

możliwych kwantów. Wartości te powinny odpowiadać obserwowanym liniom widmowym. 

Opisując widmo wodoru, N. Bohr wprowadził pojęcie „stanów stacjonarnych” dla określenia 

możliwych orbit elektronów w atomie. Podczas emisji promieniowania układ można uważać 

za przechodzący z jednego stanu do drugiego; aby wprowadzić nazwę dla tych stanów, 

nazywamy je stanami „stacjonarnymi”, wskazując po prostu, że tworzą one pewnego rodzaju 

miejsca, między którymi występuje emisja energii odpowiadającej różnym liniom 

widmowym. W takim ujęciu widmo spektralne danego atomu składa się z szeregu linii, dla 

których długości fal odpowiadają zmianie energii atomu pomiędzy dwoma punktami 

stacjonarnymi. Ponadto opierając się na tym modelu, można stwierdzić, że dla danego atomu 

istnieje wiele stanów stacjonarnych, pomiędzy którymi mogą następować zmiany jego energii 

związane z emisją promieniowania monochromatycznego. W ten sposób N. Bohr formalnie 

wyjaśnił ogólne prawo linii widmowych. Z tego wynika jeszcze jeden niezwykle istotny 

punkt: otóż każda linia spektralna obejmuje dwie orbity, czyli dwie różne częstotliwości lub 

też dwie wartości energii, a nie jedną, jak to wynika z klasycznej fizyki.  

W celu uzupełnienia wyprowadzenia wzoru Balmera dla linii widmowych atomu 

wodoru, N. Bohr musiał jeszcze określić schemat wyboru wszystkich możliwych orbit 

elektronu w atomie wodoru. Innymi słowy, musiał odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: 

dlaczego elektron ma się ograniczać tylko do tych konkretnych orbit. Aby postąpić zgodnie z 

rozumowaniem N. Bohra, musimy odnieść się do trzeciego prawa ruchu planetarnego 

Keplera, które zastosował do ruchu elektronu, wykorzystując równość ładunku 

elektrostatycznego elektronu z siłą odśrodkową. Zgodnie z prawem Keplera kwadrat okresu 

elektronu (okres jest czasem, w którym elektron wykonuje jeden obrót wokół orbity) jest 

proporcjonalny do sześcianu promienia orbity. Oznacza to, że kwadrat częstotliwości 

elektronu (częstotliwość to odwrotność okresu) zależy od sześcianu energii, ponieważ energia 

jest związana z wielkością orbity. Tym samym częstotliwość jest związana z energią. Ale na 

gruncie fizyki klasycznej można również pokazać, że okres elektronu, lub jego częstotliwość, 
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i wielkość jego orbity mogą być związane z momentem pędu. Moment pędu cząstki jest 

wielkością wyrażoną przez pomnożenie promienia jej orbity i pędu. Ponieważ stała Plancka h 

ma charakter momentu pędu, N. Bohr założył, że moment pędu elektronu na orbicie może 

równać się jedynie wartości całkowitej wielokrotności tej stałej podzielonej przez 2. Tym 

sposobem porównał rozmiary dyskretnych orbit elektronu w atomie do liczb całkowitych i do 

fundamentalnej stałej Plancka i uzyskał wzór na energię elektronu na danej orbicie. Jak 

zauważył w artykule z 1913 roku On the Constitution of Atoms and Molecules, teoria, którą 

opracował, jest raczej hybrydą, ponieważ dynamiczna równowaga elektronu na jednej z orbit 

(„stany stacjonarne”) jest rozważana za pomocą zwykłej mechaniki klasycznej i 

elektrostatyki, podczas gdy teoria kwantowa jest używana do opisania tego, co dzieje się ,gdy 

elektron przeskakuje z jednego stanu stacjonarnego do drugiego, czemu towarzyszy emisja 

lub absorpcja pojedynczego kwantu promieniowania monochromatycznego. Dzięki tym 

prostym, choć rewolucyjnym ideom N. Bohr wyeliminował trudności nękające wszystkie 

poprzednie teorie. W szczególności odniósł się do modelu J.W. Nicholsona, podobnego do 

tego postulowanego przez Bohra. J.W. Nicholson próbował uzyskać wzór Rydberga–Ritza 

opisujący widmo spektralne wodoru, ale, jak pokazał N. Bohr, jego błąd polegał na próbie 

opisania linii widmowych na podstawie drgań mechanicznego układu znajdującego się w 

określonym stanie równowagi. Chociaż J.W. Nicholson odniósł promieniowanie emitowane 

przez taki układ do teorii Plancka, to jego opis nie mógł być poprawny ze względu na to, że 

system mechaniczny nie jest w stanie emitować promieniowania w postaci dyskretnych porcji 

(kwantów).  

N. Bohr, posługując się prostą algebrą i elementarnymi pojęciami fizycznymi, uzyskał 

wyrażenie opisujące poprawnie częstotliwości linii widmowych w serii Balmera atomu 

wodoru. 
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Serie linii odpowiadających emisji fotonów przez elektrony w stanach wzbudzonych w atomie wodoru. Poniżej 
odkryta w wyniku obserwacji widma wodoru przez Johanna Balmera w roku 1885 seria linii emitowanych 
podczas przechodzenia elektronu z różnych poziomów stacjonarnych na poziom kwantowy opisany główną 
liczbą kwantową n=2.  

Ponadto uczony pokazał, że jego wzór umożliwia określenie częstotliwości innych serii na 

widmach wodoru, jak serie Paschena i Lymana, znajdujące się odpowiednio w podczerwieni i 

nadfiolecie. Dodatkowo wskazał w artykule, że pewna seria linii, którą przypisywano 

wodorowi, jest powodowana przez atomy helu i jest opisywana przez wzór analogiczny do 

tego dla wodoru, różniący się jedynie ładunkiem jądra atomu helu, który jest dwukrotnie 

większy niż w przypadku wodoru.  

Po opracowaniu poprawnego wzoru opisującego częstotliwość linii widmowych, N, 

Bohr dokonał krytycznej analizy założeń, które poczynił dla jej osiągniecia. Był szczególnie 

zaniepokojony założeniem, że różne stany stacjonarne odpowiadają emisji różnej liczby 

kwantów energii lub fotonów oraz tym, że częstotliwość promieniowania emitowanego przez 

elektron przechodzący z orbity znajdującej się w dużej odległości od jądra na bliższą równa 
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się połowie częstotliwości ruchu elektronu w końcowym stanie stacjonarnym. To właśnie N. 

Bohr zauważył jako pierwszy, że założenie emisji różnej liczby kwantów w różnych stanach 

stacjonarnych nie jest konieczne dla prawidłowości teorii; wystarczy założyć, że przejście 

elektronu pomiędzy stanami stacjonarnymi jest związane z jednym kwantem. W tym 

momencie zastosował coś, co później zostanie nazwane zasadą odpowiedniości. Pomysł ten 

narodził się podczas rozważania zachowania elektronu przy przejściu na orbitę, na której 

będzie się on poruszał z małą prędkością. W tym wypadku uczony mógł porównać wyniki 

swojej teorii z tymi uzyskanymi z klasycznej elektrodynamiki, ponieważ dla bardzo małych 

częstotliwości obraz klasyczny jest poprawny, a teoria promieniowania Plancka przechodzi na 

obraz stworzony przez J. Clerka Maxwella. N. Bohr oparł się na zasadzie odpowiedniości i 

wykazał, że założenie, iż podczas zmiany orbity emitowany jest tylko jeden kwant energii jest 

prawidłowe niezależnie od tego, po jakiej orbicie porusza się elektron. Użył tej zasady, aby 

wykazać prawidłowość wskazującą, że częstotliwość emitowanego promieniowania jest 

równa połowie częstości ruchu elektronu na orbicie końcowej. Z tych rozważań wynika 

jeszcze jedna istotna kwestia. Otóż można było wykazać, że końcowy wynik może być 

wyrażony prostym warunkiem: takim, że moment pędu elektronu na orbicie kołowej wokół 

jądra, w stanie stacjonarnym, jest równy całkowitej wielokrotności pewnej uniwersalnej 

wartości, niezależnie od ładunku jądra. Stwierdzenie to jest wyrazem pewnej zasady 

uogólnionej później przez Arnolda Sommerfelda, a która zawierała w sobie zalążki zasady 

nieoznaczoności Heisenberga. 

 Interesujące może być przyjrzenie się, jak bardzo N. Bohr podczas pisania swojego 

przełomowego artykułu opierał się na dokonaniach innych uczonych. W tekście publikacji 

znajduje się stwierdzenie: „Potencjalne znaczenie momentu pędu w dyskusji na temat 

układów atomowych w odniesieniu do teorii Plancka zostało podkreślone przez Nicholsona”, 

z czego wynika, że Bohr znał jego teorię i wiele mu zawdzięczał. Cały czas pozostawał też 

pod wpływem E. Rutherforda, który zachęcał go usilnie do pracy nad modelem atomu. W 

roku 1912 spędzili razem nad tym zagadnieniem wiele godzin, a w liście datowanym na 24 

lipca 1912 roku N. Bohr podziękował E. Rutherfordowi za „sugestie i krytykę, które sprawiły, 

że tak wiele pytań stało się dla mnie tak realnych, i bardzo się cieszę patrząc w przyszłość, w 

której będziemy pracować nad nimi wspólnie”. E. Rutherford radził N. Bohrowi, aby ten 

napisał tekst w sposób zwięzły, spójny i zrozumiały, gdyż, jak stwierdził: „Długie teksty 

powodują przerażenie u czytelnika. Zwyczajem w Anglii jest wyrażanie się w sposób zwięzły 

w przeciwieństwie do metody niemieckiej, zgodnie z którą uważa się za cnotę zanudzanie 

innych”. 6 marca 1913 roku N. Bohr przesłał E. Rutherfordowi to, co nazwał pierwszym 
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rozdziałem swojego artykułu, z prośbą, by ten przekazał go do „Philosophical Magazine”. N. 

Bohr był bardzo zaniepokojony wykorzystaniem w celu uzyskania poprawnych wyników 

zarówno mechaniki klasycznej, jak i teorii kwantowej i miał nadzieję, że „[Rutherford] 

odkryje, że podjąłem rozsądny punkt widzenia na delikatne pytanie starej mechaniki i nowej 

hipotezy wprowadzonej przez teorię promieniowania Plancka”. E. Rutherford rozpoznał 

wielką wagę artykułu N. Bohra i natychmiast wysłał go do publikacji, ale miał wiele pytań 

dotyczących podstawowych idei w nim zawartych. W liście do N. Bohra z 20 marca 1913 

roku po uznaniu za genialne wyprowadzenie wzoru opisującego linie widmowe atomu 

wodoru stwierdził, że „mieszanka teorii Plancka ze starą mechaniką sprawia, że bardzo trudno 

jest stworzyć fizyczny obraz tego, co stanowi podstawę jego teorii”. W kolejnych akapitach 

listu pisał, że „poważną trudność w hipotezie [Bohra] stanowi pytanie, w jaki sposób elektron 

decyduje o częstotliwości, z którą będzie wibrować po przejściu z jednego stanu 

stacjonarnego do drugiego. Wydaje mi się, że należałoby założyć, że elektron wie z góry 

gdzie ostatecznie ma się znaleźć”.  

To, że opublikowanie tak rewolucyjnej teorii w tym okresie wymagało wielkiej 

odwagi, wynika z listu, jaki G. Von Hevesy, wybitny węgierski chemik pracujący nad 

względnością, napisał do E. Rutherford jesienią 1913 roku. Opisał w nim swoje spotkanie z 

A. Einsteinem na kongresie naukowym kilka miesięcy wcześniej, krótko po publikacji N. 

Bohra, stwierdzając, że Einstein „powiedział mi, że kiedyś miał podobne pomysły, ale nie 

odważył się ich opublikować”. A. Einstein uważał artykuł N. Bohra za tekst „o największym 

znaczeniu” oraz będący „jednym z największych odkryć”.  

W ostatnich kilku akapitach swojej pracy N. Bohr doszedł do ważnego wniosku, na 

weryfikację którego trzeba było czekać kolejne lata. Otóż wskazał, że pojęcie kwantu musi 

zostać rozszerzone na procesy zachodzące poza atomem. Zauważył, że energia wolnych 

elektronów, której średnią wartość wyraża temperatura, jest większa od energii elektronów 

związanych w atomie. N. Bohr słusznie zauważył, że dzieje się tak dlatego, że związane w 

atomie elektrony nie mogą pochłaniać energii w sposób ciągły, a tylko w formie dyskretnych 

kwantów. Podobnie jak inne ważne publikacje N. Bohra jego artykuł o naturze atomów i 

cząsteczek charakteryzuje się niewielkim zasobem formalnej matematyki, za to bardzo 

przenikliwymi argumentami fizycznymi i odważnymi założeniami, a jego wartość polega na 

ujednoliceniu teorii atomowej z teorią promieniowania Plancka. 
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Test	teorii	kwantowej:	James	Franck	(1882–1964)	i	Gustav	Hertz	

(1887–1975)	

James Franck, jeden z wybitnych niemieckich fizyków eksperymentalnych dekady 

sprzed I wojny światowej, urodził się w Hamburgu 26 sierpnia 1882 roku. Studiował na 

uniwersytetach w Heidelbergu i Berlinie. Wkrótce po uzyskaniu stopnia doktora rozpoczął 

pracę w Instytucie Chemii Fizycznej im. Cesarza Wilhelma w Berlinie-Dahlem, gdzie został 

jednym z dyrektorów departamentów i rozpoczął badania nad strukturą atomów. W Instytucie 

współpracował z Gustavem Hertzem i wspólnie przeprowadzili podstawowe eksperymenty 

badające zderzenia elektronów z atomami, które pokazały, że atom może pochłaniać energię 

zderzenia tylko w formie dyskretnych porcji, zgodnie z teorią Bohra. W roku 1920 przeniósł 

się na Uniwersytet w Getyndze, gdzie objął stanowisko profesora fizyki eksperymentalnej. 

Przebywał tam do roku 1935, kiedy to opuścił Niemcy z powodu wprowadzenia 

nazistowskiego prawa rasowego. W Getyndze założył jedno z czołowych laboratoriów 

zajmujących się fizyką atomu, do którego przyjeżdżali najzdolniejsi doktoranci uczelni z 

całego świata. To właśnie w laboratorium J. Francka szkoliło się wielu wybitnych fizyków 

eksperymentalnych ze Stanów Zjednoczonych.  

Chociaż J. Franck otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki już w 1925 roku, za 

badania nad zderzeniami elektronów, wiele z jego najlepszych prac dotyczyło badań nad 

strukturą cząsteczkową i później fotochemią, które prowadził po objęciu stanowiska profesora 

fizyki na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w 1935 roku. Trzy lata później został mianowany 

profesorem chemii fizycznej na Uniwersytecie w Chicago. Uczony odegrał ważną rolę w 

rozwoju badań nad energią atomową. Stał na czele grupy naukowców zaangażowanych w 

Projekt Manhattan, którzy uważali, że nie wolno zrzucać bomby atomowej na Japonię 

przynajmniej do momentu ostrzeżenia Japończyków o posiadaniu takiej broni. Wystosował 

do prezydenta Trumana petycję wzywającą do zademonstrowania skutków działania bomby 

przed wydaniem zezwolenia na jej użycie. Po wojnie J. Franck poświęcił cały swój czas na 

badania nad fotosyntezą. Zmarł w 1964 roku. 

Gustav Hertz urodził się 22 lipca 1887 roku w Hamburgu. Studiował fizykę na 

uniwersytetach w Getyndze, Monachium i Berlinie, gdzie uzyskał doktorat. Od roku 1913 do 

początku I wojny światowej pracował jako asystent na Uniwersytecie w Berlinie. Po odbyciu 

służby wojskowej, ciężko ranny, powrócił do Berlina, gdzie podjął pracę jako Privatdozent. 

W 1917 roku rozpoczął współpracę z J. Frankiem, która doprowadziła do słynnych 

eksperymentów Francka–Hertza i Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. G. Hertz pracował w 
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latach 1925–1928 na stanowisku profesora fizyki na Uniwersytecie w Halle, a następnie 

został zatrudniony w Instytucie Technicznym w Berlinie-Charlottenbergu. Z powodów 

politycznych w roku 1934 zrezygnował z pracy w Instytucie i objął stanowisko dyrektora 

laboratorium badawczego w firmie Siemens. Chociaż G. Hertz był Żydem, postanowił 

pozostać w Niemczech i zdołał przetrwać represje nazistowskie. W 1945 roku trafił do obozu 

jenieckiego Armii Czerwonej, skąd został wysłany do Związku Radzieckiego w celu 

wniesienia wkładu naukowego w rozwój reżimu stalinowskiego. Po pewnym czasie powrócił 

na tereny dawnego NRD, gdzie w 1955 roku został mianowany profesorem fizyki na 

Uniwersytecie w Lipsku. Na tym stanowisku pozostał do roku 1961, kiedy to przeszedł na 

emeryturę. Zmarł 30 października 1976 roku w Berlinie. 

Po tym, jak Niels Bohr opracował swój kwantowy model planetarny atomu i z 

powodzeniem zastosował go do wyprowadzenia prawidłowej formuły dla serii Balmera, 

fizycy eksperymentalni rozpoczęli prace nad sposobami badania atomu pozwalającymi 

uzyskać pewien wgląd, wykraczający poza elementy oferowane przez linie widmowe, w 

charakter dyskretnych orbit i stanów stacjonarnych. Gdy została ogłoszona teoria Bohra, 

dostępne były tylko dwie metody pozwalające zajrzeć w głąb atomu. Obydwie polegały na 

bombardowaniu atomów albo fotonami lub takimi cząsteczkami, jak elektrony lub atomy. 

Ponieważ bombardowanie atomu fotonami jest zasadniczo tym samym, co badanie jego 

spektrum, tylko zderzenia między atomami i takimi cząstkami jak elektrony wydaje się 

oferować możliwe nowe źródło informacji. W konsekwencji James Franck i Gustav Hertz, 

pionierzy w tej dziedzinie, zwrócili się w stronę analizy zderzeń elektronów, aby zbadać 

wnętrze atomu. Opracowali prosty układ składający się z cylindra zawierającego pary rtęci, 

przewodnika podłączonego do ujemnego bieguna źródła prądu i metalowej siatki. 
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Ilustracja doświadczenia Francka–Hertza. Bańka została wypełniona atomami Hg. G to siatka umożliwiająca 
przechodzenie elektronów z katody C do anody A służąca jako dodatkowa elektroda. Wykres ilustruje 
rzeczywisty przebieg zależności (przy zderzeniach niesprężystych część energii jest przekazywana przez 
elektrony atomom rtęci.) Zdjęcie układu pomiarowego autorstwa E.A. Schiff objęte licencją Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported 

Pary rtęci, pod odpowiednio niskim ciśnieniem, były źródłem badanych atomów. Napięcie 

podłączone do katody powodowało emisję elektronów termicznych, które były przyspieszane 

dzięki przyciąganiu przez dodatnio naładowaną siatkę. Napięcie siatki to napięcie 

przyspieszające, natomiast anodowe to napięcie hamujące. Początkowo elektrony są 

przyspieszane i jeżeli napięcie przyspieszające jest bardzo małe, to napięcie anodowe hamuje 

elektrony i prąd nie płynie. Zwiększamy napięcie siatki i w pewnym momencie prąd zaczyna 

płynąć. Dalsze zwiększanie napięcia powoduje wzrost natężenia prądu i właściwie 

spodziewamy się efektu, że w miarę wzrostu napięcia cały czas rośnie prędkość elektronów. 

Otóż wynik eksperymentu jest inny. Przy pewnej wartości napięcia elektrony zderzające się z 

atomami rtęci powodują ich jonizację, a uwolnione w ten sposób elektrony docierają do 

anody. W związku z tym zamiast wzrostu natężenia aż do osiągnięcia pewnego maksimum 

zaobserwowano występowanie maksimów na wykresie zależności natężenia prądu 

anodowego od napięcia, tak jak to przedstawiono na rysunku ilustrującym doświadczenie 

Francka–Hertza.  
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Co istotne, gdy w cylindrze nie znajdowały się pary rtęci, uczeni nie obserwowali 

przepływu prądu anodowego. Co więc działo się w obecności gazu? Otóż dopóki potencjał 

przyspieszający elektrony z katody był niższy od pewnej wartości krytycznej, różnej dla 

różnych gazów, dopóty sytuacja była taka sama, jak pod nieobecność gazu. Należy pamiętać, 

że atomy istnieją tylko w pewnych dyskretnych stanach energetycznych i mogą przechodzić 

ze stanu niższego do wyższego (to jest ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego) 

jedynie absorbując konkretną ilość energii, która jest dostarczana przez elektron zderzający 

się z atomem. Ponadto tylko ściśle określona ilość energii może spowodować jonizację atomu 

w wyniku oderwania od niego elektronu. W takim razie elektron pochodzący z katody 

zderzający się z atomem rtęci może nadać mu większą prędkość lub spowodować jego 

wzbudzenie. Jeżeli jednak potencjał przyspieszający elektrony emitowane przez katodę ma 

wartość mniejszą niż najniższa energia wzbudzenia atomu rtęci, to zgodnie z teorią kwantową 

i postulowanymi dyskretnymi poziomami energii nie może on wzbudzić atomu, a jedynie, 

podczas zderzenia, zwiększyć jego prędkość. Atom rtęci jest bardzo ciężki w porównaniu z 

elektronem, więc zderzenie z tym ostatnim ma niewielki wpływ na ruch atomu. Zderzenia 

tego rodzaju, nazywane zderzeniami sprężystymi, mają niewielki wpływ na strumień 

elektronów emitowanych przez katodę. Innymi słowy tak długo, jak napięcie przyspieszające 

jest poniżej pewnej krytycznej wartości, niezbędnej do wzbudzenia, elektrony zderzają się z 

atomami rtęci, nie tracąc przy tym energii, a prąd anodowy ma taką wartość, jak w przypadku 

braku par tego pierwiastka w układzie. Teraz przypuśćmy, że napięcie przyspieszające 

wzrasta powoli do momentu, gdy elektrony nie uzyskają energii wystarczającej do 

wzbudzenia lub zjonizowania atomów rtęci. Zgodnie z teorią kwantów teraz elektrony 

powinny stracić całą swoją energię, gdyż ich zderzenia z atomami są nieelastyczne. 

Występowanie maksimów na wykresie zależności natężenia od napięcia pokazało, że w 

atomach występują dyskretne poziomy energetyczne. J. Franck i G. Hertz odkryli, że dla 

elektronu wzbudzającego atom rtęci napięcie przyspieszające musi wynosić nie mniej niż 4,9 

V. Gdy tylko elektrony były przyspieszane w polu elektrycznym o takim potencjale, prąd 

anodowy spadał do zera, ponieważ elektrony traciły swoją energię kinetyczną w wyniku 

niesprężystych zderzeń z atomami, a zatem nie mogły dotrzeć do anody. Elektrony 

pochodzące ze zjonizowanych atomów ani nie miały odpowiednio wysokiej energii, ani nie 

mogły jej uzyskać, wykorzystując potencjał przyspieszający, do pokonania bariery potencjału 

wywołanej napięciem hamującym.  

Zastanówmy się teraz, co się dzieje gdy napięcie przyspieszające ma wartość większą 

niż 4,9 V. W takim przypadku elektrony wyemitowane przez katodę i uczestniczące w 
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nieelastycznych zderzeniach z atomami nie tracą całej swojej energii kinetycznej, a jedynie 

część reprezentowaną przez różnicę potencjałów wynoszącą 4,9 V. Inaczej mówiąc, po 

zderzeniu elektron nadal dysponuje energią pozwalającą mu dotrzeć do anody, co powoduje, 

że rejestrowany prąd anodowy ponownie wzrasta, a jego natężenie osiąga wartość większą niż 

w poprzednim cyklu, co z kolei jest spowodowane obecnością elektronów pochodzących ze 

zjonizowanych atomów rtęci. Jeżeli napięcie przyspieszające osiągnie wartość równą 

dwukrotności 4,9 V, to prąd anodowy spada znowu do zera, gdyż teraz każdy elektron ma 

energię pozwalającą mu na wzbudzenie dwóch atomów rtęci (w każdym zderzeniu traci 

energię odpowiadającą 4,9 V). W ten sposób elektrony tracą całą swoją energię. Przy 

wyższym potencjale przyspieszającym elektrony uzyskują energię wystarczającą do 

zjonizowania atomów bliżej katody niż poprzednio. Po początkowych zderzeniach 

jonizujących w pobliżu katody elektrony (obecnie praktycznie bez energii) są ponownie 

przyspieszane, a zanim dotrą do siatki, jonizują atomy rtęci po raz drugi. W ten sposób 

pojawia się drugie maksimum prądu anodowego, gdy potencjał przyspieszający jest większy 

niż dwukrotność potencjału jonizacji.  

Podczas dalszych doświadczeń J. Franck i G. Hertz udowodnili, że wraz ze wzrostem 

napięcia przyspieszającego pojawiają się kolejne maksima natężenia prądu anodowego 

odpowiadające kolejnym, całkowitym wielokrotnościom wartości potencjału jonizacji. Swoją 

technikę zastosowali też do badania innych niż rtęć atomów. Dodatkowo pokazali, że 

elektrony poruszające się z energią równą wartości energii jonizacji mogą wzbudzać linię 

rezonansową atomu tego pierwiastka. Ponadto stwierdzili, że pomnożenie wartości 

częstotliwości linii rezonansowej rtęci przez stałą Plancka daje w wyniku dokładną wartość 

potencjału jonizacji rtęci wynoszącą 4,9 V.  

Praca tych uczonych była istotna na tym etapie rozwoju teorii atomowej, ponieważ z 

samej teorii widm atomowych N. Bohra nie wynikało jednoznacznie, czy teoria kwantowa 

mogłaby być zastosowana do opisu zwykłej mechanicznej energii ruchu, czy też ograniczała 

się jedynie do emisji i pochłanianie energii promieniowania. Eksperymenty wykazały, że taka 

cząstka jak elektron wymienia swoją energię podczas zderzeń tylko w porcjach będących 

wielokrotnościami fundamentalnego kwantu. Od tego momentu stało się jasne, że teoria 

kwantowa musi być brana pod uwagę przy opisie każdego procesu. Dokładnie to postulował 

N. Bohr w kilku ostatnich paragrafach swojej najważniejszej pracy, a także jest to zgodne z 

tym, na co nalegał A. Einstein na pierwszym kongresie Solvaya w 1911 roku. 
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Odkrycie	izotopów:	Frederick	Soddy	(1877–1956) 

Sto lat teorii atomowej potwierdziło hipotezę Johna Daltona, zgodnie z którą atomy 

pierwiastków chemicznych są niezmienne, a atomy dowolnego pierwiastka są identyczne pod 

względem masy, kształtu i wielkości. W rzeczywistości jednak teoria atomowa z pierwszej 

połowy XIX wieku podawała w wątpliwość założenia Daltona. Wielu czołowych fizyków i 

chemików, w tym Humphry Davy i Michael Faraday, miało poważne zastrzeżenia do 

realności atomów. Reorganizacja chemii, którą przeprowadził około 1860 roku Stanislao 

Cannizzaro, spowodowała szeroką akceptację istnienia atomów. Kolejne potwierdzenia 

rzeczywistości ich istnienia wyniknęły z prac nad teorią kinetyczną prowadzonych przez 

Rudolfa Clausiusa i Jamesa Clerka Maxwella, a później przez Ludwiga Boltzmanna. Chociaż 

żaden poważny naukowiec nie kwestionował niezmienności atomów, tu i tam pojawiały się 

głosy takich osób jak sir William Crookes, który spekulował, że atomy danego pierwiastka 

mogą nie być identyczne oraz że masa atomowa pierwiastka może być średnią ciężaru kilku 

nierównomiernie masywnych atomów o tych samych właściwościach chemicznych. Podstawą 

takiego poglądu była hipoteza Prouta oraz fakt, że masy atomowe niektórych pierwiastków, 

jak na przykład chloru, nie są liczbami całkowitymi.  

Pierwsze eksperymentalne podważenie jednolitości atomów danego pierwiastka 

wynikało z badań E. Rutherforda i F. Soddy’ego dokonanych w 1902 roku. Wykazali oni, że 

atomy pierwiastków promieniotwórczych ulegają przemianom, przekształcając się w atomy o 

innych właściwościach chemicznych. Odkrycie to doprowadziło, w ciągu kolejnego 

dziesięciolecia, do opracowania ściśle zdefiniowanych szeregów promieniotwórczych. 

Stwierdzono, że atomy toru o masie atomowej 232 (232Th) ulegają w długim szeregu 

procesów przekształceniu w ołów o masie atomowej 208, podczas gdy atomy uranu ulegają 

rozkładowi do ołowiu o masie atomowej 206. W miarę jak nabierano doświadczenia w 

badaniach radioaktywności, zaczęto zdawać sobie sprawę z możliwości istnienia atomów tego 

samego pierwiastka o różnych masach. Problem ten nurtował Fredericka Soddy'ego od 

momentu, gdy zdał on sobie sprawę, że przemiany jądrowe prowadziły do powstawania 

atomów tego samego pierwiastka chemicznego, ale o różnych masach. Wydaje się, że po raz 

pierwszy taka myśl nasunęła mu się w roku 1910, kiedy to bezskutecznie usiłował rozdzielić 

na drodze chemicznej rad i mezotor, będący izotopem tego pierwiastka o masie 228 (228Ra). 

W swoim wykładzie noblowskim w roku 1921 F. Soddy stwierdził: 

[…] od tej daty [1910] byłem przekonany, że ta niemożność rozdzielenia 

pierwiastków radioaktywnych na drodze chemicznej jest zupełnie nowym zjawiskiem, 
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odmiennym od tego, z czym mamy do czynienia w przypadku pierwiastków o bardzo 

zbliżonych właściwościach chemicznych dotychczas obserwowanych w chemii, i że w 

tym przypadku nie chodzi o podobieństwo, a o pełną chemiczną tożsamość. 

Obecnie takie chemicznie nierozdzielne atomy noszą nazwę izotopów. Nazwa ta nie istniała 

aż do roku 1913, kiedy to wspomniany F. Soddy użył jej po raz pierwszy w artykule 

zatytułowanym Intra-atomic Charge, opublikowanym w „Nature” w numerze z 4 grudnia 

tegoż roku. W tekście tym omawiał dokładne zdefiniowanie pojęcia liczby atomowej. 

Natomiast zgodnie z informacjami zawartymi w artykule poświęconym F. Soddy’emu 

opublikowanym przez Royal Society nazwa izotop została mu zasugerowana w 1913 roku 

przez dr Margaret Todd, lekarkę z Uniwersytetu w Edynburgu, podczas rozmowy w domu sir 

George’a Beilby’ego, teścia F. Soddy’ego. 

Sam F. Soddy był interesującą osobą. Urodzony w Eastbourne w Anglii 7 września 

1877 roku, był synem odnoszącego sukcesy handlarza zbożem i wychowywał się w rodzinie o 

głębokiej tradycji kalwinistycznej. W tej surowej atmosferze prawdomówność była na 

pierwszym miejscu, a szacunek do uczuć osobistych uważano za rzecz drugorzędną. Postawa 

wyniesiona z domu rodzinnego trwała w nim przez całe życie. Naukę rozpoczął w szkołach w 

rodzinnym mieście i kontynuował w Eastbourne College, gdzie po raz pierwszy zetknął się z 

chemią. Jak wielu naukowców, i F. Soddy był pierwszą osobą w rodzinie wykazującą 

zdolności i zainteresowanie nauką. Z Eastbourne udał się na Uniwersytet w Aberystwyth w 

Walii, głównie po to, aby przygotować się egzaminów do Oksfordu, gdzie rozpoczął naukę w 

wieku 19 lat jako student w Merton College. Jako licencjat aktywnie uczestniczył w pracach 

uniwersyteckiego Junior Chemical Society. Studia licencjackie ukończył po dwóch latach, w 

1898 roku, z wyróżnieniem w dziedzinie nauk przyrodniczych. Pozostał w Oxfordzie do 

wiosny 1900 roku, kiedy to, w wieku 23 lat, złożył podanie na stanowisko profesora chemii 

na Uniwersytecie w Toronto. Szczegóły dotyczące jego aplikacji na to stanowisko zostały już 

opisane wcześniej. Późniejsza współpraca z E. Rutherfordem wydawała się mało 

prawdopodobnym partnerstwem pomiędzy dwiema silnymi osobowościami, ale okazała się 

szczęśliwą dzięki uzupełniającym się nawzajem umiejętnościom obu mężczyzn i wkładowi, 

jaki każdy mógł wnieść we wspólne badania. Chociaż ich współpraca zakończyła się po 

krótkim okresie trzech lat, ich badania zrewolucjonizowały światopogląd.  

F. Soddy opuścił Uniwersytet McGill w 1903 roku i przez rok pracował w Londynie z 

sir Williamem Ramsayem. Następnie, kierując się swoim zamiłowaniem do przyrody, przed 

podjęciem pracy wykładowcy chemii na Uniwersytecie w Glasgow jesienią 1904 roku odbył 
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podróż do Australii. Dziesięć lat spędzonych w Glasgow poświęcił pracy w dziedzinie 

chemii, w tym głównie nad izotopami. Chociaż koncepcja izotopu pojawiła się w roku 1910, 

to dopracowywał ją przez kolejne trzy lata. W roku 1914 przyjął stanowisko profesorskie w 

Aberdeen, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z udziałem Anglii w I wojnie 

światowej. W 1918 przeniósł się do Oksfordu, a trzy lata później, w wieku 44 lat, otrzymał 

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za pracę nad izotopami.  

Lata wojny, wraz ze zniszczeniami i śmiercią przyjaciół, zmieniły jego 

zainteresowania; stawał się coraz bardziej zaabsorbowany problemami świata. Coraz większe 

znaczenie nadawał rozważaniom nad ekonomią i finansami oraz miejscem pieniądza w 

strukturze cywilizacji. Znaczną część swojego wysiłku intelektualnego podczas pobytu w 

Oksfordzie poświęcił próbie oparcia systemu monetarnego na ilości wytwarzanej i 

użytkowanej energii. Niestety, jego pomysły nie znalazły szerszego uznania. W sierpniu 1936 

roku zmarła nagle jego żona, której był mocno oddany. Dotkliwa strata połączona z 

trudnościami społecznymi związanymi z jego nieortodoksyjnymi poglądami oraz napięciami 

występującymi wśród grona profesorskiego Uniwersytetu Oksfordzkiego spowodowały, że 

zdecydował się przejść na emeryturę. W wieku 59 lat formalnie zerwał stosunki ze światem 

akademickim. W następnym roku odbył podróż po Indiach i Dalekim Wschodzie, częściowo 

powodowany chęcią opracowania procesu obróbki piasku monacytowego będącego źródłem 

minerałów ziem rzadkich. Po powrocie na krótko osiadł w Enstone koło Oksfordu, a 

następnie przeniósł się do Brighton, gdzie zmarł 22 czerwca 1956 roku, w wieku 79 lat. 

Z tego krótkiego przedstawienia jasno wynika, że F. Soddy był człowiekiem o silnych 

i nieortodoksyjnych poglądach. Jego największym osiągnięciem było, dokonane we 

współpracy z E. Rutherfordem, odkrycie przemian pierwiastków promieniotwórczych. Prawo 

przesunięć, opracowane wspólnie z Kazimierzem Fajansem, jest niewątpliwie znaczącym 

osiągnięciem. Określa ono, w jaki sposób zachodzą przemiany pierwiastka 

promieniotwórczego i jest nierozerwalnie związane z pojęciem liczby atomowej i odkryciem 

izotopów. Geniusz i wizjonerstwo F. Soddy;egp najlepiej opisują słowa wygłoszone w 

Glasgow w roku 1906 w związku z badaniami nad promieniotwórczością: 

Nie możemy uważać istnienia dużej wewnętrznej energii za szczególną właściwość 

radu. […] Uran, ponieważ w wyniku przemian tworzy rad, musi posiadać całą 

wewnętrzną energię radu jak i coś ponadto. […] Niestety, w tym momencie nie 

potrafimy powiedzieć nic więcej […] nie wiemy, kiedy i jak zostaną dokonane 
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odkrycia pozwalające wyzwolić ten cały wielki zapas energii zawarty w strukturze 

pierwiastka. Rozpoczynamy XX wiek z widokami na osiągnięcie tego celu. 

Na spotkaniu Towarzystwa Królewskiego 27 lutego 1913 roku F. Soddy mówił o 

istnieniu atomów różniących się masą atomową, ale wykazujących te same właściwości 

chemiczne, czyli atomach pierwiastków charakteryzujących się identycznymi widmami 

elektronowymi, których nie sposób rozdzielić przy użyciu jakichkolwiek znanych procesów. 

Problem, który pojawił się wraz z ideą izotopów, polegał na tym, że nie wiedziano, czy należy 

traktować je jako odrębne substancje proste, czy też jako odmiany danego pierwiastka. Sir 

Arthur Schuster, który sprowadził E. Rutherforda do Manchesteru, słusznie wskazał w liście z 

1913 roku skierowanym do „Nature”, że F. Soddy, mówiąc „jakikolwiek znany proces”, 

musiał mieć na myśli procesy chemiczne, gdyż atomy o podobnych właściwościach 

chemicznych, ale różniące się masą, można rozdzielić przez dyfuzję, wirowanie lub metodami 

elektrycznymi czy magnetycznymi. W dalszym ciągu listu A. Schuster pytał, czy mieszanina 

takich substancji prostych, jak jon7 i tor, wykorzystywana do szacowania wieku głębinowych 

osadów morskich, rzeczywiście wykazywałaby tylko widmo atomowe toru, czy też, jak 

sugerował, widma jonu i toru są identyczne. Obecnie wiemy, że jon jest produktem rozpadu 

promieniotwórczego uranu o liczbie atomowej 90, czyli takiej samej jak tor. Właściwości 

chemiczne tego izotopu są identyczne jak toru, chociaż jego masa atomowa wynosi 230, a 

najtrwalszego izotopu toru 232. We współczesnej terminologii jon jest izotopem toru 

oznaczanym symbolem 230Th. A. Schuster słusznie zauważył, że różne pierwiastki nie mogą 

wykazywać tego samego widma spektralnego, a zamieszanie, jakie miało miejsce, wynikało z 

tego, że jon i tor to ten sam pierwiastek. 

Odpowiadając na list A. Schustera, F. Soddy przyznał, że mówiąc o nierozdzielności 

atomów, miał na myśli tylko procesy chemiczne. Wskazał jednak na pewną trudność 

wynikającą z istnienia izotopów. Otóż prawo okresowości wymaga, aby tylko jeden 

pierwiastek zajmował konkretne miejsce w układzie okresowym, a szeregi grupujące kolejne 

nuklidy przekształcające się jedne w drugie na drodze rozpadów promieniotwórczych 

wskazują, że to samo miejsce w układzie okresowym mogą zajmować pierwiastki o różnych 

masach atomowych. Ponadto pierwiastki te, mimo że różnią się masą, są identyczne pod 

względem właściwości chemicznych. Gdyby tak nie było, należałoby określać pierwiastki nie 

na podstawie ich właściwości chemicznych, a różnic w szybkości rozpadu 

promieniotwórczego, jakiemu ulegają. Okres półrozpadu toru (232Th) wynosi 1,41ꞏ1010 lat, 
                                                            
7 Jon była to zwyczajowa nazwa izotopu toru 230Th, przez pewien czas był uważanego za nowy 

pierwiastek, któremu nadano łacińską nazwę ionium i oznaczono symbolem Io. 
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natomiast jonu (230Th) tylko 75380 lat, a podstawą umieszczenia obydwu tych substancji w 

tym samym miejscu układu okresowego była ich chemiczna tożsamość i identyczność ich 

widm spektralnych. F. Soddy przyznał w dyskusji z A. Schusterem, że ten ostatni punkt został 

oparty tylko i wyłącznie na jednym przypadku – jonie i torze. Kontynuując, dodał, że 

porównanie widm atomowych substancji określanej mianem toru-X oraz radu stanowi 

kluczowe rozstrzygnięcie, dzięki któremu wiemy, że tor-X jest izotopem radu o masie 

atomowej 224. W tej dyskusji nie poruszono w ogóle kwestii poszukiwania izotopów 

pierwiastków stabilnych. Chociaż idea izotopu pojawiła się po raz pierwszy w związku z 

pierwiastkami promieniotwórczymi, to badania J.J. Thomsona nad promieniowaniem 

kanalikowym (anodowym) dowiodły, że neon składa się z dwóch izotopów. W związku z tym 

można stwierdzić, że odkrycie izotopów pierwiastków radioaktywnych i stabilnych nastąpiło 

niemal jednocześnie. 

Promieniowanie	kanalikowe	J.	J.	Thomson	(1856–1940)	

Odkrycie elektronu, dokonane w dużej mierze dzięki błyskotliwej analizie wyników 

eksperymentów J. J. Thomsona, szybko doprowadziło do odkrycia protonu. To zaś wywodzi 

się bezpośrednio z pracy Eugena Goldsteina dotyczącej tego, co nazwał on promieniowaniem 

kanalikowym. J.J. Thomson w wykładzie bakeriańskim z roku 1913, zatytułowanym Rays of 

Positive Electricity, opisał obserwacje i wnioski E. Goldsteina, mówiąc, że „Goldstein [w 

1886 roku] zauważył, że gdy w katodzie umieszczonej w rurze próżniowej wywierci się 

otwory, to w przestrzeni za katodą widać było strumienie światła przepływające przez te 

otwory”. Zjawisko to przypisał pewnej formie promieniowania przechodzącego przez otwory 

w katodzie i oddziałującego z gazem zawartym w rurze za katodą. Ponieważ zjawisko 

występowało wtedy, gdy w katodzie były wydrążone otwory, nazwał je promieniowaniem 

kanalikowym. Fakt, że cząstki, z których składa się to promieniowanie, są naładowane 

dodatnio, wynikał bezpośrednio z tego, że zmierzały one do ujemnie naładowanej elektrody 

(katody). Dodatkowo został on potwierdzony eksperymentalnie przez W. Wiena, który zbadał 

ich oddziaływanie z silnymi polami magnetycznymi. W. Wien, określając stosunek ładunku 

do masy cząstek tworzących promieniowanie kanalikowe, wykazał, że ich masa jest ponad 

tysiąc razy większa od masy elektronu.  

Przejście od uświadomienia sobie, że promienie kanalikowe składają się z dodatnio 

naładowanych masywnych cząstek do odkrycia protonu nie było tak proste, jak mogłoby się 

wydawać. Jak zauważył J.J. Thomson, „skład tych dodatnio naładowanych promieni jest 

znacznie bardziej złożony niż w przypadku promieniowania katodowego (czyli elektronów), 
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podczas gdy cząstki w promieniach katodowych są tego samego rodzaju w promieniach 

kanalikowych mamy do czynienia z różnego rodzaju cząstkami”. Problem, jaki się pojawił, 

polegał na potrzebie opracowania eksperymentalnej metody rozdzielania składników 

promieniowania kanalikowego, co sprowadza się do uzyskania ich widma masowego. We 

wspomnianym wykładzie J. J. Thomson opisał proste urządzenie, pracujące w oparciu o silne 

pola elektryczne i magnetyczne, będące prekursorem nowoczesnego spektrometru masowego. 

Wskazał na fakt, że strumień naładowanych cząstek poruszających się w linii prostej może 

zostać odchylony przez przyłożenie, pod kątem prostym do wiązki naładowanych cząstek, 

równoległych pól elektrycznych i magnetycznych. Równoczesne działanie obydwu pól 

powoduje odchylenie wiązki promieniowania od pierwotnego kierunku. Pole elektryczne 

odchyla wiązkę w jednym kierunku, powiedzmy w lewo lub w prawo, a pole magnetyczne 

odchyla ją w górę lub w dół. Prosta analiza algebraiczna pokazuje, że zarówno odchylenie 

magnetyczne, jak i elektryczne ugięcie cząstki w wiązce zależą od stosunku ładunku 

elektrycznego do masy i prędkości cząstki. Jeśli zatem pola elektryczne i magnetyczne będą 

stałe, to żadne dwie cząstki nie uderzą w powierzchnię ekranu scyntylacyjnego w tym samym 

punkcie, chyba że mają tę samą prędkość początkową i taki sam stosunek ładunku do masy. 

W ten sposób powstaje widmo promieniowania kanalikowego, a każdy punkt na widmie 

reprezentuje określoną wartość prędkości i stosunku ładunku do masy cząstki.  

Analizujący problem J.J. Thomson zwrócił uwagę, że wszystkie cząstki mające 

określoną wartość ładunku do masy zmierzają do powierzchni detektora, poruszając się po 

paraboli, a każdy rodzaj cząstki porusza się wzdłuż własnej drogi określanej przez parametr 

e/m. Dzięki analizie obrazu wiązki zarejestrowanego na płycie fotograficznej łatwo zatem 

zorientować się w liczbie rodzajów cząstek znajdujących się w wiązce, ponieważ każdy 

rodzaj zaznaczy własny ślad. Parabola odpowiadająca jonom wodorowym (protonom) będzie 

najbardziej odchylona od kierunku wiązki pierwotnej. Ponieważ stosunek ładunku do masy 

jest znany, łatwo odczytać wartość tego stosunku dla innych cząstek na podstawie ich pozycji 

względem położenia śladu wodoru. Na podstawie takiej analizy J.J. Thomson odkrył, że 

cząstki składające się na promieniowanie kanalikowe można podzielić na zjonizowane atomy 

i zjonizowane cząsteczki. Jego eksperymentalny układ pozwolił mu określić, jaka 

wielokrotność ładunku jednostkowego znajdowała się na innych jonach w analizowanej 

wiązce, a ponadto miał możliwość określenia masy danego jonu w stosunku do masy protonu. 

Z pozycji śladów na płycie fotograficznej J.J. Thomson był w stanie skatalogować masy 

atomowe i cząsteczkowe różnych pierwiastków i związków chemicznych znajdujących się w 

rurze wyładowczej.  
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Transmutacja	pierwiastków:	Ernest	Rutherford	(1871–1937)	

Chociaż artykuł Ernesta Rutherforda dotyczący jądra atomowego można uznać za 

szczytowy etap jego kariery, uczony nie spoczął na laurach i kontynuował prace wpisujące się 

w zakres największych problemów epoki. Okres po opublikowaniu przez N. Bohra swoich 

podstawowych tez stał się czasem intensywnych odkryć ogłaszanych przez naukowców ze 

wszystkich wielkich europejskich laboratoriów. E. Rutherford był zajęty prowadzeniem 

wykładów, uczestnictwem w konferencjach i dyskusjami z naukowcami z całego świata. W 

każdym wizytowanym przez siebie laboratorium optował za tworzeniem laboratoriów 

wysokich napięć. Wynikało to z faktu, że jedynym sposobem, który wydawał się możliwy do 

przeprowadzenia sondowania dodatnio naładowanego jądra atomowego (neutron nie był 

jeszcze znany), było wykorzystanie wysokoenergetycznych jonów, które można było 

wytwarzać przy zastosowaniu odpowiednio wysokich napięć. Chociaż dysponowano źródłem 

wysokoenergetycznych cząstek alfa emitowanych przez jądra atomów pierwiastków 

radioaktywnych, to jednak ich intensywność była niewielka, gdyż z powodu ograniczonej 

dostępności promieniotwórczych pierwiastków można było wykorzystać do eksperymentów 

tylko niewielkie ich ilości. 

W roku 1914 Korona Brytyjska w uznaniu dorobku naukowego przyznała E. 

Rutherfordowi tytuł szlachecki, co z jednej strony sprawiło mu przyjemność, a z drugiej 

wprawiło w zakłopotanie. Pisał do G. Hevesy’ego: 

Oczywiście, że jest bardzo satysfakcjonujące uznanie, jakie dla mojej pracy wyraziły 

inne osoby, ale forma tego uznania jest nieco zawstydzająca dla względnie młodego i 

bezbożnego profesora takiego jak ja. Ufam jednak, że nie będzie to kolidowało z 

moimi przyszłymi działaniami. 

Zaszczyt, jaki spotkał uczonego, nie wpłynął w żaden sposób na jego stosunek do pracy, 

kolegów i uczniów. Jak wspominali jego współpracownicy, tak samo jak i wcześniej chodził 

po laboratorium, zajmując się pracami prowadzonymi przez każdego z nas, głośnym 

śmiechem uprzedzając, że przychodzi, aby omówić szczegóły eksperymentu. Był dumny z 

sukcesów osiąganych przez współpracowników i szczęśliwy, że laboratorium nie miało 

żadnych wpadek, które mogłyby je zdyskredytować.  

W tym okresie E. Rutherford pozostawał w ścisłym kontakcie listownym z uczonymi 

z całego świata. Szczególnie interesował się pracami O. Hahna i L. Meitner, którzy badali 

promieniowanie gamma. O. Hahn i L. Meitner twierdzili, że są to fale elektromagnetyczne 

emitowane przez radioaktywne jądro wtedy, gdy dąży ono do stanu nowej równowagi po 
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emisji cząstki alfa lub beta. Ten pogląd, zgodny z rzeczywistością, był silnie popierany przez 

E. Rutherforda, który usilnie próbował dokonać pomiaru długości fali tego promieniowania. 

Po wizycie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wygłosił pierwszy wykład w serii odczytów 

Williama E. Hale’a w National Academy of Sciences, zatytułowany The Structure of the Atom 

and the Evolution of the Elements, wrócił do Manchesteru, aby kontynuować eksperymenty z 

promieniowaniem gamma. W tym czasie Henry Moseley, wychowanek E. Rutherforda, 

dokonał przełomowych odkryć dotyczących widm promieniowania rentgenowskiego 

pierwiastków. Chociaż obydwaj uczeni nie mieli ze sobą bezpośredniego kontaktu, jako że H. 

Moseley pracował w Oksfordzie, a E. Rutherford pozostawał w Manchesterze, H. Moseley 

regularnie informował E. Rutherforda o postępach swoich prac. To pokazuje jedną z cech 

charakteryzujących E. Rutherforda, jaką był jego talent do przekazywania każdemu, z kim 

kiedykolwiek współpracował, przekonania, że w każdej chwili można się z nim skontaktować 

w sprawie problemów w pracy naukowej. Wszyscy pracujący w tamtych czasach w 

laboratorium w Manchesterze wspominali, że stanowili jedną szczęśliwą rodzinę z E. 

Rutherfordem w roli ojca. H. Geiger podsumował to w sposób następujący: „Nic nie było tak 

odświeżające i tak inspirujące jak spędzenie godziny [...] w samotności z Rutherfordem. [...] 

Nie chciałbym zapomnieć [...] o momentach spędzonych we wspólnocie z mistrzem”.  

Wraz z rozpoczęciem się I wojny światowej charakter laboratorium w Manchesterze 

uległ zmianie. Grupa uczonych szybko rozpadła się, a część młodszych uczonych została 

zaangażowana w działania przemysłu wojennego. Co ciekawe, we wczesnym okresie wojny 

E. Rutherford nadal pozostawał w stałym kontakcie z naukowcami z państw centralnych, 

czyli Cesarstwa Niemieckiego, Monarchii Austro-Węgierskiej, Carstwa Bułgarii i Imperium 

Osmańskiego. Wkrótce jednak i on został zaangażowany w prace związane z wojną, a część 

pracowników z jego laboratorium poszukiwała sposobów wykrywania okrętów podwodnych. 

Został również aktywnym członkiem Board of Inventions and Research. Podczas ostatniego 

roku wojny spędził dużo czasu w Waszyngtonie jako członek brytyjskiej misji w Stanach 

Zjednoczonych. Pomimo zaangażowania w sprawy związane z wojną E. Rutherford zdołał 

przeprowadzić szereg wstępnych prac eksperymentalnych dotyczących problemu rozpadu 

azotu pod wpływem bombardowania cząstkami alfa. Badania zakończył w roku 1919, a ich 

wyniki opublikował w czterech artykułach zamieszczonych w 37. tomie „Philosophical 

Magazine”. Badania te były ostatnimi, jakie wykonał w Manchesterze. Wkrótce potem 

przeniósł się do Cambridge, gdzie objął fotel Cavendisha, zwolniony przez J.J. Thomsona, 

który zdecydował się poświęcić kierowaniu Trinity College. 
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Gdy E. Rutherford przybył w 1919 roku do Cambridge, zorientował się, że został 

mianowany dyrektorem prestiżowego Laboratorium Cavendisha oraz członkiem Trinity 

College. W roku 1920 wygłosił w Royal Society po raz drugi serię wykładów bakeriańskich, 

w ramach których zaprezentował kompletną teorię radioaktywności. Podczas wykładów 

przedstawił dwie nowe idee, które, choć prorocze, musiały poczekać jeszcze 12 lat na 

weryfikację. Mianowicie zasugerował możliwość istnienia izotopu wodoru o masie równej 2, 

który to izotop odkrył w roku 1931 Harold Urey, oraz istnienie neutralnej cząstki o 

jednostkowej masie. Cząstka ta – neutron– została odkryta przez Jamesa Chadwicka w roku 

1932. Na spotkaniu Towarzystwa Brytyjskiego w roku 1920 E. Rutherford zaproponowa,ł aby 

jądro atomu wodoru nazwać protonem. Nazwa została szybko przyjęta przez społeczność 

naukową.  

W latach dwudziestych XX wieku E. rutherforda zapraszano z wykładami do 

wszystkich liczących się ośrodków naukowych. Z oczywistych powodów większość 

zaproszeń musiał odrzucić. Jednocześnie otrzymał szereg wyróżnień, wśród nich honorowy 

doktorat w Kopenhadze, członkostwo Royal Academy of Science w Amsterdamie, profesurę 

w Royal Institution oraz Order Zasługi (Order of Merit). Pomimo całego uznania sam E. 

Rutherford skupiał się na pracy naukowej, separując ją od spraw przyziemnych, a za takie 

uważał wszelkie zasługi i honory. Kontynuował, wspólnie z J. Chadwickiem, badania nad 

bombardowaniem jąder atomów różnych pierwiastków cząstkami alfa, próbując wywołać 

sztuczną radioaktywność. W ramach eksperymentów udało im się rozszczepić jądra wielu 

pierwiastków. W tym samym czasie próbował, bezskutecznie, znaleźć neutron, którego 

istnienie postulował. W roku 1925 został wybrany na stanowisko przewodniczącego Royal 

Society, którą to funkcję sprawował przez pięć lat. Wybór ten sprawił mu ogromną 

satysfakcję, czemu dawał wyraz wobec wszystkich, łącznie ze studentami. W roku 1931 

uzyskał tytuł szlachecki: od tego roku był baronem Rutherfordem z Nelson. Natychmiast po 

nominacji wysłał telegram do matki pisząc „A teraz lord Rutherford. To bardziej twoja 

godność niż moja. Ernest”. Ten szczęśliwy okres był przeplatany zdarzeniami tragicznymi. W 

1930 roku jedyne dziecko, córka Eileen, żona fizyka teoretycznego R.H. Fowlera, zmarła 

wkrótce po urodzeniu czwartego dziecka.  

Lata od roku 1930 aż do jego śmierci 19 października 1937 roku były niezwykle 

ekscytujące i produktywne tak dla samego E. Rutherforda, jak i dla Cavendish Laboratory. W 

1932 roku J. Chadwick odkrył neutron. Wkrótce potem John Douglas Cockcroft i Ernest 

Thomas Sinton Walton wywołali sztuczną promieniotwórczość przez bombardowanie jąder 

atomowych protonami. W 1933 roku Carl Anderson odkrył pozyton. Wkrótce po tym 
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wydarzeniu Enrico Fermi rozpoczął badania jąder atomowych przy użyciu wolnych 

neutronów i świat nagle został wepchnięty w erę nuklearną. 

E. Rutherford był prostym człowiekiem – w takim samym sensie jak A. Einstein był 

prosty, ponieważ obydwoje postrzegali wszechświat jako uporządkowane miejsce, którego 

sekrety można odkryć za pomocą bezpośredniego i nieskomplikowanego podejścia. W 

laudacji wygłoszonej w roku 1932 przez N. Bohra znalazł się taki opis sylwetki E. 

Rutherforda:  

Jeżeli chciałbym opisać tak energiczną i wielostronną osobowość jednym słowem, to z 

pewnością użył bym słowa „prostota”. Rzeczywiście: wszystkie aspekty jego życia 

charakteryzują się prostotą podobną do tej, którą przypisuje się naturze, którą on jest 

w stanie odkryć, podczas gdy inni przed nim nie byli zdolni tego dokonać, gdzie inni 

nie byli w stanie niczego zaobserwować”. 

Z pewnością E. Rutherford był największym fizykiem eksperymentalnym swojej epoki. Jego 

osiągnięcia były tak ważne, że większość dokonań we współczesnej fizyce wynika z tego, co 

on opracował. Po analizie eksperymentów dotyczących rozpraszania cząstek alfa przez 

ciężkie jądra, które ostatecznie doprowadziły do jądrowego modelu atomu i do teorii widm 

atomowych opracowanych przez N. Bohra, E. Rutherford rozpoczął w 1915 roku serię 

eksperymentów nad rozpraszaniem cząstek alfa przez atomy lekkie. Eksperymenty te, mające 

na celu uzyskanie szczegółowych informacji o jądrze atomowym, doprowadziły do pierwszej 

sztucznie wywołanej transformacji jądra atomowego pierwiastka. Opis tego niezwykłego 

zjawiska, mającego miejsce w 1919 roku, znajduje się w czwartej z serii artykułów, które 

ukazały się w „Philosophical Magazine”. E. Rutherford rozpoczął dyskusję na temat swoich 

eksperymentów związanych ze zderzeniami cząstek spostrzeżeniem, że rad naniesiony w 

formie cienkiej powłoki na metal wytwarzał scyntylacje na ekranie pokrytym siarczkiem 

cynku. W tym przypadku ekran scyntylacyjny był jednak na tyle daleko, że obserwowane 

rozbłyski nie mogły być spowodowane cząstkami alfa emitowanymi przez rad, ponieważ 

takie cząstki ulegały absorbcji w powietrzu znajdującym się między radem a ekranem. W 

związku z tym założył, że cząstki powodujące scyntylacje mają wszelkie cechy szybko 

przemieszczających się protonów. Nie był pewny źródła tych protonów i zastanawiał się, czy 

pochodzą one z atomów wodoru zaadsorbowanych na powierzchni radu, czy też są wynikiem 

wybicia ich przez cząstki alfa z atomów radu. Oczywistym jest, że jon wodorowy, czyli atom 

tego pierwiastka pozbawiony elektronu, jest gołym protonem. Ponieważ zaobserwowane 

zjawisko było całkowicie nowe, E. Rutherford postanowił zbadać je bardziej szczegółowo, 
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chcąc oszacować energię, a właściwie zasięg cząstek wywołujących scyntylację i tym samym 

uzyskać pewne pojęcie o ich charakterze. Doświadczenia rozpoczął od umieszczenia układu 

eksperymentalnego, czyli próbki radu i ekranu scyntylacyjnego w naczyniu pozbawionym 

gazów (powietrza), starając się uzyskać możliwie największą próżnię. Następnie do układu 

wprowadzał różne gazy, poczynając od suchego tlenu i dwutlenku węgla. W obydwu 

przypadkach stwierdził, czego należało się spodziewać, że liczba scyntylacji zmniejszała się 

wraz ze wzrostem stężenia gazu w aparaturze. Wynik potwierdzał oczekiwanie, że cząstki 

podobne do protonów były efektywniej absorbowane (pozbawiane energii kinetycznej), gdy 

na ich drodze znajdowało się więcej cząsteczek gazu. Więcej atomów gazu oznaczało więcej 

zderzeń, co przekładało się na większą utratę energii i spowolnienie cząstek. E. Rutherford 

powtórzył eksperyment, używając pozbawionego wilgoci powietrza zamiast czystego tlenu 

czy dwutlenku węgla, i uzyskał, jak to sam określił, zaskakujący efekt. Otóż w tym wypadku 

liczba scyntylacji nie zmniejszyła się, jak należało oczekiwać, a wzrosła. Użycie przez niego 

słowa „zaskakujący” było raczej niedopowiedzeniem, gdyż E. Rutherford był z pewnością 

świadomy pełnego znaczenia tych wyników. Wykazał już, że sam tlen zmniejszał liczbę 

scyntylacji, tak że wzrost ich liczby mógł być spowodowany wyłącznie obecnością azotu w 

suchym powietrzu. Z tego wynikało, że cząsteczki alfa, przechodząc przez gaz, zderzały się z 

atomami azotu wytrącając z nich protony. W celu sprawdzenia tego wniosku E. Rutherford 

rozważył wszystkie inne możliwe źródła protonów, które mogły spowodować 

zaobserwowane scyntylacje, i wykazał jednoznacznie, że azot mógł być jedynym ich źródłem. 

Nadal nie wiedział, czy cząstki powodujące scyntylacje są protonami, czy jądrami 

atomowymi o masie 2, ale niezależnie od tego otrzymany wynik oznaczał, że jądro atomu 

azotu rozpadło się pod wpływem sił powstałych w wyniku zderzenia z szybką cząstką alfa 

oraz że uwolniony atom wodoru stanowi część jądra azotu. Wniosek ten był zgodny z 

zakresem drogi przebywanej przez atomy azotu po zderzeniu z cząstką alfa. Ponieważ są one 

mniej masywne niż atomy tlenu, powinny przemieszczać się o 19% dalej niż atomy tlenu 

ulegające podobnym zderzeniom. Jednak w tym wypadku atomy azotu przemieszczały się na 

odległość równą atomom tlenu. Jak zauważył E. Rutherford, jest to dokładnie tak, jak należy 

się spodziewać, jeśli energia zderzenia zostanie podzielona między wyrzucony proton i 

resztkowe jądro azotu.  

Znaczenie wyników tych eksperymentów dla przyszłości fizyki atomowej było 

dwojakie. Po pierwsze E. Rutherford wykazał eksperymentalnie, że jądra atomowe zawierają 

pojedyncze protony. Koncepcja ta była już rozpatrywana, ale nikt wcześniej nie udowodnił jej 

eksperymentalnie. Z drugiej strony eksperyment wykazał, że jądra atomowe mogą zostać 
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zaburzone i zmienione w inne; był to pierwszy przykład sztucznej przemiany pierwiastków 

chemicznych. Chociaż E. Rutherford nie miał pojęcia o naturze sił jądrowych, opracował 

prosty model (bliski współczesnej koncepcji) jądra azotu wyjaśniający wyniki eksperymentu. 

Zasugerował, że 14 cząstek znajdujących się wewnątrz jądra podzieliło się na trzy cząstki alfa 

i dwie inne cząstki, z których jedna jest protonem. Wyobraził sobie te dwie cząstki jako 

poruszające się w zewnętrznych obszarach jądra, gdzie łatwo mogły zostały wybite podczas 

kolizji z cząstkami alfa. Ponieważ w 1919 roku E. Rutherford nic nie wiedział o neutronach, 

mówił o dwóch zewnętrznych cząstkach jako albo dwóch jądrach wodoru, albo cząstce o 

masie równej 2. Obecnie wiemy, że jedna z tych cząstek jest protonem, a druga neutronem. 

Niejednorodność	atomów:	Francis	William	Aston	(1877–1945) 

Odkrycie przez Friederika Soddy’ego izotopów pierwiastków radioaktywnych około 

roku 1910, i badania ich dotyczące przeprowadzone w ciągu następnych trzech lat, musiały 

zasugerować więcej niż jednemu badaczowi, że podobna sytuacja powinna mieć miejsce w 

przypadku pierwiastków stabilnych. Nie było jednak jasne, w jaki sposób rozpocząć takie 

poszukiwania. Skonstruowanie przez J.J. Thomsona w roku 1912 aparatury będącej 

prototypem spektrometru masowego stworzyło możliwości badania stabilnych pierwiastków 

pod kątem ich składu izotopowego. J.J. Thomson przeanalizował próbkę czystego neonu i 

stwierdził, że w gazie zawarte są atomy o masach 20 i 22. Możliwość, że atomy o masie 22 

mogą być cząsteczkami będącymi połączeniem atomu neonu i dwóch atomów wodoru 

(NeH2), skłoniła J.J. Thomsona do zlecenia swojemu asystentowi F.W. Astonowi prac na 

rozdzieleniem składników gazu o różnych masach. Po wielu eksperymentach F.W. Astonowi 

udało się osiągnąć wynik wskazujący, że udało się rozdzielić te dwie frakcje neonu, ale 

wybuch I wojny światowej uniemożliwił dalsze badania. Podczas wojny F.W. Aston został 

przydzielony do Royal Aircraft Establishment stacjonującego w Farnborough. Właśnie wtedy 

wymyślił ideę rozszerzenia badań izotopowych poprzez opracowanie spektrografu masowego, 

urządzenia będącego ulepszeniem metody J.J. Thomsona. Spektrograf, który zaprojektował, 

został zbudowany w Cambridge w roku 1919. Szczegółowy opis urządzenia przedstawił w 

publikacji ogłoszonej w „Nature” w roku 1920, zatytułowanej Atoms and Isotopes, w której 

zamieścił zdjęcia widm masowych uzyskanych przy jego użyciu. 

 



258 
 

 
Wejście do Laboratorium Cavendisha (ilustracja z J. McKeen Cattell, The popular Science Monthly, New York, 
The Science Press, 1911) 

Neon był pierwszym pierwiastkiem analizowanym przy użyciu spektrografu, a uzyskane 

widma jednoznacznie pokazały istnienie dwóch izotopów, o masach 20 i 22. Spektrograf 

skonstruowany przez F.W. Astona został w ciągu następnych sześciu lat wykorzystany do 

analizy około 50 różnych pierwiastków, które pokazały niemal powszechne istnienie 

izotopów. Wyjątki pojawiły się jedynie w przypadku pierwiastków o nieparzystej liczbie 

atomowej, których widma pokazywały jedynie istnienie atomów o jednej masie.  

F.W. Aston założył, że najważniejszym wynikiem jego badań było odkrycie, że 

zmierzone masy atomowe wszystkich izotopów pierwiastków, poza wodorem, były 

wartościami całkowitymi w skali, w której masę tlenu przyjęto za równą 16. Nazwał to regułą 

liczby całkowitej. Kolejne dwa spektrometry masowe, o większej precyzji pomiaru, pozwoliły 

jednak pokazać, że nie jest to prawdą. W ten sposób badania F.W. Astona wykazały, że 

hipoteza Prouta, iż wszystkie atomy są zbudowane z atomów wodoru, stworzona ponad sto lat 

wcześniej i sporadycznie ożywiana, jest nie do utrzymania. Dodawanie odpowiedniej liczby 

mas wodoru nie odpowiada określonym masom kolejnych pierwiastków w układzie 

okresowym. Stało się również jasne, że masy atomowe nie są równe sumie odpowiednich 

udziałów 1/16 masy atomu tlenu. Z drugiej strony udowodnienie istnienia jądra atomowego 
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sprawiło, że wiadomym stało się, że wszystkie pierwiastki są zbudowane z protonów i 

elektronów, czyli elementarnego materiału konstrukcyjnego atomów wodoru. Nawet z tego 

punktu widzenia było oczywiste, że masy atomowe pierwiastków nie wynikają z prostego 

dodawania mas protonów i elektronów. Masa atomowa mierzona spektrografem wykazywała 

defekt masy w porównaniu z sumą mas wolnych cząstek składowych. Ten defekt masy został 

wyjaśniony na podstawie równania Einsteina wiążącego masę i energię, która została 

wypromieniowana w procesie tworzenia się jądra atomowego. W takim ujęciu była to energia 

wiązania cząstek elementarnych w jądrze atomowym, a im większy był defekt masy, tym 

stabilniejsze było jądro. Dalsze wyjaśnienia tego procesu musiały poczekać na pojawienie się 

eksperymentalnej fizyki jądrowej w latach trzydziestych XX w. i odkrycie neutronu.  

W tym miejscu należy podsumować znaczenie pojęć wprowadzonych do fizyki dzięki 

postępom w pomiarach mas atomowych. Liczbę atomową zdefiniowano jako liczbę 

(całkowitych) elementarnych jądrowych ładunków dodatnich; liczba masowa została przyjęta 

jako najbliższa liczba całkowita masy rozpatrywanego izotopu (później przyjęto, że jest to 

liczba protonów i neutronów w jądrze). Masa izotopu była jego masą na skali tlenowej (masa 

tlenu została przyjęta jako równa 16), chociaż później po odkryciu, że tlen również posiada 

izotopy, skalę zmieniono. Jako jednostkę masy przyjęto 1/16 masy najbardziej 

rozpowszechnionego izotopu tlenu, którego masa wynosi 16. Należy podkreślić, że znaczenie, 

jakiego nabrało określanie składu izotopowego pierwiastków i poszczególnych mas 

izotopowych, skłoniło wielu zdolnych badaczy do prac na tym polu i doprowadziło do 

wynalezienia kilku różnych typów spektrometrów masowych.  

F.W. Aston był synem kupca. Urodził się na przedmieściach Birmingham w Anglii. 

Jako młodzieniec wykazywał silne skłonności do eksperymentowania z urządzeniami 

mechanicznymi i chemikaliami. Ukończył szkołę średnią z najwyższymi wynikami w 

zakresie matematyki i nauk ścisłych, a następnie, w 1893 roku, wstąpił do Mason College, 

skąd trafił na Uniwersytet w Birmingham. Jego nauczycielami chemii w Birmingham byli 

W.A. Tilden i E. Frankland, natomiast fizykę studiował u J.H. Poyntinga. Pierwszy artykuł 

naukowy, napisany wspólnie z E. Franklandem, a dotyczący zagadnień z chemii organicznej, 

opublikował w w 1901 roku. Pracę badawczą wykonywał częściowo w laboratoriach 

uniwersyteckich, a częściowo w prywatnym laboratorium urządzonym jeszcze w 1896 roku 

na strychu swojego domu. Z tego laboratorium korzystał przez wiele lat. W roku 1900 

rozpoczął pracę w firmie piwowarskiej, którą kontynuował do roku 1905, kiedy to wrócił do 

zajęć uniwersyteckich dzięki uzyskaniu stypendium naukowego. W 1908 roku, po śmierci 

ojca, wybrał się w roczną podróż dookoła świata. Po powrocie kontynuował prace nad 
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konstrukcją rur wyładowczych połączonych z pompą próżniową własnej konstrukcji. Jego 

wybitne umiejętności w tej dziedzinie doprowadziły, w roku 1910, do nawiązania współpracy 

z J.J. Thomsonem w Cambridge. Trzy lata później wspólnie opracowywali aparaturę do 

badania promieni kanalikowych, i wreszcie w 1913 roku pracowali nad rozdzieleniem 

izotopów neonu. Po służbie wojskowej w czasie I wojny światowej F.W. Aston powrócił do 

Cambridge, gdzie podjął niezależne prace nad konstrukcją spektrografu masowego. W 1918 

roku został członkiem Trinity College i przez resztę życia mieszkał na terenie college’u. W 

roku 1922 jego prace nad izotopami zostały uznane za tak wybitne, że uhonorowano go 

Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Z biegiem lat, mimo zaangażowania wielu innych 

badaczy, F.W. Aston kontynuował prace nad zwiększeniem precyzji swojego spektrometru. 

Był silnym indywidualistą, mającym konserwatywne poglądy charakterystyczne dla osoby 

wychowywanej w późnym okresie wiktoriańskim. Lubił podróże i sport, a jego 

zainteresowanie muzyką i wiedza na jej temat były tak rozległe, że przez wiele lat służył jako 

krytyk muzyczny w „Cambridge Review”. W sprawach finansowych wykazywał niezwykłą 

sprawność, więc pod koniec życia zgromadził znaczne środki. Jego biograf z Królewskiego 

Towarzystwa podsumował jego życie, być może najtrafniej, słowami: „Życie Astona było 

łańcuchem nieprzerwanych sukcesów”. 

Promienie	rentgenowskie	w	badaniach	nad	budową	materii	

Zjawiska	interferencyjne:	Max	von	Laue	(1879–1960) 

Max von Laue, podobnie jak Max Born, był jednym z ostatnich wielkich fizyków 

żyjących w okresie od powstania teorii kwantowej i względności do czasów nowożytnych. 

Podobnie jak M. Born, M. von Laue przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju 

współczesnej fizyki, nie był jednak tak znany jak niektórzy z jego rodaków, np. Max Planck, 

Albert Einstein i Werner Heisenberg.  

M. von Laue urodził się 9 października 1879 roku w małej miejscowości Pfaffendorf 

niedaleko Koblencji. Tam też spędził dzieciństwo i lata wczesnej młodości. Po ukończeniu 

gimnazjum wstąpił na Uniwersytet w Strassburgu, na którym studiował matematykę i fizykę, 

a następnie udał się do Getyngi, Monachium i ostatecznie Berlina, gdzie w 1903 roku uzyskał 

stopień doktora w dziedzinie fizyki teoretycznej. Obrona doktoratu zapoczątkowała jedną z 

najbardziej produktywnych karier w historii współczesnej fizyki.  
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Chociaż wkład M. von Lauego do nauki można znaleźć we wszystkich dziedzinach 

fizyki, większość twórczych wysiłków poświęcił on na optykę fizyczną, termodynamikę i 

teorię względności. Był jednym z pierwszych, którzy dostrzegli wielkie znaczenie dzieła A. 

Einsteina, a jego książka o teorii względności wciąż jest jednym z najlepszych opracowań 

tego tematu. Zainteresowanie optyką skłoniło go do zajęcia się problemem interferencji 

światła. Gdy W. Roentgen odkrył promienie X, M. von Laue zwrócił swoją uwagę na 

zjawisko ich interferencji i natychmiast zaangażował się w dyskusje o naturze tego 

promieniowania. Było dla niego jasne, że jeśli promienie X są w rzeczywistości falami 

elektromagnetycznymi, to muszą charakteryzować się znacznie krótszą długością fali niż 

światło widzialne, ponieważ nie są załamywane lub uginane w taki sam sposób, jak światło. 

W związku z tym uważał, że jeśli uzyska się siatkę dyfrakcyjną z liniami położonymi 

znacznie bliżej niż w zwykłej siatce optycznej, to będzie można zaobserwować dyfrakcję tego 

promieniowania. To rozumowanie doprowadziło go do pomysłu użycia atomów tworzących 

strukturę kryształu jako siatki dyfrakcyjnej. Po opracowaniu teorii tego typu dyfrakcji M. von 

Laue przeprowadził wspólnie z Walterem Friedrichem i Paulem Knippingiem eksperyment, 

którego wyniki całkowicie poparły tę teorię ,a w 1914 roku M. von Laue otrzymał Nagrodę 

Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie dysfrakcji promieni rentgenowskich na kryształach.  

M. von Laue pracował nie tylko nad dyfrakcją promieni rentgenowskich. Wniósł także 

istotny wkład w rozwój optyki fizycznej, krystalografii, teorii elektromagnetycznej, teorii 

względności, nadprzewodnictwa, teorii ciała stałego i teorii atomowej. Ponad 130 jego 

oryginalnych artykułów ukazało się w najważniejszych czasopismach fizycznych na świecie. 

Oprócz prac stricte naukowych napisał wiele artykułów na temat historycznych aspektów 

fizyki, ze szczególnym naciskiem na role poszczególnych fizyków w rozwoju tej dziedziny 

nauki.  

Gdy M. von Laue prowadził pionierskie badania związane z teorią dyfrakcji 

rentgenowskiej, był zatrudniony na stanowisku adiunkta fizyki teoretycznej na Uniwersytecie 

w Monachium. Opuścił to miasto w 1914 roku, aby objąć katedrę fizyki teoretycznej na 

Uniwersytecie we Frankfurcie, gdzie pracował aż do roku 1919, kiedy to otrzymał stanowisko 

profesora fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Berlinie. Jednocześnie został dyrektorem 

Instytutu Fizyki Fryderyka Wilhelma w Berlinie, na której to posadzie pozostał do 1943 roku. 

Następnie przeniósł się do Instytutu Fizyki Maxa Planck.a w Getyndze, a w roku 1957 został 

dyrektorem Instytutu Fizyki, Chemii i Elektrochemii w Instytucie Fryderyka Wilhelma w 

Berlinie. W roku 1953 został dyrektorem Instytutu Fritza Habera Towarzystwa Maxa Plancka 

w Berlinie-Dahlem.  
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Po odkryciu przez Wilhelma Roentgena w 1895 roku promieni X pojawiły się 

kontrowersje co do ich natury. To, że nie ulegały one wpływowi pól elektrycznych lub 

magnetycznych, nie stanowiło wyraźnego dowodu, że nie są cząstkami, ponieważ mogły 

stanowić strumień jakichś cząstek pozbawionych ładunku i tym samym niereagujących na siły 

elektromagnetyczne. Nie było też oczywiste, że są to fale elektromagnetyczne, gdyż bardzo 

trudno było zaobserwować ich falowy charakter, jako że długość fali tego promieniowania 

jest bardzo mała. Niemniej jednak do roku 1911 zgromadzono wiele dowodów popierających 

hipotezę o elektromagnetycznym charakterze tego promieniowania. Doświadczenia Ch.G. 

Barkli z 1911 roku pokazały, że promienie X ulegają rozpraszaniu, podobnie jak światło 

widzialne, na zawiesinie małych cząstek. Co więcej, Ch.G. Barkla wykazał również, że 

promienie X mogą wzbudzać atomy w ciałach stałych i prowadzić do ich fluorescencji. Oba 

te zjawiska przekonały Maxa von Lauego, że promienie X to fale elektromagnetyczne, ale o 

tak małej długości, że ich falowy charakter byłby bardzo trudny do zaobserwowania w 

warunkach zwykłych eksperymentów z interferencją i dyfrakcją. Fakt, że promienie X mają 

charakter elektromagnetyczny, był dla M. von Lauego oczywisty, jednak wyzwaniem było 

opracowanie metody demonstracji interferencji fal rentgenowskich.  

Aby docenić złożoność problemu, musimy zrozumieć, że obserwowalna interferencja 

między falami może wystąpić tylko wtedy, gdy wymiary cząstek, szczelin lub innych źródeł 

interferencji nie są dużo większe niż długość samej fali. Fale światła widzialnego mogą 

oddziaływać, i dawać obserwowalne zjawisko interferencji, gdy przechodzą przez dwa małe 

otwory położone bardzo blisko siebie. W ten sam sposób światło odbite od powierzchni 

bardzo wielu blisko rozmieszczonych, równoległych linii (siatka dyfrakcyjna) ulega 

interferencji lub dyfrakcji. Ponieważ światło widzialne jest zbiorem fal o długości od 400 do 

800 nm, aby uzyskać dobry obraz interferencyjny, należy posłużyć się siatką mającą od 

kilkuset do 12 000 linii na cal. Taka siatka jest natomiast zbyt gruba dla promieniowania 

rentgenowskiego, którego długość fali jest od 100 do 1000 razy mniejsza od długości fal 

światła widzialnego. W związku z tym M. von Laue wpadł na genialny pomysł użycia 

regularnego układu atomów w strukturze kryształu jako siatki dyfrakcyjnej. Pomysł ten opiera 

się na pracach Augusta Bravaisego, który w 1850 roku zasugerował, że kryształ ma regularną 

strukturę sieciową z atomami znajdującymi się w punktach węzłowych. Różnica między 

strukturą sieci krystalicznej a zwykłą siatką polega na tym, że pierwsza jest siecią 

przestrzenną, a zatem trójwymiarową, podczas gdy druga jest płaskim wzorem 

dwuwymiarowym. Oprócz różnicy złożoności problem rozchodzenia się fal rozproszonych na 

tych dwóch rodzajów siatek jest taki sam. Dodatkowo, ponieważ odległość między dwoma 
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sąsiadującymi atomami w krysztale wynosi około 1/100 000 000 cm, wzór geometryczny jest 

właściwy dla promieni X, które mają długości fal o tym samym rzędzie wielkości.  

Teoretyczna analiza interferencji promieni rentgenowskich rozproszonych na 

krysztale, jak określił to M. von Laue, jest w istocie dość prosta. Ponieważ atomy w krysztale 

są rozmieszczone symetrycznie, można wyobrazić sobie kryształ jako składający się z 

elementarnych wzorów lub komórek, które są powtarzane w przestrzeni, podobnie jak wzór 

na tapetach lub wykładzinach podłogowych. Komórkę elementarną określają trzy wektory 

wychodzące z punktu odniesienia. Położenie dowolnego atomu w krysztale w stosunku do 

tego punktu odniesienia można obliczyć przez podwojenie, potrojenie, czterokrotność itd. 

wektora (to jest odkładanie tych wektorów jeden po drugim), aż dotrzemy do danego atomu w 

krysztale. Proces ten przypomina dotarcie do dowolnego zakątka w mieście, w którym ulice 

tworzą regularny wzór. Zawsze możemy dostać się do dowolnego miejsca, jeśli będziemy 

podążać jedną ulicą po drugiej. To poglądowe wyjaśnienie jest treścią pierwszego równania w 

słynnym artykule M. von Lauego z 1913 roku, dotyczącym interferencji promieniowania 

rentgenowskiego. Załóżmy teraz, że atom w sieci krystalicznej pod wpływem 

promieniowania rentgenowskiego zaczyna wibrować i wysyłać we wszystkich kierunkach 

fale. To, w jaki sposób fala taka będzie zachowywać się w dużej odległości od atomu, który ją 

generuje, opisał M. von Laue odpowiednimi równaniami matematycznymi. Aby określić 

całkowity wkład wszystkich atomów w sieci kryształu, należy zsumować wkład pochodzący 

od wszystkich atomów z uwzględnieniem, że każdy z nich znajduje się w innej odległości od 

punktu początkowego. Ponadto M. von Laue zdał sobie sprawę, że musi uwzględnić fakt, iż w 

danym momencie obecne jest nie tylko pole elekromagnetyczne pochodzące od wzbudzonych 

atomów, ale również pole wzbudzające, czyli padające na kryształ fale promieniowania 

rentgenowskiego. Inaczej mówiąc, podczas gdy wzbudzone atomy w krysztale emitują fale, w 

kierunku kryształu biegną fale promieniowania wzbudzającego, a oba te czynniki wpływają 

na natężenie pola elektromagnetycznego. W ten sposób pole elektromagnetyczne w danym 

punkcie przestrzeni trójwymiarowej jest wynikiem nałożenia generowanych przez atomy fal 

kulistych i wzbudzającej fali płaskiej. Takie oddziaływanie należy odnieść do sumy 

wszystkich atomów w krysztale. Z rozważań M. von Lauego wynikało, że intensywność 

promieniowania zmienia się od punktu do punktu w konkretnej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku padającego promieniowania wzbudzającego, a płytka fotograficzna umieszczona w 

tej płaszczyźnie powinna pokazać obraz dyfrakcyjny, oczywiście pod warunkiem, że 

promieniowanie rentgenowskie ma charakter falowy. Analiza obrazu pojawiającego się na 

płycie fotograficznej (obecnie używa się odpowiednich detektorów i analizy komputerowej) 
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nie tylko pozwoliła obliczyć długość fali promieniowania rentgenowskiego, ale również 

dostarczała wielu informacji o strukturze kryształu. Jak wspomnieliśmy, właśnie za odkrycie 

zjawiska dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w kryształach M. von Laue otrzymał w 

1914 roku Nagrodę Nobla.  

Druga cześć słynnej pracy M. von Lauego poświęcona była eksperymentalnej 

weryfikacji matematycznej analizy problemu. Jego pomysł został zrealizowany przez Waltera 

Friedricha, asystenta, wspólnie z doktorantem Paulem Knippingiem, pracującym u W. 

Roentgena nad zagadnieniem rozpraszania promieni rentgenowskich przez materię. Do 

doświadczeń wykorzystano wcześniej zbudowaną aparaturę, w której wiązka promieni 

rentgenowskich padała na kryształ przez niewielki otwór w ołowianej osłonie i kolimator. Za 

kryształem umieszczano płyty fotograficzne w kilku różnych położeniach. Do badań wybrano 

kryształ uwodnionego siarczanu(VI) miedzi(II) ze względu na łatwość otrzymania kryształów 

tego związku. Pierwsze pomiary nie przyniosły oczekiwanych wyników; dopiero ustawienie 

kliszy w pozycji, którą uczeni wcześniej uważali za nierokującą sukcesu, pozwoliło 

zaobserwować na zdjęciu poza plamką centralną kilka bocznych, które można było przypisać 

promieniom ugiętym. Dla pełnego sukcesu należało jeszcze udowodnić, że przyczyną 

wystąpienia plamek bocznych jest uginanie się promieni, a nie inne zjawiska, jak emisja 

elektronów wtórnych czy promieni ultrafioletowych. W tym celu W. Friedrich i P. Knipping 

wykonali szereg eksperymentów, które niezbicie udowodniły, że źródło promieni 

wywołujących boczne plamki znajduje się w krysztale. Dzięki badaniu absorpcji wiązek 

ugiętych przez przepuszczanie ich przez blaszki wykonane z aluminium udowodnili, że 

przenikliwość odpowiada promieniom Roentgena, a wyklucza elektrony czy ultrafiolet. 

Ostatecznie po zmianie kryształu na siarczek cynku (ZnS, blendę cynkową) wykazali, że 

rozmieszczenie plamek zależy od rodzaju kryształu i kierunku przepuszczania promieni przez 

kryształ. 
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Przykładowy dyfraktogram Lauego kryształu w układzie regularnym 

4 maja 1912 roku na adres Bayerische Akademie der Wissenschaften w Monachium 

została wysłana koperta zawierająca wstępny raport ze wspomnianego eksperymentu. 

Dokument dotyczył doświadczalnych badań wykazujących, że promienie rentgenowskie są 

falami, czego wcześniej nie udało się pokazać, poczynając od chwili ich odkrycia, a więc 

przez 17 lat, oraz że kryształ stosowany jako siatka dyfrakcyjna dla tych promieni ma 

strukturę sieciową na poziomie atomowym. 8 czerwca oraz 6 lipca 1912 roku A. Sommerfeld, 

członek Bawarskiej Akademii Nauk w Monachium, przedstawił w Akademii dwie prace M. 

von Lauego, W. Friedricha i P. Knippinga. Prace te zaakceptował też W. Röntgen. Zostały 

one opublikowane w periodyku Akademii „Sitzungsberichte”. Pierwsza praca obejmowała 8,5 

strony sygnowanych nazwiskiem Maxa von Lauego, na których podano teorię dyfrakcji 

promieni rentgenowskich na trójwymiarowej siatce, oraz 11 stron sygnowanych przez W. 

Friedricha i P. Knippinga, na których opisano przeprowadzone eksperymenty i przedstawiono 

11 diagramów Lauego. W drugiej publikacji Max von Laue zastosował wzory ogólnej teorii 

dyfrakcji do analizy rentgenogramu sfalerytu (ZnS) wykonanego dla promieniowania o 

długości fali około 1,5 Å, padającego zgodnie z czterokrotną osią symetrii. Pokazał, że jeżeli 

jest znana długość fal promieniowania, to doświadczalnie można wyznaczyć odległości 

międzypłaszczyznowe w krysztale. Zastosowane promieniowanie rentgenowskie pozwoliło 

stwierdzić regularną symetrię sfalerytu. Jednocześnie z prezentacją A. Sommerfelda w 

Monachium Max von Laue 8 czerwca 1912 roku sam przedstawił raport dotyczący odkrycia 

dyfrakcji promieni rentgenowskich Berlinskiemu Towarzystwu Fizycznemu. Podczas gdy w 

Monachium prace te spotkały się z uwagami krytycznymi, to w Berlinie zostały przyjęte 

entuzjastycznie, szczególnie przez astronoma i fizyka Karla Schwarzschilda. Eksperyment M. 
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von Lauego wykazał, że zgodnie z przypuszczeniami kryształy złożone są z regularnie 

rozłożonych atomów, oddalonych od siebie o kilka angstremów. Analiza dokonana przez M. 

von Lauego pozwoliła na uzyskanie warunków określających dyfrakcję.  

Prawo	Braggów:	William	Henry	Bragg	(1862–1942)	i	William	

Lawrence	Bragg	(1890–1971) 

Sugestia M. von Lauego, że kryształ powinien działać jako siatka dyfrakcyjna dla 

promieni rentgenowskich, a tym samym dostarczyć dowód na to, że są one falami 

elektromagnetycznymi o bardzo małej długości, był, jak widzieliśmy, dokładnie 

zweryfikowany w 1912 roku w eksperymencie W. Friedricha i P. Knippinga. Wniosek von 

Lauego, że wzór plamek zarejestrowanych na płycie fotograficznej odpowiada dyfrakcji 

promieni rentgenowskich na trójwymiarowej siatce krystalicznej, został przeanalizowany 

przez Williama Lawrence’a Bragga, młodego studenta pracującego w laboratorium J.J. 

Thomsona w Cambridge. W.L. Bragg podał prostsze wyjaśnienie obrazu dyfrakcyjnego. 

Wzorem swojego bardziej w tym czasie utytułowanego ojca Williama Henry’ego w sporze o 

istotę promieniowania odkrytego przez W. Röntgena, zajmował pozycję zwolenników jego 

korpuskularnego charakteru. Jednak wobec dowodów przeczących takiemu podejściu 

dostarczonych przez badania Maxa von Lauego W.L. Bragg nie mógł dłużej podtrzymywać 

swego stanowiska. Porzucił dotychczasowe projekty badawcze i poświęcił się wyjaśnieniu 

obrazu dyfrakcyjnego uzyskanego przez von Lauego. W sierpniu 1912 roku, po ukończeniu 

studiów w Cambridge, W.L. Bragg wykonał badania kryształów metodą opisaną przez von 

Lauego. W krysztale atomy są regularnie rozmieszczone w przestrzeni w taki sposób, że jeśli 

na płaszczyźnie znajduje się jeden zbiór atomów, na przykład atomów tworzących 

powierzchnię kryształu, to równoległa do niej płaszczyzna może zawierać kolejny zestaw 

atomów leżących pod warstwą powierzchniową. Fale promieniowania rentgenowskiego 

odbijane przez atomy leżące w dolnej płaszczyźnie mogą, ale nie muszą, znajdować się w tej 

samej fazie, co fale odbite od warstwy górnej. To, czy fale odbite od obydwu warstw znajdą 

się w fazie czy też nie, zależy od odległości pomiędzy płaszczyznami, długości fali 

promieniowania ani kąta padania. Zależność tę można łatwo wyznaczyć z warunków 

geometrycznych, co też uczynił W.L. Bragg. W czasie, gdy konstruował swoje równanie, 

wiedziano, że promieniowanie rentgenowskie powstaje w wyniku nagłego wyhamowania 

elektronów w momencie ich uderzenia w antykatodę zbudowaną z ciężkiego metalu. Zgodnie 

z klasyczną teorią elektromagnetyzmu takie spowolnienie elektronu było związane z emisją 

promieniowania. W roku 1898 G.J. Stoney wykazał, że strumień takich impulsów, z których 
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każdy pochodzi od pojedynczego elektronu, można traktować jako widmo ciągłe. Z drugiej 

strony C.G. Barkla dowiódł, że gdy promienie X uderzają w inną substancję, to może ona 

emitować promieniowanie charakterystyczne o jednej długości fali lub promieniowanie w 

pewnym zakresie długości fal, bądź też rozpraszać padające na nią promienie rentgenowskie. 

Wiedza na ten temat była wówczas bardzo fragmentaryczna, a ponadto zagadnienie struktury 

kryształów znano jedynie w bardzo podstawowym zakresie. 

 
Spektrometr skonstruowany przez Williama Henry’ego Bragga w roku 1912 (zdjęcie pochodzi ze zbiorów 
Science Museum London/ Science and Society Picture Library) 

W celu zbadania spektrum źródła promieniowania rentgenowskiego William Henry 

Bragg skonstruował spektrometr pod wieloma względami podobny do zwykłych 

spektrometrów optycznych. Aby uzyskać równoległe wiązki badanego promieniowania, użył 

kolimatora będącego ołowianym blokiem z otworem, którego średnicę można było regulować 

za pomocą szczeliny. Promieniowanie rentgenowskie opuszczające kolimator w postaci 

cienkiej wiązki kierowane było na kryształ analizujący umieszczony na obrotowym stole, 

którego oś pionowa wyznaczała środek aparatu. Kryształ ustawiano w taki sposób, aby 

płaszczyzna odbicia znajdowała się w osi stołu. Promień rentgenowski odbity od powierzchni 

kryształu był kierowany do komory jonizacyjnej, w której zmierzona wielkość prądu była 

proporcjonalna do intensywności odbitego promieniowania. Względne natężenia 

promieniowania lampy szacowano na podstawie wielkości rejestrowanych w komorze 
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jonizacyjnej prądów. W doświadczeniu jako antykatodę wykorzystano platynę. Na podstawie 

przedstawionych rozważań można by oczekiwać, że zaobserwowane zostanie widmo ciągłe i, 

na podstawie wyników Barkli, być może również promieniowanie charakterystyczne. Gdy 

jednak do doświadczenia użyto kryształu soli kamiennej jako odbijającego analizatora i 

powoli zmieniano kąt padania, stwierdzono, że natężenie promieniowania odbijanego układa 

się w postać krzywej mającej trzy maksima, co świadczyło o obecności trzech 

monochromatycznych promieni. Dalej stwierdzono, że zastosowanie innej powierzchni 

kryształu odbijającego, jak również kryształu wykonanego z siarczku cynku, daje ten sam 

wynik. W ten sposób odkryto, że widmo emisyjne promieniowania rentgenowskiego 

antykatody składa się z widma ciągłego, na które nałożone były określone 

monochromatyczne linie. W.H. Bragg wykazał później, że te charakterystyczne linie, które 

stały się znane jako linie emisji K, rzeczywiście były charakterystyczne dla metalu 

emitującego promienie. H.G.J. Moseley niedługo później pokazał, że linie K są 

charakterystyczne dla wszystkich pierwiastków chemicznych używanych jako antykatoda w 

lampie rentgenowskiej, i że częstotliwość tych linii wzrasta, z pewnymi wyjątkami, wraz ze 

wzrostem masy atomowej pierwiastka antykatody. Wyjątki te są niezwykle istotne, gdyż 

rzucają nowe światło na układ okresowy pierwiastków, co zostanie omówione w części 

poświęconej H.G.J. Moseleyowi.  

Aby znaleźć rzeczywistą długość fali linii rentgenowskich, W.H. Bragg musiał znać 

wartość odległości międzypłaszczyznowych w krysztale odpowiednią do jego orientacji. Do 

określenia orientacji (a tym samym powierzchni odbijającej promienie X) uczony 

wykorzystał tak zwane wskaźniki Millera czyli liczby całkowite definiujące położenie 

płaszczyzn sieciowych w krysztale. Płaszczyzny atomowe odpowiadające wskaźnikom 

Millera 100, 110 i 111 dla układu regularnego, w którym krystalizuje sól kamienna, zostały 

określane przez W.H. Bragga w pracy z 1913 roku, The Reflection of X rays by Crystals, 

której współautorem jest jego syn. 
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Dyfrakcja promieni rentgenowskich na strukturze krystalicznej 

Znaczenie tych badań było dwojakie. Po pierwsze wykazały one, że widmo 

promieniowania rentgenowskiego pierwiastka jest dla niego charakterystyczne. Po drugie 

pokazały, że promieniowanie rentgenowskie można wykorzystać jako potężny i precyzyjny 

środek analizy kryształów. Oba te odkrycia otworzyły szerokie pole badań. Wyniki analizy 

dokonanej przez Williama Lawrenca Bragga oraz późniejsze rezultaty własnych badań 

zmusiły Williama Henry’ego Bragga do odrzucenia korpuskularnej teorii promieni 

rentgenowskich. W listopadzie 1912 roku napisał: „..problem leży nie w tym, by dokonać 

wyboru pomiędzy dwoma teoriami promieni rentgenowskich, lecz w tym, by znaleźć teorię 

łączącą w sobie możliwości obu teorii”. Wyprzedził w ten sposób hipotezę fal materii L. de 

Brogliego i jej doświadczalne potwierdzenie uzyskane za pomocą dyfrakcji elektronów, 

dokonane przez C. Davissona i L. Germera w roku 1927. 

William Henry Bragg, syn emerytowanego oficera marynarki handlowej, urodził się 2 

lipca 1862 roku na farmie niedaleko Carlisle w północnej Anglii. W wieku siedmiu lat został 

wysłany do szkoły, a w 1875 roku, jako 13-;atek, do King William College na Wyspie Man. 

W college’u wyróżniał się szczególnie w zakresie nauk ścisłych, zwłaszcza w matematyce. W 

szkole panowała jednak skrajnie religijna atmosfera, która działała na niego przygnębiająco, a 

wygłaszane tam kazania kładące nacisk na kary za grzechy wywoływały u niego ostry lęk i 

depresję. W 1881 roku, w wieku 19 lat, wstąpił do Trinity College w Cambridge. W 1884 

roku uzyskał stopień licencjata z trzecią lokatą z pierwszej części egzaminów końcowych z 

matematyki. Ten sukces był zupełnie nieoczekiwany; wiele lat później uczony pisał o nim: 

„Zostałem wyniesiony do nowego świata, nabrałem pewności siebie, byłem niezwykle 

szczęśliwy i wciąż czuję z tego radość”. Szczególnie miłym akcentem były gratulacje złożone 
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W.H. Braggowi przez przyszłego wielkiego filozofa Alfreda Northa Whiteheada, zdającego 

egzaminy rok wcześniej i ponownie z rocznikiem Bragga, który ściskając mu dłoń, 

powiedział „Czy czwarty może pogratulować trzeciemu?”.  

W.H. Bragg kontynuował naukę w Cambridge przez kolejny rok. po czym całkiem 

przypadkowo dowiedział się, że Horace Lamb zrezygnował z profesury matematyki i fizyki 

na Uniwersytecie w Adelajdzie w Australii. Po rozmowie z J.J. Thomsonem i samym H. 

Lambem, którzy przybyli do Anglii, W.H. Bragg zaaplikował na to stanowisko i wkrótce 

otrzymał pozytywną odpowiedź. Studia W.H. Bragga obejmowały tylko minimalny zakres 

fizyki, ale elektorowie, kierujący się opiniami J.J. Thomsona i W. Lamba, nie odnieśli się do 

tego problemu w przygotowanych referencjach. W.H. Bragg nadrobił zaległości podczas 

podróży do Australii. W nowym otoczeniu czuł się zupełnie jak w domu. Jego nieśmiałość 

zniknęła, lubił uczyć, a dzięki wytrwałości stał się doskonałym wykładowcą. W 1889 roku 

poślubił Gwendoline Todd, córkę naczelnika poczty i astronoma rządu Australii Południowej.  

W.H. Bragg nie zajmował się badaniami naukowymi aż do roku 1904, kiedy to 

poproszono go o przewodniczenie na jednym z paneli dyskusyjnych na zebraniu Australian 

Association for the Advancement of Science w Dunedin. Jako temat wiodący wybrał 

radioaktywność. Tematyka ta tak go zainteresowała, że rozpoczął eksperymenty związane z 

pomiarami torów cząstek alfa i efektami jonizacji przez nie wywoływanymi. W ten sposób, w 

wieku 41 lat, rozpoczął badania – poza terenem swojego kraju, z niewielkim wsparciem, bez 

kontaktu z uczonymi pracującymi w renomowanych ośrodkach, a tym samym pozbawiony 

stymulacji wynikającej ze współpracy z badaczami zajmującymi się tą samą tematyką. Szanse 

na sukces w takiej sytuacji były raczej mizerne. Zaskakujące jest zatem, że prace prowadzone 

przez W.H. Bragga w ciągu następnych kilku lat doprowadziły do tego, że E. Rutherford 

zaproponował mu członkostwo w Towarzystwie Królewskim. Zaszczyt ten został mu 

przyznany w roku 1907. Rok później otrzymał katedrę w fizyki na Uniwersytecie w Leeds i 

powrócił w ten sposób na obszar głównego nurtu badań naukowych w zakresie fizyki w 

Europie.  

W Leeds W.H. Bragg powrócił do badania promieniowania rentgenowskiego: 

analizował efekt jonizacji wywoływany elektronami wtórnymi generowanymi przez to 

promieniowanie. Gdy w 1912 roku W. Friedrich, P. Knipping i M. von Laue ogłosili odkrycie 

dyfrakcji promieni X, W.H. Bragg był gotowy do zastosowania tych wyników w szerszych 

badaniach. Odkrycie przez niego widma promieniowania X pierwiastków i zastosowanie go 

do analizy kryształów było podstawą do przyznania muw 1915 roku Nagrody Nobla z fizyki, 

którą otrzymał wraz z synem. Miał wtedy 53 lata, a William Lawrence, jego syn, zaledwie 25. 
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Zarówno ojciec, jak i syn aktywnie uczestniczyli w tamtym czasie w pracy naukowej, 

wspierając udział Anglii w I wojnie światowej. Ojciec, William Henry Bragg, w 1915 roku 

objął stanowisko profesora w University College w Londynie, które piastował do 1923 roku, 

kiedy to został wybrany na przewodniczącego Royal Institution i zastąpił na tym stanowisku 

sir Jamesa Dewara. Godność tę piastował aż do śmierci, która nastąpiła 12 marca 1942 roku.  

Wśród zaszczytów uzyskanych przez W.H. Bragga można wymienić szlachectwo 

otrzymane w roku 1920, Medal Copleya Towarzystwa Królewskiego z roku 1930, Order 

Zasługi przyznany mu w roku 1931, a także prezydenturę Royal Society uzyskaną w roku 

1931, gdy liczył sobie 73 lata. Był autorem niezwykle popularnych wykładów 

bożonarodzeniowych dla młodzieży, które dotyczyły takich tematów, jak „Świat wieku”u" 

(The World of Sound), „O naturze rzeczy” (Concerning the Nature of Things), „Rzemiosło i 

nowa wiedza” (Old Trades and New Knowledge) oraz „Wszechświat światła” (Universe of 

Light)”. Wszystkie wykłady zostały opublikowane i są arcydziełami prozy naukowej. Ci, 

którzy mieli szczęście być słuchaczami W.H. Bragga, pamiętali go przez całe życie. Z 

łagodną, ciepłą powagą mówił o rzeczach skomplikowanych w sposób zrozumiały i 

naturalny. Był szczerym człowiekiem o głębokim wnętrzu, pełnym entuzjazmu dla nauki i 

nowych pomysłów. Biorąc pod uwagę jego późny start w nauce, osiągnięcia, jakie uzyskał, są 

wielkim hołdem dla jego energii i zdolności. 

William Lawrence Bragg urodził się w Adelaide w Australii 31 marca 1890 roku. W 

tym także mieście studiował na uniwersytecie, który ukończył z wyróżnieniem z matematyki 

w roku 1908. W następnym roku wstąpił do Trinity College w Cambridge, który ukończył z 

pierwszą lokatą w zakresie nauk przyrodniczych w roku 1912. W listopadzie tego roku 

opublikował pierwszy artykuł w „Proceedings of Cambridge Philosophical Society”. Uprościł 

w nim analizę zjawiska dyfrakcji rentgenowskiej M. von Lauego. To dzięki tej pracy oraz 

następnej, napisanej wspólnie z ojcem, uzyskał w 1915 Nagrodę Nobla. Wspólne badania ojca 

i syna nad analizą rentgenowską kryształów, prowadzone w latach 1912–1915, zostały 

opublikowane w książce X Rays and Crystal Structure, wydanej w roku 1915.  

Po zakończeniu I wojny światowej młody Bragg objął fotel Langworthy’ego profesora 

fizyki na Uniwersytecie w Manchesterze. Miał wtedy 29 lat. W mieści tym pozostał do roku 

1937, kiedy został mianowany dyrektorem National Physical Laboratory. W 1938 roku objął, 

po śmierci E. Rutherforda, stanowisko profesora fizyki w laboratorium Cavendisha. Na tej 

posadzie pozostał do roku 1953, w którym został pełnoetatowym profesorem chemii i 

dyrektorem naukowym Royal Institution of Great Britain. Przeszedł na emeryturę w 1965 

roku. Podobnie jak jego ojciec, William Lawrence lubił prowadzić wykłady naukowe dla 
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młodzieży. Tytuł szlachecki otrzymał w 1941 roku. Zmarł 1 lipca 1971 roku w Waldringfield 

w Wielkiej Brytanii. 

Liczba	atomowa:	Antonius	van	den	Broek	(1870–1926) 

Wiele idei fizycznych znalazło się w centrum uwagi w wyniku niemalże 

równoczesnego pojawienia się nowych koncepcji. Pojęcie liczby atomowej wydaje się 

wpisywać w ten trend. W tym przypadku wpływ miały rozwój teorii Rutherforda dotyczącej 

odziaływania cząstek alfa z materią oraz pomiary rozpraszania promieniowania 

rentgenowskiego C.G. Barkli. Wszystkie wyniki doświadczeń prowadziły do wniosku, że 

liczba elektronów w atomie jest równa połowie jego ciężaru atomowego, z tym że, jak 

wskazał C.G. Barkla, zależność ta dotyczy tylko pierwiastków lekkich. Dane 

eksperymentalne zebrane na podstawie rozpraszania promieniowania rentgenowskiego dla 

węgla wskazywały liczbę elektronów w atomie tego pierwiastka równą 6, czyli dokładnie 

połowę jego masy atomowej. Opracowanie przez E. Rutherforda modelu atomu 

zawierającego jądro ponownie podniosło kwestię liczby atomowej. W roku 1911 model 

Rutherforda i koncepcję Barkli można było rozpatrywać jedynie jako przypuszczalne 

możliwości.  

Wątpliwości w tym temacie próbował rozwiać holenderski fizyk Antonius van der 

Broek. W krótkiej notatce wysłanej do „Nature” w 1911 roku zasugerował, że ponieważ masa 

atomowa uranu (był to wówczas najcięższy znany pierwiastek) wynosi około 240, to z 

koncepcji Rutherforda i Barkli wynika, że w układzie okresowym znajduje się 120 

pierwiastków. A. van der Broek oparł się na konstrukcji układu okresowego Mendelejewa i 

określił średnią różnicę pomiędzy kolejnymi masami atomowymi jako równą 2, z czego 

wynikało, że skoro ciężar uranu to 240, to pierwiastków w układzie musi być 120. Dalej 

uczony stwierdził, że jeżeli układ Mendelejewa jest prawidłowy, to każdy pierwiastek musi 

charakteryzować się liczbą określającą liczbę ładunków dodatnich i ujemnych w atomie. A. 

van der Broek zauważył, że wynikałoby z tego, że atom uranu ma 120 jednostek ładunku 

dodatniego i taką samą liczbę jednostek ładunku ujemnego, przy czym nie określił lokalizacji 

tych ładunków w atomie. Dwa lata później, w drugim liście do „Nature”, A. van der Broek 

powrócił do idei liczby atomowej, stwierdzając, że „każda określona ilość ładunku zawartego 

w atomie odpowiada danemu pierwiastkowi”. W międzyczasie badania pokazały jednak, że 

liczba ładunków dodatnich w jądrze uranu nie odpowiada nawet połowie jego masy 

atomowej. Z teorii opisującej atom Rutherforda wynikało, że liczba rozproszonych cząstek 

alfa przypadająca na jeden atom materiału rozpraszającego podzielona przez kwadrat ładunku 
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jądra powinna być stała. A. van der Broek, który opisał tę zależność w swoim artykule, 

zauważył, że ładunek jąder materiału folii użytych w doświadczeniach H. Geigera i E. 

Marsdena był nieznany, więc aby zachować stałość tego współczynnika, użyli oni liczby 

proporcjonalnej do masy atomowej, gdy opracowywali matematycznie wyniki 

eksperymentów. Następnie podał dwa zestawy danych z publikacji Geigera i Marsdena, z 

których wynikało, że stosunek liczby rozproszonych cząstek do kwadratu masy atomowej nie 

jest stały, a wykazuje znaczny spadek w miarę wzrostu masy atomowej dla takich 

pierwiastków, jak miedź, srebro, cyna, platyna i złoto. Z drugiej strony jeżeli masę atomową 

zastąpi się liczbą porządkową pierwiastka w układzie okresowym, uzyskuje się stałą wartość 

tego stosunku. Zasadniczo stanowi to podstawę idei liczby atomowej, której odkrycie 

przypisuje się właśnie A. van der Broekowi. Należy podkreślić, że dowody na doniosłość idei 

liczby atomowej wynikają z bardzo silnego wsparcia ze strony badań H. Moseleya, o czym 

będzie jeszcze mowa.  

Trzeba jeszcze odnieść się do ostatniego zdania A. van den Broeka zamieszczonego w 

notatce z 1913 roku opublikowanej w „Nature”. Napisał on: „Skoro zakładamy, że masa 

atomu wynika zdecydowanie w największej części z obecności cząstek alfa, to jądro musi też 

zawierać elektrony, które kompensują ładunek dodatni”. Elektrony i protony były wówczas 

jedynymi znanymi cząsteczkami elementarnymi. Masę elektronów można zaniedbać w 

pierwszym przybliżeniu, ponieważ jest ona około 2000 razy mniejsza od masy protonu. Jeżeli 

teraz spróbujemy pogodzić masę atomową miedzi z liczbą atomową tego pierwiastka, to 

pojawi się pewna niezgodność. Liczba atomowa miedzi to 29; jeśli przyjmiemy, że atom tego 

pierwiastka zawiera 29 ładunków dodatnich, to mielibyśmy tylko taką liczbę protonów w 

jądrze. Tymczasem masa atomowa tego pierwiastka wynosi 63,57, więc dla takiej liczby 

protonów powstałby znaczny deficyt masy. Aby uniknąć tej nieścisłości, przyjmowano, że w 

jądrze znajdują się dodatkowe ładunki dodatnie w postaci albo protonów, albo cząstek alfa w 

liczbie wymaganej do uzupełnienia masy, przy czym ich ładunek dodatni miał być 

kompensowany przez znajdujące się również w jądrze elektrony. Z uwag tych widać, że 

konieczność pogodzenia ze sobą niekompletnych teorii z wynikami eksperymentów 

prowadziła do dość osobliwych pomysłów. Dopiero dzięki odkryciu izotopów i neutronu 

można było znaleźć proste i logiczne wyjaśnienie tego problemu. Natomiast za przyjęciem 

koncepcji obecności elektronów w jądrze atomowym przemawiała emisja cząstek beta przez 

radioaktywne pierwiastki, która została opisana przez F. Soddy’ego w pracy z roku 1913 

Intra-Atomic Charge, opublikowanej w „Nature”. Obecnie wiemy, że w skład jądra 

atomowego wchodzą protony i neutrony, a elementarne zasady dotyczącej falowej natury 
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cząstek elementarnych wskazują na to, że elektrony nie mogą być zlokalizowane w 

przestrzeni o rozmiarach jądra atomowego. Sytuacja taka mogłaby mieć miejsce tylko wtedy, 

gdyby elektrony poruszały się z prędkością znacznie przekraczającą prędkość światła, co 

stanowi warunek zabroniony przez teorię względności. 

Antonius van der Broek urodził się 5 maja 1870 roku w Zoeterwoude w Holandii. 

Większość życia spędził w Deventer i Noordwijk. Był prawnikiem zajmującym się amatorsko 

nauką. Opublikował wiele artykułów, z których nieliczne dotyczące liczby atomowej 

zasługują na uwagę. E. Rutherford odnosząc się do pierwszego zdania artykułu dotyczącego 

liczby atomowej, opublikowanego w 1911 roku w „Physikalische Zeitschrift”, miał się 

wyrazić: „wiele pomysłów dla zabawy, bez dostatecznego poparcia w nauce”. W życiu 

osobistym A. van der Broek był ekscentrykiem, którego filozofia życia uczyniła 

wegetarianinem wyróżniającym się strojem; w epoce dbającej o konwenanse on do każdego 

ubioru zakładał sandały. Chociaż był głęboko zainteresowany nauką, nie kultywował 

naukowych kontaktów ani nie angażował się w działalność zorganizowanych zespołów 

naukowych. Wręcz przeciwnie, unikał towarzystwa zawodowych naukowców. Zmarł 26 

października 1926 roku w Bilthoven w wieku 56 lat. 

Rozwój	teorii	atomowej	

Liczba	atomowa:	Henry	G.J.	Moseley	(1887–1915)	

Model atomu Bohra–Rutherforda nie został od razu powszechnie zaakceptowany, 

chociaż N. Bohrowi udało się wyprowadzić wzór na linie spektralne zakresu Balmera dla 

wodoru, ponieważ pojawiły się pewne problemy z korelacją teorii Bohra z układem 

okresowym Mendelejewa. D.I. Mendelejew wpadł na pomysł, że jeśli uporządkuje się 

pierwiastki chemiczne według ich ciężaru atomowego (ich masy), to będzie można dostrzec 

pewną regularność w ich właściwościach chemicznych. Następnie odkrył, że pierwiastki o 

podobnych właściwościach chemicznych zajmują określone miejsca w tabeli uszeregowanej 

zgodnie z ich masą, tworząc dobrze zdefiniowane grupy. Wydawało się, że okresowość 

implikowana jest masą atomową, która powinna zatem być parametrem fizycznym 

determinującym strukturę i zachowanie chemiczne atomów pierwiastków. Jak jednak wykazał 

H.G.J. Moseley, hipoteza ta była sprzeczna z modelem atomu Bohra–Rutherforda, w którym 

to nie masa atomu odgrywa rolę czynnika determinującego zachowanie chemiczne, ale raczej 

ładunek jądra, czyli liczba atomowa określona przez liczbę protonów w jądrze. Zgodnie z 
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modelem, który wtedy obowiązywał, jądro atomowe miało składać się tylko z protonów. W 

miarę przechodzenia od jednego pierwiastka do kolejnego liczba protonów i ładunek jądra 

wzrasta o jeden, zwiększając o jednostkę liczbę atomową. W związku z tym zmiany 

właściwości chemicznych pierwiastków również powinny być funkcją liczby atomowej. Taki 

był wniosek z badań widm wysokiej częstotliwości pierwiastków przeprowadzonych przez 

H.G.J. Moseleya. Jego badania dotyczyły linii spektralnych emitowanych przez ciężkie 

pierwiastki w zakresie rentgenowskiej części widma elektromagnetycznego. Aby uzyskać 

widmo rentgenowskie, uczony musiał wzbudzać atomy pierwiastków, ale jedynie w 

przypadku takich pierwiastków jak żelazo, cyna czy srebro elektrony są na tyle blisko jądra, 

że energia ich wiązania jest wystarczająco wysoka, by mogły po wzbudzeniu emitować 

promieniowanie w zakresie rentgenowskim. W przypadku atomów lekkich, takich jak wodór i 

hel, emitowane promieniowanie o największej energii występuje w zakresie fal 

ultrafioletowych o znacznie mniejszej energii niż promieniowanie rentgenowskie. Aby 

uzyskać widmo rentgenowskie, antykatodę zbudowaną z ciężkiego pierwiastka poddaje się 

działaniu strumienia elektronów o wysokich energiach. W wyniku zderzenia z celem 

następuje wzbudzenie elektronów znajdujących się blisko jądra. Wzbudzony atom powraca 

do stanu podstawowego, emitując promieniowanie w zakresie rentgenowskim. H.G.J. 

Moseley założył, że jeśli elektrony poruszają się po orbitach zgodnie z teorią Bohra, to widmo 

promieniowania ciężkiego pierwiastka powinno wykazywać subtelną strukturę podobną do 

widma wodoru. Przyszło mu też do głowy, że widmo rentgenowskie będzie się zmieniało w 

sposób regularny zgodnie z ładunkiem jądra (liczbą atomową) podczas przechodzenia od 

jednego ciężkiego atomu do drugiego, jeżeli tylko model atomu Bohra–Rutherforda jest 

poprawny.  

Podczas przeprowadzania eksperymentu H.G.J. Moseley musiał najpierw poradzić 

sobie z ciągłą częścią widma promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez elektrony 

gwałtownie zwalniające po trafieniu w cel. Ta część widma rentgenowskiego nie ma nic 

wspólnego ze strukturą atomu i należało ją wyeliminować. Uczony osiągnął to dzięki 

odpowiedniemu rozmieszczeniu kryształu analizatora względem szczeliny, przez którą 

docierały emitowane promienie X. Wykorzystując duże kąty padania wiązki promieni 

rentgenowskich na powierzchnię kryształu, był w stanie zminimalizować intensywność 

widma ciągłego. Korzystając z prawa dyfrakcji Lauego–Bragga, mógł określić konkretną 

długość fali promieniowania odbijającego się od ściany kryształu analizującego. Zgodnie z 

tym prawem każda poszczególna długość fali jest odbijana od powierzchni kryształu pod 

określonym kątem, który jest charakterystyczny dla tej długości fali i żadnej innej. Analiza 
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prac H.G.J. Moseleya pokazuje prostotę podejścia do rozważanego tematu. Aparatura 

niezbędna do badania i fotografowania widm rentgenowskich nie wymagała 

skomplikowanych urządzeń. Najważniejszym jej elementem był kryształ zamocowany na 

obrotowym stole w taki sposób, że można było nastawić dowolny pożądany kąt padania 

promieni rentgenowskich. Pomiar tego kąta jednoznacznie określał długość fali promieni X 

uderzających w płytę fotograficzną.  

Aby zrozumieć wyniki uzyskane przez H.G.J. Moseleya, trzeba przypomnieć nieco 

teorii. Jak pamiętamy, zgodnie z teorią Bohra elektrony zajmują w atomie orbity oznaczone 

literami K, L, M itd. – im większa odległość od jądra, tym dalsza w alfabecie litera. Gdy 

przechodzimy w tablicy Mendelejewa od jednego pierwiastka do kolejnego, orbity te znajdują 

się coraz bliżej jądra, ponieważ ładunek na jądrze atomowym wzrasta wraz ze wzrostem 

liczby atomowej. Stwierdzenie to oznacza, że elektrony na orbicie K w atomie pierwiastka o 

liczbie atomowej Z+1 są ściślej związane z jądrem niż elektrony na orbicie K w atomie 

pierwiastka o liczbie atomowej Z. Jeśli teraz rozważymy charakterystyczne promieniowanie 

rentgenowskie wynikające ze wzbudzenia elektronów na orbicie K, to powinniśmy 

oczekiwać, że częstotliwości tego promieniowania wzrosną o określoną (choć nie zawsze taką 

samą) wartość podczas przechodzenia od konkretnego pierwiastka do następnego. To samo 

powinno dotyczyć charakterystycznych linii promieniowania wynikających ze wzbudzenia 

elektronów na orbitach L, M, itd. Takie zmiany częstotliwości są dokładnie tym, co odkrył 

H.G.J. Moseley, gdy analizował pary linii widmowych. Zarejestrowane zdjęcia linii 

charakterystycznych dla miedzi, niklu i kobaltu wyraźnie wskazywały, krok po kroku, na 

zmianę częstotliwości linii charakterystycznych podczas przechodzenia od lżejszych do 

cięższych pierwiastków. Istotą tych badań jest odkrycie, że zmiana częstotliwości zależy nie 

od zmiany masy atomowej, ale od wzrostu ładunku jądra, czyli liczby atomowej. H.G.J. 

Moseley opisał tę zależność w postaci prostej formuły matematycznej, która doskonale 

oddawała przebieg danych eksperymentalnych. Zgodnie z tym wzorem częstotliwość danej 

linii na widmie rentgenowskim atomu jest równa stałej uniwersalnej pomnożonej przez 

kwadrat ładunku jądra atomu pomniejszony o jeden. Formuła ta odpowiada wzorowi Bohra 

opisującemu częstotliwość linii spektralnych atomu wodoru i pokazuje, że nawet w 

przypadku ciężkich atomów elektrony zajmują dyskretne orbity wokół jądra.  

Jak już wspomnieliśmy, wzór H.G.J. Moseleya jest ważny, ponieważ pokazuje, że to 

liczba atomowa, a nie ciężar atomowy, jest decydującą wielkością porządkującą pierwiastki w 

układzie okresowym. Z jego badań wyłonił się jednak jeszcze jeden niezwykle istotny fakt 

odnoszący się do idei liczby atomowej A. van der Broeka. To, że pierwiastki chemiczne 
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można ułożyć jeden za drugim, zmieniając liczbę atomową o jeden, pociąga za sobą wniosek, 

że w tych miejscach układu okresowego, w których sekwencja liczbowa była zachowana, nie 

mogą występować inne pierwiastki. W ten sposób badania H.G.J. Moseleya nie tylko 

potwierdziły ideę liczby atomowej i wskazały miejsca nieodkrytych pierwiastków w układzie 

okresowym ale także pokazały, że nie mogą istnieć żadne inne. W naturze pierwiastki zostały 

stworzone przez dodawane kolejnych ładunków dodatnich do jądra, ale tylko w porcjach 

jednostkowych. Ponieważ Robert Millikan wykazał, że cząstkowe ładunki elektryczne nie 

istnieją, z eksperymentów rentgenowskich H.G.J. Moseleya jasno wynikało, że znane i 

przewidywane pierwiastki w układzie okresowym tworzą zbiór zamknięty.  

Gdy N. Bohr przedstawił swój model kwantowy atomu wodoru, z którego prawidłowo 

wywnioskował częstotliwości znanych linii Balmera i wartość stałej Rydberga, większość 

ówczesnych fizyków była bardzo sceptycznie nastawiona do jego teorii. Możliwość uzyskania 

dość poprawnego obraz tego, w jaki sposób linie Balmera powstają z udziałem elektronów w 

atomie wodoru, dla wielu uczonych nie była wystarczającym powodem do przyjęcia modelu 

atomowego Bohra. Występujące w tej teorii pojęcia, np. stany stacjonarne, czyli dyskretne 

orbity elektronowe, oraz „arbitralne reguły”, jakim podlegają elektrony podczas absorpcji i 

emisji fotonów podczas przechodzenia z jednej dozwolonej orbity na inną, były dla fizyków 

trudne do przyjęcia. Co więcej, nawet jeśli model Bohra opisywał linie serii Balmera, to z 

jakiego powodu miano by uwierzyć, że sprawdzi się również w przypadku ciężkich atomów i 

emisji promieniowania o bardzo wysokiej częstotliwości wynikającej ze zmian elektronów w 

pobliżu jądra? Trudność związana z badaniem takich linii polega na tym, że ich częstotliwości 

są tak duże, że elektrony, znajdujące się głęboko w ciężkich atomach, mogą być wzbudzone 

jedynie bardzo energetycznymi promieniami X, a niewielu fizyków eksperymentalnych w 

1913 r. znało właściwości tego rodzaju promieniowania. H.G.J. Moseley pracował z E. 

Rutherfordem nad badaniami promieniowania emitowanego przez radioaktywne pierwiastki i 

promieniowaniem gamma o wysokiej energii. Miał więc odpowiednie doświadczenie i był 

zaznajomiony z technikami eksperymentalnymi koniecznymi do sprawdzenia stosowalności 

modelu atomu Bohra do ciężkich atomów. 

Henry Gwyn Jeffreys Moseley urodził się w Weymouth w angielskim Dorsetshire 23 

listopada 1887 roku. Męscy antenaci Moseleya byli doskonałymi naukowcami. Dziadek ze 

strony ojca był pierwszym profesorem filozofii naturalnej w King’s College w Londynie i 

międzynarodowym autorytetem w dziedzinie architektury morskiej, jego dziadek ze strony 

matki był znanym konchologiem i malakologiem, a ojciec był wybitnym zoologiem. Od 

wczesnego dzieciństwa, wraz ze starszą siostrą, Henry studiował florę i faunę w wiejskim 
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sąsiedztwie i prawdopodobnie stałby się wielkim przyrodnikiem, gdyby nie zwrócił się w 

stronę fizyki. W wieku dziewięciu lat wstąpił do Summer Fields, szkoły przygotowawczej do 

podjęcia nauki w Eton, a pięć lat później, w 1901 roku, uzyskał stypendium królewskie i 

zaczął uczęszczać do tej prestiżowej uczelni. Pod kierunkiem T.C. Portera, fizyka 

zajmującego się promieniowaniem rentgenowskim, nabrał zamiłowania do eksperymentów. 

Temat eksperymentów miał dla niego mniejsze znaczenie; istotne było tylko to, że mógł 

przebywać w laboratorium. W żadnym razie nie można go jednak traktować jak dyletanta, 

który znajduje zainteresowanie w samym przebiegu eksperymentu. To, czym zajmował się w 

Eton, spowodowało, iż nabrał doświadczenia w technikach eksperymentalnych oraz 

wyostrzyło jego naturalny wgląd w fizyczne aspekty zjawisk.  

W 1906 roku Henry rozpoczął studia z fizyki w Trinity College w Oksfordzie. 

Uzyskał stopień naukowy z fizyki, ale był bardzo niezadowolony ze zdobytej – książkowej – 

wiedzy i scholastycznej atmosfery uczelni, która nie dawała mu możliwości wykonywania 

niezależnych eksperymentów. Z radością przyjął złożoną mu w 1910 popozycję objęcia 

stanowiska demonstratora na wydziale fizyki Uniwersytetu w Manchesterze, gdzie ówcześnie 

pracował E. Rutherford. W roku 1912 uzyskał stypendium, dzięki któremu uwolnił się od 

obowiązków dydaktycznych i mógł poświęcać cały czas na badania i realizację własnych 

pomysłów, bez ingerencji ze strony E. Rutherforda, który zawsze chciał kontrolować każdy 

aspekt eksperymentalnych badań w swoich laboratoriach. Mniej więcej w tym czasie 

odbywały się istotne eksperymenty z promieniowaniem rentgenowskim prowadzone przez 

Maxa von Lauego, Williama H. Bragga i innych, a H.G.J. Moseley dostrzegł, że mógłby użyć 

promieni rentgenowskich do sondowania elektronów w ciężkich atomach. Wyniki jego 

eksperymentów potwierdziły teorię Bohra dla elektronów poruszających się po orbitach 

najbliższych jądru atomowemu ciężkich pierwiastków. Ponadto Henry dopracował swoją 

technikę eksperymentalną w taki sposób, że mógł ją wykorzystać do przetestowania układu 

okresowego pierwiastków pod kątem jego kompletności i wskazania, gdzie znajdują się luki 

w tej strukturze. Przewidziane przez niego brakujące pierwiastki zostały później odkryte w 

przyrodzie.  

W 1914 roku podczas wakacyjnej podróży po Australii dowiedział się o wybuchu I 

wojny światowej. Wrócił do Anglii i zgłosił się na ochotnika do wojska – wbrew radom 

przyjaciół, współpracowników oraz przedstawicieli rządu. Uparł się jednak i został wysłany 

do Turcji, gdzie zginął 10 sierpnia 1915 roku, w bitwie o Gallipoli. 
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Kwantowa	teoria	promieniowania	i	procesów	atomowych	

Kwantowa	teoria	promieniowania	i	procesów	atomowych:	Albert	

Einstein	(1879–1955) 

 Chociaż teoria widm atomowych N. Bohra oraz praca H.G.J. Moseleya o widmach 

rentgenowskich ciężkich atomów umieściły model atomu w pozycji niemożliwej do 

zakwestionowania, do uzupełnienia obrazu i nadania budowie atomu logicznej struktury 

niezbędny był jeszcze jeden krok: wykazanie, że formuła opisująca promieniowanie 

skonstruowana przez M. Plancka może zostać wywiedziona z teorii Bohra z jej stanami 

stacjonarnymi. Dokonał tego w roku 1917 Albert Einstein. Napisał wówczas ostatnią ze 

swoich wielkich prac na temat kwantowej natury promieniowania. Pod pewnymi względami 

ta publikacja była najbardziej przenikliwą ze wszystkich poświęconych temu tematowi. To 

właśnie w niej uczony jasno pokazał, że oddziaływanie między promieniowaniem a atomami 

(lub rezonatorami, jak je nazywał) zachodzi poprzez emisję i absorpcję kwantów lub fotonów. 

Ponadto wyprowadził formułę Plancka z najbardziej ogólnych zasad, bez przyjmowania 

jakichkolwiek założeń dotyczących natury rezonatorów. Jednocześnie wyjaśnił zjawisko 

emisji i absorpcji promieniowania przez atomy – pokazał, że procesy te są ściśle związane z 

prawdopodobieństwem przejścia atomu z jednego stanu do drugiego. Na koniec podkreślił 

znaczenie rozpatrywania pędu w procesach kwantowych i, w pewnym sensie, przewidział 

wystąpienie efektu Comptona.  

Przypomnijmy, że M. Planck wyprowadził wzór opisujący promieniowanie dzięki 

rozważeniu oscylatorów harmonicznych (rezonatorów Plancka) jako składników materii 

będących w równowadze z promieniowaniem. Niels Bohr wykorzystał teorię kwantową do 

wyjaśnienia dyskretnego, liniowego spektrum pierwiastków, wprowadzając swoje postulaty 

dotyczące absorpcji i emisji fotonów przez poszczególne atomy. Do roku 1913 nikomu jednak 

nie udało się wykazać, że opis promieniowania Plancka jest niezależny od rodzaju 

rezonatorów, które zostały wprowadzone do teorii ad hoc, oraz że można je wyprowadzić bez 

jakichkolwiek założeń dotyczących specyfiki układów atomowych. Zadanie to wykonał A. 

Einstein w pracy z roku 1917 na temat kwantowej teorii promieniowania. Użył ogólnych 

statystycznych argumentów, w których jedynym założeniem było to, że atomy (lub 

cząsteczki, jak je nazywał Einstein) są w dynamicznej równowadze z polem promieniowania, 

i że każdy atom może znajdować się tylko w jednym z zestawu odrębnych stanów 

atomowych. W takim ujęciu atom zostaje przedstawiony jako oddziałujący z polem 
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promieniowania poprzez absorpcję fotonów i następnie ich emisję. Aby uprościć rozważania, 

A. Einstein rozważył tylko dwa możliwe stany kwantowe atomu i zbadał stan równowagi 

statystycznej między nimi a polem promieniowania, w którym atomy są zanurzone. Następnie 

rozważył trzy możliwe procesy, w których emisja i absorpcja promieniowania przez atomy 

przebiegała z taką szybkością, że całkowita liczba atomów w każdym z dwóch stanów 

kwantowych nie zmieniała się wraz z upływem czasu (stan równowagi statystycznej). Dwa z 

tych procesów obejmowały emisję fotonów przez atomy, a jeden – absorpcję. Już samo 

określenie liczby procesów stanowiło odejście od wcześniejszych idei.  

Rozważający emisję promieniowania A. Einstein zakładał nie tylko to, że atom mógł 

wypromieniować foton spontanicznie, a zatem następowało przejście z wyższego do niższego 

stanu energetycznego, ale także, że atom w wyższym stanie energetycznym mógł ulegać 

indukcji lub stymulacji prowadzącej do emisji fotonu mniejszym kosztem energetycznym niż 

przy emisji spontanicznej. Zjawisko takie może być powodowane obecnością promieniowania 

elektromagnetycznego lub fotonów o częstotliwości odpowiadającej długości fali 

emitowanych fotonów. A. Einstein nazwał je „indukowaną emisją promieniowania”. 

Wprowadził współczynniki prawdopodobieństwa określające każdy z tych procesów, czyli 

emisję spontaniczną, indukowaną i absorpcję. Zakładał, że liczba każdego z tych procesów 

występujących w jednostce czasu była proporcjonalna do odpowiedniego współczynnika 

pomnożonego przez liczbę atomów w danym stanie. Proces emisji spontanicznej jest 

proporcjonalny tylko do współczynnika prawdopodobieństwa przemnożonego przez liczbę 

atomów, ale proces emisji indukowanej i proces absorpcji są proporcjonalne do liczby 

atomów pomnożonej przez iloczyn odpowiedniego współczynnika dla tego procesu i gęstości 

promieniowania o częstotliwości odpowiadające różnicy energii między dwoma stanami 

kwantowymi. Ponieważ równowaga statystyczna wymaga, aby liczba procesów 

obejmujących przejścia atomów ze stanu o wyższej energii do stanu o energii niższej (emisja 

fotonów) na jednostkę czasu była równa liczbie procesów obejmujących przejścia atomów ze 

stanu podstawowego do wzbudzonego na jednostkę czasu (absorpcja), A. Einstein 

skonstruował równanie wyrażające ten stan równowagowy. Wiązało ono ze sobą trzy 

współczynniki Einsteina, gęstość energii promieniowania i liczbę atomów w obu stanach 

kwantowych w dowolnym momencie. Aby wyprowadzić formułę Plancka, uczony rozważył 

dwie relacje między swoimi trzema współczynnikami prawdopodobieństwa i użył ogólnego 

prawa statystycznego (dobrze znanego prawa Boltzmanna) do opisania rozkładu atomów 

wśród możliwych stanów atomowych w celu wyeliminowania z równania liczby atomów w 

każdym ze stanów. W ten sposób w równaniu znalazła się temperatura stanu równowagowego 
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atomów i promieniowania, jak również różnica energii pomiędzy nimi. W celu znalezienia 

relacji między trzema współczynnikami prawdopodobieństwa A. Einstein rozważył po 

pierwsze przypadek temperatury zdążającej do nieskończoności, a po drugie przypadek 

graniczny, dla którego obowiązuje prawo Wiena. Dzięki temu wyeliminował współczynniki 

prawdopodobieństwa z równania opisującego równowagę i uzyskał wzór Plancka opisujący 

gęstość energii promieniowania ciała doskonale czarnego. Jednocześnie, jako warunek 

konieczny, wyprowadził hipotezę Bohra, że podczas przejścia z jednego stanu do drugiego 

atom zawsze emituje lub pochłania jeden foton, którego częstotliwość określa różnica energii 

między dwoma stanami podzielona przez stałą Plancka. 

Jedną z niezwykłych rzeczy w wyprowadzeniu przez A. Einsteina wzoru Plancka było 

pojawienie się procesu emisji wymuszonej, który wcześniej odgrywał dość tajemniczą rolę i 

przez dłuższy czas był uważany raczej za ciekawą teoretyczną cechę problemu bez 

jakiejkolwiek praktyczności. Jednak w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku 

hipoteza Einsteina o wymuszonej emisji promieniowania uzyskała dramatyczną weryfikację 

eksperymentalną, która pojawiła się podczas prac nad rozwojem laserów i maserów 

prowadzonych przez Charlesa Townesa i jego współpracowników. Słowo ‘maser’ pochodzi 

od pierwszych liter frazy „microwave amplification by the stimulated emission of radiation” 

(wzmocnienie mikrofalowe przez wymuszoną emisję promieniowania), natomiast ‘laser’ od 

„light amplification by the stimulated emission of radiation” (wzmocnienie światła przez 

stymulowaną emisję promieniowania). W obu tych urządzeniach promieniowanie o danej 

częstotliwości jest silnie wzmacniane dzięki umożliwieniu fotonom stymulowania 

wzbudzonych atomów do emitowania dodatkowych fotonów tego samego rodzaju. Niezwykłą 

właściwością tak otrzymanej wzmocnionej wiązki jest jej bardzo wysoka koherencja. Jako że 

wiązka składa się z fotonów o niemal identycznej częstotliwości, nie występuje zjawisko 

rozproszenia. Natomiast jej moc oznacza, że wysoko energetyczną monochromatyczną 

wiązkę można przesłać na dużą odległość praktycznie bez tłumienia. Podstawy opisu procesu 

zachodzącego w laserze czy maserze znalazły się w pracy A. Einsteina, w której wskazał on, 

że emisji i absorpcji promieniowania towarzyszy zmiana pędu atomu. Atom wzbudzany 

fotonem uzyskuje od niego dodatkowy pęd, którego kierunek jest przeciwny do kierunku 

pędu wzbudzającego fotonu. Oznacza to, że atom musi wyemitować foton w tym samym 

kierunku co foton wzbudzający. Foton inicjujący emisję nie jest pochłaniany przez materię, a 

jedynie inicjuje proces. 

A. Einstein wskazał dwie inne ważne konsekwencje wyprowadzenia formuły Plancka. 

Pierwsza dotyczy kierunku emitowanych fotonów. Podczas gdy zgodnie z klasyczną falową 
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teorią promieniowania promieniowanie opuszcza atom w postaci fali sferycznej (emisja 

zachodzi symetrycznie we wszystkich kierunkach), wzór Plancka można uzyskać tylko 

wtedy, gdy przyjmiemy, że proces emisji jest ukierunkowany. To stwierdzenie, jak zauważył 

A. Einstein, musi być prawdziwe niezależnie od tego, czy emisja spowodowana jest 

stymulacją wiązką promieniowania padającego, czy też mamy do czynienia z emisją 

spontaniczną. Druga konsekwencja dotyczy pędu promieniowania. Jak napisał A. Einstein w 

ostatnim akapicie swojej pracy, prawie cała poprzednia publikacja opisująca wzajemne 

oddziaływanie atomów i promieniowania dotyczyła wymiany energii między atomem a 

polem promieniowania, zaniedbała natomiast całkowicie wymianę pędu. Powodem takiego 

podejścia był fakt, że pęd związany z promieniowaniem jest bardzo mały, więc jego 

przeniesienie do atomu jest zaniedbywalne w porównaniu z energią. A. Einstein słusznie 

stwierdził jednak, że dla rozważań teoretycznych ten transfer pędu ma ogromne znaczenie i 

musi być brany pod uwagę, podobnie jak wymiana energii. Jak napisał:  

Dla rozważań teoretycznych ten niewielki efekt [przeniesienie pędu] jest równie 

istotny, co przenoszona energia, ponieważ obydwa czynniki – pęd i energia – są ze 

sobą bardzo blisko powiązane. Teorię można zatem uznać za poprawną tylko wtedy, 

gdy można wykazać, że pęd odpowiadający promieniowaniu przeniesiony do materii 

prowadzi do tego rodzaju ruchu, którego wymaga termodynamika. 

Te wstępne rozważenia na temat znaczenia pędu promieniowania były niezwykle istotne, 

ponieważ zawierały zalążek wyjaśnienia zjawiska, które zaobserwował A.H. Compton. W 

1923 roku Compton przeanalizował swoje eksperymenty nad rozpraszaniem promieni 

rentgenowskich przez elektrony i odkrył, że może wyjaśnić uzyskane wyniki tylko jeśli 

weźmie się pod uwagę zachowanie energii i pędu w procesie oddziaływania między 

elektronem a fotonem rentgenowskim.  

Efekt	Comptona:	Arthur	H.	Compton	(1892–1962)	

Chociaż teoria Bohra na początku odniosła sukcesy w wyjaśnianiu ogólnych cech 

widm atomowych i dostarczyła model atomu, który odwoływał się do poczucia jednolitości w 

przyrodzie, w latach dwudziestych XX wieku stało się jasne, że da się jej pogodzić z bardziej 

subtelnymi efektami spektralnymi. Większość dowodów na nieadekwatność teorii Bohra 

pochodzi z prac eksperymentalnych dotyczących widm atomowych. Wyniki innych badań, 

zwłaszcza dotyczące rozpraszania, sugerowały, że w teorii Bohra należy dokonać 

fundamentalnych zmian, zanim będzie można oczekiwać wyjaśnienia obserwowanych 
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zjawisk. Spośród wielu istotnych badań przeprowadzonych w tym okresie eksperyment A.H. 

Comptona dotyczący rozpraszania promieni Roentgena na elektronach najjaskrawiej 

uwidocznił niedociągnięcia teorii Bohra i był najbardziej pouczającym co do kierunku, w 

którym teoria atomowa musiałaby zostać zmodyfikowana.  

Eksperyment A.H. Comptona był, co do zasady, bardzo prosty. Promieniowanie 

rentgenowskie o znanej częstotliwości, emitowane przez antykatodę molibdenową, uderzało 

w słabo związane w atomie elektrony. Przeprowadzający eksperyment analizowali 

promieniowanie opuszczające atomy w danym, ściśle określonym kierunku. W 

eksperymencie A.H. Comptona pierwotna wiązka promieni rentgenowskich była skierowana 

na grafitowy cel, a badano promienie odchodzące od celu pod kątem prostym do kierunku 

pierwotnej wiązki padającej. Jak zauważył A.H. Compton w początkowych paragrafach pracy 

na temat rozpraszania promieni rentgenowskich opublikowanej w „Physical Review” w 1923 

roku, wyniki jego eksperymentu pozostawały w sprzeczności z klasyczną teorią rozpraszania 

promieni rentgenowskich opracowaną przez J.J. Thomsona i mogły zostać wyjaśnione tylko 

przez drastyczne odejście od teorii klasycznej. To, co było zadziwiające, to fakt, że wiązka 

promieniowania rentgenowskiego po rozproszeniu na elektronach charakteryzowała się 

znacznym spadkiem częstotliwości. Teoria Thomsona przewidywała natomiast, że 

promieniowanie padające na elektrony pobudzi je do wibracji z dokładnie taką samą 

częstotliwością jak promieniowanie wzbudzające, a tym samym powinny one emitować 

promienie X o tej samej częstotliwości.  

Początkowo A.H. Compton próbował wyjaśnić obserwowane wyniki hipotezą, że 

elektrony mają pewną wielkość, przez co emitowane promieniowanie z różnych części 

elektronu znosi się i tym samym następuje obniżenie częstotliwości wypadkowej. Wkrótce 

zrozumiał jednak, że założenie to było właściwie nie do utrzymania, ponieważ wymagałoby 

wprowadzenia wielkości elektronowej, która zależałaby od długości fali promieni X użytych 

w procesie rozpraszania. A.H. Compton odrzucił ten pomysł jako zbyt trudny do obrony i 

przystąpił do analizy danych eksperymentalnych, której dokonywał, posiłkując się hipotezą 

kwantową. Najpierw założył, że wiązka emitowanych przez elektrony promieni składa się z 

kwantów charakteryzujących się pędem równym h/c, gdzie h to stała Plancka, –

częstotliwość, a c to prędkość światła. Następnie przeanalizował rozpraszanie każdego 

kwantu na elektronie w taki sposób, jakby kwant i elektron były kulami bilardowymi 

zderzającymi się ze sobą. Zastosował zasady zachowania pędu i energii do takiego zderzenia 

oraz odpowiednie relatywistyczne zależności i pokazał, że rozproszony kwant poruszałby się 
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w pewnym kierunku, tworząc kąt  (teta) z kierunkiem kwantów padającej wiązki 

rentgenowskiej, a elektron, na którym nastąpiło rozproszenie (tak zwany „odrzut elektronu”), 

zostałby odbity pod odpowiednim kątem określonym przez zasady zachowania. Wykazał, że 

częstotliwość rozproszonego kwantu zostałaby zmniejszona o wartość zgodną z wyrażeniem 

Plancka dla energii fotonu i relatywistycznej zależności dla energii kinetycznej odrzutu 

elektronu. Innymi słowy energia fotonu określona przez jego częstotliwość zostałaby 

zmniejszona o wartość odpowiadającą energii kinetycznej odrzutu elektronu. Słuszność 

analizy wykonanej przez A.H. Comptona została całkowicie potwierdzona przez uzyskane 

przez niego dane eksperymentalne. Wyniki jego badań potwierdziły dobitnie, jak nigdy 

wcześniej, kwantową naturę promieniowania. Jak sam stwierdził, omawiając swoje badania, 

eksperymentalne poparcie teorii wskazuje przekonująco, że kwant promieniowania niesie ze 

sobą pęd i energię. Była to jednocześnie weryfikacja analizy absorpcji i emisji 

promieniowania przez atom opracowanej przez A. Einsteina. Eksperyment A.H. Comptona w 

efekcie doprowadził więc do koncepcji fotonu jako cząstki przenoszącej pęd w określonym 

kierunku.  

Odkrycia A.H. Comptona miały konsekwencje wykraczające daleko poza pojęcie 

fotonu: stały się eksperymentalną podstawą zasady nieoznaczoności Heisenberga. Aby 

dokładnie określić położenie elektronu, musimy go oświetlić fotonami o wysokiej 

częstotliwości, ponieważ do zminimalizowania błędu pomiaru pozycji niezbędna jest krótka 

długość fali (odpowiednik wysokiej częstotliwości). Następnie jeden z tych fotonów po 

uderzeniu w elektron musi trafić do naszego mikroskopu (urządzenia pomiarowego), abyśmy 

mogli go zaobserwować. Ze względu na efekt Comptona elektron zostaje odrzucony ze swojej 

pozycji o wielkość rzędu stałej Plancka podzielonej przez długość fali fotonu. Problem polega 

na tym, że nie można dokładnie określić pełnej wielkości zmiany położenia elektronu, 

ponieważ znamy jedynie przybliżony kierunek ruchu elektronu, na którym nastąpiło 

rozproszenie fotonu. Foton może dostać się do naszego urządzenia pomiarowego 

(mikroskopu) z wielu kierunków, gdyż detektor ma względnie szeroki zakres pomiarowy – 

lub też, mówiąc obrazowo, mikroskop, przez który obserwujemy rozproszone fotony, ma 

szeroki otwór okularu do obserwacji. Z powodu zjawiska znanego jako efekt Comptona nie 

możemy więc znać ani dokładnego odrzutu elektronu, ani – w konsekwencji – jego 

dokładnego pędu, jeśli spróbujemy dokładnie określić jego położenie. Efekt Comptona 

pociąga za sobą również konieczność traktowania elektronu jako fali, a nie cząsteczki.  

Rozważmy ruch elektronu na jednej z orbit Bohra wewnątrz atomu. Aby 

zaobserwować elektron na orbicie, musimy ponownie oświetlić go fotonami o pewnej 
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częstotliwości, przy czym długość fali fotonów powinna być równa promieniowi orbity 

elektronu lub od niego mniejsza. Oddziaływanie elektronu z fotonem powoduje jednak, za 

sprawą efektu Comptona, wyrzucenie elektronu na jedną z wyższych orbit. Nie znamy 

pełnego zakresu odrzutu, jakiemu ulega elektron, więc musimy zezwolić mu na zajmowanie 

całej serii orbit i traktować go tak, jak gdyby był powiązany z każdą z nich. Ponieważ każda z 

tych dozwolonych orbit charakteryzuje się określoną częstotliwością, musimy traktować 

elektron tak, jak gdyby był on opisywany za pomocą zestawu częstotliwości, a nie tylko jako 

twór zajmujący pojedynczą orbitę wynikającą z teorii Bohra. Innymi słowy musimy 

traktować elektron nie jako cząstkę, lecz jako rodzaj pakietu falowego. 

Pełne znaczenie efektu Comptona pozostaje nie do końca zrozumiałe. Wydaje się, że 

efekt Comptona powinien prowadzić nie tylko do zasady nieoznaczoności wyrażonej przez 

W. Heisenberga, ale także do niepewności w położeniu jakiejkolwiek pojedynczej cząstki. 

Bez względu na to, jak mała jest długość początkowego padającego na elektron fotonu w 

eksperymencie Comptona, długość fali rozproszonego fotonu dla nieruchomego elektronu jest 

zawsze mniejsza niż stała h Plancka podzielona przez mc, gdzie m jest masą elektronu, a c 

jest prędkość światła. Ta niezwykła wartość, hmc, znana jest jako elektronowa długość fali 

Comptona. Dziś wiemy, że określenie położenia elektronu jest niemożliwe bez dopuszczenia 

błędu co najmniej równego tej wielkości. Z tego wynika, że istnieje pewna wewnętrzna 

struktura elektronu, która zaczyna się objawiać w odległościach od jego centrum równych 

długości fali Comptona. Ponieważ fizycy są skłonni do przekonania, że elektron ma jakąś 

złożoną strukturę, mogą uzyskać wgląd w tę domniemaną złożoność poprzez dokładniejszą 

analizę efektu Comptona.  

Koncepcja fotonu opracowana przez A. Einsteina na podstawie teorii kwantowej 

Plancka przez większość mu współczesnych nie została w pełni zaakceptowana. Nawet M. 

Planck w 1912 roku uważał przekonanie A. Einsteina o rzeczywistym istnieniu fotonu za 

wadę jego znakomitej teorii i przypisywał je młodzieńczemu entuzjazmowi i niedojrzałości 

naukowej. A. Einstein pozostał jednak na swoim stanowisku i w ostatnich swoich wielkich 

pracach nad teorią promieniowania – z 1917 roku – zauważył, że pęd fotonu, choć niewielki, 

odgrywa bardzo istotną rolę w interakcji elektronów i promieniowania. Zjawisko to stanowi 

podstawę technologii laserowej. Pomimo bardzo silnego poparcia A. Einsteina koncepcja 

fotonu nie była powszechnie akceptowana dopóty, dopóki A.H. Compton w jednym z 

najsłynniejszych eksperymentów we współczesnej fizyce nie wykazał, że koncepcja fotonu 

jest niezbędna do dokładnego zrozumienia rozpraszania światła przez elektrony. 
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A.H. Compton, dzięki doświadczeniu i wykształceniu, był predestynowany do 

wykonania dokładnie takich eksperymentalnych badań, jakie ujawniły efekt nazwany jego 

imieniem – efekt Comptona, za który otrzymał w 1927 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie 

fizyki. Jego ojciec był profesorem filozofii, starszy brat Karl – fizykiem, drugi brat Wilson 

był ekonomistą, a siostra Mary i jej mąż byli nauczycielami. Urodzony 10 września 1892 roku 

A.H. Compton długo pozostawał pod silnym wpływem matki, Otelii Augspurger, mennonitki, 

która silną ręką kierowała swoimi dziećmi w ich wczesnych latach. Arthur uczęszczał do 

college’u swojego ojca, College of Wooster, który ukończył w roku 1913. W 1914 roku 

uzyskał stopień magistra fizyki na Uniwersytecie Princeton, a dwa lata później obronił na tej 

uczelni doktorat. Akademicka atmosfera uczelni zachwyciła A.H. Comptona. W trakcie 

studiów szczególnie upodobał sobie zajęcia prowadzone przez wielkiego astronoma 

Henry’ego Norrisa Russella i fizyka O. Richardsona. Po uzyskaniu magisterum poślubił 

koleżankę z klasy z Wooster College, Betty Charity McClosky, z którą miał dwóch synów.  

Rozprawa doktorska A.H. Comptona dotyczyła dyfrakcji oraz rozpraszania promieni 

X i zawierała zalążek idei, która ostatecznie doprowadziła go do ważnego odkrycia. Uczony 

rozwinął tę myśl w latach 1917–1919, kiedy to kontynuował eksperymenty rentgenowskie w 

Westinghouse. Tam powstała koncepcja długości podstawowej, długości fali Comptona, która 

miała być przypisana do elektronu i wszystkich innych cząstek elementarnych.  

Krótko po I wojnie światowej A.H. Compton spędził rok w Laboratorium Cavendisha 

w Cambridge jako członek National Research Council Fellow. Tam poznał fizyków ze 

wszystkich części Imperium Brytyjskiego. Był to najbardziej inspirujący okres w jego życiu: 

ściśle współpracował wtedy z J.J. Thomsonem i Ernestem Rutherfordem. Jednocześnie jednak 

zamiast pracować z wysokoenergetycznymi promieniami X, na co miał nadzieję, musiał 

eksperymentować z promieniami gamma, ponieważ wysokie napięcie niezbędne do 

wytworzenia promieni rentgenowskich o wymaganej częstotliwości było niedostępne. 

Eksperymenty rozpraszania promieni gamma wskazywały już, że klasyczny obraz fali 

oddziałującej elektromagnetycznie z elektronem nie może służyć wyjaśnieniu uzyskiwanych 

wyników. Odpowiedzi na pytania wyłonione w tych eksperymentach pojawiły się w 1920 

roku, kiedy to A.H. Compton rozpoczął kadencję jako profesor i przewodniczący wydziału 

fizyki na Uniwersytecie Waszyngtona w St. Louis w stanie Missouri. Podstawowe odkrycie, 

że częstotliwość wiązki promieni X spada (a długość fali wzrasta), gdy wiązka jest 

rozproszona na elektronach, można wyjaśnić tylko wtedy, gdy wiązkę promieni X traktować 

się będzie jako składającą się z pojedynczych fotonów, z których każdy ma energię i pęd, co 

zaproponował właśnie A.H. Compton. Następnie uczony potraktował proces rozpraszania 
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jako taki, w którym oddziaływanie pomiędzy elektronem i fotonem jest zwykłym zderzeniem 

między dwiema sferami. Podczas takiej kolizji pęd i energia są zachowane, a foton porusza 

się z odpowiednim pędem, to znaczy jego energia jest dzielona przez prędkość (prędkość 

światła). A.H. Compton potraktował proces rozpraszania w taki sposób, stosując 

relatywistyczną dynamikę ze względu na wysokie energie, i uzyskał doskonałą zgodność z 

wynikami eksperymentu. W ten sposób umieścił foton na solidnej podstawie, dzięki czemu 

grono fizyków zaakceptowało w pełni realność istnienia tej cząstki.  

W 1923 roku A.H. Compton przyjął stanowisko profesora fizyki na Uniwersytecie w 

Chicago. Pozostał na nim przez kolejne 22 lata. Był wybitnym nauczycielem i znakomitym 

kierownikiem badań i administratorem. Podczas II wojny światowej zorganizował i 

nadzorował pracę Laboratorium Metalurgicznego Projektu Manhattan, które wyprodukowało 

pierwsze bomby atomowe. Zwerbował do projektu takich fizyków, jak Enrico Fermi, Eugene 

Wigner i Harold Urey, którzy z powodzeniem przetestowali pierwszy jądrowy reaktor 

uranowy w dniu 2 grudnia 1942 roku. Po wojnie A.H. Compton przyjął stanowisko kanclerza 

Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Kontynuował swoją działalność edukacyjną aż do śmierci, 

która nastąpiła w Berkeley w Kalifornii 15 marca 1962 roku. 

Kwantyzacja	przestrzenna:	Otto	Stern	(1888–1969)	

Planetarna teoria budowy atomu zaproponowana przez Nielsa Bohra, z jej 

dyskretnymi orbitami kołowymi dla elektronów, była zbyt prostym modelem, aby uwzględnić 

wszystkie obserwowane szczegóły widm atomowych. Szybko stało się oczywiste, że będzie 

musiała zostać udoskonalona. Kierunek zmian jako pierwszy wskazał Arnold Sommerfeld, 

który wykazał, że nie tylko energia elektronu w atomie musi być skwantowana, jak wymagał 

N. Bohr, ale także jego moment pędu. Rozmiary i kształty orbit muszą natomiast mieć 

wartości dyskretne. Ten nowy rodzaj kwantyzacji umożliwił A. Sommerfeldowi wyjaśnienie 

subtelnej struktury linii widmowych. Teoria wciąż nie była jednak kompletna, ponieważ 

nawet z poprawkami A. Sommerfelda nie mogła wytłumaczyć układu linii widmowych 

(zjawisko Zeemana), które pojawiały się po umieszczeniu atomu w polu magnetycznym. 

Potrzebny był nowy rodzaj kwantyzacji, nazywany dziś kwantyzacją przestrzenną. Spróbujmy 

wyjaśnić, co oznacza ten termin.  

Jedną z najbardziej niezwykłych koncepcji teorii kwantowej jest to, że moment pędu 

(spin systemu) jest kwantowy w przestrzeni. Oznacza to, że jeśli zostanie wybrany dowolny 

kierunek przestrzenny, powiedzmy kierunek osi z prostokątnego układu współrzędnych, 

eksperymentalnie stwierdzimy, że kąt między kierunkiem wektora pędu a kierunkiem osi z nie 
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może przyjmować wartości ciągłych od zera do 180 stopni, jak można oczekiwać od 

klasycznej teorii, ale może mieć tylko dyskretną liczbę wartości. Mówiąc nieco inaczej: 

stwierdzamy, że jeśli mierzymy składową wektora pędu wzdłuż kierunku osi z, składowa ta 

nie może przyjąć wszystkich wartości między zerem a wartością liczbową momentu pędu, a 

tylko niektóre z nich. To ograniczenie, pierwotnie sugerowane przez W. Pauliego, zostało 

zademonstrowane w eksperymentach Ottona Sterna i Waltera Gerlacha. Kilka lat później, 

kiedy sformułowano mechanikę kwantową, stwierdzono, że taki stan jest bezpośrednią 

konsekwencją równania falowego Schrödingera, a także mechaniki macierzowej Heisenberga, 

co zostanie przybliżone w dalszej części tekstu. 

Z klasycznego punktu widzenia kwantyzacja przestrzenna jest zjawiskiem 

zaskakującym. Z punktu widzenia mechaniki kwantowej jest jednak nie tylko rozsądna, ale 

konieczna. Możemy pokazać, że kwantyzacja przestrzenna powstaje jako bezpośrednia 

konsekwencja procedury pomiaru momentu pędu. Aby tego pomiaru dokonać, musimy w 

jakiś sposób zakłócić układ, którego moment pędu chcemy zmierzyć, przy czym zakłócenie to 

musi obejmować moment pędu układu. Innymi słowy należy sprawdzić, w jaki sposób 

moment pędu współdziała z pewnym polem, w którym znajduje się badany układ. 

Oddziaływanie pomiędzy spinem i narzuconym polem zmieni oczywiście energię układu. 

Gdy będziemy obserwować zmianę energii, powinniśmy być w stanie zmierzyć moment pędu 

układu i jego skwantowane stany. Możemy domyślić się, jakiego pola należy użyć do tych 

celów, ponieważ zauważamy, że nasz obracający się układ (w tym przypadku atom) jest 

równoważny wirującemu magnesowi: składa się z ładunków (elektronów) poruszających się 

wokół jądra. W takim wypadku obracające się ładunki są równoważne wirom prądu 

elektrycznego, które tworzą pole magnetyczne. Ogólnie rzecz biorąc, z każdym atomem 

wiążą się spin i pole magnetyczne, a w związku z tym atom zachowuje się jak wirujący 

magnes. Jeśli poddamy atom działaniu zewnętrznego pola magnetycznego, to powinniśmy 

być w stanie obserwować moment pędu atomu, ponieważ zakłóci ono pole magnetyczne 

atomu. Załóżmy teraz, że umieszczamy atom w polu magnetycznym, którego linie sił są 

równoległe do osi z kartezjańskiego układu współrzędnych. Pole takie narzuca na układ 

preferowany kierunek i w ten sposób eliminuje sugerowany paradoks, że moment pędu 

dostosowuje się do konkretnego kierunku w przestrzeni. Ponieważ pole magnetyczne jest 

niezbędne do pomiaru kierunku momentu pędu (spinu), proces, który wykorzystujemy do 

naszego pomiaru, wyznacza dla nas kierunek. 

Co w takim razie dzieje się w układzie, gdy włączymy zewnętrzne pole magnetyczne? 

Zewnętrzne pole magnetyczne przekazuje atomowi dodatkową energię, która – co jest 
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kluczowym punktem zagadnienia – zależy od iloczynu siły pola magnetycznego (jeśli nie jest 

zbyt duża) i wielkości składowej spinu wzdłuż kierunku pola. Występuje tutaj jeszcze jeden 

czynnik, który zależy od ładunku elektrycznego i masy układu, ale nie jest istotny w dyskusji 

problemu. Istotną rzeczą jest natomiast to, że energia zależy od składowej spinu wzdłuż 

kierunku pola. Widzimy jednak, że spin, który jest wektorem, może mieć tylko dyskretną 

liczbę składowych, konkretnie 2j + 1, gdzie j jest wartością spinu wzdłuż kierunku pola 

magnetycznego. Możemy rozpatrywać każdą z tych wielkości jako reprezentującą inny stan 

atomu, ale w przypadku braku zewnętrznego pola magnetycznego wszystkie te stany 

atomowe są takie same. Natomiast w zewnętrznym polu magnetycznym energia każdego z 

tych stanów jest nieco inna. Ta rozbieżność energetyczna pozwoliła O. Sternowi i W. 

Gerlachowi przeprowadzenie eksperymentu i zademonstrowanie kwantyzacji przestrzennej, 

ponieważ byli oni w stanie, dzięki skorzystaniu z różnicy energii, rozdzielić atomy znajdujące 

się w różnych stanach. Zauważmy, że wprowadzenie zewnętrznego pola magnetycznego 

usuwa pozornie paradoksalną jakość, jaką jest kwantyzacja przestrzenna, ze względu na 

energię, jaką pole to nadaje atomowi. Z prac M. Plancka, A. Einsteina i N. Bohra wiemy, że 

energia w atomie jest skwantowana, a z tego wynika, że energia związana z polem 

magnetycznym jest również kwantowana. Ale energia ta, jak właśnie widzieliśmy, jest 

proporcjonalna do składowej spinu wzdłuż kierunku pola i dlatego musi zostać skwantowana, 

co w pewnym sensie rozwiązuje problem. 

Nasuwa się pytanie o naturę energii związanej z magnetyzmem. Otóż jest ona 

związana z energią potencjalną, która określa pracę, jaką należałoby wykonać w celu 

usunięcia atomu z pola magnetycznego. Drugą składową stanowi energia kinetyczna, która 

powstaje w następujący sposób: Kiedy pole magnetyczne jest włączone, próbuje obrócić atom 

tak ,aby magnes atomowy był skierowany zgodnie z zewnętrznym polem, tak jak dzieje się to 

ze zwykłym magnesem prętowym w polu magnetycznym albo jak ma to miejsce w przypadku 

igły kompasu w polu magnetycznym Ziemi. „Magnes atomu” posiada efektywną siłę i 

długość, a iloczyn tych dwóch wartości stanowi moment magnetyczny atomu, który jest 

wektorem równoległym i proporcjonalnym do spinu atomu. Możemy zatem powiedzieć, że 

zewnętrzne pole magnetyczne próbuje obrócić moment magnetyczny atomu równolegle do 

kierunku pola. Atom wiruje, co powoduje, że zachowuje się jak żyroskop: zamiast skierować 

się równolegle do kierunku pola magnetycznego, wektor spinu atomu obraca się, zakreślając 

stożek wokół kierunku pola. W ten sposób atom zyskuje dodatkową energię kinetyczną – 

energię precesji – w polu magnetycznym. Teraz staje się jasne, dlaczego kwantyzacja 

przestrzenna musi istnieć: jest ona konsekwencja ogólnej zasady mówiącej, że wszystkie 
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ruchy okresowe muszą być skwantowane, a działanie jest nieciągłe. Precesja, jakiej podlega 

atom, jest ruchem okresowym, zatem musi być skwantowana. Oznacza to, że dozwolona jest 

tylko dyskretna liczba stanów precesyjnych, i że każdy z tych stanów ma nieco inną energię. 

Powyższe rozważania stanowią podstawę eksperymentu Sterna–Gerlacha. Weźmy pod 

uwagę konkretny atom, którego wypadkowy spin j wynosi 3/2. W takim wypadku mamy 

cztery składowe spinu wynoszące, zgodnie z zależnością (2j +1), odpowiednio 3/2, ½, –½, –

3/2. Jeżeli atom taki znajdzie się w polu magnetycznym, to pojawią się cztery stany 

energetyczne proporcjonalne do 3/2B, ½B, –½B i –3/2B, gdzie B określa siłę pola. Oznacza 

to, że jeśli takie atomy zostaną umieszczone w polu magnetycznym, to zostaną losowo 

rozdzielone między tymi czterema stanami, ponieważ energie tych stanów są prawie – ale nie 

całkiem – równe. Innymi słowy: istnieje niemal równa liczba atomów ułożonych pod 

czterema różnymi kątami wokół pola magnetycznego. Celem eksperymentu Sterna–Gerlacha 

było wykazanie, że wektory spinowe atomów rzeczywiście rozdzielają się tylko na te cztery 

stany (wzdłuż czterech różnych kierunków względem pola magnetycznego). Udowodniono 

także, że różnica energii między dowolnymi dwoma z tych stanów może służyć do 

zobrazowania tego fenomenu. Energia atomu w polu magnetycznym zależy od natężenia pola. 

W niejednorodnym polu magnetycznym atom w zależności od tego, jak jego moment 

magnetyczny, lub spin, jest ustawiony względem tego pola jest przyciągany w kierunku 

obszaru o większym natężeniu pola lub popychany w stronę pola o słabszym natężeniu. W 

naszym przykładzie atomy o spinie 3/2 są przyciągane najmocniej w kierunku najsilniejszej 

części pola; atomy o spinie l/2 są przyciągane w tym samym kierunku, ale słabiej. Natomiast 

atomy w dwóch ujemnych stanach spinowych są wypychane z silnej części pola w kierunku 

obszaru o mniejszym natężeniu. Teraz jeżeli wiązka takich atomów będzie wędrować przez 

niejednorodne pole magnetyczne, to zostanie podzielona na cztery różne składowe dzięki 

czterem różnym siłom doświadczanym przez atomy w różnych stanach spinowych. 

W 1922 roku O. Stern i W. Gerlach opracowali eksperyment obrazujący to zjawisko 

przy użyciu atomów srebra. Odparowali w piecu metal i przepuścili strumień atomów przez 

szereg małych otworów ułożonych w linii prostej, w efekcie czego otrzymali wiązkę atomów 

srebra. Następnie wiązka przechodziła pomiędzy dwoma biegunami magnesu 

zaprojektowanego w celu uzyskania silnie niejednorodnego pola pod kątem prostym do ruchu 

atomów w wiązce. W końcu, po przejściu przez pole magnetyczne, atomy zostały zebrane na 

płycie fotograficznej. Atomy opuszczające piec zostały losowo rozmieszczone wzdłuż 

różnych możliwych stanów spinowych. Gdyby użyto jednorodnego pola magnetycznego, 

atomy nie zostałyby odseparowane przez pole magnetyczne, gdyż wiązka przeszłaby przez 
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takie pole jako jednorodna. Zamiast tego uczeni użyli magnesu, którego jeden biegun miał 

kształt płaskiej powierzchni, a drugi – ostrej krawędzi równoległej do drugiej powierzchni i 

do wiązki atomowej. Taka konfiguracja dała niejednorodne pole, w którym linie sił 

magnetycznych były rozłożone w przestrzeni przy płaskim biegunie i silnie skoncentrowane 

na ostrej krawędzi drugiego bieguna. W konsekwencji atomy w wiązce były poddawane 

silnym odziaływaniom prostopadle do kierunku ich ruchu. Gdyby spin atomów srebra 

zachowywał się klasycznie, wiązka byłaby rozłożona równomiernie, ponieważ wszystkie 

możliwe orientacje spinowe są klasycznie dozwolone i każda orientacja podlegałaby innej sile 

pola magnetycznego. O. Stern i W. Gerlach nie uzyskali jednak takiego rezultatu. Na płycie 

fotograficznej znaleźli tylko dwie plamki pokazujące, że pole magnetyczne rozdzieliło, a nie 

rozmyło, początkową wiązkę. 

 
Eksperyment Sterna–Gerlacha (Autor: Theresa Knott na licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 
Unported) 

Otrzymany podczas eksperymentu wynik pokazał wyraźnie występowanie zjawiska 

kwantyzacji przestrzennej oraz wskazał, że spin, czy też moment pędu atomu srebra, wynosi 

zaledwie ½ jednostki. Taka wartość oznacza, że moment magnetyczny atomu srebra może 

być ustawiony zgodnie lub przeciwnie do kierunku pola magnetycznego. Innymi słowy kiedy 

atomy srebra przechodziły między biegunami magnesu, ich spiny wskazywały na ostro 

zakończony płaski biegun magnesu, przy czym liczba obydwu rodzajów atomów była mniej 

więcej równa. Atomy jednej grupy były przyciągane przez ostro zakończony biegun magnesu, 

a drugiej kierowały się do płaskiej powierzchni drugiego bieguna, co spowodowało 

rozdzielenie wiązki na dwie składowe zgodnie z przewidywaną kwantyzacją przestrzenną. 
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Otto Stern był fizykiem teoretycznym, ale jego praca w zakresie fizyki 

eksperymentalnej miała doniosłe znaczenie. Urodzony w Sorau (obecnie Żary w 

województwie lubuskim) na Górnym Śląsku w Niemczech 17 lutego 1888 roku, jako 

czterolatek przeniósł się wraz z rodzicami do Wrocławia, gdzie ukończył szkołę podstawową 

i średnią. Po ukończeniu gimnazjum w 1906 roku wstąpił na Uniwersytet Wrocławski, by 

studiować chemię fizyczną. W 1912 roku uzyskał doktorat i znalazł się pod wpływem A. 

Einsteina, który w tym samym roku podjął pracę na Uniwersytecie Praskim. Później O. Stern 

podążył za A. Einsteinem na Uniwersytet w Zurychu. W 1913 roku został mianowany 

Privatdozentem (niepłatnym wykładowcą) chemii fizycznej w Eidgenossische Technische 

Hochschule w Zurychu. W tym wczesnym okresie swojej kariery naukowej opublikował 

ważne prace teoretyczne z zakresu mechaniki statystycznej, termodynamiki i teorii 

kwantowej. W 1913 roku wyprowadził poprawne kwantowe równanie entropii gazu dzięki 

zastosowaniu analizy zmian zachodzących w substancji podczas przechodzenia z fazy stałej 

do gazowej. Wyprowadzenie tej zależności wymagało zastosowania metody A. Einsteina 

kwantowania drgań kryształu w celu wprowadzenia stałej Plancka do wzoru na entropię. Było 

to jedno z najwcześniejszych zastosowań teorii kwantów w układach fizycznych innych niż 

promieniowanie i nastąpiło dokładnie w czasie gdy N. Bohr stosował teorię kwantową do 

zagadnienia dynamiki atomu.  

W 1914 roku O. Stern rozpoczął pracę na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem 

jako wykładowca fizyki teoretycznej. Skupił się wówczas na zagadnieniach fizyki 

eksperymentalnej. W roku 1919 zainteresował się natomiast eksperymentalnymi metodami 

sprawdzania teoretycznych zależności w kinetycznej teorii gazów i zaczął opracowywać 

procedury pomiaru prędkości cząsteczek w fazie gazowej. W końcu zajął się metodą wiązek 

molekularnych, która jest jedną z najpotężniejszych technik fizyki eksperymentalnej służącą 

badaniu zachowania poszczególnych cząsteczek, atomów i jąder atomowych. Pracę 

eksperymentalną rozpoczął, stosując technikę wiązki molekularnej do zweryfikowania prawa 

Maxwella dotyczącego rozkładu prędkości cząsteczkowych w gazie. Wkrótce wpadł na 

pomysł, że metoda wiązki molekularnej idealnie nadaje się do badania właściwości 

magnetycznych cząsteczek i atomów, a wprowadzenie pola magnetycznego oddziałującego 

na wiązkę i zbadanie wyników jest sprawą technicznie nieskomplikowaną.  

W 1922 roku O. Stern, pracując z W. Gerlachem, przesłał wiązki atomów srebra przez 

niejednorodne pole magnetyczne i jako pierwszy udowodnił eksperymentalnie, że kierunek 

magnetycznego momentu pędu atomu jest kwantowany w polu magnetycznym. W owym 

czasie O. Stern był profesorem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Rostocku, dokąd 
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przybył w 1921 roku. Sukces odniesiony przez jego badania spowodował, że poproszono go o 

przyjęcie stanowiska profesora chemii fizycznej i dyrektora laboratorium na Uniwersytecie w 

Hamburgu. Pozostał w Hamburgu do momentu objęcia władzy przez Hitlera w 1933 roku. 

Następnie opuścił Niemcy i podjął pracę na stanowisku profesora fizyki w Carnegie Institute 

of Technology w Pittsburghu w Pensylwanii.  

Tuż przed wyjazdem z Niemiec O. Stern wykonał jeden z najważniejszych 

eksperymentów z zastosowaniem metody wiązki molekularnej. We współpracy z I. 

Estermannem i R. Frischem przepuścił wiązkę obojętnych elektrycznie cząsteczek wodoru 

przez niejednorodne pole magnetyczne i zmierzył moment magnetyczny protonu, który, 

podobnie jak elektron, jest małym wirującym magnesem. Wyniki tego doświadczenia były 

dość zaskakujące, ponieważ pokazały, że moment magnetyczny protonu jest większy, niż 

można by oczekiwać, gdyby proton był prostą cząstką rządzoną, podobnie jak elektron, 

równaniem falowym Diraca. Eksperyment ten dowiódł, że proton jest rodzajem cząstki 

złożonej, co potwierdziły późniejsze eksperymenty Roberta Hofstadtera.  

W 1943 roku O. Stern otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za opracowanie 

metody wiązki molekularnej oraz za pomiar momentu magnetycznego protonu. Pozostał w 

Carnegie Institute of Technology do 1945 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Ostatnie lata 

życia spędził w Berkeley w Kalifornii, gdzie zmarł 17 sierpnia 1969 roku. 

Spin	elektronu:	Samuel	A.	Goudsmit	(1902–1978)	i	George	E.	

Uhlenbeck	(1900–1988) 

Kiedy Niels Bohr zastosował hipotezę kwantową M. Plancka do struktury atomu 

wodoru, co pozwoliło mu na uzyskanie długości fal linii Balmera w widmie tego pierwiastka, 

oparł się na najprostszym z możliwych modeli. Elektron w atomie był w nim przedstawiony 

jako poruszający się wokół protonu po kołowych orbitach o ściśle zdefiniowanych 

promieniach. Dzięki temu podejściu N. Bohr był w stanie obliczyć częstotliwości różnych 

linii widmowych, przypisując każdej orbicie określoną energię. Jak wiemy, wyobrażał sobie 

elektron jako emitujący lub absorbujący kwant energii (foton) przy każdej zmianie orbity. 

Ponieważ energia elektronu na orbicie kołowej jest określana wyłącznie przez jej promień, 

który w kwantowym modelu Bohra określa jedna z liczb całkowitych (najniższa orbita ma 

przypisaną liczbę całkowitą 1, następna 2, itd.), to energia elektronu zależy od wartości liczby 

całkowitej związanej z orbitą, po której krąży. Liczba całkowita charakteryzująca orbitę nosi 

nazwę głównej liczby kwantowej i jest oznaczana litera n. 
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Wkrótce po otrzymaniu tych wyników N. Bohra stało się jasne, że aby elektron mógł 

przeskoczyć z jednej orbity na inną, ich kształt nie może być kołowy. Gdyby bowiem orbity 

były kołami, elektron mógłby przeskakiwać z danej orbity tylko na sąsiednią, leżącą 

bezpośrednio nad lub pod nią, zgodnie z pewnymi regułami wyboru, które należałoby 

wprowadzić do modelu atomu. Konieczne stało się zatem zastąpienie kołowych torów, po 

których porusza się elektron, eliptycznymi, co umożliwiało przechodzenie elektronu w 

procesach absorpcji i emisji nie tylko pomiędzy sąsiednimi torami. Z teorii ruchu planet 

wiemy jednak, że orbita o określonej półosi jest związana z nieskończoną ilością krzywych 

eliptycznych rozciągających się od koła do linii prostej, a elektron na dowolnej z tych orbit, 

niezależnie od kształtu, ma tę samą energię. W takim wypadku można sobie wyobrazić 

nieskończoność możliwych orbit eliptycznych związanych z elektronem poruszającym się 

wokół protonu, wszystkich o tej samej wielkości, to znaczy: o tej samej głównej kwantowej 

liczbie n, a zatem o tej samej energii. Taki obraz nie odpowiada modelowi Bohra, w którym 

sam kształt orbity jest skwantowany przez powiązanie z liczbami całkowitymi, dopuszczalna 

ich liczba jest ograniczona wartością głównej liczby kwantowej. Inaczej mówiąc, jeżeli 

główna liczba kwantowa wynosi 3, to dopuszczalne są tylko trzy eliptyczne orbity.  

Gdy orbity eliptyczne związane z daną główną liczbą kwantową zostały wprowadzone 

do teorii budowy atomu, uznano, że wszystkim należy przypisać tę samą energię. Przy takim 

założeniu elektron przechodzący z dowolnej z tych orbit do jakiejkolwiek innej eliptycznej 

orbity ze zbioru związanego z jakąś inną główną liczbą kwantową emitowałby lub 

absorbowałby foton o dokładnie takiej samej częstotliwości. Innymi słowy uważano, że jeśli 

chodzi o obserwowane linie widmowe wodoru, to nie ma znaczenia, czy orbity są okręgami 

czy elipsami, z tym że w tym drugim przypadku każda linia spektralna miała być kojarzona 

nie tylko z dwiema orbitami, ale z dwoma zestawami orbit. Te zbiory orbit uznano za 

wygodne twory matematyczne bez żadnego odniesienia do rzeczywistości fizycznej. 

Ten prosty obraz atomu został jednak bardzo szybko odrzucony. Arnold Sommerfeld 

wykazał, że różne eliptyczne orbity związane z daną główną liczbą kwantową nie mogą mieć 

tej samej energii. Rozbieżność energetyczna wynika z relatywistycznej zmienności masy 

elektronu poruszającego się po orbicie eliptycznej, co powoduje precesję samej orbity. 

Oznacza to, że ten sam elektron będzie miał nieco różne energie, jeśli będzie znajdował się na 

różnych orbitach eliptycznych. Energia elektronu jest zatem określana przez dwie liczby 

kwantowe: poprzednio omawianą główną kwantową liczbę n oraz inną, oznaczaną literą l, 

orbitalną liczbą kwantową. Liczba ta określa kształt i jednocześnie moment pędu elektronu na 

danej orbicie eliptycznej. Taki stan rzeczy oznacza, że zamiast jednej linii widmowej 
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związanej ze skokiem elektronu, gdy zmienia ona swoją główną liczbę kwantową, istnieje 

grupa linii leżących bardzo blisko siebie. Tym samym każda z linii serii Balmera na widmie 

atomu wodoru jest multipletem. W rzeczywistości każda linia na widmie wodoru składa się z 

trzech blisko rozmieszczonych składowych, co jest dokładnie tym, co odkryto w badaniach 

spektroskopowych. Bardzo dokładna analiza linii widmowych pokazuje jednak, że są one 

jeszcze bardziej skomplikowane, niż wynika to z relatywistycznego podejścia A. 

Sommerfelda. Podczas gdy teoria Sommerfelda przewiduje, że każda linia Balmera powinna 

składać się z trzech niemal identycznych składowych, rzeczywiste obserwacje dowodzą, że 

każda z linii na widmie składa się z pięciu elementów. Wrócimy jeszcze do tego punktu w 

związku z ideą spin elektronu wprowadzoną przez S.A. Goudsmita i G.E. Uhlenbecka. 

Teoria Bohra nie tylko miała problem przy próbie wyjaśnienia subtelnej struktury linii 

widmowych wodoru w zwykłych warunkach, ale również kompletnie nie radziła sobie, nawet 

uzupełniona o relatywistyczną poprawkę Sommerfelda, z dodatkowym ustrukturyzowaniem 

linii widmowych, gdy atom emitujący promieniowanie został umieszczony w polu 

magnetycznym. Zauważyliśmy już, biorąc pod uwagę czynniki relatywistyczne, że dwie 

liczby kwantowe – główna liczba kwantowa opisująca rozmiar orbity elektronu i orbitalna 

liczba kwantowa definiująca kształt orbity – są niezbędne do określenia energii elektronu. Jest 

jednak oczywiste, że potrzebna jest również co najmniej jeszcze jedna inna liczba kwantowa, 

która będzie określać orientację orbity w przestrzeni. Dopóki nie ma pola magnetycznego, 

dopóty orientacja przestrzenna orbity nie ma wpływu na energię elektronu znajdującego się 

na danej orbicie, ale, jak już wspomniano w omówieniu kwantowania przestrzennego, 

sytuacja zmienia się, gdy atom znajduje się w polu magnetycznym. Musimy pamiętać, że 

elektron krążący wokół jądra zachowuje się jak mały magnes. Będzie on zatem podlegał 

precesji wokół kierunku pola magnetycznego z częstotliwością zależną od orientacji 

płaszczyzny jego orbity względem tego pola. Ponieważ ta magnetyczna precesja przyczynia 

się do energii elektronu orientacja atomu, ona również musi być określona liczbą kwantową. 

Taka liczba kwantowa, nosząca nazwę magnetycznej liczby kwantowej m, została 

wprowadzona do teorii budowy atomu przez O. Sterna i W. Gerlacha. W pewnym stopniu 

pomogło to wyjaśnić złożoność linii widmowych, gdy atom znajduje się w polu 

magnetycznym.  

To, że pole magnetyczne powinno spowodować podział linii widmowych, stało się 

jasne już w roku 1896, kiedy holenderski fizyk P. Zeeman zaobserwował, że każda linia 

widmowa atomu w polu magnetycznym rozkłada się na trzy linie. Zjawisko to jest znane jako 

normalny efekt Zeemana i zostało wyjaśnione przez H. Lorentza za pomocą jego klasycznej 
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teorii elektronu. H. Lorentz przedstawił atom jako mały magnes, który może ulegać precesji 

w polu magnetycznym. Ponieważ precesja magnetyczna (tak zwana precesja Larmora) może 

być dodawana lub odejmowana od zwykłego ruchu elektronu, na widmie pojawiają się dwie 

dodatkowe linie mie. Ten sam wynik można uzyskać na bazie teorii Bohra, ponieważ 

wprowadzenie magnetycznej liczby kwantowej daje dodatkowy czynnik, który zależy od 

magnetycznej liczby kwantowej w wyrażeniu dla energii elektronu na dowolnej z orbit atomu 

Bohra. Kiedy elektron przeskakuje z jednej orbity na drugą, magnetyczna liczba kwantowa 

może pozostać niezmieniona lub ulec zmianie i stać się o jedną jednostkę mniejszą lub 

większą. W związku z tym istnieje możliwość pojawienia się trzech składowych linii w 

obecności pola magnetycznego. Nie spodziewano się natomiast, że eksperymentatorzy 

zajmujący się spektroskopią, posługujący się coraz bardziej wyrafinowanymi aparatami, 

zaobserwują, że efekt Zeemana jest znacznie bardziej skomplikowany, niż wcześniej sądzono. 

Zamiast spójnych zbiorów trzech linii pole magnetyczne indukuje, w niektórych przypadkach, 

podział na trzy linie, a w innych pojawia się jeszcze więcej składowych. Początkowo 

próbowano wyjaśnić zaobserwowane złożoności spektralne, przedstawiając atom w formie 

rdzenia obejmującego jądro i wewnętrzne elektrony, z jednym ulokowanym na zewnętrz. 

Właściwości magnetyczne miał posiadać tylko rdzeń atomowy. W. Pauli wykazał jednak, że 

model taki nastręcza innych poważnych trudności. Fizyk zasugerował wprowadzenie do opisu 

elektronu dodatkowego stopnia swobody, czyli czwartej liczby kwantowej, co pozwalało 

wytłumaczyć wiele cech spektroskopowych – łącznie z efektem Zeemana. Dodatkowo 

przypisanie elektronowi czwartej liczby kwantowej doskonale pasowało do relatywistycznego 

schematu opisu elektronów w atomie. Zgodnie z teorią względności cztery liczby, czyli trzy 

współrzędne przestrzenne i współrzędna czasowa, są niezbędne do opisu elektronu. W. Pauli 

nie określił natomiast, w jaki sposób ta czwarta liczba kwantowa miałaby zostać przypisana 

elektronowi, ani jakie miało być jej znaczenie fizyczne.  

W tym miejscu pojawiają się S.A. Goudsmit i G.E. Uhlenbeck. W notatce wysłanej do 

redakcji „Naturwissenschaften” z listopada 1925 roku, jak również w liście do „Nature” 

zamieszczonym w na początku następnego roku, zaproponowali oni schemat uwzględniający 

subtelną strukturę linii widmowych atomów wodoropodobnych, a jednocześnie wyjaśniający 

złożoność widma obrazującego efekt Zeemana. Istotną cechą ich modelu był wirujący 

elektron: wirujący, czyli posiadający wewnętrzny moment pędu, a tym samym moment 

magnetyczny. Ponieważ wirujący elektron w polu magnetycznym ulega precesji, która może 

zostać skwantowana, hipoteza wirującego elektronu automatycznie wprowadziła kolejną 

liczbę kwantową. Aby wyjaśnić skomplikowanie subtelnej struktury linii widmowych, S.A. 
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Goudsmit i G.E. Uhlenbeck uznali za konieczne przyjęcie, że moment pędu wirującego 

elektronu nie jest całkowitą wielokrotnością jednostki kątowego pędu w mechanice 

kwantowej, a tylko połową tej wartości. Takie podejście oznacza, że spin elektronu można 

tylko dodać do momentu pędu ruchu orbitalnego lub od niego odjąć. Istnieją zatem możliwe 

podorbity związane z orbitą o danym momencie pędu w zależności od tego, czy spin 

elektronu dodaje się, czy odejmuje od orbitalnego momentu pędu.  

Zanim wprowadzono model wirującego elektronu, przedstawiano go jako mały 

magnes ułożony odpowiednio w stosunku do jądra atomu. Ale jeśli elektron się obraca, to 

musi, z racji wirowania, zachowywać się jak mały magnes, nawet jeżeli nie porusza się po 

swojej orbicie. Zatem z ruchem elektronu wokół jądra związane są dwa magnesy, które mogą 

się ułożyć tak, aby były równoległe do siebie (biegun północny obok bieguna północnego i 

biegun południowy obok bieguna południowego), lub ustawić w sposób przeciwległy. 

Ponieważ te dwa ustawienia odpowiadają stanom o różnej energii, z każdą orbitą powiązane 

są dwie podorbity, co daje podwojenie linii widmowych dla pojedynczego elektronu 

poruszającego się wokół jądra (atom wodoru).  

Chociaż wprowadzenie wewnętrznego momentu magnetycznego, czyli spinu, 

wyeliminowało trudności w interpretacji widm spektroskopowych, dla wielu wybitnych 

fizyków idea wirującego elektronu była trudna do zaakceptowania. Wolfgang Pauli 

przedstawiał wobec takiej idei obiekcje pozornie nie do pokonania, a Paul Ehrenfest, wielki 

holenderski fizyk teoretyczny, odrzucił ją, ponieważ, jak argumentował, powierzchnia 

elektronu w takim modelu musiałaby poruszać się z prędkością większą niż prędkość światła. 

Inne zastrzeżenia dotyczyły faktu, że elektron musi być traktowany jako punkt ze względu na 

teorię względności i trudno jest twierdzić, że bezwymiarowy obiekt matematyczny może się 

obracać.  

Wątpliwości związane ze spinem elektronu pokazują, że nie można go traktować jak 

zwykłego klasycznego momentu pędu. Pomimo wszystkich obiekcji skierowanych przeciwko 

spinowi elektronu, w świetle dowodów eksperymentalnych jego istnienie w końcu musiało 

zostać w pełni zaakceptowane. Szczególnie przemawiało za tym doświadczenie Sterna–

Gerlacha. Eksperyment ten wykazał, że wiązka atomów, która nie powinna wykazywać 

żadnych efektów magnetycznych, jeśli elektron nie posiada spinu, rozpada się na dwie 

składowe podczas przechodzenia przez niejednorodne pole magnetyczne, tak jakby elektron 

był małym magnesem typu postulowanego przez S.A. Goudsmita i G.E. Uhlenbecka. 

Ostateczny dowód na istnienie spinu pojawił się wraz z odkryciem P. Diraca, że konieczność 

jego istnienia wynika bezpośrednio z teorii względności. 
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Lata 1924–1925 były jednymi z najbardziej niezwykłych w całej historii fizyki. W 

tym okresie W. Pauli opublikował artykuł na temat zasady zachowania się cząstek o spinie 

połówkowym, L. de Broglie ogłosił odkrycie falowej natury elektronów, W. Heisenberg 

odkrył mechanikę macierzową, a P. Dirac opublikował swoją wersję mechaniki kwantowej. 

E. Schrödinger tworzył pracę na temat mechaniki falowej, a S.A. Goudsmit i G.E. Uhlenbeck 

zaproponowali hipotezę wirującego elektronu.  

Interesujące jest to, że koncepcja spinów powinna właściwie pochodzić ze szkoły 

fizyki w Lejdzie, ponieważ była zgodna z teorią elektronów H. Lorentza i na pierwszy rzut 

oka nieco odbiegała od innych szybko zachodzących zmian. W. Pauli, którego zasada 

stosowana do rozmieszczenia elektronów wewnątrz atomu wymaga czwartej liczby 

kwantowej, zapewnianej przez spin, początkowo wątpił w słuszność tej idei z powodu tego, 

co określił jako jej „klasyczno-mechaniczny” charakter. Ale spin był potrzebny, by wyjaśnić 

trudności wynikające z efektów Zeemana, a wielki wpływ tego uczonego na holenderską 

fizykę musiał odegrać swoją rolę w odkryciu S.A. Goudsmita i G.E. Uhlenbecka. Kiedy 

napisali oni pierwszy artykuł o elektronie, byli młodymi absolwentami uczelni w Lejdzie, 

których od doktoratu dzieliły jeszcze dwa lata pracy.  

Samuel A. Goudsmit urodził się w Hadze 11 lipca 1902 roku. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej i średniej rozpoczął karierę fizyka od uzyskania asystentury na uczelni w 

Amsterdamie w roku 1923. Współpracę z G.E. Uhlenbeckiem przerwał dwa lata później, 

kiedy udał się do Tybingi, gdzie przez rok pracował jako członek Institute of International 

Education. Do Lejdy powrócił w 1927 roku, aby obronić doktorat. W tym czasie uniwersytety 

amerykańskie zaczęły budować swoją infrastrukturę naukową, szczególnie w dziedzinie 

fizyki teoretycznej, i poszukiwały obiecujących fizyków europejskich gotowych przyjechać 

do Stanów Zjednoczonych. Uniwersytet w Michigan zaprosił zarówno S.A. Goudsmita jak i 

G.E. Uhlenbecka –zaproponował im stanowiska wykładowców. Obaj naukowcy, wraz z 

żonami, przybyli do Michigan w 1927 roku. Po roku pracy na stanowisku wykładowcy S.A. 

Goudsmit został awansowany na profesora nadzwyczajnego, a w 1932 roku, w wieku 30 lat, 

został etatowym profesorem fizyki. Na wydziale w Michigan pracował do 1946 roku, a swój 

czas poświęcał na badania i nauczanie. Rok 1938 spędził w Rzymie i Paryżu jako 

Guggenheim Fellow, a w roku 1941 roku zaproszono go z wykładami do Harvardu. Gdy 

Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej, S.A. Goudsmit, podobnie jak 

większość innych wpływowych fizyków, uczestniczył w badaniach naukowych związanych z 

obronnością. Został członkiem Radiation Laboratory w Massachusetts Institute of Technology 

oraz konsultantem Departamentu Wojny. W 1946 roku objął stanowisko profesora fizyki na 
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Uniwersytecie w Northwestern, gdzie przebywał do 1948 roku, kiedy został starszym 

naukowcem w Brookhaven National Laboratories w Upton na Long Island. W 1952 roku 

mianowano go dyrektorem wydziału fizyki i funkcję tę pełnił do końca swojej kariery.  

W 1951 roku S.A. Goudsmit został redaktorem „Physical Review”, wybitnego 

amerykańskiego czasopisma fizycznego. Był także redaktorem „Physical Review Letters”, 

cotygodniowego periodyku umożliwiającego fizykom szybkie publikowanie nowych i 

ważnych odkryć. Oprócz książki poświęconej teorii widm atomowych napisanej wspólnie z 

Linusem Paulingiem i książki o niemieckiej fizyce jądrowej w czasie wojny S.A. Goudsmit 

opublikował wiele artykułów na temat struktury atomowej, teorii widm atomowych, spinu 

jądrowego i mechaniki statystycznej. Za zasługi w dziedzinie fizyki otrzymał Order Imperium 

Brytyjskiego i nagrodę Korporacji Badawczej. Był członkiem National Academy of Sciences, 

członkiem Towarzystwa Fizycznego i korespondentem Royal Netherland Academy of 

Sciences. Zmarł 4 grudnia 1978 roku w Reno w stanie Nevada. 

To, że George E. Uhlenbeck powinien był współpracować z S.A. Goudsmitem przy 

odkryciu spin elektronu, było całkiem naturalne ze względu na podobne zainteresowania. 

G.E. Uhlenbeck urodził się w Batawii na Jawie 6 grudnia 1900 roku, a zatem dwa lata 

wcześniej niż S.A. Goudsmit. Jego droga w dziedzinie fizyki, choć rozpoczęta w zupełnie 

innym miejscu, była podobna do tej, którą przebył Goudsmit. Podobnie jak S.A. Goudsmit, 

G.E. Uhlenbeck został ukształtowany w szkole fizyki w Lejdzie, gdzie w 1927 roku uzyskał 

doktorat. W latach 1925–1927 był asystentem na wydziale fizyki w Lejdzie, a następnie wraz 

z żoną udał się do Michigan, aby zostać tam wykładowcą uniwersyteckim. Rok później 

mianowano go profesorem nadzwyczajnym na wydziale fizyki, a w 1930 roku objął 

stanowisko profesorskie. W 1935 roku powrócił do Holandii jako profesor fizyki na 

Uniwersytecie w Utrechcie, ale pozostał tam tylko do 1939 roku, kiedy wrócił na Uniwersytet 

Michigan i objął stanowisko Henry’ego S. Carharta. Funkcję tę pełnił do roku 1960. Przed II 

wojną światową sesje letnie Uniwersytetu w Michigan zasłynęły jako centrum współczesnej 

fizyki, uświetnione obecnością Enrico Fermiego. Organizowanie w Stanach Zjednoczonych 

międzynarodowej konferencji fizyków, która przyciągała takich ludzi jak W. Heisenberg, P. 

Dirac i W. Pauli, w dużej mierze było zaslugą wysiłków G.E. Uhlenbecka i S.A. Goudsmita. 

Niestety wybuch wojny przerwał to niezwykłe forum dyskusyjne.  

W czasie wojny G.E. Uhlenbeck prowadził badania militarne jako członek personelu 

Laboratorium Radiacyjnego w Massachusetts Institute of Technology. Natychmiast po jej 

zakończeniu wrócił do Michigan, aby podjąć obowiązki dydaktyczne i własne badania. 

Opuścił University of Michigan w I960, aby zostać profesorem fizyki i członkiem Rockefeller 
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Institute (obecnie Rockefeller University) w Nowym Jorku. Od 1951 był członkiem 

korespondentem Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauki i Sztuki, od 1955 należał do 

National Academy of Sciences, w 1959 roku był prezesem American Physical Society. Zmarł 

w wieku 87 lat, 31 listopada 1988 roku, w Boulder w stanie Kolorado.  

Pomimo że G.E. Uhlenbeck napisał wiele artykułów na temat struktury atomowej, 

mechaniki kwantowej i fizyki jądrowej, największym zainteresowaniem darzył mechanikę 

statystyczną. Wynikało to z wpływu, który w Lejdzie miał na niego Paul Ehrenfest, 

nalegający, aby jego uczniowie podlegali rygorystycznemu szkoleniu z zakresu 

termodynamiki i mechaniki statystycznej.  

G.E. Uhlenbeck miał dar przekazywania swojej wiedzy innym; był jednym z wielkich 

nauczycieli swoich czasów. Podobnie jak E. Fermi, G.E. Uhlenbeck potrafił najtrudniejszy i 

najbardziej skomplikowany temat przedstawić w sposób jasny i zrozumiały. 

Zasada	wykluczenia:	Wolfgang	Pauli	(1900–1958) 

Na początku lat dwudziestych XX wieku, tuż przed rozwojem mechaniki kwantowej, 

pojawiła się poważna trudność w interpretacji widm atomowych pierwiastków. W tych 

przypadkach teoria Bohra okazała się niewystarczająca. Trudność dotyczyła tak zwanego 

anomalnego efektu Zeemana, który, jak stwierdził W. Pauli w wykładzie noblowskim, „nie 

był zrozumiały z punktu widzenia mechanicznego modelu atomu, ponieważ teoria klasyczna, 

a także teoria kwantowa zawsze prowadziły do tego samego trypletu”. Aby zrozumieć naturę 

trudności i sposób, w jaki jej rozwiązanie doprowadziło W. Pauliego do odkrycia jednej z 

najgłębszych i tajemniczych zasad w przyrodzie, musimy najpierw rozważyć udoskonalenie 

teorii Bohra wprowadzone przez A. Sommerfelda.  

Gdy N. Bohr przedstawił swoją teorię, przyjął najprostszą możliwą hipotezę na temat 

orbit elektronu, a mianowicie zdefiniował je jako okręgi. Zgodnie z tą teorią elektrony mogą 

mieć tylko jeden stopień swobody w ruchu definiowany przez jego okresowość. Energia 

odpowiadająca temu ruchowi byłaby zatem zależna od pojedynczej liczby kwantowej, liczby 

całkowitej n określającej promień „orbity”. Jak już wcześniej wspominaliśmy, liczba ta nosi 

nazwę głównej liczby kwantowej. Jednakże jeśli rozwiąże się ogólny problem elektronu 

poruszającego się w polu elektrycznym dodatnio naładowanego jądra dzięki zastosowaniu 

klasycznych newtonowskich praw ruchu, to uzyska się eliptyczne orbity keplerowskie. Kiedy 

elektron porusza się na takiej orbicie, pojawia się nowy stopień swobody związany z nową 

okresowością ruchu, tak jak zasugerował to A. Sommerfeld. Uczony wskazał, że z powodu 

szybkości ruchu elektronu po orbicie jego masa nie jest równa masie spoczynkowej, a wzrasta 
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ze względu na relatywistyczną zmianę masy wraz z prędkością. Gdyby orbita elektronu była 

okręgiem, wzrost masy byłby stały, ponieważ prędkość ruchu na kołowej orbicie jest stała. W 

związku z tym nieco większa, ale wciąż stała masa elektronu nie wpływa na regularność jego 

ruchu. Dla orbity eliptycznej sytuacja jest jednak zupełnie inna; masa elektronu zmienia się w 

sposób ciągły. Z powodu ciągłej zmiany masy elektron nie może się poruszać po zamkniętej 

elipsie, a zamiast tego zakreśla figurę w kształcie rozety. Zjawisko to najlepiej można sobie 

wyobrazić, przedstawiając elektron poruszający się po elipsie, która sama ulega obrotowi, z 

danym okresem, w tym samym kierunku, w którym elektron porusza się po elipsie. Ponieważ 

okres tego precesyjnego ruchu jest niezależny od okresu ruchu elektronu po elipsie, mamy 

dwa stopnie swobody opisujące ruch elektronu, co prowadzi do dwóch energii związanych z 

orbitą elektronu. A. Sommerfeld zasugerował, że aby opisać ten ruch zgodnie z teorią 

kwantową, należy wprowadzić drugą liczbę kwantową – orbitalną lub azymutalną liczbę 

kwantową. Liczba ta, oznaczana literą l, jest również liczbą całkowitą, ale jej wartość jest 

określona przez wartość głównej liczby kwantowej n. Orbitalna liczba kwantowa może 

przyjmować wszystkie wartości całkowite (zaczynając od zera) do wartości n ‒ 1 włącznie. Z 

tego wynika, że każdej orbicie Bohra odpowiada n podorbit odpowiadających orbitalnym 

liczbom kwantowym l. Te podorbity przejawiają się jako linie spektralne leżące blisko siebie, 

tak że każda z linii widmowych, zgodnie z pierwotną teorią Bohra, jest w rzeczywistości 

multipletem ściśle upakowanych linii. W związku z tym każda z linii Balmera na widmie 

wodoru powinna wykazywać wewnętrzną strukturę. Struktura taka jest dokładnie tym, co 

odkryto w spektroskopii, chociaż w rzeczywistości znaleziono nieco bardziej złożoną 

strukturę niż ta przewidywana przez teorie A. Sommerfelda. 

Zanim przejdziemy do zasady Pauliego, powinniśmy rozważyć fizyczne znaczenie 

nowej liczby kwantowej. Główna liczba kwantowa n jest miarą wielkości elipsy, po której 

porusza się elektron, a tym samym całkowitej energii elektronu na swojej orbicie. Wiemy 

jednak, że elipsa o danym rozmiarze może mieć różne kształty: od najszerszej – koła, do 

najbardziej płaskiej, czyli prostej linii z elektronem oscylującym w tę i z powrotem wzdłuż 

niej. Nowa liczba kwantowa l jest związana z kształtem orbity, ale ponieważ, jak wiemy z 

teorii planetarnej, kształt orbity wyznacza moment pędu planety na jej orbicie, orbitalna 

liczba kwantowa jest w rzeczywistości miarą momentu pędu elektronu. Widzimy, że zarówno 

energia elektronu, jak i kształt jego orbity (czyli jego moment pędu) są skwantowane. 

Możemy zilustrować tę koncepcję, biorąc pod uwagę elektron na trzeciej orbicie Bohra, gdzie 

jego główna liczba kwantowa to 3. Mamy tutaj trzy orbitalne liczby kwantowe 0, 1 i 2, które 

określają wydłużenie (płaskość) podorbit. Moment pędu wynosi 0 dla wartości 0 orbitalnej 
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liczby kwantowej (gdy orbita elipsoidalna najbardziej przypomina linię prostą lub jest 

najbardziej wydłużona) i jest największa dla wartości 2 orbitalnej liczby kwantowej (gdy 

orbita jest najbardziej zbliżona do koła). W każdym z tych stanów elektron ma nieco inną 

energię ze względu na precesję swojej orbity. Stąd trzeci poziom w atomie Bohra faktycznie 

odpowiada kombinacji trzech blisko siebie leżących podpoziomów. 

Gdyby energia elektronu na każdym z tych podpoziomów była taka sama, trzy 

podpoziomy energetyczne pokrywałyby się i tworzyły jeden poziom; powiedzielibyśmy 

wtedy, że taki stan lub poziom jest zdegenerowany. Możemy zauważyć, że jednostką 

momentu pędu w tej teorii jest h/2 i że reguła kwantyzacji zawsze zawiera iloczyn liczby 

kwantowej, w tym przypadku l, i stałej Plancka podzielonej przez 2. W związku z 

momentem pędu musimy wyjaśnić pewną oczywistość. Otóż orbitalna liczba kwantowa jest 

tylko miarą wielkości momentu pędu, który jest wielkością wektorową. Należy zatem 

wprowadzić pewien sposób uwzględnienia kierunku tego wektora. Możemy określić wielkość 

wektora, jeśli uznamy, że elektron porusza się po jednym z eliptycznych podpoziomów 

omawianych powyżej. Jeżeli jednak chcemy dokładnie określić konkretną orbitę, to 

powinniśmy podać nie tylko jej rozmiar i kształt, ale również orientację w przestrzeni. 

Powstaje zatem pytanie, czy określenie orientacji w przestrzeni wymaga liczby kwantowej tak 

jak w przypadku wymiarów i kształtu, czy też oś orbity elektronu może przyjmować dowolny 

kierunek i zmieniać się w sposób ciągły od jednego kierunku do drugiego. Jak widzieliśmy z 

dyskusji na temat eksperymentu Sterna–Gerlacha, rzeczywiście musimy przypisać orbicie 

liczbę kwantową określającą kierunek wektora momentu pędu. Konieczne jest wprowadzenie 

dodatkowej kwantyzacji, czyli kwantowania przestrzennego. Zjawisko to, po raz pierwszy 

udowodnione eksperymentalnie przez O. Sterna i W. Gerlacha, odgrywa ważną rolę w efekcie 

Zeemana, który tak zaintrygował W. Pauliego i ostatecznie doprowadził go do odkrycia 

zasady wykluczenia. 

Możemy wnioskować, że trzecia liczba kwantowa musi zostać wprowadzona do opisu 

ruchu elektronu, ponieważ każda z dwóch pozostałych liczb kwantowych jest związana z 

jednym ze stopni swobody jego ruchu. Skoro elektron ma trzy stopnie swobody, powinien 

zawierać trzy liczby kwantowe. Orientacja orbity w przestrzeni daje nam ten trzeci stopień 

swobody, ale pojawia się problem, w jaki sposób liczba kwantowa ma być do niego 

przypisana, ponieważ nie jest jasne, jak mamy kojarzyć periodyczność lub energię z 

orientacją przestrzenną. Gdyby nie było energii przypisanej do tego stopnia swobody (innymi 

słowy, gdyby nie było jakiegokolwiek ruchu orbitalnego związanego z orientacją osi orbity 

elektronu), nie byłoby z nim związanych żadnych podpoziomów i mielibyśmy do czynienia z 
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przypadkiem degeneracji. Możemy przypisać liczbę kwantową, a więc energię, do orientacji 

wektora momentu pędu tylko wtedy, gdy pewne kierunki w przestrzeni są fizycznie bardziej 

znaczące niż jakikolwiek inny kierunek. Początkowo może się wydawać, że ta koncepcja jest 

nie do utrzymania, jako że wszystkie kierunki w przestrzeni są równoważne. Tak jednak 

wcale nie jest: nie wszystkie kierunki przestrzenne są równoważne, jeśli w sąsiedztwie 

elektronu istnieje zjawisko fizyczne, które ustala wyróżniony kierunek przestrzenny. Właśnie 

w ustaleniu takiego preferowanego kierunku możemy przypisać energię do tego trzeciego 

stopnia swobody i tym samym wyeliminować degenerację. Przykładowo preferowany 

kierunek w przestrzeni jest generowany przez pole magnetyczne, co uwidacznia efekt 

Zeemana przejawiający dodatkowe rozszczepienie linii spektralnych na widmach atomowych.  

Łatwo zrozumieć, dlaczego pole magnetyczne, mające pewien określony kierunek w 

sąsiedztwie elektronu, wprowadza dodatkowe stany energii. Poruszanie się przez elektron 

wokół jego eliptycznej orbity jest równoznaczne z płynięciem prądu elektrycznego, któremu 

towarzyszy pole magnetyczne o kierunku równoległym do kierunku pędu elektronu. Innymi 

słowy elektron zachowuje się jak bardzo mały magnes. Jeśli mamy zewnętrzne pole 

magnetyczne o pewnym ustalonym kierunku, to wektor momentu pędu elektronu nie może 

swobodnie wskazywać w dowolnym kierunku, ale musi dostosować się do orientacji tego 

pola. Gdyby atom był niczym więcej niż małym magnesem i nie byłby z nim związany żaden 

moment pędu, jego oś (lub, jak to się nazywa w fizyce, oś momentu magnetycznego) 

ustawiłaby się zgodnie z kierunkiem pola magnetycznego. Nadal nie możemy przypisać ani 

energii, ani liczby kwantowej do tego kierunku, ale musimy pamiętać, że oprócz tego, że 

atom zachowuje się jak mały magnes, zachodzi w nim ruch wirowy, ponieważ elektron krąży 

po swojej orbicie.  

Wirujący bąk ma bardzo ważną właściwość, która nadaje mu dodatkowy kierunek 

ruchu, a tym samym dodatkowy poziom energii. Wystarczy rozpatrzyć zwykły bączek 

ustawiony na ziemi. Jeżeli jego oś obrotu jest idealnie prostopadła do podłoża, to jego 

wierzchołek wykonuje tylko ruch wirowy. Natomiast jeżeli oś obrotu jest nachylona, to nie 

tylko wierzchołek wykonuje ruch wirowy, ale także oś obrotu zakreśla drogę wokół kierunku 

pionowego. Ta precesja jest dodatkowym stanem energii wierzchołka bączka i z podobną 

sytuacją mamy do czynienia, gdy wirujący magnes zostaje umieszczony w zewnętrznym polu 

magnetycznym. Szybkość, z jaką taki magnes ulega precesji, została początkowo obliczona 

na podstawie klasycznej teorii elektrodynamicznej J. Larmora, w związku z czym 

częstotliwość precesji nosi nazwę częstotliwości Larmora. Jest ona równa iloczynowi 

momentu magnetycznego danego magnesu oraz siły zewnętrznego pola magnetycznego 



304 
 

podzielonemu przez moment pędu obracającego się magnesu. Możemy zastosować te 

obliczenia do ruchu elektronu wewnątrz takiego atomu jak wodór. Gdy elektron porusza się 

po swojej orbicie, nadaje atomowi właściwości magnesu, a także sprawia, że możemy go 

potraktować jak wirujący bąk. Oznacza to, że atom w polu magnetycznym ulega precesji, dla 

której częstotliwość Larmora uzyskuje się przez pomnożenie ładunku elektrycznego na 

elektronie przez siłę pola magnetycznego i podzielenie tej ilości przez 477-krotność masy 

elektronu i prędkość światła. Stąd, gdy atom znajduje się w polu magnetycznym, poziomy 

energii nie są takie same, jak w przypadku braku pola, właśnie ze względu na występującą 

precesję Larmora. Dodatkowa energia wiąże się z dodatkową okresowością precesji Larmora. 

Musimy zatem wprowadzić trzecią liczbę kwantową, ponieważ okresowość precesji Larmora 

jest zupełnie niezwiązana z okresowością dwóch pozostałych pojęć, które już omówiliśmy. 

Trzecia liczba nazywana jest magnetyczną liczbą kwantową i jest oznaczona literą m.  

Magnetyczna liczba kwantowa m nie może być wybrana arbitralnie, ale musi być 

powiązana z orbitalną liczbą kwantową w określony sposób. Precyzyjnie jest to liczba 

całkowita, która może przyjmować całkowite wartości od –l do +l, łącznie z zerem. W 

przypadku elektronu na trzeciej orbicie Bohra, z główną liczbą kwantową 3 i trzema 

możliwymi orbitalnymi liczbami kwantowymi 0, 1, 2, istnieje dziewięć możliwych 

magnetycznych liczb kwantowych. Zatem dla l = 0, m może wynosić tylko 0; dla l = –1, m 

może przyjąć trzy wartości, –1, 0, +1; dla l = –2 m może mieć wartości –2, –1, 0, +1, +2. 

Znaczenie tych magnetycznych liczb kwantowych polega na tym, że orbita elektronu, czy też 

wektor momentu pędu, nie może orientować się w dowolnym kierunku względem pola 

magnetycznego, ale ogranicza się do skończonej liczby kierunków. Orbita eliptyczna, dla 

której orbitalna liczba kwantowa w powyższym przykładzie wynosi 2, ma tylko pięć 

możliwych orientacji w polu magnetycznym. Oczywiście przy braku pola magnetycznego nie 

ma ograniczeń co do sposobu, w jaki płaszczyzna orbity elektronu może być zorientowana w 

przestrzeni. 

Jeszcze zanim N. Bohr wprowadził swoją teorię atomu, wiadomo było, że jego energia 

w polu magnetycznym różni się od energii w przestrzeni pozbawionej pola. Spektroskopowe 

badania widm atomowych pokazały różnice pomiędzy atomem umieszczonym w polu 

magnetycznym i pod jego nieobecność w postaci rozdzielenia pojedynczych linii na 

multiplety (efekt Zeemana). W przypadku atomu wodoru (a także atomów metali 

alkalicznych, takich jak lit i sód) każda linia jest zastępowana przez triplet. Centralna 

składowa każdego tripletu ma dokładnie taką częstotliwość, która występuje również w 

przypadku braku pola magnetycznego; częstotliwość pozostałych składowych różni się 
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natomiast od częstotliwości środkowej linii o wartość wyrażoną przez częstotliwość Larmora. 

Taki wynik został przewidziany przez H. Lorentza na podstawie jego klasycznej teorii 

elektronu. Argumentacja uczonego była bardzo prosta, ponieważ było dla niego jasne, że 

drgający elektron w polu magnetycznym będzie doznawał zaburzeń, które dadzą początek 

nowym częstotliwościom drgań. Elektron drga nie tylko ze swoją pierwotną częstotliwością, 

ale także z dwiema nowymi częstotliwościami, z których jedna jest uzyskiwana przez dodanie 

częstotliwości precesyjnej Larmora do pierwotnej częstotliwości elektronu, a druga powstaje 

przez odjęcie częstotliwości precesyjnej Larmora od częstotliwości pierwotnej. Innymi słowy 

gdy atom znajduje się w polu magnetycznym, każda z linii widmowych powinna rozpaść się 

na trzy linie; zjawisko to nazywane jest normalnym efektem Zeemana. 

e  

Rozszczepienie linii widmowych sodu z pracy P. Zeeman, The Effect of Magnetisation on the Nature of Light 
Emitted by a Substance, “Nature”, vol. 55, 11 February 1897, p. 347 

Chociaż teoria Lorentza podaje poprawny wynik dla efektu Zeemana w przypadku 

atomu wodoru, nie uwzględnia ona znacznie bardziej skomplikowanego magnetycznego 

podziału linii widmowych dla cięższych atomów, czyli tak zwanego anomalnego efektu 

Zeemana. Jeśli natomiast użyjemy teorii atomu Bohra, to stwierdzimy, że daje nam ona 

dokładnie takie same wyniki dla normalnego efektu Zeemana, co klasyczna teoria Lorentza, 

ale może również wyjaśnić anomalny efekt Zeemana występujący dla cięższych atomów.  

W czasach gdy próbowano znaleźć wyjaśnienie efektu Zeemana, pojawiła się kolejna 

zagadka: otóż zaobserwowano zmultiplikowane linie widmowe przy pomiarach widm 

atomowych pod nieobecność zewnętrznego pola magnetycznego. Ta subtelna struktura 

pojawiła się jako dodatkowy aspekt do efektu relatywistycznego wynikającego z precesji 
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orbitalnej. Zaobserwowanie tego zjawiska podkreśliło potrzebę wprowadzenia do opisu 

atomu jeszcze jednej liczby kwantowej. A. Sommerfeld wykazał, że może wyjaśnić 

obserwowane rozszczepienie linii widmowych dzięki wprowadzeniu dodatkowej liczby 

kwantowej, która może przyjmować tylko dwie wartości. Chcący uzasadnić wprowadzenie 

kolejnej liczby kwantowej A. Lande zaproponował model atomu składający się z 

wewnętrznego rdzenia i jednego zewnętrznego elektronu. W tym modelu elektron, 

odpowiedzialny za rozszczepienie linii widmowych, przedstawiony został jako poruszający 

się samodzielnie na zewnętrznej orbicie, w której centrum znajduje się zrąb atomowy 

składający się z jądra otoczonego przez wewnętrzne elektrony. Jeżeli zrąb atomowy wiruje, to 

tym samym generuje pole magnetyczne, co prowadzi do powstania wewnętrznego efektu 

Zeemana, który z kolei powoduje pojawienie się wewnętrznej magnetycznej liczby 

kwantowej. Chociaż model ten z początku wydawał się obiecujący, to wkrótce W. Pauli 

wykazał, że nie można go stosować do opisu atomów cięższych pierwiastków ze względu na 

relatywistyczną zmianę masy elektronów znajdujących się w wewnętrznym zrębie 

atomowym.  

W wykładzie noblowskim W. Pauli wspomniał, że anomalnym efektem Zeemana 

zainteresował się w 1922 roku i już niedługo później przekonał się o konieczności innego niż 

dotychczasowe podejścia do rozwikłania problemu. Próba stworzenia nowego schematu 

budowy atomu była jednak podwójnie trudna. Z jednej strony należało znaleźć odpowiedni 

mechaniczny – czy też klasyczny – model opisujący ciężkie atomy, a z drugiej konieczne było 

włączenie takiego modelu do obrazu kwantowego. W. Pauli doskonale zdawał sobie sprawę z 

tego, że model Bohra i jego zasada odpowiedniości były niewystarczające dla jego celów. 

Jednocześnie miał świadomość, że anomalny efekt Zeemana był związany z problemem 

zamkniętych powłok elektronowych, ale gdy przeanalizował to zagadnienie, odrzucił model 

atomu jako składającego się z wewnętrznego zrębu i pojedynczego elektronu zewnętrznego. 

Zamiast tego opracował koncepcję nowej, nieklasycznej właściwości elektronu, która w 

rzeczywistości polegała na przypisaniu elektronowi kolejnej  liczby kwantowej, podobnie jak 

próbował to zrobić A. Sommerfeld. W związku z tym elektron został przedstawiony jako 

posiadający dodatkową czwartą liczbę kwantową, oprócz już omówionych trzech. Ta czwarta 

liczba kwantowa, jak sugerował A. Sommerfeld, może przyjąć tylko dwie wartości, co W. 

Pauli określił jako klasycznie nieopisywalną dwuwartościowość elektronu. Słowa o 

„klasycznie nieopisywalnej” oznaczały po prostu, że nie ma klasycznego modelu, który 

można by zastosować do wyjaśnienia tej czwartej kwantowej liczby.  



307 
 

Widzieliśmy, że liczba kwantowa niesie ze sobą ideę klasycznego okresowego ruchu 

elektronu. A. Lande w swoim modelu zrębu i elektronu próbował wprowadzić dodatkowy 

ruch okresowy, który przypisywał do wewnętrznego zrębu atomu. Natomiast W. Pauli 

przypisał dodatkowy okresowy ruch elektronom. Najtrudniejszym aspektem tej zagadki, jeśli 

chodzi o W. Pauliego, było ustalenie, jaki klasyczny ruch okresowy może odpowiadać temu 

czwartemu stopniowi swobody, czyli czwartej kwantowej liczbie. Ta trudność została 

częściowo przezwyciężona przez koncepcję spinu elektronu stworzoną przez S.A. Goudsmita 

i G.E. Uhlenbecka. Jednakże W. Pauli początkowo nie chciał przyjąć bez zastrzeżeń modelu 

obracającego się elektronu, ponieważ było to jego zdaniem zbyt mechaniczne wyjaśnienie 

tego, co uważał za zasadniczo nieklasyczny efekt. Ostatecznie, gdy N. Bohr zwrócił uwagę, 

że wirujący elektron może znacznie różnić się od klasycznych analogów, W. Pauli 

zaakceptował zjawisko spinu oraz fakt, że istnieją cztery, a nie trzy liczby kwantowe 

związane z ruchem każdego elektronu. 

Na podstawie analizy linii widmowych atomu w silnym polu magnetycznym W. Pauli 

sformułował zasadę wykluczenia noszącą obecnie nazwę zakazu lub reguły Pauliego. Uczony 

był także pod wpływem E.C. Stonera, który zwrócił uwagę, że w polu magnetycznym 

elektron najbardziej oddalony od jądra atomu – tak jak w przypadku metali I grupy układu 

okresowego, czyli litu, sodu lub potasu (tak zwany elektron optyczny) – ma tyle stanów 

energetycznych, ile jest elektronów na ostatniej całkowicie zapełnionej powłoce gazu 

szlachetnego (neon, argon, itd.) w danym okresie układu. W. Pauli zinterpretował to zjawisko 

w sposób bazujący na sednie jego zasady wykluczenia. Wyobraźmy sobie elektron optyczny 

poruszający się po drugiej orbicie Bohra atomu litu. Jeśli atom ten znajduje się w polu 

magnetycznym, to elektron podlega czterem niezależnym okresowym ruchom związanym z 

jego czterema liczbami kwantowymi, ponieważ pole magnetyczne usuwa wszystkie 

degeneracje ruchu elektronu. Faktyczna energia elektronu odpowiada pewnej szczególnej 

kombinacji wszystkich tych okresowych ruchów. E.C. Stoner stwierdził, że w przypadku litu 

całkowita liczba możliwych kombinacji ruchów takiego elektronu jest równa liczbie 

elektronów na zamkniętej zewnętrznej powłoce neonu. Z kolei całkowita liczba takich 

elektronów okazuje się wynosić osiem, a zatem, według E.C. Stonera, istnieje osiem 

poziomów energii dla elektronu optycznego w atomie litu. W. Pauli twierdził, że każda 

kombinacja czterech ruchów – czy też lepiej: czterech liczb kwantowych – określa 

podpoziomy energetyczne elektronu. Stwierdził, że każdy podpoziom dowolnego określonego 

poziomu Bohra może pomieścić tylko jeden elektron, tak że każdy podpoziom jest zamknięty 

gdy tylko zawiera jeden elektron. I co niezwykle istotne, w obrębie danego atomu żadne dwa 
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elektrony nie mogą mieć identycznych pełnych zbiorów liczb kwantowych. Jeśli przypiszemy 

jeden zestaw liczb kwantowych do jednego elektronu, a drugi do innego elektronu, to te dwa 

zbiory muszą różnić się co najmniej jedną liczbą.  

Rozważmy drugi poziom atomu Bohra, którego główna liczba kwantowa n jest równa 

2; mamy w związku z tym dwie orbitalne liczby kwantowe: 0 i 1. W połączeniu z orbitalną 

liczbą kwantową 0 istnieje tylko jedna magnetyczna liczba kwantowa równa 0; orbitalna 

liczba kwantowa 1 niesie ze sobą trzy magnetyczne liczby kwantowe: –1, 0 i +1. Zgodnie z 

tym schematem każdy elektron na drugiej orbicie Bohra ma przypisane tylko cztery zestawy 

kombinacji orbitalnych i magnetycznych liczb kwantowych: (0, 0), (1, –1), (1, 0) i (1, 1). 

Według W. Pauliego oprócz tych trzech liczb kwantowych elektron ma czwarty stopień 

swobody wynikający ze spinu. Ten czwarty stopień swobody, czyli liczba kwantowa, może 

mieć tylko dwie odrębne wartości (niezależnie od tego, jaka kombinacja pozostałych trzech 

liczb kwantowych jest przypisana do elektronu). Dlatego możemy mieć liczbę różnych 

kombinacji liczb kwantowych albo podwojoną w stosunku do tej, którą wymieniliśmy 

powyżej, albo równą osiem, czyli liczbie elektronów na ostatniej powłoce neonu. Można 

wykazać, że jeśli główna liczba kwantowa wynosi n, to powłoka mająca tę główną liczbę 

kwantową jest zamknięta, gdy jest zajęta przez dokładnie 2n + 2 elektrony, ponieważ istnieje 

tylko taka liczba odrębnych kombinacji czterech liczb kwantowych. I odwrotnie: stosując te 

same rozważania, możemy zrozumieć reaktywność litu związaną z obecnością pojedynczego 

elektronu na ostatniej powłoce atomu tego pierwiastka.  

Pomocna może być tutaj prosta analogia. Jedna osoba w pokoju ma szeroki zakres 

możliwych działań; podobnie pojedynczy elektron optyczny sprawia, że lit jest bardzo 

aktywny chemicznie. W przypadku neonu pokój jest pełny, a jego reaktywność, czy też 

możliwość działania elektronów na ostatniej powłoce, niewielka. Stąd gdy osiem elektronów 

całkowicie wypełnia powłokę, pierwiastek jest obojętny chemicznie.  

Znaczenie zasady Pauliego wykracza daleko poza jej zastosowanie do widm 

atomowych i opisu rozkładu elektronów na różnych zamkniętych powłokach atomów. Pełne 

implikacje tej zasady stały się oczywiste, jak zauważył W. Pauli, dopiero po wprowadzeniu 

mechaniki falowej do opisu właściwości cząstek. Opis konkretnego stanu atomu wynika z 

jego funkcji falowej (wyrażenia matematycznego dotyczącego pozycji i spinów elektronów w 

atomach), więc aby uzyskać informacje o atomie, trzeba zwrócić uwagę właśnie na nią. 

Funkcje falowe występujące w przyrodzie mają określone właściwości symetrii. Można 

znaleźć zarówno takie, które są całkowicie symetryczne (zamiana dwóch cząstek nie zmienia 

funkcji falowej), jak i takie, które są antysymetryczne (zamiana dwóch cząstek powoduje 
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zmianę znaku funkcji falowej, która staje się ujemna, jeśli pierwotnie była dodatnia lub 

odwrotnie). Dany typ cząstki jest opisywany przez symetryczne lub antysymetryczne funkcje 

falowe, a symetrie te nigdy nie są ze sobą mieszane. Ponieważ elektrony opisywane są tylko 

przez antysymetryczne funkcje falowe, podlegają zasadzie wykluczania. Więcej: w 

rzeczywistości wszystkie cząstki, które mają spin lub wewnętrzny moment pędu równy 

pędowi elektronu, czyli nie tylko elektrony, lecz także protony i neutrony, opisywane są 

jedynie przez antysymetryczne funkcje falowe, które zmieniają znak, gdy dwie cząstki są 

zamieniane. Wszystkie takie cząstki, niezależnie od tego, czy znajdują się wewnątrz atomu 

czy nie, muszą podlegać zakazowi Pauliego. Natomiast takie cząstki, jak fotony i niektóre 

mezony opisane przez symetryczne funkcje falowe, nie podlegają tej zasadzie. Jak zauważył 

W. Pauli w swoim wykładzie, zjawisko to prowadzi do dwóch rodzajów mechaniki 

statystycznej koniecznej do wyjaśnienia złożoności linii widmowych.  

W analizie problemu, która ostatecznie doprowadziła do sformułowania zasady 

wykluczenia, W. Pauli po raz pierwszy zasugerował, że złożoność linii widmowych (tak 

zwana struktura nadsubtelna) może być spowodowana przez wirowanie jądra atomu. Chociaż 

takie założenie wysunięte w stosunku do elektronu nie było w stanie wyjaśnić struktury linii 

widmowych, to doprowadziło S.A. Goudsmita i G.E. Uhlenbecka do hipotezy wirującego 

elektronu. Następnie okazało się, że obraz wirującego jądra założony przez W. Pauliego jest 

poprawny, a nadsubtelna struktura linii widmowych może być wynikiem tego zjawiska. 

Wartość liczbową spinu jądra, a tym samym klasę symetrii oraz rodzaj statystyk, które go 

dotyczą, można określić, jeśli przeanalizuje się spektrum cząsteczek złożonych z dwóch taki 

samych atomów, jak w przypadku H2 lub O2. Obroty takich cząsteczek powodują przejście z 

jednego stanu rotacyjnego do innego, co z kolei powoduje powstanie linii w ich widmie. 

Ponieważ poziomy energii rotacyjnej takiej cząsteczki leżą bardzo blisko siebie, wszystkie 

linie spektralne wynikające z danego zbioru przejść znajdują się tak niedaleko siebie, że 

tworzą pasmo na widmie cząsteczki. Badając intensywności pasm powstałych w wyniku 

przejść obejmujących tylko parzyste lub nieparzyste rotacyjne liczby kwantowe, możemy 

zidentyfikować spin jądra atomu w cząsteczce dwuatomowej.  

W związku z właściwościami symetrii poziomów energii rotacyjnej cząsteczek 

wprowadzono pojęcie parzystości funkcji falowej, czyli własności opisującej zmiany znaku 

funkcji przy działaniu określonych operacji symetrii. Przejścia w dowolnym układzie 

występują między stanami, w których funkcja falowa jest symetryczna, lub między stanami, 

w których funkcja jest antysymetryczna. Przejścia rzadko występują między stanem 

zdefiniowanym przez funkcję falową symetryczną a stanem opisanym za pomocą funkcji 
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falowej antysymetrycznej, a zasadniczo nigdy nie występują, jeśli zaniedbać wpływ spinu 

jądra na jego ruchy w cząsteczce. Stany opisane przez symetryczne funkcje falowe nazywane 

są stanami parzystymi, a nieparzyste są te, które opisują funkcje antysymetryczne. Przyjęto, 

jako ogólną zasadę, że w przyrodzie mogą występować tylko te procesy, dla których 

zachowana jest parzystość. To założenie, które nazywane jest zasadą zachowania parzystości, 

okazało się nieprawdziwe w pewnych warunkach, jak to wykazali w 1957 roku T.D. Lee i 

Ch.N. Yang.  

W swoim wykładzie noblowskim W. Pauli wskazał, jak ważna jest zasada 

wykluczenia dla określenia właściwości spinowych jąder oraz dla takich cząstek jak proton, 

neutron i deuteron. Na podstawie badań widm emisyjnych orto- i parawodoru stwierdzono, że 

spiny protonu i elektronu są takie same. Spin protonu wynosi ½ (jest taki sam jak w 

przypadku elektronu), zatem protony również podlegają zasadzie wykluczania. Wynika z 

tego, że jądro nie może zawierać elektronów, ponieważ właściwości symetryczne dowolnego 

układu złożonego z wielu cząstek określa ich liczba, która musi być zgodna z zasadą 

Pauliego. Jeśli jest to liczba nieparzysta, to układ, który musi być zgodny z zasadą 

wykluczenia, jest zarządzany przez antysymetryczny typ statystyk. Jeśli jednak ta liczba jest 

parzysta, to system jest opisany przez symetryczne funkcje falowe i podlega tego samego 

rodzaju statystykom jak te, które rządzą fotonami. Z doświadczenia wiemy, że na przykład 

jądro azotu nie podlega zasadzie Pauliego. Gdyby jednak w jądrze tym znajdował się 

elektron, to całkowita liczba cząstek typu antysymetrycznego (czyli łączna liczba elektronów 

i protonów) wynosiłaby 21, zatem byłaby liczbą nieparzystą i zasada wykluczenia musiałaby 

być przestrzegana. Wynika z tego, że ani w tym, ani w żadnym innym jądrze nie może 

występować żaden elektron. Liczbę 21 dla azotu ustalono następująco: Wiadomo, że jądro ma 

masę atomową 14, więc musi składać się z 14 cząstek, każda o masie protonu (14 jednostek 

masy). Gdyby wszystkie te cząstki były protonami, to jądro musiałoby zawierać dodatkowo 7 

elektronów, które zrekompensowałyby 7 dodatnich ładunków elektrycznych – wówczas 

pozostałe 7 dodatnich ładunków zapewniłoby ładunek obserwowany na jądrze azotu. 

Mielibyśmy w sumie 21 cząstek (7 elektronów i 14 protonów), każdy o spinie ½ w jądrze. 

Taką samą analizę można zastosować do wszystkich jąder.  

Odkrycie neutronu wyjaśniło tajemnicę cząstek w jądrach atomów. Jeśli przypisuje się 

spin ½ neutronowi, nadając mu takie same właściwości statystyczne jak elektronom (podlega 

zasadzie wykluczenia), to można wyjaśnić wszystkie właściwości spinu i symetrii jąder. Na 

znaczenie tej koncepcji wskazuje brak, w naturze, jądra składającego się tylko z dwóch 

protonów. Takim hipotetycznym tworem byłoby jądro helu o takiej samej wadze jak deuter. 
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Jednakże, ponieważ wodór podlega zasadzie wykluczenia, dwa protony, które są 

identycznymi cząstkami, nie mogą występować razem, mając równoległe spiny – zamiast 

tego powstaje jądro zawierające neutron i proton.  

Drugą część wykładu noblowskiego W. Pauli poświęcił zagadnieniom związanym z 

klasycznymi i kwantowo-mechanicznymi właściwościami pól powstałych z cząstek oraz 

temu, w jaki sposób zasada wyłączności ostatecznie decyduje o sposobie kwantyzacji tych 

pól. Jeśli mamy do czynienia z klasycznymi polami, takimi jak wynikające z rozwiązania 

równań Maxwella, gdzie kwantyzacja nie ma znaczenia, zasada wyłączności nie odgrywa 

żadnej roli. Ale wszystkie pola podlegają zasadom kwantowym (na przykład zasadzie 

nieoznaczoności w przypadku pola elektromagnetycznego), a zatem powinny być traktowane 

z punktu widzenia mechaniki kwantowej. Z kolei pola dzielą się na dwa rodzaje: takie jak 

pole elektromagnetyczne, które są generowane przez cząstki takie jak fotony 

nieprzestrzegające zasady wykluczania, oraz takie jak pola de Brogliego, generowane przez 

takie cząstki, jak elektrony, które przestrzegają zasady wykluczania. W tych dwóch 

przypadkach algebry, które rządzą zachowaniem pól, są różne, co wyraża się w postaci relacji 

komutacji dla tych pól.  

W. Pauli zakończył wykład wyrażeniem silnej niechęci do ówczesnych teorii cząstek 

elementarnych, których niekompletność generowała nadmierne ilości cząstek wirtualnych. 

Taka krytyka mogłaby zostać odniesiona do teorii elektronu P. Diraca, która tak naprawdę nie 

jest teorią pojedynczej cząstki, lecz raczej nieskończonej ich liczby. W teorii Diraca, oprócz 

„rzeczywistego” elektronu, mamy nieskończoność elektronów w stanach ujemnej energii 

próżni. Hipoteza ta jest tym, co W. Pauli miał na myśli, gdy odnosił się do „nieskończonego 

ładunku zerowego”, ponieważ te elektrony nie wnoszą nic do pola elektrycznego 

otaczającego badany elektron. W końcu wyraził opinię, że takie teorie muszą być błędne, 

ponieważ używają „matematycznych sztuczek” i „matematycznych fikcji”, aby sformułować 

poprawną interpretację rzeczywistego świata fizycznego. Chociaż W. Pauli był jednym z 

najzdolniejszych matematyków wśród ówczesnych fizyków i był w stanie wydobyć więcej 

treści z opisu matematycznego teorii niż jakikolwiek inny fizyk, zawsze był bardzo krytyczny 

i podejrzliwy wobec czysto formalistycznego podejścia do fizyki. Dzięki znajomości 

zaawansowanej analizy matematycznej był w stanie poddać te teorie najcięższym testom. Nic 

zatem dziwnego, że jego artykuł na temat teorii względności, który napisał w 1921 roku jako 

dwudziestolatek, nadal pozostaje najbardziej przenikliwą jej analizą. 

Wolfgang Pauli był jednym z gigantów fizyki teoretycznej XX wieku. Urodził się w 

Wiedniu 25 kwietnia 1900 roku – tego samego, w którym M. Planck odkrył kwant działania, 
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mający odegrać tak ważną rolę w naukowym życiu W. Pauliego. W. Pauli był synem lekarza i 

profesora chemii. Wychowywał się w atmosferze naukowej, co z pewnością musiało 

przyczynić się do jego niezwykle szybkiego rozwoju intelektualnego. W wieku 19 lat 

opanował już tak szeroki zakres fizyki i matematyki, że został zaproszony przez Arnolda 

Sommerfelda, profesora fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Monachium, do napisania 

artykułu na temat teorii względności dla Encyclopadie der Mathematischen Wissenschaft. Po 

przeczytaniu tego tekstu A. Einstein miał powiedzieć, że być może Pauli wie więcej o 

względności niż on sam, a w recenzji napisał:  

Ktokolwiek studiuje tę dojrzałą i wspaniale pomyślaną pracę, nie może uwierzyć, że 

autor jest 21-letnim mężczyzną. Trudno orzec, co bardziej podziwiać: psychologiczne 

zrozumienie rozwoju idei, pewność dedukcji matematycznych, głęboki wgląd 

fizyczny, zdolność do systematycznego, jasnego wyjaśniania, znajomość literatury, 

kompletność omówienia tematu czy też niezachwianą pewność krytycznego podejścia. 

Po ukończeniu lokalnego gimnazjum w 1918 roku W. Pauli rozpoczął studia na 

Uniwersytecie w Monachium, gdzie przez sześć semestrów zajmował się fizyką teoretyczną; 

pozostawał wówczas pod silnym wpływem A. Sommerfelda i W. Lenza. Chociaż rozpoczął 

karierę naukową w dziedzinie teorii względności, wkrótce zainteresował się teorią i 

mechaniką kwantową, która dopiero powstawała. Można powiedzieć, że życie naukowe W. 

Pauliego podsumowywało lub odzwierciedlało rozwój wydarzeń w tym temacie, ponieważ 

wniósł on istotny wkład w każdą jego fazę. W szczególności zalicza się go do słynnej grupy 

fizyków skupionej w Kopenhadze, wokół przez Nielsa Bohra, która stworzyła mechanikę 

kwantową.  

Chociaż całość dorobku W. Pauliego była istotna, jego największym osiągnięciem 

było odkrycie zasady wykluczenia, za którą otrzymał Nagrodę Nobla w 1945 roku. Zasada ta 

jest jednym z filarów, na których opiera się współczesna fizyka i kwantowo-mechaniczne 

rozumienie struktury materii. Niezadowalający się odkryciem zasady wykluczenia W. Pauli 

nieustannie poszukiwał wyjaśnień bardziej podstawowych praw. W końcu udowodnił, że 

zasada wykluczenia jest wynikiem właściwości symetrii przyrody.  

W 1921 roku, po uzyskaniu doktoratu (jego dysertacja dotyczyła pewnego typu 

modelu cząsteczkowego), W. Pauli udał się na Uniwersytet w Getyndze, gdzie pełnił funkcję 

asystenta Maxa Borna. Stamtąd przeniósł się do Kopenhagi, by spędzić rok z Nielsem 

Bohrem, a następnie uzyskał stanowisko asystenta na Uniwersytecie w Hamburgu. Wreszcie, 
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w 1928 roku, objął katedrę fizyki teoretycznej w Federalnym Instytucie Technologii w 

Zurychu, gdzie pozostał aż do swojej śmierci – 14 grudnia 1958 roku. 

W. Pauli wpływał na rozwój fizyki nie tylko publikacjami, ale również odbywaniem 

krytycznych dyskusji i prowadzeniem obszernej korespondencji z fizykami na całym świecie. 

Jego korespondencja odzwierciedla rozwój współczesnej fizyki. Ostra krytyka wyrażana 

przez niego w dyskusjach i piórem jest częścią legendy współczesnej fizyki. Nie tolerował 

niejasności ani półprawdy, a jego kąśliwy dowcip znajdował ujście w druzgocących 

określeniach pogardy dla pomysłów, które nie spełniały jego wysokich standardów. Wielu 

uważało go za strażnika sumienia fizyki teoretycznej. 

Promieniowanie	rozproszone:	Chandrasekhara	Venkata	Raman	

(1888–1970)	

Rozpraszanie światła jest zjawiskiem znanym, obserwowanym i badanym od setek lat. 

Ale dopiero niedawno, po pojawieniu się mechaniki kwantowej, zostało ono w pełni 

zrozumiane, a pewne dziwne jego cechy, takie jak efekt Ramana, zostały wyjaśnione. 

Najprostszym przykładem zjawiska rozpraszania jest efekt powstający, gdy na drodze wiązki 

światła znajdzie się drobny pył. Pomimo że wiązka światła nie dociera bezpośrednio do oka, 

widzimy ją przechodzącą przez wypełnione kurzem pomieszczenie. Efekt ten bierze się stąd, 

że każda cząstka pyłu rozprasza światło, zachowując się tak, jakby sama była centrum 

promieniowania wysyłającego promienie we wszystkich kierunkach. W efekcie obserwatorzy 

stojący w dowolnym miejscu w stosunku do wiązki dostrzegają światło rozproszone.  

Rozpatrzmy pokrótce, w jaki sposób zachodzi ten efekt. Wiemy, że światło jest 

zjawiskiem okresowym składającym się z szybko oscylujących pól elektrycznych i 

magnetycznych. Gdy przechodzi przez zawiesinę, jego oscylujące pole elektryczne przyciąga 

każdą cząstkę pyłu, w wyniku czego emituje promieniowanie elektromagnetyczne we 

wszystkich kierunkach i się rozprasza. Rozproszenie to spowodowane jest przyciąganiem 

przez pole elektryczne światła ujemnych ładunków elektrycznych na cząstce pyłu w jedną 

stronę oraz odpychaniem ładunków dodatnich w drugą stronę, co tworzu mały dipol 

elektryczny. Gdy dipol ten wibruje, emituje promieniowanie. Ponieważ wibruje on z taką 

samą częstotliwością, co światło padające, to i światło rozproszone ma taką samą długość fali, 

co światło padające, przynajmniej według tego prostego opisu. Kolor rozproszonego światła 

jest taki sam jak światła padającego.  

Należy jednak podkreślić jeszcze jeden aspekt zjawiska rozpraszania. Otóż reakcja 

cząsteczki pyłu na padające nań światło nie jest taka sama dla wszystkich długości fali 
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(koloru światła). Im krótsze długości fal (im bardziej niebieskie światło), tym gwałtowniej 

reaguje cząstka zawiesiny i tym intensywniejsze zachodzi rozpraszanie. Jeśli białe światło 

(czyli jednolita mieszanina wszystkich kolorów) przechodzi przez zakurzone medium, to 

niebieskie i zielone kolory są rozpraszane bardziej niż czerwone i żółte, a zawiesina, taka jak 

dym w pomieszczeniu, wydaje się niebieskawa. Zjawisko to jest znane jako efekt Tyndalla. 

Nasuwa się pytanie, czy cząsteczki również rozpraszają światło. Pozornie może się wydawać, 

że tak się nie dzieje, ponieważ czyste powietrze wydaje się pozbawione koloru. Dokładniejsza 

obserwacja pokazuje nam jednak, że zjawisko takie zachodzi również na cząsteczkach. 

Najlepszym dowodem na jego występowanie jest błękit nieba, po raz pierwszy zbadany przez 

brytyjskiego fizyka lorda Rayleigha, który zasugerował, że zabarwienie to jest spowodowane 

rozpraszaniem cząsteczkowym. Kiedy patrzymy na niebo w kierunku przeciwnym do słońca, 

do naszych oczu docierają rozproszone promienie, a ponieważ mają głównie niebieski zakres, 

wydaje się, że niebo jest właśnie tego koloru. Gdy patrzymy w kierunku zachodzącego 

słońca, do naszych oczu dociera nie rozproszone światło słoneczne, a promienie światła z 

atmosfery, które są barwy czerwonej i dlatego wydaje nam się, że słońce jest tego właśnie 

koloru (oczywiście nie bierzemy w tym przykładzie pod uwagę zapylenia). Z tej ogólnej 

analizy wynika, że cząsteczki również powinny rozpraszać światło.  

Cząsteczka w polu elektromagnetycznym światła staje się małym dipolem 

elektrycznym, który wibruje wraz z oscylującym polem elektromagnetycznym i emituje 

światło we wszystkich kierunkach. Ponieważ cząsteczka wibruje z tą samą częstotliwością co 

światło padające, powinniśmy oczekiwać, że światło rozproszone będzie tej samej długości co 

ono. I z takim zjawiskiem mamy najczęściej do czynienia. Dokładne badanie rozproszonego 

światła pokazuje jednak, że oprócz światła o tej samej częstotliwości, co światło padające, w 

promieniowaniu rozproszonym są obecne składowe o niewielkim natężeniu, różniące się 

częstotliwością od światła padającego. W 1928 roku Ch.V. Raman odkrył ten zaskakujący i 

zupełnie nieoczekiwany efekt, znany obecnie jako efekt Ramana. Aby dokładniej zbadać to 

zjawisko, użył on światła padającego o określonej częstotliwości zamiast światła białego. 

Wyodrębnił światło o określonej linii spektralnej z emitowanego światła białego lampy 

rtęciowej i użył go jako promieniowania pierwotnego. Obserwował padanie takiego światła 

na homogeniczny roztwór i stwierdził, że światło rozproszone zawierało nie tylko tę 

pierwotną linię widmową, ale także inne słabe linie po obu jej stronach. Inaczej mówiąc, 

światło rozproszone zawiera częstotliwości równe częstotliwości światła pierwotnego (linii 

rtęci), a także mniejsze i większe od niego. Ch.V. Raman stwierdził, że ten efekt jest obecny 

bez względu na to, która linia spektralna rtęci została użyta jako światło padające. Oznacza to, 
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że widmo Ramana występuje w rozproszonym promieniowaniu dowolnej linii widmowej, a 

linie tego widma w świetle rozproszonym leżą symetrycznie po obu stronach linii pierwotnej. 

Z widmem Ramana jest związany następujący problem: Ze względu na dyskretne 

orbity dozwolone dla elektronu w atomie lub dyskretne stany, które cząsteczka może 

przyjmować, atom lub cząsteczka może absorbować lub emitować fotony o określonej 

częstotliwości. Natomiast linie na widmie światła rozproszonego nie są liniami widma 

emisyjnego lub absorpcyjnego atomu czy cząsteczki. Jak zatem powstają te widma? Aby 

uzmysłowić sobie, jak zachodzi to zjawisko, rozważmy najpierw klasyczny prosty przykład. 

Weźmy pod uwagę cząsteczkę w polu elektrycznym. Pole to separuje ładunki ujemne i 

dodatnie względem siebie tak, że cząsteczka staje się dipolem. Dipol taki charakteryzuje się 

własnymi częstotliwościami drgań normalnych. Gdyby był pobudzany do drgań zgodnie ze 

swoimi normalnymi częstotliwościami, jak struny skrzypiec, emitowałby światło o dokładnie 

tych częstotliwościach. Jeśli światło o danej częstotliwości, różnej od dowolnej z własnych 

częstotliwości dipola, uderza w cząsteczkę drga, to ona pod wpływem oscylującego pola 

elektrycznego światła. Teraz można matematycznie wykazać, że cząsteczka, czyli nasz dipol, 

oscyluje nie tylko zgodnie ze swoimi własnymi częstotliwościami naturalnymi, ale także 

dodatkowymi częstotliwościami uzyskanymi przez dodanie i odjęcie częstotliwości światła 

padającego od częstotliwości normalnej. Innymi słowy, jeśli n jest jedną z naturalnych 

częstotliwości cząsteczki, a  jest częstotliwością padającego światła, to światło rozproszone 

przez cząsteczkę zawiera nie tylko częstotliwość , ale także sąsiednie częstotliwości równe  

+ n i  – n, leżące w równych odstępach od linii wzbudzającej. 
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Chociaż ta prosta klasyczna analiza pokazuje, dlaczego możemy oczekiwać 

częstotliwości w rozproszonym świetle różniących się od częstotliwości promieniowania 

padającego, to efekt Raman możemy zrozumieć w pełni jedynie za pomocą teorii kwantowej. 

Rozważmy dyskretne stany energetyczne cząsteczki. W zwykłych warunkach jedynymi 

fotonami, które cząsteczka może zaabsorbować lub wyemitować, są te związane z przejściami 

cząsteczki z jednego z tych dyskretnych stanów do drugiego. Ale nie wszystkie linie 

widmowe powstające w wyniku wszystkich takich przejść są obecne, ponieważ istnieją 

pewne reguły, zwane regułami wyboru, zabraniające pewnych zmian energii. Linie spektralne 

powiązane z przejściami zabronionymi nie występują na widmie cząsteczki, ale pod pewnymi 

warunkami mogą się pojawić na widmie Ramana. Rozważmy foton o częstotliwości innej niż 

ta, którą atom lub cząsteczka może emitować w zwykłych warunkach. Na ogół foton taki nie 

zostanie wchłonięty przez cząsteczkę, ponieważ absorpcja doprowadziłaby ją do stanu 

(energii), który nie odpowiadałby żadnemu z jej możliwych poziomów energetycznych. 

Załóżmy jednak, że cząsteczka absorbuje ten foton i natychmiast ponownie emituje inny, 

którego częstotliwość jest taka (powiedzmy mniejsza niż w przypadku padającego fotonu), że 

cząsteczka znajdzie się w jednym z możliwych stanów wzbudzonych. Energia emitowanego 

fotonu jest najwyraźniej różnicą między energią padającego fotonu a energią fotonu, który 

cząsteczki musiałyby pochłonąć, aby przejść ze stanu początkowego do końcowego. Zatem 

linia obecna na widmie Ramana ma częstotliwość mniejszą niż częstotliwość padającego 

fotonu. Przypuśćmy teraz, że natychmiast po zaabsorbowaniu padającego fotonu cząsteczka 

emituje foton o większej częstotliwości niż ta, którą absorbuje. Sytuacja taka może mieć 

miejsce, jeżeli cząsteczka znajdzie się w stanie o niższej energii niż stan początkowy. W tym 

przypadku emitowany foton ma energię równą energii padającego fotonu, a także energii 

fotonu, który wyemitowałaby cząsteczka, gdyby przeszła bezpośrednio ze stanu 

początkowego do tego określonego stanu końcowego. Linia jest zatem obecna w widmie 

Ramana, a jej częstotliwość jest wyższa niż padającego fotonu.  

Aby linie na widmie ramanowskim pojawiały się zarówno po lewej, jak i po prawej 

stronie długości fali światła padającego (aby większe i mniejsze częstotliwości pojawiały się 

w rozproszonym świetle), cząsteczka nie może znajdować się w stanie podstawowym. Gdyby 

zawsze znajdowała się w tym stanie, pojawiałyby się tylko częstotliwości niższe niż 

częstotliwość padającego fotonu, ponieważ stan końcowy cząsteczki musiałby wówczas leżeć 

powyżej stanu początkowego (jako że stan początkowy w tym przypadku jest stanem 

podstawowym, czyli najniższym możliwym). W normalnych warunkach drgania termiczne 

cząsteczek powodują kolizje między nimi i sprawiają, że cząsteczki zarówno wirują, jak i 
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wibrują. Cząsteczki początkowo znajdują się więc w pewnym stanie rotacyjnym i 

wibracyjnym, który energetycznie znajduje się ponad stanem podstawowym. Zatem końcowy 

stan cząsteczki może być niższy niż stan początkowy. Spodziewalibyśmy się znaleźć różnicę 

między intensywnością linii Ramana poniżej (co do częstotliwości) linii wzbudzenia a 

intensywnością linii leżącej powyżej, w zależności od temperatury ośrodka. W miarę jak 

temperatura staje się coraz niższa, liczba cząsteczek znajdujących się we wzbudzonym stanie 

rotacyjnym lub wibracyjnym staje się coraz mniejsza. W ten sposób dostępnych jest coraz 

mniej cząsteczek, które emitują fotony o częstotliwości wyższej niż foton padający.  

Interesujący jest jeszcze jeden aspekt widm Ramana. Linie w tym spektrum są 

powiązane z przejściami cząsteczki między poziomami energii rotacyjnej lub, w mniejszym 

stopniu, wibracyjnej. Energie związane z takimi przejściami, wzbudzane przez ruch 

termiczny, są dość małe i odpowiadają fotonom w podczerwonej części widma cząsteczek. 

Tak więc w pewnym sensie widmo Ramana obrazuje podczerwony zakres widma cząsteczki. 

Ch.V. Raman początkowo badał ten efekt jedynie w gazach, ale po wykonaniu początkowych 

doświadczeń zajął się także widmami ramanowskich kryształów. Ponieważ podstawowe 

drgania kryształu, w zwykłych warunkach, są trudne do analizy, linie Ramana powstające, 

gdy kryształ jest wzbudzany fotonami o określonej częstotliwości, są źródłem informacji o 

jego strukturze.  

Chandrasekhara Venkata Raman, którego ojciec był wykładowcą matematyki i fizyki, 

wychował się w środowisku akademickim. Urodził się 7 listopada 1888 roku w Trichonopoly 

w południowych Indiach. Dorastał w świecie nauki, szybko wchłaniając zaawansowane 

koncepcje matematyki i fizyki. Był tak uzdolniony i wykazał się taką wiedzą, że został 

przyjęty do Presidency College w Madrasie w 1902 roku w wieku 14 lat, a egzamin 

licencjacki złożył dwa lata później. Zajął wówczas pierwszą lokatę i zdobył złoty medal w 

dziedzinie fizyki. W 1907 roku uzyskał stopień magistra, również z najwyższym 

wyróżnieniem. Od początku studiów magisterskich poświęcił się optyce i akustyce.  

We wczesnych latach swojej kariery Ch.V. Raman prowadził badania w niepełnym 

wymiarze godzin, ponieważ podjął pracę zarobkową w Indyjskim Ministerstwie Finansów. 

Kontynuował pracę naukową w każdej wolnej chwili, korzystając z laboratoriów Indian 

Association for the Cultivation of Science w Kalkucie. Mimo trudności związanych z pracą w 

niepełnym wymiarze godzin odnosił sukcesy naukowe i szybko zyskał reputację doskonałego 

eksperymentatora. Gdy na Uniwersytecie w Kalkucie w 1917 roku ufundowano nowe 

stanowisko profesora fizyki (Palit chair), jego objęcie zaproponowano właśnie Ch.V. 

Ramanowi, który propozycję przyjął.  
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Podczas pobytu w Kalkucie Ch.V. Raman wykonał eksperymenty, które doprowadziły 

go do odkrycia w 1928 roku tego, co teraz nazywa się efektem Ramana, i za co w 1930 roku 

otrzymał Nagrodę Nobla. Zaciekawienie zjawiskiem niebieskiej opalescencji wody, 

zaobserwowanym na Morzu Śródziemnym podczas podróży do Europy latem 1921 roku, 

zapoczątkowało łańcuch wydarzeń, które doprowadziły go do ostatecznego odkrycia. Jak 

opowiadał w przemówieniu noblowskim, gdy myślał o tym dziwnym blasku, stwierdził, że 

nie wydaje się nieprawdopodobne, by zjawisko to powstawało dzięki rozpraszaniu światła 

słonecznego przez cząsteczki wody. Postanowił sprawdzić tę hipotezę, badając prawa 

rządzące rozpraszaniem światła w cieczach. Eksperymenty rozpoczął natychmiast po 

powrocie do Kalkuty we wrześniu 1921 roku. Praca ta wymagała znacznie większego wysiłku 

niż początkowo zakładał, ponieważ bardzo szybko rozszerzyła się na ogólne badanie 

rozpraszania światła na cząsteczkach. Krytyczne omówienie całego tematu i wyniki 

wstępnych eksperymentów zostały przedstawione jako esej opublikowany przez 

wydawnictwo Calcutta University Press w lutym 1922 roku. Od 1922 do 1927 roku Ch.V. 

Raman wraz z różnymi współpracownikami, badał wiele aspektów rozpraszania optycznego. 

W kwietniu 1923 roku, podczas jednego z tych eksperymentów, jego współpracownik K.R. 

Ramanathan zauważył, oprócz zwykłego rodzaju rozproszonego światła, które ma długość 

fali zbliżoną do długości fali światła padającego, bardzo słabe wtórne linie różniące się 

długością fali od światła pierwotnego. Ch.V. Raman zainteresował się tym wtórnym 

promieniowaniem i opracował różne techniki eksperymentalne mające na celu zwiększenie 

jego intensywności w taki sposób, aby można było je badać spektroskopowo. Ostatecznie 18 

lutego 1928 roku odkrył, że jeśli użyć lampy rtęciowej jako źródła światła padającego, to 

widma światła rozproszonego różnych cieczy i ciał stałych zawierają szereg linii i pasm 

nieobecnych w spektrum światła lampy rtęciowej.  

Po uzyskaniu Nagrody Nobla Ch.V. Raman został profesorem fizyki w Indian Institute 

of Science w Bangalore, gdzie kontynuował prace w dziedzinie optyki. Pozostał tam do 1948 

roku, kiedy objął funkcję dyrektora Instytutu Badań Ramanowskich w Bangalore, który sam 

ufundował. Zainspirował wielu swoich rodaków do zajęcia się fizyką i prac nad rozwojem 

badań fizycznych w Indiach. W 1926 roku założył „Indian Journal of Physics”, którego był 

redaktorem, i zainicjował powstanie Indyjskiej Akademii Nauk, której został pierwszym 

prezesem. Zaczął także wydawać pismo tej akademii, zatytułowane „Proceedings”, i został 

prezesem Current Science Association of Bangalore, wydającego periodyk „Current Science”.  

Oprócz badań nad rozpraszaniem światła, Ch.V. Raman wykonał wiele doświadczeń 

dotyczących drgań cząsteczek pod działaniem czynników akustycznych, dyfrakcji promieni X 
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na kryształach, dynamiki kryształów, struktury krystalicznej, optyki koloidów, anizotropii 

elektrycznej i magnetycznej oraz fizjologii ludzkiego wzroku. Jego zainteresowania akustyką 

doprowadziły go do zajęcia się sposobem utrzymywania wibracji przez skrzypce i 

opublikowania szeregu prac na temat strunowych instrumentów muzycznych.  

Ch.V. Raman otrzymał wiele doktoratów honorowych i członkostw w towarzystwach 

naukowych w kilku krajach. Został wybrany na członka Royal Society w 1924 roku, a w 1929 

uhonorowano go stopniem szlacheckim. Zmarł w Bangalore 21 listopada 1970 roku. 

Mechanika	statystyczna:	Satyendra	Nath	Bose	(1894–1974)	

Jedną z najpotężniejszych technik stosowanych przez fizyka przy rozwiązywaniu 

problemów związanych z dużymi układami, takimi jak grupy elektronów, cząsteczek lub 

fotonów, jest mechanika statystyczna. Swoje początki ma ona w kinetycznej teorii gazów 

sformułowanej przez J. Clerka Maxwella i L. Boltzmanna. W późniejszych latach rozwinął ją 

i zastosował do opisu równowagi w układach chemicznych znany amerykański chemik 

fizyczny Willard Gibbs. Forma, w której W. Gibbs rozwinął tę gałąź fizyki, stała się znana 

jako mechanika statystyczna, natomiast procedury opracowane przez Maxwella i Boltzmanna 

są ogólnie określane mianem teorii kinetycznej.  

Rzeczywista siła mechaniki statystycznej stała się w pełni widoczna, gdy A. Einstein 

przebudował jej aparat i zastosował ją do opisu wszystkich typów zjawisk, od ruchów 

Browna do zachowania fotonów. We wszystkich tych przypadkach typ stosowanych statystyk 

nazywany jest statystyką Boltzmanna lub statystyką klasyczną. Początkowo nikt nie wątpił w 

jej słuszność, ponieważ nie było wtedy powodu, aby kwestionować ważność fizyki 

klasycznej. Gdy jednak teoria kwantowa przyjęła bardziej złożony charakter, kwestia 

ważności statystyk Boltzmanna zaczęła pojawiać się w dyskusjach fizyków.  

Aby zrozumieć problem związany ze stosowaniem mechaniki statystycznej do zespołu 

identycznych cząsteczek (np. cząsteczek gazu), musimy najpierw zdefiniować stan układu. 

Jednym ze sposobów jest rozważenie mikroskopowych mierzalnych właściwości. Stan gazu 

można zatem przedstawić makroskopowo, określając jego ciśnienie, objętość i temperaturę. 

W rzeczywistości musimy podać tylko dwie z tych trzech wielkości, ponieważ istnieje 

równanie łączące wszystkie trzy parametry, z którego możemy uzyskać trzecią wartość, jeśli 

znamy dwie pozostałe. Nosi ono nazwę równania stanu gazu. Ta makroskopowa reprezentacja 

stanu układu nie daje nam wglądu w sposób, w jaki zależy on od ruchu poszczególnych 

cząstek w układzie. Oczywiste jest, że ogólny lub makroskopowy stan układu zależy od tego, 

w jaki sposób poruszają się poszczególne cząstki i jak rozkładają się w jego objętości. 
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Powinniśmy zatem być w stanie określić makroskopowy stan układu, określając w nim 

rozkład cząstek i opisując ich ruch. Możemy takie podejście nazywać mikroskopowym 

opisem stanu. Mechanika statystyczna jest gałęzią fizyki, która zajmuje się mikroskopową 

reprezentacją stanów układu.  

Aby określić stan mikroskopowy układu, rozważamy najpierw pojedynczą cząstkę. 

Gdy za nią podążamy, zauważamy, że jej położenie i jej ruch, czyli prędkość lub jej pęd, 

zmieniają się w sposób ciągły. W każdym momencie możemy zatem, na podstawie fizyki 

klasycznej, przypisać tej cząstce jej pozycję i prędkość. Załóżmy, że czynimy to dla każdej 

cząstki w rozpatrywanym układzie. Uzyskalibyśmy wtedy, w każdym momencie, 

szczegółowy mikroskopowy obraz stanu układu definiowany przez pozycję i prędkość każdej 

z jego cząstek. Jeśli zastanowimy się przez chwilę nad takim opisem układu, to zdamy sobie 

sprawę, że nie musimy wchodzić w szczegóły, aby określić jego stan. Wiedz,a gdzie jest 

każda cząstka i jak porusza się w każdej chwili, nie jest niezbędna, ponieważ wszystkie 

cząstki są identyczne, a więc nie ma znaczenia, czy to dana cząstka, czy jakaś inna znajduje 

się w określonym punkcie, poruszając się z określoną prędkością. Oczywiste jest, że liczy się 

tylko to, ile cząstek w danej objętości porusza się w określony sposób. Gdy jednak zamiast 

pojedynczych cząstek rozważamy ich zespoły, napotykamy pewną arbitralność, która staje się 

widoczna, gdy mówimy o położeniach cząstek w grupie. Rzecz jasna nie możemy mówić o 

cząstkach znajdujących się w wybranym obszarze, które zajmują to samo miejsce w tym 

samym czasie. Musimy zatem rozważyć mały obszar przestrzeni w układzie i zapytać, ile 

cząstek w danym momencie znajduje się w tym miejscu. Oczywiście niewielki rozmiar jest 

definiowany w sposób arbitralny, ale możemy dokonać takiego wyboru tak małej objętości, 

że wszystkie jego punkty można uznać za identyczne przy definiowaniu stanu systemu. Jak 

mała musi być ta objętość – nie sposób dokładnie określić na gruncie fizyki klasycznej. 

Wszystko, co można powiedzieć, to tyle, że musi być ona na tyle mała, aby jakakolwiek 

zmiana położenia cząsteczki w obrębie tej ograniczonej objętości pozostawiła niezmieniony 

stan układu.  

Możemy teraz wyobrazić sobie całą objętość układu podzieloną na takie małe 

elementy objętościowe i wziąć pod uwagę liczbę cząstek w każdym z nich. Ale wiedza o 

liczbie cząstek w każdym takim elemencie objętości nie jest wystarczająca, aby dać nam 

mikroskopowy stan układu. Musimy również wiedzieć, w jaki sposób poruszają się cząstki w 

każdym elemencie objętości. Aby zobaczyć, co to oznacza, wyróżniamy dany element 

objętości, który, choć niewielki, zawiera wiele cząstek poruszających się z różnymi 

prędkościami. Teraz dzielimy te cząstki na grupy w taki sposób, że wszystkie cząstki w danej 
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grupie mają takie same składowe prędkości w danym,ściśle określonym kierunku. Tutaj 

znowu trzeba wprowadzić arbitralną wielkość, ponieważ niemożliwe jest pogrupowanie 

cząstek o dokładnie takich samych prędkościach. Musimy rozważyć konkretną prędkość, a 

następnie przypisać wszystkie cząstki do tej samej grupy, jeśli mają prędkości do niej 

zbliżone. Arbitralność wyboru wynika z tego, że wyrażenie „wystarczająco blisko” nie jest 

precyzyjnie zdefiniowane. Wszystko, co można powiedzieć o tej koncepcji w fizyce 

klasycznej, to tyle, że polega ona na tym, że nie mówi się o żadnej znaczącej zmianie w stanie 

układu, jeśli cząstka zmienia swoją prędkość o wartość utrzymującą ją w zakresie prędkości 

zdefiniowanej jako „wystarczająco blisko”. W ten sposób zdefiniowaliśmy podstawę 

określania mikroskopowego stanu układu według fizyki klasycznej. Rozważamy wszystkie 

cząstki w badanym układzie i w pewnym momencie dzielimy je w taki sposób, że pewna ich 

liczba znajduje się w danym elemencie objętości i ma prędkości niewiele różniące się od 

pewnej zadanej z góry wartości. Jednocześnie w układzie pojawia się inna grupa cząstek 

znajdujących się w innym elemencie objętości i mających prędkości leżące blisko jakiejś 

innej wartości. Dokonujemy tego podziału układu tak długo, aż wyczerpiemy wszystkie 

cząstek w nim się znajdujące. W ten sposób wyróżniamy dwie grupy różniące się pod 

względem albo elementu objętości, albo wartości prędkości, albo obydwu tych parametrów. 

Rozkład cząstek układu w podgrupy określa jego stan mikroskopowy. Ten sam stan 

mikroskopowy ma odpowiadający mu stan makroskopowy, czyli opis układu wyrażony 

poprzez ciśnienie, objętość i temperaturę. 

Zastanówmy się, jakie zmiany w rozkładzie cząstek układu mogą zmienić jeden, drugi 

lub też obydwa opisy stanu układu. Po pierwsze zauważamy, że istnieje więcej różnych 

sposobów zmiany stanu mikroskopowego niż makroskopowego. Na stan makroskopowy 

wpływa tylko zmiana liczby cząstek w grupach. Na przykład stan makroskopowy zmienia się, 

gdy liczba cząstek w danej grupie zostaje zmniejszona lub zwiększona (a ponieważ całkowita 

liczba cząsteczek gazu w układzie zostaje zachowana, oznacza to wzrost lub spadek ich liczby 

w jednej lub więcej innych grup cząstek). Ale stan mikroskopowy nie ulega zmianie, jeśli 

tylko wymieniamy cząstki między grupami i nie zmieniamy ich liczby w obrębie grup. 

Innymi słowy jeśli cząsteczka z jednej grupy zostaje zamieniona z cząstką pochodzącą z 

innej, nie ma to wpływu na stan makroskopowy. Z drugiej strony stan mikroskopowy ulega 

zmianie nawet jeśli zmiana ta nie jest mierzalna pod względem objętości, ciśnienia i 

temperatury gazu. Prosty przykład liczbowy ilustruje tę koncepcję. Załóżmy, że nasz układ 

składa się z dziesięciu cząsteczek gazu rozdzielonych w pięć grup. Możliwy stan 

makroskopowy może być zdefiniowany przez rozmieszczenie tych cząstek w grupach po 3, 1, 
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3, 1 i 2 cząstki. Inny stan makroskopowy powstałby, gdyby cząstki rozdzielić następująco: 1, 

3, 0, 4, 2, jeszcze inny przez 1, 1, 1, 1, 6, i tak dalej, aż do wyczerpania różnych kombinacji 

10 cząstek ułożonych w pięciu grupach. Odpowiednio dla stanu makroskopowego 

składającego się z grup o liczebności cząstek 3, 1, 3, 1 i 2 na poziomie mikroskopowym 

istnieje wiele powiązanych stanów ze względu na liczne sposoby przypisywania dziesięciu 

cząsteczek do miejsc w tych grupach. Możemy wybrać jedną z dziesięciu cząsteczek, aby 

zająć pozycję pierwszą w pierwszej grupie. Po wypełnieniu pierwszego miejsca mamy 

dziewięć pozostałych cząstek, którym można przypisać pozycję drugą. Podobnie po 

dokonaniu tego wyboru pozostaje nam osiem cząstek, którym można przypisać trzecie i 

końcowe położenie w tej grupie. Przydzielając cząstki do pierwszej grupy z jej trzema 

miejscami, mieliśmy w sumie 10 ꞏ 9 ꞏ 8 = 720 możliwych wyborów. Nie wszystkie z nich 

oznaczają różne stany mikroskopowe, ponieważ możemy zaniedbać kolejność, w której 

rozmieszczamy cząstki w grupie. Wymieniające się cząsteczki w grupie nie mają wpływu na 

stan mikroskopowy, więc dzielimy wynik iloczynu 10 ꞏ 9 ꞏ 8 przez możliwe kombinacje 

rozmieszczenia trzech cząstek między sobą, w tym przypadku 3 ꞏ 2 ꞏ 1, czyli przez 6. W ten 

sposób dochodzimy do liczby mikroskopowych stanów wynikających z przypisania cząstek 

do pierwszej grupy: (10ꞏ9ꞏ8)/(3ꞏ2ꞏ1) = 120. Teraz prowadzimy te same obliczenia dla 

pozostałych grup i otrzymujemy analogiczny wynik dla każdej z nich. Wykonując tę 

procedurę dla każdego pozostałego sposobu ułożenia 10 cząstek, musimy, w każdym 

przypadku, odjąć od całkowitej liczby cząstek ich liczbę, którą już ułożyliśmy w grupy, 

ponieważ nie są one już dostępne do tworzenia innych. W rozpatrywanym przykładzie do 

utworzenia pozostałych grup dysponujemy tylko siedmioma cząstkami, ponieważ trzy zostały 

użyte w pierwszej grupie. Generalnie dla układu zawierającego N cząstek liczba możliwych 

rozkładów wynosi N!, co w notacji matematycznej oznacza iloczyn wszystkich liczb 

naturalnych dodatnich nie większych od N.  

Nasuwa się pytanie, w jaki sposób takie kombinatoryczne podejście może prowadzić 

do opisu zachowania się układu cząstek. Zauważmy po pierwsze, że im więcej stanów 

mikroskopowych, które dają określony stan makroskopowy, tym większa szansa na 

wystąpienie tego ostatniego stanu. Prawdopodobieństwo znalezienia naszego układu w 

określonym stanie makroskopowym jest proporcjonalne do liczby stanów mikroskopowych, 

które odpowiadają danemu stanowi makroskopowemu. Po drugie zauważmy, że jeżeli 

pozostawimy układ sam sobie, to ostatecznie osiągnie on ten konkretny stan makroskopowy, 

dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest maksymalne. To podejście pozwala nam 

rozwiązać problem. Badamy wszystkie możliwe wartości populacji grupowych w układzie i 
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znajdujemy ten konkretny zestaw, dla którego liczba stanów mikroskopowych jest 

maksymalna. W ten sposób uzyskujemy prawo dystrybucji populacji grupowych, a na ich 

podstawie można uzyskać makroskopowe właściwości układu. Musimy jednak przestrzegać 

dwóch warunków. Po pierwsze, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe populacje w grupach 

cząstek, musimy upewnić się, że suma wszystkich populacji jest zawsze równa całkowitej 

liczbie cząstek. Oczywiście, grając w tę kombinatoryczną grę, musimy przestrzegać zasady, 

że całkowita liczba cząstek jest stała, czyli cząstki nie mogą być ani tworzone, ani niszczone. 

Po drugie musimy narzucić ograniczenie, że całkowita energia naszego układu pozostaje 

stała. Innymi słowy, jeśli dodamy energie wszystkich cząstek we wszystkich wyróżnionych 

grupach, to niezależnie od tego, jak zmienimy ich skład, musimy uzyskać zawsze taką samą 

energię całkowitą. Stan makroskopowy, dla którego to stwierdzenie nie jest prawdziwe 

(każdy zestaw populacji grupy, dla których ten warunek nie jest spełniony), nie może być 

brany pod uwagę przy poszukiwaniu maksymalnego prawdopodobieństwa. Do znalezienia 

maksymalnego prawdopodobieństwa lub najbardziej prawdopodobnego stanu 

makroskopowego można zastosować dobrze znane techniki matematyczne. Takie działania 

prowadzą do tak zwanych statystyk lub rozkładu Boltzmanna. Kiedy stosujemy tę procedurę 

do gazu, otrzymujemy rozkład prędkości Maxwella–Boltzmanna, omawiany wcześniej w 

komentarzu do prac J. Clerka Maxwella, który z kolei prowadzi do równania stanu dla gazu 

idealnego, czyli prawa Charlesa i Gay-Lussaca. 

Ponieważ cała powyższa dyskusja oparta jest na klasycznej fizyce, musimy ponownie 

przeanalizować pojęcia stanów makroskopowych i mikroskopowych układu w świetle praw 

kwantowych. Prawa te wprowadzają dwie istotne zmiany. Po pierwsze znika dowolność 

związana z wyborem elementu objętości i wartości prędkości bliskiej danej. Wynika to z 

zasady nieoznaczoności, która mówi, że iloczyn położenia i pędu cząstki nie może być 

poznany z dokładnością większą niż wartość związana ze stałą działania Plancka. Oznacza to, 

że nie możemy sprawić, by elementy objętości naszego układu pomnożone przez pęd cząstek 

były od niej mniejsze. Druga modyfikacja wprowadzona przez teorię kwantową wiąże się z 

tożsamością cząstek w wybranej grupie. Jedną z podstawowych zasad mechaniki kwantowej 

jest to, że nie wolno wprowadzać do naszej teorii żadnej koncepcji, której nie można 

zweryfikować eksperymentalnie. Rozważmy teraz, w świetle tego stwierdzenia, system 

identycznych cząstek. Ponieważ nie istnieje obserwacyjny sposób odróżniania jednej cząstki 

od drugiej, nie wolno różnicować między dwoma stanami mikroskopowymi różniącymi się 

po prostu wymianą dwóch cząstek, gdyż w praktyce nie ma możliwości odróżnienia takich 

rozkładów. Ten fakt zmienia relację między stanami mikroskopowymi i makroskopowymi 
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wprowadzonymi w naszej dyskusji na temat statystyk Boltzmanna. Widzieliśmy, że dla 

danego rozkładu cząstek na grupy, które określają stan makroskopowy, istnieje tyle stanów 

mikroskopowych, ile jest sposobów wymiany cząstek między grupami. Ale nie jest tak w 

statystykach kwantowych, w których wszystkie takie stany mikroskopowe są identyczne. Tak 

więc istnieje tylko jeden stan mikroskopowy związany z danym stanem makroskopowym. 

Rzeczywiście stan mikroskopowy w teorii kwantowej pokrywa się z klasycznym stanem 

makroskopowym. Skoro tak, to jak mamy obliczyć najbardziej prawdopodobny stan 

makroskopowy? Z tego, co właśnie stwierdziliśmy, wynika, że wszystkie stany 

makroskopowe są równie prawdopodobne ponieważ z każdym z nich związany jest tylko 

jeden stan mikroskopowy. Jak zatem należy postępować? Musimy zmienić definicję stanu 

makroskopowego w taki sposób, aby uzyskać stany o różnym prawdopodobieństwie. 

Najłatwiej zrobić to, układając cząstki w grupy zgodnie z ich energiami. Załóżmy, że N1 to 

liczba cząsteczek w grupie, niezależnie od tego, w jakim miejscu układu się znajdują, z 

energiami od 0 do pewnej niewielkiej wartości. Przypuśćmy, że N2 to liczba cząstek z 

energiami leżącymi pomiędzy tą małą wartością a dwukrotnością tej wartości; N3 to liczba 

cząstek o energii między 2 a 3 razy większej, i tak dalej. Widzimy, że takie uporządkowanie, 

które teraz definiujemy jako stan makroskopowy, składa się z wielu wcześniej 

zdefiniowanych stanów makroskopowych, a zatem wielu mikroskopowych stanów 

kwantowo-mechanicznych. Aby obliczyć najbardziej prawdopodobny rozkład, musimy zrobić 

jeszcze jedną rzecz. Sposób, w jaki zgrupowaliśmy cząstki naszego układu, wciąż nie opisuje 

jego stanu, ponieważ w mechanice kwantowej istnieją dyskretne poziomy energii. Przypisując 

cząstki N1 do zakresu energii od 0 do niewielkiej wartości, musimy wziąć pod uwagę 

obecność w tym zakresie energii pewnej liczby, powiedzmy Z, poziomów energetycznych. 

Jakiekolwiek dwa rozkłady cząstek A1 wśród poziomów Z muszą być traktowane jako 

odrębne stany mikroskopowe w sensie kwantowym, jeśli różnią się rzeczywistymi liczbami 

cząstek przypisanych do różnych poziomów Z. Innymi słowy dwa rozkłady N cząstek między 

poziomami energetycznymi Z należy policzyć jako jeden, jeśli różnią się jedynie wymianą 

cząstek między sobą, a których liczby w obydwu rozkładach pozostają niezmienione.  

Zatem różnica między statystyką klasyczną i kwantową polega na definicji stanów 

mikroskopowych. Klasycznie stany te są definiowane bez uwzględnienia tożsamości cząstek, 

a definicja kwantowa bierze pod uwagę ich tożsamość. S.N. Bose był pierwszym fizykiem, 

który rozważył tę różnicę i opracował model, który teraz nazywamy statystyką Bosego–

Einsteina. Uczony użył tego narzędzia do wyprowadzenia wzoru Plancka opisującego 

promieniowanie ciała doskonale czarnego bez odwoływania się do jakichkolwiek klasycznych 
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idei lub wprowadzenia oscylatorów w równowadze z promieniowaniem: po prostu 

przedstawił zespół fotonów wszystkich częstotliwości w stanie równowagi w danej 

temperaturze T, a następnie wyznaczył najbardziej prawdopodobny ich rozkład pośród 

wszystkich stanów energetycznych, czyli określił liczby fotonów dla każdej częstotliwości. 

Dokonał tego dzięki zastosowaniu wspomnianej kombinatorycznej analizy, w której bierze się 

pod uwagę dokładną tożsamość wszystkich fotonów.  

W 1924 roku, gdy S.N. Bose opracował swoją koncepcję oraz przekazał tekst pracy A. 

Einsteinowi, który przetłumaczył go na język niemiecki i przesłał do „Zeitschrift fūr Physik”, 

mechanika kwantowa nie została jeszcze wynaleziona. Jedynym uzasadnieniem tego, co 

zrobił S.N. Bose, była poprawność uzyskanych wyników. Znaczenie pracy S.N. Bosego było 

jasne dla A. Einsteina nawet bez mechaniki kwantowej. Jak napisał w notatce zamieszczonej 

pod artykułem, sam był o krok od dokonania analogicznego odkrycia, stosując podobne 

statystyczne podejście do opisu gazu złożonego z cząsteczek. Znaczenie pracy S.N. Bosego 

polegało na tym, że wyraźnie pokazało, iż statystyki Bosego–Einsteina nie ograniczają się do 

fotonów, ale można je również zastosować do opisu układów cząsteczek. W efekcie uzyskuje 

się rozkład innego typu niż rozkład Maxwella–Boltzmanna, a więc inne równania stanu dla 

gazu idealnego. Prawo Boyle’a nie opisuje takiego gazu, a odchylenia od tego prawa stają się 

coraz większe wraz z obniżaniem się temperatury. 

Krótko po tym, jak S.N. Bose opracował swoją statystykę, E. Fermi przedstawił inny 

rodzaj statystyk kwantowych, które zostaną przedstawione w dalszej części tekstu. Warto 

zauważyć różnicę między statystykami Fermiego i Bosego. Obie wychodzą z założenia, że ze 

względu na tożsamość cząstek nie można dokonywać rozróżnienia między dwoma 

rozkładami ich grup różniących się jedynie wzajemną wymianą dwóch cząstek. Różnią się 

jednak od siebie sposobem zliczania stanów mikroskopowych, które należy przypisać do 

stanu makroskopowego. Różnica powstaje z następującego powodu: W statystykach Bosego 

nie ma ograniczeń dotyczących liczby cząstek mogących znajdować się w danej grupie, które 

są w przybliżeniu w tej samej pozycji i mają ten sam pęd (tę samą prędkość i kierunek). 

Innymi słowy liczby obsadzenia grup w statystyce Bosego nie są ograniczone. Inaczej jest w 

statystyce Fermiego, ponieważ ten uczony zakładał, że jego cząstki podlegają zasadzie 

wykluczenia Pauliego. Wprowadził zatem ograniczenie, że żadne dwie cząstki nie mogą 

zajmować w przybliżeniu tych samych pozycji, jeśli mają jednocześnie ten sam pęd. To 

ograniczenie prowadzi do statystyk Fermiego, później odkrytych niezależnie przez P. Diraca i 

obecnie znanych jako statystyki Fermiego–Diraca.  
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Różnice między sposobami zliczania stanów mikroskopowych w statystykach 

Boltzmanna, Bosego i Fermiego najlepiej ilustruje prosty przykład. Załóżmy, że mamy dwie 

identyczne cząstki, które muszą być rozdzielone pomiędzy trzy poziomy energii, 

reprezentowane jako trzy pola. W statystykach Boltzmanna każda cząstka jest uważana za 

odrębną jednostkę, zatem nazwiemy dwie cząstki a i b. Jednak przy zliczaniu stanów Bosego 

i Fermiego etykietujemy każdą cząstkę, ponieważ nie możemy ich odróżniać. Najpierw 

podzielmy cząstki między trzy poziomy energii na podstawie liczbowych możliwości 

obsadzenia dla tych poziomów. Mielibyśmy wtedy następujące rozkłady: (2,0,0), (0,2,0), 

(0,0,2), (0,1,1), (1,0,1) i (1,1,0). Każda z tych grup odpowiada stanowi makroskopowemu 

według rozkładu Boltzmanna. Chociaż statystyki Boltzmanna dają dziewięć stanów 

mikroskopowych, w statystyce Bosego jest ich tylko sześć, a w statystyce Fermiego – trzy. 

Tak więc istnieją dwa stany mikroskopowe w statystyce Boltzmanna dla ugrupowania (0,1,1), 

ale tylko jeden w statystyce Bosego i Fermiego. Nie ma żadnego stanu mikroskopowego w 

przypadku statystyki Fermiego dla pierwszych dwóch rozkładów – (2,0,0), (0,2,0) – ponieważ 

mają one dwie identyczne cząstki w tym samym polu energetycznym, co jest to zabronione 

przez zasadę wykluczenia Pauliego. Aby zakończyć tę dyskusję, musimy podać pewne 

kryterium dla rozróżnienia między cząstkami, które podlegają statystykom Bosego i 

Fermiego. Widzimy, że jest to ta sama reguła, która umożliwia rozróżnienie między 

cząstkami podlegającymi zasadzie wykluczenia Pauliego a tymi, których ta zasada nie 

dotyczy. Ogólna zasada mówi, że cząsteczki takie jak elektrony, protony, neutrony, neutrina 

itd., które charakteryzują się połówkowym spinem, przestrzegają zasady Pauliego, a zatem 

podlegają statystyce Fermiego–Diraca. Cząstki o zerowym lub całkowitym spinie, takie jak 

cząstki alfa, nie podlegają zasadzie Pauliego, a zatem są posłuszne statystyce Bosego. Można 

zastosować inne kryterium oparte na mechanice falowej, która będzie tematem jednego z 

następnych rozdziałów. Zgodnie z nim stan zespołu cząsteczek jest określony przez konkretną 

funkcję falową. Te cząstki, dla których funkcja falowa jest antysymetryczna (co znaczy, że jej 

znak zmienia się, gdy zamieniane są dowolne dwie cząsteczki), podlegają zasadzie Pauliego i 

statystyce Fermiego–Diraca. Natomiast te cząstki, dla których funkcja falowa jest 

symetryczna (bez zmiany znaku, gdy zamieniane są dwie cząstki), są zgodne ze statystyką 

Bosego. Zatem dwa różne rodzaje statystyk kwantowych są bezpośrednią konsekwencją 

natury falowej cząstek i praw mechaniki kwantowej.  

Chociaż wielkie szkoły fizyki w początkowych dziesięcioleciach XX wieku 

kształtowały się wokół dominujących europejskich fizyków, wiele ważnych odkryć zostało 

dokonanych przez mężczyzn i kobiety, którzy pracowali poza głównym nurtem nauki i w 
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pewnym sensie byli samoukami. Tak było w przypadku fizyków indyjskich, którzy, choć w 

pewnej mierze pod wpływem brytyjskiej fizyki, stworzyli doskonałą szkołę. Wynikało to 

przede wszystkim z dokonań takich ludzi jak Ch.V. Raman i M.N. Saha, którzy wyprowadzili 

równania jonizacji termicznej, oraz S.N. Bosego, który opracował jedną z gałęzi statystyki 

kwantowej.  

S.N. Bose urodził się w 1894 roku. Fizykę studiował na Uniwersytecie w Kalkucie, 

gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera akurat w czasie, kiedy teoria atomowa N. Bohra 

święciła największe triumfy, a europejscy fizycy stosowali ją do wszystkich faz dynamiki 

atomowej. Częściowo z powodu gorączkowej troski o konsekwencje teorii Bohra, szczególnie 

w odniesieniu do spektroskopii, to właśnie S.N. Bose, a nie jeden z Europejczyków odkrył 

związek między teorią kwantową a mechaniką statystyczną. S.N. Bose był dobrze 

zaznajomiony z europejską literaturą naukową: w 1924 roku przybył do Niemiec, gdzie, na 

szczęście, znalazł się pod wpływem A. Einsteina, który skupiał się głównie na ogólnych 

koncepcjach fizyki, a nie konkretnych konsekwencjach teorii Bohra. A. Einstein był jednym z 

nielicznych fizyków, którzy na wczesnym etapie prac nad teorią kwantów podkreślali 

znaczenie stosowania zasad kwantowych we wszystkich gałęziach fizyki, a nie tylko w 

odniesieniu do zjawisk związanych z emisją i absorpcją promieniowania. Co ciekawe, A. 

Einstein podczas pierwszej światowej konferencji fizycznej w Solvay, która odbyła się w roku 

1911, był właściwie jedynym uczonym zdecydowanie optującym za uznaniem fotonu jako 

cząstki, którą to koncepcję bardzo niechętnie przyjmował twórca teorii kwantowej M. Planck. 

A. Einstein już wcześniej z powodzeniem zastosował koncepcje kwantowe do analizy drgań 

atomów w kryształach: wyjaśnił dzięki nim trudności w opisie ciepła właściwego ciał stałych 

i uzyskał w ten sposób dowód na moc koncepcji kwantowych. W czasie gdy S.N. Bose 

przybył do Niemiec, A. Einstein skupiał się nad opracowaniem równań opisujących 

promieniowanie ciała doskonale czarnego w możliwie największym stopniu pozbawionych 

oparcia w ideach fizyki klasycznej. W artykule z roku 1917 zastosował koncepcję 

dyskretnych stanów energetycznych Bohra do opisu procesów absorpcji i emisji oraz do 

wyprowadzenia równania Plancka. Ponieważ jego podejście do tego problemu, jak i 

zagadnienia ciepła właściwego, było statystyczne, był niewątpliwe przekonany, że cała 

mechanika statystyczna powinna zostać przeformułowana w kategoriach koncepcji 

kwantowych.  

Kontakty z A. Einsteinem niewątpliwie wywarły wpływ na S.N. Bosego, jednak jego 

drogę naukową ukierunkowały także trzy wydarzenia z tego okresu. Pierwszym z nich było 

odkrycie przez Walthera Nernsta trzeciej zasady termodynamiki stwierdzającej, że entropia 
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układu dąży do zera, gdy temperatura absolutna zmierza do zera. W. Nernst wykazał, że 

zasada ta jest bezpośrednią konsekwencją zastosowania teorii kwantowej do termodynamiki. 

Drugim było wyprowadzenie przez O. Sterna, z użyciem zasad kwantowych, wyrażenia 

opisującego entropię gazu. Trzecim zaś – pomysł M. Plancka z roku 1921, że rozmiar 

komórki w przestrzeni fazowej8 musi być równy sześcianowi wartości kwantu działania. 

Ponieważ przestrzenie fazowe odgrywają bardzo istotną rolę w mechanice statystycznej, był 

to jeden z decydujących elementów podczas opracowywania przez S.N. Bosego jego 

statystyki kwantowej. Bose skonstruował swoją statystykę kwantową akurat w momencie, 

gdy L. de Broglie odkrył falowe właściwości cząstek. Ponieważ można wykazać, że 

statystykę Bosego da się wyprowadzić z falowej natury cząstek, być może to S.N. Bose 

odkryłby fale materii, gdyby nie ubiegł go L. de Broglie.  

W latach 1924–1927 S.N. Bose był wykładowcą fizyki na Uniwersytecie w Dhaka. 

Został profesorem oraz kierownikiem tamtejszego wydziału fizyki i pozostał w Dhace do 

1946 roku. Następnie mianowano go profesorem fizyki na Uniwersytecie w Kalkucie; tę 

funkcję pełnił do roku 1956. Oprócz stanowisk akademickich był także przewodniczącym 

National Institute of Science of India od 1948 do 1950. W 1958 został wybrany na członka 

Royal Society of London, a także został profesorem i prorektorem Visva-Bharati University. 

Zmarł 4 lutego 1974 roku w Kalkucie. 

Mechanika	falowa	

Zasada	najmniejszego	działania:	William	Rowan	Hamilton	(1805‐

1865) 

Aby zrozumieć w jaki sposób Louis de Broglie odkrył falową teorię materii, będącą 

przedmiotem następnych partii tekstu, musimy zacząć od rozważenia zachowania się światła 

z dwóch różnych punktów widzenia. Załóżmy, że wiązka światła przemieszcza się pomiędzy 

dwoma punktami w homogenicznym ośrodku, w którym współczynnik załamania światła, a 

zatem i jego prędkość, są stałe. Światło podróżuje w linii prostej między dwoma punktami. 

Ten fakt, potwierdzony doświadczeniem, był punktem wyjścia dla ważnej zasady 

opracowanej przez słynnego siedemnastowiecznego francuskiego matematyka Pierre'a de 

                                                            
8 Chodzi o sześciowymiarową przestrzeń w sensie matematycznym, w której mamy trzy wymiary 

przestrzenne i trzy wymiary opisujące składowe pędu cząsteczek. Danej wartości położenia i pędu odpowiada w 
takiej przestrzeni jeden punkt. Przestrzeń taką dzieli się, w sensie klasycznym, na komórki o stałej objętości, co 
pozwala charakteryzować stan cząstki, podając, w której komórce przestrzeni fazowej znajduje się cząstka w 
danym momencie. 
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Fermata, który opisał propagację wiązki światła w warunkach gdy współczynnik jego 

załamania nie jest stały. Jeżeli światło porusza się w niejednorodnym ośrodku jego prędkość 

zmienia się od punktu do punkt ze względu na zmienność współczynnika załamania, a tym 

samym nie przemieszcza się ono w linii prostej. P. Fermat prawidłowo opisał ruch światła 

wprowadzając zasadę, że światło zawsze przemieszcza się pomiędzy dowolnymi dwoma 

punktami w najkrótszym możliwym czasie. Innymi słowy spośród wszystkich możliwych 

ścieżek w medium łączącym dwa punkty, światło wybiera tę szczególną drogę wzdłuż której 

musi spędzić najmniej czasu. Jest to nazywane zasadą najmniejszego lub minimalnego czasu 

Fermata. Zasada ta prowadzi do tego co obecnie nazywamy optyką geometryczną, ponieważ 

traktuje światło tak jakby składało się z promieni poruszających się wzdłuż linii 

geometrycznych. Droga, po której porusza się światło, może być geometrycznie dłuższa niż 

inna ścieżka łącząca dwa punkty ale czas na wybranej ścieżce jest zawsze najkrótszy. Zasada 

Fermata bierze pod uwagę ogólne zachowanie światła, w tym zjawiska takie jak odbicie i 

załamanie (ugięcie promienia światła przechodzącego od ośrodka rzadszego, takiego jak 

powietrze, do gęstszego jak szkło). Zasada ta może być użyta do wyjaśnienia powstawania 

obrazów generowanych przez soczewki i lustra, ale nie może wytłumaczyć wyrafinowanych 

aspektów zachowania światła takich jak interferencja i dyfrakcja. Aby wyjaśnić te 

właściwości musimy użyć optyki fizycznej, która bierze pod uwagę falową strukturę światła.  

Dopóki mamy do czynienia ze zjawiskami, w których długość fali świetlnej nie jest 

istotna optyka geometryczna (zasada Fermata) daje odpowiedni opis zjawisk optycznych. Ale 

gdy tylko długość fali światła staje się istotnym czynnikiem optyka geometryczna nie 

sprawdza się i należy używać optyki fizycznej. Dzieje się tak gdy promienie świetlne 

przechodzą przez małe otwory lub wokół bardzo małych ciał. W takich przypadkach rozmiary 

przeszkód są porównywalne do długości fali światła i jego właściwości falowe odgrywają 

zasadniczą rolę w tych zjawiskach. Możemy to inaczej stwierdzić, mówiąc, że prawa optyki 

geometrycznej zbliżają się do optyki fizycznej gdy długość fali światła zbliża się do zera lub 

gdy jest bardzo mała. Ogólnie rzecz biorąc optyka geometryczna daje o wiele lepszy opis dla 

zwykłego światła niż dla fal radiowych. Istnieje jeszcze jedna ważna różnica między tymi 

dwoma punktami widzenia, które mają związek z korpuskularną teorią światła i z 

trajektoriami cząstek. Ponieważ cząstki w teorii Newtona muszą być opisane w kategoriach 

dobrze zdefiniowanych trajektorii, a dobrze zdefiniowane trajektorie promieni są cechą 

charakterystyczną optyki geometrycznej, wynika z tego, że optyka geometryczna jest tak 

naprawdę korpuskularną teorią światła, a optyka fizyczna jest teorią falową. Gdy długość fali 

światła staje się coraz mniejsza teoria korpuskularna staje się bardziej odpowiednia. 
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Natomiast teoria falowa staje się istotniejsza gdy długość fali światła staje się większa. Fakt 

ten sugeruje ważną analogię pomiędzy zachowaniem światła o bardzo krótkiej długości fali i 

zachowaniem zwykłych cząstek materii takich jak atomy, cząsteczki i elektrony. Wiemy, 

zgodnie z prawami ruchu Newtona, że takie cząstki poruszają się po trajektoriach 

geometrycznych. Analogia między optyką geometryczną a trajektoriami cząstek materii jest 

dodatkowo uwypuklana gdy weźmiemy pod uwagę, że klasyczne prawa mechaniki można 

sformułować w kategoriach zasady minimum będącej matematyczną formą zasady Fermata.  

Wielki irlandzki matematyk i astronom Sir William Rowan Hamilton był pierwszym, 

który dostrzegł znaczenie takiego sformułowania praw mechaniki i przedstawił niezbędny 

schemat matematyczny do rozwiązywania problemów w mechanice newtonowskiej w sposób 

podobny do optyki geometrycznej. Najpierw opracował prawa optyki geometrycznej 

zaczynając od zasady Fermata. Wykazał, że trajektorię promieni świetlnych można obliczyć z 

pojedynczej wielkości matematycznej, funkcji charakterystycznej, której właściwości są 

bardzo podobne do funkcji działania, która została użyta do opisu dynamiki cząstki. W tym 

sformułowaniu optyki geometrycznej, z naciskiem na trajektorie promieni, widać analogię do 

mechaniki. To podobieństwo pomiędzy trajektoriami promieni optyki geometrycznej a 

newtonowskimi ścieżkami cząstek sugerowało W. R.. Hamiltonowi możliwość wyrażania 

praw mechaniki w postaci matematycznej, bardzo zbliżonej do matematyki optyki 

geometrycznej. Szczególnie pociągała go świadomość, że newtonowskie prawa ruchu cząstki 

można wyprowadzić z zasady minimum podobnej do zasady Fermata. Jak stwierdził trzeba 

było po prostu wyjść od jakiejś zasady minimum w mechanice i przekształcić ją w taki sposób 

aby była jak najbardziej zbliżona do zasady Fermata. W ten sposób analogia pomiędzy 

mechaniką i optyką byłaby kompletna, przynajmniej jeśli chodzi o formalne aspekty tych 

dwóch gałęzi fizyki. W. R.. Hamilton zaczął więc od zasady najmniejszego działania, którą 

odkrył i wprowadził do mechaniki P. L. Maupertuis. Zasada ta stwierdza, że cząstka lub 

jakikolwiek układ cząsteczek w polu siłowym, na przykład grawitacyjnym, porusza się 

pomiędzy dowolnymi dwoma punktami w taki sposób, że całkowite działanie systemu wzięte 

wzdłuż jego drogi między tymi punktami jest minimalne. Aby lepiej zrozumieć tę relację 

rozważmy pęd cząstki, czyli jej prędkość pomnożoną przez masę. Gdy cząstka porusza się 

wzdłuż swojej drogi pod działaniem siły jej pęd zmienia się w sposób ciągły. Teraz 

rozważamy cząstkę w bardzo krótkim okresie czasu, podczas którego jej pęd nie zmienia się 

znacząco. Zawsze możemy uczynić przedział czasu na tyle krótki aby to było prawdą. W tym 

przedziale cząstka opisuje mały odcinek swojej drogi. Jeśli pomnożymy długość tego 

elementu trajektorii przez pęd otrzymamy to, co P. L. Maupertuis nazwał elementem 
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działania. Możemy teraz sformułować zasadę najmniejszego działania Maupertuisa 

stwierdzając, że ze wszystkich możliwych ścieżek, którymi cząstka może przejść od punktu A 

do punktu B ścieżka, którą faktycznie wybierze jest tą, dla której suma wszystkich elementów 

działania wzdłuż niej jest minimalna. To stwierdzenie nie opisuje zachowania systemu 

mechanicznego w każdym przypadku, chociaż P. L. Maupertuis był tak przekonany o 

uniwersalnej ważności swojej zasady, że uznawał ją za manifestującą boską skuteczność w 

działaniu świata. Jak pisał: „Oto więc ta zasada tak mądra, że godna Najwyższej Istoty: 

Kiedykolwiek w Przyrodzie dokonuje się jakakolwiek zmiana ilość akcji wydatkowanej na tę 

zmianę jest zawsze najmniejsza.” W. R. Hamilton wyszedł od zasady Maupertuisa. choć nie 

podzielał przekonania o jej boskości, w swojej wielkiej pracy nad dynamiką i uogólnił ją do 

tego co nazywamy zasadą stacjonarnego działania, a która brzmi: rzeczywisty układ fizyczny 

porusza się po trajektorii, dla której działanie Hamiltona przyjmuje wartość stacjonarną (tj. 

minimum, maksimum lub punkt przegięcia), przy czym w obliczaniu działania rozważa się 

wszystkie możliwe trajektorie łączące zadany punkt początkowy i końcowy w zadanym 

czasie. Znaczy to, że działanie jest stacjonarne ze względu na możliwe trajektorie przyjmując 

albo maksimum, albo minimum, ale niekoniecznie minimum narzucone przez P. L. 

Maupertuisa.  

W. R. Hamilton nie wprowadził działania w sposób bezpośredni ale użył związanej z 

nim wielkości zwanej lagranżjanem, opisującej energię potencjalną i kinetyczną układu. 

Wielkość ta jest wynikiem odjęcia energii potencjalnej od energii kinetycznej układu, na 

przykład cząstki, w każdym punkcie wzdłuż jej toru. Jeśli obserwujemy cząstkę przez bardzo 

krótki okres czasu i mnożymy ten przedział przez chwilową wartość energii kinetycznej 

cząstki minus jej energia potencjalna, otrzymujemy element działania Hamiltona, który jest 

powiązany z, ale nie zawsze taki sam, elementem działania zdefiniowanym przez P. L. 

Maupertuisa. Działanie Hamiltona można uzyskać z równania P. L. Maupertuisa, odejmując 

od niego całkowitą energię (sumę energii kinetycznej i potencjalnej) pomnożoną przez 

wielkość przedziału czasu, podczas którego obserwujemy układ. Możemy przedstawić 

hamiltonowską zasadę działania w następujący sposób. Jeżeli cząstka porusza się z punktu A 

do punktu B w polu sił, i jeśli energia mechaniczna cząstki jest podczas całego ruchu 

zachowana lub pozostaje stała, to tor po którym się porusza jest tym, dla którego jej całkowite 

działanie jest stałe. Rozważmy dużą liczbę możliwych ścieżek łączących punkty A, B i 

obliczmy całkowite działanie Hamiltona wzdłuż każdego z tych torów. Jeśli nie różnią się one 

zbytnio od siebie wszystkie działania Hamiltona leżą blisko tej samej wartości. Ale wśród 

wielu trajektorii jest jedna, dla której praktycznie nie występuje zmiana w działaniu gdy 
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zmieniamy tor cząstki na inny, bardzo blisko położony. Trajektoria ta jest nazywana torem 

stacjonarnym. Stosując tę zasadę najmniejszego, lub stałego działania, W. R. Hamilton był w 

stanie wyrazić newtonowskie równania dynamiczne w formie odpowiedniej do opisu ruchów 

cząstki lub zbioru pojedynczych cząstek, a także ruchu ciał sztywnych. Osiągnął to dzięki 

rozumowaniu przedstawionemu poniżej. Aby dokładnie opisać ruch układu sztywno 

połączonych ze sobą cząstek nie jest konieczne odrębne rozpatrywanie położenia i ruchu 

każdej ze znajdujących się w układzie. Ponieważ wszystkie cząstki są połączone oczywiste 

jest, że pełny opis systemu można uzyskać wprowadzając sześć wielkości (sześć 

uogólnionych współrzędnych), aby podać położenie układu i sześć prędkości związanych z 

uogólnionymi współrzędnymi. Ta procedura posługiwania się uogólnionymi współrzędnymi 

została po raz pierwszy wprowadzona przez J. L. Lagrange'a. W. R. Hamilton zaadoptował 

koncepcję uogólnionych współrzędnych i dodatkowo wprowadził odpowiadające im 

uogólnione pędy. Pędy te można uzyskać z równania Lagrange'a wprowadzając uogólnione 

współrzędne i uogólnione prędkości, a następnie różniczkując lagranżjan w odniesieniu do 

każdej z uogólnionych prędkości. Używając uogólnionych współrzędnych i uogólnionego 

pędu W. R. Hamilton był w stanie przekształcić newtonowskie równania ruchu dla 

dowolnego złożonego układu w zbiór prostych i symetrycznych równań; każdy jeden zestaw 

równań dla każdej pary uogólnionych współrzędnych i pędów. Kolejne, znacznie większe 

uproszczenie, osiągnął C. G. J. Jacobi, który wykazał, że można zastąpić układ równań 

Hamiltona jednym cząstkowym równaniem różniczkowym dla pojedynczej wielkości 

matematycznej, czyli całkowitego działania układu. Funkcja ta umożliwia całkowite 

określenie trajektorii cząstki a tym samym rozwiązanie problemu dynamicznego. Procedura 

jest analogiczna do tej jaką zastosował W. R. Hamilton do opisu optyki geometrycznej. 

Wyprowadził tory promieni światła rozwiązując równanie, podobne do wprowadzonego przez 

C. G. J. Jacobiego, dla pojedynczej optycznej wielkości zwanej funkcją charakterystyczną. 

Zgodnie z tym punktem widzenia problem dynamiczny rozwiązuje się rozpatrując ruch 

układu tak jakby był stopniowym rozwijaniem szeregu stanów, z których każdy wywodzi się 

z poprzedniego poprzez nieskończenie małą transformację podobną do ruchu promienia 

światła, czyli przechodzenie od jednego frontu fali do następnego.  

Rozważając podobieństwo między zasadą Fermata dla optyki geometrycznej a zasadą 

najmniejszego działania J. L. Maupertuisa dla układów dynamicznych, W. R. Hamilton 

wysunął hipotezę, że zachowanie cząstek można opisać za pomocą pewnego rodzaju 

mechaniki fal. Wykazał on mianowicie, że trajektorie cząstek o tej samej całkowitej ilości 

energii są identyczne ze ścieżkami promieni światła w ośrodku o odpowiednim 
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współczynniku załamania. Innymi słowy możliwe jest znalezienie współczynnika załamania 

w taki sposób, że trajektoria dowolnej cząstki może być opisana przez drogę jakiegoś 

promienia światła w ośrodku o poszukiwanym współczynniku załamania. Ponieważ jednak 

posługiwanie się promieniem światła jest tylko przybliżeniem (które staje się dokładniejsze 

gdy długość fali maleje) prawidłowego opisu fali światła, co wskazuje na fakt, że trajektorie 

newtonowskie są jedynie przybliżeniem opisu falowego ruchu cząstek. Podobnie jak w optyce 

promienie światła są ortogonalne do frontów fal (które są powierzchniami o równej fazie), 

więc w mechanice trajektorie cząstek są ortogonalne do innego rodzaju czoła fali 

(powierzchni o równym działaniu). Innymi słowy w mechanice fal cząstkowych działanie 

odgrywa rolę fazy w optyce. Ten formalizm hamiltonowski jest właśnie tym czego 

potrzebowaliśmy aby przejść od klasycznej mechaniki cząstek do mechaniki kwantowej i 

falowej, i który został przyjęty przez Erwina Schrödingera. Wielki wkład W. R. Hamiltona w 

klasyczną dynamikę pozwala nam opisać tor cząstki tak jakby był to promień światła 

przechodzący przez ośrodek optyczny o współczynniku załamania powiązanym w określony 

sposób z polem sił, przez które porusza się cząstka. Możemy się domyślić tego (czego W. R. 

Hamilton nie zrobił, ale co uczynił E. Schrödinger), że podobnie jak optyka geometryczna 

podaje jedynie przybliżony opis światła klasyczna dynamika podaje jedynie przybliżony opis 

ruchu cząstki. I tak jak optyka geometryczna ma swój dodatek falowo-optyczny, dynamika 

cząstek ma dynamiczny aspekt falowy. 

Rzadko się zdarza że wielki matematyk opuszcza swój abstrakcyjny świat aby 

przyczynić się do rozwoju innej dziedziny nauki. Matematyka jest tak ogromna, a jeden 

problem tak naturalnie prowadzi do drugiego, że matematycy często nie są świadomi potrzeb 

innych dyscyplin. Ale zdarza się to od czasu do czasu, a wyniki są dość niezwykłe. Wydaje 

się, że tylko najtęższe umysły mogą stworzyć istotną z punktu widzenia innych dziedzin, jak 

fizyka, matematykę w tym samym czasie, kiedy w danej dziedzinie zachodzą fundamentalne 

zmiany. W tej grupie znajdujemy takich uczonych jak Joseph Lagrange, Pierre Laplace, 

Daniel Bernoulli, Carl Friedrich Gauss, a później David Hilbert, John von Neumann i 

Hermann Weyl. Na samym szczycie pierwszej grupy znajduje się William Rowan Hamilton, 

który przekształcił newtonowską mechanikę w matematyczną formę, której rozszerzenie do 

mechaniki kwantowej było prostym i naturalnym krokiem. To była tylko jedna z wielu 

dziedzin fizyki, do rozwoju której przyczynił się R. W. Hamilton. Jeden tom jego zebranych 

prac, składający się z 460 stron, dotyczy tylko publikacji związanych z optyką geometryczną. 

R. W. Hamilton urodził się w sierpniu 1805 r. w Dublinie w Irlandii i od samego początku 

wykazywał niezwykłe zdolności. Z tego powodu ojciec postanowił, że jego brat, wielebny 
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James Hamilton, członek Royal Irish Academy, będzie kształcił młodego Williama. Od 

trzeciego roku życia do momentu kiedy R. W. Hamilton wstąpił do Trinity College w 1823 

roku jego wuj opiekował się chłopcem, przedstawiając mu zagadnienia i problemy mające 

pobudzać jego zdolności intelektualne do maksimum. W wieku 13 lat, pięć lat przed 

rozpoczęciem nauki w college'u, R. W. Hamilton zaczął bardzo głęboko interesować się 

optyką, a w wieku lat 17 zaczął na jej temat pisać. Jako dziewiętnastolatek ukończył naukę w 

college'u, jednocześnie kończąc pisanie swojej pierwszej pracy „On Caustics” (gałąź optyki 

geometrycznej9), którą wysłał do publikacji w Royal Irish Academy. Komitet, do którego 

skierowano referat nie bardzo wiedział co z nim zrobić, ponieważ napisany był w tak 

abstrakcyjnej formie matematycznej, że był niezrozumiały dla członków gremium 

edytorskiego. W związku z tym poprosili, aby R. W. Hamilton wyjaśnił swoje wywody. 

Jeszcze jako student ukończył tekst i zaprezentował go Akademii w 1827 r. w formie artykułu 

zatytułowanego „Theory of Systems of Rays”. Tekst ten stał się jednym z wielkich klasyków 

fizyki teoretycznej i pozostał podstawą większości traktatów dotyczących optyki 

geometrycznej. Co więcej zawiera zalążek idei, która miała doprowadzić R. W. Hamiltona do 

sformułowania słynnego ujęcia dynamiki. W artykule tym wprowadził pojęcie funkcji 

charakterystycznej, z której można wywnioskować wszystkie właściwości układu za pomocą 

prostych operacji matematycznych, takich jak różniczkowanie. Funkcja jest bezpośrednio 

związana z całką działania, która odgrywa dominującą rolę w dynamice Hamiltona, i która 

była podstawą wyprowadzenia równania falowego przez E. Schrödingera. Znaczenie funkcji 

charakterystycznej dla optyki polega na tym, że można ją wykorzystać jako punkt wyjścia do 

opracowania korpuskularnej teorii propagacji, i ogólnie teorii fal. W teorii korpuskularnej 

funkcja charakterystyczna związana jest z zasadą najmniejszego działania. W teorii fal 

funkcja ta związana jest z frontem fali Huygensa. R. W. Hamilton przypuszczał, że pojęcie 

funkcji charakterystycznej będzie miało również duże znaczenie w dynamice ponieważ 

dynamika może być wyprowadzona z zasady najmniejszego działania. Wskazał to 

rozszerzenie w swoim eseju na temat związku między torem światła a orbitą planety. Wraz z 

publikacją artykułu o teorii promieni geniusz R. W. Hamiltona został powszechnie uznany. 

Jego reputacja uległa dalszemu wzmocnieniu gdy zjawisko refrakcji stożkowej, które odkrył 

na drodze teoretycznej, zaobserwowano w eksperymencie. W 1827 roku doktor J. Brinkley 

                                                            
9 Kaustyka (powierzchnia kaustyczna, z gr. καυστικός, żrący) – hiperpowierzchnia będąca obwiednią 

wiązki promieni świetlnych rozchodzących się z ustalonego, punktowego źródła światła (lub w szczególności z 
punktu w nieskończoności, któremu odpowiada równoległa wiązka promieni), odbitych od innej 
hiperpowierzchni (mówimy wtedy o kaustyce refleksyjnej lub katakaustyce) lub załamanych przez pewien układ 
optyczny (diakaustyka). 
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został biskupem w Cloyne co pociągnęło za sobą wakat na stanowisku profesora astronomii w 

Trinity College. Stanowisko to zaproponowano 21-letniemu studentowi R. W. Hamiltonowi, 

co było prawdopodobnie najbardziej niezwykłym przykładem awansu w historii uniwersytetu. 

R. W. Hamilton przyjął stanowisko i poświęcił się nie tylko swoim badaniom nad 

matematyką, fizyką matematyczną i astronomią, ale także praktycznym problemom nauczania 

i nadzorowania obserwatorium. W 1834 otrzymał medal Cunninghama od Royal Irish 

Academy i medal królewski od Royal Society za odkrycie refrakcji stożkowej. Zostało to 

uznane za jeden z cudów fizyki matematycznej i najbardziej niezwykłe opracowanie 

teoretyczne, świadczące o wielkiej użyteczności analizy matematycznej.  

Po śmierci przewodniczącego Akademii Irlandzkiej w 1837 r., R. W. Hamilton został 

wybrany na to stanowisko, które sprawował przez osiem lat; był to jeden z jego najbardziej 

produktywnych okresów, podczas których rozwinął swoje teorie dynamiki opisując je w 

artykule „General Methods in Dynamics”. W tekście tym zastosował pojęcie funkcji 

charakterystycznej do ruchu układu cząsteczek w polu sił, opracowując równania ruchu w 

postaci powszechnie znanej obecnie jako równania Hamiltona. Równania te opierają się na 

koncepcji funkcji Hamiltona tak dzisiaj użytecznej w mechanice kwantowej. Podstawowa 

idea funkcji Hamiltona jest następująca. Załóżmy, że mamy układ, powiedzmy cząstkę, 

poruszającą się w polu siły. Możemy wyrazić całkowitą energię tego układu (energię 

potencjalną plus energię kinetyczną) przez składowe pędu i współrzędnych. Wyrażenie takie 

jest nazywane hamiltonianem układu. Równanie opisujące ruch układu można uzyskać z 

hamiltonianu za pomocą pewnych operacji matematycznych. Zaletą takiego sformułowania 

dynamiki jest to, że można ją zastosować do bardzo złożonych systemów dzięki 

odpowiedniemu dobraniu współrzędnych. Opracowując swoją teorię dynamiki R. W. 

Hamilton wykonał również szereg prac w wielu dziedzinach matematyki. Publikował artykuły 

na temat algebry, teorii funkcji, rachunku prawdopodobieństwa, teorii równań i innych. W 

ciągu ostatnich 22 lat życia wynalazł i szeroko rozwinął rachunek kwaternionowy, będący 

rozszerzeniem analizy wektorowej.  

Pomimo umiejętności w zakresie abstrakcyjnych analiz i głębokiej intuicji, R. W. 

Hamilton nigdy nie unikał długich i żmudnych obliczeń, które uważał za niezbędne do 

udowodnienia swojej racji. Często osiągał wynik serią żmudnych obliczeń a następnie, 

udowadniając poprawność twierdzenia o przypadku szczególnym, uogólniał je przedstawiając 

w najbardziej eleganckiej formie matematycznej. Pomimo swojego głębokiego 

zaangażowania w abstrakcyjne matematyczne zagadnienia był bardzo wyczulony na 

problemy otaczających go ludzi. Był miłym i cierpliwym człowiekiem, który potrafił spędzić 
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dwie godziny wyjaśniając błędy w konstrukcji geometrycznej lub odpowiadając na 

najbardziej podstawowe pytania studentów i gości. R. W. Hamilton był także głęboko 

religijnym człowiekiem i poświęcał wiele czasu na określanie metafizycznej podstawy swoich 

odkryć. Na przykład jego praca „Algebra Considered as a Science of Pure Time” była 

metafizyczną próbą wyprowadzenia algebry z elementów przestrzeni i czasu oraz 

ustanowienia jej jako odrębnej dziedziny nauki, a nie tylko gałęzi matematyki. Niewątpliwie 

pociągała go zasada najmniejszego działania z powodu jego predyspozycji do metafizyki, 

którą intensywnie studiował. Uważał się za ucznia biskupa Berkeleya i z entuzjazmem 

studiował jego pisma, choć był także oddany Immanuelowi Kantowi, z którego dziełami 

zapoznał się podczas nauki niemieckiego. Pozostawał pod silnym wpływem Rene Descartesa, 

a także Francisa Bacona i Isaaca Newtona. Wskazywał na swoje intelektualne i duchowe 

preferencje w przypisywaniu religii najwyższego miejsca w ludzkiej działalności, a w drugiej 

kolejności metafizyce. Dalej następowała matematyka, poezja, fizyka i na końcu literatura 

ogólna. W początkowym okresie swojego życia R. W. Hamilton uczył się różnych języków, 

co wkrótce pozwoliło mu czytać klasyków w języku greckim i łacińskim. Był ogólnie 

zaznajomiony z literaturą światową, pozostając w przyjaznych stosunkach z Williamem 

Wordsworthem i Samuelem Coleridge'em, a także innymi. Mógł stać się poetą gdyby nie 

poświęcił się nauce. Kilkakrotnie wygrywał nagrody za utwory poetyckie. Dla niego 

matematyka i poezja były blisko spokrewnione ponieważ obydwie wyrażają, jak uważał, 

istotę piękna w różnych formach. W chwili jego śmierci, 2 września 1865 roku, był 

profesorem astronomii i astronomem Royal of Ireland. Pozostawił 60 tomów starannie 

napisanych manuskryptów, ułożonych chronologicznie i opatrzonych datą, ukazujących 

codzienny postęp jego prac. Poza tym w bibliotece Trinity College w Dublinie znajduje się 

ponad 200 zeszytów z jego nieopublikowanymi pracami. R. W. Hamilton był niewątpliwie 

najwybitniejszym człowiekiem nauki jakiego kiedykolwiek miała Irlandia. Jego równania 

doprowadziły dynamikę na szczytu rozwoju. 

Długość	fali	materii:	Książe	Louis	de	Broglie	(1892‐1987)	

Chociaż model atomu Bohra okazał się sukcesem przy wyjaśnianiu serii linii 

widmowych wodoru i helu to od samego początku było jasne, że jest on czymś w rodzaju 

hybrydy, a nie modelem opartym na logicznie ustalonych aksjomatach. Sam N. Bohr w 

swoim podstawowym artykule wskazał, że jego teoria jest mieszaniną klasycznej dynamiki 

Newtona i nieklasycznej elektrodynamiki. Ruch elektronu na orbicie równowagowej, czyli w 

stanie stacjonarnym, został opisany za pomocą dynamiki Newtona ale przejście elektronu z 
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jednego stanu stacjonarnego do drugiego wymagało nowej elektrodynamiki, która umożliwiła 

emisję i absorbcję promieniowania w pakietach (kwantach) zamiast w formie widma 

ciągłego. Ponieważ model Bohra stosowano do opisu coraz większej liczby procesów 

atomowych, wyraźnie stawały się widoczne niespójności w mim zawarte, które prowadziły 

albo do błędnych wyników lub też do ich braku. Opierając się na modelu Bohra nie można 

było wyjaśnić różnicy intensywności linii widmowych lub braku pewnych linii, które model 

przewidywał ale które nie występowały na rejestrowanych widmach. Na początku lat 

dwudziestych XX w. tak wiele trudności napotykała teoria Bohra, że każdy fizyk był 

świadomy konieczności wprowadzenia fundamentalnych zmian we wszystkich koncepcjach 

fizycznych, które mogłyby zapewnić powstanie spójnej teorii. Rozwiązanie problemu 

wyłoniło się z trzech odrębnych kierunków badań, z których każdy zaczyna się od innego 

punktu ale kończy się zasadniczo tym samym wynikiem. Luis de Broglie jako pierwszy 

dostrzegł na czym polega trudność teorii Bohra, i co należy zrobić aby ustalić podstawy 

poprawnej teorii. Badania tego problemu rozpoczął w 1920 roku i w ciągu trzech lat 

sformułował podstawę naszego współczesnego rozumienia zachowania materii. Zaczął od 

rozważenia fundamentalnej dwoistości natury czyli materii i energii zakładając, że te dwa 

aspekty muszą mieć jakieś wspólne źródło. 

Do roku 1900 fizycy wierzyli, że materia i energia to dwa odrębne aspekty natury, 

podlegające różnym prawom. Czysta energia, przejawiająca się jako promieniowanie, była 

rozpatrywana pod kątem fal. Materia została uznana za z natury korpuskularną. Pierwsze 

ważne odejście od tej koncepcji nastąpiło w 1900 r. gdy Max Planck wykazał, że 

promieniowania nie można jednoznacznie opisać jako tylko fal gdyż wykazuje również 

właściwości korpuskularne. Ostateczne odejście od klasycznego pojęcia energii jako fali i 

materii jako cząstek dokonało się za sprawą L. de Brogliego. Jego rozumowanie opierało się 

na koncepcji symetrii w naturze i specjalnej teorii względności. Do rozważań nad tym 

problemem skłoniło go coś co początkowo wydawało się być poważną sprzecznością w 

kwantowym obrazie promieniowania a mianowicie fakt, że o fotonie należało mówić jako o 

cząstce promieniowania, której przypisywano konkretną częstotliwości i długości fali jak to 

uczynił M. Planck wprowadzając pojęcie kwantu energii. Ponieważ założenie o tych 

podwójnych właściwościach – fali i cząstki – było konieczne dla prawidłowego opisu 

promieniowania, dlaczego więc na podstawie symetrii nie powinny mieć właściwości 

falowych również cząstki materii? Gdy L. de Broglie przekonał sam siebie, że dziwnym jest 

przypisywanie częstotliwości i długości fali cząstkom, takim jak elektrony i protony, ale 

jednak konieczne, skupił się na podstawowych równaniach teorii względności starając się 



338 
 

określić związek między mechanicznymi i falowymi właściwościami wszystkich cząstek 

materialnych. Równania te zawierały już związek pomiędzy energią promieniowania i materią 

a zatem między materią i częstotliwością, która jest właściwością promieniowania. 

W swoim podejściu do problemu wprowadził pojęcia wymagające wyjaśnienia. Jego 

idea właściwego czasu cząstki wywodzi się ze specjalnej teorii względności. W teorii 

względności należy rozróżnić czas mierzony przez zegar poruszający się z cząstką i czas 

mierzony przez zegar względem którego cząstka się porusza. Właściwy czas cząstki jest 

mierzony przez zegar, który porusza się wraz z cząsteczką. Jest to związane z czasem 

podanym przez zegar, względem którego porusza się cząsteczka za pomocą prostej formuły 

transformacji, którą L. de Broglie podał w swoim wykładzie noblowskim, i jest to czynnik, 

który wskazuje wielkość o jaką spowalnia poruszający się zegar. Uznał również za konieczne 

wprowadzenie pojęcia prędkości grupowej i prędkości fali lub fazy. Prędkość grupowa musi 

być zależna od prędkości cząstki, a przez to można było wprowadzić właściwości falowe 

elektronów. Podejście L. de Brogliego zawdzięczało wiele badaniom Lorda Rayleigha, który 

wykazał, że prędkość grupy fal, z których każda nieznacznie różni się długością i 

częstotliwością od sąsiadów, nie jest równa prędkości poszczególnych fal. Gdybyśmy mieli 

pojedynczą falę tworzącą grupę, falę rozciągającą się nieskończenie daleko w obu kierunkach, 

to prędkości grupowe i fazowe byłyby identyczne i miałyby wartość uzyskaną przez 

pomnożenie długości fali przez jej częstotliwość. Ale jeśli obecnych jest wiele fal, każda z 

własną prędkością fazową, ogólna prędkość lub prędkość grupowa wynika z różnic między 

składowymi. Można to zobrazować za pomocą falującej wody, do której wrzucono kamień. 

Widać, że fala główna przyspiesza z określoną prędkością podczas gdy maleńkie fale 

przesuwają się w kierunku czoła fali głównej a następnie znikają. W swojej analizie 

dotyczącej elektronu pojęcie prędkości grupowej było bardzo pomocne. L. de Broglie 

uświadomił sobie, że jeśli przypisałby elektronowi długość i częstotliwość fali, stosując 

równania teorii względności, liczba uzyskana przez pomnożenie tych dwóch wielkości nie 

byłaby równa prędkości cząstki. Rzeczywiście liczba ta jest zawsze większa niż prędkość 

światła ponieważ jest to prędkość fazy i pokazuje, że cząstka tak naprawdę jest złożona z 

grupy fal. W pewnym sensie odkrycie to połączyło szczególną teorię względności z teorią 

kwantową odnosząc stałą Plancka do koncepcji energii pędu z teorii względności. 
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Paczki falowe powstałe w wyniku złożenia odpowiednio a) 3, b) 5 i c) 11 fal o niewiele różniących się 
częstotliwościach. Paczka falowa, reprezentuje cząstkę zlokalizowaną uwzględniając jej falowe własności. 
Ponieważ prawdopodobieństwo znalezienia cząstki jest skończone (niezerowe) w całym obszarze paczki falowej 
to nie mamy pewności co do jej położenia (paczka fal jest rozciągła). Nie mamy również pewności co do pędu 
bo paczka falowa to złożenie fal o różnej długości czyli o różnych pędach zgodnie z relacją de Broglie p = h/λ. 
Te niepewności są „zależne od siebie”: więcej fal tworzących paczkę to lepsza lokalizacja cząstki ale większa 
niepewność określenia pędu; mniej fal tworzących paczkę to lepsza znajomość pędu, ale większe rozmycie 
paczki co oznacza większą niepewność określenia położenia cząstki. 

To, że związek pomiędzy falami i cząsteczkami powinien wynikać z teorii 

względności implikuje konieczność rozważenia niezmiennych właściwości fal i cząstek. 

Jedną z najważniejszych koncepcji wywodzących się z teorii względności jest inwariantność 

czyli cecha układów fizycznych charakteryzujących się pewnymi wielkościami, które 

pojawiają się jako stałe dla obserwatorów poruszających się ze stałą prędkością względem 

siebie. Dla przykładu rozważmy fale promieniowania poruszające się w określonym kierunku 

i przypuśćmy, że wykazują one tylko jedną częstotliwość, a tym samym i długość, związaną z 

tym kierunkiem. Jaki jest niezmiennik tej grupy? Jaką wielkość fizyczną związaną z tym 

pakietem falowym wszyscy obserwatorzy poruszający się ze stałą prędkością w stosunku do 

siebie znajdą jako niezmienną? Stała wielkość w tym wypadku to oczywiście liczba fal, które 
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obserwatorzy zliczyliby zaczynając od danej fali i numerując je w tym samym okresie czasu. 

Można wykazać, że uzyskana liczba jest równa fazie fali, która jest niezmienna gdy 

przechodzi się z jednego układu współrzędnych do drugiego, i którą otrzymuje się dzieląc 

odległość jaką fala przebyła się w danym przedziale czasu przez długość fali. Przyjrzyjmy się 

teraz niezmienniczym właściwościom poruszającej się cząstki, takiej jak elektron. Cząstka ma 

pęd i energię; jeśli właściwie połączymy czasoprzestrzeń cząstki z jej energią pędu 

otrzymamy również niezmienną własność cząstki. Z rozważań o symetrii wynika zatem, że 

energia pędu cząsteczki odgrywa rolę w jej ruchu podobną do roli odgrywanej przez złożenie 

długość i częstotliwość fali w ruchu. Jest zatem całkiem naturalnym poszukiwanie zależności 

między energią pędu a częstotliwością fali. M. Planck już wcześniej ustalił fakt, że 

częstotliwość jest związana z energią fal, a L. de Broglie dokończył tę ideę pokazując, że 

długość fali jest związana z pędem. Oznacza to, że wszędzie tam gdzie występuje energia 

występuje częstotliwość, i gdziekolwiek występuje pęd mamy do czynienia z długością fali i 

na odwrót. Wynika z tego, że fale muszą mieć pęd, a zatem cechę charakteryzującą 

właściwości cząstek tym samymi cząstki muszą charakteryzować się długością fal. L. de 

Broglie rozważył jeszcze jeden istotny aspekt czyli związek między jego teorią fal elektronu a 

dyskretnymi orbitami wprowadzonymi przez N. Bohra. Z jakiego powodu elektron porusza 

się tylko na specjalnych orbitach wewnątrz atomu? Odpowiedź na to pytanie znalazł zapisując 

wyrażenie dla długości fali cząstki, która jest opisywana stałą Plancka podzieloną przez pęd 

poruszającej się cząstki. Innymi słowy im szybciej cząstka się porusza tym krótsza jest 

długość fali, która musi zostać do niej przypisana. Jeśli cząstka porusza się na zamkniętej 

orbicie (zawsze odtwarzając tę samą ścieżkę, jak elektron w atomie wodoru), orbita może 

istnieć tylko wtedy gdy fale w pakiecie falowym związanym z krążącym elektronem nie 

wygaszają się wzajemnie. Fale takie poruszają się z prędkością fazową, opisaną powyżej, 

podczas gdy elektron porusza się z prędkością pakietu. W takim układzie fale poruszają się 

szybciej niż elektron (jako cząstka) doganiając go na orbicie raz za razem. Weźmy pod uwagę 

falę, która wyprzedziła elektron, okrążyła orbitę i ponownie dogoniła elektron. W tym 

momencie inna fala opuszcza elektron. Aby ruch elektronu był stabilny grzbiet fali, która 

dogoniła elektron, musi odpowiadać grzbietowi fali, która go opuszcza, w przeciwnym 

wypadku te dwie fale wygaszają się i ruch cząstki zostaje zakłócony. Z tego powodu obwód 

orbity elektronu musi być równy całkowitej wielokrotności liczby długości fal, co okazuje się 

równoważne, jak pokazał L. de Broglie, warunkom jakie N. Bohr narzucił na ruch elektronu 

w atomie wodoru. Opracowując swoją teorię, L. de Broglie dokonał kolejnego znaczącego 

wkładu, który wyjaśnił zagadkową kwestię dotyczącą obrazu kwantowego. Klasyczna fizyka 
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oparta jest na koncepcji ciągłości, fundamentalnej dla zrozumienia właściwości ruchu 

falowego. Teoria kwantowa odbiega radykalnie od fizyki klasycznej, wprowadzając dyskretne 

procesy nieciągłe. Jednak wciąż zachowuje idee częstotliwości i długości fali, które zostały 

uzyskane z ciągłego obrazu falowego. Pojawia się więc pytanie jak można opisać coś co ma 

dwojaki dyskretny i ciągły charakter jednocześnie? Luis de Broglie zwrócił uwagę, że pojęcie 

nieciągłości nie jest obce klasycznej teorii fal. Gdy spotykają się dwie fale powstaje wzór 

interferencyjny, który można opisać tylko przez dyskretny zbiór liczb ponieważ widzi się 

dyskretny zestaw prążków interferencyjnych (jasne i ciemne plamki). Innymi słowy gdy 

mamy do czynienia ze zbiorami fal wyraźnie staje się widoczny aspekt dyskretny. Tak samo 

piasek umieszczony na powierzchni wibrującej membrany rozkłada się w określony wzór, 

który można porównać do stanów stacjonarnych elektronu w teorii atomu Bohra. 

Porównajmy obraz falowy L. de Brogliego z mechaniką opracowaną przez W. R. 

Hamiltona, który wykazał, że istnieje formalne podobieństwo między prawami mechaniki 

klasycznej a prawami optyki geometrycznej i obydwa zestawy praw można uzyskać 

wychodząc od pewnych zasad minimum. Praca W. R. Hamiltona nigdy nie wykroczyła poza 

wskazanie czysto formalnej analogii, i chociaż wzór Hamiltona ma wielkie znaczenie w 

nowoczesnej mechanice falowej to w żadnym punkcie swojej pracy nie rozważał on 

możliwości, że cząstki mogą posiadać charakterystyki falowe. L. de Broglie użył formalnego 

związku między optyką geometryczną a mechaniką newtonowską do ustalenia związku 

między optyką a nowym rodzajem mechaniki falowej. Ponieważ optyka geometryczna jest 

zupełnie nieadekwatna do opisania takich zjawisk jak interferencja i dyfrakcja, w których 

długość fali światła staje się istotna, tak samo mechanika newtonowska jest całkowicie 

nieodpowiednia do opisania zachowania cząstek w atomach gdzie zjawiska wiążą się z 

dyskretnymi procesami, w których odgrywają rolę liczby całkowite (pod tym względem 

podobnymi do dyfrakcji i interferencji w optyce). Jak ujął to L. de Broglie: „To sugeruje, że 

starsza mechanika również może być tylko przybliżeniem w porównaniu z bardziej 

wszechstronną mechaniką o nieokreślonym charakterze.” Należy podkreślić, że fale związane 

z cząsteczkami w teorii L. de Brogliego należy traktować jako twory rzeczywiste, a nie tylko 

fikcyjne, użyteczne narzędzie do opisu elektronu. Jak zauważył dualizm fal i cząstek jest 

rzeczywisty, a długość fali powiązana z cząstką jest tak konkretna jak wielkość fizyczna 

będąca masą cząstki. To na dualizmie korpuskularno-falowym, wyrażonym w mniej lub 

bardziej abstrakcyjnej formie, opiera się cały rozwój fizyki teoretycznej, i na nim 

prawdopodobnie zostanie wzniesiony jego najbliższy i przyszły rozwój. Gdy w 1911 r. Louis 

de Broglie był jeszcze młodym studentem, jego brat Maurice, znany fizyk, uczestniczył w 
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pierwszej ze słynnych fizycznych konferencji Solvaya. Musiało to być bardzo ekscytujące 

zdarzenie ponieważ teoria kwantów była na początku swojej drogi, choć już pokazała swoją 

siłę przede wszystkim pod względem sukcesu A. Einsteina w zastosowaniu jej do opisu 

różnych zjawisk. Teoria względności została już do pewnego stopnia zaakceptowana. H. A. 

Lorentz, uznawany przez wszystkich za najwybitniejszego fizyka, przewodniczył, a 

naukowcy jak A. Einstein, W. Nernst, E. Rutherford, M. Skłodowska-Curie, A Sommerfeld, 

P. Langevin i inni byli obecni.  

 
Fotografia zbiorowa uczestników Pierwszego Kongresu Solvaya w 1911 w Hotelu Metropole w Brukseli. Siedzą 
od lewej do prawej: Walther Nernst, Marcel Brillouin, Ernest Solvay, Hendrik Lorentz, Emil Warburg, Jean 
Baptiste Perrin, Wilhelm Wien, Marie Skłodowska-Curie, Henri Poincaré. Od lewej do prawej stoją: Robert 
Goldschmidt, Max Planck, Heinrich Rubens, Arnold Sommerfeld, Frederick Lindemann, Maurice de Broglie, 
Martin Knudsen, Friedrich Hasenöhrl, Georges Hostelet, Edouard Herzen, James Hopwood Jeans, Ernest 
Rutherford, Heike Kamerlingh Onnes, Albert Einstein i Paul Langevin. 

Temat konferencji „Teoria promieniowania i kwanty” (La théorie du rayonnement et les 

quanta) spowodował, że problem fotonu zdominował dyskusję. A. Einstein upierał się, że 

należy go uznać za rzeczywistą fizyczną cząstkę ale większość uczestników zaakceptowała go 

jedynie jako teoretyczną koncepcję przydatną do wyjaśnienia pewnych aspektów 

promieniowania. Maurice de Broglie przedstawił opis tych wydarzeń Louisowi, który będąc 

głęboko poruszony relacją zdecydował, że również on zaangażuje się w te ekscytujące 

poszukiwania praw natury. 
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Oprócz tego, że jego brat był fizykiem, nikt by nie pomyślał, że Louis też podąży tą 

ścieżką i zdobędzie Nagrodę Nobla w uznaniu za jego niezwykłe połączenie fal i cząstek w 

dualizm korpuskularno-falowy. Luis de Broglie urodził się jako książę, syn Victora, piątego 

księcia de Broglie, i Paulini d'Armaille, a jako członek rodziny królewskiej był nielicznym 

przedstawicielem klasy społecznej, którzy zdecydowali się na karierę naukową. Początkowo 

poświęcił się literaturoznawstwu i uzyskał dyplom z historii w 1910 roku. Urodzony 15 

sierpnia 1892 r. w Dieppe, mieszkał w posiadłości rodowej gdzie był wychowany z naciskiem 

na tradycję i obowiązek rodzinny. Niemniej jednak, po ukończeniu studiów historycznych, 

skierował swoje zainteresowania na fizykę uzyskując w tej dziedzinie stopień naukowy w 

1913 roku. Po wybuchu I wojny światowej L. de Broglie został powołany do służby 

wojskowej i spędził lata 1914-1918 w sekcji radiowej armii służąc na posterunku 

zlokalizowanym na Wieży Eiffla. Chociaż problemy z bezprzewodową technologią były 

interesujące, nie mógł oderwać myśli od problemu fotonu. Natychmiast po zakończeniu 

wojny z wielką energią i pasją zagłębił się w tym zagadnieniu fizyki. Eksperymentalna fizyka 

zainteresowała go do pewnego stopnia, ale fizyka teoretyczna zdominowała jego życie. W 

1920 r. L. de Broglie zaczął interesować się pozornymi sprzecznościami, które wydawały się 

wynikać z kwantowej teorii promieniowania. Okazało się, że jeśli przyjąć teorię 

korpuskularną (fotony Einsteina) nie można wyjaśnić zjawisk interferencji i dyfrakcji, które 

są w istocie zjawiskami falowymi. Z drugiej strony jeśli przyjąć model falowy nie jest 

możliwe wyjaśnienie promieniowania ciała doskonale czarnego. Po długim rozmyślaniu nad 

tym problemem L. de Broglie w końcu znalazł rozwiązanie. Nie było potrzeby przyjmowania 

teorii falowej ani teorii fotonów wyłącznie dlatego, że obie były poprawne, rozwiązaniem jest 

przyjęcie, że światło składa się zarówno z fal jak i cząsteczek. Rzeczywiście podstawowa 

koncepcja M. Plancka, że foton (lub kwant) ma ilość energii proporcjonalną do jego 

częstotliwości pokazuje, że cząstki i fale są połączone i nie można rozpatrywać ich osobno. 

(Wiąże się to ze znaną relacją E = h, gdzie E jest energią, h stałą Plancka, a  

częstotliwością.) W swoim wykładzie noblowskim, L. de Broglie stwierdził, „W ten sposób 

dotarłem do następującej ogólnej koncepcji, która kierowała moimi badaniami: Dla obu form 

materii i promieniowania, w szczególności światła, konieczne jest jednoczesne wprowadzenie 

koncepcji korpuskularnej i falowej, innymi słowy we wszystkich przypadkach należy przyjąć 

istnienie cząstek wraz z falami.” W ten sposób jasno widać sens uogólnienia L. de Brogliego, 

wrażonego w zdaniu: „jeśli cząstki (fotony) są powiązane z falami, fale muszą być powiązane 

z cząstkami.” Bazując na tym założeniu wyprowadzenie równania L. de Brogliego wiążącego 
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długości fali cząstki z jej pędem i stałą Plancka było sprawą prostej algebry stosowanej do 

relatywistycznej kinematyki cząstki. 

Tak zaczęła się mechanika falowa, która tak drastycznie zmieniła nasze pojmowanie 

materii. L. de Broglie przedstawił swoją teorię w pracy zatytułowanej „Recherches sur la 

Theorie des Quanta” na wydziale nauk Uniwersytetu Paryskiego w 1924 roku. Początkowo 

jego koncepcja wzbudzała duże kontrowersje i nie została w pełni zaakceptowana, aż do 

czasu eksperymentów C. Davissona i L. Germera, którzy udowodnili jej prawdziwość. 

Wkrótce po przedstawieniu swojej pracy L. de Broglie rozpoczął nauczanie, najpierw jako 

wolny wykładowca na Sorbonie, a następnie jako profesor fizyki teoretycznej w nowym 

instytucie Henri Poincare’a. W 1932 roku objął katedrę fizyki teoretycznej na Uniwersytecie 

Paryskim. L. De Broglie spędził większość pozostałej części swojej kariery próbując 

opracować przyczynową interpretację mechaniki falowej zastępując probabilistyczne teorie 

M. Borna, N. Bohra i W. Heisenberga. Jednak nigdy nie odniósł wielkich sukcesów w tym 

zakresie. Zasada nieoznaczoności i dualizm korpuskularno-falowy dominują we współczesnej 

fizyce. Otrzymał Nagrodę Nobla za swoją pracę w 1929 roku. Zmarł w wieku 94 lat, 19 

marca 1987 roku, w Louveciennes we Francji. 

Równanie	falowe	dla	cząstek:	Erwin	Schrödinger	(1887‐1961) 

Niemal w tej samej chwili kiedy W. Heisenberg i jego współpracownicy opracowali 

macierzową reprezentację mechaniki kwantowej, a przy jej użyciu wyprowadzili 

częstotliwości linii widma wodoru, zupełnie inne podejście do tego samego problemu podjął 

Erwin Schrödinger, wiedeński fizyk z Uniwersytetu w Zurychu. Punktem wyjścia w 

rozważaniach E. Schrödingera było odkrycie przez L. de Brogliego falowej natury cząstek. 

Uznał, że powinno być możliwe wyprowadzenie wzoru na długość fali materii za pomocą 

równania falowego tak jak za pomocą takiego równania można opisać propagację światła. 

Przekonanie to zostało znacznie umocnione przez świadomość, że w pewnych warunkach 

ruch układu opisanego równaniem falowym, jak na przykład drgające struny, może być 

reprezentowany przez liczby całkowite. To właśnie w tych założeniach ukryte było sedno 

ekscytującego pomysłu i źródło nowej teorii atomu. Fale są powiązane z cząsteczkami i 

opisywane za pomocą równań falowych, których rozwiązania prowadzą do liczb całkowitych. 

W analogiczny sposób powinno być możliwe wprowadzenie liczb kwantowych do opisu 

ruchu elektronu wewnątrz atomu przy użyciu równania falowego. Przy takim podejściu 

rozwiązanie problemów atomowych stałoby się dość proste, w przeciwieństwie do 

skomplikowanych rachunków mechaniki macierzowej. W celu skonstruowania równania 
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falowego E. Schrödinger powrócił do dokonań W. R. Hamiltona mając świadomość, że ten 

wielki matematyk przedstawił analogię między newtonowską mechaniką cząstki a 

geometryczną optyką promienia. W. R. Hamilton pokazał, że możemy przedstawić tor cząstki 

w danym polu sił (np. swobodnie opadające ciało w polu grawitacyjnym) w postaci drogi 

promienia światła w danym medium, o ile dobierzemy poprawny współczynnik załamania 

ośrodka. Zdawał sobie sprawę z tego, że równania optyki falowej przybierają taką samą 

postać jak w przypadku optyki geometrycznej jeśli długość fali promieniowania w przypadku 

pierwszego rodzaju optyki wynosi zero. E. Schrödinger zasugerował, że skoro klasyczna 

optyka geometryczna jest szczególnym przypadkiem optyki falowej, poprawnym gdy długość 

fali jest nieskończenie mała, klasyczna mechanika newtonowska jest niczym więcej niż 

szczególnym przypadkiem bardziej ogólnej mechaniki falowej, która opisuje cząstki o pewnej 

długości fali ogólnie wykazujące właściwości falowe. Gdyby tak było powinno być możliwe 

uzyskanie równania falowego, które opisałoby ruch cząstki, a jego konstrukcja powinna być 

możliwa przy zastosowaniu metody podobnej do stosowanej przy przejściu od optyki 

geometrycznej do falowej. Tak przedstawiał się plan opracowania mechaniki falowej jaki 

przedstawił sobie E. Schrödinger.  

W 1928, krótko po tym jak odkrył równanie falowe dla elektronu i zastosował je do 

obliczenia prawidłowych poziomów energii elektronu wewnątrz atomu (częstotliwości linii 

widmowych) oraz wyjaśnienia ruchu elektronów na poziomach energetycznych, wygłosił 

serię czterech wykładów. Rozpoczął swój pierwszy wykład od przedstawienia równań 

Hamiltona w formie zasady wariacyjnej dotyczącej energii kinetycznej lub różnicy między 

energią całkowitą i potencjalną cząstki poruszającej się w polu sił. Aby sformalizować to 

podejście skonstruował odpowiednie równanie matematyczne. W celu wyjaśnienia sensu tego 

równania weźmy pod uwagę ciało, przykładowo planetę, spadające swobodnie w polu 

grawitacyjnym. Jeśli planeta ta ma się przemieszczać z punktu A do punktu B jest jasne, że 

przy danej prędkości i kierunku ruchu w punkcie A może ona dotrzeć do punktu B wzdłuż 

tylko jednego możliwego toru, będącego fragmentem orbity planety. Opierając się na zasadzie 

Hamiltona E. Schrödinger stwierdził, że wyrażenie zawierające różnicę energii całkowitej i 

potencjalnej cząstki oraz jej masy jest równe cząstkowemu działaniu P. L. Maupertuisa na 

odpowiednio małych fragmentach (nieskończenie małych) toru, po którym dana cząstka się 

porusza. Zsumowanie (scałkowanie) wyrażenia wzdłuż całego odcinka pomiędzy punktami A 

i B daje minimalną wartość działania. Wskazuje to na fakt, że trajektoria po której porusza się 

cząstka jest najkorzystniejsza ze wszystkich. Z kolei analogię z promieniem światła w optyce 

geometrycznej uzyskuje się biorąc pod uwagę zasadę Fermata, zgodnie z którą promień 
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światła w niejednorodnym medium przemieszcza się z punktu A do punktu B wzdłuż ścieżki 

wymagającej najkrótszego czasu. Obie sytuacje są podobne ponieważ w każdym przypadku 

rzeczywisty tor jest opisany przez zasadę minimum. Ta analogia jest jeszcze bardziej 

uderzająca jeśli podzielimy drogę promienia na nieskończenie małe fragmenty tak jak to 

zrobiliśmy z cząstką. Jeśli następnie podzielimy długość każdego z tych odcinków przez 

prędkość promienia wzdłuż tego odcinka otrzymamy serię nieskończenie małych odstępów 

czasu; suma tych interwałów jest mniejsza wzdłuż rzeczywistej trajektorii promienia niż 

wzdłuż jakiegokolwiek innego toru. Jeśli porównamy te dwie zasady minimum możemy 

zauważyć, że cząstka porusza się w polu sił tak jakby była promieniem światła poruszającym 

się w specjalnym ośrodku optycznym, w którym prędkość zależy od długości lub 

częstotliwości fali światła (od energii cząsteczki) czyli tak jakby ośrodek, w którym się 

porusza był dyspersyjny. Na tym istotnym pierwszym etapie rozważań E. Schrödinger 

stworzył równanie falowe opisujące cząstkę taką jak elektron poruszający się w polu 

elektrycznym protonu tak jak ma to miejsce w przypadku atomu wodoru. Zaczął od równania 

propagacji zaburzeń falowych w pewnym ośrodku. Ponieważ równanie zawiera prędkość 

propagacji tego zaburzenia, zwaną prędkością fazową fali, zauważył, że powinno być 

możliwe uzyskanie równania falowego dla cząstki przez zastąpienie prędkości fazowej w 

jednym równaniu wyrażeniem z innego równania na prędkość fazową cząstki. Akurat takim 

równaniem już dysponował, a wyprowadził je korzystając z analogii między optyką 

geometryczną a ruchem cząstki. Aby zakończyć wyprowadzenie odpowiedniego równania 

potrzebny był jeszcze jeden krok polegający na wprowadzeniu podstawowej hipotezy 

Plancka. Aby to uczynić założył, podobnie jak L. de Broglie, że częstotliwość fali cząstek jest 

równa całkowitej energii cząstki podzielonej przez stałą działania Plancka.  

Rozważając wyprowadzenie równania E. Schrödingera zdajemy sobie sprawę, że 

niewiele z zastosowanych przez niego procedur opierało się na czymś więcej niż analogii. Nic 

w jego analizie nie ma mocy ścisłego dowodu matematycznego, a jednak jego niedokładna i 

raczej bezpostaciowa metoda doprowadziła do jednego z najpotężniejszych równań w całej 

fizyce. Należy zauważyć, że kiedy przedstawił swoje równanie falowe nie miał pojęcia o 

fizycznym znaczeniu funkcji falowej, którą stworzył. Biorąc pod uwagę to, że prawidłowa 

interpretacja funkcji falowej uwzględniła niektóre z najbardziej subtelnych pojęć 

współczesnej fizyki tym bardziej godny uwagi jest fakt, że rozumowanie przez analogię 

pozwoliło E. Schrödingerowi na sformułowanie prawidłowego równania falowego. Co więcej 

złożony charakter funkcji falowej (składającej się zarówno z części rzeczywistej, jak i 

urojonej) musiał być początkowo intrygujący, żeby nie powiedzieć niepokojący. Samo 
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stworzenie równania musiało, dla współczesnych mu fizyków, wyglądać jak sztuczka 

cyrkowa. Wątpliwe jest by równanie to zostało zaakceptowane gdyby nie nastąpiło w czasie 

gdy zachodzące w nauce zmiany wymagały radykalnego zerwania z przeszłością. Mimo to 

fizycy uznali za niezwykle trudne pogodzenie równania falowego z ich rozumieniem teorii 

kwantowej. Wiadomo było, że zjawiska kwantowe są zasadniczo nieciągłe i dyskretne, 

podczas gdy jego równanie opisuje zasadniczo zachowanie fali nieustannie propagowanej. 

Dualizm falowo-cząsteczkowy (komplementarność N. Bohra) był wówczas nieznany. 

Większość fizyków i tak nadal uważała, że jedynym poprawnym podejściem do mechaniki 

kwantowej atomu jest użycie mechaniki macierzowej W. Heisenberga. Macierze, będące 

tablicami liczb dyskretnych, wydawały się idealnie pasować do opisu ruchu elektronu 

wewnątrz atomu z jego dyskretnymi orbitami. Natomiast metodę E. Schrödingera przyjęto 

jedynie jako rodzaj sztuczki matematycznej, która mogłaby być użyta do łatwego 

rozwiązywania problemów, ale nie posiadała odniesienia do treści fizycznej. Dopiero P. 

Dirac, M. Born i P. Jordan wykazali, że równanie falowe i funkcja falowa są powiązane z 

prawdopodobieństwem znalezienia elektronu w danym obszarze atomu, a w momencie gdy E. 

Schrödinger przedstawił operatorową wersję swojego równania pogodził mechanikę falową z 

jej wersją macierzową. 

Osobowość Erwina Schrödingera była znacznie bardziej złożona niż u innych 

fizyków, którzy stworzyli mechanikę kwantową, co przejawiło się w szeregu odniesień do 

filozofii klasycznej przy podejściu do problemu mechaniki falowej. Ponadto, oprócz M. 

Borna, był on znacznie starszy od innych uczonych zajmujących się problemami 

kwantowymi, a przez to mniej skłonny do akceptowania rewolucyjnych rozwiązań. Jego 

równanie było do pewnego stopnia próbą ucieczki od nieciągłości fizyki kwantowej 

reprezentowanej przez kwantowe przejścia w teorii Bohra. Urodził się 12 sierpnia 1887 r. w 

Wiedniu, i był jedynym dzieckiem Rudolfa Schrödingera, profesora chemii w Vienna Institute 

of Technology. Erwin spędził dzieciństwo w atmosferze środowisk akademickich końca XIX 

wieku w Wiedniu. Wychowywał się w domu wypełnionym nauką i kulturą. Jego ojciec był 

intelektualnie uzdolnionym, szeroko wykształconym, człowiekiem który studiował chemię w 

Instytucie Wiedeńskim pod kierunkiem profesora A. E. Bauera. Nie został zawodowym 

chemikiem ale poświęcił się malarstwu włoskiemu, a później botanice. Ta praca zaowocowała 

serią artykułów na temat filogenezy roślin. Nie ma wątpliwości, że zajęcia ojca wywarły 

wielki wpływ na Erwina, który głęboko interesował się sztuką oraz pochodzeniem i naturą 

życia. E. Schrödinger uczęszczał do Gimnazjum w Wiedniu, gdzie wyróżniał się szerokim 

zakresem zainteresowań. Szczególnie upodobał sobie gramatyczne struktury języków 
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starożytnych poświęcając dużo czasu literaturze, a szczególnie poezji. Jak większość 

kreatywnych ludzi nie znosił uczenia się na pamięć i trudno znosił konieczność przestrzegania 

sztywnego programu nauczania. W 1906 wstąpił na Uniwersytet Wiedeński i rozpoczął naukę 

fizyki klasycznej u Fritza Hasenohrla, który w tym czasie zastąpił L. Boltzmanna, i to właśnie 

on przedstawił E. Schrödingerowi zagadnienia, które ostatecznie doprowadziły do idei 

równania falowego. Problemy jakimi zajmował się w czasie studiów dotyczyły fizyki 

ośrodków ciągłych, które nie posiadają struktury ziarnistej. Wibracje takich ośrodków są 

klasyfikowane jako problemy wartości własnej, a E. Schrödinger stał się mistrzem w ich 

rozwiązywaniu. Możemy zilustrować problem wartości własnej w prosty sposób biorąc pod 

uwagę strunę skrzypiec. Wibracje struny można opisać równaniem różniczkowym, które 

zawiera dowolną stałą. Jednak tylko te drgania, z wszystkich możliwych, są faktycznie 

obserwowane (są możliwe), dla których stała ta jest liczbą całkowitą. Te liczby całkowite są 

nazywane wartościami własnymi problemu. Chociaż struna jest jednolita jej wibracje są 

określane przez liczby całkowite. Zagadnienie wartości własnych wykorzystał w konstrukcji 

swojego równania falowego. Po uzyskaniu dyplomu z fizyki w 1910 r. E. Schrödinger 

pozostał na uczelni na stanowisku asystenta prowadząc podstawowe eksperymenty, które, jak 

sam stwierdził, nigdy tak naprawdę nie nauczyły go technik pracy eksperymentalnej. Jego 

kariera naukowa została przerwana przez wybuch I wojny światowej, podczas której służył 

jako oficer artylerii. W 1920 r. został asystentem Willy Wiena, a następnie udał się na 

Uniwersytet w Stuttgarcie gdzie objął stanowisko adiunkta, i wreszcie na Uniwersytecie 

Wrocławskim został profesorem zwyczajnym. Gdy na początku lat 1920 Max von Laue 

opuścił uniwersytet w Zurychu E. Schrödingerowi zaproponowano jego stanowisko jako 

profesora fizyki. Spędził tam sześć niezwykle owocnych lat. W 1920 roku ożenił się z 

Annemarie Bertel. To właśnie w tym okresie opracował równanie falowe. W początkach 

swojego pobytu w Zurychu opublikował artykuły teoretyczne z zakresu ciepła właściwego 

ciał stałych, termodynamiki, mechaniki statystycznej i widm atomowych. Zajmował się 

również badaniami problemów fizjologii koloru. 

Idea równania falowego opisującego ruch elektronu wewnątrz atomu i prowadząca do 

opisu linii widmowych była bardzo pociągająca dla E. Schrödingera ponieważ był 

niezadowolony z teorii kwantowej, a wręcz nie był do niej przekonany. Dlatego starał się 

powrócić do jakiegoś ciągłego opisu klasycznego traktując spektrum jako rozwiązanie 

problemu wartości własnej. Rozumował, że gdyby dyskretne wibracje klasycznego układu, 

takiego jak struna skrzypiec, mogły zostać wyliczone jako rozwiązanie problemu wartości 

własnej to tym samym stan stacjonarny atomu Bohra byłby rozwiązany. W ten sposób może 
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dałoby się wyeliminować kwantowe skoki i zastąpić je przejściem od jednego rodzaju 

wibracji (wartości własnej) do drugiego. Przed rokiem 1926 nie bardzo wiedział jak 

rozwiązać ten problem ale z końcem roku 1925 pojawiła się falowa teoria elektronu L. de 

Brogliego, tak entuzjastycznie przyjęta przez A. Einsteina. To był element, którego 

potrzebował E. Schrödinger. Jeśli L. de Broglie miał rację, a elektrony były falami, oznaczało 

to wibracje, a wibracje z kolei oznaczały problemy wartości własnej, a wartości własne 

oznaczały liczby całkowite, a te w końcu oznaczały dyskretne linie widmowe, takie jak w 

serii Balmera. W mistrzowskim pokazie kreatywności E. Schrödinger przeniósł idee fal L. de 

Brogliego na hamiltonowską postać dynamiki Newtona. W ciągu kilku miesięcy opracował 

równanie falowe, które odpowiadało na wszystkie pytania dotyczące atomu. Przedstawił go 

światu naukowemu nie ujawniając, w jaki sposób doszedł do tego niezwykłego wynalazku. 

Dopiero w późniejszych pracach nakreślił swój tok rozumowania i pokazał jak jego równanie 

falowe w naturalny sposób wynika z pracy L. de Brogliego i W. R. Hamiltona. W 1923 roku 

podzielił Nagrodę Nobla z fizyki z P. Diraciem. Równanie falowe Schrödingera było i nadal 

jest cudem fizyki atomowej. Przedstawia ono dobrze znaną, i łatwą w obliczeniach, 

matematyczną procedurę rozwiązywania wszelkich możliwych problemów bez korzystania z 

kłopotliwej algebry macierzowej M. Borna. Po odkryciu równania falowego E. Schrödinger 

zrobił pierwszy krok w ujednoliceniu wszystkich różnych podejść do mechaniki kwantowej 

takich jak macierze Heisenberga, niekomutujące algebry Diraca i własnej mechaniki falowej. 

Pokazał, że jeśli rozwiąże się równanie falowe to samo rozwiązanie, które nosi nazwę funkcji 

falowej, może być użyte do uzyskania macierzy Heisenberga. Ujednolicenie mechaniki 

kwantowej zostało później uogólnione i przedstawione w pełnej formie przez P. Diraca.  

Problem interpretacji fizycznej funkcji falowej spowodował animozje pomiędzy E. 

Schrödingerem a większością fizyków, szczególnie M. Bornem. E. Schrödinger stał na 

stanowisku, że należy traktować elektron nie jako cząstkę, ale jako prawdziwą falę 

rozprzestrzeniającą się w całej przestrzeni z różnymi wartościach natężenia. Odrzucił dualizm 

cząsteczkowo-falowy. W swoim rozumieniu różnił się radykalnie od interpretacji 

probabilistycznej Maxa Borna. Ta rozbieżność doprowadziła do wielu prywatnych i 

publicznych debat między dwojgiem uczonych. W jednym z litów do Borna Schrödinger 

napisał: „Ty, Max wiesz, że bardzo cię lubię i nic nie może tego zmienić, ale muszę wreszcie 

dać ci solidną burę ...”, a następnie sumitując się za śmiałe słowa upomina adresata aby nieco 

pohamował swoją „śmiałość”, z jaką nieustannie zapewnia, że „interpretacja kopenhaska” 

mechaniki kwantowej jest powszechnie akceptowana podczas gdy wie, że A. Einstein, M. 

Planck, L. de Broglie, M. von Laue i sam E. Schrödinger nie byli nią usatysfakcjonowani. 
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Gdy M. Born odpowiedział podając listę fizyków nie zgadzających się z grupą wspomnianą 

przez Schrödingera, on z kolei napisał: „Od kiedy to prawdziwość naukowej tezy jest 

określona przez większość? (Można by odpowiedzieć: przynajmniej od czasu Newtona).” I w 

ten sposób toczył się spór o pryncypia pomiędzy tymi dwoma przyjaciółmi i jednocześnie 

intelektualnymi przeciwnikami.  

Po wielkim sukcesie równania falowego E. Schrödinger został, w 1927 roku, 

zaproszony do Berlina aby objął stanowisko po ustępującym M. Plancku. Pozostał tam do 

1933 roku, biorąc czynny udział w energicznej wymianie poglądów wśród wielkich fizyków, 

którzy przedstawiali swoje stanowisko podczas cotygodniowych kolokwiów. Gdy Hitler 

doszedł do władzy w 1933 roku, E. Schrödinger, nie mający problemów rasowych zostałby 

zaakceptowany przez nazistów, którzy obdarzyliby go majątkiem i zaszczytami gdyby zgodził 

się na współpracę. Postanowił jednak natychmiast opuścić Niemcy podobnie jak M. Born, 

który został zmuszony do takiego kroku ze względu na wprowadzone prawa rasowe. E. 

Schrödinger wyjechał z Berlina na stypendium do Oxfordu, ale w 1936 roku przyjął 

stanowisko na Uniwersytecie w Grazu w Austrii. Krok ten uczynił dopiero po silnym 

zastanowieniu się gdyż doskonale zdawał sobie sprawę z nazistowskiego niebezpieczeństwa. 

Ale jego miłość do Austrii przeważyła jego ostrożność. W 1938 roku gdy Austria została 

zaanektowana uciekł do Włoch, a stamtąd przybył do Dublina, gdzie T. E. de Valera założył 

wówczas Institute of Advanced Studies, głównie zmyślą o E. Schrödingerze, który został 

dyrektorem School for Theoretical Physics. Pozostał w Dublinie aż do przejścia na emeryturę 

w 1955 roku. W tym okresie prowadził aktywne badania w wielu dziedzinach i opublikował 

wiele artykułów na różne tematy, od problemów unifikacji grawitacji i elektromagnetyzmu po 

problemy egzystencjalne. W 1944 r. opublikował niewielką książkę „What is Life?”, 

zagadnienie zawarte w tytule wciąż interesowało go aż do śmierci. W artykule „Are There 

Quantum Jumps?”, opublikowanym w dwóch częściach w British Journal for Philosophy of 

Science w 1952 roku, zakwestionował całą koncepcję statystyczną mechaniki kwantowej 

wywodzącą się ze szkoły M. Borna. Spowodowało to debatę publiczną między nim a M. 

Bornem, który akurat wtedy przebywał w Edynburgu, w której E. Schrödinger nie mógł 

uczestniczyć z powodu choroby. Po przejściu na emeryturę powrócił do Wiednia jako 

honorowy obywatel. Zmarł 4 stycznia 1961 roku. 

Bardziej niż którykolwiek z jego rówieśników E. Schrödinger był samotnikiem, 

bardzo trudno mu było współpracować z kimkolwiek. Był skoncentrowany na swoim życiu 

osobistym dzieląc się swoimi doświadczeniami jedynie z kilkoma z bardzo bliskich 

przyjaciół. Aby móc w każdej chwili opuścić spotkanie nosił swoje rzeczy w plecaku. Zwykle 
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był ostatnim, który przybywał na konferencje ponieważ zawsze ze stacji kolejowej chodził do 

hotelu piechotą, zatopiony we własnych myślach. Nazwisko tego geniusza nie zostanie nigdy 

zapomniane, tak jak dziś nie możemy mówić o ruchu elektronu bez wzmianki o równaniu 

falowym lub funkcji falowej Schrödingera. 

Statystyka	i	fale:	Max	Born	(1882‐1970) 

Jak widzieliśmy mechanika falowa E. Schrödingera dała fizykom do rąk pełne 

matematyczne narzędzie – równanie falowe – do rozwiązywania problemów dynamicznych 

związanych z ruchem elektronów w atomie. Co więcej L. de Brogliemu i E. Schrödingerowi 

udało się powiązać warunki kwantowe wprowadzone przez N. Bohra z właściwościami 

falowymi elektronów. Od tego momentu różne stany stacjonarne mogły być uważane za 

analogiczne do węzłów drgań struny. Za pomocą równania falowego E. Schrödinger 

rozwiązał problem wyprowadzania z modelu falowego L. de Brogliego stanów stacjonarnych 

N. Bohra, czy też poziomów energetycznych elektronu. Tym co należało zrobić było 

rozwiązanie odpowiedniego równania falowego przy właściwych warunkach brzegowych, a 

poziomy energetyczne elektronu pojawiały się automatycznie. Mimo tego wielkiego sukcesu 

nadal istniały pewne trudności w interpretacji mechaniki falowej stworzonej przez E. 

Schrödingera, które nadawały teorii pozór nierzeczywistości. Równanie falowe co prawda 

określało prawidłowe poziomy energetyczne elektronów wewnątrz atomu, ale trudno było 

określić jakie fizyczne znaczenie miałyby fale, będące istotą równania, przypisane do ruchu 

elektronu.  

Luis de Broglie uważał fale zawarte w jego teorii za rzeczywistą, immanentną 

właściwość elektronu reprezentującą rzeczywiste jego wibracje. Jednak wraz z opracowaniem 

równania falowego pojawiły się poważne wątpliwości co do faktyczności fal w rozumieniu L. 

de Brogliego. Amplitudy fal otrzymane z rozwiązania równania E. Schrödingera są złożonymi 

wielkościami matematycznymi obejmującymi część rzeczywistą i urojoną. Chociaż takie 

złożone wartości często pojawiają się w matematycznym opisie systemów fizycznych to 

interpretacja fizyczna, która może mieć jakiekolwiek znaczenie, musi obejmować tylko ich 

rzeczywiste części. We wszystkich teoriach, aż do czasów E. Schrödingera, wszystkie 

wielkości fizyczne, takie jak amplitudy fal fizycznych (fale dźwiękowe, fale światła itp.) 

zawsze pojawiały się jako rzeczywiste wielkości matematyczne mimo używania do ich 

wyliczenia urojonych wielkości matematycznych, których, w dużej mierze, stosowanie miało 

na celu uproszczenie rachunków. Jednak w przypadku teorii Schrödingera amplitudy fal 

opisujących elektrony nie są rzeczywistymi wielkościami, a nawet wyniki uzyskane tylko 
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przy wykorzystaniu ich rzeczywistych części są nieprawidłowe. Podobnie jak L. de Broglie E. 

Schrödinger wierzył w fizyczną rzeczywistość swoich fal i zakładał, że elektrony nie są 

cząstkami lecz drgającymi chmurami rozciągającymi się we wszystkich kierunkach w 

przestrzeni. Uważał, że cząsteczkowy obraz elektronu jest całkowicie nie do utrzymania a 

rzeczywistość fizyczna przejawia się tylko w falach. Jako model emisji promieniowania 

przyjmował zmiany w amplitudzie fali opisującej elektron. 

Oprócz czysto formalnej trudności w opisywaniu rzeczywistości za pomocą urojonych 

wielkości matematycznych, poważniejszy sprzeciw wobec interpretacji E. Schrödingera 

został wyartykułowany przez Maxa Borna, który w końcu podał poprawną, a przynajmniej 

przyjmowaną ogólnie, interpretację funkcji falowych związanych z ruchem elektronu. Jak 

zauważył M. Born interpretacja pakietu falowego elektronu (rozumienie że elektron jest 

wibrującą chmurą ładunku) jest niepoprawna. Taki obłok, na podstawie elementarnych 

właściwości pakietów fal, nie mógłby zachować swojej struktury rozprzestrzeniając się aż do 

całkowitego rozproszenia. Aby przezwyciężyć te trudności zaproponował interpretację 

funkcji falowej w kategoriach prawdopodobieństwa, określając ją następująco: „Zgodnie z 

tym poglądem cały ciąg zdarzeń jest określony prawami prawdopodobieństwa. Konkretnemu 

miejscu w przestrzeni odpowiada konkretne prawdopodobieństwo, które określa fala de 

Brogliego związana z tym miejscem.” Oznacza to, że fale nie reprezentują fizycznych drgań 

ale raczej rozkład prawdopodobieństw przyszłych zdarzeń wynikających z danego stanu 

początkowego. Przyjmując tę interpretację kierował się zachowaniem fal i cząstek, które są 

rozpraszane przez jakieś ciało lub pole sił. W procesach rozpraszania światła natężenie 

promieniowania rozproszonego jest określane przez kwadrat amplitudy fali padającej z tego 

powodu kwadrat amplitudy musi stanowić miarę liczby fotonów obecnych w wiązce 

rozproszonej. Ale liczba fotonów w tej wiązce jest miarą prawdopodobieństwa znalezienia w 

niej fotonu. Innymi słowy prawdopodobieństwo znalezienia określonego stanu lub kierunku 

rozproszenia wiązki zależy od jej amplitudy fali.  

M. Born założył, że fala L. de Brogliego związana z wiązką rozproszoną przez 

elektrony byłaby miarą prawdopodobieństwa dla tego konkretnego rozpraszającego stanu 

elektronów. Ogólnie rzecz biorąc kwadrat amplitudy fali de Brogliego opisującej elektron 

określa prawdopodobieństwo znalezienia go w danym obszarze przestrzeni. Możemy to 

zilustrować poprzez analogię pomiędzy falami de Brogliego dla zbioru cząsteczek i falami 

wody na oceanie. Obserwując powierzchnię oceanu widzimy, że woda jest w ciągłym ruchu. 

Zakłócenia powierzchni obejmują zakres od małych do dużych fal. Im większa amplituda fali 

(im wyżej nad powierzchnią oceanu jest grzbiet fali) tym bardziej intensywne jest zakłócenie 



353 
 

wody w tym punkcie. Tam gdzie nie występują żadne zakłócenia woda jest idealnie gładka, a 

amplituda fali wynosi zero. Wyobraźmy sobie teraz przestrzeń otaczającą elektron lub zbiór 

elektronów w sposób analogiczny do powierzchni oceanu. Ale fale, które teraz mamy na 

myśli to fale prawdopodobieństwa, będące miarą prawdopodobieństwa znalezienia elektronu 

lub grup elektronów w określonych punktach w przestrzeni. Im większa intensywność fali de 

Brogliego w danym punkcie tym większe prawdopodobieństwo znalezienia tam elektronu; 

jeśli amplituda fali de Brogliego zanika w jakimś punkcie to prawdopodobieństwo znalezienia 

elektronu wynosi zero. Załóżmy, że rozpatrujemy elektron w obszarze przestrzeni, w którym 

fala de Brogliego jest rozłożona równomiernie, tak aby amplituda fali była wszędzie taka 

sama. Zatem istnieje równe prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w dowolnym punkcie 

tego obszaru. Co się stanie jeśli przeprowadzimy eksperyment, w którym zlokalizujemy 

elektron w danym punkcie w tym regionie? Na przykład możemy umieścić ekran 

fluorescencyjny w pewnej pozycji i jeśli elektron uderzy w niego obserwujemy w tym 

punkcie scyntylację. Ponieważ wiemy, że elektron znajduje się właśnie w punkcie scyntylacji 

na ekranie, prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w tym miejscu wynosi 1, a 

prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w innym miejscu, w tym samym czasie, wynosi 

zero. Oznacza to, że możemy myśleć o fali de Brogliego opisującej elektron, który pierwotnie 

był rozłożony równomiernie w całej przestrzeni, a teraz jest skoncentrowany w maleńkim 

pakiecie. Przeprowadzając eksperyment zmieniliśmy naturę fali opisującej elektron a tym 

samym przyszłe rozłożenie prawdopodobieństwa. 

W związku z tym interesujące jest rozważenie wnikliwego zastrzeżenia A. Einsteina 

wobec hipotezy, że fale de Brogliego są prawdziwe. Jeżeli wiązka światła pada na szklaną 

powierzchnię to część wiązki padającej zostaje odbita, a część przechodzi przez szkło. Jeśli 

przypisujemy ten fakt falowemu charakterowi światła, to to samo musi dotyczyć pakietu 

falowego elektronu. Jeśli elektron, reprezentowany przez pakiet fal de Brogliego, uderzy w 

powierzchnię powinno nastąpić to samo zjawisko, czyli część pakietu powinna zostać 

przepuszczona przez powierzchnię a część odbita. Jeśli teraz na drodze tych dwóch pakietów 

umieścimy ekran fluorescencyjny zaobserwujemy scyntylację ale tylko jednej ze składowych, 

nigdy nie widzimy scyntylacji od wiązki odbitej i jednocześnie przechodzącej przez 

powierzchnię. Powodem takiego wyniku jest to, że elektron nie jest podzielny. Jeśli go 

szukamy znajdziemy go na jednej lub drugiej ścieżce, ale nigdy w obu. Natomiast gdy nie 

przeprowadzamy eksperymentu mającego na celu zlokalizowanie elektronu musimy wziąć 

pod uwagę, że elektron jest jednocześnie w obu wiązkach, odbitej i przepuszczonej. W takim 

wypadku prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w każdej wiązce jest określone przez 
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kwadrat amplitudy fali de Brogliego odpowiedniej wiązki. Jednakże starając się go 

zlokalizować, i znajdując w konkretnej wiązce, natychmiast niszczymy pakiet falowy w 

drugiej wiązce. Samo zwiększenie naszej wiedzy o pozycji elektronu zmieniło strukturę fali 

opisującej elektron po interakcji z odbijającą powierzchnią.  

Niezwykłą częścią tego zjawiska jest to, że znajdując elektron w jednej z wiązek, 

niszczymy pakiet falowy w drugiej niezależnie od tego jak daleko od siebie znajdowały się te 

dwa pakiety. Dzieje się to natychmiast i według A. Einsteina oznacza, że fale definiujące 

pakiety nie mogą być wielkościami fizycznymi. Gdyby tak było powinniśmy stanąć w obliczu 

sytuacji, w której działanie przyczynowe jest przenoszone z jednego pakietu na drugi z 

prędkością większą niż prędkość światła. Pomimo istotnego zastrzeżenia uczynionego przez 

A. Einsteina nie można całkowicie odrzucić fizycznej rzeczywistości fal materii. Możemy 

lepiej zrozumieć naturę tego problemu jeśli weźmiemy pod uwagę zjawisko interferencji. 

Wiemy, że jeśli przepuścimy wiązkę światła przez nieprzezroczystą powierzchnię, w której 

znajdują się dwa, blisko siebie położone małe otwory to po drugiej stronie ekranu znajdą się 

dwie fale. Teraz, jeżeli te dwie fale padają na ekran, widzimy, że światło nie jest 

równomiernie rozłożone w dwóch obszarach odpowiadających otworom, ale obserwujemy 

światło rozproszone w postaci szeregu jasnych i ciemnych pasm na ekranie. Innymi słowy 

dwie fale interferują ze sobą dając pasma o maksymalnej intensywności na przemian z 

obszarami o intensywności zerowej. To samo odnosi się do strumienia elektronów padającego 

na powierzchnię z dwoma otworami. Kiedy elektrony znajdują się po drugiej stronie 

przeszkody zachodzi to samo zjawisko, przy czym teraz oddziałują ze sobą dwie fale de 

Brogliego. Zgodnie z zasadami interferencji na ekranie scyntylacyjnym obserwujemy, że 

elektrony nie są równomiernie rozłożone na dwóch małych obszarach, ale zamiast tego 

widzimy obraz interferencyjny. W tym momencie pojawia się jeden z dziwnych paradoksów, 

które niweczą tę teorię. Jeśli przeprowadzimy eksperyment w taki sposób aby jeden elektron 

w danym momencie przechodził przez przeszkodę z otworami zauważymy, że wzór 

pozostawiony na ekranie scyntylacyjnym, po przejściu wielu takich elektronów przez te dwa 

otwory, jest dokładnie taki sam jak gdyby elektrony poruszały się w jednym strumieniu. Tu 

leży istota problemu gdyż jest oczywiste, że interferencja nie mogła być spowodowana 

interferencją dwóch lub więcej elektronów ponieważ każdy elektron docierał do ekranu 

scyntylacyjnego osobno. W związku z tym jedynym wyjaśnieniem jest założenie, że każdy 

elektron interferuje z samym sobą przechodząc jednocześnie przez oba otwory. Inaczej 

mówiąc fala reprezentująca elektron przechodzi przez oba otwory, a powstałe w ten sposób 

dwie fale reprezentujące elektron po przejściu przez otwory zakłócają się wzajemnie. To 
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oznacza, że obydwie są fizycznie rzeczywiste ponieważ w przeciwnym wypadku nie 

obserwowalibyśmy interferencji. Zgodnie z poglądami Wernera Heisenberga i Nielsa Bohra 

musimy założyć, że elektron jest jednocześnie w obu wiązkach falowych, i w pewnym sensie 

przeszedł przez oba otwory jednocześnie. W ten sposób cząstka, podobnie jak elektron, traci 

właściwości korpuskularne i staje się falą rozproszoną w pewnym obszarze przestrzeni. Jak 

zauważył N. Bohr, obraz fali i cząstek jest komplementarnym aspektem tej samej istoty 

fizycznej; jeden istnieje kosztem drugiego. Elektron ma charakter rozproszonej fali o ile nie 

próbujemy go obserwować. Jak tylko eksperymentalnie stwierdzimy, że jest cząstką 

natychmiast kondensujemy ją w małym pakiecie falowym zlokalizowanym w małym 

obszarze przestrzeni. Im dokładniej obserwujemy jego położenie tym mniej rozproszony staje 

się jego charakter falowy, a tym bardziej ujawniają się jej właściwości korpuskularne. Ta 

dwoistość jest ściśle związana z zasadą nieoznaczoności Heisenberga. 

W 1901 roku Max Born studiując matematykę na Uniwersytecie Wrocławskim, w 

mieście gdzie się urodził, postanowił zostać zawodowym matematykiem. Uczęszczając na 

wykłady algebry prowadzone przez J. Rosanesa, ucznia słynnego algebraisty F. G. 

Frobeniusa, zapoznał się z teorią macierzy. W tamtym czasie nie mógł wiedzieć, że kurs 

algebry, z naciskiem na macierze, dałby mu wskazówkę wyjaśniającą znaczenie dziwnej 

reguły Heisenberga dotyczącej mnożenia współrzędnych i pędów cząstki i prowadzącej do 

mechaniki kwantowej. Zamierzając zostać matematykiem M. Born kontynuował naukę w 

Heidelbergu i Zurychu studiując pod kierunkiem A. Hurwitza analizę matematyczną. 

Prawdopodobnie największy wpływ na przyszły rozwój M. Borna miał miejsce w Getyndze, 

gdzie uczestniczył w wykładach wybitnych matematyków tego czasu, jak Felix Klein, David 

Hilbert i Hermann Minkowski. Ci ludzie musieli zwracać uwagę na problemy fizyczne 

ponieważ ich matematyka znalazła wiele zastosowań w fizyce. Bez wątpienia kontakt M. 

Borna z H. Minkowskim, który opracował elegancką matematykę czterowymiarową dla teorii 

względności, dał mu asumpt do zainteresowanie się tą teorią. W tym czasie M. Born był 

studentem C. D. T. Runge’a, jednego z pionierów nowoczesnych metod numerycznych, oraz 

kontynuował kurs astronomii pod kierunkiem Karla Schwarzschilda, który ponad dekadę 

później miał jako pierwszy rozwiązać słynne równania pola grawitacyjnego A. Einsteina. 

Zainteresowanie M. Borna fizyką było dodatkowo stymulowane pracą z W. Voigtem, 

ekspertem w zakresie elastycznych właściwości materii. Kontakt z W. Voigtem musiał 

wywrzeć na M. Bornie ogromne wrażenie gdyż jego pierwsze przedsięwzięcie w dziedzinie 

fizyki dotyczyło elastycznych właściwości drutów i taśm, a później stał się autorytetem w 
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zakresie struktury krystalicznej. W 1906 r. otrzymał nagrodę Wydziału Filozoficznego 

Uniwersytetu w Getyndze za pracę nad stabilnością materiałów elastycznych.  

Max Born urodził się 11 grudnia 1882 r. Jego ojciec profesor Gustav Born był 

anatomem i embriologiem, a matka, Margarete Kauffmann, pochodziła ze śląskiej rodziny 

przemysłowców. W kolejnych latach studiował w Cambridge pod kierunkiem J. Larmora i J. 

J. Thomsona, pracując później z O. Lummerem i E. Pringsheimem we Wrocławiu. Tam 

zainteresował się optyką, co po latach zaowocowało napisaniem znakomitych podręczników z 

tej dziedziny. W tym okresie intensywnie studiował teorię względności i napisał swój 

pierwszy artykuł na jej temat, który spowodował zaproszenie go przez H. Minkowskiego do 

Getyngi. Minkowski zmarł wkrótce po tym jak M. Born przybył do Getyngi. Przebywając na 

Uniwersytecie przygotował niektóre niedokończone prace H. Minkowskiego do publikacji. 

Później przyjął stanowisko wykładowcy i opublikował kilka artykułów na temat 

relatywistycznych aspektów elektronu. Albert Michelson, ówcześnie wybitny fizyk pracujący 

w Stanach Zjednoczonych, docenił znaczenie pracy M. Borna, i w 1912 roku zaprosił go z 

wykładami na temat teorii względności na Uniwersytet w Chicago. W 1915 roku chociaż 

został asystentem M. Plancka w Berlinie, wstąpił do wojska gdzie pracował nad problemami 

technicznymi. W tym okresie zajmował się głównie teorią kryształów publikując swoją 

pierwszą książkę „Dynamik der Kristallgitter”. Było to pierwsze dzieło z serii artykułów, 

książek i monografii o strukturze stali, zagadnieniu które towarzyszyło M. Bornowi przez całe 

twórcze życie. Po wojnie. w 1919 roku., M. Born pracował jako profesor na Uniwersytecie 

we Frankfurcie nad Menem gdzie jego asystentem był Otto Stern, późniejszy laureat Nagrodę 

Nobla za słynny eksperyment Sterna-Gerlacha, w którym odkryto spin i moment 

magnetyczny atomu. W rzeczywistości O. Stern rozpoczął te eksperymenty pracując jeszcze 

pod kierunkiem M. Borna.  

W 1921 roku zaproponowano M. Bornowi objęcie katedry fizyki teoretycznej na 

Uniwersytecie w Getyndze, doceniając jego niezwykłą znajomość fizyki i zdolność 

stosowania analizy matematycznej do problemów fizycznych. W tym czasie w Getyndze 

pracował James Franck co sprawiło, że uniwersytet stał się wybitnym ośrodkiem badań 

atomowych w Niemczech, którego światową sławę prześcignął jedynie Instytut Bohra w 

Kopenhadze. Znaczenie M. Borna było tak potężne, że żaden student fizyki nie uważał swojej 

edukacji za kompletną nie spędzając co najmniej roku w Getyndze. Wśród wybitnych 

fizyków, którzy z nim pracowali byli W. Pauli, W. Heisenberg, P. Jordan, E. Fermi. J. von 

Neumann. E, Wigner, V. Weisskopf, R. Oppenheimer, P. Dirac i Maria Goeppert-Mayer. W 

latach od 1921 do 1933 dokonał swoich największych odkryć. Z W. Heisenbergiem i P. 
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Jordanem opracował mechanikę kwantową. W tym samym czasie poszerzył i ulepszył swoją 

teorię struktury krystalicznej, poprawiając wcześniejszą książkę na ten temat. Napisał także 

dwie książki na temat teorii atomowej, jedną wydaną we wczesnych latach dwudziestych, 

opartą na teorii Bohra, i późniejszą z P. Jordanem, stosując do problemu nowo odkrytą 

mechanikę kwantową. Był to okres, w którym M. Born określił prawidłową interpretację 

funkcji falowej i przypisał do mechaniki kwantowej interpretację statystyczną, która od tego 

czasu stała się jej główną cechą. Właśnie za tę pracę otrzymał Nagrodę Nobla w 1954 roku. 

Znalazł również poprawną matematyczną interpretację reguły mnożenia Heisenberga dla 

wielkości fizycznych, która była początkiem mechaniki macierzy. 

Był to niezwykły okres w historii fizyki. Podczas gdy M. Born, W. Heisenberg i P. 

Jordan opracowywali mechanikę macierzową, Paul Dirac publikował swój artykuł na temat 

niekomutujących operatorów dynamicznych, a E. Schrödinger przygotowywał swój słynny 

tekst na temat mechaniki falowej. Max Born podsumował tamte lata w swoim wykładzie 

noblowskim mówiąc: „Rezultatem [jego współpracy z Heisenbergiem i Jordanem] był artykuł 

autorstwa nas trzech, w którym przedstawiliśmy ostateczne wnioski. Jednak zanim ukazał się 

drukiem pojawiła się pierwsza zaskakująca niespodzianka, tekst Paula Diraca na ten sam 

temat. ... w nim, nie odnosił się do znanej matematykom teorii macierzowej, ale odkrył nowe 

narzędzie opracowując teorię niekomutujących operatorów. Znaczenie tego nowego 

formalizmu nie było jasne. Matematyka, jak to często bywa, była mądrzejsza niż 

interpretacja. Podczas gdy my wciąż dyskutowaliśmy o znaczeniu nastąpiła druga 

dramatyczna niespodzianka, jaką było pojawienie się słynnego artykułu Schrödingera. 

Przedstawił on zupełnie inną koncepcję, którą wywiódł od Louisa de Broglie.” Co ciekawe w 

1925 r. M. Born otrzymał list od C. J. Davissona, w którym przedstawione zostały szczególne 

wyniki eksperymentu uzyskane podczas badania odbicia elektronów od metalicznych 

powierzchni. Zarówno M. Born, jak i J. Franck podejrzewali, że obrazy uzyskane przez C. J. 

Davissona były wzorami dyfrakcji fal elektronowych L. de Brogliego. W trakcie analizy 

odkryli, że wyniki tych eksperymentów rzeczywiście potwierdzają teorię de Broglie'a, i że 

wzór na długość fali elektronu poruszającego się z określoną prędkością zgadza się idealnie z 

długością fali mierzoną ze wzoru dyfrakcyjnego.  

Różnorodność prac w dziedzinie mechaniki kwantowej w tamtym czasie 

spowodowała znaczny zamęt w interpretacji uzyskiwanych wyników. W szczególności nikt 

nie znał dokładnego fizycznego znaczenia funkcji falowej Schrödingera. Jej twórca 

zaproponował całkowite odrzucenie koncepcji korpuskularnej na rzecz funkcji falowej, która 

miała otrzymać rzeczywistość fizyczną. Oznaczało to, że elektron ma być przedstawiany jako 
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zajmujący całą przestrzeń. Natomiast grupa uczonych z Getyngi, kierowana przez Maxa 

Borna, nie zgadzała się na przyjęcie takiej interpretacji. Nie mogli pogodzić pojęcia fali 

rozciągniętej w przestrzeni z wyraźną liczbą cząstek rejestrowanych przez liczniki Geigera, w 

komorach mgłowych i innych urządzeniach pomiarowych. W tym momencie M. Born odkrył, 

poprawną, statystyczną interpretację funkcji falowej, która od tego momentu była stosowana 

przy opisie wszystkich procesów zachodzących w atomach. Po wyjeździe z Niemiec w 1933 

r., M. Born znalazł się w Cambridge gdzie przez trzy lata pracował jako wykładowca na 

stanowisku profesorskim. W tym okresie zaproponował, w serii artykułów opublikowanych z 

L. Infeldem, nowy typ elektrodynamiki zastępujący teorię Maxwella. Ideą tych prac było 

włączenie struktury elektronu do pola elektromagnetycznego. Chociaż teoria ta ma wiele 

atrakcyjnych cech, nie została ogólnie przyjęta z powodu jej matematycznej złożoności. Po 

krótkim pobycie w Indian Institute of Science w Bangalore, w 1936 r. przeniósł się na 

Uniwersytet w Edynburgu, gdzie pozostał aż do przejścia na emeryturę. Zmarł 5 stycznia 

1970 roku, w wieku 87 lat, w Getyndze. Podczas swojej kariery naukowej uzyskał wiele 

nagród, medali i doktoratów honorowych w wielu krajach i na wielu Uniwersytetach takich 

jak Bristol, Bordeaux, Oxford, Edynburg, Oslo i Bruksela. Został odznaczony medalem 

Stokesa w Cambridge, medalem Maxa Plancka w Niemczech, medalem im. Hughesa przez 

Royal Society of London oraz medalem Hugo Grotiusa za dokonania w zakresie prawa 

międzynarodowego. W 1953 r. został Honorowym Obywatelem Getyngi, a w 1959 r. 

odznaczono go Gwiazdą Orderu Wielkiego Krzyża Zasługi Niemieckiej Republiki Federalnej.  

Zasada	nieoznaczoności:	Werner	Karl	Heisenberg	(1901‐1976) 

Poważne rozbieżności między wynikami eksperymentów a modelem atomu nie 

zniknęły natychmiast po powstaniu teorii wprowadzającej do obrazu atomu elektronu 

znajdującego się w jego wnętrzu. Zamiast tego pojawiły się nowe podejścia, które 

początkowo wydawały się nie do pogodzenia, a nawet sprzeczne ze sobą. Z jednej strony 

teoretyczne odkrycia L. de Brogliego sugerowały, że teoria Bohra dawała niewystarczający 

obraz fizycznej natury elektronu. Zamiast traktować elektron jako cząstkę Luis de Broglie 

rozważał jego charakter falowy. To podejście, które dotyczyło głównie natury elektronu a nie 

relacji obserwatora do niego osiągnęło ostateczny etap w równaniu falowym Schrödingera. 

Wbrew tym odkryciom wskazującym, że elektronu nie można już traktować jako cząstki, W. 

Heisenberg, M. Born i P. Jordan przedstawili nową teorię w 1925 r. Teoria ta, zwana 

mechaniką macierzy, była pierwszą kompletną formą mechaniki kwantowej przedstawianą 

jako narzędzie służące do rozwiązywania problemów atomowych. Punktem wyjścia była 
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analiza natury rozpraszania światła przechodzącego przez gaz przeprowadzona przez W. 

Heisenberga i holenderskiego fizyka H. A. Kramersa. Ponieważ teoria Bohra dawała błędne 

wyniki tej analizy było jasne, że konieczne jest nowe podejście. Zamiast zmieniać koncepcję 

cząsteczkowej natury elektronu W. Heisenberg odrzucił klasyczną relację obserwatora do 

obserwowanego zjawiska. Tak jak A. Einstein opracował rewolucyjny obraz przestrzeni i 

czasu analizując sposób w jaki fizyk dokonuje pomiarów czasu i odległości tak i W. 

Heisenberg wprowadził radykalnie odmienny obrazu atomu. Poddał głębokiej krytyce 

przyjęte koncepcje takie jak orbita i położenie elektronu wewnątrz atomu oraz jego pęd. Na 

pierwszy rzut oka wydaje się wysoce nieprawdopodobne, że takie podejście mogło prowadzić 

do wyników identycznych z tymi jakie uzyskano przez przypisanie elektronom, a nawet 

wszystkim cząstkom, właściwości falowych, ale tak właśnie się stało. Wkrótce po odkryciu 

równania falowego E. Schrödinger, P. Dirac i inni wykazali, że dwa pozornie niezwiązane ze 

sobą opisy pozwalające odkryć co dzieje się wewnątrz atomu to różne sposoby mówienia o 

tym samym. Dla fizyków wynik ten był szczególnie zagadkowy ponieważ obie teorie 

wydawały się sprzeczne. Jedna z teorii opracowana E. Schrödingera i L. de Brogliego, 

wprowadziła rewolucyjny obraz wewnętrznej natury elektronu, druga, M. Borna, W. 

Heisenberga i P. Jordana, zajmowała się sposobem w jaki dokonujemy pomiarów i opisów 

rzeczy materialnych i wydarzeń. Ale podstawowe połączenie tych dwóch teorii nie powinno 

być zupełnie zaskakujące ponieważ precedens już znajdował się w teorii względności. 

Dokonana przez A. Einsteina rewizja metod pomiaru przestrzeni i interwałów czasowych 

doprowadziła do zmiany naszych koncepcji dotyczących natury materii. 

Wielkim wkładem W. Heisenberga było wykazanie, że analizując układy fizyczne nie 

wolno stosować pojęć, które nie mają odniesienia do bezpośrednich wyników pomiarów. 

Tylko te wielkości, które mają znaczenie w kategoriach eksperymentu, czyli takie jakie 

zostały zmierzone, powinny wejść w zakres obliczeń. Analizując ten wymóg W. Heisenberg 

odkrył zasadę nieoznaczoności podstawę mechaniki kwantowej, która tworzy pomost między 

obrazem falowym a mechaniką macierzową. Istnieje jednak zasadnicza różnica między 

podejściem teorii względności do pomiaru przestrzeni i czasu a podejściem W. Heisenberga 

do pomiaru wielkości fizycznych. Teoria względności zaczyna się od wprowadzenia górnej 

granicy na wielkość fizyczną jaką jest prędkość. To ograniczenie wynika z obserwacji 

wskazujących, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów 

poruszających się ze stałą prędkością względem siebie niezależnie od tego jak szybko się 

poruszają. Tak więc punktem wyjścia teorii względności jest stwierdzenie o wewnętrznej 

naturze fizycznej wielkości. Mechanika kwantowa Heisenberga zaczyna się również od 
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wprowadzenia ograniczenia, ale nie na wartość wewnętrznej wielkości fizycznej lecz 

dokładności z jaką możemy mierzyć jednocześnie pewne pary wielkości. Jak już 

zauważyliśmy macierzowa forma mechaniki kwantowej wyrosła z próby H. A. Kramersa i W. 

Heisenberga obliczenia dyspersji spolaryzowanego światła przez atomy przy użyciu teorii 

kwantowej Bohra. W analizie tego problemu, która pojawiła się jako artykuł w Zeitschrift für 

Physik w roku 1925, autorzy zastosowali teorię Bohra do opisu oddziaływania 

promieniowania z atomem. Zakładali, że atom znajduje się w szczególnym stanie 

energetycznym, lub elektron w atomie znajduje się na szczególnej orbicie Bohra, jak to 

przyjmowano w mechanice klasycznej stosowanej do opisu elektronu poruszającego się pod 

działaniem siły Coulomba. Aby przeprowadzić tego rodzaju obliczenia konieczne było użycie 

pojęcia, które N. Bohr nazwał zasadą korespondencji, jako że teoria Bohra bez tej 

empirycznej zasady nie jest kompletna. Aby wyjaśnić tę ideę musimy krótko rozważyć w jaki 

sposób klasyczne teorie i teoria N. Bohra opisują emisję promieniowania przez elektron 

okrążający jądro w atomie. 

Klasyczne podejście jest dość proste. Wyobraźmy sobie elektron poruszający się 

okresowo na pewnej orbicie. Aby opisać jego pozycję wewnątrz atomu, w dowolnym 

momencie, rysujemy wektor z początkiem w jądrze i końcem na elektronie. Długość i 

kierunek tego wektora daje nam pozycję elektronu. Jeśli ruch elektronu (podobnie jak w 

przypadku Ziemi wokół Słońca) jest okresowy wówczas wektor ten ma określone zbiory 

regularnie powtarzających się długości i kierunków. Ten sam zestaw powtarza się w 

odstępach równych podstawowemu okresowi ruchu, tak jak Ziemia wraca co roku do tej 

samej pozycji względem Słońca i gwiazd. Matematycznie mówiąc jeśli q(t) reprezentuje 

pozycję elektronu w czasie t, to wartość ta będzie zawsze taka sama dla t, które różnią się od 

siebie o pewną liczbę całkowitą pomnożoną przez q, gdzie t jest okresem ruchu. Możemy 

wyrazić tę relację jako q(t) = q(t + nt), gdzie n jest liczbą całkowitą. Chociaż ruch elektronu 

jest okresowy to jednocześnie jest dość skomplikowany i podobnie jak dźwięk może być 

złożoną mieszaniną prostych tonów mimo, że jest powtarzany w sposób ciągły. Rozważmy 

różnicę między dźwiękiem czystej nuty a dźwiękiem tej samej nuty uzyskanym przez 

brzmienie jakiegoś skomplikowanego instrumentu. Możemy uzyskać czystą nutę uderzając w 

kamerton, który będzie wibrować tylko w swoim podstawowym tonie lub przez szarpanie 

struny, która wibruje jako całość. Takie wibracje są określane jako proste wibracje 

harmoniczne. Ich częstotliwość jest również częstotliwością lub wysokością nuty. Wibracje 

takie są najprostszym znanym rodzajem, i są reprezentowane matematycznie przez funkcje 

sinus i cosinus. Jeśli teraz wytworzymy tę samą nutę nie przez zwykłe harmoniczne drganie 
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struny ale przez złożone wibracje, w których struna oscyluje zarówno w stanie podstawowym 

jak i w różnych wyższych stanach to powstały dźwięk jest złożony. Analiza harmoniczna tego 

złożonego dźwięku odkrywa, że oprócz podstawowej częstotliwości czystej nuty 

odpowiadającej prostej wibracji harmonicznej obecnych jest wiele wyższych częstotliwości, 

które są prostymi wielokrotnościami całkowitymi częstotliwości podstawowej. Załóżmy, że w 

każdej chwili znamy położenie każdego punktu wibrującej struny, lub, jak wyraził by to 

matematyk, że znamy kształt wibrującej struny w funkcji czasu. Możemy wtedy zapisać 

matematycznie drgania struny w postaci jej prostych składowych harmonicznych. Taka 

analiza matematyczna została odkryta przez francuskiego matematyka Jeana Fouriera w XIX 

wieku i jest znana jako analiza fourierowska. Może być stosowana do dowolnej okresowej 

funkcji czasu i prowadzi do reprezentacji funkcji jako nieskończonej serii funkcji sinus i 

cosinus, z których każda ma inną częstotliwość. Jednak pojawiają się tylko te częstotliwości, 

które są całkowitymi wielokrotnościami podstawowej częstotliwości drgającej struny. Jeśli 

dźwięk wydobywający się z wibrującej struny jest rozkładany na częstotliwości jego 

składowych, lub na różne jego harmoniczne, intensywność harmonicznej o określonej 

częstotliwości jest określona przez współczynnik przy funkcji sinus lub cosinus z tej 

częstotliwości w funkcji Fouriera reprezentującej okresowe zniekształcenie wibrującej struny. 

Możemy przedstawić analogię pomiędzy tą koncepcją a opisem Ptolemeusza ruchu planety w 

geocentrycznym modelu układu słonecznego. Obserwowany ruch planety z Ziemią jako 

punktem stałym jest tak złożony, że nie może być reprezentowany przez jedną kołową orbitę 

wokół Ziemi. Dlatego Ptolemeusz wyznaczył całą serię kołowych orbit dla każdej planety. 

Każde następne koło miało swój środek na obwodzie poprzedniego. Te mniejsze koła 

nazywano epicyklem. Łatwo zauważyć, że jeśli zastosuje się dość epicykli można opisać 

najbardziej skomplikowany rodzaj ruchu okresowego. Epicykle są odpowiednikiem analizy 

Fouriera czystych drgań. Co to ma wspólnego z mechaniką macierzową Heisenberga? 

Związek staje się oczywisty jeśli rozważymy, z klasycznego punktu widzenia, problem emisji 

promieniowania przez elektron drgający wewnątrz atomu. Zgodnie z tym obrazem elektron 

porusza się wokół jądra na orbicie podobnej do orbity planety wokół Słońca; dlatego ruch jest 

okresowy i, w pewnym sensie, podobny do wibrującej struny. Ponieważ położenie elektronu 

na jego orbicie może być reprezentowane przez wektor wychodzący z jądra do elektronu 

wielkość, którą określiliśmy jako q(t) można przedstawić w postaci transformacji Fouriera. 

Pamiętajmy, że orbita elektronu jest na ogół skomplikowana, mimo że jest okresowa. Tak 

więc występują różne nadtony. Innymi słowy analiza Fouriera zachowania elektronu na 
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orbicie pokazuje, że rzeczywiście wibruje on wokół jądra z całą serią częstotliwości, z 

których każda jest całkowitą wielokrotnością pewnej częstotliwości podstawowej.  

Zgodnie z teorią klasyczną elektron poruszający się w ten sposób musi 

wypromieniowywać energię w postaci światła w całym zakresie częstotliwości wyznaczonych 

w analizie Fouriera jego ruchu. Ale właśnie w tym aspekcie klasyczna teoria nie zgadza się z 

obserwacją. Analiza spektralna, lub analiza harmoniczna, światła emitowanego przez atom 

pokazuje, że częstotliwości promieniowania składowego – linie na widmie – nie są powiązane 

z jedną podstawową częstotliwością, i jej składowymi dla konkretnej orbity. Zamiast tego 

częstotliwość dowolnej linii widmowej wyraża się w kategoriach różnic dwóch liczb tak 

jakby dwie różne orbity były związane z każdą linią obserwowaną na widmie. Opis tego 

procesu jest znany jako zasada kombinacji Ritza zgodnie, z którą częstość każdej linii 

widmowej można przedstawić jako różnicę lub sumę częstości dwóch innych linii. N. Bohr 

odrzucił związek klasycznych częstotliwości z klasycznymi orbitami elektronu. Chociaż 

zachował ideę klasycznej orbity nie połączył klasycznych częstotliwości uzyskanych w 

analizie Fouriera orbity z częstotliwościami linii widmowych. Niemniej jednak musiał 

stosować analizę Fouriera aby dopełnić swój model atomu. Jego teoria zakładająca przejścia 

pomiędzy stanami stacjonarnymi związane z emisją promieniowania gdy elektron przechodzi 

ze stanu stacjonarnego (lub orbity) o wyższej energii do stanu o energii niższej przewiduje 

jakie linie znajdą się na widmie atomu. Natomiast nic nie mówi o intensywności tych linii. 

Rzeczywiście przewiduje, że wszystkie linie związane ze wszystkimi możliwymi przejściami 

elektronu powinny być obecne na widmie z jednakową intensywnością. W rzeczywistości 

niektóre linie nie występują wcale tak jakby elektron nie był w stanie zrealizować tych 

przejść. N. Bohrowi udało się ominąć tę trudność wprowadzając swoją słynną zasadę 

odpowiedniości będącą przedmiotem naszej obecnej dyskusji. Zauważył, że klasyczna teoria i 

jego kwantowa teoria atomu łączą się gdy elektron porusza się na orbicie, która znajduje się w 

dużej odległości od jądra to znaczy, że główna liczba kwantowa orbity jest bardzo duża. 

Powodem tego jest to, że dla tego rodzaju orbit różnice energetyczne są bardzo małe. 

Przechodząc z jednej takiej orbity na drugą elektron nie zachowuje się tak jakby przejście 

miało charakter dyskretny ale ciągły czyli zachowuje się klasycznie. N. Bohr założył, że dla 

zewnętrznych orbit klasyczna analiza Fouriera daje prawidłowy obraz linii widmowych i ich 

częstotliwości. Jeśli określony stan w analizie Fouriera nie był obecny konkretna linia 

widmowa powiązana z tą częstotliwością nie byłaby widoczna. Zasada korespondencji 

obejmuje rozszerzenie tego pomysłu na wszystkie orbity elektronu nie tylko na zewnętrzne o 

bardzo dużych liczbach kwantowych. W związku z tym należy użyć analizy Fouriera do 
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ruchu elektronu nie po to żeby określić częstotliwości linii widmowych ale zdecydować, które 

linie są obecne w widmie. Oznacza to, że z analizy Fouriera nie można określić częstotliwości 

linii widmowych, ale poprawne można wywnioskować intensywność różnych linii 

widmowych. Właśnie zastosowanie klasycznej procedury analitycznej jest istotą zasady 

korespondencji. To, że prawidłowo określa intensywności mimo, że nie daje właściwych 

częstotliwości linii widmowych jest hołdem złożonym wielkiemu geniuszowi N. Bohra i 

wskazaniem głębi jego teorii.  

Przechodzimy teraz do pracy W. Heisenberga i H. A. Kramersa, którzy zastosowali 

zasadę korespondencji i teorię Bohra do przeanalizowania rozproszenia światła na atomie. 

Rozważmy atom z jego optycznie czynnym elektronem na konkretnej orbicie Bohra. 

Analizując ruch elektronu przy zastosowaniu analizy Fouriera a następnie stosując zasady 

rządzące interakcją monochromatycznej wiązki promieniowania z elektronem poruszającym 

się w ten sposób możemy rozwiązać problem rozpraszania monochromatycznej wiązki 

światła. Uzyskujemy w ten sposób klasyczną formułę rozpraszania światła przez elektron 

poruszający się w na konkretnej orbicie. Obejmuje ona częstotliwość podstawową łącznie z 

różnymi harmonicznymi orbitami elektronu. Ponieważ ta formuła jest oparta na klasycznej 

dynamice jest niepoprawna. Jednak W. Heisenberg i H. A. Kramers stwierdzili, że stosując 

zasadę korespondencji można wyjść od tej formuły i uzyskać taką, która jest zgodna z teorią 

kwantową. Pierwszym krokiem było zastąpienie częstotliwości wynikających z analizy 

Fouriera, które odnoszą się do orbity klasycznej, odpowiednimi teoretycznymi 

częstotliwościami kwantowymi wyliczonymi na podstawie wzoru Plancka. Gdy to uczynimy 

każda częstotliwość pojawiająca się w poprawionych szeregach Fouriera odnosi się do dwóch 

stanów elektronowych, a nie do jednej określonej orbity. W terminologii matematycznej 

częstotliwości występują w postaci lk, gdzie indeksy l i k odnoszą się do stanów l oraz k 

elektronu. Są to tylko obserwowane częstotliwości linii spektralnych. (Częstotliwość 

promieniowania rozproszonego może być reprezentowana jako macierz kwadratowa 

ponieważ oba wskaźniki l i k mogą przyjmować wszystkie wartości całkowite). Następnym, i 

zarazem ostatnim, krokiem w stosowaniu zasady korespondencji jest zastąpienie 

współczynników w rozszerzeniu Fouriera przez współczynniki, które mają charakter 

kwantowy. Wymagają to reguły kwantyzacji Bohra odnoszące ruch elektronu na orbicie do 

stałej Plancka. Takie zmodyfikowanie klasycznego równania opisującego rozpraszanie było 

pierwszym krokiem w rozwoju mechaniki macierzowej Heisenberga, i doprowadziło 

ostatecznie do dzisiejszej mechaniki kwantowej.  
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Podążając za rozumowaniem W. Heisenberga rozważmy ruch elektronu na klasycznej 

orbicie Bohra i zobaczmy jak rozprasza światło wchodząc w oddziaływanie z 

promieniowaniem zgodnie z teorią klasyczną. W takim ujęciu promieniowanie rozproszone 

zawierałoby wiele różnych częstotliwości, z których każda jest wielokrotnością podstawowej 

częstotliwości jak to ma miejsce w danym szeregu Fouriera, który reprezentuje pozycję 

elektronu względem jądra. Intensywność każdego takiego składnika w rozproszonym 

promieniowaniu jest określona przez współczynnik danego składnika w szeregu Fouriera. 

Zgodnie z klasyczną teorią promieniowanie rozproszone o konkretnych częstotliwościach i 

amplitudzie odnosi się do jednej orbity elektronu, czyli odpowiada poruszaniu się elektronu 

na danej orbicie. Natomiast co nam mówi zasada korespondencji? Po pierwsze, że 

częstotliwości harmonicznych komponentów nie są powiązane z określoną orbitą ale z 

dwiema orbitami lub podorbitami. Co więcej nie są one związane z częstotliwościami 

elektronów na tych orbitach ale z ich energiami. Po drugie, i takie jest znaczenie obliczeń W. 

Heisenberga i H. A. Kramersa, amplitudy różnych składników promieniowania nie odnoszą 

się do jednej konkretnej orbity, a zamiast tego każda amplituda jest powiązana z liczbami 

kwantowymi dwóch orbit lub podorbit. Amplitudy, a zatem i wielkości opisujące ruch 

elektronu (jego położenie w dowolnym momencie oraz pęd lub prędkość), pojawiają się jako 

macierze. Wielkości te zawsze zawierają dwie liczby (liczby kwantowe), które mogą 

przyjmować wartości całkowite. 

Wracamy do elektronu poruszającego się po orbicie Bohra i rozważamy jego pozycję 

q(t) w każdej chwili. Ponieważ ruch elektronu jest okresowy możemy, z klasycznego punktu 

widzenia, zastąpić q(t) szeregiem Fouriera. Możemy wtedy stwierdzić, że orbita elektronu jest 

reprezentowana przez kompletny zbiór współczynników w szeregu Fouriera. Oznacza to, że 

jeśli współczynniki Fouriera to a0, a1, a2 itd., to możemy wyobrazić sobie elektron jako 

poruszający się jednocześnie w zbiorze okręgów o promieniach a0, a1, a2 i tak dalej. 

Wszystkie te okręgi razem dają efekt rzeczywistej orbity elektronu. Jest to czysto 

matematyczna przedstawienie bo z klasycznego punktu widzenia orbita elektronu jest w 

rzeczywistości jedna. Natomiast przechodząc do teorii kwantowej za pomocą zasady 

odpowiedniości musimy zastąpić wielkości a0, a1, a2 itd., zbiorami liczb odnoszących się do 

dwóch orbit. Otrzymujemy wtedy wyrażenie, które możemy zapisać jako alk, gdzie l i k 

przyjmują wartości wszystkich liczb całkowitych. Teraz chcąc zastąpić q(t) w teorii 

kwantowej odpowiednikiem szeregu Fouriera i stosując zasadę korespondencji musimy 

zastosować macierze kwadratowe odnoszące się do dwóch orbit. Ale co istotniejsze, i co 

zaskoczyło W. Heisenberga, to fakt, że gdy taki zapis macierzowy jest stosowany do badania 
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jakiegoś procesu atomowego (na przykład rozpraszania światła) należy brać pod uwagę 

wszystkie stany a nie tylko te, które odnoszą się do dwóch specjalnych orbit. Dla W. 

Heisenberga fakt ten oznaczał, że niedopuszczalne jest traktowanie elektronu wewnątrz atomu 

tak jakby poruszał się po określonej orbicie. W tym odrzuceniu możliwości przypisywania 

elektronowi orbity Bohra Heisenberg odszedł od jego teorii. N. Bohr opracował swoją 

kwantową teorię atomu odrzucając ideę klasycznej częstotliwości związanej z orbitą 

elektronu ale nadal zachował koncepcję klasycznej orbity. W. Heisenberg posunął się o krok 

dalej i odrzucił koncepcję orbity. Zamiast klasycznej idei położenia i ruchu lub pędu 

elektronu w każdej chwili czasu W. Heisenberg wprowadził swoje macierze, które 

przedstawiają elektron jako istniejący jednocześnie na wszystkich możliwych orbitach Bohra. 

Po tym odkryciu klasyczna koncepcja elektronu jako cząstki straciła rację bytu.  

Te rewolucyjne idee W. Heisenberga wyniknęły z przyjęcia przez niego ścisłej 

konieczności wykorzystania w teorii tylko tych wielkości, które są bezpośrednio 

obserwowalne. Ponieważ orbita elektronu do takich nie należy nie może mieć miejsca w 

teorii. Widoczne są tylko linie spektralne, a ponieważ obejmują one pary orbit to wszystkie 

pary, które są stosowane do opisu elektronu wewnątrz atomu powinny być związane z takimi 

obserwacjami. Taki tok myślenia prowadził bezpośrednio do macierzy Heisenberga. Po ich 

zastosowaniu do przedstawienia pozycji i pędu elektronu konieczne było użycie innego 

rodzaju algebry do badania tych wielkości. Gdyby chcieć przemnożyć dwie takie macierze to 

jak wykonać to działanie? Z pewnością nie w sposób w jaki zwykle mnożymy dwie liczby 

ponieważ mamy tu do czynienia z tabelami zawierającymi wiele zwykłych liczb. W. 

Heisenberg opracował poprawny sposób mnożenia macierzy prowadzący do uzyskania 

wyników zgodnych z obserwacją. Następnie M. Born zwrócił uwagę, że reguła mnożenia była 

znana matematykom od wielu lat. Jedną z ważnych cech tej reguły jest to, że nie jest ona 

nieprzemienna. Jeśli macierz reprezentującą pozycję elektronu oznaczymy jako q, a macierz 

reprezentującą jego pęd jako p, to iloczyn pꞏq nie jest tym samym co qꞏp. To uświadomiło 

W. Heisenbergowi, że zasada nieoznaczoności jest czysto algebraiczną konsekwencją jego 

teorii macierzy. Przyjmijmy, że iloczyn pꞏq reprezentuje pomiar położenia elektronu, a z 

drugiej strony qꞏp reprezentuje pomiar jego pędu, po którym następuje pomiar jego 

położenia. To, że te dwa zbiory pomiarów dają różne wyniki oznacza po prostu, że pomiar 

pędu cząstki niszczy naszą wiedzę o jej położeniu i odwrotnie. Wynika z tego, że niemożliwe 

jest uzyskanie równoczesnej, dokładnej, znajomości położenia i pędu cząstki, co jest istotą 

zasady nieoznaczoności. Znaczenie tej zasady dla struktury atomu (lub naszej wiedzy o tej 

strukturze) jest takie, że nie mamy możliwości określenia orbity elektronu wewnątrz atomu w 
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sposób obserwacyjny. Jak zauważył W. Heisenberg w swojej analizie kopenhaskiej 

interpretacji teorii kwantowej elektron może być obserwowany wewnątrz atomu tylko za 

pomocą mikroskopu pracującego w zakresie promieniowania gamma, które z powodu krótkiej 

długości fali zapewnia wysoką rozdzielczość. Mikroskop taki pokaże nam gdzie w każdej 

chwili znajduje się elektron pod warunkiem, że przynajmniej jeden foton gamma zostanie 

odbity od elektronu. Ale w tym procesie elektron zostaje wybity z atomu. Nie ma wtedy sensu 

mówić o jego orbicie. Widzimy teraz związek między obrazem de Broglie–Schrodingera, 

który przypisuje właściwości falowe cząstkom, a obrazem Heisenberga z naciskiem na proces 

pomiaru, który zmienia zachowanie elektronu w procesie jego obserwacji. Powiedzieć, że 

cząstka ma właściwości falowe oznacza, że jej ruch i jej położenie nie mogą być poznane 

jednocześnie. Możemy rzeczywiście zlokalizować falę cząsteczkową tak dokładnie jak 

chcemy ale tylko wtedy, gdy w ten sposób pozbędziemy się możliwości rozpoznania jej 

falowego charakteru. Z drugiej strony ta sama jednostka falowo-cząstkowa straci wszystkie 

swoje cząstkowe właściwości jeśli nasz pomiar da nam dokładne informacje o jej ruchu. 

Chociaż relacje nieoznaczoności można wyprowadzić matematycznie z formalizmu teorii 

znacznie bardziej pouczające jest czerpanie ich z fizycznego obrazu. Ta metoda wyraźnie 

pokazuje związek między falą a cząstką. W rzeczywistości z analizy W. Heisenberga jasno 

wynika, że fala i cząstka są aspektami komplementarnymi, podobnie jak pozycja i pęd. 

Właśnie na podstawie takich rozważań N. Bohr opracował swoją teorię komplementarności 

niezbędną do zrozumienia współczesnych teorii atomowych. Relacje nieoznaczoności 

całkowicie zmieniają nasze pojęcie przyczynowości. Jeśli nie jesteśmy w stanie określić 

jednocześnie położenia i pędu cząsteczki z dowolnym pożądanym stopniem dokładności nie 

możemy określić jej przyszłego zachowania. Możemy rozwiązać równania ruchu cząstki, ale 

otrzymane wyniki mogą nam cokolwiek powiedzieć o przyszłej historii cząstki tylko wtedy 

gdy w pewnym momencie w przeszłości lub w chwili obecnej znamy jej pozycję i pęd. Im 

dalej próbujemy spojrzeć w przyszłość tym mniej dokładne stają się nasze przewidywania 

ponieważ nasza obecna niepewność, jakkolwiek mała, prowadzi do większych odchyleń od 

przewidywanego toru ruchu wraz z czasem. Możemy to zrozumieć odnosząc się do 

wystrzelenia rakiety na Księżyc. Trafienie w konkretny punkt leżący tak daleko jak na 

Księżycu wymaga niezwykłej dokładności w celowaniu rakietą i nadania jej odpowiedniego 

początkowego pędu. Teraz jeśli chcemy trafić cele w większej odległości musimy znacznie 

zwiększyć dokładność ponieważ im większa odległość tym większe wpływy błędu 

początkowego.  
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Dzisiaj używamy terminu mechanika kwantowa, który ukuto dla opisania pracy W. 

Heisenberga, do całego aparatu matematycznego czyli algebry operatorów nieprzemiennych, 

który jest stosowany do rozwiązywania problemów z dziedziny fizyki atomowej, jądrowej, 

cząsteczkowej i fizyki pól. Matematyka mechaniki kwantowej wywodzi się bezpośrednio z 

mechaniki macierzy Heisenberga i jest konsekwencją zasady nieoznaczoności. Werner Karl 

Heisenberg urodził się w Würzburgu w Niemczech 5 grudnia 1901 roku. Dorastał w 

środowisku akademickim, w domu przesiąkniętym kulturą i humanistyką. Jego ojciec był 

profesorem na Uniwersytecie w Monachium i niewątpliwie miał duży wpływ na młodego 

Wernera, który pobierał nauki w Gimnazjum Maksymiliana. Wpływ ten był widoczny w 

zainteresowaniu Wernera klasykami, szczególnie w nauce greckiego, której poświęcił się w 

latach licealnych. W gimnazjum czytał, w oryginale, dialogi Platona, zwłaszcza „Timajos”, 

studiował atomową teorię Demokryta, pisma Talesa z Miletu. Zainteresowanie filozofią i 

historią nauki towarzyszyło mu przez całe życie. W czasie gdy nie zajmował się fizyką lub 

filozofią grecką dzielił swój czas między muzykę i tenis, a także wspinaczkę górską. 

Prawdopodobnie mógł stać się dobrym muzykiem gdyż miał doskonały słuch ale jego pasja 

do fizyki teoretycznej zdominowała jego życie. Gdy tylko ukończył gimnazjum na początku 

1920 roku natychmiast zwrócił się do profesora Arnolda Sommerfelda z prośbą o pozwolenie 

na studiowanie fizyki teoretycznej pod jego kierunkiem. A. Sommerfeld, nieco zaskoczony 

tak śmiałym podejściem młodego człowieka, zaproponował W. Heisenbergowi aby ten 

najpierw rozpoczął standardowy kurs fizyki, włączając w to pracę laboratoryjną, zanim 

zacznie myśleć o specjalizacji z fizyki teoretycznej. Niemniej jednak A. Sommerfeld, który 

sam był wielkim fizykiem teoretykiem, pozwolił W. Heisenbergowi uczestniczyć w 

seminariach podczas pierwszego semestru na Uniwersytecie w Monachium. W 1923 r., po 

sześciu semestrach, nie mając jeszcze ukończonych 23 lat, W. Heisenberg przystąpił do 

egzaminu i otrzymał tytuł doktora. Jak wielu znakomitych młodych fizyków z tamtego okresu 

postanowił udać się na Uniwersytet w Getyndze, który kierowany przez Maxa Borna szybko 

stał się centrum teoretycznych badań w dziedzinie fizyki. Został asystentem M. Borna w 1923 

roku, a dwa lata później, w 1925 roku, złożył na jego biurku rewolucyjny rękopis, który stał 

się początkiem mechaniki kwantowej. M. Born natychmiast rozpoznał znaczenie pracy W. 

Heisenberga i wysłał rękopis do Zeitschrift für Physik, jednego z dwóch czołowych 

niemieckich czasopism z tej dziedziny. Po opublikowaniu artykułu pomysły W. Heisenberga 

zostały w pełni rozwinięte w serii artykułów opublikowanych wspólnie z M. Bornem i 

Pascualem Jordanem, będącym innym znakomitym asystentem Borna. Odkrycie dokonane 

przez W. Heisenberga wynikało z pracy, którą wcześniej przeprowadził z holendrem H. A. 
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Kramersem na temat rozpraszania światła przez atomy gazów, i która jasno pokazała, że 

teoria Bohra załamuje się gdy jest stosowana do wyciągania zbyt daleko idących wniosków. 

Kiedy W. Heisenberg szukał przyczyny tego załamania zdał sobie sprawę, że pojęcia 

wprowadzone w teorii Bohra, takie jak orbity, położenie elektronu i jego ruch wewnątrz 

atomu, nie mogą być bezpośrednio obserwowane i dlatego nie mają miejsca w 

komplementarnej teorii. Postanowił zatem przeformułować teorię opierając się wyłącznie na 

obserwowalnych aspektach zagadnienia odkrywając, że można to zrobić tylko przy użyciu 

algebry nieprzemiennej.  

Konieczność uwolnienia teorii atomowej od niedających się zaobserwować wielkości 

ostatecznie doprowadziło W. Heisenberga do jego słynnej zasady nieoznaczoności. Było dla 

niego jasne, że gdyby teoria miała dotyczyć wyłącznie wielkości fizycznych, które można 

było bezpośrednio zmierzyć, musiałaby zaistnieć w formie, w której nie można jednocześnie 

mówić o dokładnej pozycji i pędzie cząstki ponieważ pomiar jednej z tych wielkości wpływa 

na drugą, a więc i na naszą ich znajomość. Chociaż mechanika macierzowa, jaką znamy 

dzisiaj, wyewoluowała z teorii Heisenberga, nie była obecna jako taka w jego pierwszym 

artykule. Tam po prostu wprowadził regułę mnożenia pędu i położenia elektronu wskazując, 

że specjalny rodzaj algebry musi zostać użyty w radzeniu sobie z tymi wielkościami. W 

momencie gdy M. Born zobaczył ten rodzaj mnożenia w tekście W. Heisenberga, nasunęły 

mu się pewne wspomnienia. Opisał to jako „wspomnienie rzeczy z przeszłości” w swoim 

wykładzie noblowskim: „Reguła mnożenia Heisenberga nie dawała mi spokoju a po ośmiu 

dniach intensywnego zastanawiania się przypomniałem sobie nagle teorię algebraiczną, z 

którą zapoznał mnie mój nauczyciel we Wrocławiu. Kwadratowy, algebraiczny schemat, 

zwany macierzami pasował do kwantowego warunku Heisenberga.” Tak więc rzeczywisty 

rachunek matematyczny mechaniki macierzowej pochodzi od M. Borna. Z tego można 

wywnioskować, że nawet wybitni teoretycy fizyki na początku teorii kwantowej nie byli zbyt 

dobrze zorientowani w zaawansowanej matematyce, szczególnie jeśli taka matematyka nie 

miała bezpośredniego wpływu na fizykę. Dzisiaj żaden fizyk teoretyczny, który pragnie 

wnieść znaczący wkład w tę dziedzinę, nie może sobie pozwolić na ignorowanie 

jakichkolwiek gałęzi współczesnej matematyki.  

Po trzech latach spędzonych w Kopenhadze W. Heisenberg otrzymał propozycję 

objęcia katedry fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie pozostał do 1941 r. Był 

to okres wielkiej intensywnej pracy naukowej. Opublikował nie tylko szereg artykułów 

dotyczących technicznych aspektów nowej mechaniki kwantowej ale także zastosował ją do 

rozwiązania różnych problemów. Współpracował z W. Paulim nad stworzeniem podstawy 
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kwantowej elektrodynamiki i ogólnej kwantowej teorii pola, a także zastosowaniem 

mechaniki kwantowej do badania zjawisk magnetycznych. W tym czasie zainteresował się 

fizyką jądrową i wprowadził jedną z najbardziej przydatnych wielkości – spin izotopowy – 

który traktuje neutron i proton jako dwa różne stany energetyczne tej samej podstawowej 

cząstki, nukleonu10. Podczas pobytu w Lipsku W. Heisenberg wniósł zasadniczy wkład w 

teorię promieniowania kosmicznego. W 1934 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za 

odkrycie mechaniki kwantowej. W czasie II wojny światowej opuścił Lipsk. Od 1942 do 1945 

roku był dyrektorem Instytutu Fizyki Maxa Plancka w Berlinie. Nie ma wątpliwości, że był to 

bardzo trudny okres ponieważ W. Heisenberg był zdecydowanie przeciwny reżimowi 

nazistowskiemu, a na stanowisku akademickim pozostał tylko dlatego iż czuł, że ktoś musi 

podtrzymywać „pochodnię kultury” naprzeciw czynom barbarzyńców. Przed wojną bronił 

swojego żydowskiego asystenta, Guido Becka, przed skandalicznymi rasistowskimi atakami. 

Po wojnie kontynuował swoje badania jako dyrektor Instytutu Maxa Plancka w Getyndze. 

Następnie zainteresował się fizyką cząstek wysokoenergetycznych wprowadzając macierz 

rozpraszania. Technika tej macierzy próbuje opisywać zdarzenia tylko w kategoriach tego co 

dzieje się na etapie początkowym zanim dwa układy zostaną połączone (na przykład dwa 

jądra lub dwa protony), i tego co uzyskuje się w etapie końcowym po interakcji i rozdzieleniu. 

Macierz taka nie próbuje opisać rzeczywistego mechanizmu interakcji (ponieważ nie można 

tego zaobserwować) ale tylko jego wynik. Ta procedura stała się bardzo modna w fizyce 

cząstek w latach 60. i 70. XX wieku. Ostatnie lata swojej kariery spędził próbując opisać 

właściwości takich cząstek elementarnych jak elektrony, protony i tym podobne, odchodząc 

od kwantowej teorii pola a analizując je przez fakt, że samo pole tworzy cząstki. Niestety 

podejście to prowadziło do złożonego matematycznego formalizmu, psującego wielkie piękno 

mechaniki kwantowej. Oprócz swoich badań W. Heisenberg był również zainteresowany 

popularyzacją fizyki i filozofią. Jego książki takie jak Philosophical problems of quantum 

physics, Cosmic Rays i Nuclear Physics są modelami klarowności i doskonałymi 

wprowadzeniami do tych przedmiotów, a jego Physik und Philosophie: Weltperspektiven 

pozostaje jedną z najlepszych książek na temat filozofii współczesnej fizyki.  

Bariera	wokół	jądra	atomowego:	George	Gamow	(1904‐1968) 

Wkrótce po odkryciu mechaniki kwantowej i właściwości falowych cząstek nowe idee 

fizyczne, które te teorie stworzyły zostały poparte i rozszerzone na większe układy dzięki 

                                                            
10 Nukleony obecnie nie są uznawane za cząstki fundamentalne, chociaż ze względów historycznych są 

do takich zaliczane; wiemy, że zarówno proton jak i neutron składają się z kwarków 
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genialnemu zastosowaniu, przez George’a Gamowa, mechaniki falowej do analizy rozpadu 

radioaktywnego jąder atomowych. Mechanika falowa okazała się niezwykle skuteczna w 

analizowaniu zachowania elektronów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz atomów oraz w 

prawidłowym wyjaśnianiu pochodzenia widm atomowych. Ale nie było wiadomo, przed 

pracą G. Gamowa oraz F. Condona i R. W. Gurney’a, którzy przeprowadzili podobną analizę 

niezależnie od Gamowa, że mechanika falowa ma zastosowanie zarówno do cząstek alfa jak i 

do opisu wnętrza jądra. Praca G. Gamowa stanowiła ważny krok w rozwoju kompletnego 

kwantowo-mechanicznego obrazu natury. Głównym celem G. Gamowa było wyjaśnienie 

spontanicznej emisji cząstek alfa (rozpadu alfa) z radioaktywnych jąder pierwiastków takich 

jak uranu, oraz teoretyczne określenie okresów rozpadu co udało mu się osiągnąć. Pokazał 

również, że mechanika kwantowa spełnia swoją rolę w opisie jąder atomowych oraz, że 

cząstki alfa stosują ten sam rodzaj równania falowego (równanie Schrödingera) jak elektrony. 

Ponadto wykazał poprawność koncepcji M. Borna, zgodnie z którą funkcja falowa 

Schrödingera określa amplitudę prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym obszarze 

przestrzeni. Praca G. Gamowa wyraźnie pokazała zasadniczą różnicę między klasyczną 

dynamiką Newtona a współczesnym falowym obrazem materii.  

Aż do czasu pojawienia się pracy G. Gamowa, F. Condona i R. W. Gurney’a 

radioaktywność jąder powodująca emisję cząstek alfa była owiana tajemnicą kompletnie 

niezrozumiałą z punktu widzenia fizyki klasycznej. Aby uzmysłowić sobie dlaczego tak jest 

rozważmy energię kinetyczną z jaką cząsteczki alfa są emitowane z jąder. Energia ta jest 

znacznie mniejsza niż ta jaka byłaby konieczna gdyby cząstka alfa znajdowała się na 

powierzchni jądra, na przykład atomu uranu, i pozwalała na odsunięcie cząstki znajdującej się 

pod działaniem siły kulombowskiego odpychania dodatniego ładunku jądra i cząstki alfa. Siła 

elektrostatyczna działająca pomiędzy naładowanymi cząstkami odgrywa rolę dla odległości 

porównywalnych z wielkością jądra. Ponieważ znamy rozmiar jądra uranu możemy łatwo 

obliczyć energię kinetyczną, którą w ten sposób uzyskałaby cząstka alfa i możemy porównać 

ją z energią kinetyczną obserwowanych cząstek alfa. Widzimy, że energia kinetyczna tych 

cząstek jest znacznie mniejsza niż można by oczekiwać na podstawie tego klasycznego 

obrazu. Eksperymentalnie obserwowane cząstki alfa zachowują się tak jakby pochodziły z 

punktu dość odległego od jądra a nie z jego wnętrza. Teoria klasyczna jest więc całkowicie 

niezgodna z danymi eksperymentalnymi. Uwzględniając wyniki eksperymentalne i 

jednocześnie podając wzór na czas życia radioaktywnego jądra, czyli jak długo średnio jądro 

pozostaje stabilne, G. Gamow zastosował mechanikę kwantową (dokładniej równanie falowe 

Schrödingera) do opisu spontanicznej emisji cząstek alfa. W roku 1928 niewiele było 
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wiadomo o siłach jądrowych. W rezultacie perspektywa potraktowania problemu z punktu 

widzenia falowo-kwantowego nie wydawała się budzić zbyt wielkich nadziei. Jednak ze 

względu na bardzo krótki zasięg przyciągających sił jądrowych, sił które przeciwstawiają się 

odpychającym siłom kulombowskim a tym samym utrzymują jądro w całości, nie było 

konieczne posiadanie szczegółowego ich obrazu w celu uzyskania kwantowego modelu 

emisji cząstek alfa. G. Gamow śmiało podążył tą drogą konstruując przybliżony model sił 

jądrowych, który był wystarczający do rozwiązania problemu kwantowo-mechanicznego. 

Model ten składał się z bariery odpychającej – siła odpychająca Coulomba lub, bardziej 

precyzyjnie, potencjał odpychający Coulomba – która otaczała jądro zobrazowane jak 

wzgórze i zapobiegała zbliżaniu się dodatnio naładowanych cząsteczek do niego, chyba że 

poruszały się wystarczająco szybko aby przebyć taką barierę. Dodatkowo model zawierał 

głęboką studnię, w której poruszały się cząstki znajdujące się w jądrze. 

Klasycznie, zgodnie z tym obrazem, żadna cząstka, na przykład cząstka alfa, nie może 

opuścić studni, która obrazuje jądro chyba, że jej energia kinetyczna jest większa od energii 

potencjalnej reprezentowanej przez wysokość bariery energii Coulomba. Ale gdyby tak było 

cząstka musiałaby opuścić jądro z energią kinetyczną o wiele większą niż zaobserwowana. 

Aby cząstka opuściła studnię z obserwowaną energią kinetyczną musiałaby przejść przez 

tunel w barierze Coulomba. Z punktu widzenia mechaniki klasycznej jest to niemożliwe 

ponieważ gdy cząstka znajduje się w tunelu jej energia kinetyczna jest ujemna co jest 

niemożliwe w klasycznej fizyce. Jednak koncepcja ta nie stwarza trudności w mechanice 

kwantowej, która rozważając co jest możliwe w naturze dotyczy jedynie tego co można 

zaobserwować na końcu procesu. Mechanika kwantowa pozwala zatem cząstce przejść przez 

stan pośredni z ujemną energią kinetyczną o ile stan końcowy cząstki jest zgodny z zasadami 

fizycznymi. 
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Cząstka α uwalniająca się z potencjału jądra (zielona linia) dzięki zjawisku tunelowemu. 

Jeśli uwzględnimy ten fakt analiza kwantowo-mechaniczna emisji cząstek alfa jest 

całkiem prosta. Stanowi to przypadek problemów z barierą potencjału, które można krótko 

opisać w kategoriach modelu optycznego. Rozważmy cząstki poruszające się po linii prostej i 

uderzające o przeszkodę (barierę) o określonej wysokości. Klasycznie odbiłby się od tej 

bariery gdyby nie miały energii wystarczającej do przelecenia nad nią. Ale musimy teraz 

wziąć pod uwagę właściwości falowe cząstki i zauważyć, że fala rozprzestrzenia się we 

wszystkich kierunkach a tym samym może przenikać przez bariery. Tak więc jeśli fala światła 

poruszająca się po linii prostej uderza w barierę, taką jak powierzchnia szklana, część fali 

odbija się od bariery a jej część przechodzi przez nią. Ilość światła, która jest odbijana i ta 

która jest przepuszczana, zależy od charakteru bariery i może być wyrażona w kategoriach 

współczynnika załamania materiału przeszkody. Ten ostatni zależy od gęstości i tego w jaki 

sposób rozmieszczone są w niej cząsteczki. W przypadku naładowanej cząstki, takiej jak 

elektron czy cząstka alfa, bariery są polami elektrycznymi i magnetycznymi, dla których 

można wprowadzić równoważnik współczynnika załamania. Współczynnik ten zależy od sił 

pola, które określają wysokość bariery. Podobnie jak w przypadku fali optycznej fala materii 

de Brogliego podlega zarówno odbiciu jak i załamaniu zderzając się z barierą. Część fali 
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przechodzi przez nią, mimo że cząsteczkowy odpowiednik fali nie ma wystarczającej ilości 

energii aby pokonać barierę. Rozwiązując równanie falowe Schrödingera dla cząstki 

otoczonej barierą potencjału o skończonej wysokości możemy wykazać, że fala opisująca 

cząstkę ma dwie składowe. Jedna znajduje się wewnątrz bariery a druga poza barierą, nawet 

jeśli cząstka porusza się wewnątrz bariery z energią kinetyczną mniejszą niż jej wysokość. 

Jest to istotna różnica między fizyką klasyczną i kwantową. Interpretacja M. Borna funkcji 

falowej Schrödingera potwierdza tę analizę. Według niej prawdopodobieństwo znalezienia 

cząstki w małym obszarze przestrzeni wynika z przemnożenia objętości przestrzeni przez 

kwadrat wartości bezwzględnej funkcji falowej cząstki w tym obszarze. Procedura mówi nam 

od razu, że gdziekolwiek funkcja falowa cząstki nie jest zerowa istnieje skończone 

prawdopodobieństwo jej znalezienia. Tak więc w przypadku cząstki wewnątrz bariery 

potencjału istnienie części jej funkcji falowej poza barierą wskazuje, że cząstka ma skończone 

prawdopodobieństwo penetracji bariery i znalezienia się poza nią. 

G. Gamow zastosował te subtelną ideę do emisji cząstek alfa z radioaktywnych jąder. 

Cząsteczka alfa wewnątrz jądra jest opisana za pomocą fali będącej rozwiązaniem równania 

Schrödingera, część tej fali znajduje się wewnątrz jądra, ale część rozciąga się na świat 

zewnętrzny. Istnieje zatem skończone prawdopodobieństwo znalezienia cząstki alfa po 

zewnętrznej stronie bariery, czyli poza jądrem. Innymi słowy ponieważ cząsteczka alfa 

oscyluje w jądrze ma skończoną szansę przebicia się przez barierę za każdym razem gdy 

znajdzie się blisko jego powierzchni. To prawdopodobieństwo staje się większe im większa 

jest amplituda jej fali w obszarze poza jądrem. Możemy teraz obliczyć czas życia jądra 

radioaktywnego pierwiastka jako odwrotność czasu jego rozpadu w wyniku emisji cząstek 

alfa. Najpierw rozwiązujemy równanie falowe dla cząstki alfa w jądrze a następnie szukamy 

pośród wszystkich możliwych rozwiązań tej konkretnej funkcji falowej, takiej która opisuje 

cząstkę alfa o obserwowanej energii gdy jest emitowana z jądra. Suma kwadratów wartości 

bezwzględnych tej funkcji przyjmowanych we wszystkie obszarach przestrzeni poza jądrem 

daje całkowite prawdopodobieństwo znalezienia wyemitowanej cząsteczki alfa. Jeśli wielkość 

ta zostanie pomnożona przez liczbę oscylacji na sekundę, które wykonuje cząsteczka alfa w 

jądrze otrzymamy prawdopodobieństwo w jednostce czasu, w którym cząsteczka alfa 

opuszcza jądro. Odwrotnością tego prawdopodobieństwa jest poszukiwany czas trwania jądra. 

G. Gamow przeprowadził takie obliczenia pokazując, że teoria zgadza się z wynikami 

eksperymentów. Teoria Gamowa znalazła zastosowania znacznie wykraczające poza te 

związane z rozpadem radioaktywnym. Taką samą analizę można wykorzystać do opisu 

procesu wychwytu cząstek alfa, protonów i innych przez jądra. Ma to ogromne znaczenie w 
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astrofizyce ponieważ wiemy dzisiaj, że energia uwalniana przez gwiazdy, w tym również 

przez Słońce, pochodzi z łączenia jąder. Wzrost, ewolucja i śmierć gwiazd rządzą się syntezą 

termojądrową zachodząca w ich wnętrzach. Aby zrozumieć te procesy musimy rozważyć 

przechodzenie przez bariery potencjału w procesie oddziaływania jąder. Analizę takich 

procesów termojądrowych przeprowadza się wykorzystując opracowanie G. Gamowa dla 

zagadnień przenikania barier potencjału otaczających wszystkie jądra.  

George Gamow urodził się w Odessie, w Rosji, 4 marca 1904 roku., Doktorat uzyskał 

na Uniwersytecie w Leningradzie w roku 1928. Ukończenie przez niego studiów 

magisterskich zbiegło się z odkryciem mechaniki kwantowej i okresem kiedy wiele 

ekscytujących problemów było właśnie na krawędzi rozwiązania. Dodatkowo G. Gamow 

miał to szczęście, że uzyskał stypendium pozwalające mu spędzić rok w Instytucie Fizyki 

Nielsa Bohra w Kopenhadze tuż po tym jak Max Born zaproponował swoją statystyczną 

interpretację funkcji falowej Schrödingera. Zanim G. Gamow zmierzył się z problemem 

emisji cząstek alfa przez radioaktywne jądra jedynym sposobem testowania interpretacji 

funkcji falowej była analiza zderzeń cząsteczek. Artykuł Gamowa o strukturze jądra, 

opublikowany w 1928 r., dowiódł, że statystyczna interpretacja funkcji falowej pozwala 

uzyskać prawidłowy obraz procesów rozpadu promieniotwórczego. Waga tego artykułu 

polegała również na wyraźnym pokazaniu, że mechanika kwantowa obowiązuje w procesach 

zachodzących wewnątrz jądra atomu. 

Z Kopenhagi G. Gamow udał się na Uniwersytet w Cambridge gdzie przebywał na 

przełomie lat 1929-1930 jako stypendysta Fundacji Rockefellera. W 1930 r. powrócił do 

Leningradu obejmując stanowisko profesora fizyki teoretycznej. Opuścił Leningrad w 1933 

roku by przez kolejny rok pracować jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Paryskim. W 

1934 roku osiadł w Stanach Zjednoczonych jako profesor fizyki teoretycznej na George 

Washington University w Waszyngtonie. Pozostał na tym stanowisku do 1956 roku. W tym 

czasie jego zainteresowania naukowe przeniosły się z czystej fizyki do astrofizyki i 

kosmologii. Kontynuując prace badawcze w dziedzinie fizyki jądrowej rozpoczął serię badań 

nad ewolucją gwiazd. Było naturalne, że zaangażował się w problem gwiezdnych wnętrz 

ponieważ wypracowana wcześnie technika teoretyczna, której użył w analizie emisji cząstek 

alfa, była niezbędna przy badaniu reakcji termojądrowych w gwiazdach. Jeden z czynników 

wchodzących w skład formuły opisującej powstawanie energii w gwiazdach określa się 

mianem współczynnika odbicia Gamowa. W tym okresie odkrył proces, który odgrywa 

bardzo ważną rolę w historii życia gwiazdy. Jest to emisja szybkich neutrin dzięki której 

gwiazda zapada się uzyskując niezwykle dużą gęstość. We współpracy z Edwardem Tellerem 
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zbadał również reakcje termojądrowe zachodzące we wczesnych stadiach życia gwiazdy. Po 

badaniach nad strukturą gwiazd, G. Gamow zainteresował się problemami kosmologicznymi 

proponując jako wyjaśnienie powstania wszechświata teorię wielkiego wybuchu. Twierdził, 

że wszystkie ciężkie pierwiastki występujące obecnie we wszechświecie zostały zbudowane z 

protonów i neutronów w ciągu pierwszej godziny po Wielkim Wybuchu. Ten pogląd na 

tworzenie ciężkich pierwiastków nie jest już akceptowany ponieważ obecnie wiemy, że są 

one tworzone w bardzo gorących wnętrzach gwiazd podczas pewnych etapów ich ewolucji. 

W 1956 roku G. Gamow został profesorem fizyki na University of Colorado w Boulder gdzie 

pozostał aż do przejścia na emeryturę. Zmarł 19 sierpnia 1968 roku w Boulder. 

Elektron	jako	fala:	Clinton	J.	Davisson	(1881‐1958)	i	George	Paget	

Thomson	(1982‐1975) 

Kiedy L. de Broglie po raz pierwszy opublikował swoją falową teorię elektronu, i 

ogólnie materii, nie było żadnych dowodów eksperymentalnych potwierdzających jego 

hipotezę. Nikt nie miał powodu sądzić, że elektrony mogą wykazywać charakterystykę falową 

oprócz właściwości korpuskularnych. Luis de Broglie rozumował, że ponieważ światło 

wykazuje zarówno właściwości falowe jak i korpuskularne, ten dualizm może również 

rozciągać się na elektrony. L. de Broglie dalej, niż tylko przedstawienie podstawowych 

założeń swojej teorii fal, podał kompletne i spójne sformułowanie matematyczne, na 

podstawie którego można było przewidzieć zachowanie fal materii, a w szczególności 

sprecyzował długość fali elektronu poruszającego się z określoną prędkością. Stosunkowo 

łatwo jest określić długość fali elektronu poruszającego się z prędkością v lub z pędem mv, 

gdzie m jest jego masą, opierając się na analogii do fotonu. Energia fotonu równa się h, 

gdzie h jest stałą akcji Plancka,  częstotliwością fotonu. Teraz opierając się na teorii 

względności łatwo wywnioskować, że długość fali elektronu jest równa ilorazowi stałej 

Plancka i pędu, czyli iloczynu masy elektronu i jego prędkości. W ten sposób widzimy, ze 

długość fali elektronu zależy od jego prędkości. Dla prędkości wynoszących kilka tysięcy 

kilometrów na sekundę długość fali zawiera się w zakresie promieniowania rentgenowskiego. 

Gdy prędkość elektronu wzrasta długość związanej z nim fali maleje. Fakt ten został 

przedstawiony w eksperymentach G. P. Thomsona oraz C. J. Davissona i L. Germera. Tak jak 

promienie X ulegają rozproszeniu na kryształach tak samo powinny również ulegać dyfrakcji 

fale elektronowe jeśli rzeczywiście elektrony mają właściwości falowe. 

Zanim przejdziemy do eksperymentów G. P. Thomsona, C. J. Davissona i L. Germera, 

musimy omówić klasyczną cząstkę jaką jest elektron. Jeżeli założymy, że ładunek elektryczny 



376 
 

elektronu jest rozproszony na powierzchni małej kuli o pewnym promieniu to otrzymujemy 

obraz cząstki, który jest całkowicie odmienny od poglądu falowego ponieważ wskazuje, że 

elektron jest niezwykle drobną cząstką skoncentrowaną w bardzo małej objętości; rozmiar 

promienia elektronu w mechanice klasycznej wynosi 2,817 940 3227(19)ꞏ10-15 m. Możemy 

teraz rozważyć eksperymenty C. J. Davissona, który z pomocą L. Germera jako pierwszy 

zaobserwował właściwości falowe elektronów. Gdyby elektrony były cząstkami w sensie 

klasycznym nie można by było oczekiwać powstania regularnego wzorca w obrazie 

dyfrakcyjnym elektronów ulegających rozproszeniu na kryształach. Wynika to z faktu, że 

elektron traktowany jako klasyczna cząstka jest tysiące razy mniejszy niż odstępy między 

atomami w krysztale. W związku z tym jego zachowanie we wnętrzu kryształu powinno 

zależeć tylko od tego czy przejdzie blisko jakiegoś atomu, co generalnie byłoby bardzo mało 

prawdopodobne. Oczywiście, gdy elektron przechodzi przez kryształ i oddziałuje z jakimś 

atomem to jego zachowanie zależy tylko od tej pojedynczej interakcji ponieważ wszystkie 

inne atomy są na tyle daleko, że nie wpływają na rozważany elektron. Ale co innego 

zaobserwowali C. J. Davisson i L. Germer w 1928 roku kiedy skierowali wiązkę elektronów 

na powierzchnię kryształu niklu. Odkrycie jakie nastąpiło było wynikiem szczęśliwego 

przypadku. Rzeczywistym celem obydwu uczonych było badanie powierzchni płytki niklu za 

pomocą strumienia elektronów i obserwacja ile elektronów się od niej odbija pod różnymi 

kątami. Oczekiwali oni, że nawet najbardziej gładka powierzchnia kryształu będzie dla 

elektronów zbyt szorstka i strumień po odbiciu będzie rozproszony. Obydwaj naukowcy w 

czasie przeprowadzania eksperymentów nie znali pracy L. de Brogliego sprzed trzech lat. W 

każdym razie ich eksperyment w pierwszej planowanej wersji nie ujawniłby struktury falowej 

elektronu ponieważ w zwykłych warunkach atomy w metalu nie są ułożone w sposób 

uporządkowany, jak w krysztale, ale tworzą niewielkie zgrupowania krystaliczne. Innymi 

słowy niklowa taśma, którą po raz pierwszy zastosowali C. J. Davisson i L. Germer, nie była 

jednym wielkim kryształem i z tego powodu nie można było oczekiwać pojawienia się 

regularnego wzoru dyfrakcyjnego. Ale rurka próżniowa, w której ułożyli pasek niklu, 

przypadkowo pękła. Okazało się, że konieczne jest ogrzanie metalowej taśmy i pozostawienie 

jej do powolnego ostygnięcia zanim można było umieścić ją w innej rurce i wznowić 

eksperyment. Ogrzewanie i powolne chłodzenie spowodowało, że atomy niklu ułożyły się w 

regularny krystaliczny wzór, który spowodował wystąpienie dyfrakcji, którą zaobserwowali 

po analizie wiązki elektronów rozproszonych na powierzchni niklu. Zamiast znajdować 

elektrony odbite losowo od powierzchni metalu zaobserwowali regularny wzór podobny pod 

każdym względem do fali odbitej. Jest to niezwykłe ponieważ taki wzorzec może powstać 
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tylko wtedy gdy odbicie elektronu jest spowodowane przez jego jednoczesne oddziaływanie z 

wieloma atomami a nie tylko z jednym. Rozproszenie każdego elektronu wydawało się być 

zjawiskiem kolektywnym, dokładnie tym czego należałoby oczekiwać gdyby elektronowi 

towarzyszyła fala. Gdy fala, na przykład promieniowanie rentgenowskie, uderza w kryształ 

odbija się nie tylko od jego powierzchni, ale również ulega rozproszeniu na różnych 

warstwach leżących głębiej. Musimy pamiętać, że atomy w krysztale są ułożone w określony 

sposób w całej jego objętości. Możemy wyobrazić sobie poszczególne warstwy atomów jako 

równoległe i rozłożone w równych odległościach od powierzchni kryształu. Fala docierająca 

do powierzchni kryształu pod danym kątem będzie częściowo odbijana od pierwszego rzędu 

atomów ale również od drugiej, trzeciej i kolejnych płaszczyzn, nakładając się i tworząc 

końcową postać fali odbitej. Intensywność tej fali będzie zależeć od tego w jaki sposób 

wszystkie te fale cząstkowe, odbite w danym kierunku od różnych warstw, połączą się w falę 

odbitą. Jeśli fale odbite od różnych warstw są zgodne w fazie gdy opuszczają powierzchnię 

kryształu (jeśli wszystkie ich grzbiety pokrywają się) intensywność odbitej fali będzie 

maksymalna. W wypadku gdy ich fazy są przeciwne intensywność fali odbitej będzie wynosić 

zero. Badając zjawisko rozproszenia na krystalicznej powierzchni niklu C. J. Davisson i L. 

Germer odkryli, że jeśli prędkość elektronów w wiązce jest stała to intensywność odbitej 

wiązki jest maksymalna tylko dla jednego kąta padania. Natomiast jeśli prędkość wiązki 

elektronów ulega zmianie to kąt, pod którym występuje maksymalna intensywność zmienia 

się odwrotnie proporcjonalnie do prędkości elektronów. Naukowcy odkryli, że zależność 

między kątem maksymalnego natężenia, prędkością elektronów i odstępem 

międzypłaszczyznowym w krysztale jest taka sama jak w przypadku procesu, w którym 

analizowana jest klasyczna fala, o ile elektronom przypisuje się długość fali zgodną z formułą 

L. de Brogliego. Obserwacja ta z całą pewnością ustaliła dualizm cząsteczkowo-falowy 

elektronu i dała asumpt do eksperymentalnego badania mechaniki falowej. 

Clinton J. Davisson rozpoczął swoją eksperymentalną pracę nad rozpraszaniem 

elektronów na kryształach i powierzchniach metalicznych w najbardziej dogodnym czasie, tuż 

przed tym jak L. de Broglie i E. Schrödinger wprowadzili falowy obraz elektronu. Zanim 

wprowadzono teorię falową C. J. Davisson był gotowy do przeprowadzenia eksperymentów, 

które miały na celu ustalenie teorii falowej w oparciu o solidne podstawy. Jednak nie to było 

jego celem, w 1919 roku po prostu chciał zbadać w jaki sposób elektrony są rozpraszane na 

powierzchniach metalowych. C. J. Davisson wykazywał się biegłością w zakresie fizyki i 

matematyki jeszcze w liceum, do którego uczęszczał w nieco starszym wieku niż jest to 

przyjęte, kończąc naukę w wieku 21 lat. Jego ojciec, Joseph, był rzemieślnikiem i potomkiem 
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pierwszych holenderskich i francuskich osadników z Wirginii, jego matką była Mary Calvert, 

nauczycielka z Pensylwanii. Po skończeniu nauki w liceum otrzymał stypendium za 

osiągnięcia w szkole średniej z matematyki i fizyki, na Uniwersytecie w Chicago. Tutaj 

znalazł się pod wpływem Roberta Millikana. Po roku opuścił uniwersytet z powodu braku 

funduszy i poszedł do pracy w firmie telefonicznej w Bloomington. W 1904 roku, 

rekomendowany przez R. Millikana, został asystentem na wydziale fizyki na Purdue 

University, choć nadal nie miał dyplomu licencjata. Z Purdue, ponownie z pomocą R. 

Millikana, pojechał na Uniwersytet w Princeton gdzie podjął pracę jako nieetatowy asystent. 

Pełniąc tę funkcję studiował u profesorów Jamesa Jeansa i O. W. Richardsona, wracając na 

Uniwersytet w Chicago w celu dokształcenia i zdobycia stopnia licencjata, który uzyskał w 

1908 roku. W roku akademickim 1910/11 uzyskał kolejne stypendium z fizyki w Princeton co 

pozwoliło mu poświęcić cały swój czas na studia magisterskie i podjąć pracę nad rozprawą 

doktorską. Napisał pracę doktorską pod auspicjami O. W. Richardsona na temat termicznej 

emisji jonów dodatnich obecnych w zasadowych solach. Sam Richardson odkrył podstawowe 

prawa zjawisk termoelektronowych, za które otrzymał Nagrodę Nobla w 1929 roku. Z 

Princeton C. J. Davisson przeszedł do Carnegie Institute of Technology. Przez krótki czas 

pracował także dla J. J. Thomsona w Cavendish Laboratory. Podczas I wojny światowej 

wstąpił do wydziału inżynieryjnego Western Electric Company i po wojnie kontynuował 

pracę jako członek personelu badawczego Bell Telephone Laboratory. Badania, które C. J. 

Davisson rozpoczął w 1919 r. na pierwszy rzut oka nie miały dowodzić żadnych 

niespodziewanych aspektów fizyki. Jego celem było po prostu znalezienie sposobu w jaki 

energia elektronu odbitego od metalicznej powierzchni jest związana z energiami elektronów 

padających na powierzchnię metaliczną. Ale po uzyskaniu nieoczekiwanych rezultatów 

zbadał rozpraszanie strumienia elektronów na powierzchni kryształów umieszczonych pod 

różnymi kątami do padającej wiązki i stwierdził, „czysto przypadkowo”, że intensywność 

rozproszonego światła zależy od orientacji kryształu. To był początek kluczowego 

eksperymentu ponieważ C. J. Davisson przesłał wyniki do M. Borna, prosząc o jego 

interpretację eksperymentu. Max Born i James Franck na podstawie obliczeń dokonanych 

przez W. M. Elsassera, jednego z ich uczniów, zasugerowali, że wyniki C. J. Davissona 

wynikają z charakteru falowego elektronu postulowanego przez L. de Brogliego i 

zasugerowali przeprowadzenie eksperymentu zaprojektowanego specjalnie w celu 

poszukiwania wzorów dyfrakcyjnych fal de Brogliego. Te eksperymenty, rozpoczęte w 1926 

r. zweryfikowały teorię de Brogliego-Schrödingera. W 1937 roku C. J. Davisson podzielił się 

Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki z G. P. Thomsonem. Swoje badania nad rozpraszaniem 
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elektronów kontynuował dalej będąc bardziej zainteresowany optyką elektronową niż 

fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi struktury materii. Podczas II wojny światowej jego 

odkrycia przyczyniły się do rozwoju urządzeń elektronicznych i fizyki kryształów. Po 

przejściu na emeryturę w Bell Laboratories w 1946 roku został profesorem wizytującym na 

University of Virginia w Charlottesville, gdzie zmarł 1 lutego 1958 roku, w wieku 76 lat. W 

swoim życiu uzyskał honorowe stopnie naukowe na różnych uniwersytetach. oraz liczne 

medale i nagrody. 

George Paget Thomson urodził się 3 maja 1892 roku w Cambridge w Anglii. Jako 

jedyny syn J. J. Thomsona kształcił się w Trinity College gdzie uzyskał wyróżnienie za 

uzyskanie pierwszego miejsca w egzaminach matematyczno-przyrodniczych w 1913 roku. W 

czasie I wojny światowej młody G. P. Thomson służył we Francji w latach 1914/15, a 

następnie został przydzielony do Royal Flying Corps do prac eksperymentalnych nad 

problemami aerodynamicznymi. W 1918 r. przybył do Stanów Zjednoczonych jako członek 

British War Mission. Po wojnie G. P. Thomson wrócił do Cambridge gdzie prowadził badania 

w Cavendish Laboratory. W 1922 roku został profesorem filozofii przyrody na Uniwersytecie 

w Aberdeen gdzie przeprowadzał eksperymenty w zakresie dyfrakcji elektronów na cienkich 

filmach otrzymując Nagrodę Nobla za tę pracę wraz z C. J. Davissonem. W 1930 roku został 

mianowany profesorem fizyki w Imperial College of Science and Technology na 

Uniwersytecie Londyńskim, któremu przewodniczył do 1952 r., kiedy to wrócił do 

Cambridge jako dziekan Corpus Christi College. Odszedł ze stanowiska w 1962 roku. 

Podczas II wojny światowej G. P. Thomson był przewodniczącym Brytyjskiej Komisji 

Energii Atomowej (1940-1941) i służył jako doradca naukowy w Ministerstwie Lotnictwa 

(1943-1944), w tym czasie otrzymał tytuł szlachecki. W 1946 i 1947 r. był doradcą 

naukowym Brytyjskiej Delegatury ds. Energii Atomowej przy Komisji ONZ. Został wybrany 

na członka Royal Society of London w 1929 roku. Sposób wykazania przez G. P. Thomsona 

falowej natury elektronów był znacząco odmienny od eksperymentów C. J. Davissona i L. 

Germera. W swoim pierwszym eksperymencie, przeprowadzonym z A. Reidem, G. P. 

Thomson skierował wiązkę promieni katodowych na cienką warstwę celuloidu i zbadał 

promieniowanie rejestrowane na płycie fotograficznej umieszczonej za folią. Po 

wywoływaniu płyty stwierdzono, że centralny punkt utworzony przez wiązkę pierwotną jest 

otoczony przez pierścienie wskazujące na rozproszenie. Dokładne pomiary wykazały ściśle 

określone położenie pierścieni, które reprezentowały halo dyfrakcyjne w ten sam sposób w 

jaki uzyskano halo Debye’a-Sherrera w eksperymencie z promieniami X odbijanymi od 

sproszkowanych kryształów. Pierścienie wynikające z dyfrakcji ujawniły właściwości falowe 
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elektronu. Fakt, że pierścienie miały promień z grubsza odwrotnie proporcjonalny do 

prędkości elektronów był dowodem na poparcie równania de Brogliego,  = h/mv, 

odnoszącego długość fali elektronu do jego prędkości. Kolejne eksperymenty, w których 

cienkie filmy platynowe zastąpiły celuloid całkowicie potwierdziły zależność de Brogliego. 

Od czasu oryginalnych eksperymentów G. P. Thomsona i C. J. Davissona i L. Germera 

wykonano wiele innych aby zademonstrować interferencję fal elektronowych i wszystkie one 

pokazały, że fale elektronowe interferują ze sobą zgodnie z teorią de Brogliego. 

Elektron	i	teoria	względności	

Elektron	i	względność:	Paul	Adrian	Maurice	Dirac	(1902–1983) 

Jak już zauważyliśmy, mechanika kwantowa zdawała się rozwijać wzdłuż dwóch 

rozbieżnych linii, z których jedną kończyła mechanika macierzowa M. Borna, W. 

Heisenberga i P. Jordana, a drugą – mechanika falowa L. de Brogliego i E. Schrödingera. 

Przez pewien czas wydawało się, że te dwie teorie, choć dające takie same wyniki, są 

niezależne i niedające się pogodzić. W jaki bowiem sposób macierze Heisenberga 

zawierające pozycje i pędy elektronów, opisujące wszystkie możliwe długości fal 

promieniowania elektromagnetycznego, które atom może emitować podczas przejść 

elektronu, miałyby być równoważne położeniu i pędowi pakietu falowego? Jednym z 

pierwszych, którzy pokazali, że zarówno obraz fali Schrödingera, jak i struktura macierzy 

Heisenberga są dwoma aspektami znacznie ogólniejszej teorii operatorów, był Paul Dirac. Po 

głębokim namyśle wpadł na pomysł, że macierze Heisenberga, reprezentujące pęd i pozycję 

elektronu, są tylko szczególnymi przypadkami ogólnej grupy wielkości charakterystycznych 

dla mechaniki kwantowej, niemających odpowiednika w klasycznej fizyce. Uczony zwrócił 

uwagę, że kiedy przechodzimy od fizyki klasycznej do mechaniki kwantowej, zwykłe reguły 

algebraiczne nie odnoszą się do wszystkich wielkości, którymi jesteśmy zmuszeni się 

zajmować. Istnieją w rzeczywistości dwa rodzaje wielkości: zwykłe liczby, które P. Dirac 

nazywał liczbami c, oraz obserwowalne wielkości opisujące zachowanie fizycznego systemu. 

Dirac nazwał te drugie obserwablami i stwierdził, że rządzi nimi algebra różna od tej, która 

rządzi liczbami c. Uogólnił mechanikę Heisenberga w następujący sposób. Dla pędu i 

położenia poruszającej się cząstki w modelu Heisenberga (p i q) iloczyn pꞏq różni się od qꞏp, 

ponieważ q i p są macierzami. Mówiąc bardziej ogólnie, możemy powiedzieć, że pꞏq różni 

się od qꞏp nie dlatego, że są konkretnie macierzami, ale dlatego, że mamy do czynienia z 
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wielkościami podlegającymi innemu rodzajowi algebry niż liczby, czyli algebrze 

nieprzemiennej. To, że W. Heisenberg przedstawiał te wielkości jako macierze, było 

wynikiem bardzo szczególnego sposobu patrzenia na nie – ale ta metoda obserwacji tak 

naprawdę nie oddaje istoty tych wielkości. Argument ten był punktem wyjścia dla P. Diraca. 

Następnie fizyk udowodnił, że wielkości, które W. Heisenberg przedstawiał jako macierze p i 

q, były szczególnymi przypadkami ogólnej klasy liczb rządzonych przez nieprzemienną 

algebrę. Matematycy od lat zajmowali się nieprzemiennymi algebrami, w których iloczyn 

dwóch czynników zależy od ich kolejności. W związku z tym P. Dirac nie miał problemu z 

zastosowaniem tych matematycznych reguł do swoich liczb i rozwijaniem algebry, która nimi 

rządzi. Wykazał, że zajmując się obserwowalnymi zjawiskami mechaniki kwantowej, nie 

trzeba reprezentować ich jako macierzy ani w żaden inny formalny sposób, aby zrozumieć 

procesy zachodzące w atomie lub zachowanie podstawowych cząstek materii. Wszystko, co 

trzeba wiedzieć o obserwowalnych liczbach, aby zrozumieć ich fizykę, to algebra, która nimi 

rządzi. Reprezentowanie ich w taki czy inny sposób jest po prostu kwestią matematycznej 

wygody dyktowanej przez konkretny problem, z którym mamy do czynienia. 

Możemy to zilustrować, rozpatrując reprezentacje E. Schrödingera i W. Heisenberga 

pędu cząstki. W tym drugim przypadku pęd reprezentowany jest jako szczególny rodzaj 

nieskończonej macierzy. Ale równanie Schrödingera dla cząstki uzyskuje się tylko wtedy, gdy 

pęd jest przedstawiany jako matematyczny operator,(wyrażenie matematyczne określające 

konkretne działanie, np. znak + jest operatorem dodawania) określonego rodzaju, w postaci 

tak zwanego operatora różniczkowego. Zarówno macierze Heisenberga, jak i fale 

Schrödingera są poprawne. Są one jednak zależne od specjalnych reprezentacji liczb, które 

same są abstrakcyjnymi algebraicznymi reprezentacjami operatorów, których wartości są 

poszukiwane przy wykonywaniu laboratoryjnych pomiarów systemów fizycznych. P. Dirac 

rozwinął pojęcie operatora, aby uwzględnić wszystkie wielkości fizyczne, takie jak energia i 

moment pędu układu, a także pęd i położenie. W rzeczywistości każda wielkość 

reprezentowana w kategoriach p i q może być traktowana jako operator. Aby uzyskać 

operator odpowiadający tej wielkości, zamieniamy każdy q lub p pojawiający się w równaniu 

na odpowiedni operator. Jako przykład rozważmy wyrażenie dla energii układu takiego jak 

elektron w atomie wodoru. Matematycznie można je przedstawić na podstawie klasycznej 

fizyki, opierając się na położeniu i pędzie elektronu, to jest na jego p i q. Aby uzyskać 

operator, który reprezentuje energię elektronu w mechanice kwantowej, musimy zastąpić 

każde p i q odpowiednim własnym operatorem. Jeśli stosujemy reprezentację Heisenberga dla 

tych operatorów, to energia zostaje wyrażona macierzą o nieskończonym rzędzie. W 
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przedstawieniu Schrödingera energia staje się natomiast operatorem różniczkowym, a 

wielkość, na którą działa, jest funkcją falową. 

Aby ukończyć tę teorię, P. Dirac musiał pokazać, w jaki sposób zastosować te 

pomysły do jakiejkolwiek ogólnej sytuacji obejmującej szereg mierzalnych, obserwowanych 

wielkości. Załóżmy na przykład, że mamy do czynienia z elektronem, którego położenie w 

pewnym momencie znamy z nieskończoną dokładnością, i chcemy poznać jego pęd oraz 

energię. Musimy w takim przypadku użyć nieprzemiennej algebry, ponieważ teoria mówi 

nam, że dwóch wielkości, które nie komutują ze sobą, nie można zmierzyć jednocześnie z 

nieskończoną dokładnością. Nie możemy znać pędu elektronu w momencie, gdy znamy jego 

położenie, ani też nie możemy poznać energii elektronu, ponieważ określenie tej wielkości 

wymaga znajomości pędu. Rzeczywiście dokładna znajomość położenia elektronu, ze 

względu na nieprzemienny charakter tych wielkości, wyklucza dalszą wiedzę o mierzalnych 

wielkościach, które można skonstruować na podstawie wiedzy o pędzie. P. Dirac opisał tę 

sytuację, zakładając, że elektron znajduje się w szczególnym stanie kwantowym, do którego 

został zmuszony przez pomiar swojej pozycji. Pomiar ten sprawił, że straciliśmy wiedzę o 

dowolnej obserwowalnej wielkości, której wyrażenie algebraiczne nie komutuje z operatorem 

położenia q. Pomiar przesunął elektron ze stanu, w którym mieliśmy pewne dokładne 

informacje (na przykład energię), do innego stanu, w którym dzięki pomiarowi mamy inne 

dokładne informacje, ale jednocześnie właśnie ze względu na jego dokonanie utraciliśmy 

informację o poprzednim stanie.  

Wprowadzając pojęcie stanu układu, P. Dirac uogólnił relację nieoznaczoności w 

następujący sposób. Z fizyki klasycznej wiemy, że ilekroć mamy do czynienia z układem 

fizycznym, potrzebujemy wiedzy o więcej niż jednej wielkości, aby opisać zachowanie 

układu w całości. Potrzeba ta wynika z tego, że układ ma więcej niż jeden stopień swobody. 

Tak więc w przypadku elektronu poruszającego się swobodnie w przestrzeni mamy do 

rozważenia trzy stopnie swobody (trzy niezależne kierunki w przestrzeni, wzdłuż których 

porusza się elektron). Pomiary trzech różnych wielkości należy wykonać przed całkowitym 

poznaniem stanu elektronu. P. Dirac zwrócił uwagę, że te trzy pomiary muszą być takiego 

rodzaju, że dadzą równoczesną, nieskończenie dokładną informację o tych trzech 

wielkościach. Wynika stąd, że nieprzemienna algebra jest równoznaczna z zasadą 

nieoznaczoności, albowiem wszystkie operatory muszą ze sobą komutować, jeśli reprezentują 

obserwowalne parametry, których wartości muszą być dokładnie znane dla całkowitego 

określenia stanu układu. Operatory reprezentujące obserwable układu mają swoje klasyczne 

odpowiedniki w pewnych wyrażeniach algebraicznych z udziałem p i q elektronów. Nie 
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zawsze łatwo jest ustalić, czy operatory komutują. Oczywiście ponieważ omawiane przez nas 

operatory składają się z p i q, to ich przemienne właściwości powinny umożliwić określenie 

ich właściwości komutacyjnych. To trudna procedura. Dogodne jest zatem wprowadzenie 

sposobu ustalania czy operatory komutują bez bezpośredniego odwoływania się do p i q. P. 

Dirac uczynił to, przenosząc do mechaniki kwantowej pewne wyrażenia matematyczne, które 

S.D. Poisson wprowadził do mechaniki klasycznej. Wykazał on, że równania ruchu w 

mechanice klasycznej można wyrazić w terminach pewnych wielkości, znanych jako nawiasy 

Poissona. Istnieją określone klasyczne zasady obliczania tych nawiasów dla dowolnych 

dwóch wielkości algebraicznych, które zależą od p i q, i które opisują układ mechaniczny, z 

którym mamy do czynienia. Chociaż zasady te nie mają nic wspólnego z mechaniką 

kwantową lub nieprzemienną algebrą, P. Dirac wykazał, że jeśli F i G są dowolnymi dwoma 

obserwowalnymi wielkościami, to wartość komutatora [FG – GF] w mechanice kwantowej 

jest, z wyjątkiem stałej liczbowej, równa klasycznemu nawiasowi Poissona dla tych dwóch 

wielkości pomnożonemu przez stałą Plancka. Jeśli nawias Poissona znika dla tych dwóch 

wielkości, to ich operatory komutują ze sobą. 

W swojej książce poświęconej mechanice kwantowej P. Dirac podkreślił zasadniczą 

różnicę między koncepcją stanu systemu w mechanice kwantowej a tą samą koncepcją w 

fizyce klasycznej. Różnica, jak trafnie zauważył P. Dirac, tkwi w obecnej w mechanice 

kwantowej zasadzie superpozycji stanów, która nie ma odpowiednika w klasycznej fizyce. 

Jest to jeden z najbardziej fundamentalnych i najbardziej „drastycznych” nowych zestawów 

praw wymaganych do stworzenia mechaniki kwantowej. Zasadniczo zasada superpozycji 

głosi, że system w mechanice kwantowej musi być traktowany jako znajdujący się 

jednocześnie w całym zestawie stanów, a nie w jakimś konkretnym stanie, jak to ma miejsce 

w klasycznej fizyce. P. Dirac zilustrował tę zasadę, biorąc pod uwagę polaryzację wiązki 

światła składającej się z fotonów, a także ich interferencję. Bez względu na to, czy mamy do 

czynienia z polaryzacją, czy z interferencją, musimy rozpatrywać foton jednocześnie w 

dwóch różnych stanach. W przypadku zjawiska interferencji jesteśmy zmuszeni wyobrazić 

sobie każdy foton jako istniejący częściowo w każdym z dwóch składników, na które 

padająca wiązka została podzielona, mimo że należy go uznać za niepodzielną cząstkę. 

Oczywiście fotonu nie można znaleźć w obu wiązkach jednocześnie, ponieważ w samym 

procesie poszukiwania fotonu lokalizujemy go w jednej lub drugiej ze składowych wiązek.  

Aby zilustrować ten punkt i pokazać, że fizyka kwantowa różni się od fizyki 

klasycznej, rozważmy osobę poruszającą się w kierunku 30° na północ od kierunku 

wschodniego. Ten ruch może być reprezentowany przez skierowaną w tym kierunku strzałkę 
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o odpowiedniej długości. Możemy teraz powiedzieć, że ta osoba porusza się jednocześnie w 

kierunku wschodnim i w kierunku północnym. Oczywiście ruch na wschód i na północ nie 

jest równy. W fizyce klasycznej nie ma wątpliwości co do stanu ruchu osoby. Mówienie, że 

porusza się ona częściowo w kierunku wschodnim, a częściowo w kierunku północnym, jest 

wygodnym sposobem przedstawienia faktu, że wektor opisujący rzeczywisty ruch można 

zobrazować jako składający się z dwóch wektorów: jednego w kierunku wschodnim, a 

drugiego – w kierunku północnym (wektory te są różnej długości). Jest jednak jasne, że w 

klasycznej fizyce jest to tylko sposób mówienia. Jeśli ktoś chce znaleźć kierunek, w którym 

idzie dany człowiek, to musi spojrzeć w kierunku 30° na północ od wschodu. Kwantowo-

mechaniczny sposób opisywania ruchu danej osoby oznaczałby, że rzeczywiście porusza się 

ona częściowo wzdłuż linii wschód–zachód, a częściowo wzdłuż linii północ–południe; 

prawdopodobieństwo znalezienia jej poruszającej się całkowicie wzdłuż jednego z tych 

kierunków jest określane przez cosinus kąta, jaki jej rzeczywisty ruch odkłada na każdym z 

tych kierunków. Co więcej, w kwantowo-mechanicznym procesie poszukiwania osoby 

wzdłuż jednego lub drugiego kierunku zmuszalibyśmy ją do całkowitego przemieszczenia się 

w kierunku, w którym odkryliśmy, że się porusza. Oczywiste jest, że takie rozważania nie 

mogą dotyczyć człowieka ani żadnego innego obiektu mającego ??? masę, ale dzieje się tak 

jedynie dlatego, że masywny obiekt zaburzamy tylko w niewielkim stopniu, gdy na niego 

patrzymy. W przypadku elektronu tak nie jest. Zakłócenia, które wprowadzamy, gdy 

dokonujemy na nim pomiaru, zmuszają go do nagłej zmiany jednego stanu na inny. 

Idea stanów P. Diraca łączyła funkcję falową E. Schrödingera z pojęciem 

prawdopodobieństwa przypisywanym funkcji falowej przez M. Borna. Zastanówmy się nad 

elektronem, o którym chcemy uzyskać pewne informacje. Aby je zdobyć, konieczne jest 

wykonanie pewnych pomiarów. Przed pomiarem elektron jest w pewnym określonym stanie, 

ale nie jest to stan czysty – w tym sensie, że nie mamy na jego temat dokładnych informacji. 

Musimy zatem uznać go za połączenie wielu różnych czystych stanów, z których każdy 

wchodzi w skład rzeczywistego stanu elektronu z różną wagą. Kiedy wykonujemy pomiar i 

uzyskujemy określone informacje o elektronach, znajdujemy je na jednym z czystych stanów. 

Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w jednym z tych czystych stanów podczas 

wykonywania pomiarów zależy od wagi, z jaką ten konkretny czysty stan wchodzi w skład 

pierwotnego stanu elektronu. Dopóki nie dokonujemy pomiaru, dopóty stan elektronu 

(funkcja falowa, która go opisuje) zmienia się w sposób ciągły, a tę ciągłą zmianę opisuje 

równanie falowe Schrödingera. Każdy pomiar powoduje jednak nagłą zmianę. Zgodnie z 

teorią Diraca w każdej chwili możemy opisać zachowanie układu przez matematyczną 
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wielkość, która reprezentuje to, co uczony nazwał stanem układu. Jeśli układ zostanie 

pozostawiony samemu sobie, ta wielkość (funkcja) matematyczna będzie zmieniała się w 

sposób ciągły zgodnie z określoną matematyczną zależnością – równaniem falowym. Jednak 

zawsze, gdy na układzie dokonywany jest pomiar, jego stan zmienia się, ponieważ podczas 

wykonywania pomiaru zaburzamy stan dotychczasowy i wprowadzamy układ w nowy stan. 

Po pomiarze układ zmienia swój stan zgodnie z równaniem falowym Schrödingera. Znaczenie 

funkcji falowej polega na tym, że pozwala ona przejść z jednego czystego stanu do drugiego 

za pomocą matematycznej transformacji. Załóżmy, że w pewnym momencie dokładnie 

znaliśmy położenie elektronu. Wówczas nie mielibyśmy wiedzy na temat jego energii. Teraz 

zmierzmy energię elektronu, a tym samym wymuśmy na nim przyjęcie określonego stanu 

energetycznego. Dowiemy się wtedy, jaka jest energia tego elektronu, ale nie będziemy 

wiedzieć niczego o jego położeniu. Dokonanie tego pomiaru jest równoważne rozwiązaniu 

równania Schrödingera. Funkcję falową można zatem uznać za wielkość pozwalającą nam 

przejść w pewnym momencie ze stanu układu, w którym dokładnie znamy położenie, do tego, 

w którym dokładnie znamy energię, w tym samym momencie. Tak więc interpretacja funkcji 

falowej M. Borna jako prawdopodobieństwa oznacza, że jeśli elektron jest w stanie, w którym 

jego energia jest dokładnie znana, to wartość funkcji falowej, w określonym punkcie 

przestrzeni, pomnożona przez wartość jej sprzężenia daje prawdopodobieństwo znalezienia 

elektronu w tym miejscu w przestrzeni. 

Podczas gdy mechanika macierzowa była rozwijana przez grupę z Getyngi pod 

kierownictwem M. Borna, a mechanikę falową zaproponował w swoim słynnym równaniu E. 

Schrödinger, opisana powyżej forma mechaniki kwantowej, bardziej ogólna, była rozwijana 

w Anglii przez jednego z gigantów współczesnej fizyki: Paula Diraca. Sukces P. Diraca w 

wyprowadzaniu jego formy mechaniki kwantowej, obecnie powszechnie stosowanej, wynika 

z jego przekonania, że matematyka nie jest służebnicą fizyki, ale jej integralną częścią. 

Uczony uważał, że tylko najbardziej ogólne i eleganckie matematyczne ujęcie teorii fizycznej 

pozwoli na znalezienie wszystkich jej aspektów. Rzeczywiście czuł, że każda teoria 

matematyczna ma swój fizyczny odpowiednik. Ta filozofia doprowadziła go także do 

podążania za fizycznymi konsekwencjami matematyki zawartej w dowolnej teorii aż do ich 

ostatecznego wniosku, jakkolwiek dziwne i sprzeczne z naszym doświadczeniem mogą one 

być. Wielki geniusz P. Diraca polegał na jego zdolności do posługiwania się 

niekonwencjonalnymi metodami matematycznymi, kiedy tylko zachodziła potrzeba 

rozwinięcia teorii fizycznych. Jest całkiem zrozumiałe, że przyjął takie podejście, ponieważ 
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jego studia podyplomowe dotyczyły matematyki; w pewnym sensie wszedł on w fizykę przez 

tylne drzwi matematyki i inżynierii. 

Paul Dirac urodził się 8 sierpnia 1902 r. w Bristolu. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej i średniej wstąpił na uniwersytet w Bristolu, gdzie studiował inżynierię 

elektryczną i w 1921 r. uzyskał tytuł licencjata. Definitywnie zmienił wówczas opinię o tym, 

jaka wiedza jest niezbędna, by stać się dobrym fizykiem. W rezultacie pozostał w Bristolu i 

studiował tam przez kolejne dwa lata matematykę. Następnie udał się do St. John’s College w 

Cambridge, gdzie kontynuował studia matematyczne, w 1926 r. uzyskał stopień doktora, a 

później został mianowany profesorem matematyki w Cambridge. P. Dirac otrzymał dyplom z 

matematyki właśnie wtedy, gdy świat fizyki eksplodował nowymi ideami. Lata od 1926 do 

1932 były dla niego najbardziej twórcze, a jego wkład w fizykę obejmuje szeroki zakres 

tematów.  

Rok 1926 był szczególnie owocny. P. Dirac nie tylko zaprezentował wówczas własną 

ogólną wersję mechaniki kwantowej, ale także napisał słynne artykuły na temat 

elektrodynamiki kwantowej (mechanika kwantowa pola promieniowania) i opracował 

statystyki kwantowe cząstek, które są zgodne z zasadą wykluczenia Pauliego. Statystyki 

kwantowe są teraz znane jako statystyki Fermiego–Diraca, jako że E. Fermi dokonał 

podobnego odkrycia niezależnie od P. Diraca, tuż przed nim. Pierwszym ważnym wkładem P. 

Diraca w fizykę było sformułowanie mechaniki kwantowej, w której nie wprowadził ani 

równania falowego Schrödingera, ani macierzy Borna–Heisenberga. Zamiast nich użył 

ogólnej algebry nieprzemiennej dla wszystkich fizycznych obserwabli, tak że fizyczne 

właściwości systemu zostały zawarte w algebraicznych zasadach rządzących mnożeniem 

dowolnych dwóch fizycznych obserwowalnych obiektów. P. Dirac wykazał, że formuły 

Borna–Heisenberga i Schrödingera są szczególnymi przypadkami ogólnej teorii. Kolejnym 

jego wielkim wkładem w fizykę było wykazanie wzajemnego związku różnych formuł 

mechaniki kwantowej i pokazanie, jak dokonać przejścia od jednego do drugiego. Wyniki te 

stanowią to, co obecnie nazywa się teorią transformacji mechaniki kwantowej. 

Niemal w tym samym czasie P. Dirac opracowywał elektrodynamikę kwantową, w 

której samo pole promieniowania było postrzegane jako skwantowane. Absorpcja fotonu 

została przedstawiona jako proces kwantowy, w którym stan kwantowy pola promieniowania 

zmienił się poprzez anihilację (zniszczenie) fotonu, a emisja promieniowania została 

pokazana jako kwantowa zmiana pola skutkująca powstaniem fotonu. P. Dirac przedstawił 

wszystkie procesy radiacyjne jako takie, które można opisać w kategoriach tworzenia i 

niszczenia fotonów, i uzyskał ogólne kwantowe prawa promieniowania opisane algebrą 
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operatorów kreacji i anihilacji. Podążając ściśle za tą pracą, opracował specjalną mechanikę 

kwantową, którą znamy obecnie jako mechanikę Fermiego–Diraca. Każde z tych 

przedsięwzięć było wielkim osiągnięciem samo w sobie. P. Dirac został natychmiast uznany 

za jednego z gigantów epoki nowożytnej na równi z W. Heisenbergiem, W. Paulim, E. 

Schrödingerem i innymi twórcami mechaniki kwantowej. Największe dzieło P. Diraca, jego 

relatywistyczna teoria elektronu, za którą podzielił się Nagrodą Nobla ze E. Schrödingerem w 

1933 r., miało dopiero nadejść. Podejście P. Diraca do tego problemu pokazało jego wielką 

intuicję fizyczną i niezwykle pomysłowe wykorzystanie wiedzy matematycznej i fizycznej. 

Problem, przed którym stanął uczony, polegał na wyprowadzeniu równania falowego, które 

spełniało wymagania teorii względności, a jednocześnie zachowało falowy obraz elektronu de 

Brogliego–Schrödingera. Dirac osiągnął to dzięki specjalnej technice matematycznej (jego 

słynne macierze spinowe), w której spin elektronów pojawia się automatycznie bez 

konieczności osobnego wprowadzenia. Wykazał w ten sposób, że spin jest konsekwencją 

teorii względności. Pokazał również, że rozwiązania jego równania falowego prowadzące do 

ujemnych wartości energii muszą mieć swój fizyczny odpowiednik, chociaż sama ujemna 

energia nie ma znaczenia w klasycznej fizyce. Interpretacja Diraca ujemnych stanów 

energetycznych doprowadziła do jego teorii dziur, zgodnie z którą puste stany ujemnej energii 

są dodatnio naładowanymi cząstkami. Te dziury to pozytrony, które później odkrył Carl 

Anderson. Teoria dziur – wynikająca z relatywistycznego równania falowego P. Diraca – 

otworzyła nowe pola fizyki i, jak on sam wcześniej zasugerował, możliwość, teraz całkowicie 

zweryfikowaną, że każda cząstka w naturze ma swoją antycząstkę.  

Po odkryciu relatywistycznego równania falowego P. Dirac przez wiele lat doskonalił 

matematyczną formułę mechaniki kwantowej. Jednocześnie próbował wyeliminować pewne 

niepożądane cechy wewnętrzne wszystkich teorii kwantowych, które generowały 

nieskończone wartości energii w procesach absorpcji i emisji promieniowania przez elektron. 

Te badania były punktem wyjścia dla takich uczonych, jak S. Tomonaga, J. Schwinger i R. 

Feynman, którzy opracowali metody unikania nieskończoności w analizie problemów 

absorpcji i emisji promieniowania. Mechanika kwantowa wprowadzona w formie falowej 

przez E. Schrödingera oraz w postaci mechaniki macierzowej autorstwa M. Borna, P. Jordana 

i W. Heisenberga została wyrażona w bardziej ogólnej formie przez P. Diraca. Jego 

interpretacja była niezwykle skuteczna w rozwiązywaniu problemów związanych z 

interakcjami cząstek elementarnych. Pomimo tych sukcesów stało się coraz bardziej 

oczywiste, że w swojej pierwotnej formie teoria Schrödingera była niepełna. Jest to oczywiste 

z uwagi na subtelną strukturę linii widmowych. W równaniu falowym nie ma niczego, co 



388 
 

byłoby odpowiednikiem spinu elektronu, wprowadzonego przez S.A. Goudsmita i G.E. 

Uhlenbecka w celu wyjaśnienia tej subtelnej struktury. Pozostało P. Diracowi usunąć tę 

ostatnią nieadekwatność i wyprowadzić poprawione równanie falowe, które automatycznie 

wprowadziło spin do teorii. Ale nowe równanie falowe spowodowało trudności o głębokiej 

naturze, które mogły zostać ostatecznie wyeliminowane jedynie przez radykalną rewizję 

koncepcji próżni. Aby zrozumieć naturę tej nowej koncepcji, musimy zbadać, w jaki sposób 

P. Dirac zmienił równanie falowe Schrödingera, aby wprowadzić spin elektronu.  

Równanie Schrödingera jest niepełne, ponieważ jego funkcja falowa dla elektronu 

zawiera tylko trzy liczby kwantowe, wprowadzone przez A. Sommerfelda i innych w 

rozszerzonej teorii atomu Bohra. Do opisania spinu elektronu potrzebna była czwarta liczba 

kwantowa. W. Pauli wykazał już tę potrzebę na podstawie teorii względności, która wymaga, 

aby wszystkie opisy cząstek zawierały cztery współrzędne lub cztery stopnie swobody, a nie 

trzy. Z tego powodu W. Pauli zasugerował, że czwarty stopień swobody (czwarta liczba 

kwantowa) powinien zostać przypisany do elektronu, aby wyjaśnić subtelną strukturę linii 

widmowych. Aby uwzględnić podwojenie linii widmowych, Pauli ograniczył czwartą liczbę 

kwantową do tylko dwóch wartości, co pasowało idealnie do koncepcji spinowej S.A. 

Goudsmita i G.E. Uhlenbecka, którzy postulowali, że w polu magnetycznym spin elektronu 

mógłby się ustawiać w kierunku pola lub przeciwnie do niego. Aby opisać oddziaływanie 

elektronu z polem elektromagnetycznym w najbardziej ogólny sposób, W. Pauli zastąpił 

jedno równanie falowe Schrödingera dwoma, z których każde zawierało dodatkowy czynnik 

reprezentujący oddziaływanie momentu magnetycznego wirującego elektronu z polem 

magnetycznym. Jedno równanie reprezentowało równoległy układ spinu i pola, drugie – 

antyrównoległy. Chociaż użycie dwóch równoczesnych równań opisujących ruch elektronu 

wydaje się, na pierwszy rzut oka, niszczyć ideę fali związanej z elektronem, to tak nie jest. 

Coś podobnego dzieje się w elektromagnetycznym obrazie światła. Tam też należy 

wprowadzić grupę równań opisujących propagację fali świetlnej, ponieważ obejmuje ona 

wektory, siły pola elektrycznego i magnetycznego, z których każdy składa się z trzech 

komponentów. Dzięki wprowadzeniu macierzy kwadratowej z dwoma rzędami i dwiema 

kolumnami reprezentującymi spin elektronu W. Pauli był w stanie połączyć swoje dwa 

równania w jedno. Ma to swoje formalne podobieństwo do równania Schrödingera z dwoma 

wyjątkami: dodatkowy człon reprezentuje oddziaływanie spinu z polem magnetycznym, a 

funkcja falowa składa się z dwóch elementów, które opisują dwie możliwe elektronowe 

orientacje spinowe. 
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W swojej pracy na temat relatywistycznej teorii elektronu P. Dirac uzyskał informacje 

na temat właściwości spinu dzięki połączeniu mechaniki falowej Schrödingera ze szczególną 

teorią względności. Z tego, co już powiedzieliśmy, jasno wynika, że równanie Schrödingera 

byłoby do tego niewystarczające, ponieważ w pełni opiera się ono na nierelatywistycznych 

rozważaniach. Wielu fizyków, w tym sam E. Schrödinger, próbowało uzyskać 

relatywistyczne równanie falowe, ale bez skutku, ponieważ w teorii względności energia jest 

bezpośrednio związana nie z kwadratem pędu, ale kwadratem energii; sama energia musi być 

zatem wyrażona jako pierwiastek kwadratowy z wielkości obejmującej pęd. Ponieważ jednak 

pęd musi być traktowany jako operator, nie można posługiwać się w tym przypadku 

pierwiastkiem kwadratowym. Pierwiastek kwadratowy z sumy operatorów nie jest 

zdefiniowany i nie ma możliwości jego fizycznej interpretacji. Aby przezwyciężyć tę 

trudność, fizycy tacy jak O. Klein, W. Gordon i E. Schrödinger stworzyli relatywistyczne 

równanie falowe w kategoriach kwadratu energii, a nie w kategoriach samej energii. Ich 

równanie falowe, które jest zgodne z wymaganiami teorii względności, zawiera operator, 

który odpowiada energii pojawiającej się w nierelatywistycznym równaniu Schrödingera oraz 

w równaniach spinowych W. Pualiego.  

Matematycznym operatorem w mechanice kwantowej odpowiadającym energii w 

mechanice klasycznej jest pochodna po czasie. Kwadrat energii musi więc odpowiadać 

operatorowi będącemu drugą pochodną po czasie. Takie podejście prowadzi jednak do 

poważnych trudności. W mechanice kwantowej niemożliwe jest skorelowanie funkcji falowej 

z prawdopodobieństwem znalezienia elektronu w danym punkcie czasoprzestrzeni, jak to 

uczynił M. Born w nierelatywistycznej funkcji falowej. Rzeczywiście jasne jest, że to tak 

zwane równanie falowe drugiego rzędu nie może reprezentować ruchu pojedynczej cząstki, 

ponieważ prowadzi ono do prawdopodobieństw, które można zrozumieć tylko w kategoriach 

ruchów wielu cząstek mających zarówno ujemne, jak i dodatnie ładunki elektryczne. P. Dirac 

pokonał tę trudność, odkrywając równanie falowe, które było relatywistycznie poprawne, ale 

zawierało tylko pierwszą pochodną. Zastosował wyrażenie dla kwadratu energii we właściwej 

relatywistycznej formie i uwzględnił je, wprowadzając iloczyn dwóch równoważnych 

składowych. Następnie użył tylko jednej z tych składowych, aby uzyskać równanie falowe. 

Jak się okazało, proces faktoryzacji automatycznie wygenerował macierze o charakterze 

zbliżonym do tych, które W. Pauli wprowadził ad hoc w swoim opracowaniu. W ten sposób 

macierze Diraca weszły do teorii w sposób naturalny ze względu na wymóg, by końcowe 

równanie falowe obejmowało tylko pierwszą pochodną. Podejście takie było bardzo 

sensowne, ponieważ, jak zauważyliśmy, wprowadzenie macierzy podobnych do macierzy 
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Pauliego musi prowadzić do cząstek posiadających spin. Istnieje jednak istotna różnica 

pomiędzy macierzami pojawiającymi się w równaniu Diraca dla elektronu i równaniach 

Pauliego. Podczas gdy te ostatnie są tylko trzema macierzami, z których każda ma dwa rzędy 

i dwie kolumny, te pierwsze stanowią grupę czterech macierzy, z których każda ma cztery 

rzędy i cztery kolumny. W rzeczywistości trzy z macierzy Diraca można uzyskać, biorąc 

każdą macierz spinową Pauliego dwukrotnie i układając je w czterorzędową strukturę. 

Znaczenie macierzy czterorzędowych w równaniu falowym polega na tym, że równanie 

dzięki ich zastosowaniu staje się czterokrotne, a funkcja falowa składa się z czterech 

komponentów. P. Dirac pokazał, że jego równanie daje takie same wyniki, jakie W. Pauli 

uzyskał przez arbitralne wprowadzenie spinu do matematyki Schrödingera.  

Praca P. Diraca sięgnęła dalej niż W. Pauliego, ponieważ wprowadziła 

czteroskładnikową funkcję falową zarządzaną przez cztery równoczesne równania falowe. 

Pojawienie się tej czteroskładnikowej funkcji falowej spowodowało jednak poważną 

trudność. Relatywistyczna teoria Diraca pokazała, że elektron jest o wiele bardziej 

skomplikowaną strukturą niż kiedykolwiek wcześniej przypuszczano, i że ma właściwości 

inne niż tylko spin. To ostatnie widać już z samej postaci czteroskładnikowej funkcji falowej, 

ponieważ dzięki pracy W. Pauliego wiemy, że do opisania samego spinu wystarczyłaby 

dwuskładnikowa funkcja falowa. Jeśli do opisania elektronu spinowego potrzebne są tylko 

dwa elementy funkcji falowej Diraca, to jaka jest rola pozostałych dwóch składników? P. 

Dirac zbadał je i początkowo był skłonny je odrzucić jako bezsensowne. Opisują one 

wirujący elektron o energii mniejszej od zera, to jest elektron o ujemnej energii, co w 

kategoriach naszego zwykłego rozumienia rzeczy jest niemożliwością. P. Dirac zasugerował 

więc pominięcie tych dwóch elementów tej funkcji falowej i uwzględnianie wyłącznie dwóch 

„sensownych” komponentów. Jeśli jednak spróbujemy opisać elektron wykorzystujący tylko 

dwa dodatnie składniki energetyczne funkcji falowej Diraca, to wynik nie będzie zgadzał się z 

obserwacjami. Gdy do opisu elektronu w studni potencjału użyto tylko tych dwóch 

„sensownych” składowych, nagle odkryto, że teoria pozwala elektronowi opuścić pudło 

potencjału (pozornie bez przechodzenia przez ściany) i pojawić się poza nim. Do 

prawidłowego opisu elektronu muszą zatem być użyte wszystkie cztery składowe falowe. 

Tutaj ujawnia się pełna złożoność sytuacji. Jeśli stany ujemnej energii elektronu 

miałyby mieć fizyczną rzeczywistość, to pojawia się pytanie: w jaki sposób zabronić materii 

posiadającej stany o energii dodatniej „przeskoczenia” w puste stany o ujemnej energii, co 

wywołałoby zagładę całego wszechświata? P. Dirac rozwiązał ten problem w artykule na 

temat elektronów i protonów opublikowanym w 1930 roku. Rozwiązaniem okazało się 
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nadanie próżni nowego znaczenia. Ponieważ stany ujemnej energii nie mogły zostać 

wyeliminowane z teorii bez jej zniszczenia, a jednocześnie jeśli pozostawały nieobsadzone, to 

doprowadziłyby do całkowitego upadku świata fizycznego, P. Dirac wysunął hipotezę, że 

każdy stan ujemnej energii jest już zajęty przez elektron. To założenie uratowało całą teorię, 

ponieważ zasada wykluczenia Pauliego głosi, że tylko jeden elektron może zająć określony 

stan energetyczny w dowolnym czasie. Jeśli wypełnimy całą próżnię nieskończonością 

elektronów w stanach ujemnej energii (nie można zaobserwować elektronów w takich 

stanach), to będziemy mogli posłużyć się teorią Diraca do opisania zwykłych elektronów w 

stanach o energii dodatniej.  

Praca Diraca zawierała pewien błąd, który został później poprawiony przez J.R. 

Oppenheimera i samego Diraca. Jak ten ostatni sam zauważył, nieobsadzony stan ujemnej 

energii, w którym brakuje z jakiegoś powodu elektronu, zachowuje się jak dziura w morzu 

stanów ujemnej energii. Stąd przypomina ładunek dodatni o masie dodatniej. (Brak ładunku 

ujemnego i ujemnej energii lub masy jest równoważny obecności dodatniego ładunku i 

dodatniej energii). Ta analogia doprowadziła P. Diraca do idei, że protony są takimi dziurami 

w próżni. Teraz wiemy, że ta interpretacja była nieprawidłowa. Dziury, które zachowują się 

jak ładunki dodatnie, są w istocie cząstkami samymi w sobie, tak zwanymi pozytonami. W 

1934 r. Carl Anderson odkrył je na zdjęciach promieniowania kosmicznego. Ponieważ 

pozyton może unicestwić elektrony, zwykle uważa się je za antyelektrony. Wraz z odkryciem 

przez E. Segre’a i O. Chamberlaina antyprotonów i antyneutronów pojawił się dobry powód, 

aby przypuszczać, że nasz wszechświat składa się z równych ilości materii i antymaterii.  

Artykuł P. Diraca jest doskonałym przykładem niekonwencjonalnego podejścia tego 

uczonego do problemów fizycznych i jego śmiałości w postulowaniu idei, które spowodowały 

zmianę w postrzeganiu tradycyjnych form przestrzeni, czasu i materii. Pod tym względem P. 

Dirac był bliższy A. Einsteinowi niż jakikolwiek inny fizyk wczesnej ery kwantowo-

mechanicznej. P. Dirac był w stanie wydobyć z formalizmu teorii wszystko, co miało 

fizyczne znaczenie.  

Podejście P. Diraca do fizyki teoretycznej cechował nacisk na to, by matematyczne 

sformułowanie teorii było jak najpiękniejsze. Uważał on, że teoria wyrażona w nieeleganckiej 

i uciążliwej formie matematycznej nie może być poprawna i pod pewnymi względami musi 

być niekompletna. Dobrze ilustruje to na przykład sformułowanie relatywistycznego 

równania falowego pomimo znajomości równania nierelatywistycznego Schrödingera. W 

jednym z artykułów P. Dirac zwrócił uwagę, że to pierwsze podejście jest o wiele piękniejsze 
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od drugiego i że gdyby E. Schrödinger postarał się o elegancję matematyczną, mógłby dojść 

do prawidłowego równania relatywistycznego.  

Wkład P. Diraca w fizykę wykracza poza mechanikę kwantową i teorię elektronu. 

Uczony publikował także prace z kosmologii. Opierając się na bardzo ogólnych zasadach, 

zaproponował teorię mówiącą, że stałe natury, takie jak stała grawitacyjna Newtona, nie 

pozostają takie same, ale zmieniają się z czasem z powodu ekspansji wszechświata. 

Wprowadził również metody kwantowania pola grawitacyjnego Einsteina w celu uzyskania 

kwantowej teorii grawitacji. Chociaż nie był osamotniony w tym przedsięwzięciu, jego 

procedura nosiła typową dla niego nutę indywidualności i pomysłowości. Prowadził kursy z 

mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pola na uniwersytetach na całym świecie, był 

profesorem wizytującym w Institute for Advanced Studies w Princeton. Jego wykłady 

odzwierciedlają, jak można tego oczekiwać, jego niezwykłe pojmowanie fizyki. Przedstawiał 

skomplikowaną tematykę z wielką prostotą i jasnością; zawsze podkreślał znaczenie fizyczne 

zagadnienia, redukując formalizm matematyczny do minimum. Jego książka, The Principles 

of Quantum Mechanics, stała się wzorem podręcznika i jedną z najlepszych prezentacji 

podejścia operatorowego do mechaniki kwantowej. Zmarł 20 października 1984 r. w 

Tallahassee na Florydzie. 

„Dziury”	w	teorii	Diraca:	J.	Robert	Oppenheimer	(1904–1967) 

Kiedy P. Dirac zaproponował swoją relatywistyczną teorię elektronu, był przerażony 

trudnościami, które pojawiły się razem z nią: teoria ta przewidywała bowiem istnienie 

nieskończonego kontinuum negatywnych stanów energetycznych. Zgodnie z takim obrazem 

wszechświat składa się z dwóch części przedzielonych linią zerowej energii. Powyżej tej linii 

znajdują się stany energii dodatniej, z których większość nie jest zajęta, ponieważ ilość 

materii we wszechświecie jest znikoma w porównaniu z ilością pustej przestrzeni; poniżej 

linii znajdują się stany ujemnej energii, których samo istnienie stanowi dylemat. Mechanika 

kwantowa przewiduje, że zwykłe elektrony mają skończone prawdopodobieństwo 

przeskoczenia do stanów ujemnej energii połączonego z emisją promieniowania. Tak więc 

gdyby wszystkie te stany były puste, nie byłoby takich cząstek, jak zwykłe elektrony; 

istniałoby skończone prawdopodobieństwo, że wszystkie one trafią w stan o ujemnej energii. 

Aby przezwyciężyć tę trudność, P. Dirac zaproponował teorię, zgodnie z którą wszystkie te 

stany o ujemnej energii z wyjątkiem kilku zostały wypełnione elektronami o energii ujemnej. 

Oczywiście elektron o ujemnej energii nie jest prawdziwy, a na pewno nie ma klasycznego 

odpowiednika. Idea taka umożliwiała jednak pracę z teorią elektronu Diraca, która pięknie 
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opisuje wszystkie zaobserwowane zjawiska związane z tymi cząsteczkami. Umieszczając 

elektrony w większości stanów ujemnej energii, Dirac uniemożliwił zwykłym elektronom 

przejście do tego stanu, ponieważ zasada wykluczenia Pauliego dopuszcza tylko jeden 

elektron w każdym stanie. P. Dirac zaproponował ponadto, że stany o ujemnej energii, które 

nie są obsadzone przez elektrony, reprezentują protony, ponieważ takie dziury w morzu 

elektronów o ujemnej energii zachowują się jak ładunki dodatnie. W ten sposób miał nadzieję 

ująć w teorii zarówno protony, jak i elektrony. Zasugerował, że różnicę masy między 

elektronem i protonem można przypisać oddziaływaniu zwykłych elektronów z 

nieskończonym morzem elektronów o ujemnej energii.  

Teoria zaproponowana przez P. Diraca rozwiązywała niektóre trudności, jednakże R. 

Oppenheimer zwrócił uwagę, że obecne w niej założenie, iż protony we wszechświecie są 

przerwami w morzu elektronów o ujemnej energii, prowadzi do trudności nie do pokonania. 

Założenie, że nie ma wyraźnych ładunków dodatnich, wymaga nieskończonego rozkładu 

ładunku dodatniego, aby zrekompensować wpływ nieskończonego rozkładu elektronów o 

ujemnej energii na rozpraszanie światła i na inne zjawiska elektromagnetyczne. Co więcej, 

jeśli „dziury” Diraca byłyby protonami, to rozpraszanie przez nie światła musiałoby być 

wyjaśnione przez proces obejmujący interakcje zwykłych elektronów z dziurami. W związku 

z tym wzór pokazujący, w jaki sposób rozproszenie zależy od masy protonu, byłby błędny. 

Prawidłowy wzór wymaga, aby rozproszenie było odwrotnie proporcjonalne do kwadratu 

masy cząstki rozpraszającej, podczas gdy teoria dziurowa prowadzi do innej zależności od 

masy. Wreszcie, jak zauważył R. Oppenheimer, protony (ani elektrony) nie mogłyby istnieć 

w naturze, jeśli dziury w morzu elektronów o ujemnej energii Diraca byłyby protonami. 

Teoria pokazuje, że jeśli istnieje jakakolwiek dziura, to istnieje skończone 

prawdopodobieństwo, że elektron w jej sąsiedztwie wpadnie do niej i wraz z nią ulegnie 

anihilacji. Jak obliczył Oppenheimer, w próbce materii znajduje się tyle protonów, że gdyby 

były one dziurami, to wszystkie elektrony zawarte w tej materii zeskoczyłyby do dziur w 

mniej niż jedną miliardową część sekundy. Oznacza to, że w zwykłych warunkach nie może 

być pustych stanów ujemnej energii. Dlatego R. Oppenheimer zaproponował zachowanie 

koncepcji elektronu i protonu jako dwóch niezależnych cząsteczek o przeciwnych znakach i 

odmiennej masie oraz do przyjęcia stanów ujemnej energii Diraca jako całkowicie 

wypełnionych. Jeśli wszystkie stany ujemnej energii są wypełnione, to nie może dojść do 

przejścia zwykłych elektronów z ich stanów o dodatniej energii do ujemnego kontinuum i 

wszystkie trudności znikają. W tym momencie R. Oppenheimer był zaledwie o krok od 

przewidzenia istnienia pozytonu, odkrytego w promieniowaniu kosmicznym kilka lat później 
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przez Carla Andersona. Obecnie wiemy, że wypełnianie wszystkich stanów o ujemnej energii 

nie jest konieczne. W pewnych warunkach, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość energii, 

elektron będący w stanie ujemnej energii może zostać przeniesiony do stanu o energii 

dodatniej. W ten sposób powstaje para złożona ze zwykłego elektronu i „dziury” Diraca, która 

zachowuje się jak dodatnio naładowana cząstka z dokładnie taką samą masą jak zwykły 

elektron. Te krótko żyjące „dziury” to pozytony.  

Ciekawe, że pomimo technicznej dominacji Stanów Zjednoczonych w pierwszych 

dwóch dekadach poprzedniego stulecia i doskonałości tamtejszego systemu edukacyjnego w 

tym okresie żadna amerykańska szkoła fizyki nie osiągnęła poziomu porównywalnego z tym, 

jaki funkcjonował w Europie. Byli, oczywiście, znakomici eksperymentaliści, tacy jak A. 

Michelson, R. Millikan, A. Compton i C.J. Davisson, ale nie było prawie żadnych 

pierwszorzędnych teoretyków, bez których ciągłej analizy istniejących teorii w świetle 

nowych danych eksperymentalnych żaden wielki postęp nie może mieć miejsca. Z wyjątkiem 

kilku pojedynczych przypadków, takich jak Willard Gibbs z Yale, który położył podwaliny 

mechaniki statystycznej na początku wieku, większość wielkich idei, które wpłynęły na 

eksperymentujących fizyków w Stanach Zjednoczonych, pochodzi z Europy. W latach 

dwudziestych XX w., kiedy wielka kwantowo-mechaniczna zmiana poruszała europejską 

fizykę i, jak to określił niemiecki matematyk David Hilbert, Nagrody Nobla leżały na ulicach, 

amerykańska fizyka teoretyczna rozpoczęła swój spektakularny wzrost, który zaowocował 

osiągnięciem pozycji dominującej. W owym czasie tacy znakomici teoretycy, jak G. Breit 

(rosyjski wygnaniec), J. van Vleck, E. Condon i J.C. Slater zaczęli przyciągać coraz więcej 

błyskotliwych młodych studentów. Dodatkowy impuls fizyka amerykańska odczuła w latach 

30. XX w. dzięki napływowi takich europejskich uczonych, jak E. Wigner, A. Einstein, H. 

Bethe i E. Fermi.  

R. Oppenheimer urodził się w Nowym Jorku w dniu 22 kwietnia 1904 r. w rodzinie 

zamożnych niemieckich Żydów. Od wczesnego dzieciństwa wykazywał wyraźne 

zainteresowanie nauką, a w szczególności matematyką. Jeszcze w szkole średniej opanował 

rachunek różniczkowy. Fascynowały go wszystkie zagadnienia, które wymagały 

uporządkowanej analizy danych i sformułowania nowych koncepcji. Poza naukami 

przyrodniczymi był także głęboko zainteresowany naukami humanistycznymi, społecznymi i 

sztuką. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał na Harvard, gdzie w 1925 r. otrzymał stopień 

licencjata. Podczas tego etapu edukacji tak wyraźnie pokazał wielki talent w dziedzinie fizyki 

matematycznej, że zakładano, iż stanie się jednym z czołowych teoretycznych fizyków 

przyszłości. Z Harvardu udał się na Uniwersytet w Getyndze, aby uczyć się u M. Borna. W 
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tym czasie atmosfera w Getyndze była szczególnie atrakcyjna dla młodego absolwenta 

zainteresowanego nowymi pomysłami, które szybko zmieniały podstawowe pojęcia fizyki. 

Oprócz znakomitych eksperymentatorów, takich jak James Franck, atmosfera uczelni 

przyciągnęła wielu młodych doktorantów, którzy byli źródłem nowych pomysłów. Pojawili 

się tam W. Heisenberg i P. Jordan, asystenci M. Borna, czy inni młodzi fizycy: H. A. 

Kramers, W. Pauli, E. Fermi, P. Dirac, V. Weisskopf i E. Wigner. Wydawało się, że żaden 

obiecujący student fizyki teoretycznej nie mógłby uznać swojej edukacji za kompletną, nie 

spędzając czasu w Getyndze. Uczelnia miała do zaoferowania coś jeszcze – swoją szkołę 

matematyków: zaczynając od Carla Friedricha Gaussa, przez takich jak Georg Riemann, Felix 

Klein, Hermann Minkowski i David Hilbert – Getynga stała się centrum matematyki, w 

szczególności tej wymaganej przez nową fizykę.  

H. Minkowski opracował czterowymiarową geometrię, która była potrzebna do 

pełnego zrozumienia teorii względności, a D. Hilbert sformułował matematykę niezbędną do 

pełnego rozkwitu mechaniki kwantowej. Rozwinął matematykę abstrakcyjnej, nieskończenie 

wielowymiarowej przestrzeni funkcyjnej, zwanej przestrzenią Hilberta, która w pewnym 

sensie zajmuje tę samą pozycję w mechanice kwantowej, co czterowymiarowa przestrzeń 

Minkowskiego w teorii względności.  

W Getyndze oprócz miejscowych profesorów matematyki, m.in. wspomnianego D. 

Hilberta, przebywali także liczni wybitni młodzi matematycy, którzy nieustannie odwiedzali 

Getyngę, jak John von Neumann, który w znacznym stopniu wprowadził matematykę 

Hilberta bezpośrednio do mechaniki kwantowej, czy Bartel Leendert Van der Waerden, który 

sformułował matematykę spinorów, czyli wielkości, które odgrywają istotną rolę w teorii 

elektronu Diraca.  

Gdy R. Oppenheimer przybył do Getyngi, W. Heisenberg właśnie ukończył swój 

pierwszy ważny artykuł na temat mechaniki macierzowej, a E. Schrödinger opublikował swój 

pierwszy artykuł na temat mechaniki falowej. Max Born zainteresował się interpretacją 

funkcji falowej Schrödingera i wpadł na pomysł analizy zderzeń między cząstkami, co miało 

umożliwić fizyczną interpretację aby dojść  sensu funkcji falowej. R. Oppenheimer w 

naturalny sposób został włączony do tej pracy. We współpracy z M. Bornem opublikował 

kilka podstawowych artykułów na temat teorii kolizji, co doprowadziło do uzyskania przez 

niego w 1927 r. stopnia doktora. Z Getyngi udał się do Zurychu, a następnie do Lejdy, gdzie 

przebywał jako członek Institute of International Education. W 1929 r. został adiunktem na 

wydziale fizyki teoretycznej w California Institute of Technology i University of California. 

Dwa lata później został profesorem nadzwyczajnym, a w 1936 r. – profesorem zwyczajnym. 
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W tym czasie R. Oppenheimer opublikował wiele ważnych prac z zakresu mechaniki 

kwantowej i teorii atomowej. Jednocześnie przyciągnął na swoją uczelnię najlepszych 

młodych fizyków amerykańskich, a nawet niektórych europejskich, dzięki czemu Uniwersytet 

Kalifornijski stał się amerykańskim centrum fizyki teoretycznej  

Działalność badawcza R. Oppenheimera obejmowała wiele dziedzin fizyki. Oprócz 

pracy nad właściwościami elektronu Diraca i interpretacji stanów ujemnej energii, które są 

konsekwencją relatywistycznego równania falowego, uczony wniósł ważny wkład do teorii 

promieni kosmicznych, fizyki jądrowej oraz badań nad cząstkami elementarnymi i 

astrofizyką. W swojej pracy nad promieniowaniem kosmicznym był jednym z pierwszych, 

którzy badali i analizowali pochodzenie promieni kosmicznych. Są to wiązki wtórnych 

cząstek pochodzących z pojedynczej wysokoenergetycznej cząstki promieniowania 

kosmicznego (którą jest proton). Jak wykazał R. Oppenheimer, proton pierwotny tworzy 

wiele par elektronów i pozytonów podczas przechodzenia przez atmosferę ziemską. Kiedy w 

1932 r. odkryto neutron, a rozwój fizyki jądrowej nabrał tempa, R. Oppenheimer zaczął 

pracować na tym polu nauki. Napisał, we współpracy z N. Wołkowem, ważną pracę 

dotyczącą zastosowania fizyki neutronów w gwiazdach. Pokazał, że w odpowiednich 

warunkach gwiazda może się skurczyć grawitacyjnie do tego stopnia, że wszystkie protony 

wewnątrz niej zamieniają się w neutrony i powstaje czysta gwiazda neutronowa o średnicy 

około 10 mil (około 16 kilometrów).  

Wraz z początkiem II wojny światowej R. Oppenheimer, podobnie jak większość 

czołowych fizyków, zaangażował się w problem rozszczepienia jądrowego. Kiedy stało się 

jasne, że reakcja łańcuchowa jest możliwa, został wybrany (praktycznie jednogłośnie) do 

poprowadzenia badań nad stworzeniem bomby atomowej razem z grupą fizyków w Los 

Alamos. Po wojnie R. Oppenheimer pozostał przez rok w Los Alamos będącym jednym z 

pierwszych z wielu stałych Narodowych Laboratoriów Naukowych powstałych w wyniku 

działalności naukowo-wojskowej. W 1947 r. uczony opuścił Los Alamos, aby zostać 

dyrektorem Institute for Advanced Study w Princeton, gdzie pozostał aż do przejścia na 

emeryturę w 1965 r. Podczas pobytu w tym ośrodku poświęcił się własnym badaniom i 

uczynił instytut wybitnym centrum fizyki teoretycznej. Jego badania dotyczyły teorii cząstek 

elementarnych, a zwłaszcza natury mezonów, czyli cząstek, za pomocą których nukleony 

(protony i neutrony) przyciągają się nawzajem. Jako pierwszy postulował istnienie 

pozbawionego ładunku mezonu , oprócz znanych dodatnio i ujemnie naładowanych 

odpowiedników tej cząstki. Za wkład do fizyki i świata nauki R. Oppenheimer otrzymał wiele 

wyróżnień. Poza tym, że dostał nagrodę Fermiego, został także honorowym członkiem 
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Christ’s College w Cambridge, członkiem National Academy of Sciences, American 

Philosophical Society i American Academy of Arts and Sciences, honorowym członkiem 

Japońskiej Akademii Nauk, Królewskiej Duńskiej Akademii Nauk i Brazylijskiej Akademii 

Nauk.  

R. Oppenheimer był najbardziej znany opinii publicznej ze względu na szeroko 

nagłośnione przesłuchanie przed Radą Bezpieczeństwa w 1953 r. Ta wyczerpująca, 

trzytygodniowa rozprawa była konsekwencją pozbawienia go dostępu do tajnych 

dokumentów państwowych przez rząd federalny. Wydaje się, że działanie rządu było 

motywowane przez szereg półprawd i plotek na temat politycznych orientacji niektórych 

byłych kolegów Oppenheimera, jak również jego własnego braku entuzjazmu dla projektu 

bomb wodorowych. Chociaż nie znaleziono podstaw do wniesienia przeciw niemu oskarżeń, 

Komisja Energii Atomowej utrzymała w mocy swój wniosek.  

Od 1946 do 1952 r. R. Oppenheimer był przewodniczącym Generalnego Komitetu 

Doradczego Komisji Energii Atomowej, a od 1949 do 1955 – członkiem Rady Harvardu. W 

1948 r. amerykańscy fizycy uhonorowali go, wybierając na prezydenta Amerykańskiego 

Towarzystwa Fizycznego. Zmarł 16 lutego 1967 r. w Princeton. 

Komplementarność:	Niels	Bohr	(1885–1962)	

Mechanika kwantowa, będąca opisem materii i energii, ewoluowała z wielu pozornie 

sprzecznych teorii. W 1924 r. L. de Broglie, który zainicjował nowe odkrycia, wyraźnie 

pokazał, że takie cząsteczki, jak elektrony mają właściwości falowe, które można opisać w 

kategoriach długości fal i częstotliwości związanych z ich pędem i stałą Plancka. Następnie E. 

Schrödinger opracował równanie falowe dla cząstki, którego rozwiązanie określa jej możliwe 

stany energii i pozwala śledzić jej ruch w pewnych granicach dokładności. M. Born wykazał, 

że fale związane z cząstką, uzyskane z rozwiązania równania falowego, muszą być 

interpretowane jako amplitudy prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym obszarze 

przestrzeni w danym momencie. Tak więc wydaje się, że cząstka zachowuje się jak fala – w 

tym sensie, że z jej ruchem trzeba skojarzyć amplitudę prawdopodobieństwa wynikającą z 

równania falowego. Pomimo tej interpretacji wciąż trzeba mówić o cząstce mającej 

rzeczywisty charakter falowy. Doprowadziło to do pozornych paradoksów, które przekonały 

A. Einsteina, by starać się podważyć cały fundament mechaniki kwantowej.  

Podczas gdy L. de Broglie i E. Schrödinger opracowywali mechanikę fal, M. Born, W. 

Heisenberg, P. Dirac i P. Jordan podeszli do problemu z zupełnie innego punktu widzenia. 

Pokazali, że emisja i absorpcja kwantów energii lub fotonów jest zrozumiała tylko wtedy, gdy 
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położenie elektronu i jego pęd są traktowane jako operatory, a nie liczby. Wielkości te, jak już 

wspomnieliśmy, podlegają innemu rodzajowi algebry niż zwykłe liczby: algebrze 

nieprzemiennej, w której iloczyn pędu i pozycji różni się od iloczynu pozycji i pędu. M. Born 

ze współpracownikami udowodnili, że różnica między tymi dwoma iloczynami jest 

proporcjonalna do stałej Plancka, a ich odkrycie doprowadziło do powstania mechaniki 

macierzowej. Mechanika ta daje prawidłowe opisy stanów energetycznych elektronu 

wewnątrz atomu, podobnie jak równanie falowe. Chociaż E. Schrödinger, a później P. Dirac, 

wykazał, że te dwa opisy są równoważne, a różnice wynikają tylko z różnych punktów 

widzenia obserwatorów, nadal wydawało się, że istnieje wewnętrzna sprzeczność między 

teoriami. Podejście de Brogliego–Schrödingera opisuje elektron jako falę, a mechanika 

macierzowa traktuje elektrony jak cząstki, opisując ich dynamiczne zachowanie za pomocą 

nowego rodzaju algebry. Pojawiły się więc pytania: czy cząstka jest rzeczywiście tworem 

materialnym, czy jednak jest falą? Czy może i tym, i tym? A jeśli może to być zarówno 

cząstka, jak i fala, to kiedy jest jednym, a kiedy drugim? To samo pytanie powstało w 

związku z fotonową teorią promieniowania; również tutaj można zapytać, czy mamy do 

czynienia z cząsteczkami, czy falami. Zobaczymy teraz, jak N. Bohr podszedł do tego 

problemu i jak rozwiązał paradoks, wykorzystując ważne odkrycie W. Heisenberga. 
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Eksperyment z dwoma szczelinami i obrazy uzyskane dla fal, cząstek i elektronów 

W. Heisenberg jako pierwszy uznał, że nieprzemienna algebra sugeruje, jak to nazwał 

N. Bohr, „swoistą nieokreśloność” związaną z pędem i pozycją cząstki. Jak zauważył W. 

Heisenberg, ta nieokreśloność powstaje z powodu kwantu działania; jeśli chcemy określić 

pozycję elektronu, to musimy „oświetlić” go za pomocą fotonu, którego oddziaływanie z 

elektronem prowadzi do wymiany pędu, którego wielkość nie może być mniejsza od stałej h 

Plancka. W związku z tym pęd elektronu jest nieokreślony co do wielkości uzyskanej przez 



400 
 

podzielenie h przez nieokreśloność położenia elektronu. Zasada nieoznaczoności implikuje 

pewne aspekty falowe cząstki. Jeśli długość fali wynosi  to niepewność w położeniu pakietu 

falowego nie może być mniejsza niż . Zasada nieoznaczoności mówi nam wtedy, że pęd 

związany z pakietem musi być równy stałej h Plancka podzielonej przez . Ten związek 

między długością fali i pędem cząstki odkrył L. de Broglie. W związku z tym zasada 

nieoznaczoności wskazuje, że możemy uznać cząstkę za pakiet falowy. Obraz falowy również 

mówi nam, że istnieje związek nieokreśloności związany z energią cząstki i czasem 

potrzebnym do pomiaru energii. Jeśli chcemy zmierzyć częstotliwość fali, to niepewność w 

tym pomiarze nie może być mniejsza niż odwrotność czasu pomiaru. Po zastosowaniu 

prostego wzoru Plancka odnoszącego energię do częstotliwości widzimy, że niepewność w 

energii cząstki pomnożona przez czas trwania pomiaru nie może być mniejsza od stałej 

działania Plancka.  

Dochodzimy teraz do natury paradoksu, który niweczył mechanikę kwantową w jej 

wczesnych latach i był przedmiotem wielu przenikliwych, głębokich dyskusji między A. 

Einsteinem a N. Bohrem. Chodziło o problem, który najlepiej ilustruje zachowanie wiązki 

elektronów przechodzących przez dwa otwory w przesłonie, a następnie rejestrowanej na 

ekranie. Jeśli każdy elektron jest traktowany jako fala płaska, to gdy przechodzi on przez dwa 

otwory, po drugiej stronie przesłony pojawiają się dwie nowe fale sferyczne (po jednej dla 

każdego otworu). Te dwie fale następnie interferują ze sobą i dają typowy wzór 

interferencyjny na detektorze. Wzór ten powstaje niezależnie od natężenia wiązki elektronów, 

nawet jeśli elektrony uderzają w detektor w dużych odstępach czasu. Gdy więcej elektronów 

uderza w ekran, wzór interferencji staje się wyraźniejszy. Zadziwiające jest, że wzór 

interferencji fal jest obecny, chociaż każdy elektron uderza w pojedynczy określony punkt na 

detektorze i jest tam zapisywany jako cząstka. Taki stan rzeczy wydaje się wewnętrznie 

sprzeczny. Zacznijmy od zestawu warunków początkowych, które można określić dość 

jednoznacznie w zwykłych terminach klasycznych. Cząstki (elektrony) są emitowane przez 

źródło (na przykład katodę) w określonym kierunku, przechodzą przez dwa otwory w 

przesłonie i następnie są rejestrowane jako cząstki na ekranie. Zasadniczo możemy określić 

początkową pozycję i pęd każdego elektronu z dokładnością regulowaną przez zasadę 

nieoznaczoności Heisenberga. Dalej znamy pozycję każdego elektronu pod koniec 

eksperymentu, ponieważ uderza on w punkt na detektorze. Innymi słowy, stan początkowy i 

końcowy eksperymentu można opisać w kategoriach fizyki klasycznej. Nie można natomiast 

opisać w ramach tej samej teorii zachowania cząstek między początkiem i końcem 
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eksperymentu. Nie można śledzić ruchu cząstki od jej początku do końca, powiedzieć, przez 

który otwór w przesłonie cząstka przeszła, uzyskując jednocześnie wzór interferencyjny. 

Inaczej mówiąc, jeśli mamy uzyskać wzór interferencyjny, to musimy zrezygnować z 

możliwości przedstawienia pełnego opisu ruchu cząstek. Ten pozorny paradoks skłonił A. 

Einsteina do odrzucenia zdolności mechaniki kwantowej do pełnego opisu zjawisk 

fizycznych. Einstein sądził, że mechanika kwantowa jako statystyczny opis natury może 

odnosić się tylko do zbioru cząstek, a nie do ruchu pojedynczej cząstki. Uważał, że fizycy z 

czasem znajdą sposób opisania zachowania pojedynczej cząstki, i że taki opis wykracza poza 

teorię kwantowo-mechaniczną lub falową.  

A. Einstein przeprowadził szereg wyidealizowanych eksperymentów, aby ustalić, czy 

możliwe jest uzyskanie pełniejszego opisu niż ten, który może dać mechanika falowa. 

Przykładowo dla elektronów przechodzących przez dwa otwory w przesłonie argumentował, 

że dokładna analiza pędu przeniesionego na przesłonę przez elektron powinna nam 

powiedzieć, przez który otwór elektron przeszedł, i że ta informacja pozwoli nam 

przewidzieć, gdzie na ekranie detektora zostanie zaobserwowany. Słynny artykuł A. 

Einsteina, B. Podolsky’ego i N. Rosena z 1935 r. wywarł istotny wpływ na myślenie fizyków. 

W tekście autorzy ponownie zakwestionowali kompletność kwantowo-mechanicznego opisu 

natury i przeanalizowali prosty eksperyment ilustrujący ich punkt widzenia. Zastanawiali się 

nad dwiema cząstkami, które wchodzą w interakcje, a następnie się rozdzielają. Zgodnie z 

fizyką klasyczną w każdej chwili można określić lub przewidzieć pozycję i pęd każdej z tych 

cząstek, obserwując drugą cząstkę i stosując zasady zachowania. W mechanice kwantowej ze 

względu na zasadę nieoznaczoności sytuacja wygląda jednak inaczej (pęd i położenie nie 

komutują). Rozważmy położenie i pęd każdej cząstki w dowolnym momencie po zderzeniu i 

rozdzieleniu. Chociaż zasada nieoznaczoności mówi nam, że nie jesteśmy w stanie zmierzyć 

jednocześnie pozycji i pędu każdej z cząstek z nieskończoną dokładnością, to możemy 

pokazać (używając mechaniki kwantowej), że różnicę między położeniami tych dwóch 

cząstek i sumą ich pędów można zmierzyć jednocześnie. Jeśli zmierzymy pozycję jednej z 

nich, to możemy obliczyć pozycję drugiej, ale ta procedura wyklucza jakąkolwiek wiedzę na 

temat pędu drugiej cząstki. Z drugiej strony, jeśli mierzymy pęd pierwszej cząstki, to możemy 

określić pęd drugiej, bazując na wiedzy kwantowo-mechanicznej o sumie dwóch momentów 

pędu. Innymi słowy, mimo że te dwie cząstki zostały rozdzielone, nasza wiedza o drugiej 

cząstce jest nadal określana przez pomiar, którego dokonujemy na pierwszej. Dla A. Einsteina 

wynik ten oznaczał, że mechanika kwantowa nie podaje pełnego opisu natury. Wyglądało, że 

wprowadza tajemnicze połączenie między dwoma cząstkami, które już nie oddziaływały ze 
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sobą. Trudno jest wyjaśnić, jak pomiar jakiejś cechy na jednej cząstce może określić to, co 

możemy dokładnie zmierzyć na innej. N. Bohr przeanalizował tę trudność, opierając się o 

zasadę komplementarności.  

Koncepcja komplementarności wielkości fizycznych odegrała ważną rolę w rozwoju 

filozofii współczesnej fizyki i teorii pomiaru. Zasadniczo mówi nam ona, że zawsze istnieją 

dwa komplementarne i wzajemnie wykluczające się sposoby patrzenia na zjawisko fizyczne, 

w zależności od tego, jak traktujemy aparat do pomiaru. Według N. Bohra, kiedy mamy do 

czynienia z elektronem, musimy użyć zarówno obrazu falowego, jak i obrazu cząstkowego; 

jeden jest komplementarny względem drugiego w tym sensie, że im bardziej nasze urządzenie 

jest zaprojektowane do poszukiwania elektronu jako cząstki, tym mniej elektron zachowuje 

się jak fala i na odwrót. Sam W. Heisenberg podał kilka przykładów ilustrujących sposób, w 

jaki sam proces pomiaru zmusza nas do odrzucenia klasycznego, deterministycznego, 

podejścia do fizyki. W klasycznym sensie całkowicie słuszne jest mówienie o dokładnej 

orbicie cząstki. Takie opisy muszą jednak zostać odrzucone w mechanice kwantowej, gdzie 

nie ma sensu mówić o orbicie, ponieważ w żadnym momencie nie możemy określić więcej 

niż jednego jej punktu w wyniku obserwacji. W samym procesie mierzenia cząstki przez 

interakcję z fotonem wybijamy ją z jej orbity. Do dokładnego pomiaru pozycji wymagane są 

fotony gamma, ponieważ mają bardzo krótkie długości fal. Są one jednak bardzo wysoko 

energetyczne ze względu na wysokie częstotliwości, przez co silnie zakłócają cząstkę. Tak 

więc orbita cząstki, będąca jej deterministycznym opisem umożliwiającym nam 

przewidywanie, gdzie cząstka znajdzie się w przyszłości, jest komplementarna do jej opisu 

czasoprzestrzennego, który określa jej położenie w określonym czasie. W. Heisenberg 

rozważał również przechodzenie promieniowania przez dwa otwory w przesłonie. Zwrócił 

uwagę, że opis falowy prowadzący do dobrze znanego wzoru interferencyjnego jest 

komplementarny do opisu fotonu, który pozwoliłby określić, przez który z dwóch otworów 

dany foton przechodzi. Tak więc obraz falowy uniemożliwia szczegółowy opis tego, co dzieje 

się z każdym fotonem między początkiem i końcem eksperymentu. Dopóki chcemy uzyskać 

wzór interferencyjny, nie ma sensu pytać, przez który z otworów przechodzi dany foton.  

Dyskusję nad każdym z eksperymentów nakreślonych przez A. Einsteina podjął N. 

Bohr. Aby odpowiedzieć Einsteinowi, opracował niezwykłe uogólnienie mechaniki 

kwantowej, zwane zasadą komplementarności lub kopenhaską interpretacją teorii kwantowej. 

Analizę eksperymentów myślowych A. Einsteina N. Bohra przeprowadził podczas serii 

międzynarodowych spotkań światowej sławy fizyków. W każdym przypadku był w stanie 

pokazać, że jeśli pod uwagę relacje nieoznaczoności Heisenberga, to z zasad zachowania 
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(zachowanie energii i pędu) wynika niemożność szczegółowego opisu cząstki w czasie i 

przestrzeni między początkiem i końcem eksperymentu. Jednocześnie każda próba uzyskania 

dokładnego opisu czasoprzestrzeni niweczyła możliwość, jak ujął to N. Bohra, „bliższego 

wyjaśnienia bilansu pędu i energii”. Zwrócił on uwagę, że pełny opis eksperymentu nie tylko 

musi wskazywać, co dzieje się z cząsteczką, ale także musi brać pod uwagę oddziaływanie 

cząstki i aparatu. Jak stwierdził, opis eksperymentu musi zawierać „niemożność 

jakiegokolwiek ostrego rozdzielenia zachowania obiektów atomowych i interakcji z 

przyrządami pomiarowymi, które służą do określenia warunków w jakich pojawiają się 

zjawiska”. 

Nowe	cząsteczki	i	akceleratory	

Pozyton	–	pierwsza	cząsteczka	antymaterii:	Carl	D.	Anderson	(1905–

1991)	 

Jedną z najbardziej niezwykłych składowych teorii elektronu P. Diraca była koncepcja 

nieskończonego morza elektronów o ujemnej energii wypełniających próżnię. Chociaż idea ta 

wynikała bezpośrednio z matematycznych aspektów teorii elektronu, to bardzo trudno było ją 

zaakceptować. Pojęcie cząstki o ujemnej energii jako „niefizycznej” jest sprzeczne z naszym 

odczuciem, że prawa fizyki muszą opisywać obserwowalny świat. Z powodu tej trudności 

sam P. Dirac początkowo optował za uznaniem elektronów o ujemnej energii wynikających z 

jego teorii za fikcje matematyczne, które należy pomijać, stosując jego teorie do zjawisk 

fizycznych. Teoria daje jednak prawidłowy opis zachowania elektronu tylko wtedy, gdy stany 

o energii ujemnej są faktycznie uwzględniane. Należy więc nadać im fizyczną rzeczywistość, 

przypisując każdemu jeden elektron i wprowadzając w ten sposób w próżni nieskończoną 

liczbę elektronów o ujemnej energii. W przeciwnym razie wszystkie elektrony o dodatniej 

energii we wszechświecie przeskoczyłyby do stanów o energii ujemnej i materialny 

wszechświat zniknąłby w ogromnym wybuchu energii. Obecność elektronów z ujemną 

energią we wszystkich stanach o ujemnej energii zapobiega takiej katastrofie dzięki zasadzie 

wykluczenia Pauliego.  

Kiedy P. Dirac proponował istnienie nieskończonego morza elektronów o ujemnej 

energii, wskazał, że nie będzie ono sprzeczne z obserwacjami, ponieważ cząstek o ujemnej 

energii nigdy nie można będzie zaobserwować. Wszystko, co można eksperymentalnie 

stwierdzić, to pewne zaburzenie równomiernego rozkładu elektronów o ujemnej energii w 
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próżni. P. Dirac pokazał, że takie zaburzenie mogłoby nastąpić, gdyby jeden z elektronów o 

ujemnej energii wchłonął wystarczająco dużo energii (w formie fotonu lub za pomocą 

jakiegoś rodzaju kolizji), aby przejść do stanu o energii dodatniej. Gdyby do tego doszło, stan 

zajmowany dotychczas przez elektron o ujemnej energii stałby się pusty, a sam elektron o 

ujemnej energii pojawiłby się jako prawdziwy elektron z energią dodatnią. Dziura utworzona 

w ten sposób w morzu elektronów o ujemnej energii stałaby się wówczas obserwowalna jako 

dodatnio naładowana cząstka z normalną dodatnią energią. W ten sposób powstałaby para 

cząsteczek: zwykły elektron i druga naładowana dodatnio cząsteczka o tej samej masie, co 

elektron. P. Dirac zasugerował, że szansa stworzenia tej pary w jakimś laboratorium na Ziemi 

byłaby niewielka, ponieważ wymagałaby energii równoważnej co najmniej podwójnej masie 

elektronu. Promieniowanie kosmiczne jest jednak wystarczająco wysokoenergetyczne, by 

stworzyć taką parę, dlatego istnieje szansa na jej znalezienie na zdjęciach promieni 

kosmicznych. 

2 sierpnia 1932 roku Carl Anderson znalazł ślady naładowanych dodatnio cząstek na 

swoich zdjęciach promieniowania kosmicznego. Wiedział, że nie są to ślady protonów, 

jedynych dodatnio naładowanych cząstek znanych w tym czasie. Aby zbadać energię i 

ładunek cząstek promieniowania kosmicznego, wprowadza się pole magnetyczne do komory 

mgłowej, przez którą przechodzą cząstki. Pole magnetyczne powoduje obrót ujemnie 

naładowanych cząstek w jednym kierunku, a dodatnio naładowanych – w drugim. Znając 

masę cząstki, można obliczyć jej energię z krzywizny ścieżki w polu magnetycznym. Jeśli 

ścieżka jest tylko lekko zakrzywiona, to energia jest duża, a jeśli ścieżka ma dużą krzywiznę, 

to energia jest mała. Dla cząstki o danym ładunku i masie promień krzywizny ścieżki zmienia 

się z pierwiastkiem kwadratowym z energii kinetycznej cząstki. Trajektorie cząstek 

obserwowanych przez C. Andersona miały duże zakrzywienia. Badacz wiedział, że gdyby te 

cząstki były protonami, to miałyby raczej niskie energie (w rzeczywistości nie posiadałyby 

wystarczająco dużo energii kinetycznej, aby przebyć w powietrzu więcej niż kilka 

milimetrów). Stwierdził, że długości obserwowanych ścieżek tych cząstek w powietrzu są 

dziesięć lub więcej razy większe, niż można by oczekiwać dla protonu o takiej samej energii. 

Zarejestrował również, że zaobserwowane cząstki mają wystarczająco dużo energii, aby 

przeniknąć przez osłonę ołowianą o grubości 6 mm. Z analizy śladów C. Anderson 

wywnioskował, że dodatnio naładowane cząstki muszą mieć masę tego samego rzędu co 

elektron i być obdarzone jednostkowym ładunkiem dodatnim. Początkowo nie powiązał tych 

dodatnich elektronów – pozytonów – z dziurami w morzu stanów ujemnej energii z teorii 

Diraca. Wczesne fotografie nie wskazywały, aby obserwowana para została utworzona 
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zgodnie z wymogami tej teorii. Jak się jednak okazało, to niedopatrzenie wynikało z błędów 

obserwacji. Wkrótce potem zauważono, że za każdym razem, gdy na płycie fotograficznej 

pojawiał się ślad pozytonu, towarzyszył mu ślad elektronu o przeciwnej krzywiźnie. Co 

więcej, ścieżki pozytonowe kończyły się gwałtownie, podczas gdy ścieżki elektronów 

skręcały i stopniowo zanikały. Łatwo to zrozumieć na podstawie teorii Diraca. Pozyton jest 

dziurą w morzu stanów o ujemnej energii, więc każdy napotykany przez niego elektron 

zostaje unicestwiony wraz z emisją energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego 

(promieniowanie ). Pozyton znika zatem gwałtownie na końcu krótkiej ścieżki, ponieważ w 

komorze mgłowej zawsze znajduje się wiele wolnych elektronów. Natomiast powstający 

elektron jest zwykłą cząstką, która powoli traci energię kinetyczną w wyniku kolizji z innymi 

zwykłymi cząsteczkami w komorze chmurowej. Jego ślad jest zatem kręty. Gdy elektron traci 

energię kinetyczną i zwalnia, pole magnetyczne w komorze zakrzywia jego tor coraz bardziej, 

tak że trajektoria kończy się szeregiem małych pętli. Odkrycie C. Andersona, za które 

otrzymał on Nagrodę Nobla, określiło teorię Diraca jako jedną z najbardziej niezawodnych w 

fizyce i po raz pierwszy pokazało, że złożoność fizyki cząstek elementarnych była o wiele 

większa, niż sobie to dotąd wyobrażano. Otworzyło ono również ogromną nową dziedzinę 

badań sugerującą istnienie protonów i neutronów o ujemnej energii. Cząstki te odkryto wiele 

lat później. Wiemy teraz, że dla każdego rodzaju fundamentalnej cząsteczki we 

wszechświecie istnieje antycząstka, a składniki dowolnej pary są ze sobą spokrewnione w ten 

sam sposób, w jaki elektron jest związany z pozytonem. To odkrycie doprowadziło z kolei do 

koncepcji antymaterii i do spekulacji, że istnieją części naszego wszechświata (być może 

połowa), które zbudowane są z antymaterii. Kiedy materia i antymateria się spotykają, 

anihilują, tworząc czystą energię. 

Carl David Anderson urodził się 3 września 1905 r. w szwedzkiej rodzinie osiadłej w 

Nowym Jorku. Jako uczeń przeszedł typowo amerykańską ścieżkę edukacji. Następnie 

wstąpił na California Institute of Technology w Pasadenie, gdzie w 1927 uzyskał licencjat z 

fizyki i dyplom inżyniera. Po ukończeniu studiów poświęcił się wyłącznie fizyce, z której w 

1930 r. uzyskał doktorat. Po doktoracie pozostał na uczelni i w roku 1933 r. został asystentem 

profesora, a w 1939 r. profesorem zwyczajnym, które to stanowisko zajmował do końca 

kariery zawodowej. W 1932 r. odkrył pozyton, za który w 1936 r. otrzymał Nagrodę Nobla. 

Dwa lata później, pracując z S. Neddermeyerem, odkrył mezon .  

Chociaż C. Anderson rozpoczął swoje badania w dziedzinie promieniowania 

rentgenowskiego, a jego doktorat, napisany pod kierunkiem Roberta Millikana, dotyczył 

emisji elektronów w gazach poddanych działaniu promieniowania rentgenowskiego, uczony 
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wkrótce zajął się badaniem promieni kosmicznych. Gdy R. Millikan i C. Anderson 

postanowili badać promienie kosmiczne za pomocą komory Wilsona, odkrycie pozytonu stało 

się już tylko kwestią czasu. Dzięki skonstruowaniu urządzeń w odpowiedni sposób i pracy z 

silnymi polami magnetycznymi C. Anderson był w stanie zmierzyć zderzenia promieniowania 

kosmicznego o znacznie wyższej energii, niż było to dotąd możliwe. Po znalezieniu śladów 

dodatnio naładowanych cząstek, które, jak udowodnił, nie mogły być śladami protonów, fizyk 

zasugerował, że są one pozytonami z teorii Diraca. Prognozy te zostały później potwierdzone 

w niezależnych eksperymentach przeprowadzonych przez P. Blacketta i G. Occhialiniego. Po 

ukończeniu tej pracy C. Anderson badał różne inne zjawiska związane z promieniowaniem 

kosmicznym, w szczególności analizował pęki tego promieniowania odkryte w 1929 r. przez 

D. Skobielcyna, co doprowadziło do odkrycia mionu. 

Odkrycie	deuteronu:	Harold	Clayton	Urey	(1893–1981) 

Po odkryciu neutronu, o którym jeszcze będzie mowa, stało się jasne, że znikną 

wszystkie trudności, których nastręczały próby zbudowania jąder atomowych zawierających 

protony i elektrony. Jądro może być bowiem przedstawione jako składające się wyłącznie z 

neutronów i protonów, co nie jest sprzeczne z zasadą nieoznaczoności Heisenberga oraz 

znanymi właściwościami spinowymi i statystycznymi jąder. Gdyby elektron znajdował się w 

jądrze, to jego długość fali de Brogliego musiałaby być mniejsza od jądra. Musiałby wtedy 

poruszać się tak szybko (długość fali zmienia się odwrotnie do prędkości), że nie mógłby 

zostać zatrzymany przez znane siły jądrowe. Obecność elektronu w jądrze powodowałaby 

również problemy ze spinem jąder o parzystej masie atomowej i nieparzystej liczbie 

atomowej. Odkrycie neutronu wyeliminowało te trudności i zrewolucjonizowało teorię jądra 

atomowego. Zamiast rozważać oddziaływanie elektrostatyczne między elektronami i jądrem, 

analogicznie jak w strukturze atomu, można dyskutować interakcje jądrowe między 

neutronami i protonami. Ogólnie jednak problem jest znacznie trudniejszy i dotyczy nie tylko 

zagadnienia oddziaływania elektron–jądro w strukturze atomowej. Gdy bada się elektrony 

poruszające się wokół jądra, ruch pojedynczego elektronu można opisać dość dokładnie, nie 

biorąc pod uwagę obecności żadnego z innych elektronów. Protony i neutrony mają jednak 

mniej więcej tę samą masę, w związku z czym staje się wobec problemu wielu ciał. Jądrowy 

problem dwóch ciał (jądro składające się z pojedynczego protonu i pojedynczego neutronu) 

jest stosunkowo prosty. Takie jądro ma deuter, czyli ciężki wodór, i jest to najprostsze znane 

jądro złożone. Zostało ono zbadane szerzej niż jakakolwiek inna struktura jądrowa. Teoretycy 

szybko zdali sobie sprawę z przydatności dogłębnej analizy tego systemu dla zrozumienia sił 
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jądrowych, których analiza staje się wysoce skomplikowana dla bardziej złożonych jąder. 

Istnieją dwa podejścia do badania układu dwóch ciał lub dwóch nukleonów. Z jednej strony 

można zbadać, w jaki sposób dwa nukleony (dwa protony lub proton i neutron) zderzają się 

bez połączenia i tworzą stabilny złożony układ. Nazywa się to problemem rozpraszania 

dwóch ciał, dla którego wykonano wiele prac eksperymentalnych i teoretycznych. Drugie 

podejście do problemu dwóch ciał zajmuje się stabilnym układem złożonym, takim jak jądro 

deuteru. Problem w tym przypadku jest w zasadzie taki sam, jak w przypadku atomu wodoru: 

należy znaleźć stany stacjonarne lub, co jest tym samym, poziomy energetyczne.  

Podobnie jak E. Schrödinger opracował równanie falowe opisujące ruch elektronu w 

polu elektrostatycznym protonu, można stworzyć równanie falowe opisujące ruchy protonu i 

neutronu w ich wzajemnym polu sił atomowych. Istnieje jednak istotna różnica między 

problemem opisu atomu wodoru a opisem atomu deuteru. Podczas gdy znana jest 

matematyczna forma siły między elektronem i protonem (siła Coulomba), brak jest wzoru 

matematycznego dla siły jądrowej. W związku z tym fizycy wykorzystali opisy 

matematyczne różnych innych sił z nadzieją, że dowody eksperymentalne wykażą, który z 

nich jest prawidłowy. Pomysł polegał na obliczeniu poziomów energii (i innych cech 

jądrowych) za pomocą różnych wyrażeń matematycznych dla siły, a następnie porównaniu 

wyników z tymi otrzymanymi za pomocą obserwacji dokonanych na układzie dwóch ciał. W 

związku z tym ogromne znaczenie miało istnienie stabilnego jądra zawierającego dwie cząstki 

elementarne. Na szczęście cząsteczkę taką odkrył Harold C. Urey – w 1932 r., niemal 

równocześnie z odkryciem neutronu – tak że teorię można było przetestować, porównując 

teoretyczne modele z obserwowanymi właściwościami deuteru.  

W artykule zamieszonym w „Physical Review” z 1932 r. H.C. Urey, F.G. Brickwedde 

i G.M. Murphy nakreślili i przeanalizowali techniki stosowane do izolacji ciężkiego izotopu 

wodoru. Po przedstawieniu różnych chemicznych i fizycznych argumentów za jego 

istnieniem autorzy rozważyli różne metody rozdzielania izotopów i wywnioskowali, że 

największą szansę na powodzenie daje destylacja frakcyjna. Chociaż w innych przypadkach 

procedura ta nie była zbyt udana, argumentowali, że ma znacznie większą szansę na 

odniesienie sukcesu w przypadku wodoru, ponieważ stosunki masowe różnych jego izotopów 

są znacznie większe niż w przypadku cięższych pierwiastków. Aby sprawdzić, jak skuteczna 

jest destylacja frakcjonowana dla wodoru, H.C. Urey i jego współpracownicy najpierw 

obliczyli przybliżoną prężność par izotopów trzech cząsteczek: 1H (zwykły wodór), 2H 

(deuter) i 3H (tryt) w równowadze ze stałymi fazami. Im większa jest różnica ciśnienia pary 

dla różnych izotopów, tym łatwiej można je rozdzielić metodą destylacji frakcyjnej. Badacze 
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stwierdzili, że obliczona prężność par dla cząsteczki 2H powinna wynosić około jednej 

trzeciej wielkości dla zwykłej cząsteczki wodoru, gdy gaz jest w równowadze z fazą stałą, w 

temperaturze punktu potrójnego11 zwykłego wodoru. Zastosowana matematyczna procedura 

nie daje jednak dokładnego opisu sytuacji eksperymentalnej. Ponieważ frakcjonowanie 

prowadzi się z fazy ciekłej, trzeba znać prężność pary fazy gazowej w równowadze właśnie z 

nią, a nie z fazą stałą. Ze względu na to, że teoria płynów była niezadowalająco opracowana 

w czasie wykonywania eksperymentu, autorzy stwierdzili po prostu, że stosunek ciśnienia 

cieczy dla gazu w równowadze z fazą ciekłą zbliżoną do temperatury krzepnięcia powinien 

być w przybliżeniu taki sam jak dla ciała stałego. Z tego argumentu wywnioskowali, że 

destylacja frakcyjna może dać dobry rezultat, ponieważ najlżejszy izotop (zwykły wodór) 

odparuje szybciej niż izotopy cięższe. 

F.G. Brickwedde przygotował trzy różne partie ciekłego wodoru; jedna z nich miała 

objętość sześciu litrów, a dwie pozostałe – po cztery. Sześciolitrową partię odparowywałł w 

temperaturze wrzenia ciekłego wodoru, 20,4K, a gaz odparowujący z ostatnich kilku 

centymetrów sześciennych cieczy zebrałł do analizy. Dwie czterolitrowe partie odparował w 

temperaturze zbliżonej do punktu potrójnego dla normalnego wodoru, czyli 13,95K, i zebrał 

gaz odparowujący z ostatnich kilku centymetrów cieczy. Każdą z próbek gazu wprowadzono 

następnie do rurki wyładowczej, a emitowane światło analizowano za pomocą spektrografu. Z 

prostej teorii Bohra wynika, że w przypadku atomów o danej liczbie atomowej linie 

spektralne powinny być nieco różne dla poszczególnych atomów z jądrami różniącymi się 

między sobą masą, czyli dla różnych izotopów. Stąd ciężkie atomy wodoru powinny dawać 

linie widmowe o nieco innych długościach fal niż te charakterystyczne dla lżejszych atomów 

wodoru. Po dokonaniu pomiarów spektroskopowych stwierdzono, że próbka gazu 

odparowana w 20K nie zawierała składnika dającego inne widmo poza liniami odpowiednimi 

dla wodoru 1H (bez uwzględnienia spektrum rotacji cząsteczkowej), ale każda z dwóch 

próbek odparowanych w temperaturze 13,95K pokazywała słabe linie emisyjne w pozycjach 

oczekiwanych dla izotopu wodoru o masie 2. Oczekiwano, że lepsze rozdzielenie izotopowe 

nastąpi w niższej temperaturze, więc pojawienie się linii 2H w tym eksperymencie dodatkowo 

uwiarygodniało wynik. 

                                                            
11 Punkt potrójny to stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech fazach termodynamicznych 

równocześnie w równowadze termodynamicznej. Punkt ten określony jest przez swoją temperaturę i swoje 
ciśnienie. Na diagramie fazowym, ukazującym zależności ciśnienia od temperatury stanów równowagi faz, jest 
to punkt przecięcia krzywych równowagi fazowej substancji odpowiadający stanowi równowagi trwałej trzech 
stanów skupienia (ciało stałe, ciecz, gaz). 
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Harold Clayton Urey, syn duchownego, urodził się w Walkerton w stanie Indiana 

USA 25 kwietnia 1893 r. Gdy miał sześć lat, jego ojciec zmarł, a matka ponownie wyszła za 

mąż, znowu za duchownego. Podstawową naukę odbył w szkołach publicznych w Indianie, 

gdzie w 1911 r. skończył szkołę średnią. Nie będąc w stanie opłacić nauki w college’u, przez 

kilka lat nauczał w wiejskich szkołach. Na University of Montana dostał się w 1914 r. Trzy 

lata później uzyskał tytuł licencjata z chemii. Po wybuchu I wojny światowej pracował w 

Filadelfii w fabryce chemicznej zajmującej się produkcją na cele wojenne. Później określił to 

doświadczenie jako najszczęśliwsze, ponieważ przekonało go, że to praca naukowa, a nie 

chemia przemysłowa, stanowi jego główne zainteresowanie. Na Uniwersytecie Montana 

został wykładowcą chemii. Pięć lat później, w 1921 r., wyjechał na Uniwersytet Kalifornijski 

w Berkeley, by uzyskać doktorat z chemii u prof. Gilberta N. Lewisa. Lewis był inspirującym 

nauczycielem i liderem w dziedzinie chemii, co miało niewątpliwie duży wpływ na karierę H. 

C. Ureya. Po obronieniu doktoratu Urey otrzymał stypendium American–Scandinavian 

Foundation, które wykorzystał na roczne studia podoktorskie w Instytucie Fizyki 

Teoretycznej Bohra w Kopenhadze. W 1924 r. powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie 

przez pięć lat był asystentem na Johns Hopkins University w Baltimore. W tym czasie napisał 

wraz z Arthurem E. Ruarkem książkę Atoms, Molecules and Quanta, opublikowaną w 1930 r. 

W 1929 przyjął stanowisko profesora chemii na Uniwersytecie Columbia. Wkrótce potem 

rozpoczął badania, za które otrzymał w 1934 r. Nagrodę Nobla.  

Jak wspomnieliśmy, H.C. Urey prowadził prace badawcze na Uniwersytecie Columbia 

m.in. wraz z doktorem Ferdinandem G. Brickwedde’em, późniejszym kierownikiem Sekcji 

Kriogenicznej Amerykańskiego Biura Standardów (U.S. National Bureau of Standards), oraz 

doktorem George’em M. Murphym. Badania nad ciężkim wodorem i metodami zatężania 

stabilnych izotopów prowadzili oni aż do zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w II 

wojnę światową. Ponieważ H.C. Urey był specjalistą w separacji izotopów, został 

wyznaczony do kierowania grupą określoną mianem Laboratorium SAM (Substitute Alloy 

Materials), założoną na Uniwersytecie Columbia do zbadania możliwości rozdziału izotopów 

uranu 235 i 238 dla celów konstrukcji bomby atomowej. Laboratorium to było częścią 

projektu Manhattan District, a następnie stało się laboratorium badawczym, które dostarczyło 

podstawowych danych niezbędnych do budowy wielkoskalowego zakładu separacji izotopów 

zbudowanego przez Kellex Corporation w Oak Ridge w stanie Tennessee.  

Pod koniec wojny H.C. Urey dołączył do Instytutu Badań Jądrowych na 

Uniwersytecie w Chicago. Jego zainteresowania naukowe rozwinęły się wówczas w nowych 

kierunkach. Uczony rozpoczął prace nad takimi zagadnieniami, jak pochodzenie Ziemi i 
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układu planetarnego, ewolucja życia na Ziemi i temperatury oceanów w minionych epokach 

geologicznych. W 1952 r. Yale University Press  wydało jego książkę The Planets, Their 

Origin and Development. W 1958 r. H.C. Urey opuścił Chicago, aby objąć katedrę profesora 

chemii na Uniwersytecie Kalifornijskim w La Jolla. Pozostał tam aż do śmierci 5 stycznia 

1981 r. 

Odkrycie	neutronu:	sir	James	Chadwick	(1891–1974)	

W drugiej dekadzie XX w. fizycy zajmowali się głównie zewnętrznymi obszarami 

atomu i rozwojem teoretycznych procedur niezbędnych do zrozumienia zachowania 

elektronów podczas przemieszczania się wokół jądra. Trzecia dekada tego stulecia oznaczała 

z kolei eksplorację samego jądra. Na długo przed latami 30. Ernest Rutherford użył 

cząsteczek alfa emitowanych z radioaktywnych jąder do badania innych atomów, a w 1929 

George Gamow zastosował mechanikę kwantową do analizy i wyjaśnienia emisji cząstek alfa. 

Przeprowadzenie szczegółowych badań eksperymentalnych jądra nastręczało jednak wiele 

trudności, a ponadto nie opracowano jeszcze wówczas modelu teoretycznego, który mógłby 

wyjaśnić nawet najbardziej elementarne obserwowane właściwości jąder atomowych. 

Ładunek elektryczny w jądrze atomowym zwiększa się o jednostkę, kiedy przechodzimy w 

układzie okresowym od jednego pierwiastka do drugiego, więc do spenetrowania 

odpychającej bariery Coulomba otaczającej cięższe jądra konieczne są bardzo 

wysokoenergetyczne protony lub cząstki alfa. Elektrony nie są wystarczająco masywne, aby 

można je było zastosować do badania jądra atomowego. Ponieważ przed 1932 r. tylko te 

cząstki były dostępne dla fizyków, ilość badań jądrowych była wtedy z konieczności skąpa. 

Wprawdzie E. Rutherfordowi udało się doprowadzić do przemian jądrowych, ale tylko na 

bardzo małą skalę, ponieważ miał do dyspozycji jedynie niewielkie ilości materiału 

radioaktywnego. Wraz z konstrukcją cyklotronu przez E.O. Lawrence’a i opracowaniem 

liniowych modeli tego urządzenia dostępne stały się wiązki protonów o wysokiej energii, ale 

znowu w raczej niewielkich ilościach i o energiach, które były odpowiedne tylko do pracy z 

lekkimi jądrami. 

Jeszcze poważniejsze od praktycznych problemów utrudniających badania jądrowe 

były sprzeczności teoretyczne. Podstawowa trudność brała się z próby wyjaśnienia masy jądra 

i jego ładunku w kategoriach podstawowych cząstek znanych w tamtym czasie – elektronu i 

protonu. Zupełnie naturalne było przypuszczenie, że jądro atomu składa się z elektronów i 

protonów, ponieważ protony były naładowane dodatnio, a elektrony były emitowane przez 

radioaktywne jądra. Aby zilustrować naturę pojawiającej się tu trudności, rozważmy jądro 
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atomu helu, czyli cząstkę alfa. Wiemy, że jego masa jest prawie czterokrotnie większa niż 

masa pojedynczego protonu. Naszym pierwszym naturalnym krokiem byłoby więc założenie, 

że zawiera ono cztery protony, co wyjaśnia jego masę. Dałoby nam to jednak jądro z 

dwukrotnością obserwowanego ładunku. Aby przezwyciężyć tę niekonsekwencję, wystarczy, 

jak się wydaje, dodać dwa elektrony do czterech protonów wewnątrz jądra. Mamy wtedy 

strukturę, która wydaje się odzwierciedlać rzeczywistość. Tak właśnie wyglądał wczesny 

model. Wydawał się on zadowalający aż do momentu pojawienia się mechaniki kwantowej i 

zasady nieoznaczoności – stało się wówczas jasne, że elektron nie może przebywać w jądrze, 

ponieważ nie ma w nim miejsca na jego falę.  

Rozważmy teraz zastosowanie zasady nieoznaczoności do elektronu w jądrze. 

Ponieważ możemy obliczyć wielkość dowolnego jądra, możemy również poznać położenie 

elektronu, który, zgodnie z założeniem, w nim się znajduje, z ogromną dokładnością – rzędu 

wielkości jądra. Ale jeśli zastosujemy zasadę nieoznaczoności, to okaże się, że istnieje 

odpowiednio wysoka niepewność pędu, a zatem i energii kinetycznej elektronu. W 

rzeczywistości proste obliczenie na podstawie wzoru na długość fali de Brogliego pokazuje, 

że elektron musiałby poruszać się wewnątrz jądra z tak dużą prędkością, że nie mógłby zostać 

uwięziony przez siły, jakie tam panują. Mówiąc krótko, pakiet falowy opisujący elektron w 

jądrze jest tak szeroki, że nie może być zawarty w jądrze.  

Istnieje jeszcze jedna przeszkoda na drodze do przebywania elektronów w jądrach. 

Odnosi się ona do właściwości spinowych elektronów, protonów i jąder. Elektrony i protony 

mają ten sam spin, który możemy przyjąć jako połowę jednostki (faktycznie jest to połowa 

podstawowej jednostki momentu pędu, która jest stałą Plancka podzieloną przez 2). Jeśli 

jądro składałoby się z elektronów i protonów, jego spin byłby sumą spinów cząstek 

składowych. Generalnie spiny te układają się w taki sposób, aby znosić się w parach. Oznacza 

to, że spin jądra powinien wynosić zero lub ½, w zależności od tego, czy całkowita łączna 

liczba elektronów i protonów jest parzysta czy nieparzysta. Jako przykład rozważmy jądro 

azotu, które musi zawierać co najmniej 7 protonów, aby uwzględnić jego dodatni ładunek. Z 

kolei aby uzasadnić masę atomu równą 14 jednostkom, protonowo-elektronowy model jądra 

musiałby zawierać w jądrze 7 dodatkowych protonów oraz, aby uzyskać dodatni ładunek 

równy 7, 7 elektronów. To jednak prowadzi do obecności 21 cząstek w jądrze, a tym samym 

spin jądra azotu musiałby wynosić ½ lub pewną nieparzystą całkowitą wielokrotność tej 

wartości. Eksperymenty pokazują natomiast, że jego spin jest równy zeru. Ten model jest 

zatem nie do utrzymania.  
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Sprzeczność ta została usunięta z teorii jądrowej w 1932 r., kiedy James Chadwick 

udowodnił istnienie nowego rodzaju cząstek: neutronów. W artykule opublikowanym w tym 

roku w „The Proceedings of the Royal Society” J. Chadwick dokładnie przeanalizował 

eksperymenty W. Bothe’a i H. Beckera, a także Irène i Frédérica Joliot-Curie i H.C. 

Webstera, polegające na bombardowaniu lekkich pierwiastków cząstkami alfa. Do tej pory 

sądzono, że promieniowanie emitowane w wyniku tych bombardowań ma charakter 

elektromagnetyczny (fotony), chociaż o niezwykle wysokiej energii. J. Chadwick genialnie 

pokazał, że protony wyrzucane przez to promieniowanie z materiału zawierającego wodór (na 

przykład wosk parafinowy) nie zachowują się zgodnie z przyjętym schematem 

przewidzianym przez ugruntowaną teorię. Ponadto wskazał, że nie istnieje mechanizm 

jądrowy, który mógłby spowodować tak wysoko energetyczne promieniowanie 

elektromagnetyczne z jąder atomów bombardowanych cząstkami alfa. W wyniku tych 

rozważań zdecydował się przeprowadzić dalsze eksperymenty, podczas których 

skoncentrował się na promieniowaniu emitowanym przez beryl bombardowany cząstkami 

alfa. Z doświadczeń tych wywnioskował, że jedynym sposobem uwzględnienia efektów 

promieniowania berylowego było albo zaniechanie stosowania zasady zachowania energii i 

pędu, albo przyjęcie innej hipotezy o naturze samego promieniowania. Jak zaznaczył, 

wszystkie trudności znikają, jeśli promieniowanie emitowane przez bombardowany beryl 

postrzega się nie jako elektromagnetyczne, ale jako składające się z neutralnych cząstek o 

masach równych masie protonu. Z powodu dużej masy takiej cząstki może ona łatwo wybijać 

atomy z różnych materiałów z prędkościami, które J. Chadwick i inni badacze zaobserwowali, 

gdy promieniowanie berylu uderzało w materię. Ponadto te neutralne cząstki nie mają 

ładunku, a zatem nie są odpychane przez pola elektryczne otaczające jądra, a tym samym są 

silnie penetrujące.  

Podczas bombardowania różnych substancji neutronami J. Chadwick niewątpliwie 

uzyskał sztuczne radioaktywne izotopy, nie zdając sobie z tego sprawy. Dopiero kilka lat 

później systematyczne badanie takiej radioaktywności zostało przeprowadzone przez 

małżeństwo Irène i Frédérica Joliot-Curie i niezależnie przez Enrico Fermiego.  

Interesującym punktem w historii wprowadzenia do nauki neutronu jest to, że, jak 

zauważył J. Chadwick, potrzeba takiej cząstki została dostrzeżona przez E. Rutherforda już w 

1920 r. W latach dwudziestych i wczesnych trzydziestych XX w. światowe centrum badań 

naukowych znajdowało się w Niemczech. W Stanach Zjednoczonych badania podstawowe 

były prowadzone na znacznie mniejszą skalę. Gdyby więc  E. Rutherford przeprowadził 
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odpowiednie eksperymenty, to najprawdopodobniej bomba atomowa zostałaby opracowana 

najpierw w Europie, bez wątpienia przez Niemców. 

Aby zobaczyć, w jaki sposób neutron pokonał trudności, które nękały fizyków 

jądrowych, ponownie rozważmy jądro azotu. Możemy wyjaśnić jego ładunek i masę, 

wprowadzając zaledwie 7 protonów i 7 neutronów, a ponieważ każda z tych cząstek ma 

połowę jednostki spinu (neutron ma takie same właściwości spinowe jak elektron), spin jądra 

musi być zerowy lub mieć wartość całkowitą. Akurat w przypadku jądra azotu wartość ta jest 

równa zeru, co zostało określone eksperymentalnie. Ponadto w jądrze jest wystarczająco dużo 

miejsca, aby pomieścić neutron. Oczywiście nadal obowiązuje zasada nieoznaczoności, a 

nieokreśloność pędu neutronu w jądrze jest tak duża, jak w przypadku elektronu. Masa 

neutronu jest jednak około 2000 razy większa od masy elektronu, a tym samym jego energia 

kinetyczna, związana z taką samą wielkością pędu, jest około 2000 razy mniejsza. Dzięki 

temu neutron może pozostać w jądrze.  

W drugiej części pracy opublikowanej w „The Proceedings of the Royal Society” J. 

Chadwick stwierdził, że neutron jest kombinacją protonu i elektronu, ponieważ nie ma 

ładunku, a jego masa jest nieco mniejsza niż masa atomu wodoru, ale większa niż masa 

samego protonu. Zgodnie z tym punktem widzenia, utrzymywanym przez wielu fizyków w 

okresie bezpośrednio po odkryciu neutronu, przyjęto, że cząstka ta ma strukturę złożoną. 

Jednakże, głównie w wyniku prac W. Heisenberga, złożony obraz struktury został niebawem 

odrzucony, a neutron stał się przedstawicielem rodziny cząstek podstawowych, takich jak 

elektron, proton, pozyton i foton. Obecnie uważamy, że neutron i proton to dwa różne stany 

energetyczne tej samej podstawowej cząstki – nukleonu. Ponieważ neutron jest bardziej 

masywny niż proton, reprezentuje nukleon w stanie o wyższej energii. Pozostawiony sam 

sobie neutron rozpada się na proton z emisją elektronu i neutrina. Z eksperymentów wynika, 

że neutron ma okres półtrwania około 12 minut. W normalnych warunkach wewnątrz jądra 

siły działające pomiędzy protonem a neutronem zapobiegają jego przekształceniu w proton. 

Ale w jądrach, w których liczba neutronów jest znacznie większa niż liczba protonów, 

zachodzi proces rozpadu z emisją elektronów (promieniowanie beta). Jedną z konsekwencji 

tego rozpadu jest potrzeba wprowadzenia jeszcze jednej podstawowej cząstki: jej nazwę, 

neutrino, jako pierwszy zasugerował E. Fermi. Istnienie takiej cząstki postulował już 

wcześniej Wolfgang Pauli – miała ona wyjaśnić pewną rozbieżność w równowadze spinu i 

energii jąder rozpadających się z emisją promieniowania beta. Kiedy neutron zamienia się w 

proton, z emisją elektronu, całkowity spin jądra przestaje się równoważyć. Proces rozpoczyna 

się od połowy jednostki spinu dla neutronu, a kończy dwiema połówkami, odpowiednio dla 
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elektronu i protonu. Jedynym sposobem utrzymania równowagi całkowitego spinu może być 

wprowadzenie kolejnej połowy jednostki spinu, która przynależy do neutrina. Prowadzi to 

również do prawidłowego bilansu energetycznego, gdyż rozpad beta bez neutrin naruszałby 

zasadę zachowania energii.  

W 1920 r. E. Rutherford zaproponował istnienie neutralnej cząsteczki, utworzonej 

przez połączenie elektronu i protonu, jako pierwszy krok przy powstawaniu jądra atomowego. 

Opierając się na tej koncepcji, J.L. Glasson i J.K. Roberts usiłowali zaobserwować jej 

powstawanie, prowadząc eksperymenty polegające na działaniu elektronów na gazowy 

wodór, ale bez powodzenia. Pierwsza udana próba wykrycia neutralnej cząstki, teraz 

nazywanej neutronem, została dokonana w 1932 r. przez J. Chadwicka, który przeanalizował 

eksperymenty przeprowadzone przez Irène i Frédérica Joliot-Curie. James Chadwick był 

doskonale przygotowany do prowadzenia precyzyjnych i pomysłowych eksperymentów – 

takich, jakie doprowadziły do odkrycia neutronu.  

J. Chadwick urodził się w Cheshire, w Anglii, 20 października 1891 r. jako syn Johna 

Josepha Chadwicka i Ann Mary Knowles. Po ukończeniu Manchester High School rozpoczął 

w 1908 r. studia na Uniwersytecie w Manchesterze, a trzy lata później ukończył Honors 

School of Physics. Następnie rozpoczął pracę z E. Rutherfordem w Manchester Physical 

Laboratory, gdzie otrzymał stopień magistra. W 1913 r. uzyskał stypendium, dzięki któremu 

mógł wyjechać do Berlina, gdzie pracował u profesora Hansa Geigera. W Niemczech 

pozostał do 1914 r., czyli wybuchu I wojny światowej i swojego internowania. W 1919 r. 

powrócił do Anglii i podjął współpracę z E. Rutherfordem w Cavendish Laboratory, skupiając 

się nad sztucznymi przemianami jąder lekkich pierwiastków w wyniku bombardowania 

cząstkami alfa. W 1921 r. został wybrany na członka Gonville and Caius College. W 1923 r. 

uzyskał stanowisko asystenta dyrektora w laboratorium Cavendisha, a w 1927 został 

członkiem Royal Society.  

W tym czasie  J. Chadwick aktywnie współpracował z E. Rutherfordem, prowadząc 

badania rozpadu jąder różnych atomów. Do 1924 r. zademonstrowali oni, że jądra wszystkich 

pierwiastków, poczynając od potasu (za wyjątkiem litu, węgla i tlenu), mogą zostać rozbite za 

pomocą cząsteczki alfa emitowanej z radu C. Idea istnienia neutralnej cząstki znajdującej się 

wewnątrz jądra była już w owym czasie dla J. Chadwicka bardzo istotna. We wrześniu 1924 

r. w liście do E. Rutherforda napisał: „Myślę, że będziemy musieli podjąć się poszukiwania 

neutronu. Wierzę, że mam plan, który może zadziałać, ale muszę najpierw skonsultować się z 

[Francisem] Astonem”. Swoje słynne eksperymenty z neutronami J. Chadwick rozpoczął w 

1931 r., po tym, jak Irène i Frédéric Joliot-Curie poinformowali, że promieniowanie berylu 
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wzbudzonego przez cząstki alfa może powodować emisję protonów z parafiny lub 

jakiejkolwiek innej substancji zawierającej wodór. H.C. Webster z Laboratorium Cavendisha, 

który wykrył i zbadał to dziwne promieniowanie berylowe, odkrył, że ma ono szczególne 

cechy, niepoddające się wyjaśnieniu za pomocą obowiązujących teorii. W szczególności 

zachowanie promieniowania berylowego nie mogło zostać wyjaśnione, jeśli przyjąć, że 

składa się ono z wysokoenergetycznych fotonów. J. Chadwick zatem rozpoczął swoje badania 

od hipotezy, że promieniowanie to jest strumieniem neutralnych cząstek. Jak powiedział: 

„Zacząłem od razu badanie tego nowego efektu stosując różne metody – licznik, komorę 

mgłową i wysokociśnieniową komorę jonizacyjną”. Dzięki tym przyrządom, 

zaprojektowanym do wykrywania cząstek materialnych a nie fotonów, w 1932 r. odkrył 

neutron. Odkrycie to było początkiem gwałtownego rozwoju fizyki jądrowej, którego 

kulminacją stało się rozszczepienie uranu i opracowanie reaktora atomowego.  

Za swoje odkrycia James Chadwick otrzymał w 1932 r. Medal Hughesa nadawany 

przez Royal Society, a w 1935 r. Nagrodę Nobla. W tym samym roku opuścił Cambridge i 

przyjął katedrę fizyki na Uniwersytecie w Liverpoolu. Podczas II wojny światowej pracował 

w Stanach Zjednoczonych jako szef Brytyjskiej Misji przy Projekcie Manhattan. Po wojnie, w 

1948 r. wrócił do Anglii i przeszedł na emeryturę. W latach 1957–1962 był członkiem 

brytyjskiego Urzędu do spraw Energii Atomowej. W 1945 r. uzyskał szlachectwo. Oprócz 

Nagrody Nobla otrzymał takie nagrody i wyróżnienia jak Medal Copleya w 1950 r., Medal 

Franklina w 1951 r., a także doktoraty honoris causa uniwersytetów w Reading, Dublinie, 

Leeds, Oksfordzie i McGill. Był członkiem kilku zagranicznych akademii. Zmarł 24 lipca 

1974 r. w Cambridge. 

Wkład	Fermiego	w	badania	nad	atomem:	Enrico	Fermi	(1901–1954)	

Fizyka jako dziedzina naukowa narodziła się we Włoszech pod koniec XVI w. wraz z 

odkryciami Galileusza. Na początku XX w. centrum nauki przeniosło się na wielkie 

niemieckie uniwersytety, które przyciągnęły badaczy z Anglii i kontynentu. We Włoszech 

natomiast fizyka rozwijała się w tym czasie powoli. Przez pierwsze dwie dekady XX w. nie 

było włoskiego fizyka o międzynarodowej randze dorównującej takim uczonym, jak lord 

Kelvin, H. Poincaré, H. Lorentz czy M. Planck. Kiedy jednak fizyka weszła w latach 

dwudziestych ubiegłego stulecia w złoty wiek, wraz z ekscytującym rozwojem fizyki 

kwantowej i struktury atomowej, pojawił się Enrico Fermi. Samodzielnie, bez korzystania z 

osiągnięć europejskich szkół naukowych, wyniósł fizykę włoską na sam szczyt. Obdarzony 

kreatywnością, wielkim talentem matematycznym oraz prawdziwym geniuszem do tworzenia 
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teorii i sprawdzania jej w eksperymencie uczony przyciągnął do Rzymu najlepszych włoskich 

fizyków, którzy zorganizowali to, co stało się znane jako rzymska szkoła fizyki. Już od 1934 

r. dzięki wysiłkom E. Fermiego i grupy jego współpracowników Rzym był ważnym 

ośrodkiem badań jądrowych. Do czasu, gdy E. Fermi opuścił Włochy – w 1938 r.,  tym 

samym, w którym zdobył Nagrodę Nobla – założona przez niego szkoła stała się mekką dla 

młodych uczonych z wielu krajów: zarówno dla fizyków, jak i  przedstawicieli innych 

dziedzin, czołowych naukowców tamtych czasów. 

W swoich pierwszych pracach E. Fermi, wówczas zaledwie 20-letni, zajmował się 

relatywistyczną elektrodynamiką, w szczególności masą elektromagnetyczną naładowanych 

cząstek, takich jak elektrony, oraz ogólnym problemem równoważności masy grawitacyjnej i 

bezwładnościowej. Udowodnił wówczas ważne twierdzenia rachunku różniczkowego, czyli w 

matematyce stosowanej m.in. w ogólnej teorii względności. Krótko potem rozpoczął badania 

problemów teoretycznych z zakresu mechaniki klasycznej rządzących grupami ciał i 

zaciekawił się szczególnie mechaniką statystyczną. To zainteresowanie doprowadziło go do 

analizy mechaniki statystycznej gazu składającego się z cząstek, które podlegają zasadzie 

wykluczenia Pauliego, czyli cząstek o spinie połówkowym. Z tej analizy E. Fermi 

wyprowadził swoje słynne statystyki kwantowo-mechaniczne, niezależnie, ale nieco później, 

opracowane przez P. Diraca i obecnie znane jako statystyki Fermiego–Diraca. Fermi szybko 

zdał sobie sprawę ze znaczenia swoich wyników dla zrozumienia zachowania bardzo gęstej 

materii, ale i ciał stałych. Jego kolejna seria publikacji dotyczyła mechaniki kwantowej 

metali, w myśl której elektrony są traktowane jako zdegenerowany gaz, czyli taki w którym 

jednej wartości energii odpowiada wiele stanów kwantowych układu. Prace te stały się 

podstawą nowoczesnej fizyki ciała stałego: stanowią fundament analizy białych karłów i 

ewolucji gwiazd w ich supergęstej fazie. 

E. Fermi opracował swoją mechanikę statystyczną, stosując kwantyzację do 

cząsteczek gazu. Rozumował, że ponieważ w bardzo niskich temperaturach zarówno ciepło 

właściwe, jak i równanie stanu gazu różnią się od klasycznych wyrażeń, pewien rodzaj 

degeneracji musi zostać wprowadzony w taki sposób, jaki można uwzględnić tylko w teorii 

kwantowej. A. Einstein wykazał już, że ciepło właściwe ciał stałych w niskiej temperaturze 

nie może być opisane bez kwantowania drgań cząsteczek. Co więcej, S.N. Bose i A. Einstein 

niezależnie opracowali nowy rodzaj mechaniki statystycznej dla gazów. Ta statystyka, oparta 

na teorii kwantowej, prowadzi do równania stanu gazu innego niż równanie klasyczne. 

Rzeczywiście S.N. Bose wprowadził nowe statystyki w celu uzyskania formuły 

promieniowania Plancka dla gazu fotonowego. Statystyki Bosego–Einsteina i statystyki 
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Fermiego są podobne, ponieważ uwzględniają kwantowe własności materii. W rzeczywistości 

można wykazać, że każdy z tych dwóch rodzajów statystyk jest równoważny uwzględnieniu 

właściwości falowych cząstek. Różnią się one jednak sposobem, w jaki kwantyzacja jest 

stosowana do opisu gazu. Obszar porozumienia między tymi dwiema statystykami, a także 

miejsce, w którym łączą się one z klasycznymi statystykami Boltzmanna, jest związany z 

tożsamością cząsteczek tworzących gaz. Statystyki klasyczne powstają przy założeniu, że 

konkretny stan gazu (jego ciśnienie i temperatura dla danej objętości) jest określony przez 

sposób rozmieszczenia cząsteczek w objętości gazu przy uwzględnieniu ich ruchów. W 

dyskusji o statystykach Bosego zwróciliśmy uwagę, że każdy stan klasyczny jest określony 

przez konkretny podział cząsteczek w danym elemencie objętości, zgodnie z możliwymi 

stanami energii i pędu. W klasycznej analizie każdej cząsteczce przypisuje się własną 

tożsamość i zakłada się, że każdą cząsteczkę można odróżnić od dowolnej innej. Takie 

podejście prowadzi do statystyki klasycznej, czyli Boltzmanna. Zarówno statystyki Bosego, 

jak i statystyki Fermiego są podobne do statystyk klasycznych w tym sensie, że również 

określają stan systemu pod względem sposobu, w jaki cząsteczki w danym elemencie 

objętości są rozdzielane między możliwe stany energii i pędu. Jednakże po zliczeniu liczby 

różnych rozkładów, które mogą prowadzić do danego stanu gazu (danej temperatury i 

ciśnienia), zarówno S.N. Bose, jak i E. Fermi stwierdzili, że wszystkie cząsteczki są dokładnie 

takie same. W konsekwencji nie można odróżnić dwóch różnych rozkładów obejmujących 

jedynie wymianę dowolnych dwóch cząsteczek i należy je traktować jako identyczne. Ta 

tożsamość wszystkich cząsteczek (zakładając oczywiście, że nasz gaz składa się tylko z 

jednego rodzaju cząsteczki, takiej jak wodór) i niemożność odróżnienia jednej od drugiej 

wynikają z właściwości falowych cząstek, ponieważ nie ma sposobu na rozróżnienie między 

dwiema podobnymi falami.  

Ta metoda zliczania cząsteczek odróżnia statystyki kwantowe od klasycznych i jest 

wspólna dla podejścia E. Fermiego i S.N. Bosego. Różnią się one jednak od siebie sposobem, 

w jaki cząsteczki w danym małym elemencie objętości są przypisane do różnych stanów 

energii i pędu. W statystykach Bosego nie ma ograniczeń co do liczby cząsteczek, które mogą 

być przypisane do danego stanu energii i pędu. W statystykach Fermiego sytuacja wygląda 

zupełnie inaczej. E. Fermi kierował się odkryciem W. Pauliego, że elektrony wewnątrz atomu 

układają się w taki sposób, aby żadne dwa z nich nie miały tego samego zestawu czterech 

liczb kwantowych; to znaczy, że żaden z nich nie znajduje się w tym samym stanie ruchu. 

Innymi słowy elektrony wpływają na siebie wzajemnie w taki sposób, aby wykluczyć 

identyczny ruch w tym samym elemencie objętości. Jest to dobrze znana zasada wyłączności, 
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którą omawiamy w innym miejscu tej książki. E. Fermi zastosował zasadę Pauliego do 

stworzenia statystyk dla gazu doskonałego. Rozumował, że gdyby cząstki gazu nie miały 

wpływu na siebie (jak zakłada się w przypadku klasycznego gazu doskonałego), to gaz nigdy 

nie wykazywałby degeneracji w niskich temperaturach. Dlatego uczony wprowadził pojęcie 

wpływu jednej cząsteczki na drugą. Nie chciał, aby był to typowy przykład klasycznego 

wpływu wyrażający się w kategoriach sił między cząsteczkami. Jeśli między cząsteczkami 

działają siły, to sytuacja staje się taka sama, jak w przypadku klasycznym. Natomiast nowy 

rodzaj oddziaływania między dowolnymi dwiema cząsteczkami, wprowadzony przez E. 

Fermiego, ma charakter kwantowo-mechaniczny i wynika z faktu, że nie można odróżnić 

dwóch cząsteczek od siebie. Wprowadził on więc zasadę Pauliego, dzięki czemu ograniczył 

liczbę sposobów, w jakie cząsteczki w gazie mogą się poruszać. Założył, że w każdym małym 

elemencie objętości gazu żadna z dwóch cząsteczek nie może znajdować się w tym samym 

stanie ruchu (mieć tę samą energię i kierunek ruchu) czyli, zgodnie z zasadą Pauliego, nie 

może mieć tego samego zestawu liczb kwantowych.  

Statystyki Fermiego zostały po raz pierwszy wyjaśnione w artykule On Quantizing an 

Ideal Monatomic Gas. Około sześciu miesięcy później P. Dirac opublikował wyniki swoich – 

niezależnych – badań na ten temat, w efekcie czego uzyskały one uzyskały nazwę statystyk 

Fermiego–Diraca. Artykuł E. Fermiego, jedno z arcydzieł rozumowania w dziedzinie fizyki 

teoretycznej, jest doskonałym przykładem jego podejścia do problemu. Rozumowanie 

przedstawione jest z taką prostotą, że każda osoba znająca elementarne rachunki może 

podążać za zawartą w nim matematyką. Przez cały czas autor kładzie nacisk na fizyczną treść 

teorii; formalizm matematyczny służy jedynie wyjaśnieniu fizyki. E. Fermi rozpoczął artykuł 

stwierdzeniem, że klasyczna termodynamika prowadzi do stałego ciepła cząsteczkowego dla 

gazu, podczas gdy dane eksperymentalne wskazują, że ciepło takie zanika w zerze 

absolutnym – z tego powodu konieczne jest kwantowanie ruchów cząsteczek gazu. Następnie 

zaproponował przeprowadzenie nowej kwantyzacji, wykorzystującej zasadę Pauliego. 

Ponadto przedstawił każdą cząsteczkę jako znajdującą się w polu sił zewnętrznych, dzięki 

czemu jej ruch był okresowy i można go było scharakteryzować za pomocą zbioru liczb 

kwantowych. E. Fermi zwrócił uwagę, że model ten jest tylko uproszczeniem, które można 

zastąpić przez wykorzystanie dowolnej liczby innych rodzajów pól siłowych, i uzyska się ten 

sam wynik. Następnie zapisał zbiór liczb kwantowych określających ruch każdej cząsteczki. 

(Są to dobrze znane liczby kwantowe oscylatora harmonicznego: liczba całkowita dla 

każdego stopnia swobody ruchu). Ruch każdej cząsteczki opisał trzema liczbami 

całkowitymi, po jednej dla każdego z trzech wzajemnie prostopadłych kierunków w 
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przestrzeni. Dalej zastosował zasadę Pauliego, narzucając warunek, że żadna z dwóch 

cząsteczek w gazie nie może mieć tego samego zestawu liczb całkowitych opisujących ruch. 

W konfiguracjach zliczających wszystkie cząsteczki takie przypadki muszą być traktowane 

jako identyczne, tak aby dwie konfiguracje różniące się tylko permutacją cząsteczek były 

takie same. To postępowanie nałożyło warunek na to, w jaki sposób dana ilość energii w 

gazie może zostać rozdzielona pomiędzy cząsteczki, ponieważ energia oscylatora 

harmonicznego (w tym przypadku cząsteczki) jest określona przez jego liczby kwantowe. 

Tylko jedna cząsteczka może być w spoczynku (mieć energię zerową), tylko trzy poruszają 

się z jednym kwantem energii każda, nie więcej niż sześć porusza się z dwoma kwantami 

energii, i tak dalej. Takie zastosowanie zasady wykluczenia umożliwiło E. Fermiemu 

uzyskanie ogólnego wzoru opisującego sposób, w który całkowita energia kinetyczna w gazie 

może zostać rozdzielona pomiędzy N cząsteczek. Na tej podstawie był on w stanie zapisać 

wzór na liczbę cząsteczek o danej energii w gazie o danej temperaturze wyrażonej w skali 

bezwzględnej w funkcji temperatury, co doprowadziło do nowego równania stanu gazu. 

Statystyka tak uzyskanego zdegenerowanego gazu została wykorzystana wkrótce po tym, jak 

Arnold Sommerfeld wyjaśnił właściwości metali dzięki założeniu, że elektrony w metalu 

zachowują się jak zdegenerowany gaz.  

Paul Dirac wykazał później, że statystyki Bosego–Einsteina, nieograniczające liczby 

cząsteczek, które można przypisać do tego samego stanu ruchu, oraz statystyki Fermiego–

Diraca, które ograniczają do jednej liczbę cząsteczek w każdym stanie energii, są 

jednocześnie konsekwencją zasad mechaniki kwantowej oraz szczególnymi przypadkami 

bardziej ogólnej zasady symetrii. P. Dirac wykazał, że w przyrodzie występują dwa rodzaje 

cząstek, które muszą być opisane przez funkcje falowe o różnej symetrii. Cząstki takie jak 

elektrony, protony, neutrony i neutrina, które mają połowę jednostki spinu (lub nieparzystą 

wielokrotność połowy jednostki), są opisane przez funkcje falowe, których znaki zmieniają 

się, gdy współrzędne pozycji i spinu cząstek są zastępowane przez ujemne wartości w 

funkcjach falowych. Te cząstki są zgodne ze statystykami Fermiego–Diraca. Z kolei cząstki, 

które mają całkowitą wielokrotność jednostki spinu (takie jak fotony), są opisane za pomocą 

symetrycznych funkcji falowych (nie zmieniają znaku, gdy znak zmienia współrzędną) i są 

zgodne ze statystykami Bosego–Einsteina.  

Kolejnym rezultatem prac E. Fermiego o mechanice statystycznej był jego model 

atomu. Fermi rozumował, że chmurę elektronów otaczających jądro wewnątrz ciężkiego 

atomu można traktować jak zdegenerowany gaz, w którego przypadku zachodzi zasada 

Pauliego. Dzięki temu do atomu można zastosować statystyki Fermiego–Diraca. W ten 
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sposób E. Fermi pokazał, jak różne problemy atomowe mogą być traktowane statystycznie, a 

uzyskane wyniki odpowiadają wartościom eksperymentalnym. Chociaż był tego 

nieświadomy, podobną teorię opracował rok wcześniej L.H. Thomas. Dziś model ten jest 

określany jako model atomu Thomasa–Fermiego i ma podstawowe znaczenie w badaniu 

struktury krystalicznej i innych problemów półprzewodnikowych. 

W tym samym okresie, od około 1924 do 1928 r., E. Fermi zaangażował się w szeroki 

zakres problemów związanych z optyką, spektroskopią i strukturą cząsteczkową. Publikował 

prace dotyczące mechaniki kwantowej interferencji światła, spektroskopii atomów metali 

alkalicznych, struktury nadsubtelnej linii widmowych i momentów magnetycznych jąder oraz 

widm cząsteczkowych. Jego badania nad mechaniką kwantową interferencji światła były 

zainspirowane publikacjami P. Diraca na temat mechaniki kwantowej procesów emisji i 

absorpcji promieniowania. Po opanowaniu notacji Diraca przeformułował swoją teorię i 

przekształcił ją w znacznie prostszą i bardziej podatną formę matematyczną. Praca ta stała się 

jednym z najpopularniejszych artykułów zamieszczonych w „Reviews of Modem Physics” 

(1932) i przez lata służyła wszystkim fizykom jako wstęp do elektrodynamiki kwantowej. Jej 

treść posłużyła za podstawę serii kursów prowadzonych w Instytucie Henri Poincaré w 

Paryżu w 1929 r., a także rok później na Letniej Szkole Fizyki Teoretycznej na University of 

Michigan w Ann Arbor. E. Fermi stał się stałym gościem w szkole Ann Arbor: przebywał tam 

prawie każdego lata aż do momentu opuszczenia Włoch. W tym okresie formułował trendy w 

amerykańskiej fizyce i uczynił swój pobyt na Uniwersytecie Michigan jedną z najbardziej 

ekscytujących intelektualnych przygód w historii fizyki.  

Po tym niezwykle produktywnym okresie E. Fermi rozpoczął badania nad teorią 

jądrową. Problemy te zajmowały go przez większość kolejnych lat i doprowadziły do 

odkrycia samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej uranu i teorii stosu atomowego. 

Początkowy okres pracy naukowej E. Fermi spędził głównie we Włoszech. Z wyjątkiem 

niezobowiązującego roku w Getyndze, którego część poświęcił na wizytę w Lejdzie, miał 

bardzo niewielki bezpośredni kontakt z fizykami o międzynarodowej renomie. Kiedy jednak 

jego artykuły stały się znane coraz większej liczbie fizyków na całym świecie, zaczęto 

zapraszać go do udziału w międzynarodowych konferencjach i zaprezentowania swoich 

pomysłów. Pod koniec lat dwudziestych XX w. jego reputacja była już dobrze ugruntowana i 

został uznany za wybitnego przedstawiciela włoskiej fizyki. Pod koniec tej dekady podczas 

wielu międzynarodowych konferencji coraz więcej czasu i miejsca poświęcano problemom 

związanym z fizyką jądrową. Chociaż neutron nie został jeszcze odkryty, zebrano dane 

eksperymentalne wystarczające do zadania naukowcom biorącym udział w konferencjach 
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ważnych pytań z zakresu fizyki jądrowej. Dwa z takich problemów dotyczyły rozpadu beta 

(radioaktywności ciężkich jąder z emisją elektronów) i składu jąder. Ponieważ elektrony są 

emitowane z jąder podczas rozpadu beta, sądzono, że w skład jądra wchodzą zarówno 

protony, jak i elektrony – w takiej liczbie, aby dać prawidłowy ładunek i masę. Ale ten obraz 

pozostawał w sprzeczności z zasadami mechaniki falowej, w szczególności z zasadą 

nieoznaczoności Heisenberga. Ze względu na strukturę falową elektronu można było 

wykazać, że elektron w jądrze musiałby poruszać się z tak dużą energią kinetyczną, że nie 

mógłby być w nim utrzymywany przez znane siły. Ponieważ jądro jest bardzo małe, pozycja 

elektronu w jego wnętrzu byłaby tak dokładnie znana, że jego pęd, zgodnie z zasadą 

nieoznaczoności, byłby wyjątkowo duży, a zatem jego energia kinetyczna byłaby ogromna. 

Druga zagadka związana z rozpadem beta obejmowała energię emitowanego elektronu. 

Ponieważ wszystkie jądra tego samego pierwiastka radioaktywnego rozpadają się na 

identyczne, mniej masywne jądra z emisją elektronu, energia oddana przez każde jądro musi 

być zawsze taka sama. Mierzy się ją różnicą między masą początkowego jądra a masą 

końcowego. W związku z tym argumentowano, że każdy emitowany elektron powinien mieć 

taką samą energią kinetyczną – ale to nie zgadza się z obserwacją. W rozpadzie beta istnieje 

spektrum wartości energii dla emitowanych elektronów w zakresie od zera do wartości 

maksymalnej. Rzeczywista utrata energii jest jednak zawsze równa różnicy masy między 

jądrem początkowym i końcowym pomnożonej przez kwadrat prędkości światła, niezależnie 

od energii emitowanego elektronu. Było to zaskakujące, ponieważ w tamtym czasie nie znano 

bezpośrednich dowodów na to, że podczas rozpadu beta jądro emituje cząstki inne niż 

elektron. Niektórzy wybitni fizycy, szczególnie N. Bohr, twierdzili, że gdyby elektron 

znajdował się w jądrze, należałoby go opisywać poza strukturą mechaniki kwantowej. 

Ponadto skłaniali się do poglądu, że energia nie jest zachowana podczas rozpadu beta. Do 

takich poglądów skłoniły N. Bohra trudności w bilansie spinu i statystyki jąder po ich 

rozpadzie beta. Ponieważ elektron ma połowę jednostki spinu i przestrzega statystyk 

Fermiego, wszystkie jądra ulegające rozpadowi beta powinny zmienić swoje spiny o połowę, 

a tym samym podlegać także innym statystykom. Ale nie w tym przypadku: tutaj spin zmienia 

się o jedną jednostkę lub wcale, a statystyki jądra pozostają niezmienione. W. Pauli nie 

zgadzał się z N. Bohrem i uważał, że nie należy porzucać zasady zachowania energii. 

Wskazał, że można utrzymać zasadę zachowania energii i jednocześnie uwzględnić spektrum 

energii elektronów emitowanych w rozpadzie beta, a także spin i statystykę rozpadających się 

jąder, przyjmując, że inna cząstka, oprócz elektronu, jest emitowana podczas tego rozpadu. 

Pauli opisał tę hipotetyczną cząstkę jako bez ładunku, prawie bez masy spoczynkowej i 
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posiadającą połowę jednostki spinu (statystyki Fermiego), ale zdolną do przenoszenia energii. 

Później, podczas konferencji, na której W. Pauli zaproponował nową cząstkę, E. Fermi 

określił ją jako neutrino, i ta nazwa pozostała. Teraz wiemy, że neutrino jest rzeczywistą, 

podstawową cząstką materii. W 1956 r. eksperymentalnie (F. Reines, C. Cowan) 

potwierdzono istnienie neutrin, których znamy trzy rodzaje. 

Krótko po tym jak nadano nazwę neutrino, w 1932 r., odkryto neutron, którego 

właściwości przeanalizował w Anglii J. Chadwick, we Francji zaś I. i F. Joliot-Curie. We 

Włoszech genialny fizyk teoretyczny E. Majorana dostrzegł znaczenie neutronu jako 

składnika jądra i opracował model jądrowy oparty na protonach i neutronach. Poglądy E. 

Majorany na temat sił jądrowych są nadal aktualne i mają wielkie znaczenie w badaniach 

jądrowych, jednak on sam nigdy nie kontynuował pracy z powodu ciężkiej depresji, która 

często uniemożliwiała mu normalne funkcjonowanie. W rękach E. Fermiego neutron stał się 

podstawowym narzędziem badań jądrowych. Uczony uświadomił sobie, że właściwości 

neutronu (głównie brak ładunku) sprawiają, że jest on szczególnie odpowiedni do penetracji 

dodatnio naładowanego jądra. W 1938 r. otrzymał Nagrodę Nobla za demonstrację istnienia 

nowych pierwiastków radioaktywnych wytwarzanych przez napromieniowanie strumieniem 

neutronów oraz za związane z tym odkrycie reakcji jądrowej wywołanej przez wolne 

neutrony.  

W przemówieniu noblowskim E. Fermi stwierdził, że najbardziej naturalnym 

wyborem cząstki bombardującej, która powodowała przemiany jądrowe i sztuczną 

radioaktywność, był neutron, a nie cząsteczka alfa. Rozumował, że cząstki alfa mogą być 

skuteczne w takich badaniach tylko w stosunku do bardzo lekkich pierwiastków, ponieważ 

ładunek jądrowy poza liczbą atomową 15 jest tak wielki, że hamuje wychwyt cząstek alfa 

przez jądro. Argument ten nie dotyczy jednak neutronów, zatem cząstki te mogą być użyte do 

sondowania jąder atomowych. E. Fermi przedstawił swój punkt widzenia w następujący 

sposób. W porównaniu z cząstkami , neutrony mają oczywistą wadę polegającą na tym, że 

dostępne źródła emitują tylko stosunkowo niewielką ich liczbę. Rzeczywiście: neutrony są 

emitowane jako produkty reakcji jądrowych, których wydajność jest rzadko większa niż 10–4. 

Wadę tę rekompensuje fakt, że neutrony pozbawione ładunku elektrycznego mogą 

penetrować jądra wszystkich atomów, bez konieczności przezwyciężania bariery potencjału 

wynikającej z pola kulombowskiego otaczającego jądro. Ponadto ponieważ neutrony 

praktycznie nie oddziałują z elektronami, ich zasięg jest bardzo duży, a prawdopodobieństwo 

kolizji jądrowej jest odpowiednio większe niż w przypadku cząstki alfa lub bombardowania 

protonami. E. Fermi, używając neutronu, badał wszystkie pierwiastki układu okresowego. 
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Opracował eksperymenty, zaprojektował aparaturę i teoretycznie przewidział wyniki. Na 

szczęście reputacja, jaką cieszył się wcześniej, skutkowała tym, że mógł skompletować grupę 

oddanych, błyskotliwych ludzi, którzy współpracowali z nim w badaniach. Jego zamiarem 

było bombardowanie każdego pierwiastka neutronami i określenie charakteru produktów 

końcowych. 

W artykule opublikowanym w 1934 r. zamieszczonym w „Proceedings of the Royal 

Society” E. Fermi opisał, jak jego zespół zaczął od wodoru i systematycznie bombardował 

kolejne pierwiastki aż do uranu. Eksperymenty rozpoczął, pracując z raczej prymitywnymi, 

wykonanymi własnym sumptem licznikami Geigera, używając bardzo słabych źródeł 

neutronów. Nie uzyskał żadnych rezultatów z pierwiastkami od wodoru do tlenu, ale to go nie 

zniechęciło. Wreszcie odniósł sukces z fluorem, który w wyniku bombardowania wykazał 

silną radioaktywność. Podczas tych badań powstało wiele problemów zarówno natury 

eksperymentalnej, jak i teoretycznej. W każdym przypadku E. Fermi znajdował właściwe 

rozwiązanie. Jednym z najciekawszych wydarzeń był ogromny wzrost sztucznej 

radioaktywności wynikający z zastosowania wolnych neutronów. Odkrycie to było 

przypadkowe, dokonane, gdy próbki napromieniowane na drewnianych stołach okazały się 

znacznie bardziej aktywne niż te napromieniowane na stołach marmurowych. E. Fermi 

szybko zrozumiał jego znaczenie. Różnica wynikała z efektu, który wywoływało drewno, 

spowalniające neutrony w większym stopniu niż marmur. Aby zademonstrować ten fakt, E. 

Fermi umieścił między wiązką neutronową a napromieniowanym obiektem filtry parafinowe, 

co znacznie zwiększyło sztuczną radioaktywność bombardowanego celu. Słusznie zwrócił 

uwagę, że lekkie pierwiastki wchodzące w skład parafiny, podobne do tych w drewnie, 

szczególnie wodór, spowalniają neutrony poprzez kolizje z ich własnymi jądrami 

atomowymi. Powolne neutrony spędzające więcej czasu w sąsiedztwie napromieniowanego 

celu mogą silniej wpływać na jądra bombardowanych atomów.  

Jedna z najbardziej zagadkowych kwestii w tych badaniach dotyczy powstawania 

pierwiastków o liczbie atomowej wyższej niż 92, czyli wyższej niż liczba atomowa uranu. W 

notatce wysłanej do „Nature” w 1934 r. dotyczącej tego eksperymentu E. Fermi 

przeanalizował możliwe reakcje, które można było wziąć pod uwagę, i stwierdził, że dowody 

zdecydowanie faworyzują pierwiastki transuranowe o liczbach atomowych 93 i 94. W tym 

momencie prac grupa badaczy znajdowała się na progu odkrycia zjawiska rozszczepienia 

uranu. Jakieś pięć lat później O. Hahn i F. Strassman dokonali go w Niemczech i przekazali 

swoje dane Lise Meitner, przebywającej wtedy w Szwecji, tym samym zapoczątkowując erę 

nuklearną. Obecnie jest jasne, że fragmenty rozszczepionych jąder były obecne we 
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wcześniejszych eksperymentach napromieniowania uranu. Emilio Segre, jeden z wybitnych 

współpracowników i uczniów Fermiego, który otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie 

antyprotonu, uważał, że niepowodzenie w odkryciu rozszczepienia wynikało z zastosowania 

osłony aluminiowej pokrywającej próbki uranu i toru, która odfiltrowywała wszystkie 

produkty rozszczepienia. Chociaż na taką możliwość zwróciła uwagę I. Noddack, która 

napisała artykuł przewidujący taki proces, to E. Fermi odrzucił tę możliwość, ponieważ dane 

dotyczące defektów masy jąder zdawały się ją wykluczać. Później okazało się, że dane te były 

błędne. 

Chociaż E. Fermi w latach trzydziestych XX w. nadal angażował się w fizykę 

teoretyczną, większość jego prac była związana z nuklearnymi badaniami 

eksperymentalnymi. W liście napisanym w kwietniu 1934 r. E. Rutherford powitał Fermiego 

w bractwie eksperymentalnym. Pogratulował mu „udanej ucieczki z fizyki teoretycznej”, 

zauważając, że nawet P. Dirac wykonywał pewne prace eksperymentalne, które „wydają się 

dobrą wróżbą dla przyszłości fizyki teoretycznej”. Częściowe odstępstwo E. Fermiego od 

prac teoretycznych znalazło swój wyraz w artykule, który pojawił się w „Zeitschrift für 

Physik” w 1934 r. Tekst ten przedstawiał kompletną teorię rozpadu jądra atomowego i emisji 

beta. Poczynając od założenia, że jądro nie zawiera żadnych elektronów, Fermi 

argumentował, że elektron i neutrino emitowane w rozpadzie beta powstają w momencie ich 

emisji, podobnie jak foton w momencie jego emisji z elektronu. Jak emisja fotonu przez 

elektron wynika z przejścia elektronu z jednego stanu energii w inny, tak emisja beta jest 

wynikiem przejścia jądra z jednego stanu energetycznego do innego. W tym przypadku 

jednak E. Fermi przedstawił elektron i neutrino jako emitowane przez neutron w jądrze. 

Podobnie jak W. Heisenberg patrzył na proton i neutron jako dwa różne stany energetyczne 

tej samej podstawowej cząstki. Przejścia z jednego stanu do drugiego występują z powodu 

emisji lub absorpcji elektronów i neutrin. Bazując na tej wiedzy, opracował matematyczny 

opis rozpadu beta. Dokonał tego, przeprowadzając analogię między emisją beta a emisją i 

absorpcją fotonów. E. Fermi zastosował wzór do opisania interakcji nukleonu (neutronu lub 

protonu) z elektronem i neutrinem, który jest podobny do równania stosowanego do 

wyjaśnienia emisji fotonów. Użył tej samej techniki kwantowo-mechanicznej, którą P. Dirac i 

inni wykorzystali do stworzenia kwantowej elektrodynamiki promieniowania. Jest to tak 

zwana technika drugiej kwantyzacji, w której wprowadza się operatory anihilacji i tworzenia, 

aby opisać rozpatrywane procesy. Ponieważ elektrony i neutrina pojawiają się nagle w 

procesach rozpadu beta, E. Fermi opisał zjawiska w kategoriach elektronów i operatorów 

tworzenia neutrin, które traktował w zwykły sposób kwantowo-mechaniczny. Teoria ta z 
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powodzeniem wyjaśniła spektralny kształt emisji promieniowania beta, czasy życia emiterów 

beta, zanik pozytonów i tak dalej. Co ciekawe, rodzaj oddziaływania, który E. Fermi stosował 

w tym czasie, jest obecnie uznawany za specjalny przypadek bardziej uniwersalnej interakcji 

Fermiego używanej do opisu rozpadu mionu i jego interakcji z protonami.  

Krótko po tym, jak w 1939 r. E. Fermi przybył do Nowego Jorku, aby objąć profesurę 

na Uniwersytecie Columbia, odkryto rozszczepienie atomu uranu. Od tej chwili uczony cały 

swój czas poświęcił na badania nad uranem. Wraz z Leo Szilardem odegrał znaczącą rolę w 

zainteresowaniu rządu problemem rozszczepienia atomu. Ponieważ w tym czasie był 

największym autorytetem w dziedzinie neutronów, było całkiem naturalne, że powinien stać 

się osobą dominującą w Projekcie Manhattan12. Badania nad neutronami zakończyły się 

ostatecznie pierwszą samopodtrzymującą się reakcją łańcuchową jądra atomowego, uzyskaną 

2 grudnia 1942 r. w reaktorze jądrowym zbudowanym pod stadionem Uniwersytetu w 

Chicago. 

Po wojnie E. Fermi powrócił do porzuconej fizyki teoretycznej. Zaczął poświęcać 

więcej czasu na badania nad energią i na fundamentalną fizykę cząstek elementarnych. 

Szczególnie zainteresowały go właściwości takich cząstek, jak mezony  i . Rozpoczął także 

badania natury i pochodzenia promieni kosmicznych. Jeden z mechanizmów, akceptowanych 

obecnie, powstawania promieni kosmicznych został odkryty właśnie przez niego i 

zaprezentowany w jednym z jego ostatnich artykułów teoretycznych.  

W ostatnich latach życia E. Fermi zainteresował się problemami struktury 

galaktycznej i, wraz z S. Chandrasekharem, napisał podstawową pracę na temat znaczenia 

galaktycznych pól magnetycznych w równowadze spiralnych ramion galaktyk. Kilka lat przed 

śmiercią, w 1954 r., został zaproszony do wygłoszenia wykładów Fundacji Sillimana na 

Uniwersytecie Yale. Jako temat wybrał cząstki elementarne. Wykłady te zostały zebrane w 

formie książkowej i są doskonałym przykładem prostoty techniki, jaką stosował Fermi na 

wykładach. Słuchanie go było inspirującym doświadczeniem nie tylko dla studenta, ale także 

dla pracownika naukowego. Miał talent, jakim są obdarzeni tylko nieliczni, sprawiający, że 

studenci zaczynali się zastanawiać, dlaczego kiedykolwiek mieli trudności ze zrozumieniem 

tematu, który prezentował. 
                                                            
12 Nuklearna reakcja łańcuchowa była z jednej strony marzeniem, a z drugiej koszmarem fizyków. 

Obawy, ze raz zainicjowana mogłaby się nie skończyć, obejmując swoim zasięgiem całą materię, pozostawały w 
sferze mało prawdopodobnych, ale niepokojących możliwości. Wizja taka nękała Leo Szilarda do tego stopnia, 
ze w 1939 r. napisał o tym do Enrico Fermiego. Fermi odpowiedział jednym słowem: „Bzdury!”. Ten sam 
Fermi, podczas przygotowania do pierwszego testu broni atomowej pod kryptonimem „Trinity”, gdy zespół 
czekał na ustalenie się odpowiedniej pogody, chcąc rozładować napiętą atmosferę, zaproponował zakłady, czy 
eksplozja doprowadzi do zapalenia się atmosfery czy też nie, a jeśli tak, to czy ucierpi tylko Nowy Meksyk, czy 
raczej cała kula ziemska. 
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Enrico Fermi urodził się 29 września 1901 r. w Rzymie, jako trzecie dziecko Alberta 

Fermiego i Idy DeGattis, którzy pochodzili z północnowłoskiego miasta Piacenza. Jak wielu 

geniuszy Enrico zademonstrował swoje zdolności i zainteresowanie fizyką w bardzo młodym 

wieku. Chwalił się Emilio Segrèmu, że gdy miał około dziesięciu lat próbował zrozumieć, co 

takiego reprezentuje równanie x2 + y2 = r2. Lata szkolne spędził w Rzymie i jeszcze jako 

licealista zaczął interesować się fizyką, czytając łacińską książkę o fizyce matematycznej 

napisaną w 1840 r. O tym, że zrozumiał jej całe 900 stron, świadczą liczne notatki na 

marginesach. Dla tych, którzy go znali w młodości, musiał być fenomenem, ponieważ 

każdego, kogo spotkał, zagadywał na temat matematyki i fizyki. W wieku 13 lat poznał 

jednego z kolegów ojca, inżyniera A. Amideia, i zapytał go, czy to prawda, że istnieje gałąź 

matematyki, w której wyprowadzono ważne właściwości geometryczne bez użycia pojęcia 

miary. Miał na myśli geometrię rzutową, a od A. Amideiego dostał książkę na ten temat. W 

kilka miesięcy opnował zawarty w niej materiał i rozwiązał zamieszczone w niej zadania 

problemowe.  

Siedemnastoletni E. Fermi ukończył szkołę średnią i przystąpił do egzaminu 

wstępnego na studia w Scuola Normale Superiore w Pizie. Jego praca egzaminacyjna musiała 

zadziwić profesorów. Zamiast przedstawić rozwiązania problemów na poziomie szkoły 

średniej, do rozwiązania zadań dotyczących dźwięku zastosował najbardziej zaawansowane 

znane wówczas techniki matematyczne, takie jak równania różniczkowe cząstkowe i analizę 

Fouriera.  

E. Fermi był jednym z tych niezwykłych ludzi, którzy przodują we wszystkim. Był 

wybitnym, jeśli nie pierwszym, wśród studentów wszystkich przedmiotów w Pizie. 

Szczególnie uzdolniony językowo, nie miał problemów z nauką dzięki pracy ze słownikiem. 

Po niemiecku mówił i pisał biegle. Po rozpoczęciu kariery uniwersyteckiej jako matematyk 

zajął się fizyką, studiując najbardziej zaawansowane dostępne teksty. Cokolwiek przeczytał, 

szybko przyswajał i czynił częścią własnej techniki.  

Po uzyskaniu doktoratu w 1922 r. powrócił do Rzymu, gdzie przez rok mieszkał z 

rodzicam. W 1923 r. otrzymał stypendium i przeniósł się do Getyngi, wówczas jednego z 

głównych ośrodków badań kwantowo-mechanicznych, do zespołu Maxa Borna. Nie pobył 

tam jednak długo – niemal natychmiast przeniósł się do Lejdy, gdzie z Paulem Ehrenfestem 

spędził kolejny rok, a potem zajął tymczasowe stanowisko na Uniwersytecie we Florencji, 

gdzie opracował swoje statystyki.  

W 1926 r. powstała pierwsza katedra fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Rzymie, 

której został kierownikiem. W tym momencie rozpoczął się jeden z najbardziej owocnych 
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okresów w historii fizyki. E. Fermi prowadził wiele badań, a także wyszkolił wielu 

znamienitych fizyków. Po otrzymaniu w 1938 r. Nagrody Nobla wyemigrował jednak z 

Włoch. Współpraca Mussoliniego z Hitlerem uniemożliwiła wyrażanie wolnej myśli, a także 

zagrażała bezpieczeństwu jego rodziny. E. Fermi przybył na Columbia University jako 

profesor fizyki i pozostał tam do 1942 r., kiedy udał się na University of Chicago, aby 

kierować eksperymentami, które doprowadziły do powstania pierwszego reaktora 

atomowego, i w konsekwencji do bomby atomowej. Po wojnie przyjął profesurę w Instytucie 

Badań Jądrowych na Uniwersytecie w Chicago i pozostał tam aż do śmierci 29 listopada 1954 

r. W późniejszych latach zajmował się fizyką wysokoenergetycznych cząstek i promieni 

kosmicznych. Jak we wszystkich innych swoich przedsięwzięciach, tak i tutaj starał się 

uwydatnić fizyczną treść teorii, a nie jej formalizm. Skupienie się na fizycznych aspektach 

teorii sprawiło, że książki, artykuły i wykłady E. Fermiego były i są wzorcami doskonałości i 

prostoty. 

Sztuczne	przemiany	jądrowe:	John	Douglas	Cockcroft	(1897–1967)	i	

Ernest	Thomas	Sinton	Walton	(1903–1995) 

Fakt, że atomy nie są trwałymi, niezmiennymi tworami, został odkryty w 1902 r. przez 

E. Rutherforda i F. Soddy’ego. Ich wyniki opierały się na niepodważalnych dowodach 

chemicznych, ale nie mówiły nic o tym, jak dochodzi do takich przemian. Struktura atomu 

była wówczas nieznana – E. Rutherford rozwiązał zagadkę jej postaci dopiero w 1911 r., 

kiedy to wprowadził model jądrowy z planetarnymi orbitami elektronów, potwierdzony 

później eksperymentalnie przez H. Geigera i E. Marsdena. Badania H. Moseleya wykazały 

natomiast, że układ coraz cięższych pierwiastków naturalnych opiera się na kolejnym 

dodawaniu do jądra jednostek ładunku dodatniego, zbilansowanych elektrycznie przez 

dodanie elektronów. Odkrycia te pokazały jasno, co udowodnił F. Soddy w 1913 r., że 

radioaktywność jest zjawiskiem jądrowym. Logicznym następnym krokiem na tej ścieżce 

rozumowania byłoby pytanie, czy zmiany jądrowe mają miejsce tylko w wyniku naturalnej 

radioaktywności, czy też da się sztucznie wywoływać podobne przemiany, a więc: czy 

możliwe jest przeprowadzanie dowolnych przemian pierwiastków. Jeśli nawet pojawiały się 

takie pomysły, to wydaje się, że nie zostały jasno sformułowane. Uwaga fizyków była 

skierowana w inną stronę i skupiała się na problemach wynikających z teorii Bohra. 

Kolejnym wielkim wyzwaniem było jednak zrozumienie budowy jądra. Pierwszy krok ku 

temu został podjęty przez E. Rutherforda, który w 1919 r. dokonał pierwszej sztucznej 

przemiany jądrowej, bombardując jądro azotu wysokoenergetycznymi cząstkami alfa. 
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Potrzeba było kolejnej dekady badań, aby doprowadzić do powstania odpowiedniej 

technologii pozwalającej na dokładne określenie mas jądrowych, rozwój mechaniki falowej 

czy wreszcie konstrukcję urządzeń do wytwarzania wysokoenergetycznych, obdarzonych 

ładunkiem cząstek. Pod koniec trzeciego dziesięciolecia XX wieku G. Gamow i niezależnie 

R. Gurney oraz F. Condon wykazali, że właściwości falowe cząsteczek mogą stanowić istotę 

radioaktywności atomów takich pierwiastków jak uran. Ale jeśli teoria atomowa ma być 

odnoszona do faktycznej struktury jądrowej, konieczne jest rejestrowanie widma jądrowego, 

dzięki któremu można określić poziomy energetyczne i porównać je z przewidywaniami 

teorii. Widma atomowe można uzyskać poprzez zastosowanie energii wzbudzenia rzędu kilku 

woltów, ale rejestracja widm jądrowych wymaga energii wzbudzenia rzędu miliona woltów 

lub jeszcze większej. W rzeczywistości pojawił się podwójny problemem. Należało 

opracować sposoby konstrukcji urządzeń do wytwarzania naładowanych cząstek (lub 

fotonów) o odpowiednich energiach i określić rodzaje cząsteczek najlepiej nadających się do 

skutecznej penetracji jądra. Zasadniczo można użyć tego samego rodzaju cząstek do 

wzbudzenia zarówno jądra, jak i zewnętrznych elektronów atomu, ale w praktyce nie jest to 

takie proste. Chociaż elektrony w atomie łatwo wzbudzić promieniowaniem, to wzbudzanie 

jąder za pomocą fotonów wysokoenergetycznych (promieni gamma) jest bardzo trudną 

sprawą. Poziomy energii atomowej leżą bardzo blisko siebie i są wzbudzane przez duży 

zakres częstotliwości fotonów (od rentgenowskiego końca widma do podczerwieni). Poziomy 

energii w jądrze są natomiast rozmieszczone w dość dużych odstępach. Dla każdego jądra 

można zastosować tylko wybrane częstotliwości promieniowania gamma. Do 1930 r. 

dostępne były jedynie promienie gamma emitowane przez jądra radioaktywnych 

pierwiastków, takich jak uran. To promieniowanie na ogół nie miało odpowiednich 

częstotliwości do wzbudzania badanych jąder. W każdym razie intensywności dostępnych 

wówczas promieni gamma i zakres ich częstotliwości były zbyt małe, aby mogły być 

przydatne. Mimo to podejmowano różne próby uzyskania sztucznej radioaktywności za 

pomocą dostępnych środków. 

Ponieważ promieniowanie gamma było względnie nieskuteczne, fizycy (zgodnie z 

badaniami i sugestiami E. Rutherforda, J. Chadwicka, Ch.D. Ellisa i innych) rozpoczęli 

intensywne badania kolizji cząstek. Badacze ci, w szczególności E. Rutherford, wykorzystali 

cząsteczki alfa ze źródeł radioaktywnych do bombardowania różnych jąder atomowych i 

uzyskali pewne przemiany jądrowe. W najwcześniejszych eksperymentach, dokonanych w 

19119 r., E. Rutherford bombardował atomy lekkie, takie jak azot i tlen, cząstkami alfa i 

udało mu się doprowadzić do przemiany jądra azotu. Naturalne źródła cząstek alfa były 
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jednak zbyt ograniczone, aby mogły być przydatne do systematycznego badania jąder. Gdy 

konstruowano pierwsze akceleratory cząstek, neutron nie został jeszcze odkryty, zatem do 

sondowania jąder musiały wówczas zostać użyte cząstki obdarzone ładunkiem. Konieczne 

było zatem opracowanie różnych schematów przyspieszania takich cząstek do energii, które 

pozwolą na przeniknięcie bariery potencjału jądra. Wywołanie przemiany przez 

bombardowanie jądra cząstkami podlega dwóm warunkom. Jądro i bombardujący pocisk 

(cząstka alfa, proton itd.) mają ładunek elektryczny, a zderzające się cząstki mają charakter 

falowy. W konsekwencji do opisania oddziaływania naładowanych cząstek należy zastosować 

mechanikę kwantową (równanie falowe Schrödingera). Jądro i cząstki alfa są naładowane 

dodatnio i odpychają się nawzajem, więc problem polega zasadniczo na penetracji barier 

potencjału przez cząstki. W ten sposób G. Gamow oraz F. Condon i R. Gurney 

przeanalizowali problemy emisji radioaktywnej w rozpadzie alfa, czyli odwrotność problemu 

penetracji. Kwantowo-mechaniczna teoria przenikania barier potencjału pokazuje, że dla 

danego jądra głębokość penetracji bombardującej cząsteczki wzrasta wraz ze wzrostem jej 

energii, ale maleje wraz ze wzrostem masy i ładunku cząstki. Innymi słowy, dla danej energii 

korzystne jest użycie jako pocisków najlżejszych cząsteczek o najmniejszym ładunku, 

wszystkie inne parametry są sobie równe. Ten fakt natychmiast wskazuje na elektrony lub 

protony. Jednak elektrony nie mogą tworzyć w obrębie jąder nawet quasi-stabilnych układów 

i dlatego nie mogą ich wzbudzać. W pewnym sensie próba wzbudzenia jąder elektronami 

(chyba że elektrony mają niezwykle wysokie energie, a więc bardzo krótkie długości fal de 

Brogliego) przypomina próbę pobudzenia elektronów w atomie za pomocą fal radiowych. 

Taka sytuacja pozostawiła wybór pomiędzy protonami i cząstkami alfa. Ponieważ teoria 

przenikania barier potencjału wskazuje, że proton o masie miliona woltów ma taką samą moc 

przenikania, co cząsteczka alfa o energii 16 milionów wolta, proton został ostatecznie 

wybrany jako cząstka użyteczna do sondowaniu jądra. 

Jedynym pytaniem, na które nie można było odpowiedzieć przed odkryciem neutronu, 

było to, czy proton, czy też cząstka alfa będzie bardziej skuteczna we zbudzaniu jądra po 

przeniknięciu bariery potencjału. Wzbudzenie jądra obejmuje dwie fazy: pierwsza to 

przeniknięcie bariery, a druga – wychwyt cząstek przez jądro. Tylko wtedy, gdy istnieje duża 

szansa, że cząstka połączy się, przynajmniej na krótko, z jądrem, będzie ono mogło być 

wzbudzone lub zaburzone. Ale na to, czy taka interakcja może mieć miejsce, odpowiedź da 

tylko teoria, na podstawie której można określić poziomy energetyczne jąder. Ponieważ taka 

teoria nie istniała, uważano, że w takich badaniach powinien być preferowany proton. Prace 

nad wytwarzanie cząstek o energii dostatecznej do wzbudzania reakcji jądrowych niemal 
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równocześnie podejmowali John Cockcroft i Ernest Walton w Anglii oraz Robert Van de 

Graaff, Ernest Lawrence i Milton Livingston w Stanach Zjednoczonych. Metody zastosowane 

przez badaczy do uzyskania koniecznych napięć przyspieszających były różne. J. Cockcroft i 

E. Walton zdecydowali, że najbardziej obiecującą metodą jest wykorzystanie prądu 

zmiennego o wysokim napięciu i niskiej częstotliwości. R. Van de Graaff uważał, że rozwój 

generatora elektrostatycznego wysokiego napięcia ma największe zalety, a E. Lawrence i M. 

Livingston opowiadali się za zastosowaniem szeregu przyrostowych napięć pulsacyjnych 

stosowanych do jonów poruszających się po torze spiralnym wywołanym przez pole 

magnetyczne. Takie urządzenie – cyklotron – okazało się najbardziej przydatne do 

wytwarzania cząstek o wysokiej energii. 

Pierwszym urządzeniem, które z powodzeniem wytworzyło sztuczne reakcje jądrowe, 

był aparat skonstruowany przez J. Cockcrofta i E. Waltona. Niezbędne wysokie napięcie 

uzyskano za pomocą konwencjonalnego transformatora. Prąd wymagany do działania 

akceleratora wynosił tylko kilka mikroamperów, zatem potencjał dostarczany do rury 

przyspieszającej był utrzymywany przez niewielki kondensator. Protony generowano w rurze 

wyładowczej wypełnionej wodorem. Strumień protonów w komorze docelowej padał na cel 

wykonany z materiału, którego jądro miało być badane. Pierwszą substancją badaną za 

pomocą tego aparatu był lit. Okrągły cel o średnicy 5 cm został umieszczony pod kątem 45° 

do wiązki przyspieszonych protonów. Otwór w rurce naprzeciw celu i pod kątem prostym do 

wiązki protonowej został zamknięty ekranem z siarczku cynku reagującego scyntylacją po 

uderzeniu cząstek alfa. Absorbery wykonane z miki umieszczone przed ekranem zapobiegały 

uderzeniom rozproszonych protonów. Kiedy w cel zaczęły trafiać protony przyspieszone 

napięciem 125 kV, zaczęły pojawiać się scyntylacje, które, jak dowiodły wykonane testy, 

były wytwarzane przez cząstki alfa. Dlatego J. Cockcroft i E. Walton doszli do wniosku, że 

bombardowanie celu litowego spowodowało powstanie niestabilnego berylu o masie 

atomowej 8, który następnie rozpadł się na dwie części. Zachodzącą reakcję można zapisać w 

następujący sposób: H Li → Be → He He. Następnie przeanalizowano dowody na 

produkcję pary cząsteczek alfa, a otrzymane wyniki potwierdziły uzyskane podczas 

doświadczeń wnioski. W kolejnych eksperymentach poddano bombardowaniu cięższe 

pierwiastki, do uranu, wykorzystując przyspieszenia do 600 kV. Wstępne wyniki sugerowały, 

że w większości przypadków wyrzucane cząstki były cząstkami alfa. 

Interesujące jest to, że eksperyment J. Cockrofta i E. Waltona nad sztucznym 

rozpadem jąder litu był pierwszym tego rodzaju, pobudził wyobraźnię społeczeństwa i zrodził 

poczucie, że fizycy pracują nad czymś, co spowoduje zamęt na całym świecie. Z badaczami 
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przeprowadzono wiele wywiadów, pojawiło się mnóstwo artykułów w gazetach. W jednym z 

telegramów wysłanych do E. Rutherforda z Associated Press of America poproszono go o 

pomoc w przygotowaniu artykułu dla amerykańskiej publiczności – redaktor stwierdzał, że w 

żadnym z 1400 dokumentów, które pojawiły się w prasie w obu Amerykach, nie znalazło się 

nic sensacyjnego i byłby głęboko wdzięczny, gdyby uczony udzielił wywiadu wyjaśniającego 

temat swoich ostatnich eksperymentów nad rozszczepieniu atomu. (E. Rutherford nigdy nie 

odpowiedział na ten telegram).  

Należy podkreślić znaczenie eksperymentu J. Cockcrofta i E. Waltona, Jako pierwsi 

zbudowali oni akcelerator jonowy o energii dostatecznej do spowodowania rozpadu jądra. W 

ten sposób otwarła się możliwość badania jednej z najważniejszych dziedzin fizyki. Wyniki 

pokazały, że jądra mogły zostać rozerwane przez cząstki o energii niższej niż wcześniej 

sądzono. Ponadto z bilansu równania rozpadu jąder litu wynikała bez wątpienia 

równoważność masy i energii. Za tę pionierską pracę J. Cockcroft i E. Walton otrzymali 

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1951 r.  

Sir John Douglas Cockcroft urodził się w Todmorden w Anglii 27 maja 1897 r. Jego 

ojciec był producentem bawełny, ale młody John nie wykazywał zainteresowania rodzinnym 

biznesem. Ciekawiła go natomiast mocno nauka, a szczególnie matematyka. Ukończył studia 

na Uniwersytecie w Manchesterze, gdzie studiował matematykę u Horace’a Lamba. Niedługo 

po wybuchu I wojny światowej, w 1915 r., wstąpił do brytyjskich sił zbrojnych i służył w 

Royal Field Artillery. Pod koniec wojny wrócił do Manchesteru, by studiować elektrotechnikę 

w College of Technology, po czym pracował jako inżynier w firmie elektroinstalacyjnej 

Metropolitan-Vickers. Wkrótce jego zainteresowanie matematyką i naukami ścisłymi 

spowodowało powrót na uniwersytet. Podobnie jak P. Dirac porzucił inżynierię, aby 

studiować matematykę w St. John’s College w Cambridge. W 1924 r. zdał egzamin końcowy 

z matematyki i rozpoczął karierę jako fizyk. Jak wielu błyskotliwych młodych 

eksperymentatorów tamtych czasów, trafił do Cavendish Laboratory, gdzie pracował pod 

kierunkiem lorda Rutherforda. Nie od razu jednak zajął się eksperymentalną fizyką jądrową. 

W tamtym czasie jedynym sposobem penetracji jądra było wykorzystanie cząsteczki alfa 

emitowanej przez radioaktywne jądra takich pierwiastków jak uran i rad, co nie pozwalało na 

prowadzenie badań na dużą skalę. Jądra tylko kilku pierwiastków mogły zostać 

przekształcone przy użyciu tej techniki, a co więcej, E. Rutherford sam wykonał już 

wszystkie podstawowe badania w tym zakresie. Dlatego też J. Cockcroft wybrał inne pole 

badawcze i rozpoczął pracę z wielkim rosyjskim fizykiem P. Kapicą nad wytwarzaniem 

intensywnych pól magnetycznych i generowaniem niskich temperatur. W 1928 r. wrócił do 
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fizyki jądrowej z całkowicie nowym pomysłem na penetrację jądra: przy użyciu wiązki 

sztucznie przyspieszonych protonów zamiast cząstek alfa ze źródeł naturalnych. Wyniki 

eksperymentów wykazały, że energie cząstek alfa emitowanych przez radioaktywne jądra 

były na ogół o wiele mniejsze, niż można się było spodziewać, gdyby cząstki te zostały 

wypchnięte z jądra przez odpychanie kulombowskie. Ten zagadkowy fakt nie był zrozumiały 

dopóty, dopóki teoretyczne badania G. Gamowa oraz F. Condona i R. Gurney’a nie pokazały, 

że cząstki alfa, ze względu na ich falową naturę, rzeczywiście przenikają, przy względnie 

niskich energiach, przez barierę potencjału Coulomba. W 1928 r., kiedy J. Cockcroft wciąż 

formułował swoje pomysły, G. Gamow odwiedził Cavendish Laboratory, a Cockcroft 

przedstawił mu swój plan. Wspierany przez Gamowa, wysłał do E. Rutherforda list, w którym 

zaproponował bombardowanie boru i litu przyspieszonymi protonami. W swojej wiadomości 

wykazał, że jądro boru może zostać spenetrowane przez proton o energii jedynie 300 

kilowoltów oraz że warunki eksperymentu dla litu są jeszcze bardziej korzystne. E. 

Rutherford przystał na jego propozycję, a J. Cockcroft dołączył do projektu Ernesta Waltona, 

który opracował jeden z pierwszych akceleratorów liniowych, a także jeden z 

najwcześniejszych betatronów. Ich współpraca zaowocowała w 1932 r. pierwszymi 

sztucznymi rozpadami jądrowymi wywołanymi przez proton.  

J. Cockcroft kontynuował prace eksperymentalne nad sztuczną przemianą 

pierwiastków i w 1933 r, wytworzył szeroką gamę takich zjawisk, używając jako pocisków 

zarówno protonów, jak i deuteronów. W tym samym czasie wytwarzał sztuczną 

radioaktywność różnych jąder za pomocą bombardowania protonami. Jego zdolności 

eksperymentalne zostały szybko docenione: został mianowany dyrektorem Royal Society 

Mond Laboratory w Cambridge. W tym czasie był już członkiem St. John’s College, do 

którego został wybrany w 1929 r., oraz uniwersyteckim wykładowcą. W 1939 został 

powołany na stanowisko profesora filozofii naturalnej. Wraz z wybuchem II wojny światowej 

przyjął stanowisko asystenta dyrektora ds. badań naukowych w Ministerstwie Zaopatrzenia i 

poświęcił się rozwijaniu systemu obrony radarowej. Jesienią 1940 r. przybył do Stanów 

Zjednoczonych jako członek Misji Tizard, a następnie powrócił do Anglii, by pokierować 

Wydziału Badań i Rozwoju w zakresie Obrony Powietrznej. W 1944 r. wyjechał do Kanady 

jako szef Canadian Atomic Energy Project i został dyrektorem w Montreal and Chalk River 

Laboratories. Pozostał w Kanadzie przez dwa lata, a następnie, w 1946 r., wrócił do Anglii 

jako dyrektor Zakładu Badań Energii Atomowej w Harwell. W 1954 r. J został mianowany 

członkiem brytyjskiego Urzędu Energii Atomowej. W agencji pozostał jako pełnoetatowy 

członek do 1959 r, kiedy to wybrano go na dyrektora Churchill College w Cambridge. Został 
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także mianowany kanclerzem Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Kanberze. 

Otrzymał wiele wyróżnień za swoją pracę naukową, był prezesem Instytutu Fizyki, 

Brytyjskiego Towarzystwa Fizycznego i Brytyjskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu 

Naukowego. Był członkiem Royal Society i otrzymał honorowe doktoraty z wielu 

uniwersytetów. Zmarł 18 września 1967 r. w Cambridge. 

Ernest Thomas Sinton Walton urodził się 3 października 1903 r. w Dungarvan, w 

hrabstwie Waterford na południowym wybrzeżu Irlandii. Był synem pastora metodystów z 

hrabstwa Tipperary, który z racji swego powołania musiał się co kilka lat przenosić na inne 

miejsce. W konsekwencji Ernest uczęszczał do różnych szkół. Jego zdolności naukowe, 

zwłaszcza matematyczne stały się widoczne już w bardzo młodym wieku. Zachęcano go do 

kontynuowania studiów w tym zakresie. W 1915 r. został wysłany do internatu 

Metodystycznego Kolegium w Belfaście, gdzie następnie błyskotliwie obronił egzaminy z 

matematyki i fizyki. W 1922 r. otrzymał stypendium i wstąpił do Trinity College w Dublinie, 

gdzie uczęszczał na wykłady z matematyki i fizyki eksperymentalnej. W 1926 r. ukończył z 

najwyższym wyróżnieniem studia z tych przedmiotów i otrzymał stopień magistra inżyniera. 

Po uzyskaniu stypendium naukowego w 1927 r. udał się do Cambridge University, aby 

pracować w Cavendish Laboratory pod kierunkiem lorda Rutherforda. Chociaż pierwsze 

prace badawcze E. Waltona dotyczyły hydrodynamiki, to przeniósł on swoje zainteresowania 

na akceleratory cząstek, gdy zaczął pracować bezpośrednio z E. Rutherfordem. W 1930 r. 

nagroda naukowa przyznana przez Department of Scientific and Industrial Research 

pozwoliła mu kontynuować studia wyższe i badania. W 1931 r. obronił doktorat.  

W tym czasie E. Walton spotkał się z J. Cockcroftem, który już pracował nad 

wykorzystaniem względnie niskoenergetycznych protonów do penetracji jądra, wykorzystując 

falowy charakter protonu pozwalający mu przejść przez barierę Coulomba. Zdając sobie 

sprawę z tego, że protony o energii zaledwie kilkuset kilowoltów, a nie milionów woltów, są 

zdolne do wykonania tej pracy, i że jest to w zakresie możliwości technologicznych tamtych 

czasów, E. Walton pracował nad ulepszeniem dostępnych lamp rentgenowskich i lamp 

elektronowych o wysokim napięciu. Wreszcie, we współpracy z J. Cockcroftem, 

skonstruował akcelerator liniowy, który przyspieszał protony do właściwych energii, 

wykorzystanych następnie do badania procesów rozpadu jąder litu. W 1951 r. E. Walton 

podzielił się z J. Cockcroftem Nagrodą Nobla.  

Od 1932 do 1934 r. E. Walton był stypendystą Clerk Maxwell w Cambridge, a 

następnie wrócił do Trinity College w Dublinie. W 1946 został mianowany profesorem 

filozofii naturalnej i eksperymentalnej. Oprócz pracy naukowej brał udział w innych 
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działaniach, tak edukacyjnych czy obywatelskich, jak i religijnych. Był związany z Dublin 

Institute for Advanced Studies, Institute for Industrial Research and Standards, Royal City of 

Dublin Hospital, Royal Irish Academy, Royal Dublin Society i innymi instytucjami. Oprócz 

Nagrody Nobla otrzymał medal Hughesa w 1938 r., wspólnie z J. Cockcroftem. W 1959 r. 

Uniwersytet Królowej w Belfaście przyznał mu honorowy tytuł doktora nauk. Opublikował 

wiele artykułów na temat hydrodynamiki, fizyki jądrowej i mikrofal w czasopismach różnych 

towarzystw naukowych. Zmarł 25 czerwca 1995 r. w Belfaście.  

Generator	elektrostatyczny:	Robert	Jemison	Van	de	Graaff	(1901–

1967) 

W poprzednim rozdziale wskazaliśmy potrzebę opracowania urządzeń, które mogłyby 

wytworzyć szeroki zakres energii cząstek, dopasowany do rozkładu poziomów 

energetycznych jądra. Problem ten jako pierwsi zaczęli rozwiązywać J. Cockcroft i E. 

Walton, którzy opracowali rozszerzenie konwencjonalnych technik prostownika prądu 

zmiennego w celu wytworzenia stałego, wysokiego napięcia. Aby jednak uzyskać niezwykle 

wysokie stałe napięcie w wymaganym zakresie, nadal trzeba było pokonać wiele trudności. 

Próby przezwyciężenia ograniczeń metody prostownika wysokiego napięcia zostały podjęte 

przez Roberta Van de Graaffa, starającego się rozwiązać problem wysokiego napięcia drogą 

różniącą się od tej, którą zastosowali J. Cockcroft i E. Walton. Zdający sobie sprawę z zalet 

stałego wysokiego potencjału przyspieszającego jony R. Van de Graaff próbował znaleźć 

łatwy sposób na osiągnięcie celu. Najprostsze rozwiązanie zdawało się wymagać powrotu do 

najwcześniejszych metod generowania wysokich potencjałów, czyli metody elektrostatycznej, 

w której ładunki były w sposób ciągły przenoszone do wydrążonej kuli w celu zwiększenia jej 

potencjału. Kula taka może być ładowana do bardzo wysokich napięć. Van de Graaff wpadł 

na pomysł, aby do przeniesienia ładunku wykorzystać ciągły pas wykonany z izolatora, na 

który ładunek jest nanoszony przez szczotki z zewnętrznego generatora o niewielkim 

napięciu. 
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Schemat generatora Van de Graaffa; A – bateria; B – szczotka zbierająca ładunek z obracającego się pasa. Źródło 
jonowe, umieszczone wewnątrz czaszy, wytwarza dodatnie jony, które są przyspieszane do wysokich prędkości 
w polu wytwarzanym przez ładunek nadmiarowy. 

Robert Jemison Van de Graaff urodził się w Tuscaloosa w stanie Alabama 20 grudnia 

1901 r. Dyplom licencjata uzyskał w 1922 r. na University of Alabama, a rok później obronił 

pracę magisterską. W latach 1924–1925 był studentem Sorbony w Paryżu. W r. 1925 uzyskał 

stypendium Rhodesa i przez następne trzy lata kontynuował naukę fizyki w Oksfordzie, gdzie 

w 1928 r. uzyskał stopień doktora filozofii. W tym czasie wpadł na pomysł uzyskiwania 

wysokiego napięcia za pomocą ciągłego ładowania wysokosprawnej sferycznej elektrody. Już 

w 1929 r. zbudował mały model tego, co obecnie nazywamy generatorem Van de Graaffa. 

Urządzenie, zgodnie z oczekiwaniami, generowało maksymalny potencjał rzędu 80 000 
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woltów. W latach 1929–1931 R. Van de Graaff był członkiem National Research Council 

Fellowship na Uniwersytecie Princeton. Okres ten poświęcił rozwojowi swojej metody 

generowania wysokich napięć. Zbudowano większy generator, a jego działanie przetestowano 

na próżni, aby określić wartość jej przenikalności elektrycznej. Aby sprawdzić użyteczność 

generatora jako akceleratora cząstek, skonstruowano, w 1931 r., generator dający napięcie 1,5 

miliona woltów. Kolejne generatory o wyższym napięciu zostały wykonane w Massachusetts 

Institute of Technology, z którym R. Van de Graaff współpracował w latach 1931–1934.  

W 1934 r. R. Van de Graaff  został mianowany profesorem fizyki i pozostał na tym 

stanowisku do r. 1960. W czasie II wojny światowej był dyrektorem projektu, 

sponsorowanego przez rządowe Biuro Badań Naukowych i Rozwoju, mającego na celu 

opracowania sprzętu radiograficznego do badania wewnętrznej struktury metali i spawów. W 

1926 został dyrektorem High Voltage Engineering Company w Cambridge w stanie 

Massachusetts, a w roku następnym stał się członkiem komitetu wykonawczego firmy. Przed 

śmiercią 16 stycznia 1967 r. R. Van de Graaff został uhonorowany medalem Elliota Cressona 

w Instytucie Franklina i medalem Duddella Towarzystwa Fizycznego Wielkiej Brytanii. 

Generator Van de Graaffa był używany na całym świecie nie tylko jako akcelerator 

jonowy do badań w dziedzinie fizyki jądrowej, ale także do takich celów, jak radiografia 

rentgenowska, radioterapia, sterylizacja żywności oraz, w ograniczonym zakresie, jako 

iniektor jonowy do akceleratorów cząstek o bardzo dużej energii. 

Cyklotron:	Ernest	Orlando	Lawrence	(1901–1958)	

Zanim E.O. Lawrence i M.S. Livingston opracowali metodę przyspieszania jonów, 

zarówno J. Cockcroft, jak i E. Walton oraz R. Van de Graaff odkryli metody uzyskiwania 

szybkich jonów. Obydwa te sposoby wymagały generowania wysokich napięć, co, jak 

zauważyli Lawrence i Livingston, prowadziło do poważnych trudności technicznych, które w 

tamtych czasach nie zostały jeszcze przezwyciężone. E.O. Lawrence wprowadził więc nową 

procedurę przyspieszania jonów do bardzo wysokich prędkości: w serii kroków, z których 

każdy obejmował tylko stosunkowo małe napięcie. Gdyby przemieszczać jon w linii prostej, z 

prędkością zwiększaną w regularnych odstępach przez stopniowe zwiększanie napięcia, 

długość urządzenia byłaby niemożliwa do kontrolowania. Dlatego E.O. Lawrence 

zaproponował spiralną ścieżkę dla jonu, która powodowała przemieszczanie się tam i z 

powrotem przez przyrost napięcia w płaszczyźnie spirali. Aby pole elektryczne za każdym 

razem przyspieszyło jon, trzeba mieć pole magnetyczne pod kątem prostym do płaszczyzny 
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ścieżki jonowej, i drugie zmienne pole elektryczne, które zmienia się okresowo w fazie 

zgodnej z ruchem jonu. Urządzenie pracujące w ten sposób nosi nazwę cyklotronu. 

Aby zrozumieć naturę problemu zaprojektowania tego urządzenia, rozważmy jon, 

który zaczyna poruszać się pod kątem prostym do obszaru, w którym występuje napięcie. 

Początkowo ruch jonu jest równoległy do pola elektrycznego. Jeśli teraz wprowadzi się stałe 

pole magnetyczne prostopadłe do pola elektrycznego, jon będzie poruszał się po orbicie 

kołowej o stałym promieniu. Gdyby prędkość jonu była stała, promień jego orbity zawsze 

byłby taki sam. Jeśli jednak prędkość jonu wzrasta, a pole magnetyczne pozostaje takie samo, 

to porusza się on po orbicie o coraz większym promieniu. Teraz dochodzimy do ważnego 

pytania: Czy możemy tak okresowo zmieniać potencjał pola elektrycznego, by za każdym 

razem, gdy jon przechodzi przez obszar, w którym wzrasta napięcie, ulegał on 

przyspieszeniu? Gdyby jon poruszał się przez cały czas z tą samą prędkością, to promień jego 

orbity zawsze byłby taki sam, a jon zawsze przecinałby obszar pola elektrycznego w równych 

odstępach czasu. Ale prędkość jonu stale rośnie, więc jego orbita staje się coraz większa. Nie 

od razu jest oczywiste, że przedziały czasowe między przejściami w tym regionie pozostają 

takie same. Tak jednak jest w istocie, ponieważ obwód orbity i prędkość jonu wzrastają 

proporcjonalnie w taki sposób, że jon przemieszcza się na większej orbicie w tym samym 

czasie. Oznacza to, że jeśli kierunek pola elektrycznego zostanie odwrócony w odstępach 

czasu równych okresowi, w którym jon przejdzie połowę drogi, to jony będą ulegały działaniu 

pola dokładnie w taki sam sposób przez cały czas. Innymi słowy, pole elektryczne może być 

regularnie zmieniane tak, aby zawsze przyspieszało jon w momencie, gdy znajdzie się on w 

jego obrębie. Jest to podstawowa zasada cyklotronu opracowana przez E.O. Lawrence’a.  

Łatwo zauważyć, że dzięki urządzeniu tego rodzaju protony lub inne lekkie jony mogą 

być przyspieszane do wysokich prędkości. Cyklotron jest ważny, ponieważ wykonuje tę 

operację na stosunkowo małej przestrzeni. Jak zauważyli E.O. Lawrence i M.S. Livingston, 

wystarczy potencjał 4000 woltów w szczelinie przyspieszającej, aby uzyskać prędkości 

odpowiadające 1 200 000 woltów dla protonów, jeśli każdy proton przejdzie przez obszar 

pola 150 razy. Porusza się on wówczas na tak dużej orbicie, że znajduje się blisko krawędzi 

aparatu. W analizie działania cyklotronu E.O. Lawrence i M.S. Livingston wykazali, że 

energia ostatecznie uzyskana przez jon na jego maksymalnej orbicie (kiedy dotarł do peryferii 

aparatu i był gotowy do jego opuszczenia) zależała od kwadratu natężenia pola 

magnetycznego i od kwadratu promienia orbity. Im silniejsze jest pole magnetyczne, tym 

bardziej orbita jest zakrzywiona i tym częściej jon przechodzi przez przyspieszające pole 
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elektryczne. Im większy promień orbity, tym szybciej porusza się jon, a tym samym posiada 

on więcej energii.  

 
Schemat cyklotronu z patentu Ernesta O. Lawrence’a -- Method and apparatus for the acceleration of ions z 
roku 1934. 

Chociaż zasada działania cyklotronu jest dość prosta, faktyczna konstrukcja stwarza 

wiele problemów. Takie czynniki, jak rozmieszczenie źródła jonów, stałość i jednorodność 

pola magnetycznego czy ustawienie pól magnetycznych i elektrycznych powodowały, że 

osiągnięcie optymalnych rezultatów wymagało pewnego wysiłku. Chociaż podczas swoich 

początkowych eksperymentów E.O. Lawrence i M.S. Livingston uzyskali wiązki protonowe 

przyspieszane w polach o potencjale 1 200 000 woltów, już wtedy myśleli w kategoriach 

rzędu 25 000 000 V.  

W 1928 r., trzy lata po tym otrzymaniu doktoratu z fizyki na Uniwersytecie Yale, a 

zaraz po rozpoczęciu pracy na Uniwersytecie Kalifornijskim, Ernest Orlando Lawrence 

wykonał staranny przegląd swojej pracy badawczej i opracował plan działania na przyszłość. 

Chociaż fizyka atomowa wydawała się w tym czasie oferować najbardziej ekscytujące 

możliwości dla młodego fizyka, E.O. Lawrence był wówczas mocno zainteresowany fizyką 

jądrową, którą słusznie ocenił jako następną wielką granicę eksperymentalnego fizyka. 

Szczególnie fascynowały go pionierskie eksperymenty E. Rutherforda; stwierdził, że można 

je rozszerzyć tylko wtedy, gdy będzie można stworzyć jakieś warunki przyspieszania 

naładowanych cząstek do dużych prędkości, do energii mierzonej w milionach woltów. 

(Pamiętajmy, że w tamtej chwili neutron jeszcze nie został odkryty). Tylko cząstki obdarzone 

ładunkiem, jak protony lub cząstki alfa, mogły zostać wykorzystane do sondowania jądra, a 
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musiały zostać przyspieszone do bardzo wysokich energii, aby przezwyciężyć siły 

odpychające. Mający to na uwadze E.O. Lawrence zdecydował, że najistotniejsze jest 

skonstruowanie akceleratorów jonowych i zaczął badać maszyny, które były wtedy dostępne. 

Odrzucił ideę udoskonalania takich urządzeń, ponieważ uważał, że są już w rękach bardzo 

kompetentnych ludzi, i szukał nowych metod wytwarzania wysokich napięć. Przypadkiem, w 

1929 r., natknął się na artykuł niemieckiego inżyniera, R. Wideroe, zawierający zalążek 

pomysłu na cyklotron. Mimo że E.O. Lawrence nie potrafił czytać po niemiecku, to diagramy 

w artykule wystarczyły, aby skierować jego projekt we właściwym kierunku. Chociaż 

pierwszy cyklotron był niewielkim urządzeniem o szerokości około jednej stopy (około 30 

cm), wydawało się, że nie ma żadnego ograniczenia co do ostatecznego rozmiaru urządzenia.  

Ernest Orlando Lawrence urodził się 8 sierpnia 1901 r. w południowej Dakocie. Jego 

rodzice byli osobami wykształconymi; jego ojciec był inspektorem szkolnictwa. Ernest 

uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum w Canton, a następnie uczył się w St. Olaf 

College. W 1919 r. wstąpił na University of South Dakota, gdzie cztery lata później uzyskał 

stopień licencjata w dziedzinie chemii. Na University of Minnesota zrobił również 

magisterium z chemii. Później studiował na University of Chicago, a doktorat z fizyki obronił 

na Uniwersytecie Yale już w 1925 r. W tamtych czasach było to niezwykłe osiągnięcie, 

ponieważ niewielu studentów było w stanie zdobyć doktorat w mniej niż sześć lat po 

ukończeniu studiów. Dzięki stypendium National Research Fellowship E.O. Lawrence spędził 

następne dwa lata w Yale, a w wieku zaledwie 26 lat został asystentem profesora. Pozostał na 

wydziale przez rok, po którym przyjął stanowisko profesora fizyki na Uniwersytecie 

Kalifornijskim w Berkeley. Dwa lata później awansował na profesora zwyczajnego, 

najmłodszego w Berkeley, a w 1936 r., w wieku 35 lat, został dyrektorem laboratorium 

radiacyjnego uniwersytetu. Jako że już w 1929 r. wynalazł cyklotron, jego reputacja jako 

doskonałego fizyka była dobrze ugruntowana. 

 Gdy rozpoczęła się II wojna światowa, E.O. Lawrence był głęboko zaangażowany w 

fizykę jądrową. Było dla niego naturalne, że przydzielono mu jedną z głównych ról w 

rozwoju bomby atomowej, do czego wniósł ważny wkład. Podobnie jak większość osób 

pracujących nad tym projektem był głęboko przekonany o potrzebie przeprowadzenia 

międzynarodowej kontroli nad bombą lub, przynajmniej, międzynarodowej zgody na 

zawieszenie testów. Pracował ciężko nad wprowadzeniem takiego rozwiązania, a w 1958 r. 

został członkiem konferencji genewskiej.  

Zainteresowania E.O. Lawrence’a i jego wkład w fizykę, były niezwykle szerokie, na 

co wskazywały opublikowane przez niego artykuły: średnio trzy i pół rocznie w okresie od 
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1924 do 1940 r. W tym czasie stworzył lepsze i większe od pierwszego modele cyklotronu, 

odkrył wiele radioaktywnych izotopów znanych pierwiastków, zastosował cyklotron do 

problemów medycznych i biologicznych, został konsultantem w Instytucie Badań nad Rakiem 

na Uniwersytecie Columbia, wynalazł metodę uzyskiwania odstępów czasowych wielkości 

trzech miliardowych sekundy i opracował bardzo precyzyjne metody pomiaru wartości 

stałych atomowych. Otrzymał wiele nagród i odznaczeńm takich jak medal Elliotta Cressona 

z Instytutu Franklina, Nagroda Comstock National Academy of Science, Medal Hughesa 

Royal Society, Nagroda Nobla w 1939 r., Medal Duddella Towarzystwa Fizycznego Wielkiej 

Brytanii, Medal Faradaya, nagrodę Enrico Fermiego i Medal Zasługi. Był oficerem Legii 

Honorowej i nadano mu honorowe doktoraty, jednego brytyjskiego i 13 amerykańskich 

uniwersytetów. Zmarł 27 sierpnia 1958 r. w Palo Alto w Kalifornii. 

Odkrycie	sztucznej	radioaktywności:	Jean	Frédéric	Joliot‐Curie	

(1900–1958)	i	Irène	Curie	Joliot‐Curie	(1897–1957)	

Irène Curie, starsza z dwóch córek Pierre’a Curie i Marii Skłodowskiej-Curie, urodziła 

się w Paryżu w 1897 r. Podstawową edukację odbyła w szkole zorganizowanej przez matkę 

dla dzieci jej bliskich przyjaciół. Ta niezwykła szkoła, która istniała zaledwie kilka lat, miała 

niezwykłych nauczycieli: Paula Langevina, Jeana Perrina i jego żonę oraz samą Marię 

Skłodowską-Curie. Do szkoły średniej Irène została wysłana do prywatnego liceum College 

Sevigne.  

Podczas I wojny światowej Irène pomagała matce w operowaniu mobilnymi aparatami 

rentgenowskimi dla armii francuskiej oraz w Instytucie Radowym przy szkoleniu techników 

rentgenowskich. Nie dziwi zatem, że po wojnie została asystentką w Instytucie i rozpoczęła 

niezależne badania nad radioaktywnością. To w Instytucie w 1925 r. poznała Fryderyka 

Joliota, który dzięki wpływom P. Langevina został mianowany asystentem Marii 

Skłodowskiej-Curie. 

Frédéric Joliot, także paryżanin, był najmłodszym wśród czterech sióstr i dwóch braci. 

Jego ojciec, właściciel sklepu z narzędziami, miał 57 lat, gdy urodził się Fryderyk, a jego 

matka, córka jednego z głównych szefów kuchni Napoleona III – lat 45. Fryderyk otrzymał 

wykształcenie mające przygotować go do uprzywilejowanej pozycji w społeczeństwie. 

Uczęszczał do Lycée Lakanal, gdzie dzięki dobrym manierom stał się popularny wśród 

kolegów, a wybitne umiejętności w grze w piłkę nożną zapewniły mu przydomek 

półprofesjonalisty. Po zakończeniu nauki w liceum postanowił zostać inżynierem. Aby 

przygotować się do studiów, uczęszczał do Ecolé Lavoisier przez dwa lata przed wstąpieniem 



441 
 

do Szkoły Fizyki i Chemii w Paryżu – tej samej szkoły, w której Pierre i Marie Curie 

dokonali odkrycia radu. Tutaj był studentem kursów fizyki prowadzonych przez Paula 

Langevina. Ostrość umysłu Langevina, jego zrozumienie fizyki i radykalne idee społeczne 

wywarły głębokie i trwałe wrażenie na jego młodym i zdolnym uczniu.  

W 1923 F. Joliot, wówczas 23-latek, ukończył z studia wyróżnieniem. Choć chciał 

poświęcić swoją przyszłość badaniom naukowym, miał poczucie, że nie jest do nich jeszcze 

przygotowany i przez następny rok pracował jako inżynier w hutach stali Arbed w 

Luksemburgu. Pracę tę przerwała służba wojskowa, podczas której spotkał się, w szkole 

artylerii w Poitiers, z przyjacielem ze szkoły inżynierskiej R. Biquardem. Biquard podzielał 

naukowe ambicje Frédérica, a pod koniec rocznej służby zapytał P. Langevina o możliwość 

udziału obu mężczyzn w pracach laboratoryjnych w Ecole. Langevin zatrudnił R. Biquarda i 

uzyskał zgodę na przyjęcie Frédérica na stanowisko asystenta Marii Curie w Instytucie 

Radowym. W 1926 r., po roku spędzonym w Instytucie, F. Joliot poślubił Iréne Curie. Aby 

nie utracić magii nazwiska Curie, para przyjęła rodzinne nazwisko Joliot-Curie. Po ślubie 

małżonkowie zaangażowali się we wspólne badania. Do ich wcześniejszych godnych uwagi 

osiągnięć należy zarejestrowanie w komorze Wilsona par pozyton–elektron. Ponadto 

opracowali bardzo wydajne źródło cząstek alfa z polonu, którego używali do wywoływania 

reakcji jądrowych w atomach pierwiastków lekkich.  

Prowadzący badania w Niemczech W. Bothe i H. Becker zauważyli, że beryl 

bombardowany cząstkami alfa wysyła bardzo przenikliwe promieniowanie, które, jak 

zakładali, jest promieniowaniem gamma. Małżeństwo Joliot-Curie śledziło ten eksperyment, 

którego wyniki zostały opublikowane w styczniu 1932 r., i odkryło, że jeśli na drodze tego 

promieniowania umieszczona zostanie parafina, to protony z niej emitowane będą 

charakteryzowały się prędkością około jednej dziesiątej prędkości światła i energiami rzędu 

5,3 MeV. Aby uzasadnić ten wynik, małżonkowie przyjęli, że pomiędzy fotonem gamma a 

odrzuconym protonem następowało zderzenie typu Comptona. Takie wyjaśnienie wymagało, 

by fotony gamma miały energie rzędu 52 MeV, znacznie przekraczające znane energie 

promieniowania gamma substancji radioaktywnych. Rozmyślający nad tymi wynikami James 

Chadwick z laboratorium Cavendisha w Cambridge zdał sobie sprawę, że problem 

energetyczny można rozwiązać przy założeniu, że to pozbawione ładunku cząstki, a nie 

promienie gamma, są emitowane z berylu. Idea takiej neutralnej cząstki nie była nowa: E. 

Rutherford zasugerował jej istnienie kilka lat wcześniej. Bazujący na tej hipotezie J. 

Chadwick w ciągu kolejnego miesiąca odkrył neutron.  
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Kontynuujący badanie reakcji jądrowych wywoływanych przez cząstki alfa I. i F. 

Joliot-Curie odkryli, że w przypadku aluminium i boru emitowane cząstki składały się z 

neutronów i pozytonów, odkrytych przez Carla D. Andersona w California Institute of 

Technology we wrześniu 1932 r. Iréne i Frédéric Joliot-Curie, podobnie jak inni fizycy, 

początkowo wierzyli, że obie cząsteczki są emitowane z jądra jednocześnie. By to sprawdzić, 

usunęli aluminiowy cel ze ścieżki promieni alfa i powtórzyli doświadczenie. Odkryli 

wówczas, że podczas gdy emisja neutronów ustała natychmiast, emisja pozytonów trwała 

nadal, ale z malejącą szybkością. Było jasne, że małżonkowie odkryli nowy fenomen o 

niezwykłej wadze – sztuczną promieniotwórczość. Stało się również wiadome, że 

radioaktywność ta pojawiła się, ponieważ powstało niestabilne jądro. I. i F. Joliot-Curie 

domniemywali, że zaszły reakcje 27Al + 4He → 30P + 1n oraz 30P → 30Si + β+ polegające na 

tworzeniu niestabilnego fosforu 30P, który rozpada się na stabilny 30Si na drodze emisji 

pozytronów. Wkrótce zweryfikowano tę hipotezę metodami chemicznymi. Jeśli próbkę glinu 

po ekspozycji na promieniowanie alfa polonu rozpuści się w kwasie solnym i szybko 

odparowuje roztwór, to sucha pozostałość nie wykazuje aktywności pozytonowej. Jak 

wskazują równania reakcji, aktywność powinna towarzyszyć wytwarzanemu izotopowi 

fosforu. Ten zaś przekształca się w gazowy PH3, który zebrany i zbadany wykazuje 

aktywność pozytonową. 

Iréne i Frédéric Joliot-Curie opublikowali, 15 stycznia 1934 r., krótkie doniesienie w 

„Comptes Rendus” ogłaszające odkrycie sztucznej promieniotwórczości. Publikacja 

zapoczątkowała podobne badania w laboratoriach fizycznych na całym świecie.  Wkrótce 

okazało się, że neutrony są bardzo skuteczne w produkcji radioaktywnych izotopów wielu 

pierwiastków. Zastosowanie takich izotopów jako znaczników w wielu procesach nadało 

temu odkryciu dodatkowe znaczenie. Za swoje badania małżeństwo Joliot-Curie otrzymało 

Nagrodę Nobla w 1935 r, w dziedzinie chemii. Niestety po uzyskaniu tego prestiżowego 

wyróżnienia para badaczy została uwikłana w cały szereg zadań administracyjnych, co 

spowodowało, że nie była już w stanie kontynuować badań naukowych. Iréne w 1936 r. 

została wyznaczona do obsadzenia stanowiska, które jej matka pełniła jako profesorka i 

dyrektorka Laboratorium Radowego na Sorbonie. Frédérica powołano na stanowisko 

profesora w College de France w 1937 r. Rozpoczął od razu tworzenie laboratorium badań 

jądrowych i zaangażował się w rozwój Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS).  

We wrześniu 1938 r. Iréne wraz ze swoim współpracownikiem P. Savitchem, 

kontynuując badania O. Hahna i F. Straßmanna nad promieniotwórczością beta wynikającą z 

działania neutronów na uran, wykazała, że jednym z produktów znajdujących się w 
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napromieniowanej próbce jest lantan, pierwiastek o znacznie mniejszej liczbie atomowej niż 

uran. To odkrycie skłoniło O. Hahna i F. Straßmanna do powtórzenia swojej pracy. Po bardzo 

starannym przeanalizowaniu wyników doszli do wniosku, w grudniu 1938 r., że aktywnym 

produktem reakcji był izotop baru, który w wyniku rozpadu przekształcał się w pierwiastek 

chemicznie identyczny z lantanem. Obecność tych pierwiastków pozostała zagadką do 

następnego miesiąca, kiedy L. Meitner i O. Frisch zaproponowali wyjaśnienie procesu 

rozszczepienia jądra uranu. Frédéric Joliot-Curie natychmiast rozpoczął swoje badania nad 

procesem rozszczepienia i prawie równocześnie z O. Frischem wykazał, że energia 

rozszczepienia wynosiła około 200 MeV oraz że w jego wyniku powstają pierwiastki o 

liczbach atomowych pomiędzy bromem (liczba atomowa 35) i cerem (liczba atomowa 58). H. 

Halban i L. Kovarski udowodnili, że w jednym procesie rozszczepienia powstają średnio trzy 

neutrony, przewidując tym samym możliwość zajścia reakcji łańcuchowej z uwolnieniem 

ogromnej energii.  

Podbój Francji przez armie nazistowskie w czerwcu 1940 r. zakończył wszelkie dalsze 

prace nad rozszczepieniem uranu w tym kraju. Gdzie indziej takie badania były 

kontynuowane z coraz większą siłą ze względu na ich potencjalne znaczenie militarne, ale 

wyniki nie pojawiały się już w czasopismach naukowych. 200-litrowy zapas ciężkiej wody, 

który chciał wykorzystać jako moderator neutronów do eksperymentów z uranem, F. Joliot 

wysłał do Anglii przy pomocy H. Halbana i L. Kovarskiego na chwilę przed przejęciem go 

przez Niemców. Frédéric pozostał w College de France i aktywnie zaangażował się w 

organizowanie oddziałów ruchu oporu i kierowanie nimi. Po wyzwoleniu Francji w 1944 r. 

podjął, jako dyrektor, obowiązki administracyjne niezbędne do ożywienia i rozszerzenia 

działalności Narodowego Centrum Badań Naukowych. Rozpoczął starania o utworzenie 

Francuskiej Komisji Energii Atomowej. Kiedy w 1946 r. ciało to zostało założone przez 

Charles’a de Gaulle’a, Frédéric został mianowany Wysokim Komisarzem. Pełniąc tę funkcję, 

był odpowiedzialny za budowę pierwszego francuskiego reaktora jądrowego, który rozpoczął 

działalność w Fort de Chantillon w grudniu 1948 r.  

W 1946 r. F. Joliot został wybrany zagranicznym członkiem Towarzystwa 

Królewskiego, a rok później – odznaczony medalem Hughes Society. Pomimo tych 

znaczących osiągnięć i nagród jego zaangażowanie w działalność polityczną (przynależność 

do francuskiej partii komunistycznej) doprowadziło do zdymisjowania go ze stanowiska 

Wysokiego Komisarza w 1950 r. Iréne, również członkini Komisji, zakończyła związek z tym 

organem w następnym roku. Frédéric wrócił na swoje stanowiska w CNRS i College de 

France, ale jego zdrowie zaczęło podupadać i musiał ograniczyć działalność. W 1955 r. 
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ciężko zachorował. Gdy wracał do zdrowia, w marcu 1956 r. Iréne zmarła na białaczkę 

wywołaną długotrwałym narażeniem na promieniowanie. Wkrótce potem Frédéric przejął jej 

obowiązki w Faculte des Sciences na Sorbonie i kierownictwo laboratorium Curie. Nie wrócił 

jednak do pełnego zdrowia i podczas wakacji w Bretanii w sierpniu 1958 r. doznał wypadku, 

w wyniku którego zmarł kilka dni później. Dzieci Iréne i Frédérica, córka Hélène i syn Pierre, 

kontynuowały naukową tradycję rodziny. 

Mezon:	Hideki	Yukawa	(1907–1981)	

Przed odkryciem neutronu w 1933 r. znane były tylko dwie podstawowe cząstki 

materii – proton i elektron. Ściśle mówiąc, istniały również przesłanki sugerujące, że foton 

także mógłby być cząstką fundamentalną, ale ponieważ jest on związany z promieniowaniem, 

uważano, że nie należy go zaliczać do grupy cząstek. Neutrino było postulowane jako 

niezbędna konsekwencja rozpadu beta (emisji elektronów) z jąder radioaktywnych. Chociaż 

E. Fermi zbudował kompletną teorię rozpadu beta przy użyciu neutrin, te nieuchwytne cząstki 

nadal nie były w pełni akceptowane, ponieważ nie zostały jeszcze wykryte eksperymentalnie. 

Neutron był więc pierwszym z serii nowych cząstek, które wkrótce wysypały się z detektorów 

fizyków i wymagały umiejscowienia w jakimś z tworzonych przez nich modeli materii. Samo 

odkrycie neutronu wyraźnie wskazywało potrzebę istnienia dodatkowych cząstek 

podstawowych. Neutrony i protony, składniki jądra, wywierają na siebie ogromne, krótko 

zasięgowe siły, aby utrzymać jądro w całości. Ale w jaki sposób działają te siły? Jedną z 

metod ich omawiania jest wprowadzenie pojęcia działania na odległość, jednak takiego 

podejścia nie można analizować za pomocą standardowych metod kwantowo-mechanicznych. 

Zamiast działania na odległość możemy natomiast wprowadzić pole siłowe, które jest 

następnie kwantowane. Rozważmy pokrótce, w jaki sposób koncepcja pola pomaga nam 

zrozumieć sposób, w jaki elektrycznie naładowane cząsteczki wchodzą ze sobą w interakcję. 

 Chociaż w fizyce klasycznej zwyczajowo mówi się o sile, opisanej matematycznie 

przez prawo Coulomba, między dwoma elektronami lub między elektronem a protonem w 

kategoriach działania na odległość, współczesny opis sił elektromagnetycznych między 

naładowanymi cząstkami wyraża się w warunkach pola elektromagnetycznego. To 

automatycznie prowadzi do kwantowo-mechanicznego formułowania oddziaływania między 

naładowanymi cząstkami, ponieważ pole promieniowania elektromagnetycznego można 

skwantować. W rzeczy samej mechanika kwantowa wywodzi się z kwantowej teorii 

promieniowania, zapoczątkowanej wzorem M. Plancka opisującym promieniowanie ciała 

doskonale czarnego, a następnie w pełni rozwiniętej, wraz z wprowadzeniem koncepcji 
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fotonu, przez A. Einsteina. Zobrazowanie promieniowania składającego się z fotonów jest 

oczywiście procedurą kwantyzacji. Wyobrażając naładowaną cząstkę jako absorbującą i 

emitującą fotony pola, można wprowadzić kwantową teorię oddziaływania naładowanej 

cząstki z otaczającym polem elektromagnetycznym. Taką mechaniczną teorię kwantową 

opisał jako pierwszy w serii eleganckich prac P. Dirac, a później, z nieco innego, prostszego 

punktu widzenia, E. Fermi. Fotony są zatem kwantami pola promieniowania. W kategoriach 

tych kwantów opisuje się oddziaływanie między dwoma naładowanymi cząstkami, które 

powstają w wyniku wzajemnej emisji i absorpcji fotonów. W ten sposób jeden elektron 

emituje foton, który jest następnie pochłaniany przez drugi elektron (lub proton) i na odwrót. 

Ta wymiana fotonów pomiędzy dwoma naładowanymi cząstkami powoduje powstanie 

między nimi sił elektromagnetycznych. Zjawisko to zostało po raz pierwszy udowodnione 

matematycznie w artykule Hansa Bethego i Enrico Fermiego, którzy pokazali, że jeśli dwie 

naładowane cząsteczki pozostają w spoczynku, to ich wzajemne pochłanianie i emisja 

fotonów (poddanych obróbce kwantowo-mechanicznej) prowadzą bezpośrednio do prawa 

Coulomba. Później inni fizycy, tacy jak C. Moller i G. Breit, wykazali, że dzięki tej samej 

procedurze można uzyskać siłę elektromagnetyczną między dwoma cząstkami pozostającymi 

w ruchu. 

Inne ciekawe zjawisko można omówić w kategoriach skwantowanego pola 

elektromagnetycznego. Pojedyncza naładowana cząstka, taka jak izolowany elektron, jest 

otoczona własnym polem elektromagnetycznym i dlatego może oddziaływać z tym polem. 

Idea ta została po raz pierwszy wprowadzona do fizyki z klasycznego punktu widzenia przez 

H.A. Lorentza, który opisał to oddziaływanie, wyobrażając sobie, że elektron wywiera na 

siebie siłę. Obliczył ją przez proste zastosowanie klasycznej teorii elektromagnetycznej do 

sferycznego elektronu, traktując każdy niewielki fragment powierzchni kuli jako działający z 

siłą elektromagnetyczną na inny. Kwantowo-mechaniczny opis oddziaływania elektronu z 

samym sobą, czyli z jego własnym polem elektromagnetycznym, przebiega inaczej. 

Obrazujemy elektron, który emituje foton (zwany fotonem wirtualnym), a następnie 

natychmiast ponownie go absorbuje. Elektron rzeczywiście nie potrzebuje absorbować tego 

samego fotonu. Dopóki zachodzi natychmiastowa absorbcja innego fotonu z pola 

promieniowania, dopóty elektron wchodzi w interakcje z własnym polem promieniowania, a 

więc z samym sobą. Ta wirtualna emisja i absorpcja fotonów, dając obraz naładowanej 

cząstki, wskazuje na jej energię własną, czyli całkowitą energię skoncentrowaną w cząstce, 

która zostanie uwolniona, jeśli cząstka ulegnie anihilacji. Ilość tej energii powinna dokładnie 

odpowiadać wielkości mc2 zgodnie z teorią względności, gdzie m jest masą cząstki, a c jest 
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prędkością światła. Jest to również praca wymagana do przeciwdziałania odpychaniu jej 

własnego całkowitego ładunku elektrycznego. Innymi słowy jest to praca, która jest 

wymagana do tego, aby cząstka nie uległa rozpadowi. W związku z tym należy obliczać 

energię własną elektronu wyłącznie poprzez analizę jego oddziaływania z własnym, 

otaczającym go polem elektromagnetycznym. W formalizmie kwantowo-mechanicznym 

oblicza się udział energii oddziaływania elektronu z jego własnym polem w czasie, gdy 

emituje on i natychmiast absorbuje wirtualny foton. Suma wszystkich takich wirtualnych 

emisji i absorpcji powinna dać całkowitą energię własną elektronu. Niestety takie podejście 

prowadzi do nieskończonej wartości energii, ponieważ elektron może emitować wirtualne 

fotony o dowolnej częstotliwości, a zatem również wysokoenergetyczne. Te fotony mają 

znaczny wpływ na wartość energii elektronu i ostatecznie, ponieważ istnieje nieskończenie 

wiele fotonów o bardzo wysokiej częstotliwości, dają nieskończony wynik. Jest to poważny 

niedobór teorii, która w pewnym sensie została – za pomocą specjalnych procedur 

matematycznych, pozwalających ominąć nieskończoności, a przynajmniej z nimi pracować – 

urealniona.  

Dochodzimy w tym miejscu do istotnego wkładu Hideki Yukawy, który opracował 

kwantową teorię pola sił działających między nukleonami poprzez kwantyzację pola sił 

jądrowych w pełnej analogii z polem promieniowania elektromagnetycznego. Gdy tylko 

odkryto siły jądrowe, fizycy zdali sobie sprawę, że musiałyby one zostać opisane w 

kategoriach skwantowanego pola. W momencie odkrycia neutronu pojawiła się jednak 

poważna trudność. W przeciwieństwie do pola elektromagnetycznego, którego kwanty 

(fotony) zostały odkryte bardzo wcześnie, natura pola sił jądrowych i właściwości jego 

kwantów pozostały tajemnicą. Pierwszą próbę jej przeniknięcia i opracowania kwantowej 

teorii sił jądrowych podjął E. Fermi w artykule z 1934 r., w którym przedstawił teorię rozpadu 

beta (emisja elektronów z jąder pierwiastków radioaktywnych). Zaproponował, że neutron i 

proton wchodzą ze sobą w interakcje poprzez wzajemną emisję i absorpcję elektronów i 

neutrin. Zgodnie z tym obrazem elektrony i neutrina stanowią razem kwanty pola sił 

jądrowych, tak jak fotony są kwantami pola promieniowania elektromagnetycznego. 

Początkowo ten pogląd wydawał się rozsądny, ale wkrótce stało się jasne, że nie może być 

prawdziwy, ponieważ siły jądrowe mają niezwykle dużą moc, podczas gdy oddziaływanie 

między nukleonami i elektronami oraz neutrinami jest wyjątkowo słabe. Innymi słowy jeśli 

nukleony są bombardowane strumieniami elektronów i neutrin, to oddziaływanie między nimi 

jest niewielkie. W związku z tym E. Fermi porzucił pomysł wprowadzenia elektronów i 

neutrin jako kwantów jądrowego pola siłowego, mimo że jego teoria dała doskonały opis 
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radioaktywności beta. Niemniej jednak fizycy na całym świecie byli przekonani o potrzebie 

wprowadzenia kwantów w celu opisania sił wiążących nukleony, chociaż wiedzieli, że nie 

mogą to być elektrony i neutrina. 

Pierwszym krokiem do stworzenia kwantowej teorii pola oddziaływań jądrowych był 

artykuł opublikowany 1934 r. przez japońskiego fizyka Hideki Yukawę. Badacz założył, że 

proces opisany przez E. Fermiego (emisja elektronu i neutrina, podczas przemiany neutronu 

w proton) nie zachodzi w każdym przypadku, a wręcz jest to raczej rzadkie zjawisko w 

porównaniu z pewnym innym procesem. H. Yukawa opisał ten drugi proces jako taki, w 

którym cząsteczka o znacznie większej masie niż para elektron–neutrino jest emitowana przez 

neutron, a następnie absorbowana przez proton. Jeżeli taki proces następuje, a ponadto jest 

znacznie bardziej prawdopodobny niż proces Fermiego, to musi generować silne 

oddziaływanie między neutronem i protonem, a tym samym odpowiadać siłom jądrowym. Co 

więcej nie miałby on żadnego wpływu na proces rozpadu beta Fermiego, więc nie występuje 

konflikt między teorią Yukawy a eksperymentalnie zweryfikowaną teorią Fermiego. Mając 

taki punkt wyjścia, Yukawa postanowił opracować kwantową teorię pola sił jądrowych i 

wyprowadzić niektóre z właściwości kwantów tego pola. Kontynuował analogię z polem 

elektromagnetycznym opisanym również przez kwanty (fotony Einsteina). Fotony pola 

elektromagnetycznego opisane są równaniami Maxwella, z których można wywnioskować, że 

ruch fotonów opisuje równanie falowe, ważne oczywiście tylko dla cząstek, takich jak fotony, 

które nie mają masy spoczynkowej. Ponieważ siła Coulomba jest znacznie słabsza niż siły 

jądrowe wiążące nukleony, a ponadto ma znacznie większy zasięg, ten sam rodzaj równania 

falowego, który opisuje fotony, nie może opisać kwantów koniecznych do silnych 

oddziaływań jądrowych. H. Yukawa zorientował się, gdzie leży trudność w opisie tych sił, 

jednocześnie widząc, jak można ją przezwyciężyć. W swojej pracy zwrócił uwagę, że 

równanie falowe dla fotonów opisuje oddziaływanie między dwoma naładowanymi 

cząstkami, które zmienia się odwrotnie z odległością między nimi (potencjał kulombowski), a 

tym samym opisuje siłę, która przy krótkich dystansach między cząsteczkami wzrasta zbyt 

wolno. Aby uzyskać siły jądrowe, potrzebne jest prawo opisujące oddziaływanie, którego siła 

wzrasta znacznie szybciej wraz ze zmniejszaniem się odległości. H. Yukawa zauważył, że 

można je uzyskać, jeśli zwielokrotni się siłę w prawie Coulomba o czynnik będący 

wykładniczą funkcją odległości. Nie można tego zrobić za pomocą równania falowego 

opisującego fotony. W rzeczywistości, jak wskazał w swoim artykule H. Yukawa, równanie 

falowe dla kwantów pola sił jądrowych musi różnić się od tego dla fotonów dodatkowym 

wyrażeniem. Przesłanką dla jego wprowadzenia jest to, że kwanty pola sił jądrowych muszą 
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być cząstkami masywnymi, a ich masa spoczynkowa musi być znacznie większa niż masa 

elektronu, jeśli mają uwzględniać siły jądrowe, podczas gdy fotony nie mają masy 

spoczynkowej. Dodany czynnik w równaniu falowym dla ciężkich kwantów określa masę 

tych cząstek. H. Yukawa pokazał, że rozwiązanie równania falowego dla ciężkich kwantów 

daje w wyniku opis oddziaływań jądrowych zgodny z dowodami eksperymentalnymi. To 

oznacza, że oddziaływania te mają charakter sił wymiany, które W. Heisenberg po raz 

pierwszy zasugerował przy opisie oddziaływania neutronów i protonów. Zgodnie z teorią 

Yukawy neutron emituje ciężki kwant, który jest następnie absorbowany przez proton. W 

procesie tym neutron zmienia się w proton, a proton staje się neutronem. Natychmiast po tej 

zmianie proton (który jest teraz neutronem) emituje swój własny ciężki kwant, który jest 

pochłaniany przez pierwotny neutron (teraz proton) i tak dalej. Tak więc neutron i proton 

zachowują się tak, jakby zmieniały się miejscami, przenosząc między sobą ciężki kwant.  

W swoim modelu H. Yukawa wprowadził nowy rodzaj ładunku (ładunek jądrowy) 

wymieniany między nukleonami. Odgrywa on tę samą rolę w polu sił jądrowych, jaką ładunki 

elektrostatyczne elektronu i protonu odgrywają w polu elektromagnetycznym. Ładunki 

jądrowe i elektryczne nie są jednak w żaden sposób połączone, a te pierwsze są liczbowo 

dużo większe niż te ostatnie. Aby uzyskać fizyczne właściwości ciężkich kwantów, H. 

Yukawa zastosował swoją teorię do pewnych zjawisk rejestrowanych w eksperymentach (p.. 

rozpraszania nukleonów, rozpadu beta, i tak dalej). Wykazał, że masa spoczynkowa ciężkich 

kwantów musi być około 200 razy większa od masy elektronu. Ponadto z analizy jasno 

wynika, że ciężkie kwanty muszą być cząstkami o zerowym spinie (lub być może o spinie 

jednostkowym) zamiast spinu połówkowego, jak w przypadku elektronów, neutrin, protonów 

i neutronów. Aby zobrazować ten punkt, zauważmy najpierw, że ciężkie kwanty podlegają 

temu samu rodzajowi równania falowego (z wyjątkiem czynnika masy), co fotony, muszą 

zatem mieć te same właściwości statystyczne, a więc całkowitą wartość spinu. (Fotony mają 

spin jednostkowy, a cząstki o całkowitym spinie, takie których spin wynosi 0, 1, 2, i tak dalej, 

muszą przestrzegać tych samych statystyk, tak zwanych statystyk Einsteina–Bosego, 

podobnie jak fotony). Co więcej, ponieważ neutron staje się protonem, kiedy emituje ciężki 

kwant, a spin protonu jest taki sam, jak spin neutronu (½), spin ciężkiego kwantu musi 

wynosić zero (lub jeden). Kiedy H. Yukawa po raz pierwszy przedstawił swoją teorię, nie 

było dowodów na istnienie postulowanych w niej kwantów. Dodatkowo fizyk twierdził, że 

nieustannie wędrują one pomiędzy nukleonami (protonem i neutronem), ale pozostają 

niewykrywalne, chyba że dałoby się wzbudzić nukleony do energii kinetycznej co najmniej 
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równej masie ciężkiego kwantu przemnożonej przez kwadratu prędkości światła. Innymi 

słowy musi istnieć wystarczająca ilość energii, aby takie kwanty stworzyć. 

Chociaż laboratoria fizyczne w tamtym czasie nie miały akceleratorów wystarczająco 

dużych, aby przyśpieszyć nukleony do wymaganej energii, cząstki docierające z kosmosu 

mają tak duże energie. Krótko po opublikowaniu artykułu H. Yukawy wielu fizyków 

pracujących z promieniami kosmicznymi, w szczególności Carl Anderson i S. H. 

Neddermayer, odkryło ciężkie cząstki o masach przekraczających 200 razy masę elektronu w 

strumieniach promieniowania kosmicznego. Początkowo sądzono, że te cząstki (obecnie 

nazywane mezonami  lub mionami) stanowią wersje kwantów Yukawy, ale wkrótce dowody 

eksperymentalne pokazały, że tak nie było. Mezony  oddziałują zbyt słabo z jądrami, by być 

kwantami Yukawy. Wiemy również, że mezony , o masie około 208 razy większej niż 

elektrony, mają nieprawidłowy spin (wynosi on ½, a więc są one posłuszne tym samym 

statystykom, co elektrony, czyli statystyce Fermiego–Diraca). Dzisiaj uważamy, że mezon  

jest wzbudzonym stanem elektronu. W rzeczywistości jest cząstką bardzo krótko żyjącą 

(około jednej milionowej sekundy) i rozpada się na elektron poprzez emisję dwóch neutrin. 

Elektrony, neutrina i mezony  są zaliczane do leptonów i tworzą pojedynczą rodzinę cząstek.  

Kilka lat po odkryciu mezonów , C.F. Powell i G.P. Occhiallini odkryli w 

promieniowaniu kosmicznym inne mezony, nieco bardziej masywne niż mezony . Te 

cząstki, mezony , mają wszystkie właściwości wymagane przez teorię Yukawy. Teraz 

wiemy, że rzeczywiście są one ciężkimi kwantami pola sił jądrowych. Nukleony 

współdziałają ze sobą, przenosząc mezony  (zwane także pionami) w tę i z powrotem. 

Każdy pion ma masę spoczynkową około 273 razy większą niż elektron i zerowy spin. 

Istnieją trzy rodzaje mezonów  o różnych właściwościach elektrycznych; jeden jest 

elektrycznie obojętny, jeden ma dodatni ładunek elektryczny (jak proton), a kolejny ma 

ujemny ładunek elektryczny, taki jak elektron. Nukleony mogą wchodzić w interakcje 

poprzez przenoszenie między sobą trzech rodzajów mezonów  z czego wynika, że siła 

jądrowa pomiędzy nukleonami jest niezależna od ładunku. Innymi słowy siła jądrowa między 

dwoma protonami (bez względu na elektryczną siłę odpychania Coulomba) jest równa co do 

wartości sile między dwoma neutronami, a także równa energii między neutronem a 

protonem. Odgrywa to bardzo ważną rolę w strukturze jąder. Protony współdziałają ze sobą, 

wymieniając neutralne piony między sobą, co również dotyczy interakcji między dwoma 

neutronami. Ale neutron i proton oddziałują wzajemnie, przenosząc albo dodatnie, albo 
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ujemne piony tam i z powrotem. Pion nie jest stabilną cząstką i rozpada się na mion w czasie 

około 10-4 sekundy, emitując neutrino. 

Zasadnicza różnica między współczesną a klasyczną fizyką w pojmowaniu sił 

działających pomiędzy cząstkami leży w koncepcji pola jako nośnika. Idea klasycznego pola 

sił rozpoczęła się od I. Newtona, następnie została znacznie rozszerzona przez J. Clerka 

Maxwella i osiągnęła najwyższy, i najbardziej owocny, rozwój w dziele A. Einsteina. Rozwój 

ten był klasyczny w tym sensie, że pole było przedstawione jako ciągłe i nieskwantowane. 

Odkrycie przez M. Plancka kwantów energii, jak i pojawienie się koncepcji fotonu A. 

Einsteina pokazało, że pole promieniowania elektromagnetycznego musi być skwantowane. 

Później H. Bethe i E. Fermi udowodnili, że siła Coulomba działająca pomiędzy dwoma 

ładunkami może być traktowana jako wynik absorpcji i emisji fotonów. Jednak do 1935 r., 

kiedy H. Yukawa opublikował artykuł o siłach działających pomiędzy nukleonami (siły 

jądrowe), sądzono, że tylko cząstki o zerowej masie spoczynkowej, takie jak fotony, mogą 

być kwantami pola siłowego. H. Yukawa pokazał, że tak nie jest, i że cząstki (teraz nazywane 

ciężkimi kwantami lub mezonami) mogą być kwantami pola sił. To, że H. Yukawa opracował 

to ważne odkrycie przed którymkolwiek z europejskich lub amerykańskich fizyków, jest tym 

bardziej niezwykłe, kiedy zdamy sobie sprawę, że E. Fermi niemal doszedł do podobnego 

rozwiązania w swojej teorii rozpadu beta, i że H. Yukawa miał niewielkie kontakty z 

fizykami z Europy. W pewnym sensie był on samoukiem, który stworzył własną szkołę fizyki 

i był odpowiedzialny za gwałtowny rozwój fizyki teoretycznej w Japonii. 

Hideki Yukawa urodził się w Tokio 23 stycznia 1907 r., jako trzeci syn Takiyi Ogawy, 

który później został profesorem geologii na Uniwersytecie w Kioto. Hideki ukończył studia w 

1929 r. na Uniwersytecie w Kioto, a następnie kontynuował naukę fizyki teoretycznej i 

zainteresował się problemami związanymi z fizyką jądrową i strukturą cząstek 

elementarnych. Od samego początku jego podejście do tych problemów wykazywało wysoki 

stopień oryginalności. Został wykładowcą na Uniwersytecie w Kioto oraz wykładowcą i 

adiunktem na Uniwersytecie w Osace. W 1938 r. uzyskał doktorat, a w następnym roku został 

profesorem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Kioto. Te stanowiska akademickie 

piastował do 1939 r. Był to bardzo owocny okres dla Yukawy; opublikował wiele artykułów 

na temat fizyki jądrowej, w tym tekst z 1935 r. zatytułowany On the Interaction of 

Elementary Particles. Przedstawił w nim swoją kwantową teorię pola sił jądrowych i 

postulował istnienie mezonu. W momencie gdy mezony zostały odkryte przez C.D. 

Andersona i S. Neddermeyera, okazały się mezonami , a nie  (odkrytymi później przez 
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C.F. Powella) wymaganymi przez teorię Yukawy. Samo odkrycie tych cząstek zachęciło H. 

Yukawę do kontynuowania prac nad teorią pola mezonowego.  

Po II wojnie światowej, w 1948 r. Yukawa został zaproszony do Institute for 

Advanced Study w Princeton jako profesor wizytujący. Rok później został profesorem 

wizytującym na Uniwersytecie Columbia. W czasie pobytu na University of Columbia 

otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Po powrocie do Japonii poświęcił się rozwojowi 

nowego rodzaju teorii pola zwanego polem nielokalnym, z którego miał nadzieję czerpać 

różne cząstki elementarne. W latach pięćdziesiątych XX w. H. Yukawa był profesorem fizyki 

na Uniwersytecie Columbia, gdzie wykładał na temat swojej nielokalnej teorii pola. Następnie 

powrócił do Japonii, gdzie pozostał do śmierci 8 września 1981 r. Ostatnie lata kariery 

zawodowej spędził jako profesor fizyki teoretycznej na Uniwersytecie w Kioto, a także 

dyrektor Instytutu Badawczego ds. Fizyki Fundamentalnej w tym mieście.  

H. Yukawa był członkiem Japan Academy, Physical Society i Science Council of 

Japan oraz emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Osace. Był także zagranicznym 

współpracownikiem Narodowej Akademii Nauk w Stanach Zjednoczonych. Został 

uhonorowany przez liczne towarzystwa naukowe i uniwersytety na całym świecie, w 

szczególności otrzymał honorowy tytuł na Uniwersytecie Paryskim, był również honorowym 

członkiem Royal Society of Edinburgh oraz Indian Academy of Sciences. Wielu znakomitych 

fizyków teoretycznych w Japonii z końca XX w. zawdzięczało swoje pozycje inspiracji 

znalezionej w jego pracach badawczych. Jednym z jego wybitnych studentów był Shin'ichirō 

Tomonaga, który niezależnie od J. Schwingera i R. Feynmana przedstawił podstawowe idee, 

które ostatecznie doprowadziły do obecnego, ulepszonego sformułowania elektrodynamiki 

kwantowej. Ta teoria pozwoliła fizykom odpowiedzieć na pytania dotyczące oddziaływania 

elektronów i pola elektromagnetycznego bez borykania się z kłopotliwymi 

nieskończonościami. 

Dalsze	osiągnięcia	teorii	atomowej	i	jądrowej	

Odkrycie	mezonów	w	promieniowaniu	kosmicznym:	Cecil	Frank	

Powell	(1903–1969) 

Ustalenie natury sił jądrowych, czyli sił działających między dwoma protonami lub 

neutronami, było niezwykle ważne dla zrozumienia procesów wysokoenergetycznych i 

struktury jąder. Pewne podstawowe fakty znano już przed odkryciem sposobu, w jaki 
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nukleony faktycznie oddziałują ze sobą. Siły pomiędzy nukleonami działają tylko na bardzo 

małych odległościach, a zanikają, gdy odległość między dwoma nimi przekracza jedną 

bilionową centymetra. Z powodu tych właściwości fizycy sądzili, że pole sił jądrowych (czyli 

medium, przez które siła jest przenoszona z jednego nukleonu do drugiego) musi składać się z 

masywnych cząstek. Jak widzieliśmy, te cechy stały się podstawą teorii sił jądrowych H. 

Yukawy. Analogicznie do emisji i absorpcji fotonów przez elektrony i protony przedstawił on 

nukleony emitujące i pochłaniające masywne cząstki (kwanty pola sił jądrowych). Z jego 

obliczeń wynikało, że masa kwantów pola sił jądrowych  jest około 200 razy większą od 

masy elektronu. H. Yukawa pokazał również, że dwa nukleony wyrzucające takie cząstki 

wywierałyby na siebie siłę niezbędną do stabilności i innych obserwowanych właściwości 

jąder.  

Po tym, jak H. Yukawa opublikował swój artykuł, fizycy zaczęli szukać takich 

ciężkich kwantów, czyli, jak je wówczas nazywano: mezonów. Ponieważ te masywne cząstki 

pośrednie mogą powstać tylko wtedy, gdy dostępna jest energia równoważna ich własnej 

masie (zgodnie ze wzorem Einsteina E=mc2), fizycy rozpoczęli ich poszukiwania w 

promieniowaniu kosmicznym. Promienie docierające do atmosfery ziemskiej mają ogromną 

energię, a zatem powinny czasami tworzyć mezony. Cząstki pośredniczące, które wydawały 

się mieć pożądane właściwości, zostały odkryte w latach 1936–1938 przez C.D. Andersona, 

S.H. Neddermeyera i innych. Wykazywały one wszystkie właściwości elektronów z tym 

wyjątkiem, że są około 200 razy masywniejsze. Uczeni nazwali je mezonami  (obecnie 

nazywa się je mionami). Początkowo uznano je za kwanty, które wyjaśniałyby silne 

oddziaływania jądrowe bliskiego zasięgu, ponieważ zaobserwowano, że rozpadają się na 

elektrony i neutrina zgodnie z wymogami teorii H. Yukawy. Wkrótce stwierdzono jednak, że 

czasy życia tych cząstek były około 20 razy dłuższe niż przewidywała teoria. Był to pierwszy 

sygnał, że mezony  mogą nie być ciężkimi kwantami jądrowymi. Co więcej, znaleziono 

tylko mezony o ładunkach dodatnich i ujemnych (o tej samej masie), z których pierwsze 

uległy rozkładowi na pozytony, a drugie – na elektrony. To była kolejna wada, ponieważ 

konieczne było istnienie również pozbawionych ładunku mezonów , aby uwzględnić siły 

jądrowe między protonami i między neutronami, takich samych jak siły jądrowe między 

neutronem a protonem. Wreszcie, i był to argument przemawiający jednoznacznie przeciwko 

mezonom , fizycy eksperymentalni odkryli, że te cząstki oddziaływały bardzo słabo z 

jądrami. Gdyby były kwantami wymaganymi przez teorię Yukawy, powinny być bardzo 

silnie absorbowane przez jądra. Zamiast tego cząstki te wykazywały tendencję do poruszania 
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się po orbitach wokół jąder przez cały okres swojego trwania, wynoszący około 2 milionowe 

części sekundy. W tym czasie, mimo że znajdowały się blisko jądra, prawie z nim nie 

oddziaływały, pomijając oddziaływanie elektrostatyczne Coulomba. Gdyby mezony  były 

kwantami Yukawy, powinny zostać przechwycone przez jądra, które w tym procesie 

ulegałyby rozpadowi, a to nie następowało. Fizycy zaczęli zatem szukać innych ciężkich 

cząstek w promieniach kosmicznych. Wkrótce stało się jasne, że w promieniowaniu 

kosmicznym występują inne mezony, które faktycznie powodowały rozpad jąder. Proces taki 

można zaobserwować, ponieważ są w nim emitowane wolne protony, neutrony, cząstki alfa i 

inne fragmenty jądrowe. Badacze stwierdzili, że mezony te ulegały spontanicznemu 

rozpadowi w czasie około 100-milionowej części sekundy z emisją wolniejszych cząstek 

wtórnych. Ponadto cząstki wtórne miały wszystkie właściwości mezonów . Z tych 

wszystkich odkryć jasno wynikło, że istniały dwa rodzaje mezonów obecnych w 

promieniowaniu kosmicznym. Jeden z nich został określony pierwotnym lub mezonem  

(pionem), a drugi – mezonem . Dzisiaj tylko mezon  (lub pion) określamy mianem 

mezonu, a mion klasyfikujemy z elektronem i neutrino w grupie leptonów. Pion ma 

właściwości wymagane przez teorię H. Yukawy. Jego masa jest około 273 razy większa od 

masy elektronu (masa mionu wynosi około 207 mas elektronowych), ma on bardzo krótki 

czas życia i powoduje rozpad jądra, gdy tylko znajdzie się dostatecznie blisko niego. Co 

więcej, bezpośrednie dowody uzyskane z badań promieniowania kosmicznego pokazują, że 

piony są wyrzucane z jąder, gdy te rozpadają się po zderzeniu z wysoko energetycznymi 

protonami (cząstkami pierwotnymi w promieniach kosmicznych). W takim przypadku 

ujemnie naładowane piony (wtórne cząstki w promieniach kosmicznych) zakłócają inne jądra, 

co świadczy o tym, że oddziałują one bardzo silnie z jądrami. Odkryto wszystkie trzy rodzaje 

mezonów : pozbawione ładunku, ujemnie i dodatnio naładowane. Piony są więc nośnikami 

pola sił między nukleonami postulowanymi i opisanymi przez H. Yukawę. W 1947 roku C.F. 

Powell i G.P.S. Occhialini odkryli ślady pionów na specjalnych płytach fotograficznych 

wystawionych na działanie promieniowania kosmicznego. Trzy lata później C.F. Powell 

otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie specjalnych technik fotograficznych do badania 

promieni kosmicznych i zastosowanie ich do analizy mezonów. 

Cecil Frank Powell urodził się 5 grudnia 1903 roku w Tonbridge w hrabstwie Kent w 

Anglii, gdzie rodzina jego ojca od dawna zajmowała się rusznikarstwem. C.F. Powell dość 

wcześnie wykazał się wybitnymi zdolnościami: w wieku 11 lat uzyskał stypendium w Judd 

School w Tonbridge, gdzie brylował w matematyce i naukach ścisłych. Po opuszczeniu tej 



454 
 

szkoły otrzymał otwarte stypendium w Sidney Sussex College w Cambridge, gdzie 

kontynuował naukę, którą ukończył w 1924 roku z pierwszą lokatą w klasie. Studia ukończył 

w Cavendish Laboratory pod kierunkiem C.T.R. Wilsona i lorda Rutherforda. W 1927 roku 

uzyskał stopień doktora. W tym okresie C.F. Powell rozwinął zainteresowania, które 

ostatecznie doprowadziły do odkrycia mezonu  i Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Pod 

kierunkiem C.T.R. Wilsona pracował nad udoskonaleniem technik śledzenia cząsteczek, które 

mogą być wykorzystane w badaniach nad promieniowaniem kosmicznym. Po obronie 

doktoratu C.F. Powell przeniósł się na Uniwersytet w Bristolu jako asystent naukowy A.M. 

Tyndalla w Laboratorium Fizycznym H. H. Willsa, a następnie został mianowany 

wykładowcą fizyki. Przez pewien czas pochłaniała go fizyka trzęsień ziemi i rok 1936 spędził 

jako sejsmolog z wyprawą badającą trzęsienia ziemi w Indiach Zachodnich. Po powrocie do 

Bristolu rozpoczął pracę nad generatorem Cockcrofta służącym do przyspieszania protonów i 

deuteronów do bardzo dużych prędkości w celu zbadania rozpraszania neutronów na 

protonach. Chociaż wykorzystał komorę mgłową Wilsona do wykrywania rozproszonych 

cząstek, nie był zadowolony z uzyskiwanych rezultatów, postanowił więc szukać lepszych 

technik wykrywania naładowanych cząstek i mierzenia długości ich śladów. 

Emulsje fotograficzne zostały wykorzystane na początku XX wieku podczas prób 

wykrycia emanacji z pierwiastków radioaktywnych. Niewielu fizyków jądrowych stosowało 

jednak techniki fotograficzne, ponieważ wydawały się one zarówno bardziej zawodne niż 

komora Wilsona, jak i trudniejsze do interpretacji. Co więcej, płyty fotograficzne wymagały 

specjalnego przygotowania, aby były w stanie reagować na szybkie cząstki, a ponadto do 

rejestracji różnych rodzajów cząstek należało stosować płyty o różnej czułości. W 1935 roku 

Ilford Laboratories w Anglii opracowało emulsje, które mogły rejestrować szybkie protony 

bez wcześniejszego przygotowania. Jedną z zalet emulsji fotograficznej jest to, że wykrywa 

ona i śledzi naładowane cząstki w sposób ciągły, w przeciwieństwie do komory mgłowej, 

gdzie proces taki odbywa się tylko w momencie obniżania ciśnienia – dlatego w komorze 

Wilsona można nie zarejestrować krótko żyjących cząstek, takich jak mezon. Co więcej, 

długość toru w komorze mgłowej nie jest powiązana w żaden prosty sposób z energią 

padającej cząstki, podczas gdy długość ścieżki w emulsji daje dokładną miarę jego energii. 

Mając to na uwadze, C.F. Powell coraz szerzej stosował techniki fotograficzne do badań 

jądrowych. W latach 1939–1945 udoskonalił fotograficzne emulsje do tego stopnia, że ich 

wyższość nad komorą Wilsona stała się bezdyskusyjna. W tym samym okresie postanowił 

wykorzystać swoje techniki fotograficzne w połączeniu z lotami balonowymi do badania 

promieni kosmicznych. W 1947 roku płyty pokryte nową emulsją, którą C.F. Powell 
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opracował rok wcześniej, zostały wystawione na działanie promieniowania kosmicznego na 

Pic du Midi, 2800 metrów nad poziomem morza. Badanie śladów na płytach doprowadziło 

C.F. Powella i G.P.S. Occhialliniego do odkrycia mezonu , cząstki potrzebnej do 

wyjaśnienia sił jądrowych zgodnie z przewidywaniami teorii Yukawy. Szansa na wykrycie 

takiej cząstki w komorze Wilsona byłaby bardzo mała, jednak w emulsji cząstka taka może 

ulec spowolnieniu przed rozpadem, umożliwiając obserwację jej oddziaływania z jądrami 

atomowymi. 

W 1948 roku, po odkryciu pionu, C.F. Powell został mianowany profesorem fizyki 

Melville Wills w Bristolu, gdzie kontynuował swoje badania i zajęcia dydaktyczne do końca 

swojej kariery. W latach 1952–1957 był dyrektorem różnych europejskich ekspedycji 

balonowych na dużych wysokościach realizowanych na Sardynii i w dolinie Padu. Prowadził 

badania w wielu dziedzinach i szeroko pisał o wyładowaniach elektrycznych w gazach, a 

także o fizyce jądrowej, promieniowaniu kosmicznym i technikach fotograficznych. Był 

członkiem Royal Society i zagranicznym członkiem Akademii Nauk U.S.S.R. W 1961 roku 

został odznaczony Medalem Hughesa Towarzystwa Królewskiego. Uniwersytety w Dublinie, 

Bordeaux i Warszawie przyznały mu doktoraty honorowe. Zmarł 9 sierpnia 1969 roku w 

Bellano we Włoszech. 

Antyproton:	Emilio	G.	Segrè	(1905–1989)	i	Owen	Chamberlain	(1920–

2006) 

Paul Dirac przewidział istnienie nie tylko antyelektronu (pozytonu), ale także 

antyprotonu. Do wyprodukowania tego ostatniego potrzeba jednak znacznie więcej energii niż 

można było uzyskać z wykorzystaniem stosunkowo prostych akceleratorów z lat 30. XX 

wieku. Wcześniejsze wersje cyklotronu Lawrence’a nie były w stanie rozpędzić cząstek 

bardziej niż do około 20 MeV, ponieważ przy takiej energii cząstki przemieszczały się na tyle 

szybko, że rolę zaczynał odgrywać wzrost ich masy zgodny z teorią względności. Efekt 

relatywistycznego wzrostu masy powodował, że cząstki opóźniały się i nie były zgodne z fazą 

przyspieszającego bodźca. Aby skompensować opóźnienia powodowane wzrostem masy 

cząstki skonstruowano synchrocyklotron, w którym częstotliwość pola elektrycznego była 

zmienna i tak dobrana, by kompensowała wzrost czasu obiegu cząstki powodowany 

relatywistycznym wzrostem jej masy. W 1955 r. dwóm fizykom z Kalifornii, Emilio Segrè i 

Owenowi Chamberlainowi, udało się stworzyć i zidentyfikować antyproton. Dokonali tego, 

korzystając z akceleratora o nazwie bewatron, wywodzącej się od amerykańskiego określenia 

miliarda elektronowoltów BeV. Po wielogodzinnym bombardowaniu celu miedzianego 
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protonami o energii 6,2 BeV udało się wytworzyć około 250 antyprotonów. Rozpoznanie ich 

nie było wcale proste, ponieważ na każdy wyprodukowany antyproton powstało około 40 000 

cząstek innego rodzaju. Z tego powodu opracowano rozbudowany system detektorów tylko w 

celu zarejestrowania antyprotonu. E. Segrè i O. Chamberlain odkryli, że antyproton jest 

równie nietrwały jak pozyton. Jest natomiast szybko wychwytywany przez normalne, 

dodatnio naładowane jądro, w którym pomiędzy antyprotonem i jednym z protonów zachodzi 

anihilacja. Jeżeli proton i antyproton przechodzą w pobliżu siebie, to powstaje antyneutron, 

tworzony z antyprotonu poprzez zanik jego ładunku, a proton staje się neutronem. 

W 1926 r. nowa włoska szkoła fizyki na Uniwersytecie w Rzymie składała się z 

jednego człowieka: Enrico Fermiego. O.M. Corbino, profesor fizyki eksperymentalnej i 

dyrektor uniwersyteckiego Instytutu Fizyki, od wielu lat marzył o stworzeniu takiej szkoły. 

Udało mu się utworzyć katedrę fizyki teoretycznej w Rzymie i stanowczo poparł kandydaturę 

E. Fermiego. Ale jeden człowiek, nawet Fermi, nie tworzy szkoły. Świadomy tego O.M. 

Corbino skłonił przyjaciela E. Fermiego, F. Rasettiego, do przeniesienia się z Florencji do 

Rzymu. Z dwoma takimi osobistościami szkoła mogła rozpocząć działalność. W czerwcu 

1927 r. Corbino ogłosił licencjatom studiującym elektryczność w zakresie inżynierskim, że 

szuka jednego lub dwóch wybitnych studentów, którzy byliby zainteresowani przeniesieniem 

z inżynierii na fizykę. Nie udało mu się zrekrutować studentów inżynierii, ale jego apel 

skłonił studenta matematyki Edoarda Amaldiego, syna profesora matematyki, do przejścia na 

fizykę. Uczestniczył on w kursie elektryczności prowadzonym przez O.M. Corbina, ponieważ 

zajęcia te przygotowano i prowadzono nie tylko z myślą o inżynierach, ale także o wszystkich 

chętnych, więc matematycy i chemicy również w nim uczestniczyli. W czasie, gdy O.M. 

Corbino wystąpił ze swoim apelem, jedną ze studentek chemii była Laura Capon, która znała 

E. Fermiego i która rok później została jego żoną. Czwartym członkiem szkoły fizyki 

teoretycznej Corbina stał się Emilio Segrè, który jako student inżynierii na Uniwersytecie 

Rzymskim rozpoczął naukę w 1922 r. Nie słyszał o apelu O.M. Corbina, ale dołączył do 

grupy dzięki przyjaźni z F. Rasettim.  

E. Segrè urodził się w Tivoli, w Rzymie, 1 lutego 1905 r. Gdy studiował inżynierię w 

Rzymie, poznał G. Enriquesa, syna wybitnego włoskiego matematyka. Poprzez G. Enriquesa 

poznał z kolei F. Rasettiego, który wzbudził jego zainteresowanie fizyką. Jeszcze przed tym 

spotkaniem, w 1925 r., E. Segrè usłyszał kilka wykładów E. Fermiego i był pod wielkim 

wrażeniem piękna nowej fizyki. Dopiero wiele dyskusji podczas wspólnych wspinaczek 

górskich z F. Rasettim spowodowało jednak, że zacząć myśleć o karierze fizyka. Latem 1927 

r. osobiście poznał E. Fermiego i dzięki rozmowom z nim zrozumiał, że fizyka odpowiada mu 
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raczej bardziej niż inżynieria. Nie będąc jednak całkowicie przekonanym, zaczął czytać 

książki omawiające odkrycia fizyki tamtego okresu. We wrześniu 1927 r. towarzyszył E. 

Fermiemu i F. Rasettiemu na międzynarodowej konferencji w Como, gdzie spotkał się z  

wielkimi fizykami, o których czytał, takimi jak H. Lorentz, E. Rutherford, M. Planck i N. 

Bohr, a także znacznie młodszymi uczonymi, w tym W. Heisenbergiem i W. Paulim.  

W listopadzie 1927 r. E. Segrè rozpoczął, jako student czwartego roku, prowadzenie 

zajęć ze studentami pod kierunkiem E. Fermiego, a w 1928 r. uzyskał doktorat, pierwszy, jaki 

został przyznany pod patronatem Fermiego. Kolejny rok spędził w armii włoskiej, ale w 1929 

r. powrócił na Uniwersytet Rzymski i został asystentem profesora O.M. Corbina. Chociaż 

ówczesna teoretyczna część programu studiów fizycznych opracowana była bez zastrzeżeń, 

badania eksperymentalne były słabo rozwinięte. Aby wzmocnić tę część programu i 

wprowadzić bardziej zaawansowane techniki eksperymentalne, F. Rasetti i E. Segrè spędzili 

pewien czas za granicą. Rasetti trafił do laboratorium Roberta Millikana w Pasadenie w 

Kalifornii, gdzie pracował nad efektem Ramana, a E. Segrè jako członek Fundacji 

Rockefellera wyjechał do Hamburga, by studiować u Ottona Sterna. Przez krótki czas 

pracował także z profesorem Pieterem Zeemanem w Amsterdamie. W 1932 r. wrócił do 

Włoch, gdzie został adiunktem na Uniwersytecie Rzymskim. Stanowisko to piastował do 

1936 r., pracując nad zagadnieniami fizyki jądrowej u E. Fermiego, F. Rasettiego, E. 

Amaldiego i O. D’Agostino, piątego z członków katedry fizyki teoretycznej. W 1936 r. E. 

Segrè został dyrektorem laboratorium fizyki na Uniwersytecie w Palermo, gdzie pozostał do 

1938 r. Współpraca Hitlera z Mussolinim i rasowe ustawy przyjęte przez faszystowski reżim 

uniemożliwiły mu pozostanie we Włoszech. W 1938 r, wyjechał, by zostać pracownikiem 

naukowym w Laboratorium Radiacyjnym Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, a 

następnie wykładowcą fizyki. W latach 1943–1946 był kierownikiem jednej z grup 

pracujących przy Projekcie Manhattan. W 1946 r. wrócił na University of California jako 

profesor fizyki i pozostał na tym stanowisku do końca pracy zawodowej. Podczas swojej 

kariery E. Segrè przyczynił się do rozwoju różnych dziedzin fizyki, w tym spektroskopii 

atomowej, efektu Zeemana, wiązek molekularnych, fizyki neutronów, rozszczepienia 

jądrowego i fizyki cząstek elementarnych. Wykonał także ważne badania w dziedzinie chemii 

radiacyjnej, współpracując przy odkryciu takich pierwiastków jak technet, astat i pluton 239. 

W różnych okresach swojej kariery akademickiej wykładał na Uniwersytecie Columbia, 

University of Illinois oraz w Rio de Janeiro. Za swój wkład w fizykę E. Segrè otrzymał w 

1959 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, którą podzielił z O. Chamberlainem. Zmarł 22 

kwietnia 1989 r. w Lafayette w Kalifornii. 
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Owen Chamberlain urodził się 10 lipca 1920 r. w San Francisco w Kalifornii. Jego 

ojciec, wybitny radiolog zainteresowany fizyką, nakłonił syna do studiowania tej dziedziny 

nauki, kiedy więc Owen wstąpił w 1937  r. do Dartmouth College, był zdecydowany zostać 

fizykiem. Po otrzymaniu tytułu licencjata w 1941 r. wstąpił na Uniwersytet Kalifornijski. Jego 

studia zostały przerwane przez II wojnę światową, a on sam dołączył do Projektu Manhattan. 

Rozpoczął pracę nad bombą atomową w Berkeley w Kalifornii pod kierunkiem E. Segrè, a 

następnie udał się do Los Alamos, gdzie badał procesy wychwytu i rozpraszania neutronów. 

Pracował również nad procesami spontanicznego rozszczepienia ciężkich jąder. Po wojnie 

kontynuował studia pod kierunkiem Enrico Fermiego na Uniwersytecie w Chicago, gdzie w 

1949 r. uzyskał stopień doktora na podstawie prac nad dyfrakcją wolnych neutronów w 

cieczach. W 1948 r., po ukończeniu pracy pod kierunkiem E. Fermiego, przyjął stanowisko 

wykładowcy na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i rozpoczął serię eksperymentów 

we współpracy z E. Segrè. Chociaż eksperymenty te dotyczyły przede wszystkim 

rozpraszania protonów, przygotowały drogę do odkrycia antyprotonu w 1955 r. Za tę pracę, 

cztery lata później, uczeni wspólnie otrzymali Nagrodę Nobla. Następnie O. Chamberlain 

zajął się badaniem oddziaływania antyprotonów z wodorem i deuterem. Ponadto zgłębiał 

pocesy powstawania antyneutronów z antyprotonów i rozpraszania pionów.  

Owen Chamberlain był członkiem American Physical Society oraz National Academy 

of Sciences. W 1957 r. przebywał na stypendium Guggenheima na Uniwersytecie w Rzymie, 

a w 1959 r. wykładał na Uniwersytecie Harvarda. W 1958 został mianowany profesorem 

fizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie pozostał do końca swojej kariery 

naukowej. Zmarł 28 lutego 2006 r. w Berkeley. 

W naszej dyskusji nad relatywistyczną teorią elektronu Diraca wskazaliśmy, że jego 

równania mają dwa zestawy rozwiązań. Jedno, o dodatniej energii, odnosi się do ruchu 

zwykłego elektronu, natomiast drugie opisuje elektrony w stanach ujemnej energii. Te dwa 

zestawy rozwiązań powstają, ponieważ teoria względności prowadzi do równania, które 

wiąże z pędem i masą cząstki kwadrat energii, a nie samą energię. Aby uzyskać energię, 

należy wyliczyć pierwiastek kwadratowy z tego relatywistycznego równania, a, jak wiemy, 

wartość pierwiastka kwadratowego może mieć dodatni lub ujemny znak. W niekwantowej 

mechanice relatywistycznej ujemna wartość pierwiastka kwadratowego jest zaniedbywana, 

ponieważ elektrony o takiej energii nie są obserwowane, a tym samym nie przypisuje się im 

żadnego znaczenia. Nie możemy jednak lekceważyć stanów ujemnej energii elektronu w 

mechanice kwantowej, ponieważ elektrony w stanach o dodatniej energii mogą przechodzić 

do stanów o energii mniejszej od zera, emitując promieniowanie. Zgodnie z teorią Diraca 
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wszystkie obserwowalne (dodatnio-energetyczne) elektrony zeskoczyłyby w stan ujemnej 

energii, gdyby stany te pozostawały puste. Aby uniknąć tej trudności, P. Dirac zaproponował, 

aby wszystkie stany ujemnej energii, których jest nieskończona liczba w każdym elemencie 

objętości przestrzeni, były wypełnione elektronami o ujemnej energii. Zasada wykluczenia 

Pauliego zapobiega przechodzeniu zwykłych elektronów do stanów o ujemnej energii, a tym 

samym zniszczeniu wszechświata. Ta bardzo obrazowa teoria nie została potraktowana 

poważnie, dopóki C.D. Anderson nie odkrył pozytonu, który ma wszystkie właściwości 

„dziury” w nieskończonym morzu elektronów Diraca o ujemnych energiach. Dziś wiemy, że 

jeśli do elektronu Diraca o ujemnej energii dostarczymy w odpowiednich warunkach 

wystarczająco dużo energii, około 1 miliona woltów, może on znaleźć się w stanie dodatniej 

energii, pozostawiając po sobie dziurę i tworząc w ten sposób parę. Sam elektron, będący 

teraz w stanie o dodatniej energii, zachowuje się jak zwykła ujemnie naładowana cząstka. 

Dziura będąca brakiem ładunku ujemnego i ujemnej energii zachowuje się z kolei jak cząstka 

ładunku dodatniego o dodatniej energii.  

Po eksperymentalnej weryfikacji teorii Diraca fizycy przypuszczali, że protony 

powinny również istnieć w stanach o ujemnej energii i że „dziura” w tym nieskończonym 

morzu protonów o ujemnej energii powinna być wykrywana jako ujemnie naładowana 

cząstka z masą protonu. Cząstka ta, odkryta w 1955 przez E. Segrè’a i O. Chamberlaina, jest 

obecnie znana jako antyproton. Fizycy wierzyli w istnienie antyprotonu przed jego 

odkryciem, ponieważ zwykły proton rządzi się tymi samymi relatywistycznymi równaniami, 

co elektron. Skoro tak, to proton jest opisany przez tę samą mnogość funkcji falowych, co 

elektron, a zatem muszą istnieć również stany ujemnej energii protonów. Z tego rozumowania 

wynika natychmiast istnienie antyprotonów.  

Chociaż teoria antyprotonu jest stosunkowo prosta i podobna do teorii pozytonu, 

odkrycie lub utworzenie antyprotonu jest znacznie trudniejsze. Podczas gdy pozytony można 

tworzyć w laboratorium przez bombardowanie materii naładowanymi elektrycznie cząstkami 

lub promieniowaniem gamma o energii kilku MeV, to do utworzenia pary proton–antyproton  

niezbędne są co najmniej dwa BeV, ponieważ masa protonu jest około 2000 razy większa od 

masy elektronu. W praktyce proton o masie równorzędnej 6 miliardom woltów jest konieczny 

jako cząsteczka bombardująca do wytworzenia pary proton–antyproton, ponieważ nie cała 

jego energia, obliczona w laboratoryjnym układzie odniesienia, bierze udział w tworzeniu 

pary. Powodem jest to, że energia dostępna do stworzenia pary jest obliczona w układzie 

odniesienia, w którym środek masy bombardującej cząstki i celu pozostaje w spoczynku, 

podczas gdy energia 6 miliardów woltów odnosi się do energii cząstki bombardującej w 
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układzie odniesienia, w którym w stanie spoczynku znajduje się tylko cel (czyli samo 

laboratorium). Energia konieczna do utworzenia pary musi natomiast zostać obliczona w 

sposób podany powyżej, ponieważ część energii związana z ruchem środka masy układu nie 

bierze udziału w tworzeniu pary cząstka–antycząstka.  

Akceleratory cząstek o wielkości napięcia 6 miliardów woltów nie były dostępne w 

momencie odkrycia pozytonu, fizycy szukali więc antyprotonów w promieniowaniu 

kosmicznym, w którym występują dostatecznie duże energie. Takie pary były jednak 

rejestrowane na tyle rzadko, że nie można było wyciągnąć jednoznacznych wniosków o 

istnieniu antyprotonów. Poszukiwania zostały zawieszone do czasu skonstruowania 

Bevatronu w kalifornijskim Berkeley. Zgodnie z wypowiedzią profesora Ernesta O. 

Lawrence’a, akcelerator ten został zaprojektowany specjalnie po to, by stworzyć pary proton–

antyproton. Zasadniczo eksperyment tworzenia i wykrywania antyprotonów jest bardzo 

prosty. Cel poddaje się bombardowaniu protonami o energii 6 miliardów woltów (mierzone w 

laboratorium), a następnie wyszukuje się emitowane ujemnie naładowane cząstki o masie 

protonu. Analiza cząstek wybiegających z celu jest przeprowadzana za pomocą pola 

magnetycznego, które odchyla ujemnie i dodatnio naładowane cząstki w przeciwnych 

kierunkach. Stosuje się pole magnetyczne o sile powodującej, że wszystkie antyprotony 

(ujemnie naładowane cząstki) o określonym pędzie poruszają się wzdłuż określonego toru 

kołowego do detektora umieszczonego w odpowiednich miejscach ścieżki. W tym samym 

czasie inny detektor umieszcza się w innym punkcie toru cząstki, aby zmierzyć jej prędkość. 

Podczas eksperymentu mierzone są zarówno pęd ujemnie naładowanej cząstki, określony 

przez promień jego drogi w polu magnetycznym i natężenie pola, jak i prędkość cząstki 

wyznaczona przez czas, w którym ta cząstka odbywa znaną odległość między dwoma 

detektorami. Z wartości pędu i prędkości można obliczyć masę cząstki za pomocą dobrze 

znanego relatywistycznego wzoru wiążącego masę z prędkością i pędem cząstki.  

Chociaż eksperyment teoretycznie wydaje się bardzo prosty, w praktyce jest dość 

skomplikowany. Przede wszystkim rozmieszczenie aparatury i ustawienie detektorów muszą 

być bardzo precyzyjne, aby wykryć cząstkę o masie protonu naładowaną ujemnie. W 

rzeczywistości w pierwszych etapach pracy O. Chamberlain i E. Segrè nie wykryli 

antyprotonów właśnie z powodu błędu w rozmieszczeniu detektorów. Ponadto inne ujemnie 

naładowane cząstki, takie jak mezony i elektrony, mające taki sam pęd jak antyprotony, mogą 

poruszać się po ścieżce antyprotonu. Dwie z tych cząstek mogą dawać sygnał w detektorach, 

dając mylny obraz pojedynczego antyprotonu. Na szczęście mezony muszą poruszać się 

około dziesięć razy szybciej niż antyprotony, aby mieć taki sam pęd. Dodatkowo poruszają 
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się one wystarczająco szybko, aby emitować pewien charakterystyczny typ promieniowania, 

po raz pierwszy wykryty przez rosyjskiego fizyka P.A. Czerenkowa13. Ponieważ znacznie 

wolniej poruszające się antyprotony nie emitują takiego promieniowania, licznik je 

rejestrujący umieszczony na ścieżce cząstek pozwala na odróżnienie antyprotonów od mniej 

masywnych cząstek. Dzięki starannemu przygotowaniu układu eksperymentalnego, a także 

wielkiej dokładności ustawienia detektorów, O. Chamberlain i E. Segrè wykryli antyprotony 

mimo tego, że w analizowanej wiązce znajdował się tylko jeden antyproton na 30 000 

cząstek. Aby udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że wykryli antyprotony, wykazali, że 

cząstki te anihilowały protony i neutrony. Anihilacja skutkowała emisją pięciu mezonów  

(pionów).  

Po odkryciu antyprotonu O. Chamberlain i E. Segrè zaczęli szukać antyneutronu. Ta 

cząstka jest trudniejsza do wykrycia, ponieważ jest elektrycznie obojętna, a tym samym nie 

może być oddzielona od wiązki pierwotnej za pomocą pola magnetycznego. Antyneutron 

może jednak zostać wykryty w tak zwanej reakcji wymiany ładunku, która zachodzi, gdy 

antyproton spotyka się z protonem i zamiast procesu anihilacji proton oddaje swój dodatni 

ładunek elektryczny antyprotonowi. W ten sposób proton staje się neutronem, a antyproton – 

antyneutronem. Antyneutron zostaje unicestwiony po tym, jak przemieści się na niewielką 

odległość, a produkty zachodzących reakcji można rejestrować w komorze pęcherzykowej. 

Obserwowane są następujące zjawiska: (1) zakrzywiony tor nadchodzącego antyprotonu; (2) 

nagły koniec toru w punkcie, w którym następuje wymiana ładunku i powstaje antyneutron; 

(3) punkt leżący nieco dalej wzdłuż miejsca, w którym powstaje gwieździsty obraz śladów 

cząstek wtórnych powstających w wyniku anihilacji antyneutronu. Między punktem, w 

którym anihilowany jest antyneutron, a punktem, w którym powstają cząstki wtórne, brak jest 

jakichkolwiek śladów, ponieważ antyneutron jest elektrycznie obojętną cząstką. 

Ostateczny dowód na istnienie antynukleonów (antyprotonów i antyneutronów) 

nastąpił wraz z analizą energii uwolnionej w wyniku anihilacji. Tutaj sytuacja nie jest tak 

prosta, jak w przypadku anihilacji pary elektron–pozyton, która skutkuje emisją dwóch 

fotonów. Aby udowodnić, że elektron i pozyton wzajemnie anihilowały, należało po prostu 

zmierzyć energię dwóch fotonów (promieni gamma) i sprawdzić, czy równa się ona 

dwukrotnej masie elektronu przemnożonej przez kwadrat prędkości światła. Kiedy jednak 

proton i antyproton anihilują wzajemnie, nie następuje bezpośrednia emisja fotonów. Zamiast 

                                                            
13 Promieniowanie Czerenkowa jest promieniowaniem elektromagnetycznym emitowanym, gdy 

naładowana cząstka porusza się w ośrodku materialnym z prędkością większą od prędkości fazowej światła w 
tym ośrodku. Fala elektromagnetyczna jest emitowana tylko w ściśle określonym kierunku leżącym pod kątem 
ostrym do kierunku ruchu cząstki 
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tego powstają różne rodzaje mezonów, które ulegają rozpadowi tak, że mierzenie całkowitej 

energii wszystkich produktów rozpadu i wykazanie, że równa się ona masie protonu 

pomnożonej przez kwadrat prędkości światła staje się dość skomplikowane. Zostało to jednak 

zrobione, a dowody na obecność antynukleonów są rozstrzygające. Kiedy antynukleon i 

nukleon ulegają anihilacji, obserwuje się wiele różnych cząstek poruszającymi się w różnych 

kierunkach. Większość z tych cząstek stanowią mezony , które rozpadają się na mezony  

(miony) i neutrina w około 10–8 sekundy. Miony z kolei rozpadają się na elektrony lub 

pozytony i neutrina w ciągu kilku mikrosekund; pozytony i elektrony anihilują nawzajem 

tworząc fotony. W bardzo niewielkim ułamku sekundy para nukleon–antynukleon rozpada się 

na fotony i neutrina, cząstki o zerowej masie spoczynkowej, które poruszają się z prędkością 

światła.  

Istnienie antynukleonu wzmocniło przekonanie fizyków, że antymateria istnieje jako 

normalny stan w innej części naszego wszechświata. Ta opinia została wyrażona już przez P. 

Diraca w jego wykładzie noblowskim w 1933 r. Jeśli przyjmiemy pogląd o symetrii między 

dodatnim i ujemnym ładunkiem elektrycznym, w odniesieniu do podstawowych praw natury, 

musimy traktować raczej jako przypadek to, że Ziemia i cały Układ Słoneczny zawierają 

przewagę ujemnych elektronów i dodatnich protonów. Jest całkiem możliwe, że niektóre 

gwiazdy są zbudowane głównie z pozytonów i ujemnych protonów. W rzeczywistości może 

istnieć połowa gwiazd każdego rodzaju. Te dwa rodzaje gwiazd wykazywałyby dokładnie 

takie same widma spektralne i nie byłoby sposobu na ich odróżnienie metodami 

astronomicznymi. Zasadniczo powinniśmy być w stanie wykryć obecność gwiazd 

zbudowanych z antymaterii w naszym wszechświecie, wykorzystując nieprzestrzeganie 

zasady parzystości odkrytej przez T.-D. Lee i Ch.N. Yanga. W normalnych warunkach, gdy 

następuje przemiana jądrowa obejmująca emisję promieni beta, emitowane są neutrina lub 

antyneutrina. W cyklu węglowym w zwykłych gwiazdach antyneutrina są emitowane, gdy 

węgiel lub azot przechwytuje proton. Gdyby gwiazda składała się z antymaterii, zamiast 

antyneutrin emitowane byłoby neutrino. Zgodnie z odkryciem Lee i Yanga neutrino i 

antyneutrino charakteryzują się różnymi skrętnościami: jedno jest lewo-, a drugie 

prawoskrętne. Gdyby zatem neutrina wyemitowane przez gwiazdę nie miały tej samej 

skrętności, co te emitowane przez Słońce, wiedzielibyśmy, że gwiazda ta składa się z 

antymaterii. 
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Jądrowy	moment	magnetyczny:	Isidor	Isaac	Rabi	(1898–1988) 

Wraz z rozwojem eksperymentalnych i teoretycznych aspektów fizyki jądrowej 

potrzeba większej dokładności pomiaru parametrów jądrowych stawała się coraz bardziej 

paląca. Od znajomości tych parametrów zależą bowiem budowa modeli jądrowych i 

wprowadzenie rozsądnego obrazu sił jądrowych. Szczególnie interesujący jest jądrowy 

moment magnetyczny, ponieważ moment magnetyczny musi być brany pod uwagę w każdym 

modelu jądra i w każdej teorii sił jądrowych. Najbardziej precyzyjną i elegancką metodę 

pomiaru wielkości i znaku momentu magnetycznego jądra opracował w swoim laboratorium 

na Uniwersytecie Columbia I.I. Rabi. Jeśli moment magnetyczny jest równoległy do 

momentu pędu jądra, to jego znak jest dodatni, jeśli natomiast jest antyrównoległy, to jego 

znak jest ujemny. Metoda, jaką zastosował I.I. Rabi, wynikała z eksperymentów O. Sterna i 

W. Gerlacha, w których uczeni ci mierzyli momenty magnetyczne atomów przez 

przepuszczanie ich przez niejednorodne pola magnetyczne. Eksperymenty Sterna–Gerlacha 

zostały opracowane w celu przetestowania teorii kwantowania przestrzeni, zgodnie z którą 

wirujący atom, którego całkowity moment pędu jest pewną wielokrotnością podstawowej 

jednostki momentu pędu, może orientować się tylko w dyskretnej liczbie kierunków do pola 

magnetycznego. Klasyczny obraz nie zawiera żadnych ograniczeń co do kąta, przy którym 

magnes atomowy wykonuje precesję wokół kierunku pola magnetycznego. Według 

mechaniki kwantowej magnes atomowy może występować w polu magnetycznym tylko przy 

dyskretnej liczbie pozycji kątowych powiązanych w prosty sposób z całkowitym momentem 

pędu. Jeśli całkowity moment pędu atomu wynosi n, istnieje tylko n + 1 orientacji kątowych, 

które magnes atomowy może przyjąć w odniesieniu do zewnętrznego pola magnetycznego. 

Atom wykonuje precesję w polu magnetycznym w dowolnej z tych orientacji, ale w żadnej 

innej.  

Aby przetestować obraz kwantyzacji przestrzeni (dyskretne orientacje w odniesieniu 

do kierunku pola magnetycznego) O. Stern i W. Gerlach zaproponowali następujący prosty 

eksperyment. Pozwólmy, by równoległa wiązka atomów, wszystkie z takim samym 

całkowitym momentem pędu, ale o losowej orientacji przestrzennej, przechodziła przez 

niejednorodne pole magnetyczne. Następnie przeanalizujmy tę wiązkę, aby sprawdzić, czy jej 

struktura została zaburzona lub podzielona na kilka składowych. Jeżeli wiązka jest taka sama, 

jak przed przejściem przez pole magnetyczne, wówczas nie ma czegoś takiego jak 

kwantyzacja przestrzeni. Jeśli jednak, z drugiej strony, atomy w wiązce są rozdzielane na 

dyskretną liczbę składowych, to kwantyzacja przestrzeni jest rzeczywistością. Aby zrozumieć 
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ten eksperyment pod względem obrazu kwantowo-mechanicznego, należy zauważyć, że 

wiązka atomowa składa się z atomów z ich wektorami momentu pędu, a zatem momentami 

magnetycznymi, zorientowanymi losowo w przestrzeni. Strumień atomów jest skierowany 

pod kątem prostym do kierunku niejednorodnego pola magnetycznego. Ponieważ nachylenia 

wektorów pędu atomów w wiązce są początkowo losowo rozmieszczone, atomy, zachowując 

się jak małe magnesy, ulegają precesji w polu magnetycznym pod wszystkimi możliwymi 

kątami. Ale w niejednorodnym polu magnetycznym działa siła zmieniająca kierunek ruchu 

atomu przechodzącego przez to pole. Stąd, gdyby nie było kwantyzacji przestrzeni, kierunki 

ruchu atomów w początkowej wiązce byłyby przesunięte o losowe wartości prostopadłe do 

kierunku ruchu początkowej wiązki atomów. W takim wypadku wiązka uległaby prostemu 

rozproszeniu. Jeśli jednak istnieje kwantyzacja przestrzeni, to istnieje tylko n + 1 kierunków, 

wzdłuż których atomy w wiązce początkowej są orientowane w obszarze pola 

magnetycznego. Gdy wiązka przechodzi przez pole, atomy w każdym z tych kierunków 

ulegają działaniu innej siły, wynikającej z niehomogeniczności pola. W związku z tym po 

przejściu przez pole magnetyczne wiązka musi składać się z n + 1 składowych. Zjawisko to 

jest dokładnie tym, co odkryli O. Stern i W. Gerlach, i był to punkt wyjścia do badań I.I. 

Rabiego nad spinami i momentami magnetycznymi jąder. 

I.I. Rabi rozpoczął swoje badania od ulepszenia technik eksperymentalnych. W 

oryginalnym dziele O. Sterna i W. Gerlacha pole magnetyczne było ograniczone do raczej 

małej objętości przestrzeni (obszaru między biegunami dwóch magnesów), a wiązka atomów 

wchodziła w interakcję z polem tylko przez krótki czas. Z tego powodu stosowane pola 

musiały być silne, aby wywołać znaczące rozdzielenie wiązki pierwotnej. I.I. Rabi 

zmodyfikował tę metodę: niezbędne pole magnetyczne wytwarzał, przepuszczając prąd 

elektryczny w długich przewodnikach, równoległych do kierunku ruchu atomów w wiązce. 

Mimo że same pola magnetyczne były słabe, uzyskał wystarczający efekt, ponieważ wiązka 

była w kontakcie z polem magnetycznym na dłuższej ścieżce niż w eksperymentach Sterna–

Gerlacha. Zastosował również kolejną ważną modyfikację: dodatkowe pola magnetyczne, 

które można było dowolnie zmieniać w stosunku do niejednorodnego analizującego pola 

magnetycznego. Te dodatkowe pola magnetyczne ulegały okresowym zmianom 

wywoływanym oscylacją z określoną częstotliwością. Użycie tych zmiennych pól 

magnetycznych ostatecznie doprowadziło do metody rezonansu, która określała wielkości 

momentów magnetycznych jąder.  

Teoretyczne podstawy metody rezonansowej pomiaru momentów magnetycznych I.I. 

Rabi przedstawił w pracy, w której zajmował się zachowaniem cząstki posiadającej moment 
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magnetyczny, takiej jak jądro atomowe umieszczone w niejednorodnym polu magnetycznym, 

na które działa słabe oscylujące lub wirujące pole magnetyczne. Cząstka z momentem 

magnetycznym jest zatem w silnie niejednorodnym polu z dodatkowym, zmiennym o 

określonej częstotliwości, słabym polem elektromagnetycznym. Gdyby istniało tylko 

niejednorodne pole, oś wirowania cząstki ustawiałaby się w tym polu pod określonym kątem, 

zgodnie z wymogami kwantyzacji przestrzeni. Ale cząsteczka ma możliwość wyboru tylko 

skończonej liczby stanów precesyjnych. Nałożenie słabego zmieniającego się pola 

elektromagnetycznego powoduje, że cząstka przechodzi z jednego stanu kwantyzacji 

przestrzeni na inny poprzez pochłanianie lub emisję fotonu o częstotliwości równej 

częstotliwości zmiennego pola elektromagnetycznego. Może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy 

energia takiego fotonu jest równa różnicy energii między stanem, w którym cząstka jest w 

danej chwili, a jednym z innych możliwych stanów precesyjnych. Ponieważ różnice w energii 

są bardzo małe, zmienne pole elektromagnetyczne jest polem mikrofalowym lub o 

częstotliwości radiowej. Jeśli częstotliwość tego pola jest równa lub bardzo zbliżona do 

wartości precesji Larmora cząstki wokół kierunku pola niejednorodnego, to następuje 

przejście do innych dopuszczalnych stanów kwantyzacji przestrzeni.  

Dodanie pola mikrofalowego było głównym wkładem I.I. Rabiego w to zagadnienie. 

Jeśli mamy do czynienia z elektronem w zmiennym polu magnetycznym i zakładamy, że spin 

elektronu jest najpierw ustawiony równolegle do tego pola, to po pewnym czasie spin obróci 

się i będzie skierowany przeciwnie do pola. Problem ten został przeanalizowany przez E. 

Majoranę i P. Giittingera, zanim zrobił to I.I. Rabi, ale poprzedni badacze wzięli pod uwagę 

tylko specjalny przypadek. Rabi zbadał prawdopodobieństwo takich przejść spinowych w 

polu magnetycznym dowolnie zorientowanym w przestrzeni. Analiza wykazała, że jeśli 

częstotliwość rotacji pola magnetycznego była bliska lub równa częstotliwości precesji 

Larmora cząstki, szansa na przejście była znacznie większa niż w innych przypadkach. 

Analiza I.I. Rabiego wykazała również, że prawdopodobieństwo przejścia było inne dla 

dodatnich i ujemnych momentów magnetycznych. Oznacza to, że dokładna analiza 

zachowania się momentu magnetycznego cząstki w zmiennym polu magnetycznym musi 

dostarczyć informacji o wielkości i znaku momentu magnetycznego. 

Wraz ze swoimi współpracownikami I.I. Rabi zastosował ten rodzaj analizy do 

magnetycznych momentów trzech różnych jąder w serii eksperymentów. W tego typu 

eksperymencie wiązka atomów lub cząsteczek jest poddawana niejednorodnemu polu 

rozdzielającemu atomy. Po przejściu atomów przez szczelinę trafiają one do obszaru drugiego 

polu, którego niejednorodność jest przeciwna do pierwszego pola, ale o równej sile. Atomy są 
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w ten sposób odchylane do pierwotnej ścieżki i docierają do detektora. Gdyby tylko te dwa 

pola działały na wiązkę atomów, ich liczba byłaby taka sama jak w przypadku braku pól, 

ponieważ drugie pole dokładnie kompensowałoby działanie pierwszego. Trzecie, oscylujące, 

pole jest wprowadzane w sąsiedztwie szczeliny pod kątem prostym do stałego pola 

magnetycznego. To pole indukuje przejścia momentów magnetycznych atomów tuż przed 

wejściem do drugiego stałego niejednorodnego pola. Z powodu tych przejść drugie 

niejednorodne pole nie może całkowicie skompensować pierwszego, a liczba atomów 

docierających do detektora nie jest taka sama jak poprzednio. Efekt ten jest najbardziej 

wyraźny, jeśli częstotliwość pola oscylującego jest zbliżona do częstotliwości precesji 

Larmora atomów w wiązce. Ponieważ częstotliwość ta jest proporcjonalna do współczynnika 

żyroskopowego atomu, można zmierzyć wartość tego współczynnika (tzw. współczynnik g 

Landego). Zatem moment magnetyczny można łatwo określić, jeśli znany jest spin lub 

moment pędu. Dlatego też jeśli częstotliwość pola oscylacyjnego zmienia się powoli, 

występuje gwałtowny spadek (zjawisko rezonansu) w liczbie atomów docierających do 

detektora, gdy częstotliwość pola jest równa częstotliwości Larmora. Każdy rezonans daje 

wartość g, a zatem moment magnetyczny. 

W 1930 r. w nowym laboratorium fizyki na Uniwersytecie Columbia zarezerwowano 

małą salę laboratoryjną na badania spinu i momentu magnetycznego jąder atomowych. 

Fizykiem odpowiedzialnym za ten projekt był nowo mianowany adiunkt w dziedzinie fizyki 

teoretycznej Izydor I. Rabi. Wybór ten był wyjątkowo odpowiedni, ponieważ Rabi badał 

właściwości magnetyczne kryształów podczas studiów na Uniwersytecie Columbia i spędził 

dwa lata w europejskich laboratoriach, pracując z N. Bohrem, W. Pauli, W. Heisenbergiem i 

O. Sternem, którzy w dużym stopniu wpłynęli na kierunek jego dalszych badań. W 

przeciwieństwie do innych wybitnych fizyków Rabi nie zajął się fizyką bezpośrednio po 

ukończeniu studiów licencjackich, ale dopiero po trwającej trzy lata przerwie, podczas której 

prowadził karierę biznesową.  

I.I. Rabi trafił do USA jako niemowlak z Rymanowa, gdzie urodził się 29 lipca 1898 r. 

Po ukończeniu gimnazjum i szkoły średniej na Manhattanie i Brooklynie trafił do Cornell 

University, by studiować chemię. Z ekonomicznego punktu widzenia chemię uważano za 

bardziej lukratywną niż fizykę, a w każdym razie: bardziej zbliżoną do codziennego życia 

ludzi niż fizyka, która sprawiała wrażenie niezwiązanej z żadnym bezpośrednim sposobem 

zarabiania na życie. Po otrzymaniu tytułu licencjata z chemii w 1919 r. Izydor zrezygnował z 

zajęć naukowych, ale trzy lata później powrócił do Cornell, tym razem jako student fizyki. 

Gdy względy ekonomiczne uniemożliwiły mu kontynuowanie nauki w Cornell, ukończył 
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studia licencjackie na Uniwersytecie Columbia, jednocześnie starając się o zatrudnienie w 

niepełnym wymiarze czasu pracy w Nowym Jorku. Na szczęście udało mu się zdobyć cześć 

etatu nauczyciela fizyki w College of the City w Nowym Jorku, dzięki czemu mógł 

dokończyć pracę doktorską i w 1927 r. uzyskać stopień doktora. Stypendia pozwoliły mu na 

spędzenie dwóch lat na różnych europejskich uniwersytetach, skąd wrócił na University 

Columbia jako wykładowca fizyki teoretycznej w 1929 r.  

Rozpoczynając swoją karierę, I.I. Rabi interesował się zarówno pracą teoretyczną, jak 

i eksperymentalną, i chociaż był przede wszystkim eksperymentatorem, posiadał także 

doskonałą znajomość teorii. Opublikował kilka prac teoretycznych na temat mechaniki 

kwantowej układów wirujących, zanim zaczął eksperymentować ze spinami i momentami 

magnetycznymi jąder. Jego pierwszym eksperymentem był pomiar spinu jądra sodu. 

Zastosowany aparat był zasadniczo taki sam, jak ten użyty przez Otto Sterna. Później Rabi 

zaczął ulepszać technikę wiązki molekularnej i kilka lat po zakończeniu pierwszego 

eksperymentu zastosował zasadę rezonansu do jąder poruszających się w polu 

magnetycznym, uzyskując fantastyczną precyzję swoich pomiarów. Po odkryciu metody 

rezonansowej pomiaru spinów zastosował ją do szeregu jąder atomowych. Eksperymenty te 

przyniosły w 1944 r. mu Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. 

 Gdy I. I. Rabi przybył w 1929 r.  na Uniwersytet Columbia, zorganizował seminarium 

z fizyki teoretycznej, prowadzone wspólnie z profesorem Gregory Breitem z New York 

University. Przyciągnął wybitnych studentów z nowojorskiego obszaru metropolitalnego, a 

Columbia stała się miejscem rekrutacji przyszłych fizyków teoretycznych. W tym samym 

czasie laboratorium fizyki I.I. Rabiego odnosiło coraz większe sukcesy i zaczęło przyciągać 

wybitnych studentów fizyki eksperymentalnej, z których jeden, Polykarp Kusch, zdobył 

nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1955 r.  

Metoda pracy I.I. Rabiego w tamtym czasie była zupełnie inna od tego, czego zwykle 

oczekuje się od eksperymentatora. Chociaż spędzał w swoim laboratorium czas niezbędny do 

opracowania eksperymentu, to większość czasu zajmowało mu rozważanie zagadnień 

teoretycznych, a szczegóły techniczne eksperymentów pozostawiał swoim asystentom. Drzwi 

jego gabinetu były zawsze otwarte, zresztą tak jak podczas całej jego kariery. Często można 

było spotkać u niego jednego lub więcej jego absolwentów i chociaż prowadzone przez nich i 

I.I. Rabiego dyskusje dotyczyły głównie fizyki, nie było niczym niezwykłym także inne 

tematy, takie jak literatura, polityka czy ekonomia – tematy powodujące niejednokrotnie 

gwałtowne wymiany poglądów, ponieważ I.I. Rabi nigdy nie pozwolił, by jego intensywna 

pogoń za fizyką zdominowała inne obszary rozważań intelektualnych. W 1940 r. badacz 
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wyjechał z Columbii, by zostać zastępcą dyrektora Laboratorium Radiacji w Massachusetts 

Institute of Technology, gdzie pracował zarówno przy zagadnieniach związanych z radarami, 

jak i bombą atomową. W 1945 r., pod koniec wojny powrócił na Uniwersytet Columbia jako 

dyrektor wydziału fizyki. Po przejściu na emeryturę kontynuował pracę jako profesor fizyki. 

W 1964 r. utworzono dla niego specjalną akademicką profesurę uniwersytecką, co pozwoliło 

mu na pełną swobodę w nauczaniu. Piastował to stanowisko jako emeryt aż do swojej śmierci 

w styczniu 1988 r., kilka miesięcy przed 90. urodzinami. Wygłosił także wykłady o historii 

nauki, będące następstwem podobnych wykładów prowadzonych w Princeton, gdzie 

przebywał jako wizytujący profesor historii.  

Oprócz Nagrody Nobla I.I. Rabi otrzymał wiele innych wyróżnień; w 1939 r. nagrodę 

Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępu Naukowego, a w 1942 r. Medal Eliotta 

Cressona z Instytutu Franklina. W 1948 r. otrzymał medal za zasługi i medal królewski za 

zasługi na rzecz wolności. Był także oficerem Legii Honorowej i otrzymał honorowy stopień 

doktora nauk ścisłych na uniwersytetach w Princeton, Harvardzie i Birmingham. Przez dwie 

kadencje był redaktorem naczelnym „Physical Review”, a w 1950 r. został wybrany na 

przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. Był członkiem National 

Academy of Sciences, American Philosophical Society i American Academy of the Arts and 

Sciences. W 1959 r. został mianowany członkiem Board of Governors of the Weizmann 

Institute of Science w Izraelu. Ponadto był członkiem japońskich i brazylijskich akademii. 

Był członkiem General Advisory Committee to the Arms Control and Disarmament Agency, 

UNESCO oraz Komitetu Doradczego ds. Nauki Międzynarodowej Agencji Energii 

Atomowej. 

Wodór	i	cząstki	elementarne:	Willis	E.	Lamb,	Jr.	(1913–2008) 

Gdy Niels Bohr po raz pierwszy przedstawił swoją teorię atomu, wyjaśnił pochodzenie 

linii widmowych (linii Balmera) wodoru za pomocą pojedynczej liczby kwantowej n (głównej 

liczby kwantowej), która przyjmuje wartości całkowite (1, 2, 3,...) i odpowiada różnym 

dozwolonym orbitom. Główna liczba kwantowa określa rozmiar dozwolonej orbity i jest 

miarą całkowitej energii elektronu na tej orbicie, tak jak w klasycznej fizyce oś orbity planety 

określa jej całkowitą energię mechaniczną. Oryginalna teoria Bohra była jednak 

niewystarczająca pod dwoma względami. Z jednej strony określała tylko kołowe orbity dla 

elektronu w atomie wodoru, a z drugiej nie uwzględniała pewnych szczegółów struktury linii 

widmowych wodoru. Co więcej, nie pozwalała wyjaśnić obecności niektórych linii i braku 

innych. Rzeczywiście, na podstawie samych kołowych orbit jedynymi liniami, które powinny 
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być obecne na widmach, są te powiązane z przejściami, w których główna liczba kwantowa 

zmienia się tylko o jednostkę. Jak wcześniej wskazano, Arnold Sommerfeld jako pierwszy 

zwrócił uwagę, że wprowadzenie orbit eliptycznych automatycznie wprowadza subtelną 

strukturę linii widmowych wodoru, jeśli weźmie się pod uwagę relatywistyczną zmienność 

masy cząstki wraz z jej prędkością. Dopóki elektron porusza się po orbicie kołowej, dopóty 

jego prędkość jest stała, a masa nie ulega zmianie. Jeśli jednak elektron porusza się po orbicie 

eliptycznej, to jego prędkość jest większa, gdy zbliża się on do protonu, a mniejsza, gdy jest 

dalej od niego. W ten sposób masa elektronu zmienia się w sposób ciągły. Ta ciągła 

zmienność powoduje, że cała orbita ulega precesji, w wyniku której elektron pozyskuje 

dodatkową energię. Aby zdefiniować eliptyczność orbity elektronu, A. Sommerfeld 

wprowadził drugą liczbę kwantową l – poboczną liczbę kwantową – która odpowiada 

mimośrodowości eliptycznej orbity planety. Poboczna liczba kwantowa jest proporcjonalna 

do momentu pędu elektronu na swojej orbicie. A. Sommerfeld zwrócił uwagę, że dla orbity o 

głównej liczby kwantowej n istnieje ograniczona (równa n) liczba całkowych wartości 

pobocznej liczby kwantowej, mianowicie 0, 1, 2, 3, ..., (n – 1). Te różne poboczne liczby 

kwantowe odpowiadają wartościom momentu pędu elektronu powiązanym z jego ruchem. 

Najmniejsza wartość liczby kwantowej l (najbardziej ekscentryczna elipsa) odpowiada 

najmniejszemu momentowi pędu, największa wartość daje największy moment pędu 

elektronu. Te różne podpoziomy energii (różne z powodu relatywistycznej zmienności masy 

wraz z prędkością) są oznaczone literami s, p, d, f, g i tak dalej.  

Fizycy sądzili, że wraz z wprowadzeniem pobocznej liczby kwantowej wszystkie 

subtelne szczegóły spektralnych linii wodoru – i atomów innych pierwiastków – zostały 

uwzględnione. Dalsze badania linii spektralnych, szczególnie atomów metali alkalicznych, 

takich jak sód, gdzie występuje tylko jeden zewnętrzny elektron odpowiedzialny za linie 

spektralne, ujawniły jednak, że każdy podpoziom orbitalnego momentu pędu związany z daną 

główną liczbą kwantową, za wyjątkiem poziomu s, ulega podziałowi na dwa poziomy. 

Zostało to wyjaśnione poprzez przypisanie elektronowi połowy jednostki spinowego 

momentu pędu. Ponieważ ta połowa jednostki spinu może zostać tylko dodana lub odjęta od 

orbitalnego momentu pędu, istnieją dwa podpoziomy (dublety) związane z każdą wartością 

orbitalnego momentu pędu, z wyjątkiem jego wartości zerowej. Na przykład należy zastąpić 

pojedynczy poziom 2p przez dwa poziomy 2p½ i 2p3/2, gdzie indeksy dolne odnoszą się do 

całkowitego momentu pędu elektronu wynikającego z uwzględnienia efektów obrotu cząstki. 

Aby zobaczyć, w jaki sposób uzyskujemy dwie możliwe wartości: ½ i 3/2 dla całkowitego 

momentu pędu elektronu znajdującego się w podpoziomie 2p, zauważmy, że ma on tylko 
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jedną jednostkę orbitalnego momentu pędu. Jeśli jego oś obrotu jest równoległa do jej 

orbitalnego momentu pędu, to musimy dodać jedną połowę spinowego momentu pędu do jej 

orbitalnego momentu pędu: 1 + ½ = 3/2. Jeśli oś obrotu jest antyrównoległa do orbitalnego 

momentu pędu, to musimy odjąć moment spinowy: 1 – ½ = ½. To są jedyne możliwości – i 

stąd otrzymujemy dublety linii spektralnych. Ogólnie rzecz biorąc, poziom z wyższym 

całkowitym momentem pędu, w tym przypadku poziom 2p3/2, jest stanem o wyższej energii 

niż ten o mniejszym całkowitym momencie pędu.  

Ponieważ te poprawki zostały wprowadzone w ramach postulatów teorii Bohra, czyli 

zanim do atomu zastosowano matematykę kwantową i równanie Schrödingera, istniały pewne 

powody, by sądzić, że równanie falowe prowadziłoby do orbitalnych podpoziomów i 

struktury dubletu spinowego w sposób automatyczny. Okazało się jednak, że tak nie jest. 

Chociaż rozwiązanie równania Schrödingera dla atomu wodoru daje, oprócz głównych, 

poboczne liczby kwantowe we właściwych relacjach ze sobą, to przypisuje tę samą energię do 

każdego podpoziomu związanego z daną główną liczbą kwantową. W związku z tym 

całkowita liczba odrębnych poziomów w teorii Schrödingera jest nadal podawana przez 

główne liczby kwantowe. Energie orbitalnych liczb kwantowych są zdegenerowane w tym 

sensie, że dla każdej głównej liczby kwantowej n równanie Schrödingera przypisuje n fal lub 

wibracji o tej samej energii. Ponadto równanie Schrödingera nie opisuje żadnych efektów 

spinowych.  

Różne wartości energii, które muszą być przypisane do liczby podpoziomów głównej 

liczby kwantowej, powstają z powodu zmiany masy elektronu wraz z prędkością, czyli 

wynikają z teorii względności. Spin elektronów także jest wywołany względnością. Wynika 

to stąd, że wspomnianych skutków nie można wyprowadzić z równania Schrödingera, które 

nie jest zgodne z teorią względności. Równanie P. Diraca dla elektronu zostało stworzone 

specjalnie w celu dostosowania do szczególnej teorii względności, koryguje zatem wady 

równania Schrödingera. Po zastosowaniu do atomu wodoru równanie Diraca opisuje nie tylko 

subtelną strukturę linii widmowych związaną z pobocznymi liczbami kwantowymi dla 

elektronu, ale także jego spin i strukturę dubletu spinowego linii spektralnych. Niektóre z 

najciekawszych cech teorii Diraca są związane z poziomami energii związanymi z główną 

liczbą kwantową n = 2. Dla tej wartości n istnieją dwie poboczne liczby kwantowe: 0 i 1. Tak 

więc mamy tutaj dwa podpoziomy, odpowiednio 2s i 2p. Jeśli weźmiemy pod uwagę spin 

elektronu, otrzymamy trzy podpoziomy, jeden z poziomu s, tak zwany singlet 2s½, oraz dublet 

p składający się z dwóch poziomów 2p½ i 2p3/2. Rozwiązanie równania Diraca opisuje te 

poziomy, a ponadto określa wartości energii, które muszą być przypisane do każdego z nich. 
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Pod względem energetycznym poziom 2p3/2 leży nieco powyżej poziomu 2p½. Elektron 

przeskakujący z górnego z tych poziomów do niższego emitowałby foton o długości fali 2,74 

cm, który znajduje się w obszarze mikrofalowym widma. Tak dokładne teoretyczne 

wyliczenia stały się wyzwaniem dla osób zajmujących się eksperymentalnie spektroskopią. 

Jeszcze przed II wojną światową, gdy techniki mikrofalowe były w powijakach, uzyskano 

dane eksperymentalne, które nie zgadzały się z tą teorią. W.V. Houston, R.C. Williams, J.W. 

Pasternack i inni odkryli rozbieżności. W szczególności J.W. Pasternack twierdził, że poziom 

2s½ musi znajdować się powyżej poziomu 2p3/2. Techniki eksperymentalne nie były jednak 

wystarczająco dokładne, aby dać ostateczną odpowiedź.  

Pod koniec II wojny światowej technologia mikrofalowa w zakresie 3 cm osiągnęła 

taki poziom, że Willis E. Lamb, wówczas profesor fizyki na Uniwersytecie Columbia, mógł 

zaprojektować genialny i piękny eksperyment oparty na technikach mikrofalowych mający na 

celu przeanalizowanie subtelnej struktury linii spektralnej wodoru odpowiadającej głównej 

liczbie kwantowej n = 2. Wykorzystał w nim metastabilny charakter poziomu 2s½, który 

powinien być stosunkowo trwały w odniesieniu do procesu radiacyjnego przejścia do stanu 

podstawowego. Określenie „metastabilny” oznacza, że jego okres zaniku jest dłuższy niż 

normalnie z powodu reguły wyboru, która zabrania spontanicznego przejścia elektronu z 

jednego poziomu s do drugiego. Elektron nie może zatem przejść z poziomu 2s½ do stanu 

podstawowego, ponieważ stan podstawowy jest również poziomem s. Jeśli więc elektron 

znajdzie się na poziomie 2s½ w wyniku wzbudzenia, to pozostanie tam przez około jednej 

siódmej sekundy – co jest czasem długim w porównaniu do normalnego czasu życia stanu 

wzbudzonego w ten sposób, wynoszącego około 100 milionowych sekundy. W.E. Lamb ze 

swoim studentem R.C. Retherfordem wykorzystali ten metastabilny stan atomu wodoru 

wnioskując w następujący sposób. Jeżeli atom wodoru zostanie wzbudzony do metastabilnego 

stanu 2s½, to pozostanie tam wystarczająco długo, aby można było zarejestrować taki atom 

przez jego interakcję z detektorem, który zarejestruje energię wzbudzenia uwolnioną w 

momencie rejestracji wzbudzonego atomu. W związku z tym powinno być możliwe wykrycie 

wiązki takich metastabilnych atomów, które można wytworzyć przez bombardowanie 

atomów wodoru strumieniem elektronów o właściwej energii kinetycznej. Jeśli wiązka 

wzbudzonych, metastabilnych atomów zostanie zakłócona przez zewnętrzne pole elektryczne 

lub promieniowanie o odpowiedniej częstotliwości, atomy mogą zostać wzbudzone w taki 

sposób, że przejdą z metastabilnego stanu s do jednego ze stanów p, z którego bardzo szybko 

mogą wrócić do stanu podstawowego. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to mniej 

metastabilnych atomów zostanie zaobserwowanych na detektorze. W.E. Lamb i R.C. 
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Retherford zastosowali tę technikę, aby pokazać, że przejścia metastabilnego atomu do stanu 

2p½ mogą być indukowane przez mikrofale o odpowiedniej częstotliwości. W ten sposób 

przeanalizowali subtelną strukturę poziomów 2s i 2p i wykazali, że pomiędzy tymi 

poziomami występuje różnica energii. To odkrycie nie zgadzało się z przewidywaniami teorii 

Diraca. Niezwykły wynik eksperymentu otworzył zupełnie nowy obszar badań dla fizyków. 

Natychmiast pojawiły się pytania: czy teoria elektronu Diraca była poprawna, a jeśli nie to, w 

którym miejscu zawodzi i jak można ją poprawić? Odpowiedzi udzieliła grupa fizyków 

zarówno, teoretyków jak i eksperymentatorów, a wkład niektórych z nich w rozwiązanie tego 

problemu, jak również ich wpływ na naszą wiedzę o właściwościach elektronu rozważymy w 

kolejnych rozdziałach tekstu. 

W 1947 r. Willis Eugene Lamb, Jr. udowodnił, że obserwowana subtelna struktura 

poziomów energetycznych atomu wodoru nie zgadza się z przewidywaniami teorii Diraca. 

Aby przeprowadzić eksperyment, który zachwiał rozumieniem struktury atomowej, należało 

dokładnie poznać teorię elektronu Diraca, będącą doskonałym dowodem działania mechaniki 

kwantowej, perfekcyjnie posługiwać się technikami wiązki molekularnej I.I. Rabiego oraz 

mieć gruntowną wiedzę na temat technologii mikrofalowej. W.E. Lamb Jr, z wykształcenia 

fizyk teoretyczny, posiadał wszystkie te umiejętności, gdy po raz pierwszy zaczął rozważać 

problem poziomów energetycznych elektronu.  

Willis Eugene Lamb, Jr. urodził się 12 lipca 1913 r. w Los Angeles w Kalifornii. 

Dzieciństwo spędził w Oakland. Po pewnym czasie jego rodzina przeniosła się do Los 

Angeles i tam W.E. Lamb kontynuował swoją edukację. Po ukończeniu szkoły średniej w 

1930 r. wstąpił na University of California w Berkeley, gdzie studiował chemię i w 1934 r. 

otrzymał stopień licencjata. W trakcie studiów licencjackich jego zainteresowanie przesunęło 

się z chemii na fizykę teoretyczną i zdecydował się podjąć pracę magisterską w pod 

kierunkiem J. Roberta Oppenheimera. W 1930 r. Oppenheimer wykazał, że jeśli obliczyć 

oddziaływanie elektronu z kwantowanym polem elektromagnetycznym, stosując teorię 

Diraca, w której elektron jest traktowany jako ładunek punktowy, to uzyska się nieskończone, 

a zatem pozbawione sensu, wyniki. Zgodnie z tymi obliczeniami oddziaływanie elektronu z 

własnym polem promieniowania powinno spowodować przesunięcie wszystkich poziomów 

energii wodoru o nieskończoną wielkość, co, praktycznie rzecz biorąc, jest nonsensem. W 

1934 r. obliczenia Wiktora Weisskopfa wykazały, że trudność ta wynika z osobliwego 

oddziaływania pomiędzy elektronem a próżnią w teorii Diraca. W.E. Lamb zetknął się z tym 

problemem podczas studiów magisterskich, kiedy Oppenheimer wyznaczył mu temat pracy 

magisterskiej związany z teoriami pól nukleonów. Analiza, jaką przeprowadził młody 
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magistrant, doprowadziła do pojawienia się bardzo małej rozbieżności z prawem Coulomba 

odnośnie do pola elektrostatycznego wokół protonu. Istnienie takiej rozbieżności oczywiście 

reprezentowałoby odejście od teorii Diraca wyjaśniającej subtelną strukturę linii widmowych 

wodoru.  

Po ukończeniu pracy dyplomowej i otrzymaniu doktoratu w 1938 r. W.E. Lamb 

zatrudnił się na Columbia University jako fizyk. Trapiący go problem teorii Diraca 

pozostawał wciąż nierozstrzygnięty. W tym czasie badania spektroskopowe wykazały 

rozbieżność między teorią a obserwacjami, ale wyniki eksperymentów były niejednoznaczne. 

Z tego powodu W.E. Lamb poszukiwał innych metod mogących rozstrzygnąć ten istotny 

problem. Elegancka i niezwykle precyzyjna technika wiązki molekularnej, opracowana przez 

I.I. Rabiego, stała się podstawą jego własnego eksperymentu. 

W tym czasie eksperyment, jaki później opracował W.E. Lamb, nie mógł zostać 

przeprowadzony, ponieważ nie były jeszcze znane specjalne techniki mikrofalowe. Podczas II 

wojny światowej fizyk pracował w Columbia Radiation Laboratory gdzie zapoznał się z 

teorią mikrofal i technikami konstrukcji lamp próżniowych. Ponieważ jego własny projekt 

dotyczył absorpcji mikrofal o centymetrowej długości fali, w laboratorium radiacyjnym nabył 

umiejętności potrzebne do przeprowadzenia tego, nagrodzonego Noblem, doświadczenia, 

polegającego na absorpcji takich fal przez wzbudzone atomy wodoru.  

Zainteresowanie wykorzystaniem absorpcji mikrofalowej do sprawdzenia teorii Diraca 

pojawiło się u niego latem 1946 r., podczas letniego kursu fizyki atomowej na Uniwersytecie 

Columbia. W podręczniku G. Herzberga znalazł odniesienie do niektórych nieudanych 

eksperymentów przeprowadzonych w latach 1932–1935, które miały na celu wykrycie 

absorpcji krótkofalowych fal radiowych przez wzbudzone, w rurze wyładowczej, atomy 

wodoru. Początkowo rozważał powtórzenie tych samych eksperymentów, tylko z 

wykorzystaniem znacznie ulepszonych technik wykrywania mikrofal. Staranna teoretyczna 

analiza eksperymentu wykazała jednak, że rozkład statystyczny wzbudzonych atomów 

wodoru w określonych warunkach sprawiał, że doświadczenie nie przyniosłoby 

oczekiwanego efektu. W.E. Lamb uświadomił sobie, że mógłby wykonać analogiczny 

eksperyment, stosując technikę wiązki molekularnej Rabiego, w której poszczególne atomy 

napromieniowane przez mikrofale o odpowiedniej długości fali mogłyby być wzbudzone do 

pożądanego konkretnego stanu i ostatecznie zostać wykryte. Dzięki temu rozwiązaniu 

absorpcję można byłoby bezpośrednio zmierzyć, badając wzbudzoną wiązkę atomów po 

przejściu przez pole mikrofalowe. Przed rozpoczęciem eksperymentu trzeba było wykonać 

wiele wstępnych prac teoretycznych dotyczących każdej fazy problemu. Przygotowania 
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zajęły W.E. Lambowi cały rok. W 1947 r. przekonał jednego ze swoich studentów, R.C. 

Retherforda, do przeprowadzenia eksperymentu. Doświadczenie było udane i dowiodło, że 

subtelna struktura linii spektralnych wodoru przewidywana teorią Diraca nie odpowiadała 

danym eksperymentalnym. Wynik tego niezwykłego eksperymentu doprowadził do 

pojawienia się wielu teorii renormalizacji, opracowanych przez H. Bethego, J. Schwingera, R. 

Feynmana i Sh. Tomonagę, a także wskazał, w jaki sposób teoria Diraca musi zostać 

skorygowana, aby opisywała wyniki eksperymentalne. Rozbieżność między 

przewidywaniami pierwotnej teorii Diraca a obserwowanymi wynikami nosi nazwę 

przesunięcia Lamba. 

 
Porównanie poziomów energetycznych wodoru w modelach Bohra i Diraca. 

Podczas II wojny światowej Lamb pracował na Uniwersytecie Columbii, gdzie w 

1945 r. został adiunktem, a w 1947 r. – profesorem nadzwyczajnym. Rok później, po 

opublikowaniu wyników eksperymentalnych, został mianowany profesorem zwyczajnym. 

Pozostał w Laboratorium Radiacyjnym do 1951 r., prowadząc zaawansowane kursy fizyki dla 

absolwentów oraz nadzorując prace teoretyczne i eksperymentalne związane ze swoim 

odkryciem. W 1951 r. W.E. Lamb opuścił Kolumbię, aby zostać profesorem fizyki na 

Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, gdzie pozostał do 1956 r. W tym okresie spędził rok 

(1953–1954) jako wykładowca na Uniwersytecie Harvarda. W 1956 r. wyjechał na Oxford 

University w Anglii jako członek New College i profesor fizyki. Pozostał w Oksfordzie do 

1962 r., kiedy to został pierwszym profesorem fizyki w katedrze ufundowanej przez Henry 

Forda II na Uniwersytecie Yale, gdzie spędził resztę swojej kariery naukowej, zajmując się 

nauczaniem oraz badaniami.  
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Eksperymentalne odkrycie przesunięcia Lamba i nowe zagadnienia z niego 

wynikające były tylko jednym aspektem jego ogólnych prac badawczych. W.E. Lamb był 

fizykiem teoretycznym, który publikował ważne artykuły w niemal każdej dziedzinie fizyki. 

W fizyce jądrowej przyczynił się do zrozumienia oddziaływania neutronów z materią, teorii 

pola sił jądrowych i struktury jądrowej, procesu rozpadu beta i rozszczepienia jąder. W fizyce 

cząstek badał promieniowanie kosmiczne i powstawanie par cząstka–antycząstka. Przyczynił 

się także do rozwoju fizyki ciała stałego i fizyki kryształów. Jego artykuł z 1939 r. o 

rezonansowym wychwytywaniu wolnych neutronów przez kryształy odegrał ważną rolę w 

badaniach efektu Mössbauera. Dokonał również znaczących odkryć w dziedzinie fizyki 

molekularnej, oscylatorów magnetronowych, diamagnetyzmu, rezonansu jądrowego, teorii 

deuteronu i jądra helu oraz spektroskopii mikrofalowej. Oprócz Nagrody Nobla otrzymał 

Rumford Award nadaną przez American Academy of Arts and Sciences oraz Research 

Corporation Award. W 1954 r. University of Pennsylvania przyznał mu honorowy tytuł 

doktora nauk. Był członkiem National Academy of Sciences i członkiem American Physical 

Society. Zmarł 16 maja 2008 r. w Tuscon. 

Moment	magnetyczny	elektronu:	Polykarp	Kusch	(1911–1993) 

Odkrycie przez W.E. Lamba i R.C. Retherforda subtelnej struktury drugiego poziomu 

kwantowego atomu wodoru doprowadziło wielu fizyków do stwierdzenia, że teoria Diraca nie 

uwzględnia we właściwy sposób oddziaływania elektronu z własnym polem promieniowania. 

Inną rozbieżnością wykrytą doświadczalnie była wartość momentu magnetycznego elektronu. 

Teoria Diraca przewiduje, że elektron musi mieć połowę jednostki momentu pędu 

wynikającego z jego spinu. Stosunek momentu magnetycznego elektronu do jego własnego 

momentu pędu, zwany współczynnikiem g, jest zwykle wielkością określaną doświadczalnie. 

Współczynnik g wolnego elektronu Diraca wynosi 2, ponieważ jedynym momentem pędu 

elektronu poruszającego się swobodnie w przestrzeni jest jego połówkowy spin. W przypadku 

elektronu znajdującego się w atomie musimy jednak wziąć pod uwagę zarówno spin, jak i 

efekty orbitalne w określaniu momentu pędu. Mamy zatem dwie wartości współczynnika g, to 

znaczy gs związane z spinem i gL związane z orbitalnym momentem pędu. Oczywiście 

istnieje też wartość całkowitego moment pędu elektronu łącząca efekty spinowy i orbitalny, 

oznaczana jako gj. Jako że teoria Diraca nie prowadziła do właściwej subtelnej struktury 

poziomów energetycznych atomu wodoru, oczekiwano, że ustalona doświadczalnie wartość 

gs wolnego elektronu będzie różnić się od wartości przewidywanej przez Diraca, czyli 2. 

Dzięki wykorzystaniu techniki molekularnej opracowanej przez I.I. Rabiego Polykarp Kusch 
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był w stanie zademonstrować tę rozbieżność w eksperymentach mierzących moment 

magnetyczny elektronu. Pomiar momentu magnetycznego elektronu jest skomplikowany, 

ponieważ można go wykonać tylko wtedy, gdy elektron znajduje się wewnątrz atomu. 

Powoduje to dodatkowe konsekwencje wynikające z posiadania przez elektron zewnętrznego 

momentu magnetycznego wynikającego z ruchu wokół jądra, oprócz jego wewnętrznego 

magnetycznego momentu obrotowego. Zewnętrzne pola magnetyczne stosowane w metodach 

wiązek molekularnych Rabiego współdziałają z obydwoma tymi momentami magnetycznymi 

jednocześnie. We wczesnych badaniach trudność tę wyeliminowano dzięki wykorzystaniu 

atomów, które posiadają zerową wartość elektronowego orbitalnego momentu pędu; stąd 

orbitalny moment, a tym samym magnetyczny moment pędu elektronu wynosił zero. Dotyczy 

to atomów metali alkalicznych, takich jak sód i potas. W bardzo precyzyjnych pomiarach 

pojawiła się jednak kolejna komplikacja wynikająca z jądrowego momentu magnetycznego, 

który odpowiada za nadsubtelną strukturę linii widmowych atomu. Magnetyczny moment 

jądrowy łączy się z wewnętrznymi i orbitalnymi momentami magnetycznymi elektronu, dając 

całkowity moment magnetyczny, który oddziałuje z polem magnetycznym. W dyskusji na 

temat rezonansu wiązek molekularnych I.I. Rabiego widzieliśmy, że możliwe jest zmierzenie 

jądrowego momentu magnetycznego za pomocą procedury rezonansowej, w której 

wykorzystuje się oscylujące pole magnetyczne działające pod kątem prostym do wiązki 

atomów przechodzących przez niejednorodne pole magnetyczne. Wymierne zakłócenia 

wiązki są indukowane, jeśli częstotliwość oscylującego pola magnetycznego jest równa lub 

zbliżona do częstotliwości precesji Larmora jądrowego momentu magnetycznego atomu. Z 

wartości precesji Larmora, którą można wyznaczyć z częstotliwości pola oscylacyjnego, 

można obliczyć współczynnik jądrowy g, a tym samym magnetyczny moment jądrowy. Tę 

procedurę zastosowano najpierw do atomów lub cząsteczek o zerowym całkowitym spinie i 

zerowym orbitalnym momencie pędu, dla których tylko magnetyczny moment jądrowy 

oddziaływał z polem magnetycznym. Ulepszenie technik pomiarowych umożliwiło 

wykorzystanie metod wiązki molekularnej do badania interakcji jądrowego momentu 

magnetycznego z całkowitym elektronowym momentem magnetycznym, innymi słowy: do 

analizy magnetycznej nadsubtelnej struktury atomu. 

P. Kusch i J.R. Millman zastosowali techniki rezonansowe do pomiaru momentu 

magnetycznego protonu, wyrażonego w jednostkach elektronowego momentu 

magnetycznego, porównując efekty rezonansowe dla atomów wodoru i cząsteczek z 

określonymi dla atomów metali alkalicznych. Dzięki temu rozwiązaniu można było 

jednocześnie uzyskać informację o współczynniku g dla spinowego momentu magnetycznego 
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protonu. Porównanie tych wartości, przy założeniu, że wartość g dla spinu elektronu wynosi 

2, czyli że moment magnetyczny elektronu wynosi zaledwie 1 magneton Bohra, wykazało 

rozbieżność między wartością momentu magnetycznego protonu mierzonego w ten sposób i 

wyznaczanego bezpośrednimi metodami rezonansowymi. I.I. Rabi i jego współpracownicy 

stwierdzili taką rozbieżność w analizie nadsubtelnej struktury widma wodoru. Stało się jasne, 

że wewnętrzny moment magnetyczny elektronu musi różnić się od 1 magnetonu Bohra o 

około 1 procent. Ta rozbieżność sugeruje potrzebę bardzo dokładnego określenia 

współczynnika g dla spinowego momentu magnetycznego elektronu i taką właśnie próbę 

podjęli P. Kusch i H.M. Foley. Ich eksperyment polegał na określeniu stosunku wartości g dla 

spinu elektronu do wartości g dla orbitalnego momentu pędu elektronu. Dokonali tego, 

rozpatrując dwa takie same atomy w dwóch różnych stanach magnetycznych i określając 

wartość współczynnika żyroskopowego dla całkowitego momentu pędu w każdym z tych 

stanów. Stosunek tych wartości g podaje stosunek wartości spinowego współczynnika g do 

wartości orbitalnego momentu pędu. Ponieważ wartość orbitalna wynosi 1, ta procedura 

natychmiast podaje wartość spinowego współczynnika g. Dane eksperymentalne pokazują, że 

moment magnetyczny elektronu jest nieco większy niż 1 magneton Bohra. Ustalona w ten 

sposób wartość jest równa wielkości obliczonej przez Juliana Schwingera, który uwzględnił 

renormalizację masy elektronu. Skorygowana wartość momentu magnetycznego elektronu 

nazywana jest anomalnym momentem magnetycznym elektronu.  

Jest niezwykłym zbiegiem okoliczności, że Polykarp Kusch i Willis Lamb, pracujący 

niezależnie w laboratoriach Uniwersytetu Columbia nad dwoma pozornie niezwiązanymi ze 

sobą zjawiskami fizycznymi, niemal równocześnie odkryli dwie różne rozbieżności z teorią 

elektronu Diraca, które wkrótce miały zostać rozwiązane jedną korektą teoretyczną. To, że P. 

Kusch powinien był odkryć anomalny moment magnetyczny elektronu, jest jednak całkiem 

zrozumiałe w świetle jego rozległego doświadczenia w dziedzinie spektroskopii cząsteczek i 

atomów, datowanego od roku 1937. Wkrótce po uzyskaniu doktoratu rozpoczął prace 

eksperymentalne z wiązkami molekularnymi. 

P. Kusch urodził się 26 stycznia 1911 r. w Blankenburgu w Niemczech, ale jego 

rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych już w następnym roku. Rodzinę osiedliła 

się na Środkowym Zachodzie, gdzie młody Polykarp otrzymał wykształcenie podstawowe i 

średnie. W szkole średniej interesował się chemią i początkowo, podobnie jak I.I. Rabi i W.E. 

Lamb, zdecydował się na karierę w tej dziedzinie nauki. Wkrótce po rozpoczęciu studiów w 

Case Institute of Technology w Cleveland zajął się jednak eksperymentalną fizyką. Po 

otrzymaniu stopnia licencjata z fizyki w 1931 r. trafił na University of Illinois, gdzie 
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kontynuował studia wyższe. Badania, za które uzyskał doktorat, dotyczyły optycznej 

spektroskopii molekularnej i zostały wykonane pod kierunkiem profesora F. Wheelera 

Loomisa. Rok 1936 P. Kusch spędził na University of Minnesota, pracując z profesorem 

Johnem T. Tate’em w dziedzinie spektroskopii masowej, a następnie podjął obowiązki 

asystenta na Uniwersytecie Columbii i rozpoczął współpracę z profesorem I.I. Rabim w 

laboratorium wiązki molekularnej. Tam uczestniczył, wraz z innymi współpracownikami 

Rabiego, w serii eksperymentów, które dały I.I. Rabiemu Nagrodę Nobla i przygotowały P. 

Kuscha do jego badań.  

Ogólne zasady spektroskopii fal radiowych metodami rezonansu wiązek 

molekularnych zostały po raz pierwszy opisane w artykule opublikowanym w „Physical 

Review” w 1939 r., którego autorami byli m.in. właśnie I.I. Rabi oraz P. Kusch. W innych 

eksperymentach, w których uczestniczył P. Kusch, zastosowano metodę Rabiego do badania 

magnetycznej nadsubtelnej struktury linii widmowych różnych izotopów atomów metali 

alkalicznych. Artykuł opisujący te z kolei doświadczenia I.I. Rabi i jego grupa we współpracy 

z P. Kuschem opublikowali w 1940 r. W tym samym roku P. Kusch, pracując z J.R. 

Millmanem, wykonał pierwszą z serii eksperymentów, które doprowadziły go krok po kroku 

do pomiaru anomalnego momentu magnetycznego elektronu i w konsekwencji do Nagrody 

Nobla, otrzymanej w 1955. Po zakończeniu tej pracy, opisanej w artykule z 1941 r. w 

„Physical Review”, P. Kusch, podobnie jak większość innych fizyków, brał udział w 

projektach wojskowych. Najpierw pracował w Westinghouse Electric Corporation, następnie 

w Bell Telephone Laboratories, a na koniec – w Columbia University Radiation Laboratory. 

Doświadczenie to pozwoliło mu dobrze poznać praktyczną wiedzę na temat technik 

mikrofalowych i technologii lamp próżniowych oraz ich zastosowania w problematyce fizyki 

eksperymentalnej. Po wojnie powrócił na wydział fizyki Uniwersytetu Columbia, gdzie 

szybko awansował i już w 1949 r. został profesorem zwyczajnym. W tym okresie ukończył 

projekty badawcze, które przerwała wojna. W serii artykułów, opublikowanych wspólnie z 

kolegą H. Foleyem, badał kwestię anomalnego momentu magnetycznego elektronu. Pokazał 

eksperymentalnie, że wewnętrzny moment magnetyczny elektronu jest o około 0,1 procent 

większy niż przewidywała teoria Diraca. Wynik ten był całkowicie zgodny z teoretycznymi 

obliczeniami J. Schwingera opartymi na nowych procedurach wprowadzonych w dziedzinie 

elektrodynamiki kwantowej.  

W kolejnych latach P. Kusch i jego współpracownicy zwiększyli dokładność swoich 

eksperymentów i pokazali, że zaobserwowany moment magnetyczny elektronu zgadza się z 

poprawioną teorią do około jednej części na miliard. Odkrycie to było niezwykle ważne, 
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ponieważ wykazało wysoki stopień dokładności elektrodynamiki kwantowej w analizie 

oddziaływania elektronu i pola elektromagnetycznego. Po ukończeniu tej pracy P. Kusch 

zainteresował się problemami fizyki chemicznej, do których zastosował techniki wiązek 

molekularnych, tak owocnych w badaniu atomu i jądra. Kontynuował badania w ostatnich 

latach swojej kariery, poświęcając jednocześnie coraz więcej czasu na problemy edukacyjne i 

wynikające z wpływu nauki na społeczeństwo. Zmarł 20 marca 1993 r. w Dallas. 

Fizyka	wysokich	energii:	Hans	Bethe	(1906–2005),	Julian	Schwinger	

(1918–1994),	Richard	Feynman	(1918–1988) 

Współczesna fizyka jest niewątpliwie związana z takimi postaciami, jak A. Einstein, 

M. Planck i N. Bohr: uczonymi, którzy opracowali i rozwinęli podstawowe teorie. Nie można 

jednak pominąć ważnego wkładu innych, którzy co prawda nie odkryli żadnej nowej teorii, 

ale wyjaśnili, rozszerzyli i przeanalizowali podstawowe idee. Hans Bethe jest jednym z tych 

wielkich fizyków, których praca jest tak istotna, że nie można rozważać niemal żadnego 

elementu fizyki, nie odnosząc się do niego. Odkąd odkryto mechanikę kwantową, a był wtedy 

jeszcze studentem, publikował oryginalne prace, które wniosły wiele do naszego zrozumienia 

współczesnej fizyki. H. Bethe urodził się 2 lipca 1906 r. w Strasburgu w Niemczech. 

Studiował fizykę na Uniwersytecie we Frankfurcie w latach 1924–1926 oraz na uniwersytecie 

w Monachium, gdzie w 1928 r. uzyskał stopień doktora pod kierunkiem Arnolda 

Sommerfelda. Artykuły, które zaczął publikować na tym etapie kariery naukowej, wyraźnie 

wskazywały, że ma on stać się jedną z dominujących postaci współczesnej fizyki.  

Po otrzymaniu doktoratu wrócił, w 1928 r., do Frankfurtu, gdzie przez rok wykładał 

fizykę. Stamtąd udał się na Uniwersytet w Stuttgarcie, gdzie spędził kolejny rok, a następnie 

został zaproszony na Uniwersytet w Monachium jako wykładowca. Pozostał w Monachium 

do 1933 r., kiedy do władzy doszli naziści. Opuścił wówczas Niemcy, aby ostatecznie zostać 

obywatelem Stanów Zjednoczonych. Podczas trzech lat spędzonych w Monachium H. Bethe 

opublikował wiele artykułów na temat kwantowej teorii atomu. Jeden z najważniejszych, 

napisany wspólnie z Enrico Fermim, dotyczy elektrodynamiki kwantowej i omawia jedno z 

najwcześniejszych zastosowań tej ważnej teorii do badania interakcji naładowanych cząstek. 

W tym okresie kariery H. Bethe dał się poznać jako znawca współczesnych teorii fizycznych. 

Jego obszerny artykuł na temat mechaniki kwantowej atomu w opublikowany „Handbuch der 

Physik” był wzorem jasności i przykładem doskonałego opisu naukowego problemu. Przez 

lata tekst ten towarzyszył absolwentom fizyki teoretycznej. W Monachium H. Bethe napisał 

kolejny ważny artykuł, tym razem we współpracy z A. Sommerfeldem, dotyczący 
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elektronowej teorii metali i opisujący pierwszą systematyczną metodę zastosowania statystyk 

Fermiego–Diraca do ich badania. Te dwa artykuły ugruntowały pozycję H. Bethego jako 

fizyka.  

Po opuszczeniu Niemiec H. Bethe udał się do Anglii, gdzie spędził rok na 

Uniwersytecie w Manchesterze. Stamtąd przeniósł się na Uniwersytet w Bristolu, w którym 

pozostał przez kolejny rok. Te dwa lata w Anglii były bardzo owocne. Młody badacz 

publikował artykuły z wielu dziedzin fizyki, ze szczególnym uwzględnieniem procesów 

zderzeń atomowych, promieniowania przyspieszonych elektronów, fizyki jądrowej i fizyki 

ciała stałego. We współpracy z R. Peierlsem przedstawił pierwszą teoretyczną analizę układu 

jądrowego dwóch ciał (deuteron), pokazując, że mechanika kwantowa może zostać 

zastosowana do badania jądra w sposób równie skuteczny jak do opisu atomu. W 1935 r. H. 

Bethe przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie przyjął stanowisko asystenta profesora fizyki 

na Uniwersytecie Cornell. W 1937 został awansowany na profesora i pełnił tę funkcję do 

końca swojej kariery.  

Od 1935 r. do początku II wojny światowej. H. Bethe poświęcił się badaniom 

(głównie w dziedzinie fizyki jądrowej i jej zastosowań w astrofizyce), nauczaniu i pisaniu. 

Jego trzy artykuły na temat fizyki jądrowej, które po raz pierwszy pojawiły się w „Reviews of 

Modern Physics”, szybko stały się fundamentalnymi tekstami, niezbędnymi do zrozumienia 

fizyki jądrowej. Podobnie jak w przypadku jego artykułów na temat atomu, tak i w tych 

publikacjach widać było niezwykłe cechy H. Bethego jako nauczyciela. W tym okresie 

uczony opublikował ważne artykuły z zakresu fizyki ciała stałego, fizyki mezonów i 

astrofizyki. W pracy dotyczącej astrofizyki przedstawił ogólne zasady wytwarzania energii w 

gwiazdach i opracował pierwsze modele wnętrza Słońca, wykorzystując źródła energii 

termojądrowej. Ta publikacja, za którą zresztą otrzymał Nagrodę Nobla, posłużyła jako 

przewodnik do przyszłych badań w tej dziedzinie.  

W czasie II wojny światowej H. Bethe został pracownikiem Laboratorium 

Radiacyjnego w MIT, gdzie prowadził badania w latach 1942–1943. Następnie, w latach 

1943–1946, uczestniczył w pracach nad projektem bomby atomowej w Laboratorium 

Naukowym Los Alamos jako szef działu teoretycznego. W 1946 r. wrócił do Cornell, aby 

wznowić swoje badania dotyczące elektrodynamiki kwantowej, teorii mezonów i teorii fal 

uderzeniowych. Jego artykuł z 1947 r. na temat przesunięcia Lamba był kluczowym krokiem 

w późniejszym opracowaniu nowej formuły elektrodynamiki kwantowej. H. Bethe wykazał, 

choć tylko metodami przybliżonymi, że fizyka elektrodynamiki kwantowej jest zgodna z 
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wynikami eksperymentów oraz że jej pozorne nieskończoności są wynikiem niewłaściwego 

potraktowania masy elektronu. 

Po powrocie do Cornell zyskał reputację świetnego nauczyciela i wykładowcy, co 

spowodowało, że inne uczelnie usilnie o niego zabiegały. W 1941 r. przyjechał na Columbia 

University jako profesor wizytujący i wygłosił wykłady z fizyki jądrowej. Siedem lat później 

ponownie znalazł się na tej uczelni jako profesor wizytujący; tym razem wykładał nowe 

metody elektrodynamiki kwantowej, opracowane przez J. Schwingera, E. Feynmana i F. 

Dysona. W latach 1955–1956 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Cambridge w 

Anglii.  

H. Bethe otrzymał za swoją pracę naukową wiele nagród i wyróżnień, w tym Nagrodę 

Nobla. Dwukrotnie otrzymał nagrody New York Academy of Sciences za prace w 

astrofizyce. W 1946 r. został odznaczony United States Medal of Merit, a dwa lta później – 

medalem Drapera National Academy of Sciences. W 1955 r. przyznano mu medal Plancka w 

Niemczech oraz nagrodę Enrica Fermiego za wkład w fizykę jądrową w dziedzinie energii 

atomowej. Został wyróżniony honorowymi doktoratami przez Polytechnic Institute of 

Brooklyn, University of Chicago, University of Birmingham w Anglii i Harvard University. 

Był członkiem National Academy of Sciences, członkiem Amerykańskiego Towarzystwa 

Fizycznego, którego przewodniczącym został w 1954 r., oraz członkiem Royal Society of 

London. Był także członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego i 

Philosophical Society. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. zajmował się 

pokojowym zastosowaniem energii atomowej. Był oddanym zwolennikiem międzynarodowej 

kontroli energii atomowej i energicznie argumentował za zakazem rozprzestrzeniania bomb 

atomowych, a co najmniej za zaprzestaniem testowania broni jądrowej. Jako członek 

Delegacji Stanów Zjednoczonych w dyskusji na temat zaniechania broni jądrowej walnie 

przyczynił się do wypełnienia luki między stanowiskiem rosyjskim i amerykańskim, a tym 

samym przyczynił się w istotny sposób do wstrzymania testów naziemnych. W latach 

osiemdziesiątych XX w. stał się jednym z czołowych przeciwników wysiłków administracji 

Reagana mających na celu rozwój kosmicznego międzykontynentalnego systemu obrony 

przeciwrakietowej. 

Chociaż amerykańska fizyka teoretyczna rozpoczęła swój niezwykły rozwój pod 

koniec lat dwudziestych XX w., jej pełny rozkwit nastąpił dopiero dziesięć lat później. Ten 

szybki progres był stymulowany potrzebami naukowymi wojska podczas II wojny światowej. 

Szczególnie warty uwagi był okres poprzedzający wojnę, ponieważ był to czas debiutu 

naukowego dwóch wybitnych fizyków teoretycznych: Juliana Schwingera i Richarda 
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Feynmana, którzy urodzili się w tym samym roku i w tym samym mieście oraz wnieśli swój 

wkład w rozwój tej samej dziedziny fizyki.  

Julian Schwinger urodził się 12 lutego 1918 r. w Nowym Jorku i tam kształcił się aż 

do uzyskania doktoratu. Już w szkole podstawowej wykazał się niezwykłymi umiejętnościami 

matematycznymi, a rachunek różniczkowy opanował, zanim poszedł do liceum. Jeszcze jako 

uczeń zainteresował się fizyką teoretyczną i zaczął czytać zaawansowane podręczniki z 

różnych dziedzin fizyki, ze szczególnym naciskiem na teorie elektromagnetyzmu i 

względności. Jak większość utalentowanych nowojorczyków tamtego okresu planował 

uczęszczać do College of the City of New York (CCNY), oferującego darmowe wyższe 

wykształcenie wszystkim mieszkańcom miasta, którzy zdołali przejść przez egzaminy 

wstępne. W tym czasie rekrutacja do CCNY odbywała się spośród absolwentów liceum 

przygotowawczego, Townsend Harris High School, które było dostępne dla wybitnych 

absolwentów szkół podstawowych. J. Schwinger w sposób naturalny dostał się do tej szkoły, 

w której kładziono nacisk na klasykę, języki i matematykę. Bliski związek między Townsend 

Harris a CCNY wkrótce zwrócił uwagę J. Schwingera na członków wydziału fizyki uczelni. 

W momencie, gdy ukończył szkołę podstawową, jego reputacja jako cudownego dziecka była 

ugruntowana. Wstąpił do CCNY w wieku 15 lat i mimo że uczęszczał na zwykłe kursy 

pierwszego i drugiego roku, zwykle można było go znaleźć w wolnym czasie w bibliotece 

fizyki, rozwiązującego problemy z teorii względności lub mechaniki kwantowej. 

W roku 1935, na drugim roku studiów, J. Schwinger wziął udział w seminarium z 

fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Columbia prowadzonym przez I.I. Rabiego i G. Breita. 

JMłody student zwrócił uwagę I.I. Rabiego, wyjaśniając bardzo subtelny i zagadkowy punkt 

w artykule A. Einsteina, B. Podolskiego i N. Rosena, który właśnie został opublikowany. I.I. 

Rabi był pod takim wrażeniem, że zasugerował, by J. Schwinger opuścił CCNY i przybył do 

Columbii na stypendium. W związku z tym we wrześniu 1935 J. Schwinger trafił na 

Uniwersytet Columbii. Tam wywarł wrażenie także na Wolfgangu Paulim, który nazwał go 

„fizykiem w krótkich spodenkach”. H. Bethe z kolei w liście do I.I. Rabiego wyraził opinię, 

że J. Schwinger zna 90 procent całej znanej mu fizyki, a pozostałe 10 procent może poznać, 

gdy tylko zechce.  

Wiosną i latem 1935 r. J. Schwinger przedstawił swoje pierwsze oryginalne prace do 

publikacji. Na Uniwersytecie Columbii kontynuował własne badania teoretyczne. Jesienią 

1936 r. uzyskał stopień licencjata i napisał rozprawę doktorską o rozpraszaniu neutronów. Po 

dwóch latach na uniwersytecie Columbii, niezbędnych do spełnienia warunku pobytu na 

uczelni wymaganego przez regulamin uzyskania stopnia doktorskiego, otrzymał National 
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Research Fellowship i spędził trochę czasu na Uniwersytecie Wisconsin i na Uniwersytecie 

Kalifornijskim, gdzie pracował z R. Oppenheimerem. W tym okresie opublikował szereg 

artykułów dotyczących sił jądrowych. W 1941 J. Schwinger zatrudnił się na Purdue 

University, gdzie wkrótce został awansowany na adiunkta. Dwa lata później opuścił Purdue, 

aby zostać pracownikiem Laboratorium Radiacyjnego w MIT, gdzie pozostał do 1945 r. W 

tym czasie opracował potężne matematyczne metody rozwiązywania problemów teorii 

elektromagnetycznej, tak zwane metody wariacyjne. W późniejszych latach okazały się one 

bardzo przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z rozpraszaniem jądrowym oraz 

w teorii pola.  

Pod koniec II wojny światowej J. Schwinger przyjął stanowisko profesora 

nadzwyczajnego fizyki na Harvardzie. W 1947 r. w wieku zaledwie 29 lat został awansowany 

na profesora zwyczajnego, najmłodszego profesora zwyczajnego w historii Harvardu. Cała 

praca teoretyczna, którą wykonał do tej pory, była w pewnym sensie przygotowaniem do 

odkrycia normalizacji masy i ładunku w elektrodynamice kwantowej. Jego zdumiewająca 

znajomość fizyki kwantowej teorii pola i łatwość, z jaką radził sobie z jej złożonym 

formalizmem matematycznym, doprowadziły go do zrozumienia trudności niweczących 

teorię, jak również do sposobu ich wyeliminowania poprzez przekształcenie teorii w formę 

zgodną z teorią względności. Z tą poprawioną i relatywistycznie poprawną wersją 

elektrodynamiki kwantowej J. Schwinger wyprowadził przesunięcie Lamba z teorii i pokazał, 

że obliczony moment magnetyczny elektronu nie jest równy 1 magnetonowi Bohra, jak 

przewidywała teoria Diraca, ale ma nieco większą wartość, całkowicie zgodną z pomiarami 

wykonanymi przez P. Kuscha.  

J. Schwinger kontynuował prace nad elektrodynamiką kwantową i teorią pola, 

publikując serię ważnych artykułów. Wyróżniają się one matematyczną elegancją i 

zastosowaniem potężnych technik analitycznych. W latach sześćdziesiątych XX w. poświęcił 

się tworzeniu teorii pola cząstek podstawowych, analogicznie do teorii fotodynamicznych pól 

elektrodynamicznych. Za swój wkład w kwantową elektrodynamikę otrzymał nagrodę 

National Academy of Sciences i nagrodę Einsteina w 1951 r. Był członkiem National 

Academy of Sciences oraz członkiem American Physical Society i American Academy. W 

1961 został mianowany profesorem wizytującym na Uniwersytecie Kalifornijskim. W 1965 r. 

otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki wraz z Richardem Feynmanem i Shinichiro 

Tomonagą. 

Richard Feynman urodził się w Nowym Jorku 11 maja 1918 r. Podobnie jak J. 

Schwinger uczył się w publicznych szkołach. Jeszcze w gimnazjum zademonstrował swoje 
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zdolności, operując zaawansowaną matematyką, podczas gdy jego koledzy z klasy 

wykonywali zwykle szkolne ćwiczenia. Jego nauczyciel fizyki z liceum wspominał, że 

zawsze pozwalał Feynmanowi siedzieć na tyłach klasy, gdzie ten rozwiązywał stawiane 

problemy, posługując się zaawansowanymi technikami rachunkowymi, podczas gdy pozostali 

uczniowie byli zajęci fizyką na poziomie szkoły średniej. Po ukończeniu liceum R. Feynman 

rozpoczął studia z matematyki i fizyki w MIT. Licencjat otrzymał w 1939 r. i udał się na 

Uniwersytet Princeton, gdzie uzyskał dyplom pod kierunkiem profesora Johna A. Wheelera. 

Podczas studiów zainteresował się elektrodynamiką, a w szczególności problematyką emisji i 

absorpcji promieniowania przez naładowane cząstki. Zainteresowanie to doprowadziło go do 

podstawowego problemu interakcji między naładowanymi cząsteczkami i pytania, czy takie 

oddziaływanie najlepiej traktować jako działanie na odległość, czy też działanie pola. 

Zaciekawienie takimi problemami doprowadziło później Feynmana do jego graficznych 

opisów zjawisk w elektrodynamice kwantowej.  

W 1942 r. R. Feynman uzyskał doktorat w Princeton. Przez trzy kolejne lata  pracował 

nad projektem bomby atomowej w Los Alamos. Stamtąd wyjechał na Uniwersytet Cornell, 

gdzie zatrudniono go jako profesora nadzwyczajnego, a następnie jako profesora fizyki. W 

tym czasie pracował nad elektrodynamiką kwantową i odkrył to, co obecnie nazywa się 

wykresami Feynmana: bardzo elegancką i prostą procedurę graficzną analizy różnych 

procesów zachodzących, gdy naładowana cząstka oddziałuje z inną naładowaną cząsteczką 

lub z polem elektromagnetycznym. Swoją graficzną reprezentację kwantowych procesów 

elektrodynamicznych opracował po tym, jak dokonał krytycznej analizy mechaniki 

kwantowej i przeformułował ją pod względem zasady najmniejszego działania, 

sformułowanej przez Lagrange’a. To podejście do mechaniki kwantowej opisał w artykule, 

który ukazał się w 1948 r. w „Reviews of Modern Physics”. W tym ujęciu zachowanie układu 

nie było rozpatrywane w sposób szczegółowy, z chwili na chwilę, ale opis dotyczył ogólnego 

zachowania, tak jakby cała przeszłość i przyszłość układu były rozpatrywane jednocześnie. 

To przeorientowanie w naturalny sposób doprowadziło do graficznego przedstawienia 

problemu. Jest niezwykłym zbiegiem okoliczności, że R. Feynman i J. Schwinger, opierając 

się na tak odmiennych punktach widzenia, doszli do tych samych rozwiązań problemów 

elektrodynamiki kwantowej i opublikowali wyniki mniej więcej w tym samym czasie.  

R. Feynman opuścił Cornell University w 1951 r., by objąć stanowisko profesora 

fizyki teoretycznej w California Institute of Technology w Pasadenie. Pozostał tam do swojej 

śmierci w 1988 r. Przez kilka lat po swoich pierwszych historycznych artykułach na temat 

elektrodynamiki kwantowej kontynuował publikowanie prac z tej dziedziny, wyjaśniając 
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wiele subtelnych punktów i doskonaląc techniki matematyczne. Kiedy stało się jasne, że 

nowa elektrodynamika kwantowa osiągnęła pożądany stopień doskonałości, zwrócił swoją 

uwagę na zastosowanie opracowanych przez siebie metod teoretycznych do sił jądrowych i 

fizyki cząstek elementarnych. Pracując z Murrayem Gell-Mannem, uogólnił opis 

oddziaływania między cząstkami podstawowymi w sposób, który można było stosować do 

wszelkiego rodzaju takich interakcji. Pod koniec kariery zajmował się również fizyką niskich 

temperatur, ze szczególnym naciskiem na właściwości ciekłego helu i nadprzewodnictwa. W 

1954 r. otrzymał nagrodę Einsteina za wkład w elektrodynamikę kwantową. W 1965 r. został 

uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Był członkiem National Academy of 

Sciences i American Physical Society. We wszystkich swoich zajęciach, czy to badaniach, 

nauczaniu czy pisaniu, R. Feynman zawsze zajmował się uwypuklaniem fizycznych aspektów 

problemu i przedstawieniem go w świetle możliwie najbardziej wolnym od złożonego 

formalizmu matematycznego.  

Jeden z najważniejszych artykułów H. Bethego dotyczył tak zwanego przesunięcia 

Lamba, czyli zmiany (zniesienia degeneracji) energii poziomu 2p atomu wodoru, które 

zostało stwierdzone przez W.E. Lamba i R.C. Retherforda i które nie zgadzało się z teorią 

elektronu Diraca. Z tego powodu fizycy teoretyczni zaczęli badać istniejące teorie. aby 

odkryć źródło trudności i ustalić, w jaki sposób teoria Diraca musi zostać skorygowana, aby 

uwzględniała obserwowane poziomy energii. Problem ten rozwiązali wybitni ówcześni 

teoretycy, m.in. Sh. Tomonaga, J. Schwinger i R. Feynman. W szczególności J. Schwinger i 

R. Feynman udoskonalili elektrodynamikę kwantową w takim stopniu, że możliwe stało się 

wyjaśnienie wielu innych różnic pomiędzy teorią Diraca a eksperymentem. Dzięki 

osiągniętym przez nich wynikom przesunięcie Lamba–Retherforda, a także anomalny 

moment magnetyczny elektronu zmierzony eksperymentalnie przez Kuscha stały się 

zrozumiałe. Natomiast to właśnie H. Bethe doprowadził do uświadomienia fizykom 

niezdolność teorii Diraca do odpowiedniego traktowania odziaływania elektronu z własnym 

polem promieniowania. Zgodnie z teorią Diraca elektron musi być traktowany jako ładunek 

punktowy. Ale taki skończony ładunek skoncentrowany w punkcie, a zatem mający 

nieskończoną gęstość, miałby nieskończoną energię oddziaływania z własnym polem 

promieniowania. W konsekwencji jeśli ktoś użyłby teorii Diraca do obliczenia wpływu 

oddziaływania elektronu z własnym polem na poziomy energetyczne elektronu w atomie 

wodoru, to otrzymałby wartość nieskończoną. Taki właśnie wynik uzyskał R. w 1930 r. 

Oppenheimer, który zastosował standardowe techniki perturbacyjne do równań Diraca. 

Nieskończoność powstaje, ponieważ równania Diraca opisują elektron nieoddziałujący z 
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otaczającym go polem elektromagnetycznym. Faktyczne pole promieniowania otaczającego 

prawdziwy elektron zachowuje się jak dodatkowa masa (masa elektromagnetyczna), tak że 

masa pojawiająca się w równaniu Diraca nie jest wielkością mającą zastosowanie w opisie 

elektronu.  

Aby zobaczyć, dlaczego własne pole elektronu wpływa na poziomy energii wodoru 

(lub ogólniej: poziomy energetyczne każdego atomu), rozważmy wysoko energetyczny foton 

w polu elektronu. Foton taki jest pochłaniany przez elektron o ujemnej energii (jedna z 

nieskończoności wynikająca z teorii Diraca) znajdujący się w sąsiedztwie rozpatrywanego 

elektronu. W efekcie powstaje para pozyton–elektron, gdyż elektron o ujemnej energii 

przechodzi do stanu o energii dodatniej i pozostawia dziurę w diracowskim kontinuum 

ujemnych energii. Taka para cząstka–antycząstka jest odpowiednikiem dipola elektrycznego, 

czyli zachodzi polaryzacja próżni. Utworzony dipol zaburza, działaniem swojego pola 

elektrycznego, elektron w atomie wodoru, przez co zmieniają się poziomy energii atomu. Jeśli 

stosuje się standardowe techniki perturbacyjne do opisu elektronu Diraca, czyli obliczenia 

wartości tego zaburzenia, uzyskuje się wynik nieskończony. Z teorii Diraca wynika, że 

wszystkie poziomy energii atomu są przesuwane o nieskończoną wielkość w wyniku 

oddziaływania elektronu z jego własnym polem promieniowania. To stwierdzenie jest 

oczywiście nonsensem. Błąd w teorii powstaje dlatego, że elektron jest uważany za punkt, a 

zatem nie ma ograniczenia dla energii fotonów, z którymi mógłby wchodzić w interakcje. 

Według P. Diraca pary cząstka–antycząstka mogą być tworzone przez fotony o 

częstotliwościach w zakresie od odpowiadających 2mc2 do nieskończoności. Zasadniczo jest 

to równoznaczne ze stwierdzeniem, że oddziaływanie elektronu z polem promieniowania 

powoduje nieskończoną korektę jego masy. 

J. Schwinger wskazał, a później razem z R. Feynmanem zademonstrował, że do 

uniknięcia owych nieskończonych poprawek i uzyskania prawidłowego przesunięcia 

elektromagnetycznego poziomów energii konieczne jest potraktowanie interakcji elektronu i 

pola promieniowania zgodnie z pełną procedurą relatywistyczną. H. Bethe jako pierwszy 

uzyskał jednak dość dokładną wartość tego oddziaływania, mimo że zastosował jedynie 

przybliżoną metodę nierelatywistyczną. Jego rozumowanie było następujące: Równania 

Diraca i Schrödingera opisują elektron w sposób mechaniczny, czyli pozbawiony 

otaczającego go pola elektromagnetycznego. Wszelkie obliczenia wykonywane z użyciem 

tych równań, takie jak określanie poziomów energii atomu wodoru, pomijają oddziaływanie 

elektronu z jego polem. Jednakże gdy porównuje się wyniki uzyskane za pomocą teorii z 

obserwacjami, wartość liczbowa dla masy elektronu wprowadzonego do równania jest tą 
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uzyskaną eksperymentalnie. Ale wartość eksperymentalna nie jest tylko masą mechaniczną. 

To, co rejestrowane w każdym eksperymencie, to całkowita masa elektronu będąca 

połączeniem masy mechanicznej i elektromagnetycznej powstającej w wyniku oddziaływania 

elektronu z jego polem elektromagnetycznym. Jeśli spróbujemy obliczyć udział 

elektromagnetyczny w masie, to otrzymamy wartość nieskończoną. Wynik taki nie powinien 

jednak uniemożliwiać obliczenia wpływu, jaki wywołuje oddziaływanie elektronu z jego 

własnym polem elektromagnetycznym na poziomy energetyczne elektronu, gdy jest on 

związany z protonem. Aby go obliczyć, musimy zauważyć, że nieskończony wkład w 

przesunięcie poziomu energii, które otrzymujemy z teorii (obliczenia perturbacyjne), jest 

wynikiem nieskończonego zwiększenia masy. Innymi słowy, kiedy próbujemy obliczyć 

przesunięcie poziomu energii, nie możemy uniknąć nieskończonych wielkości, które 

wynikają z udziału pola promieniowania w masie elektronu, ponieważ jego masa jest obecna 

w wyrażeniu opisującym energię poziomu.  

Rozważmy ten problem w inny sposób. Równanie falowe elektronu uwzględnia 

jedynie elektron pozbawiony swojego pola. Aby zatem dowiedzieć się, w jaki sposób 

oddziaływanie elektronu z jego polem wpływa na poziomy energii, należy przeprowadzić 

obliczenia perturbacyjne. Takie wyliczenie jednak nie tylko ma wpływ na poziomy energii, 

ale również daje korektę masy elektronu (masy elektromagnetycznej), która niestety okazuje 

się nieskończona. W związku z tym także zmiana poziomów energii uzyskanych w ten sposób 

jest nieskończona, ponieważ w tym miejscu korygowana jest masa elektronu.  

Jak można rozwiązać ten problem? Zauważmy najpierw, że nie musimy obliczać 

udziału pola promieniowania w masie elektronu, ponieważ tę liczbę otrzymujemy 

automatycznie dzięki wprowadzeniu eksperymentalnie wyznaczonej masy do naszych 

równań. Jeśli znamy masę elektronu, to udział pola promieniowania jest automatycznie 

uwzględniany w całkowitej masie elektronu. Wszelkie obliczenia zawierające ten udział masy 

są zatem zbędne i należy je skorygować, odejmując od niego udział masy 

elektromagnetycznej. Ale jak to zrobić, nie odejmując jednocześnie tego, czego szukamy, a 

mianowicie wkładu pola promieniowania w poziomy energetyczne? Tutaj H. Bethe użył 

genialnego rozumowania. Udział pola promieniowania (oddziaływanie elektronu z jego 

własnym polem elektromagnetycznym) z całkowitą masą elektronu jest taki sam niezależnie 

od tego, czy elektron porusza się swobodnie w przestrzeni, czy jest związany z protonem 

tworząc atom wodoru. W tym ostatnim przypadku obliczenia perturbacyjne zawierają jednak 

również czynniki, których szukamy, czyli korektę poziomów energii elektronu w atomie. Stąd 

jeśli odejmiemy wyrażenie opisujące interakcję elektronu z jego polem od wyrażenia 
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opisującego przesunięcia poziomów energii, to powinniśmy dostać wielkość wpływu pola 

promieniowania na poziom energii atomu wodoru. Taką właśnie analizę problemu 

przeprowadził H. Bethe. Uczony musiał wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię: jego 

obliczenia były nierelatywistyczne. Część zadania polegała na zsumowaniu wszystkich 

częstotliwości fotonów, które mogą wystąpić w polu promieniowania elektronu. Ponieważ 

teoria nierelatywistyczna nie określa granic tych częstotliwości, suma otrzymana po opisanej 

powyżej procedurze odejmowania ponownie daje wynik nieskończony. H. Bethe 

argumentował jednak, że poprawna teoria relatywistyczna, wykorzystująca tę samą technikę 

odejmowania, określałaby górną granicę częstotliwości fotonów, które muszą zostać 

zsumowane. Dalej dowodził, że ta granica jest energetycznie równa całkowitej masie (w 

jednostkach energii) elektronu. Przy takim założeniu uzyskał równanie opisujące poprawkę 

przesunięcia energii poziomu 2s elektronu w atomie wodoru, która była zgodna z wynikami 

eksperymentalnymi W.E. Lamba i R.C. Retherforda.  

Artykuł Bethego był ważny, ponieważ jasno pokazał, że trudność teorii wynika z 

nieskończonej poprawki energii własnej elektronu, a także że odpowiednia procedura 

matematyczna radzi sobie z tą trudnością: wystarczy odjąć nieskończone wielkości od 

wyników istotnych z fizycznego punktu widzenia. J. Schwinger i niezależnie R. Feynman 

opracowali później kompletną i co istotne: relatywistycznie poprawną procedurę 

postępowania. Ich prace doprowadziły nie tylko do właściwego ujęcia masy elektronu, ale 

także do określenia jego ładunku. W obu przypadkach poprawki te są nieskończone, ale nie 

powodują problemów, ponieważ są wprowadzane jako renormalizacja masy i ładunku 

elektronu. Te wielkości w równaniach są następnie zastępowane odpowiednimi wartościami 

eksperymentalnymi. 

H. Bethe podał teoretyczne wyjaśnienie efektu Lamba–Retherforda, używając prostej 

matematycznej techniki odejmowania mającej na celu wyeliminowanie nieskończoności 

obciążających teorię Diraca. Ale jego procedura była prawidłowa tylko w przybliżeniu, a 

teorię pozostawiała ze wszystkimi jej brakami. Niebawem pojawiła się seria artykułów 

podążających za pracą H. Bethego, przedstawionych niemal jednocześnie przez wielu 

autorów pracujących niezależnie, która dała systematyczny wgląd w nieskończoności teorii i 

pokazała, jak należy je przezwyciężyć. Publikacje te ostatecznie ustaliły spójny 

matematyczny schemat wykorzystania elektrodynamiki kwantowej w połączeniu z teorią 

elektronu Diraca do uzyskania poprawnych wyników dla zjawisk związanych z 

oddziaływaniem elektronu z polem elektromagnetycznym. Teoria w takiej postaci nadal nie 

była jednak w żadnym razie kompletnym obrazem elektrodynamiki kwantowej, ponieważ nie 
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mówiła nic o strukturze elektronu i wciąż dawała nieskończony wynik dla jego energii 

własnej. W teorii opracowanej przez J. Schwingera, R. Feynmana, Sh. Tomonagę i innych 

wykorzystuje się cały formalizm obecny w mechanice kwantowej, organizując ją w taki 

sposób, aby można było zobaczyć, gdzie pojawiają się nieskończoności, a tym samym 

uniknąć ich przez proces renormalizacji. Jedna grupa nieskończoności związana jest z energią 

własną elektronu. Te nieskończoności można ominąć, wprowadzając je do masy 

spoczynkowej elektronu, a następnie zastępując masę elektronu, która pojawia się w równaniu 

Diraca, przez wartość eksperymentalną. Takie podejście nosi nazwę renormalizacji masowej. 

Druga grupa nieskończoności wynika z interakcji elektronu z morzem stanów ujemnej energii 

próżni. Zjawisko to nazywa się polaryzacją próżniową, ponieważ elektron za pomocą swojego 

pola promieniowania tworzy chwilowe wirtualne pary lub dipole w próżni (pozytony i 

elektrony), które następnie anihilują się nawzajem. Nieskończoności polaryzacji próżniowej 

mogą zostać zniesione poprzez włączenie ich do ładunku elektronu, a następnie 

wykorzystanie eksperymentalnej wartości ładunku w równaniach. Ta procedura została 

nazwana renormalizacją ładunku. 

Chociaż Sh. Tomonaga, J. Schwinger i R. Feynman pracowali nad rozwojem teorii 

niezależnie i niemal jednocześnie, ich podejścia znacznie się różniły, mimo że uzyskane przez 

nich wnioski były do siebie podobne. Ponieważ procedury Tomonagi i Schwingera były 

podobne, pracę J. Schwingera uważamy za reprezentatywną dla metod opracowanych 

niezależnie przez tych dwóch fizyków. Podejście R. Feynmana do wspomnianego problemu 

było jednak tak radykalnie odmienne, że jego odkrycia  trzeba rozważyć osobno.  

Procedura Tomonagi–Schwingera, sformułowana i zastosowana w najszerszym 

zakresie matematycznym przez J. Schwingera, jest staranną, prowadzoną krok po kroku 

matematyczną analizą trudności związanych z pierwotną teorią elektronu Diraca oraz 

analitycznym przeformułowaniem tej teorii. W konsekwencji równania opisujące 

oddziaływanie pola elektronu i pola promieniowania lub oddziaływania dwóch elektronów są 

wolne od niekonsekwencji prowadzących do nieskończoności. Znaczenie podejścia J. 

Schwingera polega na jego teoretycznej kompletności i ogólności. Aby zobaczyć ,czego 

dokonał Schwinger w przeformułowaniu teorii Diraca, musimy najpierw zrozumieć trudności, 

które napotkano. Prosta analiza zastosowania równania Diraca do opisu stanu układu (np. 

ruchu elektronu) pokazuje, że chociaż jego równanie jest relatywistycznie poprawne, gdyż 

jest niezmiennikiem transformacji Lorentza, czas jest w nim wprowadzony w taki sposób, że 

równanie nie daje prawidłowego relatywistycznego opisu stanu systemu. Dzieje się tak 

dlatego, że równanie Diraca (podobnie jak równanie Schrödingera), pomimo swojej 
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relatywistycznej formy, przypisuje tę samą chwilę czasu różnym punktom przestrzeni. W 

rezultacie relacje komutacyjne mają formę nierelatywistyczną, a funkcja, która definiuje stan 

układu, zależy od czasu zupełnie inaczej niż zależy od przestrzeni. Zasadniczo oznacza to, że 

funkcja falowa opisująca stan układu i relacje komutacji mają znaczenie jedynie w 

określonym układzie odniesienia Lorentza. Tak więc teoria nie jest relatywistycznie poprawna 

w pełnym tego słowa znaczeniu. Sh. Tomonaga jako pierwszy wskazał, że teorię tę można 

uczynić relatywistycznie poprawną, przekształcając ją w formę, w której wyeliminowane są 

wszystkie odniesienia do określonego czasu dla wszystkich punktów przestrzeni. Oznacza to, 

że równania ruchu muszą być tak skonstruowane, aby odnosiły się do punktów 

czasoprzestrzeni i linii świata, a nie do różnych punktów w przestrzeni w danym czasie. W 

ten sposób nie wyodrębnia się żadnego szczególnego układu odniesienia, w którym można 

wyrazić zależności komutacji lub funkcję opisującą stan układu.  

Sh. Tomonaga opublikował swój fundamentalny artykuł w 1943 r. w Japonii, jednak 

fizycy w tym kraju nie zainteresowali się nim aż momentu opublikowana wyników 

eksperymentu Lamba–Retherforda. J. Schwinger i R. Feynman ukończyli już większość 

swojej podstawowej pracy, kiedy doniesienia o teorii Tomonagi,  a także angielskie przekłady 

jego artykułu, zaczęły zimą 1947–1948 docierać do Ameryki. Ciekawe, że podczas gdy 

Schwinger i Feynman mieli dostęp do eksperymentalnych wyników W.E. Lamba i R.C. 

Retherforda, które powinny ich zainspirować, Tomonaga osiągnął swój cel wyłącznie na 

podstawie teorii. Chociaż japoński uczony był pierwszym, który przekształcił równania w 

całkowicie relatywistyczną formę, to J. Schwinger był pierwszym, który wyprowadził 

kompletne, spójne jej sformułowanie.  

Schwinger po raz pierwszy zwrócił uwagę na problem usunięcia nieskończoności 

generowanych przez teorię w taki sposób, że można je właściwie odjąć od wyników istotnych 

z fizycznego punktu widzenia (to jest wcielonych w „nieobserwowalne czynniki 

renormalizacji”), co wiąże się ze sformułowaniem teorii w formie konkurencyjnej, 

relatywistycznie poprawnej na każdym etapie. Odnosząc się do nieskończoności, zapytał: czy 

elektrodynamika kwantowa może jednoznacznie wyjaśnić obserwowane ostatnio odchylenia 

od teorii elektronu Diraca bez wprowadzenia całkowicie nowych koncepcji? Jego pierwsza 

praca w serii związanej z tym zagadnieniem została poświęcona sformułowaniu całkowicie 

relatywistycznej elektrodynamiki. „Oczywista kowariancja w odniesieniu do transformacji 

Lorentza jest niezbędna w teorii, ponieważ użycie określonego układu odniesienia lub 

wartości eksperymentalnych w trakcie obliczeń może skutkować utratą kowariancji w świetle 

niejednoznaczności, które mogą towarzyszyć nieskończoności”, pisał Schwinger. W celu 
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sformułowania poprawnej teorii poddał równanie Diraca oraz kwantową teorię 

elektrodynamiczną analizie i pokazał, gdzie dokładnie można napotkać trudności. Następnie 

sformułował teorię w taki sposób, że była ona całkowicie relatywistyczna. Nowy formalizm 

umożliwił odizolowanie różnych osobliwości (nieskończoności) i uczynienie ich 

nieszkodliwymi dzięki procedurze renormalizacji. Niezwykłym wynikiem teorii Schwingera 

było to, że doprowadziła ona do równania ruchu elektronu w polu promieniowania, w którym 

sama energia interakcji między polem a elektronem (lub między dwoma polami) 

determinowała zachowanie układu. Ponieważ energia oddziaływania jest relatywistycznie 

niezmienna, sformułowana w ten sposób teoria nie zawierała żadnych zastrzeżeń, którym 

podlegała oryginalna teoria Diraca. Dzięki takiemu sformułowaniu J. Schwinger był w stanie 

zająć się nieskończonością wynikającą z energii własnej elektronu, a także tych 

wprowadzonych do teorii dzięki polaryzacji próżniowej. Wyizolował te nieskończoności i 

wprowadził pierwszą do masy (renormalizacja masy), a drugą do ładunku (renormalizacja 

ładunku). W ten sposób był w stanie obliczyć z dużą dokładnością zmierzony anomalny 

moment magnetyczny elektronu i przesunięcie Lamba–Retherforda dla atomu wodoru. 

Chociaż rozwiązanie problemu nieskończoności przez J. Schwingera było najbardziej 

ogólnym i teoretycznie kompletnym opisem przedmiotu, to formalizm matematyczny, z 

wykorzystaniem którego zostało przedstawione, a także techniki matematyczne potrzebne do 

jego stosowania w większości przypadków są tak trudne, że rzadko się je wykorzystuje. 

Zamiast tego do większości problemów  stosuje się metody i techniki opracowane przez R. 

Feynmana. Wychodząc od zupełnie innego punktu widzenia niż J. Schwinger, Feynman 

odkrył sformułowanie całkowicie relatywistycznej teorii, która umożliwia rozwiązanie 

większości problemów niemal tylko przez ich analizę. Piękno techniki Feynmana polega na 

tym, że daje pełny obraz wszystkich procesów, które mają miejsce, umożliwiając zapisywanie 

wyrażeń matematycznych dla każdego z nich w kolejności. Procedurę dodatkowo ułatwia 

diagram, który daje pełną geometryczną reprezentację badanego procesu, zwany diagramem 

Feynmana. Te przestrzennoczasowe diagramy składają się z ukierunkowanych prostych i 

falowanych linii. Linie proste reprezentują linie świata14 elektronów, a fale reprezentują linie 

świata fotonów. Diagramy pokazują schematycznie sekwencję czasoprzestrzenną, w której 

rozwija się badany proces. Wykorzystanie linii świata (diagramów czasoprzestrzennych) do 

przedstawienia całego analizowanego procesu ma jeszcze jedną wielką zaletę. Prowadzi ono z 

łatwością do relatywistycznie niezmiennego potraktowania problemu, ponieważ linie świata 

                                                            
14 Linia świata to zbiór punktów, z których każdy reprezentuje zdarzenie czasoprzestrzenne, określający 

kolejne położenia obiektu na diagramie czasoprzestrzennym w wybranych składowych czasoprzestrzeni 
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są takie same dla wszystkich obserwatorów, a zatem są relatywistycznie niezmienne. 

Spotkanie prostej i falistej linii oznacza emisję (kreację) fotonu przez elektron lub jego 

absorpcję (anihilację). Na wykresach skierowana linia ciągła może wskazywać albo w 

kierunku przyszłości (w kierunku rosnącego czasu), albo w kierunku przeszłości (kierunek 

zmniejszania czasu). Nie ma zatem ograniczeń co do sposobu rysowania linii prostych. 

Odpowiada to odkryciu, że równania fizyki są symetryczne w czasie i nie zmieniają się, gdy 

czas w tych równaniach zostanie zastąpiony przez jego ujemną wartość. Nazywa się to 

inwersją czasu. Jedną z zalet metody Feynmana jest to, że automatycznie uwzględnia ona 

inwersję czasu, a tym samym wprowadza pozyton na tej samej zasadzie co elektron. Jak 

zauważył R. Feynman linia prosta skierowana w tył w czasie reprezentuje ruch pozytonu tak, 

że pozyton jest reprezentowany jako elektron przesuwający się z przyszłości w przeszłość. 

Schematy te reprezentują zatem tworzenie lub anihilację pary elektron–pozyton przez punkt 

przecięcia prostej skierowanej ku przyszłości i linii prostej skierowanej ku przeszłości. W ten 

sposób wszystkie możliwe interakcje, które przyczyniają się do zajścia procesu, mogą być 

przedstawione graficznie. Ponieważ każdy z tych wykresów można wyrazić matematycznie, 

zgodnie z pewnymi dość prostymi regułami opracowanymi przez Feynmana, można zapisać 

pełne wyrażenie matematyczne podające prawdopodobieństwo zajścia procesu. Zasadniczo 

rozwiązanie każdego problemu, biorąc pod uwagę wszystkie interakcje, które się do niego 

przyczyniają, może być napisane niemalże po obejrzeniu diagramu. Ale w praktyce ocena 

matematycznych zależności jest dla obliczeń wyższego rzędu tak złożona, że procedura 

Feynmana ogranicza się do kilku pierwszych rzędów aproksymacji. 

Opracowanie przez R. Feynmana diagramów i metod ich oceny wynikało z podejścia 

do mechaniki kwantowej znacznie odbiegającego od tradycyjnej procedury wprowadzonej 

przez E. Schrödingera. Podejście R. Feynmana było bliższe mechanice macierzowej W. 

Heisenberga. Standardowym sposobem rozwiązania problemu w mechanice kwantowej jest 

zapisanie hamiltonianu (całkowitej energii wyrażonej w kategoriach pędów i współrzędnych), 

a następnie przekształcenie go w operator (działający na funkcję falową) poprzez zastąpienie 

każdego składnika pędu przez operator różniczkowy odnoszący się do odpowiedniej 

współrzędnej. Tak uzyskany operator Hamiltona, działający na funkcję falową, jest następnie 

utożsamiany z prędkością, z jaką funkcja falowa zmienia się wraz z czasem. To jest postać 

równania falowego Schrödingera. Zasadniczo mówi się, że ewolucja w czasie stanu układu 

(funkcja falowa) jest określana przez operator różniczkowy, który reprezentuje całkowitą 

energię systemu. Równanie różniczkowe Schrödingera zwykle rozwiązuje się w sposób, w 

którym zmiana funkcji falowej jest rozpatrywana krok po kroku w krótkich odstępach czasu. 
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Zakładamy, że znamy stan układu w pewnym momencie początkowym, a następnie 

obliczamy go po bardzo krótkim czasie, zauważając, że zmiana ze stanu początkowego jest 

równa iloczynowi niewielkiego przedziału czasowego i hamiltonianu (operatora) działającego 

na stan początkowy (na początkową funkcję falową). W ten sposób można w zasadzie opisać 

ewolucję stanu układu stopniowo od pewnego momentu początkowego do dowolnego stanu 

późniejszego. Taka procedura wykonana z pożądaną dokładnością (to jest w odpowiednio 

niewielkich odstępach czasowych) opisuje sposób postepowania J. Schwingera. Jej wadą jest 

to, że wymaga ona analizy szczegółów, które są zbędne i w rzeczywistości bez dla ogólnego 

obrazu zachodzącego procesu. Co więcej, trudno jest śledzić wszystkie czynniki, które mogą 

przyczynić się do ostatecznego wyniku, jak również upewnić się, że różne zmienne są 

relatywistycznie poprawne. Metoda Feynmana wyeliminowała te problemy, ponieważ fizyk 

rozpatrywał zdarzenie jako całość, reprezentując ewolucję układu od jego stanu 

początkowego do stanu końcowego w postaci jednej ciągłej ścieżki czasoprzestrzennej, która 

rozpoczyna się od momentu początkowego i trwa w szeregu połączonych, ukierunkowanych 

prostymi liniami, etapów do chwili końcowej. Wszystkie procesy pośrednie, takie jak 

wirtualna emisja i absorpcja fotonów oraz tworzenie i niszczenie par lub oddziaływanie 

elektronu z zewnętrznymi polami zakłócającymi, są reprezentowane na ciągłym wykresie 

przez nagłe zmiany kierunku skierowanej linii prostej (którą można cofnąć w czasie) lub 

pojawieniem się linii falistych, które wychodzą z linii prostych i podążają dalej lub wracają 

do linii prostej tworząc pętlę (tworzenie i unicestwienie wirtualnego fotonu). Oddziaływanie 

poruszającego się elektronu z zewnętrznym polem na tym wykresie czasoprzestrzennym jest 

pokazane przez załamanie (nagłą zmianę kierunku) skierowanej linii prostej i może mu 

towarzyszyć nagłe pojawienie się linii falistej w miejscu załamania (emisja lub absorpcja 

fotonu). Każde konkretne wydarzenie jest teraz reprezentowane przez sumę wszystkich 

możliwych diagramów Feynmana, które można wyrysować od początkowego do końcowego 

punktu czasoprzestrzennego. Ponieważ istnieją bardzo określone zasady konstruowania tych 

diagramów, a każda linia na dowolnym diagramie (jak również każdy punkt, w którym 

występuje załamanie lub zmiana kierunku) ma matematyczny odpowiednik, można zapisać 

kompletny zestaw równań matematycznych opisujący dowolne zdarzenie. Jest to szczególnie 

skuteczne, gdy bierze się pod uwagę obliczenia wyższego rzędu, które są niemożliwe do 

opisania w tradycyjnej procedurze. W metodzie Feynmana każde załamanie lub zmiana 

kierunku skierowanej linii prostej reprezentuje dodatkowy porządek w obliczeniach. Schemat 

graficzny przedstawiający oddziaływanie drugiego rzędu elektronu i zewnętrznego pola sił 
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zawiera dwie zmiany kierunku skierowanej linii prostej (linia świata) opisującej ruch 

elektronu. 

  
Przykładowe diagramy Feynmana obrazujące odpychanie elektronów oraz anihilację elektronu i pozytonu. 

Chociaż metody R. Feynmana i J. Schwingera wydają się zupełnie odmienne na 

pierwszy rzut oka, tak naprawdę są równoważne, co jako pierwszy wykazał Freeman Dyson. 

Podobno Feynman, usłyszawszy o dowodzie Dysona mówiącym, że procedury jego i 

Schwingera są matematycznie równoważne, zauważył: „Teraz zostałem przetłumaczony na 

hieroglify”. Podsumowanie to świetnie obrazuje postawę R. Feynmana wobec wysoce 

formalistycznego podejścia do problemów fizycznych. Zasadnicza różnica między 

formalizmem Tomonagi–Schwingera a podejściem Feynmana polega na tym, że pierwsze jest 

teorią pola, podczas gdy drugie dotyczy bezpośrednio historii czasoprzestrzeni cząstek 

biorących udział w procesie, czyli jest przeniesieniem do mechaniki kwantowej działania na 

odległość zachodzącego między cząstkami. Metoda Feynmana wprowadza zestaw prostych 

reguł, które pozwalają obliczyć fizycznie obserwowalne wielkości, które według Feynmana 

są jedynymi rzeczami, jakie mogą i powinny być obliczalne z teorii. W tym sensie podejście 

R. Feynmana jest bliższe punktowi widzenia W. Heisenberga niż E. Schrödingera. Jego 

nacisk na radzenie sobie bezpośrednio z obserwowalnymi wielkościami i tylko z nimi 

doprowadził do wzrostu znaczenia macierzy S15 w badaniu cząstek podstawowych. Jest to 

naturalne rozszerzenie pierwotnej mechaniki macierzowej Heisenberga. 

                                                            
15 Macierz S (macierz rozpraszania, od ang. scattering matrix) jest centralnym elementem w mechanice 

kwantowej w obrazie oddziaływań (będącym obok obrazu Heisenberga i obrazu Schrödingera trzecim obrazem 
mechaniki kwantowej) bardzo istotnym dla optyki kwantowej. Opisuje ona, w jaki sposób zachodzi rozpraszanie 
cząstek: po podstawieniu funkcji falowe cząstek rozpraszanych otrzymujemy funkcje falowe cząstek 
rozproszonych. 
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Należy podkreślić, że odkrycia J. Schwingera, R. Feynmana, Sh. Tomonagi i F. 

Dysona nie dodały niczego nowego do naszego obrazu natury. Podstawowe trudności 

związane z nieskończoną energią własną i strukturą elektronu nadal istnieją. Praca tych 

fizyków pokazała jednak, że teoria elektronu Diraca jest potężniejsza i ogólniejsza, niż 

wcześniej sądzono. Wszystko, co jest potrzebne do wyciągnięcia z tej teorii jak 

najpełniejszych wyników, to spójny i relatywistycznie poprawny sposób uwzględnienia 

wszystkich oddziaływań, które wchodzą w skład każdego zdarzenia. Takie jest znaczenie 

fizyki renormalizacji, która wyrosła z pracy J. Schwingera. Techniki renormalizacji dają 

fizycznie uzasadnioną odpowiedź na każde pytanie, które może pojawić się przy 

oddziaływaniu elektronów z polem elektromagnetycznym. Można je również stosować w celu 

wyeliminowania niektórych trudności związanych z nieskończonościami występującymi przy 

opisie interakcji nukleonów z polami mezonów. W tym przypadku procedura jest jednak tylko 

umiarkowanie pomocna, gdyż większość problemów pozostaje nierozwiązana nawet po 

renormalizacji. Sprzężenie między nukleonami i polami mezonów jest wielokrotnie silniejsze 

niż między elektronami i polem elektromagnetycznym. W związku z tym procedura 

renormalizacji, która jest zasadniczo sumą nieskończonej liczby wyrażeń o kolejno wyższych 

wykładnikach stałej sprzężenia między cząstką a polem nie zbiega się, ale staje się 

nieskończenie duża dla oddziaływania między dwoma nukleonami. Dlatego ta procedura nie 

jest godna zaufania, nawet jeśli bierze się pod uwagę tylko perturbacje pierwszego lub 

drugiego rzędu. 

Model	powłokowy	jądra:	Johannes	Daniel	Jensen	(1907–1973) 

Johannes Jensen w swoim wykładzie noblowskim wygłoszonym w 1963 r. 

zaproponował klarowne i zabawne przedstawienie historii teorii jądra atomowego, jak 

również swojego unikatowego wkładu w fizykę. Dla tych, którzy nie znają modelu 

powłokowego jądra, warto przytoczyć kilka słów wyjaśniających niektóre z pojęć 

zastosowanych przez Jensena. Idea modelu powłokowego wynika z rozmieszczenia 

elektronów w zewnętrznych obszarach atomu. Elektrony cięższych atomów układają się w 

zamknięte koncentryczne powłoki. Atom, w którym wszystkie powłoki są wypełnione, czyli 

zawierają maksymalną możliwą liczbę elektronów, jest jednym z gazów szlachetnych (hel, 

neon itp.), a także pierwiastkiem obojętnym chemicznie i wyjątkowo stabilnym. Powłoki 

elektronowe w atomie to powłoka K z 2 elektronami, L z 8 elektronami, M z 18 elektronami 

itd. Możemy zatem nazwać liczby 2, 8, 18 i tak dalej magicznymi liczbami struktury 

atomowej. Taki układ elektronów w zewnętrznym obszarze atomu wynika z zasady 
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wykluczenia Pauliego oraz z faktu, że elektrony mają połowę jednostki spinu. Dodatkowym 

czynnikiem w tej strukturze jest to, że każdy elektron ma własny orbitalny moment pędu i w 

bardzo dobrym przybliżeniu porusza się niezależnie od innych elektronów. Dowód 

empiryczny dla struktury powłok elektronowych stanowi układ okresowy pierwiastków. 

Ponieważ protony i neutrony mają również spin połówkowy, a tym samym podlegają zasadzie 

Pauliego, idea powłok jądrowych narzuca się sama z siebie. Jest jednak jeden argument 

przeciwko tej koncepcji. Siły jądrowe pomiędzy poszczególnymi nukleonami są tak duże, że 

nie można wyobrazić sobie nukleonów poruszających się po orbitach niezależnie od siebie, 

tak jak dzieje się w przypadku elektronów. Przypuśćmy jednak, że w pierwszym przybliżeniu 

możemy wyobrazić sobie każdy nukleon (neutron lub proton) jako poruszający się po własnej 

orbicie w pewnym rodzaju pola sił jądrowych, niezależnie od ruchów innych nukleonów. 

Następnie możemy przypisać orbitalny moment pędu, a także spin do każdego nukleonu, tak 

aby każdy nukleon miał swoje odrębne liczby kwantowe. Zasada wykluczenia Pauliego 

mogłaby być następnie zastosowana do jądra, a nukleony ułożyłyby się w powłoki. Jądra o 

zamkniętych powłokach przejawiałaby się wówczas jako wyjątkowo stabilne. Ponadto takie 

jądra byłyby również bardziej rozpowszechnione niż inne. Dane doświadczalne pokazują, że 

takie jądra występują. Stwierdzamy, że gdy liczba neutronów lub protonów w jądrze ma jedną 

z wartości: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, to jądro jest niezwykle stabilne; nazywa się te liczby 

magicznymi. Johannes Jensen i Marie Göppert-Mayer pokazali, jak te liczby można wyjaśnić 

w kategoriach struktury powłoki, natomiast Eugene Wigner opracował techniki 

matematyczne, w formie teorii grup, które były potrzebne do analizy struktury jądrowej.  

Johannes Jensen urodził się 28 czerwca 1907 r. Doktorat obronił w 1932 r. na 

Uniwersytecie w Hamburgu i był członkiem wydziału tej uczelni od 1936 do 1941 r., w 

którym został profesorem fizyki na Uniwersytecie w Hanowerze. Tam spędził osiem lat, 

zanim w 1949 uzyskał profesurę na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu, gdzie 

pozostał do emerytury w 1969. Wykładał gościnnie na wielu amerykańskich uczelniach, 

między innymi na Uniwersytecie Princeton i Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. 

Opublikował wraz z prof. Marią Göppert-Mayer z Uniwersytetu Kalifornijskiego artykuł 

dotyczący budowy powłoki jądrowej. W roku 1963 J. Jensen i M. Göppert-Mayer otrzymali, 

razem z Eugenem Wignerem, Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Jensen zmarł 11 lutego 

1973 w Heidelbergu. 
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Datowanie	radiowęglowe:	Willard	Frank	Libby	(1908–1980) 

Odkrycie przemian pierwiastków promieniotwórczych doprowadziło do uzyskania 

informacji o okresie półtrwania tych niestabilnych substancji. Długi okres półtrwania uranu i 

toru, odpowiednio 4,5 i 10 miliardów lat, sugerował, że te pierwiastki, wraz z niektórymi 

produktami ich rozpadu, mogą służyć jako dokładne zegary do określania czasu ich 

powstania, a tym samym i wieku Ziemi. W ciągu następnych lat nadzieja ta została 

zrealizowana. Wydaje się, że nasza planeta powstała około 4,5 miliarda lat temu. Do 

niedawna nie znano natomiast substancji radioaktywnych, których właściwości i okres 

półtrwania pozwoliły na stosowanie ich do datowania substancji w świecie organicznym – w 

przeciwieństwie do nieorganicznego. Datowanie starożytnych cywilizacji przez organiczne 

artefakty, śmieci lub szczątki zwierząt, a nawet szczątki ludzkie, mogłoby dostarczyć wielu 

cennych historycznych informacji, gdyby tylko były dostępne możliwości techniczne i 

odpowiedni pierwiastek radioaktywny. Na szczęście po II wojnie światowej, dzięki odkryciu 

izotopu promieniotwórczego węgla 14C o okresie półtrwania wynoszącym 5 568 lat, 

opracowano wysoce użyteczną technikę datowania substacji ze świata organicznego. 

Wydzielenie tego izotopu, badanie jego właściwości i udoskonalenie jego wykorzystania w 

datowaniu zawdzięczamy Willardowi F. Libby’emu i jego współpracownikom.  

Historia pisana sięga tylko około 5 tysięcy lat wstecz, a co więcej, istnieje wiele luk w 

informacjach z tego przedziału czasowego z powodu braku zachowanych dokumentów 

pisanych. Kultura ludzka jest jednak znacznie starsza niż jej pisemne zapisy. Zegar 14C tyka w 

przeróżnych artefaktach organicznych, obejmujących również na przykład popiół z palonych 

w tamtych czasach ognisk. Dzięki zachowanym kościom oraz datowaniu radiowęglowemu 

dowiedzieliśmy się, że rysunki w jaskiniach Lascaux we Francji można przypisać ludziom o 

budowie czaszki i szkieletu podobnych do współczesnych Europejczyków, żyjącym około 15 

tysięcy lat temu. Jeszcze wcześniejsze, datowane na około 27 tysięcy lat znaleziska wskazują, 

że Homo sapiens był już wtedy w pełni zróżnicowanym gatunkiem.  

Metoda datowania radiowęglowego opiera się na tym, że izotop węgla 14C powstaje w 

sposób ciągły w górnej warstwie atmosfery w wyniku oddziaływania promieniowania 

kosmicznego z atomami zawartymi w powietrzu. Wysokoenergetyczne promieniowanie 

kosmiczne w reakcji z cząstkami gazów atmosferycznych generuje neutrony, które w reakcji z 

jądrami atomów azotu powietrza przekształcają je do atomów 14C. Atomy te łączą się z 

tlenem atmosferycznym, tworząc cząsteczki dwutlenku węgla, które mieszają się z 

cząsteczkami stabilnego CO2, wędrując w dolne warstwy atmosfery. Tak więc wszystkie 
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próbki atmosferycznego dwutlenku węgla zawierają pewien udział radioaktywnego izotopu 

węgla, podobnie jak wszystkie rośliny, które pochłaniają dwutlenek węgla w procesie 

fotosyntezy. Analogicznie: ponieważ zwierzęta w ten czy inny sposób odżywiają się 

roślinami, wszystkie zwierzęta i wszyscy ludzie zawierają radioaktywny izotop węgla. 

Dowody wskazują, że przez co najmniej 10 tysięcy lat produkcja radioaktywnego węgla w 

atmosferze była stała i pozostawała w równowadze z jego rozpadem. W okresie życia 

jakiejkolwiek rośliny lub zwierzęcia węgiel 14C zasymilowany z pożywienia pozostaje w 

równowadze w tkankach z jego zanikiem. Kiedy organizm umiera, równowaga ta natychmiast 

zostaje zaburzona, a zawartość radioaktywnego węgla spada wraz z upływem czasu. Okres 

połowicznego rozpadu tego izotopu węgla wynosi 5 740 lat. Maksymalny wiek próbek, dla 

których można stosować metodę datowania radiowęglowego, to 58–62 tysięcy lat. W 

przypadku próbek starszych zawartość 14C jest na tyle mała, że jej pomiar obarczony jest 

dużym błędem. 

Willard Frank Libby urodził się 17 grudnia 1908 r. w Grand View, Colorado. W 1931 

r. ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a następnie na tej 

samej uczelni obronił doktorat. W 1933 r. został asystentem, a w 1938 r. – adiunktem. W 

1941 r.  otrzymał stypendium Guggenheim Fellowship na Uniwersytecie Princeton. Później 

przeniósł się na Columbia University, gdzie w latach 1941–1945 pracował przy projekcie 

rozdziału izotopów uranu. Po wojnie został profesorem chemii w Instytucie Badań Jądrowych 

na Uniwersytecie w Chicago. To tutaj zajął się badaniami węgla 14C i opracował techniki 

datowania. W 1954 W.F. Libby został powołany na członka amerykańskiej Komisji Energii 

Atomowej. W pracach komisji uczestniczył przez pięć lat; zrezygnował z nich w 1959 r., aby 

zostać profesorem chemii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, gdzie pozostał aż 

do swojej śmierci 9 września 1980 r. W 1960 r. otrzymał Nagrodę Nobla za rozwój technik 

datowania radiowęglowego. 

Procesy	i	energia	jądrowa	

Teoria	jądra	atomowego:	Werner	Karl	Heisenberg	(1901–1976) 

W momencie gdy odkryto neutron, fizyka jądrowa rozpoczęła szybki rozwój – 

zarówno eksperymentalny, jak i teoretyczny. Ponieważ eksperymentalni fizycy, tacy jak ci ze 

szkoły E. Fermiego, gromadzili ogromne ilości danych, teoretycy zostali zmuszeni do ich 
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analizy i konstrukcji racjonalnego modelu jądra, który mógłby opisać wyniki 

eksperymentalne i wskazać kierunek nowych badań.  

Problem teoretyczny w badaniach jądrowych różni się w jednym bardzo ważnym 

względzie od tego, który spotyka się w strukturze zewnętrznych obszarów atomu. W zwykłej 

fizyce atomowej mamy do czynienia z rojem elektronów otaczających jądro; każdy elektron 

posiada masę, która jest pomijalna w porównaniu z masą jądra. Oznacza to, że można 

rozpatrywać problem elektronów w modelu siły centralnej (siły Coulomba) i zastosować dość 

prostą procedurę perturbacji do jego analizy. Masa każdego elektronu jest nieistotna w 

porównaniu do masy jądra. Dodatni ładunek elektryczny koncentruje się w jądrze, podczas 

gdy ładunek ujemny jest rozkładany na poszczególne elektrony. Możemy więc, w pierwszym 

przybliżeniu, zaniedbać oddziaływanie pomiędzy poszczególnymi elektronami. W jądrze 

atomowym sytuacja staje się diametralnie różna, ponieważ każdy nukleon, neutron lub proton 

ma równy status. Materia jądrowa nie jest skoncentrowana w jednym punkcie, którego 

możemy użyć do jako źródła sił utrzymujących jądro w całości. W związku z tym prosta 

procedura perturbacyjna nie ma zastosowania i musimy traktować jądro jako całość, nie będąc 

w stanie rozdzielić go na dwie mniej lub bardziej wyraźne części.  

Kolejna trudność pojawiająca się w fizyce jądrowej wynika z braku znajomości 

dokładnej natury sił jądrowych. Sytuacja nie jest tak prosta jak w przypadku siły Coulomba 

działającej pomiędzy dwiema naładowanymi cząstkami. Z tego powodu fizyka jądrowa 

rozwijała się w na bazie metod półempirycznych, a konkretne rodzaje sił jądrowych były 

wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu. Na szczęście wkrótce stało się jasne, że wiele 

właściwości jądra można zrozumieć bez konkretnych założeń dotyczących dokładnej postaci 

matematycznej prawa oddziaływania między dwoma nukleonami. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy jest sama natura sił jądrowych, które mają tak krótki zasięg, że nie ma większego 

znaczenia, w jaki sposób określa się je na tak małych odległościach, o ile wybiera się 

wystarczająco duże ich wielkości, tak aby uzyskać zgodność z danymi eksperymentalnymi. 

Nawet bez wnikania w szczegółową strukturę jądra możemy wyprowadzić pewne jego 

właściwości z danych empirycznych, a następnie wykorzystać te właściwości do wyciągnięcia 

wniosków na temat całej struktury. Mamy więc bardzo dokładne dane eksperymentalne 

dotyczące mas różnych jąder przy założeniu, że wszystkie jądra zbudowane są z protonów i 

neutronów. Ta informacja pozwala nam analizować ich stabilność. Jak stwierdziliśmy w 

naszej dyskusji na temat prac E. Fermiego, energia wiązania jądra równa się pracy, która jest 

potrzebna do rozdzielenia wszystkich protonów i neutronów od siebie, to znaczy do 

całkowitego rozbicia jądra. Innymi słowy jest to energia, która jest uwalniana (w postaci 



500 
 

promieni gamma, elektronów, neutrin i pozytonów) podczas tworzenia jądra z neutronów i 

protonów. Jeśli całkowita energia grupy nukleonów znajdujących się bardzo blisko siebie (w 

odległościach jądrowych) jest ujemna, to cząstki te tworzą stabilne jądro. Jeśli natomiast 

energia ta nie jest ujemna, to nie powstaje stabilne jądro. Im bardziej ujemna jest ta energia 

(energia potencjalna jest ujemna, a energia kinetyczna dodatnia), tym bardziej stabilne jądro 

powstaje. Aby obliczyć energię jądra, wystarczy znać dokładną wartość jego masy i 

porównać ją z sumą mas poszczególnych nektonów, z których się składa. Jeśli masa jądra jest 

mniejsza niż suma masy wolnych protonów i neutronów, to jądro jest stabilne. W przeciwnym 

razie jądro nie jest stabilne. Wynika to z równoważności masy i energii, wyrażonej wzorem 

E=mc2. 

Przy dość dokładnym wyznaczeniu energii wiązania różnych jąder, szczególnie w 

odniesieniu do ich ciężaru atomowego, można określić, w jaki sposób zwiększa się ich 

rozmiar wraz ze wzrostem masy atomowej. Następnie można dokonać ważnych dedukcji 

dotyczących ogólnej natury sił jądrowych i sposobu, w jaki nukleony są rozmieszczone 

wewnątrz jądra atomu. Z faktu, że energia wiązania nukleonu pozostaje taka sama przy 

przechodzeniu do cięższych jąder, W. Heisenberg wywnioskował, że można przyjąć, iż 

nukleony wewnątrz jądra oddziałują (z bardzo dobrym przybliżeniem) tylko z najbliższymi 

sąsiadami. Zjawisko to na ogół określa się jako nasycenie sił jądrowych. Co więcej, ponieważ 

objętość jądra jest proporcjonalna do liczby nukleonów, można również wnioskować, że są 

one rozmieszczone równomiernie w całym jądrze. To rozumowanie prowadzi do modelu 

kroplowego jądra, po raz pierwszy wprowadzonego przez Nielsa Bohra, który to model 

okazał się przydatny w wyjaśnianiu zjawisk rozszczepienia i przemian jądrowych. 

Produkcja	energii	w	gwiazdach:	Hans	Bethe	(1906–2005) 

Hans Bethe był już uznaną postacią w fizyce, gdy jako młody człowiek wyjechał w 

latach trzydziestych XX w. z Niemiec do Anglii, ale jego najbardziej błyskotliwe badania 

zostały wykonane w Stanach Zjednoczonych po tym, jak został profesorem fizyki na 

Uniwersytecie Cornell. Po odkryciu w 1934 r. neutronu rozpoczęły się gorączkowe prace w 

dziedzinie fizyki jądrowej, które podjęto we wszystkich głównych laboratoriach świata. 

Tematyką tą zajął się też od razu H. Bethe. Do stojących przed nim i innymi uczonymi 

problemów podszedł w sposób kompleksowy. Jego praca teoretyczna dotyczyła analizy sił 

jądrowych i budowy modeli lekkich jąder.  

Jednym z pierwszych problemów, które H. Bethe rozważył we współpracy z R.E. 

Peierlsem, było oddziaływanie neutronu i protonu. Ponieważ para neutron–proton jest 
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najprostszym rodzajem złożonego jądra, jakie może istnieć, odgrywa ono zasadniczą rolę w 

fizyce jądrowej – podobną do tej, jaką odgrywa atom wodoru w fizyce atomowej. Z tego 

powodu teoretyczne rozważania na ten temat były niezwykle istotne. Na wiele pytań należało 

znaleźć odpowiedzi, zanim teoria jądrowa da spójny obraz struktury takiego jądra. Istotne 

było m.in. stwierdzenie, czy można zastosować mechanikę kwantową do opisu zachowania 

się nukleonów w jądrze. Układ neutron–proton był idealnym systemem do badania tego 

problemu. H. Bethe i R.E. Peierls rozważyli ten układ teoretycznie, stosując zwykłe zasady 

mechaniki kwantowej i zakładając, że oddziaływanie neutronów i protonów można 

przedstawić za pomocą prostego prawa, które określili w następujący sposób: Dopóki neutron 

i proton znajdują się w odległości większej niż krytyczna (rzędu 10–13 cm), dopóty nie 

wpływają na siebie nawzajem; jeśli natomiast znajdą się bliżej, to istnieje między nimi stałe 

bardzo silne przyciąganie. Taki rodzaj oddziaływania pozwala na proste rozwiązanie 

problemu. Mimo swojej prostoty model ten daje bardzo dobre rezultaty. Jak pokazali H. 

Bethe i inni, zmiana rodzaju oddziaływania, o ile ma ono bardzo krótki zasięg i jest bardzo 

silne, nie wpływa znacząco na końcowe wyniki. H. Bethe i R.E. Peierls rozwiązali jądrowy 

problem dwóch ciał za pomocą mechaniki kwantowej i wykazali, że taki układ jądra (obecnie 

nazywany deuteronem –to izotop wodoru) jest stabilny. Wiele właściwości deuteronu dało się 

wyjaśnić teoretycznie przy zastosowaniu modelu Bethego, co skutkowało znaczącym 

postępem prac eksperymentalnych. Ponadto pokazując, że mechanika kwantowa ma 

zastosowanie do opisu jądra, H. Bethe otworzył nowe pole fizyki teoretycznej. 

Prace Hansa Bethego wykonane w latach 1930–1940 doprowadziły do odkrycia 

reakcji jądrowych, które generują promieniowanie gwiazd podobnych do Słońca. Od dawna 

wiadomo było, że energia wypromieniowana z gwiazd nie może pochodzić ze zwykłych 

reakcji chemicznych, takich jak spalanie, ani też nie może być w większości przypadków 

skutkiem mechanicznego procesu, takiego jak powolne, ale stałe grawitacyjne zapadanie się 

gwiazdy. Temperatury wewnątrz gwiazd są o wiele za wysokie, by istniały stabilne 

cząsteczki, w związku z czym reakcje cząsteczkowe, takie jak spalanie, nie mogą zachodzić. 

Ilość palnego materiału byłaby tak niska, że gwiazda nie mogłaby promieniować przez więcej 

niż kilka tysięcy lat. Co więcej, uwolnienie energii grawitacyjnej w wystarczająco szybkim 

tempie, aby uwzględnić jasność gwiazd, mogło trwać tylko kilka milionów lat, w przypadku 

Słońca – około 30 milionów lat, natomiast w przypadku bardzo jasnych gwiazd, takich jak 

Capella, tylko kilkaset tysięcy lat. Dlatego konieczne było poszukiwanie innego źródła 

energii. Na wiele lat przed odkryciem neutronu oraz zanim poznano strukturę jądra 
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atomowego dla każdego fizyka i astronoma było oczywiste, że energia promieniowania 

gwiazd wiąże się z pewnym procesem subatomowym lub jądrowym.  

W książce The Internal Constitution of the Stars, pierwszym systematycznym 

potraktowaniu astrofizyki, wielki brytyjski astronom sir Arthur Eddington stwierdził, że 

obecnie powszechnie uznaje się, że główne źródło energii gwiazdy jest subatomowe. Pisał:  

Wydaje się, że nie ma ucieczki od tego wniosku; ale ponieważ hipoteza przedstawia 

wiele trudności, kiedy badamy szczegóły, obowiązkiem naszym jest uważne zbadanie 

wszystkich opcji alternatywnych. […] Gdy szukamy źródła energii innego niż skurcz 

[grawitacyjny], pierwsze pytanie brzmi, czy energia, która ma być emitowana w 

przyszłości, jest ukryta w gwiazdach, czy też jest odbierana w sposób ciągły z 

zewnątrz. Zasugerowano, że wpływ materii meteorytowej zapewnia ciepło lub że 

istnieje pewne subtelne promieniowanie, które zasila gwiazdy. Hipotezy te budzą silne 

obiekcje, nie jest jednak konieczne rozważanie ich szczegółowo, ponieważ powstały 

one w wyniku niezrozumienia natury problemu. Żadne źródło energii nie ma wpływu, 

jeśli nie uwalnia energii w głębokim wnętrzu gwiazdy. Zewnętrzne źródła energii nie 

są wystarczające do wyjaśnienia promieniowania gwiazdy. Musi być zapewnione 

utrzymanie wysokiej temperatury wewnętrznej, bez której gwiazda się zapadnie. 

W swojej książce A. Eddington rozważył różne typy procesów subatomowych i doszedł do 

wniosku, że chociaż energia może zostać uwolniona przez rozpad jądra atomów, tak jak w 

rozpadzie radioaktywnym, to jedyny proces, który może odpowiednio uwzględnić ogromne 

ilości energii uwolnionej przez gwiazdy, to taki, w którym jądra budowane są z mniej 

masywnych składników. Analizę taką można oprzeć na zasadzie A. Einsteina, że masa i 

energia są równoważne. A. Eddington zwrócił uwagę, że jeśli cztery protony połączą się i 

stworzą jądro helu, to zostanie uwolniona energia, ponieważ masa jądra helu jest o około 1 

procent mniejsza niż masa czterech wolnych protonów. 

Wraz z odkryciem neutronu dla fizyków i astronomów stało się jasne, że jądro helu 

jest rzeczywiście zbudowane z czterech nukleonów. Ale sposób, w jaki proces ten zachodzi 

lub jest utrzymywany w gwiazdach, nie był jasny dopóty, dopóki H. Bethe w Stanach 

Zjednoczonych i C.F. Weizsacker w Niemczech nie rozpoczęli serii niezależnych badań. Obaj 

fizycy rozważali reakcje rozpoczynające się od koalescencji dwóch protonów w celu 

utworzenia deuteronu, a następnie kolejnego zestawu reakcji kończących się formowaniem 

helu, po tym jak dwa inne protony zostały schwytane przez deuteron. Ta seria reakcji jest 

obecnie znana jako łańcuch proton–proton (cykl protonowy). Pierwszą kompletną analizę 
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cyklu protonowego przedstawili w 1938 r. H. Bethe i C. Critchfield, jeden z jego uczniów. W 

swoim artykule ustalili ogólną procedurę analizy tego typu reakcji. Dane eksperymentalne 

dotyczące niektórych parametrów fizycznych w tamtym czasie,nadal były obarczone 

znaczącym błędem, ale H. Bethe doszedł do wniosku, że cykl ten może odpowiadać tylko za 

niewielką ilość energii emitowanej przez gwiazdę typu Słońca. Z tego powodu uczony 

poszukiwał innych rodzajów reakcji jądrowych, które mogłyby odpowiadać za całkowitą 

produkcję energii. Rozwiązanie tego intrygującego i ważnego problemu znalazł po wzięciu 

udziału w spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego w Waszyngtonie, którego 

część obrad poświęcona była problemowi energii gwiazd. Wracając do domu pociągiem z 

tego spotkania, przeanalizował wszystkie interakcje lekkich jąder z protonami, które mogą 

wystąpić w wysokich temperaturach występujących w gwiazdach, poczynając od helu i 

przechodząc do jąder kolejnych pierwiastków z wyłączeniem węgla. Od razu uderzyła go 

szybkość, z jaką wszystkie takie jądra wchodzą w interakcje z protonami, kończąc ostatecznie 

jako zwykły hel. Mogło to oznaczać tylko jedno: lekkie jądra nie mogą być źródłem energii 

gwiazd, ponieważ są tak szybko przekształcane w hel, że gwiazdy nie mogłyby istnieć dłużej 

niż kilka tysięcy lat. 
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Cykl protonowy H. Bethego. 

W przypadku węgla sytuacja okazała się zupełnie inna. Chociaż jądro węgla, podobnie 

jak jądra lżejszych pierwiastków, łączy się z protonem w temperaturach znajdujących się we 

wnętrzach gwiazd w stosunkowo krótkim czasie, musi to być tylko pierwszy krok w cyklu 

sześciu reakcji jądrowych obejmujących trzy inne protony, w których jądro węgla pojawia się 

ponownie, a cztery protony tworzą jądro helu. Jest to cykl węglowy odkryty przez H. 

Bethego, który opisał go w 1938 r. w krótkiej notatce wysłanej do „Physical Review”. 
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Cykl węglowo-azotowo-tlenowy H. Bethego. 

W tym czasie trudność w pojmowaniu generowania energii gwiezdnej pod względem 

reakcji jądrowych polegała na konieczności wyjaśnienia, w jaki sposób dodatnio naładowane 

jądra mogą wchłonąć dodatnio naładowane protony. Nawet w przypadku jąder lekkich 

pierwiastków, takich jak lit, beryl, bor i węgiel, ładunek w jądrach jest wystarczająco duży, 

aby bardzo mocno odpychać wolne protony. To odpychanie można oczywiście pokonać, jeśli 

protony uderzą w jądra z wystarczającą energią kinetyczną. Ale nawet kiedy temperatura 

wewnątrz gwiazd wynosi wiele milionów stopni, średnia prędkość wolnych protonów w 

stosunku do potencjału energetycznego jąder jest zbyt mała, by proces ten mógł się wydarzyć. 

Ze względu na statystyczny rozkład prędkości protonów wokół średniej zawsze zachodzą 

jednak pewne ruchy z bardzo dużymi prędkościami, a zatem z wystarczająco dużą energią 

kinetyczną, aby umożliwić przeniknięcie protonu do jądra. We wnętrzach takich gwiazd jak 

Słońce protony o dużej prędkości są nieliczne, a energia uwalniana w ten sposób byłaby 

niewystarczająca, by odpowiadać za ich promieniowanie, ale tutaj z pomocą przychodzi 

mechanika kwantowa i własności falowe takich cząstek jak protony. George Gamow, R. 

Atkinson i F. Houtermans wykazali w swoim kwantowo-mechanicznym modelu emisji 
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cząstek alfa z radioaktywnych jąder, że właściwości falowe protonów umożliwiają im 

penetrację dodatnio naładowanych jąder, nawet wówczas, gdy protony te nie mają 

wystarczająco dużej energii kinetycznej, aby pokonać siłę odpychania kulombowskiego. H. 

Bethe zastosował obraz falowy do obliczenia prawdopodobieństwa przenikania protonów do 

wnętrza jąder atomów biorących udział w cyklu węglowym. W ten sposób uzyskał wzór 

określający szybkość, z jaką cykl węglowy przebiega we wnętrzach gwiazd, i pokazał, że w 

temperaturach, których należy się spodziewać w pobliżu ich centrów, cykl węglowy powinien 

być odpowiedzialny za generowanie większości energii. W rzeczywistości za pomocą cyklu 

węglowego H. Bethe i jego współpracownicy uzyskali teoretyczny model Słońca, który 

odpowiadał dość dobrze temu, czego można oczekiwać w warunkach panujących w jego 

wnętrzu. Prace te zostały wykonane przed II wojną światową, kiedy niektóre dane dotyczące 

jąder były obarczone dość dużymi błędami. Wraz z rozwojem powojennych technik 

jądrowych stało się jasne, że trzeba zmodyfikować zarówno cykl węglowy, jak i łańcuch 

protonowy. Wiadomo, że łańcuch proton–proton jest znacznie skuteczniejszy w uwalnianiu 

energii w gwiazdach, takich jak Słońce, niż cykl węglowy. Jednak zarówno jeden, jak i drugi 

działają jednocześnie we wnętrzu gwiazd. Cykl protonowy jest dominującym procesem w 

gwiazdach, które mają jasność porównywalną z jasnością Słońca, a węglowy odgrywa główną 

rolę w gwiazdach, które są cieplejsze i jaśniejsze. W każdym razie pionierska praca H. 

Bethego stworzyła fundament wielkich powojennych postępów w wiedzy o strukturze i 

ewolucji gwiazd. 

W pracy H. Bethego z roku 1938, opublikowanej w „Physical Review”, warto zwrócić 

uwagę na pewien szczególnie interesujący wniosek. Bethe zauważył, że wszystkie reakcje 

lekkich jąder z protonami ostatecznie prowadzą do końcowego produktu, jakim jest hel. 

Ponieważ sam hel nie reaguje z protonami, to względna zawartość cięższych pierwiastków nie 

może się zmieniać wewnątrz gwiazd, w głównej sekwencji procesów tam zachodzących. Na 

podstawie tego rozumowania badacz doszedł do wniosku, że należy odrzucić pewną hipotezę 

wysuniętą przez wielu fizyków i astronomów. Zgodnie z tą nią wszystkie ciężkie pierwiastki 

są budowane w kolejnych etapach przyłączania protonów. H. Bethe uzasadnił, że nie powstaje 

stabilne jądro o liczbie atomowej 5, a więc nie ma sposobu, aby przeskoczyć lukę od helu do 

litu, i kolejnych cięższych pierwiastków, w wyniku wychwytu protonów. Teraz wiemy, że 

gdy około 12 procent ilości wodoru zostanie przekształcona w hel, to rdzeń centralny gwiazd 

takich jak Słońce, czyli złożonych głównie z helu, zaczyna się kurczyć do tego stopnia, że 

jego temperatura gwałtownie wzrasta. W tej wysokiej temperaturze następuje nowy typ 

reakcji jądrowej, po raz pierwszy opisany i przeanalizowany przez E. Salpetera. W procesie 
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tym trzy jądra helu (cząstki alfa) łączą się, tworząc jądro węgla. Od tego momentu, gdy 

temperatura rdzenia gwiazdy wzrasta, dochodzi do reakcji jądrowych z udziałem helu i węgla, 

w wyniku czego powstają kolejne, coraz cięższe jądra. 

Rozszczepienie	jądra	atomowego:	Lise	Meitner	(1878–1968),	Otto	R.	

Frisch	(1904–1979)	i	Niels	Bohr	(1885–1962) 

W 1919 r., kiedy lord Rutherford po raz pierwszy użył cząsteczek alfa do rozbicia 

jąder atomowych, bardzo niewielu ludzi, nawet wśród fizyków, wierzyło, że wynik ten był 

czymś więcej niż naukową ciekawostką i że fizyka jądrowa kiedykolwiek będzie miała 

jakąkolwiek praktyczną wartość. Sam fakt, że ogromna ilość energii musi zostać dostarczona 

do jądra, aby je rozerwać, a nawet tylko wyrwać jeden z nukleonów, wskazywał, że uzyskanie 

energii w wyniku rozpadu jądra nie może zostać zrealizowane. A jednak zaledwie 

dwadzieścia lat po tym, jak Rutherford po raz pierwszy dokonał przemiany jądrowej w 

wyniku bombardowania wysokoenergetycznymi cząsteczkami alfa, proces rozszczepienia 

uranu odkryli O. Hahn i F. Straꞵmann, a świat został wepchnięty w erę energii i bomby 

atomowej.  

Jak można uzyskać energię z rozpadu jądra, które samo w sobie ma stabilną strukturę i 

najwyraźniej musi zaabsorbować energię, aby mogło ulec rozszczepieniu? Rozważmy 

tworzenie się najprostszego jądra złożonego (deuteronu), składającego się z protonu i 

neutronu. Jeśli te dwie cząstki znajdują się w spoczynku względem siebie i są rozdzielone o 

więcej niż bilionową część centymetra, to możemy powiedzieć, że znajdują się one w stanie o 

zerowej energii w odniesieniu do siebie (zerowej energii kinetycznej, ponieważ są w 

spoczynku, i zerowej energii potencjalnej, ponieważ oddziaływanie między nimi jest zerowe). 

Oczywiście każda cząstka ma swoją energię związaną z masą, zgodnie ze wzorem Einsteina, 

ale nie odgrywa ona zasadniczej roli w tworzeniu jądra. Załóżmy teraz, że zbliżamy do siebie 

neutron i proton, aż znajdą się w zasięgu wzajemnego przyciągania. W tym momencie 

obydwie cząstki gwałtownie zbliżają się do siebie, jednocześnie tracąc energię. Przyciąganie, 

działając na każdą cząstkę, zwiększa jej energię kinetyczną, ale jednocześnie podczas 

zbliżania cząstki tracą znacznie więcej energii potencjalnej, niż wynosi wzrost ich energii 

kinetycznej. Zatem całkowita energia układu ulega zmniejszeniu. Całkowita energia w danym 

momencie odpowiada całkowitej masie układu przemnożonej przez kwadrat prędkości 

światła. Masa deuteronu jest zatem mniejsza niż suma mas protonu i neutronu. Ta różnica 

masy manifestuje się w postaci promieniowania gamma, gdy proton i neutron łączą się, 

tworząc deuteron.  



508 
 

Możemy przedstawić ten proces obrazowo w następujący sposób: Rozważmy głęboki, 

ale wąski, krater o stromo nachylonych ścianach otoczony płaskim, gładkim terenem, na 

którym znajdują się dwie kulki: czarna (proton) i czerwona (neutron). Dopóki znajdują się 

one na płaskiej powierzchni, dopóty nie przyciągają się wzajemnie i pozostają w spoczynku. 

Jeśli teraz te dwie kulki znajdą się w przeciwnych punktach na krawędzi krateru, to zaczną się 

staczać po zboczu i będą poruszać się bardzo szybko, zbliżając się do siebie. Oczywiście ruch 

ten jest spowodowany przyciąganiem grawitacyjnym każdej kulki. Aby kontynuować naszą 

analogię z neutronem i protonem, możemy sobie wyobrazić, że kule poruszają się ku sobie 

nawzajem z powodu przyciągania, które powstaje, gdy są oddzielone jedynie średnicą krateru. 

Gdyby nie było tarcia wzdłuż jego zbocza, dwie kulki opadłyby na dół, a następnie 

powędrowały w górę. Ale z powodu tarcia wzdłuż zbocza kulki osiągają dno krateru z 

mniejszą energią mechaniczną niż ta, którą miały na górze. Ich energia na szczycie jest w 

całości potencjalna i możemy uznać ją za równą zeru, natomiast gdy staczają się w dół, tracą 

energię potencjalną, zyskując jednocześnie energię kinetyczną. Zysk netto energii kinetycznej 

nie jest jednak równy stracie energii potencjalnej, ponieważ część początkowej energii 

potencjalnej jest rozpraszana przez tarcie i zostaje wydzielona w postaci ciepła. Proces ten 

jest analogiczny do emisji promieniowania gamma, gdy neutron i proton łączą się, tworząc 

deuteron. Teraz przypuśćmy, że poniżej pewnego poziomu w kraterze jego ściany są idealnie 

gładkie, tak że kulki nie generują ciepła podczas przechodzenia z tego poziomu w dół. 

Oczywiste jest więc, że po kilku oscylacjach kulki osiągną równowagę i będą odtąd już stale 

poruszały się z ustaloną ilością energii mechanicznej w pozbawionej tarcia części krateru. Tak 

więc obie kulki tworzą stabilny układ dynamiczny wewnątrz krateru, ponieważ straciły część 

swojej energii mechanicznej, kiedy staczały się po jego ścianie. Możemy zakłócić ten układ 

tylko wtedy, gdy dostarczymy kulkom, w jakiejś formie, energię mechaniczną. Oczywiście 

musimy dostarczyć co najmniej tyle samo energii mechanicznej, ile zostało utracone w 

wyniku tarcia.  

Rozbudujmy nasz mechaniczny obraz, zauważając, że możemy do krateru dodać 

dowolną liczbę czerwonych kulek (zakładając, że każda z nich zajmuje tylko niewielką ilość 

miejsca). Jest to równoznaczne z dodawaniem coraz większej liczby neutronów do deuteronu, 

i tym samym budowaniem coraz to bardziej masywnych izotopów wodoru. Na początku 

wydaje się, że nie ma zastrzeżeń do tego pomysłu. Wszystkie neutrony przyciągają się 

wzajemnie tak silnie jak protony i w konsekwencji każdy neutron jest jak kolejna kulka 

tocząca się w kraterze. Ale istnieją określone zasady kwantowe, które temu zapobiegają. 

Wszystkie neutrony są identyczne, a mając spin połówkowy, są posłuszne zasadzie Pauliego. 
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Oznacza to, że tylko jeden neutron może zajmować najniższy stan energetyczny w deuteronie 

(tylko jedna czerwona kulka może poruszać się w obszarze bez tarcia). Kolejny neutron może 

nadal wejść w potrójną kombinację z protonem oraz innym neutronem, ale musi dopasować 

swój spin: musi być przeciwny do neutronu już obecnego w deuteronie. Zasada wykluczania 

Pauliego zezwala, aby dwie identyczne cząstki poruszały się na bardzo zbliżonych orbitach, 

jeśli ich spiny są antyrównoległe. Natomiast ta sama zasada nie pozwala na dodanie kolejnego 

neutronu. STOP 

Chociaż możemy wysłać do krateru dowolną liczbę czerwonych kul, to w przypadku 

stabilnego jądra nie może ich być więcej niż dwie. Jak zatem możemy uzyskać stabilne jądro 

z więcej niż trzema nukleonami? Jedynie dodając więcej protonów. Ponieważ protony są 

innymi cząstkami niż neutrony, zasada Pauliego nie zabrania im zbliżania się do neutronów 

znajdujących się w jądrze. Jednocześnie przy większej liczbie protonów w jądrze można 

dodać więcej neutronów. Ale dodanie protonu do jądra stanowi kolejny problem. Protony 

odpychają się wzajemnie elektrostatycznie. Z tego powodu nie możemy po prostu dodać ich 

do jądra, tak jak moglibyśmy przetoczyć kule wzdłuż równej powierzchni do krateru. Protony 

obecne w jądrze odpychają wszelkie te, które próbują dostać się do środka. Nadal jednak 

możemy przedstawić analogię dla protonów, jeśli przedstawimy krater otoczony bardzo 

stromym wzgórzem, które wznosi się wysokim grzbietem ponad poziom terenu, a następnie 

łagodnie opada. Zanim wprowadzimy kulę do takiego krateru, musimy najpierw wepchnąć ją 

na wzgórze. Gdy kulka znajduje się na szczycie wzgórza, możemy ją puścić i obserwować, 

jak spada do krateru. Tym razem jest trudniej ją wydostać niż w poprzednim modelu, 

ponieważ musimy ponownie wyprowadzić ją z dna krateru na szczyt wzgórza. Zauważmy, że 

w tym wyimaginowanym kraterze czerwona kula, neutron, musi być zdolna do przejścia 

przez wzgórze bez napotkania oporu, gdyż neutron nie ma ładunku, a zatem nie podlega 

odpychaniu elektrostatycznemu. Neutrony mogą tworzyć stabilną strukturę z jednym 

protonem. Trzeci neutron jest dozwolony przez zasadę Pauliego. 

Z tego obrazu staje się jasne, że nie jest tak łatwo zbudować coraz cięższe jądra. Im 

więcej mamy neutronów, tym więcej musi być protonów. Wzgórze, ze względu na 

zwiększony ładunek jądrowy, staje się bardziej strome z każdym dodatkowym protonem. Ale 

jeśli stromizna wzgórza staje się coraz większa tylko dzięki obecności dodatkowych 

protonów, bez zmiany sposobu, w jaki nukleony układają się wewnątrz krateru, to wszystkie 

one muszą znajdować się głęboko w kraterze. Jeśli tak jest, to nie można uzyskać energii w 

wyniku zaburzenia takiego jądra, ponieważ do uzyskania takiego rezultatu musiałaby zostać 

użyta energia większa niż uzyskana w wyniku rozpadu jądra. Ale gdy jądra stają się coraz 
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cięższe, dzieje się coś innego. Zasada Pauliego odnosi się zarówno do protonów, jak i 

neutronów. Czarne i czerwone kule, w naszym obrazowym przestawieniu, czyli w 

rzeczywistości protony i neutrony, nie spadają na dno krateru, ponieważ jest ono wypełnione 

całkowicie już wtedy, gdy są w nim obecne dwie czarne i dwie czerwone kulki (czyli dwa 

protony i dwa neutrony), tworzące jądro helu lub cząstkę alfa. Pozostałe kule muszą teraz 

znaleźć swoje miejsca bliżej szczytu krateru. Im cięższe jądro, tym więcej kul znajduje się 

bliżej szczytu. W takim wypadku możemy zorientować się, że ilość energii uzyskana w 

procesie rozszczepienia jest większa niż ta dostarczana do jądra w celu wywołania 

rozszczepienia. Ponownie używamy analogii z kraterem, ale tym razem umieszczamy nasz 

krater (który jest stosunkowo płytki, gdyż chcemy uwzględnić kulki już się w nim znajdujące) 

na szczycie bardzo wysokiego wzgórza, podobnie jak krater wulkanu. Aby dostarczyć do 

krateru czarną kulę (proton), musimy najpierw wtoczyć ją po boku krateru, czyli dostarczyć 

jej energii. Następnie kula wpada do krateru, ale ponieważ jest on bardzo płytki, pozostaje 

ona blisko szczytu. Teraz wystarczy niewielka ilość energii, aby wydostać ją z zagłębienia i 

pozwolić jej ponownie stoczyć się po zboczu. Tak więc dostarczając jedynie niewielką ilość 

energii kulom znajdującym się blisko szczytu płytkiego krateru, możemy podnieść je do 

poziomu krawędzi. Podczas staczania się po zboczu uzyskują one znacznie więcej energii, niż 

było potrzeba do wyciągnięcia ich z płytkiego krateru. W analogii do wulkanu można 

powiedzieć, że jeśli lawa w wulkanie zacznie gwałtownie wrzeć, to jej część może się przelać 

i podążyć wzdłuż zbocza krateru, uzyskując znacznie więcej energii niż podczas wrzenia w 

kraterze.  

Tego rodzaju rozumowanie pozwala zrozumieć źródło ogromnej ilości energii 

uwalnianej w procesie rozszczepienia uranu, mimo że proces ten został wywołany przez 

niskoenergetyczny neutron. Najlepiej jest to przeanalizować, wyobrażając sobie jądro uranu 

jako kroplę cieczy. Załóżmy, że obserwujemy kroplę wody zawieszoną na wypływie kranu 

wysoko nad ziemią (na wysokości odpowiadającej wzgórzu otaczającemu nasz krater). 

Kropla jest utrzymywana przez siły napięcia powierzchniowego w cieczy. Delikatnie stukając 

w kran, możemy oderwać od niego wiszącą kroplę, która spadając z dużej wysokości, 

uzyskuje ogromną ilość energii. W ten sam sposób łagodne zakłócenie, jakie powoli 

poruszający się neutron powoduje w jądrze uranu, rozdziela je na połowy, które początkowo 

były luźno związane. Odpychanie kulombowskie pomiędzy dwiema połowami odsuwa je 

jednak od siebie z bardzo dużymi prędkościami. Lise Meitner i Otto R. Frisch byli jednymi z 

pierwszych, którzy poprawnie przeanalizowali dotyczące tego zagadnienia dane 

eksperymentalne. Po tym, jak O. Hahn i F. Straꞵmann wykazali, że jednym z produktów 
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ubocznych bombardowania uranu neutronami jest bar (lub jego izotopy), L. Meitner i O.R. 

Frisch pokazali, w jaki sposób może nastąpić proces rozszczepienie jądra uranu. W artykule 

przesłanym do „Nature” w 1939 r, wykorzystali model kropli cieczy, aby pokazać, jak w 

odpowiednich warunkach może zachodzić rozszczepienie jądra atomowego.  

Lise Meitner, która wraz z O. Frischem wprowadziła ideę rozszczepienia jądra 

atomowego, urodziła się w Wiedniu 7 listopada 1878 r. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie 

Wiedeńskim w 1906 r. W następnym roku studiowała w Berlinie u Maxa Plancka i wkrótce 

rozpoczęła badania nad radioaktywnością we współpracy z Ottonem Hahnem. W latach 

1912–1915 była asystentką Plancka w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Uniwersytecie w 

Berlinie. W 1917 r. została mianowana kierowniczką Wydziału Fizyki w Instytucie Chemii 

Cesarza Wilhelma. W tym czasie i ona, i O. Hahn rozpoczęli badania nad rozpadem beta. 

Badania emisji beta i gamma prowadziła do 1938 r., kiedy to prześladowania Żydów przez 

Hitlera zmusiły ją do ucieczki do Szwecji. Tam kontynuowała swoje badania w Instytucie 

Nobla w Sztokholmie. Pod koniec 1938 r. otrzymała od O. Hahna list, w którym pisał on o 

odkryciu zjawiska, którego dokonał wspólnie ze F. Straꞵmannem, a które nazwał 

(roz)pęknięciem (Zerplatzen): „Czy to możliwe, że uran 239 może rozpaść się do baru i 

technetu? Bardzo interesowałoby mnie Twoje zdanie, ewentualnie mogłabyś przeprowadzić 

wyliczenia, i je opublikować”. Początkowo L. Meitner podejrzewała, że jądro uranu zostało 

podzielone w przybliżeniu na równe części, ale późniejsza rozmowa z O. Frischem 

doprowadziła do stworzenia wspólnego modelu rozszczepienia, którego opis został 

opublikowany w „Nature”, w artykule zatytułowanym Disintegration of Uranium by 

Neutrons: A New Type of Nuclear Reaction. Za to odkrycie L. Meitner otrzymała wiele 

nagród i wyróżnień, ale nie Nagrodę Nobla. Tę, w dziedzinie chemii, otrzymał w 1944 Otto 

Hahn, jednak Lise Meitner pominięto, nie uwzględniając jej wkładu. W USA w 1946 

tygodnik „Time” okrzyknął Meitner „matką bomby atomowej” i „kobietą roku”. Od 1947 

Lise Meitner kierowała wydziałem fizyki jądrowej na Uniwersytecie Technicznym w 

Sztokholmie, oprócz tego wykładała gościnnie w USA. W 1960 przeniosła się do O. Frischa, 

prywatnie swojego siostrzeńca, do Cambridge i pozostała tam do swej śmierci 27 

października 1968. 

Otto Robert Frisch urodził się w Wiedniu 1 października 1904 r. Jego ojciec, dr 

Justinian Frisch, pracował w branży drukarskiej, a matka, Auguste Meitner Frisch, była 

pianistką. Lise Meitner, z którą współpracował, była jego ciotką. O. Frisch uzyskał doktorat 

na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1926 r. Następnie prowadził badania w Berlinie. Lata 1930–

1933 spędził w Hamburgu, gdzie Otto Stern pracował nad wiązkami molekularnymi. Stamtąd 
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przeniósł się do Londynu, gdzie pracował w latach 1933–1934 z P. Blackettem. Następne pięć 

lat spędził w Instytucie Bohra w Kopenhadze. Właśnie pod koniec tego okresu O. Frisch i L. 

Meitner zinterpretowali wyniki pierwszego sztucznego rozszczepienia jądra atomowego. W 

1939 r. przeniósł się do Anglii, najpierw do Birmingham, potem do Liverpoolu i Oksfordu. W 

1943 r. znalazł się w Laboratorium Los Alamos w Nowym Meksyku jako członek 

brytyjskiego zespołu pracującego nad Projektem Manhattan. Po powrocie do Anglii pracował 

w Brytyjskim Ośrodku Badawczym ds. Energii Atomowej w Harwell, a następnie wyjechał 

do Cambridge, gdzie w 1947 r. zastąpił sir Johna Douglasa Cockcrofta na stanowisku 

profesora filozofii przyrody. W następnym roku został wybrany na członka Royal Society. 

Wykłady i badania prowadził do końca swojego życia. Zmarł 22 września 1979 r.  

Odkrycie rozszczepienia jądra atomowego przez O. Hahna i F. Straꞵmanna oraz 

analiza zależności energetycznych rozszczepienia jądra uranu dokonana przez L. Meitner 

dokonały się w jednym z najbardziej krytycznych okresów w historii świata. II wojna 

światowa miała wkrótce wybuchnąć, a prześladowania naukowców w Niemczech, i w 

mniejszym stopniu we Włoszech, sprowadziły wielu wybitnych fizyków europejskich do 

Stanów Zjednoczonych. Po ogłoszeniu doniesienia o rozszczepieniu uranu Enrico Fermi był 

już członkiem wydziału fizyki Uniwersytetu Columbia. Większość jego grupy z Rzymu 

opuściła Włochy, by pracować w innych krajach Europy Zachodniej, a wielu z nich znalazło 

się w Stanach Zjednoczonych. W pewnym sensie był to także okres krytyczny dla fizyki. 

Badania nad neutronami zdawały się osiągać stały poziom, a wielu czołowych fizyków 

zwracało uwagę na inne dziedziny. Odkrycie rozszczepienia atomu dało jednak ogromny 

impuls badaniom neutronowym i nuklearnym. Tacy uczeni jak E. Fermi wkrótce głęboko 

zaangażowali się w problemy związane z rozszczepieniem jądra atomowego, wspomagani w 

swych badaniach rozwojem cyklotronu i nowymi technikami elektronowymi, które zostały 

szybko wprowadzone do badań fizycznych. Najważniejszy problem, który powstał w związku 

z rozszczepieniem uranu, dotyczył emisji neutronów wtórnych przez fragmenty 

rozszczepionego jądra. L. Meitner i O. Frisch wskazali, że odkrycie przez O. Hahna i F. 

Straꞵmana radioaktywnego izotopu baru w produktach rozszczepienia oznacza, że zachodzi 

nowy rodzaj reakcji jądrowej. E. Fermi zdał sobie sprawę, że musi zachodzić emisja wtórnych 

neutronów, a tym samym możliwa jest reakcja łańcuchowa. Zastanawiający wydawał się brak 

naturalnie zachodzącej reakcji łańcuchowej polegającej na rozszczepieniu jąder uranu 

zawartego w ziemi, skutkującej ogromną eksplozją atomową. Kilka warunków zapobiega tej 

katastrofie. Być może podczas każdego procesu rozszczepienia nie jest emitowana 

wystarczająca liczba neutronów wtórnych mogących podtrzymać reakcję łańcuchową 
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(rozszczepienia każdego atomu musi prowadzić do emisji więcej niż jednego neutronu 

wtórnego, aby zaszła reakcja łańcuchowa) lub zamiast uranu 238 rozszczepieniu ulega jeden z 

jego rzadziej występujących izotopów, ewentualnie oba te stwierdzenia są prawdziwe. E. 

Fermi i jego współpracownicy wykazali eksperymentalnie, że w każdym rozszczepieniu jadra 

emitowana jest wystarczająca liczba neutronów wtórnych, aby nastąpiła reakcja łańcuchowa. 

Jednocześnie stało się jasne, że w normalnych warunkach, obejmujących neutrony o niskiej 

energii, rozszczepieniu ulega nie jądro uranu 238, ale jednego z jego mniej masywnych 

izotopów.  

Teorie sił jądrowych i modeli jądra zostały opracowane na tyle, aby umożliwić 

fizykom analizę teoretyczną procesu rozszczepienia. W czołówce prac nad tymi 

zagadnieniami był Niels Bohr. Aby wyjaśnić pewne właściwości jądra, w szczególności to, co 

jest znane jako nasycenie gęstości jądra i nasycenie sił jądrowych, Bohr wprowadził model 

kroplowy jądra atomowego. Gdy oprzemy się na defekcie masy jądra (całkowita masa jądra 

jest mniejsza niż suma mas jego składowych, neutronów i protonów) i teorii Einsteina o 

równoważności masy i energii (E = mc2), stanie się widoczne, że defekt masy jest w 

rzeczywistości miarą ilości energii uwolnionej podczas tworzenia jądra. Defekt masy 

pomnożony przez kwadrat prędkości światła daje nam energię wiązania jądra, czyli ilość 

energii potrzebnej do jego rozbicia na składowe protony i neutrony. Wiadomo było, że 

energia wiązania przeliczona na cząstkę wewnątrz jądra, to znaczy całkowita energia jądra 

podzielona przez całkowitą liczbę neutronów i protonów wewnątrz niego, jest w przybliżeniu 

taka sama dla wszystkich pierwiastków. Wydaje się więc, że wszystkie jądra są, w 

przybliżeniu, związane z taką samą siłą. Innymi słowy istnieje pewien rodzaj nasycenia siły 

wiązania w tym sensie, że neutrony i protony w jądrze oddziałują tylko z ich bezpośrednimi 

sąsiadami. Wiadomo było również, że gęstość jąder jest dość jednorodna, co dało się określić 

na podstawie rozmiarów jąder różnych pierwiastków. Poprzez bombardowanie jąder 

cząstkami alfa i protonami możemy obliczyć średnice, a tym samym objętości jąder, 

poczynając od najlżejszych i przechodząc do najcięższych pierwiastków. Dane te wskazują, 

że objętość zwiększa się, w przybliżeniu, jednorodnie wraz ze wzrostem liczby cząstek w 

jądrze. Na przykład jądro uranu zawiera około 60 razy więcej cząstek niż jądro helu i 

jednocześnie objętość jądra uranu jest około 60 razy większa niż jądra helu. Gęstość materiału 

jądrowego w obu przypadkach jest w przybliżeniu taka sama. 

Jądra wszystkich atomów składają się w przybliżeniu z równej liczby neutronów i 

protonów, a gęstość poszczególnych jąder jest stała. Innymi słowy materia jądra jest w nim 

rozmieszczona w sposób podobny do kropli cieczy. Model kropli cieczy, wprowadzony po 
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raz pierwszy przez N. Bohra, dość dobrze odpowiada większości obserwowanych 

właściwości jądra. Krople cieczy mogą mieć różną wielkość, ale mają taką samą energię 

wiązania na cząsteczkę, ponieważ niezależnie od wielkości, kropli potrzeba takiej samej ilości 

energii, aby wyrwać z niej cząsteczkę, na przykład w wyniku odparowania. Model kroplowy 

prowadzi do kilku innych interesujących cech, które zostały zweryfikowane 

eksperymentalnie. Jądro w postaci kropli wykazuje siłę napięcia powierzchniowego, która 

utrzymuje jego kulisty kształt tak samo jak napięcie powierzchniowe utrzymuje kształt kropli 

wody lub bańki mydlanej. Co więcej podobnie jak kropla cieczy, która może zostać rozbita na 

dwie lub więcej kropel, jeśli zostanie odpowiednio wzbudzona, tak samo jądro może zostać 

wzbudzone i rozpaść się na fragmenty. Jest to istotne zjawisko w procesie rozszczepienia 

jądrowego. N. Bohr użył modelu kroplowego do określenia, który z izotopów uranu ulega 

rozszczepieniu po absorbcji wolnego neutronu. Podszedł do problemu, posługując się 

analogią z tym, co się dzieje, gdy cząsteczki odparowują z kropli cieczy. W swoim modelu 

przedstawił podział jądra zachodzący w dwóch etapach. W pierwszym etapie, gdy następuje 

absorpcja neutronu, powstaje nowe złożone jądro, które ma większą energię wewnętrzną niż 

jądro pierwotne. Ta energia jest przechowywana w jądrze złożonym, podobnie jak ciepło jest 

magazynowane w kropli. Drugi krok, według analizy N. Bohra, zależy od tego, co dzieje się z 

energią wprowadzoną do jądra przez neutron. Jeżeli całość lub większość energii koncentruje 

się na pojedynczej cząstce, takiej jak neutron, proton lub cząstka alfa w pobliżu powierzchni 

jądra, występuje typowy rodzaj reakcji jądrowej. Jądro złożone emituje jedną z tych cząstek i 

podlega relaksacji prowadzącej do powstania nowego stabilnego jądra. Jednakże jeśli energia 

dostarczona przez zaabsorbowany neutron przekształca się w mechaniczne drgania całego 

jądra, ulega ono odkształceniom, które mogą podzielić go na dwie równe lub prawie równe 

części, a tym samym zachodzi rozszczepienie. Rozszczepienie następuje, gdy krótko 

zasięgowe silne oddziaływania jądrowe, które utrzymują połączone razem neutrony i protony, 

zostają pokonane przez odpychające siły elektrostatyczne dalekiego zasięgu. Dopóki materia 

jądrowa jest blisko siebie, dopóty siły krótkiego zasięgu przeważają, a zaabsorbowany 

neutron powoduje drgania, których amplituda wzrasta wzdłuż jednego kierunku. Silne 

oddziaływania jądrowe w tym kierunku mogą zostać przezwyciężone przez siłę odpychającą, 

która nie jest sferycznie symetryczna, i następuje rozszczepienie. Jak zauważył N. Bohr w 

artykule opublikowanym w „Physical Review” w 1939 r., energia potrzebna do wywołania 

niezbędnej deformacji jądra zmniejsza się wraz ze wzrostem ładunków jądrowych (siła 

odpychająca staje się większa i pomaga w rozpoczęciu deformacji). Punkt krytyczny dla danej 

liczby atomowej zostaje osiągnięty, gdy energia odkształcenia jądra jest porównywalna z 
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energią konieczną do emisji pojedynczej cząstki. Prawdopodobieństwo rozszczepienia jest 

wówczas tego samego rzędu wielkości, co prawdopodobieństwo emisji cząstek.  

N. Bohr zastanawiał się, jak ustalić, który z izotopów uranu lub toru ulega 

rozszczepieniu. Neutrony termiczne poruszają się z szybkością porównywalną do szybkości 

cząsteczki w atmosferze w zwykłych warunkach. W przypadku neutronów poruszających się 

z energiami o wartości około 25 elektronowoltów, a więc znacznie szybciej niż neutrony 

termiczne, obserwuje się silny wzrost absorpcji przez uran 238 (wyraźnie zjawisko 

rezonansu) bez towarzyszącego temu wzrostowi ilości procesów rozszczepienia. Wynika z 

tego, że ten izotop uranu nie ulega rozszczepieniu. Innymi słowy zarówno dla uranu, jak i toru 

występujących, w głównej mierze, w przyrodzie prawdopodobieństwo emisji pojedynczej 

cząstki po absorpcji szybkich neutronów jest znacznie większe niż prawdopodobieństwo 

rozszczepienia. W konsekwencji jądra te nie ulegają rozszczepieniu. 

Ale sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku neutronów termicznych (wolnych 

neutronów). Po absorpcji takich neutronów ilość rozszczepień jąder uranu jest większa niż w 

przypadku toru. Zatem uran wydaje się być pierwiastkiem aktywnym, ale musi to być jakiś 

inny niż 238U izotop uranu. N. Bohr zwrócił uwagę, że jest to prawdopodobnie izotop 235U. 

Jego rozumowanie było następujące: Ponieważ energia wzbudzenia, a tym samym energia 

dostępna dla odkształcenia jądra, wzrasta wraz z energią pochłoniętego neutronu, 

prawdopodobieństwo rozszczepienia powinno wzrosnąć wraz z energią pochłoniętego 

neutronu. Ale ponieważ praktycznie nie obserwuje się takiej zależności dla uranu 238, musi 

być to inny izotop. Rozpatrując rolę wolnych neutronów, można stwierdzić, że skoro jądra 

uranu 238 nie są rozszczepiane, to analizując izotop 235U, stwierdzamy, że w procesie tym 

odgrywa rolę symetria. Kiedy jądro 235U pochłania neutron, staje się jądrem o masie 236 

(wzrost o jedną jednostkę masy) z parzystą liczbę neutronów i protonów. Teoria jądrowa 

stwierdza, że w jądrze z parzystą liczbą nukleonów protony i neutrony są związane ze sobą 

ściślej niż w jądrze o nieparzystej liczbie nukleonów. W związku z tym gdy izotop 235 

absorbuje neutron i przechodzi w 236U, dodatkowy neutron powoduje znacznie większy defekt 

masy w procesie tworzenia jądra niż wtedy, gdy absorpcja neutronu przez 238U powoduje 

powstanie jądra izotopu 239. W ten sposób neutrony termiczne powodują znacznie większe 

wzbudzenie jąder uranu 235 niż izotopu 238. 
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\Wymuszone rozszczepienie atomu uranu 235U, na skutek zderzenia z neutronem. W wyniku rozpadu powstają 
trzy nowe neutrony zgodnie z reakcją U n → Kr  Ba 3 n  

Ponieważ izotopu 235U jest niewiele, bo tylko około 0,7% w uranie, to procesy 

rozszczepienia występują rzadko w warunkach naturalnych. Czynnik ten stał się niezwykle 

istotny w rozwoju bomby atomowej, ponieważ konieczne było wyodrębnienie wystarczającej 

ilości 235U, aby zapewnić reakcję łańcuchową. 

Stos	chicagowski:	Enrico	Fermi	(1901–1954)	

Krótko po tym, jak Enrico Fermi przyjął w 1939 r. profesurę na Uniwersytecie 

Columbia, dotarła do niego, za pośrednictwem N. Bohra, wiadomość, że O. Hahn i F. 

Straꞵmann w Niemczech doprowadzili do rozszczepienie jądra atomowego przez 

bombardowanie uranu neutronami. Ta informacja wywołała wielkie emocje w laboratoriach 

jądrowych na całym świecie. Wkrótce wszędzie eksperymentalni fizycy jądrowi zajęci byli 

badaniami nad rozszczepieniem jąder uranu, a fizycy teoretyczni byli równie zaabsorbowani 

próbami interpretacji i wyjaśnienia wyników. Było rzeczą naturalną, że E. Fermi, najlepszy 

fizyk jądrowy w owym czasie, powinien wziąć udział w tych badaniach. Wkrótce 

zaangażował się w eksperymenty z rozszczepieniem jądrowym w laboratoriach fizyki 

Uniwersytetu Columbia. Pracował z nim urodzony na Węgrzech fizyk Leo Szilard. 
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Przewidując implikacje tych eksperymentów dla bezpieczeństwa światowego i chcąc 

przeciwstawić się siłom faszystowskim, L. Szilard rozpoczął działania, które doprowadziły do 

słynnego listu A. Einsteina do prezydenta Roosevelta. Zarówno E. Fermi, jak i L. Szilard 

szybko zauważyli, że jeśli wśród produktów rozszczepienia są neutrony, to mogą one 

wywołać kolejne odkształcenia jąder uranu i może nastąpić reakcja łańcuchowa. W związku z 

taką możliwością trzeba było odpowiedzieć na wiele pytań, a niektóre problemy techniczne 

musiały zostać rozwiązane przed rozpoczęciem eksperymentów.  

Na początek trzeba było zastanowić się, który z poszczególnych izotopów uranu 

najłatwiej ulega rozszczepieniu. Dzięki teoretycznej analizie wykonanej przez Nielsa Bohra i 

Johna A. Wheelera wiadomo było, że izotopem tym jest 235U, a nie występujący w dużych 

ilościach 238U, chociaż ten ostatni również w niewielkim stopniu ulega rozszczepieniu. Po 

drugie trzeba było znać prędkość neutronów emitowanych podczas rozszczepienia, bowiem 

wiadomo było, że proces rozszczepienia jąder uranu jest wywoływany neutronami 

termicznymi. Stąd jeśli neutrony emitowane podczas rozszczepienia mają duże energie, to 

najpierw musiałyby zostać spowolnione, aby reakcja łańcuchowa mogła zajść. Po trzecie 

należało określić liczbę neutronów emitowanych w każdym procesie rozszczepiania. Ta 

liczba musi być większa niż jeden, jeśli miała nastąpić reakcja łańcuchowa. Gdyby w 

pojedynczym procesie rozszczepienia był emitowany tylko jeden neutron, nie byłoby żadnego 

geometrycznego wzrostu procesów rozszczepienia, a cała reakcja kończyłaby się bardzo 

szybko. Natomiast jeśli każdy proces rozszczepienia spowodowałby powstanie dwóch 

neutronów, to mogłyby one podzielić dwa jądra, dając cztery neutrony, i tak dalej. Taka 

sekwencja jest tym, co rozumiemy przez reakcję łańcuchową, w której następuje 

geometryczny wzrost liczby neutronów, mogący powodować dodatkowe rozszczepienie 

jąder. Emisja więcej niż jednego neutronu podczas każdego rozszczepienia sama w sobie nie 

jest wystarczająca do zapewnienia reakcji łańcuchowej, ponieważ neutrony te mogą być 

wykorzystane w procesach absorpcji, które konkurują z procesem rozszczepiania. Ważne jest 

to, że musi znaleźć się więcej niż jeden neutron powstający w procesie rozszczepienia po tym, 

jak początkowo emitowane neutrony w procesie rozszczepienia zostaną spowolnione. W 

końcu należało sprawdzić, czy neutrony emitowane podczas rozszczepienia mogą zostać 

zatrzymane wewnątrz próbki uranu, powodując dodatkowe rozszczepienie. Ten czynnik 

zależy od tego, co nosi nazwę średniej swobodną ścieżką neutronu. Jest to średnia odległość, 

jaką przebywa neutron, zanim zostanie pochłonięty przez jądro uranu. Pożądane jest, aby 

odległość ta była niewielka, ponieważ wtedy neutron nie może oddalić się od jądra uranu, 

zanim zainicjuje reakcję rozszczepienia. Ale nawet gdyby średnia swobodna droga neutronu 
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była długa, można by jeszcze uzyskać reakcję łańcuchową przez takie ułożenie (stąd nazwa 

stos atomowy) wystarczającej ilości uranu, aby neutrony ostatecznie musiały zostać 

zaabsorbowane w znacznej ilości uranu otaczającego ich drogę ze wszystkich stron.  

Odpowiedzi na wszystkie te pytania znalazł E. Fermi, gdy list A. Einsteina przekonał 

prezydenta Roosevelta do przydzielenia kilku tysięcy dolarów na badania, które ostatecznie 

miały stać się Projektem Manhattan. We wczesnych etapach pracy na Uniwersytecie 

Columbia E. Fermi uzyskał już pewne dowody wskazujące na to, że reakcja łańcuchowa jest 

możliwa. Zdecydowano się kontynuować projekt na Uniwersytecie w Chicago. To tam 

zbudowano i pomyślnie eksploatowano pierwszy reaktor jądrowy. To doniosłe wydarzenie 

zostało ogłoszone prezydentowi w telegramie stwierdzającym, że „włoski nawigator 

bezpiecznie dotarł do brzegu i znalazł przyjaznych tubylców”. Reaktor jądrowy lub stos, jak 

sugeruje to jego druga nazwa, składa się z bryłek czystego metalicznego uranu ułożonych w 

matrycy grafitowej. W obecnych reaktorach bryłki uranu są zwykle rozmieszczone w 

regularnych odstępach w prętach paliwowych. Ponadto znajdują się tam cylindryczne otwory 

do wstawiania prętów kontrolnych wykonanych z materiałów pochłaniających neutrony. Uran 

jest paliwem i źródłem strumienia neutronów. Grafit spowalnia neutrony, a tym samym 

umożliwia przeprowadzenie rozszczepienia. Pręty sterujące, zwykle ze stali borowej, są 

używane do kontrolowania szybkości reakcji łańcuchowej przez pochłanianie neutronów 

redukujące ich strumień. 

W 1952 r. oficjalny raport E. Fermiego z pierwszego eksperymentalnego 

zapoczątkowania reakcji łańcuchowej pojawił się w „American Journal of Physics”. Proces 

odbył się 2 grudnia 1942 r. w tymczasowym laboratorium zlokalizowanym na korcie do 

squasha pod zachodnimi trybunami stadionu Uniwersytetu w Chicago. Aby zapoczątkować 

reakcję łańcuchową, należy odpowiednio spowolnić neutrony. Neutrony emitowane podczas 

procesu rozszczepienia mogą mieć energie do 1 MeV i muszą zostać spowolnione, zanim 

opuszczą reaktor. To stanowi problem, którego rozwiązanie nie jest łatwe.  



519 
 

 
Pierwszy reaktor jądrowy zbudowany w 1942 r. w sekcji West Stands Stagg Field na Uniwersytecie w Chicago. 

Nie wszystkie neutrony emitowane jako produkty rozszczepienia mają taką samą energię, 

ponieważ całkowita jej ilość uwolniona w procesie rozszczepienia jest podzielona na 

wszystkie produkty, z czego niektóre są ciężkimi jądrami. Ilość energii, którą otrzymuje 

konkretny neutron (a więc i jego prędkość), jest kwestią przypadku. W swojej pracy E. Fermi 

stwierdził, że szybkie neutrony są spowalniane przez elastyczne zderzenia z atomami węgla i 

nieelastycznymi zderzeniami z atomami uranu. Zderzenia elastyczne oznaczają, że całkowita 

ilość energii kinetycznej po kolizji jest taka sama jak poprzednio, ale jest dystrybuowana w 

różny sposób. Kiedy neutron uderza elastycznie w jądro węgla, traci część swojej energii 

kinetycznej, a energia kinetyczna jądra węgla wzrasta dokładnie o tę ilość. Zjawisko to 

występuje, gdy neutron zderza się z jądrem, którego masa nie jest znacznie większa niż masa 

neutronu. Kiedy natomiast neutron uderza elastycznie w bardzo masywne jądro, po prostu 

odbija się, nie tracąc energii kinetycznej. W związku z tym atomy o małej masie atomowej, 

takie jak węgiel, są używane w stosie do spowalniania neutronów. Kiedy szybki neutron 

uderza w jądro uranu, może stracić część swojej energii kinetycznej, wzbudzając je. Taki 
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proces nosi nazwę zderzenia nieelastycznego, które jest tylko umiarkowanie skuteczne w 

spowalnianiu neutronów.  

W swojej pracy E. Fermi pisał również o energiach termicznych. Określenie to 

oznacza energię kinetyczną neutronu, który porusza się ze średnią energią cząsteczek w gazie 

w temperaturze pokojowej. Jest to końcowy rezultat ich spowolnienia, a neutrony termiczne 

są tym czynnikiem, który jest konieczny do rozszczepienia jądra atomu uranu. Jak zauważył 

E. Fermi, aby dziesięciokrotnie zmniejszyć energię kinetyczną neutronu, potrzeba około 15 

jego zderzeń z atomami węgla. Oznacza to, że około 110 takich zderzeń jest koniecznych do 

doprowadzenia neutronu o energii milionów woltów do energii termicznej, czyli około 1/40 

wolta.  

E. Fermi omawiał procesy wychwytu neutronów pod kątem przekroju czynnego. Aby 

zrozumieć tę ideę, załóżmy, że wystrzeliwujemy pociski w jakiś cel. Możemy sobie 

wyobrazić, że cel ma tylko pewien wybrany obszar, w który uderzenie pocisku wywoła 

pożądany efekt. W takim razie wśród wszystkich pocisków trafiających w cel istotne są tylko 

te, które trafiły w konkretne miejsce. Ten fragment celu nazwalibyśmy przekrojem czynnym 

dla konkretnego zdarzenia. Dalej możemy wyobrażać sobie, że każde jądro atomowe posiada 

obszar, w który trafienie powoduje wywołanie jakiegoś konkretnego efektu. Dopiero w 

momencie gdy neutron uderzy w ten obszar jądra, następuje konkretne zdarzenie związane z 

tym obszarem lub przekrojem. Im większy przekrój czynny na kolizję z neutronem, tym 

bardziej prawdopodobne jest zajście procesu rozszczepienia jądra. Przekroje czynne, 

podobnie jak wszystkie obszary, są wyrażone w jednostkach kwadratu długości (centymetry 

kwadratowe). Przykład zilustruje tę koncepcję. Zarówno kadm, jak i bor wychwytują 

neutrony bardzo szybko; mówimy, że mają duży przekrój czynny wychwytu neutronu. 

Wielkość przekroju jest rzędu 10–24 centymetrów kwadratowych, co, choć samo w sobie jest 

bardzo małą liczbą, jest bardzo duże dla wielkości przekroju czynnego jądra. W 

rzeczywistości bor lub jądro kadmu wychwytuje neutrony z tak wielką łatwością, że przyjęto 

wartość 10–24 cm2 (10–28 m2) za jednostkę przekroju czynnego i nazwano ją barnem. Nazwa 

jednostki została ukuta przez amerykańskich fizyków pracujących przy projekcie Manhattan. 

Z tego powodu znaczenie słowa barn jako nazwy jednostki było do roku 1948 traktowane 

przez rząd USA jako informacja tajna. Nazwa pochodzi od angielskiego idiomu „as big as a 

barn” (wielki jak stodoła).  

Jądro atomu uranu jest istotnie największym występującym naturalnie jądrem 

atomowym. Przekrój dla wychwytu neutronu przez jądro węgla wynosi tylko 0,005 barna. 

Ogólnie rzecz biorąc, przekrój czynny absorpcji neutronów jest odwrotnie proporcjonalny do 
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ich prędkości. Oznacza to, że im mniejsza jest prędkość neutronu, tym większy jest przekrój 

czynny wychwytu i odwrotnie. Możemy to zrozumieć, jeśli przypomnimy sobie, że długość 

fali de Brogliego zwiększa się wraz ze zmniejszaniem się jej prędkości. Innymi słowy gdy 

neutron zwalnia, ulega rozprzestrzenieniu, a tym samym może oddziaływać z większym 

obszarem jądra.  

Następnie E. Fermi przeanalizował różne zdarzenia, które mogą nastąpić, zanim 

neutron zostanie spowolniony. Badacz odrzucił możliwość absorpcji przez węgiel, ponieważ 

przekrój czynny dla tego procesu jest bardzo mały. Pozostało pochłanianie przez sam uran. 

Może to skutkować emisją promieniowania gamma, powstaniem nowego izotopu uranu lub 

rozszczepieniem. Pierwszy z tych procesów nazywany jest wychwytem rezonansowym i 

zmniejsza liczbę neutronów, które mogą prowadzić do rozszczepienia jądra. Niektóre 

neutrony niewątpliwie opuszczą stos. Przy określaniu warunków reakcji łańcuchowej należy 

uwzględnić wszystkie te procesy. Jeżeli w pojedynczym procesie rozszczepienia 

wytwarzanych jest n szybkich neutronów, to liczba neutronów mogących wywołać kolejne 

procesy rozszczepienia jąder i tym samym wytworzenie kolejnych neutronów jest mniejsza 

niż n o czynnik proporcjonalny do prawdopodobieństwa absorpcji neutronów prowadzącej do 

rozszczepienia. Jeśli rozpoczynamy od jednego neutronu rozszczepiającego jedno jądro, a 

tym samym produkującego szybkie neutrony, to liczba neutronów dostępnych dla kolejnego 

rozszczepienia będzie wynosić Pn, gdzie P jest prawdopodobieństwem tego, że szybki 

neutron zostaje ostatecznie pochłonięty przez jądro w procesie rozszczepienia. Oczywistym 

jest, że ten iloczyn musi być większy od jedności dla samopodtrzymującej się reakcji 

łańcuchowej.  

Problem polegający na zbudowaniu stosu atomowego, w którym będzie zachodzić 

reakcja łańcuchowa, polega na tym, aby współczynnik P, czyli prawdopodobieństwo tego, że 

szybki neutron zostanie ostatecznie pochłonięty i zapoczątkuje proces rozszczepienia, był tak 

duży, jak to tylko możliwe. Oznacza to konieczność maksymalnego zredukowania wpływu 

takich czynników jak absorpcja rezonansowa, absorpcja przez węgiel itd., przy jednoczesnym 

zapewnieniu jak największej absorpcji neutronów przez jądra uranu. Stanowi to trudność, 

ponieważ na ogół nie można zwiększyć korzystnych czynników bez jednoczesnego 

zwiększenia niekorzystnych. Aby w jak najkrótszym czasie spowolnić szybkie neutrony, a 

tym samym uczynić je neutronami powodującymi rozszczepienie, należy użyć dużych ilości 

węgla. To jednak zwiększa szansę wychwytu neutronów przez dwutlenek węgla. Z drugiej 

strony jeśli użyje się dużych ilości uranu, aby zwiększyć prawdopodobieństwo 

rozszczepienia, zwiększa się także udział wychwytu rezonansowego przez jądra uranu, zanim 
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neutrony zostaną spowolnione. Trudność tę można częściowo przezwyciężyć, rozmieszczając 

bryłki uranu w matrycy węglowej. Aby zobaczyć, jak takie rozmieszczenie uranu zmniejsza 

straty wywołane absorpcją rezonansową, rozważmy szybki neutron o energii zbliżonej do 

wartości rezonansowej. Zjawisko absorpcji rezonansowej występuje tylko wtedy, gdy neutron 

porusza się ze ściśle określoną prędkością. Gdy uran jest rozmieszczony równomiernie w 

matrycy węglowej, neutron nie jest zmuszony do przybycia długiej drogi, zanim osiągnie 

jądro atomu uranu i zostanie wchłonięty. Średnio co drugie jądro, które napotka na swojej 

drodze, będzie jądrem atomu uranu. Ale w przypadku, gdy uran zostanie rozprowadzany w 

bryłach, neutron spotka się z wieloma atomami węgla, zanim dotrze do bryły uranu, tracąc 

jednocześnie znaczną ilość energii, przez co nie będzie mógł wywołać rezonansu. 

Jednocześnie jeżeli jednak niektóre neutrony będą miały energię odpowiednią do wywołania 

rezonansu i uderzą w bryłę uranu, to zostaną zaabsorbowane przez atomy znajdujące się na 

powierzchni bryły i nie dotrą do jej wnętrza.  

Dzięki odpowiedniej geometrii – i właściwemu rozkładowi atomów uranu w stosunku 

do atomów węgla – E. Fermi i jego współpracownicy zdołali osiągnąć reakcję łańcuchową w 

reaktorze. Opierając się na swoim modelu, włoski uczony wykazał, że reakcja łańcuchowa 

jest możliwa tylko wtedy, gdy co najmniej 1,22 pierwotnych dwóch neutronów staje się 

neutronami termicznymi i powoduje kolejne procesy rozszczepienie jąder uranu. Konstrukcja 

pierwszego stosu, czy też reaktora jądrowego, została przeprowadzona pod kierunkiem E. 

Fermiego przez grupę naukowców pracujących w warunkach wojennych i mających na celu 

opracowanie sposobu wytwarzania plutonu do produkcji superbomb. Było jednak jasne, że 

kontrolowane uwalnianie energii rozszczepienia zapewni nowe źródło energii, które w 

następnych latach będzie konkurować z paliwami kopalnymi i prawdopodobnie stanie się 

głównym źródłem energii, gdy światowe złoża ropy i gazu zostaną wyczerpane.  

Łamanie	symetrii	parzystości:	C.	N.	Yang	(1922–	)	i	T.	D.	Lee	(1926–)	

Wśród wielu cech natury, które sugerują, że wszechświat jest rządzony przez 

uporządkowany system praw, wszechobecność symetrii była prawdopodobnie najbardziej 

przekonująca. Struktura komórki, morfologia wyższych organizmów, geometryczne struktury 

kryształów – wszystko to prowadzi do przekonania, że prawa natury muszą być ściśle 

związane z symetrią. Do początku XX w. symetrie obserwowane w przyrodzie były 

empirycznie wykorzystywane do odkrywania nowych i niezwykłych właściwości materii bez 

szukania głębszego znaczenia. Symetria odkryta przez D.I. Mendelejewa we właściwościach 

pierwiastków chemicznych doprowadziła go do zaklasyfikowania ich do grup, chociaż nie 
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podjęto próby powiązania tej symetrii z jakimkolwiek fundamentalnym prawem natury. W 

1905 r. A. Einstein wykonał pierwszy ważny krok w powiązaniu praw naturalnych z symetrią 

w swoim wzorze opisującym szczególną teorię względności. Swoje wyprowadzenie równań 

transformacji Lorentza oparł na równoważności czasoprzestrzeni dla wszystkich 

obserwatorów w inercyjnych układach współrzędnych. Czas i przestrzeń, według Einsteina, 

muszą być traktowane razem. Chociaż istnieją pewne relacje czysto symetryczne, które są 

ważne dla wszystkich obserwatorów, najgłębsze wnioski należy wyprowadzać z właściwości 

symetrii tylko wtedy, gdy przestrzeń i czas są połączone w jedną całość.  

Najistotniejszą rzeczą jest wprowadzenie przez Einsteina pojęcia niezmienności i 

określenie jego związku z symetriami czasoprzestrzennymi. Zasada niezmienności związana 

jest z symetrią w traktowaniu interwału czasoprzestrzennego i stanowi podstawę szczególnej 

teorii względności. Ponadto symetria lub niezmienność są związane z zasadami zachowania. 

Przed wprowadzeniem przez Einsteina koncepcji czasoprzestrzennej przestrzenne 

rozdzielenie wydarzeń i odstępy czasowe między nimi traktowano oddzielnie w przekonaniu, 

że są one takie same dla wszystkich obserwatorów. Natomiast A. Einstein stał na stanowisku, 

że interwał czasoprzestrzenny należy traktować jako niezmienną wielkość podczas 

przekształcania jednego kartezjańskiego układu współrzędnych (inercyjnego układu 

odniesienia) w inny. Innymi słowy, ponieważ czasoprzestrzeń jest symetryczna w odniesieniu 

do wszystkich obserwatorów, przedział czasoprzestrzenny musi być niezmienny. Zatem 

symetria i niezmienność są równoważne. Niezmienniczość przedziału czasoprzestrzennego 

oznacza, że pewna wielkość związana z układem (na przykład poruszająca się cząstka) musi 

być taka sama dla wszystkich obserwatorów, a zatem zachowana. Tak więc symetria i 

niezmienność są związane z zasadami zachowania. Tak zachowana wielkość dla poruszającej 

się cząstki i odpowiadająca niezmienniczości przedziału czasoprzestrzennego jest różnicą 

kwadratu pędu cząstki i kwadratu jej energii podzielonej przez kwadrat prędkości światła. Jest 

to w istocie masa cząstki. Niezmienność przedziału czasoprzestrzennego, czy też właściwy 

czas poruszającej się cząstki, jest równoważna zachowaniu masy spoczynkowej. Z tej 

równoważności możemy wywnioskować, że określony rodzaj symetrii w naturze implikuje 

istnienie prawa zachowania. Zobaczymy, że to założenie odegrało ważną rolę w rozwoju 

fizyki atomu, jądra i cząstek elementarnych.  

A. Einstein rozwinął teorię względności do postaci ogólnej, stosując jeszcze inny 

przykład symetrii, mianowicie, że przedział czasoprzestrzenny musi być taki sam dla 

wszystkich obserwatorów, niezależnie od tego, czy znajdują się oni w inercjalnych układach 

odniesienia, czy też w układach współrzędnych poruszających się z przyspieszeniem. Jest to 
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istota zasady równoważności. Stwierdza ona, że wszystkie efekty, które można zaobserwować 

w obszarze pola grawitacyjnego, mogą być opisane przez odpowiednio przyspieszony układ. 

Inaczej mówiąc, sił bezwładności nie można odróżnić od sił grawitacyjnych w małych 

obszarach przestrzeni. 

Chociaż niezwykła zależność między symetrią (niezmienniczością) a zasadami 

zachowania po raz pierwszy ujawniła się w teorii względności, najbardziej owocne 

zastosowanie tej zależności znajduje się w mechanice kwantowej. Ponieważ mechanika 

kwantowa jest zasadniczo algebrą operatorów matematycznych, wiele właściwości atomów, 

jąder i cząstek można wyprowadzić jedynie z matematycznej analizy zasad symetrii 

operatorów kwantowo-mechanicznych, które odpowiadają fizycznym właściwościom ruchu 

lub stanu tych obiektów. W związku z tym szczególne znaczenie ma symetria operatora, która 

odpowiada energii (hamiltonianowi) układu. Z powodu tych symetrii ich niezmienność dla 

poszczególnych rodzajów transformacji musi zawierać zasady zachowania. Jeśli hamiltonian 

jest symetryczny w odniesieniu do współrzędnych przestrzennych (to znaczy: jeśli 

przesunięcie początku układu współrzędnych stosowanego do opisania ruchu cząstki nie 

zmienia hamiltonianu), to zachowany zostaje moment cząstki. Podobnie jeśli hamiltonian 

pozostaje niezmieniony przy zmianie czasu, to energia systemu jest zachowana. Ostatecznie 

jeśli hamiltonian jest sferycznie symetryczny, tak że rotacja układu współrzędnych 

pozostawia go w stanie niezmienionym, to zachowany zostaje moment pędu układu. Każda z 

tych zasad zachowania prowadzi do określonej liczby kwantowej. Stąd istnienie liczb 

kwantowych jest w pewnym sensie konsekwencją symetrii w naturze. 

Musimy teraz rozważyć inny aspekt właściwości symetrii układu w mechanice 

kwantowej. Opis układu w tej mechanice wynika z jego funkcji falowej lub, bardziej ogólnie, 

z jej wektora stanu. Stan układu opisany jest matematycznie przez funkcję przestrzeni i czasu 

(która może być traktowana jako wektor w abstrakcyjnej przestrzeni funkcyjnej), która 

zmienia się z chwili na chwilę, gdy system wchodzi w interakcję z zewnętrznymi polami 

siłowymi. Każda z obserwowalnych wielkości związanych z układem, takich jak jej energia, 

pęd lub moment pędu, jest traktowana jako matematyczny operator wpływający na wektor 

stanu układu. Operatory te określają, jak zmienia się wektor stanu wraz z upływem czasu. 

Zatem hamiltonowski operator energii zastosowany do wektora stanu reprezentuje zmianę 

wektora stanu w czasie; operator obrotu zastosowany do wektora stanu reprezentuje zmianę 

orientacji systemu, i tak dalej. W związku z tym właściwości symetrii układu mogą być 

badane przez uwzględnienie właściwości symetrii funkcji falowej lub wektora stanu układu. 

Hamiltonian systemu może mieć taki rodzaj symetrii, który implikuje, że pewna ilość 
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fizyczna jest niezmienna, gdy system jest poddawany operacji fizycznej odpowiadającej 

operatorowi matematycznemu. Funkcja falowa opisująca stan układu musi w tym samym 

czasie w określony sposób zmienić się na inną funkcję stanu. Zmiana ta jest określana jako 

transformacja (lub obrót) wektora stanu w pewnej abstrakcyjnej matematycznej przestrzeni 

funkcyjnej, w której reprezentowany jest wektor stanu. (Ta matematyczna przestrzeń 

funkcyjna nazywana jest przestrzenią Hilberta na cześć wielkiego niemieckiego matematyka 

Davida Hilberta, który odkrył podstawowe prawa abstrakcyjnych przestrzeni funkcyjnych na 

wiele lat przed odkryciem mechaniki kwantowej). Innymi słowy, symetrie rozważanego 

układu muszą być widoczne w matematycznych symetriach wektora stanu. 

Rozważmy teraz ważny typ symetrii, nieomówiony w poprzednich punktach. Analiza 

tej symetrii w odniesieniu do rozpadu niektórych typów mezonów (mezonów teta i tau) 

doprowadziła do odkrycia, że prawo- i lewoskrętność są nie do odróżnienia. Nie wszystkie 

zjawiska natury można opisać z jednakową poprawnością jako prawo- lub lewoskrętne. 

Innymi słowy, prawo- i leworęczność są swoistymi właściwościami niektórych układów, a 

natura nie miesza prawej i lewej ręki w konstrukcji takich systemów. Fizycy pracujący na 

początku lat pięćdziesiątych XX w., a nawet wcześniej, powiedzieliby nam, że nie było dotąd 

eksperymentu obejmującego jakiekolwiek znane prawa natury, które mogłyby zapewnić 

operacyjną definicję lewej i prawej strony. Próba przekazania znaczenia lewej i prawej strony 

inteligentnym istotom na odległej planecie wymagałaby pewnej szczególnej asymetrycznej 

struktury – prawdopodobnie konstelacji gwiazd – którą moglibyśmy wspólnie obserwować. 

Natura na poziomie, na którym działają siły, wydawała się nie mieć preferowanych 

kierunków ani orientacji. Po lewej, prawej, północy, południu lub w jakimkolwiek innym 

kierunku – wszystko to wydawało się być konwencjami, które miały znaczenie tylko w 

świecie makroskopowym, w którym ludzie mogli obserwować tymczasowe asymetrie. Sama 

natura była zawsze i wszędzie rządzona przez symetrię. Zobaczymy, że można to teraz 

zademonstrować eksperymentalnie dla niektórych układów.  

Zanim do tego przejdziemy, rozważamy symetrię jakiegoś układu materialnego, 

takiego jak atom lub jądro, kiedy układ współrzędnych, który opisuje jego ruch, zmienia się z 

tak zwanego prawoskrętnego układu współrzędnych na lewoskrętny. Prawoskrętny układ 

współrzędnych jest złożony z trzech wzajemnie prostopadłymi osi przestrzennych (x, y, z) 

zorientowanych w taki sposób, że jeśli palec wskazujący prawej ręki wskazuje w kierunku osi 

x, a drugi palec prawej ręki wskazuje w kierunku osi y, to kciuk prawej ręki, trzymany 

prostopadle do dwóch palców, wskazuje w kierunku osi z. Innymi słowy obrót w takim 

układzie następuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
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Jaki jest zatem charakter operacji, która przekształca prawoskrętny układ 

współrzędnych w lewoskrętny? Wiemy, co to oznacza fizycznie, ponieważ taka transformacja 

zachodzi przy odbiciu w lustrze. Jeśli trzymamy palec wskazujący, drugi palec i kciuk prawej 

dłoni w taki sposób, aby jeden z palców wskazywał bezpośrednio w kierunku lustra, obraz 

będzie dokładnie taki sam, jak ułożenie trzech palców lewej ręki. Innymi słowy 

przekształcenie układu prawoskrętnego na lewoskrętny, i odwrotnie, jest równoznaczne z 

odbiciem układu współrzędnych w płaskim lustrze. Ten rodzaj transformacji nazywa się 

odbiciem przestrzennym lub inwersją. Teraz przypuśćmy, że hamiltonian opisujący stan 

układu pozostaje niezmieniony, kiedy przechodzimy z prawo- do lewoskrętnych układów 

współrzędnych (czyli hamiltonian jest niezmiennikiem przestrzennego odbicia układu 

współrzędnych). Co fizycznie oznacza ta niezmienność? Ponieważ hamiltonian reprezentuje 

ewolucję stanu układu w czasie, niezmienność ta oznacza, że jeśli obserwujemy układ w 

zwierciadle, to zdarzenia, które obserwujemy, są tak samo ważnym opisem natury, jak 

wydarzenia, które faktycznie zachodzą w rzeczywistości. Możemy wyrazić to ważne 

stwierdzenie nieco inaczej. Jeśli hamiltonian opisujący dynamiczne właściwości układu jest 

niezmienny przy odbiciu układu współrzędnych, to lustrzany obraz dowolnego dynamicznego 

procesu zachodzącego w układzie jest również możliwym i równie prawdopodobnym 

procesem fizycznym, który może zajść. Nie ma zatem znaczenia, czy patrzymy na świat 

bezpośrednio, czy obserwujemy jego odbicie lustrzane. Nie ma sposobu na odróżnienie 

wydarzeń lewo- od prawoskrętnych, ponieważ oba są jednakowo prawdopodobne; gdyby 

nagle wymieniono prawą i lewą rękę, żadna obserwowalna różnica nie pojawiłaby się na 

świecie. Oczywiście ten stan rzeczy zależy od założenia, że hamiltonian opisujący dowolną 

część wszechświata, lub jego całość, jest symetryczny względem odbić. 

Przez długi czas uważano, że ta niezmienność dotyczy wszystkich zdarzeń fizycznych. 

Aby zobaczyć, co to oznacza z punktu widzenia mechaniki kwantowej, musimy zrozumieć, 

co odzwierciedla współrzędne dla funkcji falowej lub wektora stanu układu. Musimy także 

zdefiniować matematyczny opis odbicia przestrzennego układu współrzędnych. Łatwo 

zauważyć, że otrzymamy taką transformację (odbicie lub odbicie lustrzane układu 

współrzędnych), jeśli zastąpimy x, y i z (współrzędne wszystkich punktów) przez -x, -y i -z. 

Innymi słowy, jeśli zastąpimy wszystkie współrzędne systemu wartościami ujemnymi, to 

otrzymamy opis układu w układzie współrzędnych lustrzanego odbicia. Stąd dowiadujemy się 

od razu, co dzieje się z funkcją falową lub wektorem stanu układu, gdy zmienimy skrętność 

układu współrzędnych. Możemy traktować tę zmianę tak, jakby była transformacją wektora 

stanu przez zastosowanie operatora (operatora odbicia). Jeśli zastosujemy operator 
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dwukrotnie, to otrzymamy oryginalny wektor stanu, ponieważ drugie odbicie anuluje 

pierwsze. Kwantowo-mechanicznie tę podwójną operację opisujemy w następujący sposób: 

Jeśli R jest operatorem, który opisuje pierwsze odbicie, to dwa kolejne odbicia są 

reprezentowane przez R2. Wielkość R2 musi być równa 1, ponieważ efekt działania R2 

ponownie daje nam oryginalny wektor stanu. W związku z tym numeryczna reprezentacja 

samego operatora R musi wynosić +1 lub –1, gdyż kwadrat tych liczb wynosi 1. W 

odbijanym układzie współrzędnych funkcja falowa musi pozostać niezmieniona lub zmienić 

znak. Zdarzenia w naturze mogą, zgodnie z tym punktem widzenia, zostać podzielone na 

dwie grupy: te, dla których wektor stanu pozostaje taki sam po zmianie układu 

współrzędnych, oraz te, dla których wektor stanu zmienia swój znak. W pierwszym 

przypadku mówimy o parzystości, a w drugim mamy do czynienia ze zdarzeniami 

opisywanymi jako nieparzyste. Zachowanie parzystości traktowane było jako prawo 

obowiązujące w całej fizyce. Funkcja falowa jest parzysta, gdy nie zmienia znaku przy 

odbiciu układu współrzędnych, a nieparzysta, gdy inwersja zmienia znak funkcji falowej. 

Można wykazać, że parzystość funkcji falowej cząstki określa jej orbitalny moment 

pędu. Cząstki są zatem parzyste lub nieparzyste w zależności od tego, czy ich orbitalny 

moment pędu jest parzysty czy nieparzysty. Znaczenie parzystości i jej zachowania w 

procesach atomowych po raz pierwszy omówił O. Laporte w 1924 r. Pokazał, że wszystkie 

poziomy energii w atomie można podzielić na nieparzyste i parzyste. Gdy w wyniku przejścia 

elektronu w atomie emitowany jest foton, elektron musi zawsze przechodzić z poziomu 

nieparzystego do parzystego lub z parzystego do nieparzystego. Innymi słowy, dozwolone są 

tylko te przejścia elektronowe, w których następuje zmiana parzystości. Mówi o tym tak 

zwana reguła wyboru Laporte’a, która ogranicza rodzaj przejść mogących zachodzić 

wewnątrz atomu, a zatem zmniejsza całkowitą liczbę linii na widmie atomowym. Ta reguła 

wyboru, czy też zmiana znaku funkcji falowej elektronu podczas przejścia w atomie, jest 

związana z zasadą zachowania parzystości. W przypadku emisji fotonu po przejściu należy 

wziąć pod uwagę dwie cząstki, elektron i emitowane fotony (w przypadku przejścia 

polegającego na absorpcji rozpoczynamy od dwóch cząstek i kończymy jedną). Znajomość 

całkowitej parzystości układu po emisji musi uwzględniać zarówno parzystość elektronu, jak i 

parzystość fotonu. Każdej cząstce w mechanice kwantowej przypisuje się parzystość. 

Ponieważ, jak można wykazać, parzystość fotonu wynosi zawsze –1, parzystość stanu 

końcowego jest taka sama, jak parzystość stanu początkowego, tylko wtedy, gdy parzystość 

elektronu zmienia się z nieparzystej na parzystą lub na odwrót podczas przejścia. Zauważmy, 

że parzystość dowolnego stanu jest wyznaczana przez pomnożenie indywidualnych 
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parzystości cząstek. Skoro stan parzysty określa wartość +1, a nieparzysty –1, to jedynie 

iloczyn dwóch stanów nieparzystych lub dwóch parzystych daje parzysty stan końcowy. 

Odkrycie przez O. Laporte’a reguły zachowania parzystości dla układów atomowych 

doprowadziło fizyków do przyjęcia tej zasady jako ogólnego prawa natury i odrzucenia 

każdego hamiltonianu, który nie posiadał symetrii pozostawiającej go niezmiennym przy 

odbiciu układu współrzędnych. Nikt nie wskazał żadnego powodu, by sprzeciwić się tej 

regule we wczesnych latach mechaniki kwantowej. Wydaje się, że rozsądnie jest twierdzić, iż 

nie ma rozróżnienia pomiędzy wszechświatem i jego lustrzanym odbiciem. Rozsądne 

wydawało się żądanie, aby matematyczne sformułowanie praw fizyki uwzględniało tę 

równowagę prawo- i lewoskrętną.  

Do roku 1956 panowało ogólne przekonanie, że oddziaływania fizyczne nie naruszają 

symetrii zwierciadlanej. Radykalna zmiana poglądów nastąpiła na przełomie lat 1956 i 1957. 

Już wiosną 1956 r. podczas konferencji w Rochester, w czasie dyskusji nad tzw. zagadką 

theta-tau (chodziło o cząstkę mezon K, który czasem rozpadał się na dwa mezony, czasem na 

trzy), R. Feynman zasugerował: „Może mamy tu do czynienia z niezachowaniem parzystości, 

co jest mało prawdopodobne, ale przecież możliwe”. Na konferencji tej byli obecni dwaj 

młodzi fizycy pochodzenia chińskiego, Tsung Dao Lee oraz Chen Ning Yang. Podczas lata 

1956 przedyskutowali oni wiele eksperymentów związanych z oddziaływaniami słabymi i 

doszli do wniosku, że podczas gdy oddziaływania grawitacyjne, elektromagnetyczne i silne 

(jądrowe) nie budzą podejrzeń co do symetrii zwierciadlanej, to oddziaływania słabe nie 

zostały pod tym względem przebadane. Zaproponowali szereg doświadczeń testujących 

symetrię zwierciadlaną, które przedstawili w artykule w „Physical Review” w październiku 

1956 r. Preprint artykułu posłali zapewne do wielu fizyków, m.in. do P. Dysona, który dwa 

lata później wspominał te zdarzenia, mówiąc o braku wyobraźni i niedocenieniu wagi 

problemu przez siebie i innych. Był jednak ktoś, kto postanowił przetestować jeden z 

zaproponowanych eksperymentów, a mianowicie rozpad promieniotwórczego kobaltu 60Co: 

pani Chien Shiung Wu i jej współpracownicy z Uniwersytetu Columbia.  

Kryształ kobaltu, w bardzo niskiej temperaturze, włożono do środka solenoidu pod 

napięciem. Pole magnetyczne solenoidu kieruje spiny jąder kobaltu prostopadle do 

płaszczyzny cewki w górę, gdyż momenty magnetyczne jąder kobaltu, proporcjonalne do 

spinu, mają ten sam zwrot, co spin (współczynnik żyromagnetyczny jest dla jąder kobaltu 

dodatni). Spiny zachowują się jak wektory aksjalne, czyli nie zmieniają się przy odbiciu w 

płaszczyźnie. Spodziewano się zatem, że produkty rozpadu, a więc na przykład elektrony, 

będą z równym prawdopodobieństwem wylatywać nad płaszczyznę selenoidu, jak i w 
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kierunku przeciwnym. Spodziewany wynik był tak oczywisty, że wcześniej nikt tego nie 

sprawdzał. Tak znamienici fizycy, jak W. Pauli czy R. Feynman gotowi byli założyć się o 

duże sumy, twierdząc, że będzie tyle samo zliczeń elektronów nad, jak i pod płaszczyzną, w 

której znajdował się kryształ. Do swojego ucznia V. Weisskopfa W. Pauli pisał: „Nie wierzę, 

że Bóg jest mańkutem, i jestem gotów założyć się o wysoką sumę, że eksperyment da rezultat 

symetryczny”.  Tymczasem wynik był zaskakujący, ponieważ zarejestrowano przewagę 

elektronów w kierunku przeciwnym do kierunku pola magnetycznego. Późniejsze 

doświadczenia wielokrotnie wykazały naruszenie symetrii zwierciadlanej słabych 

oddziaływań. Rozpoczęła się wielka rewolucja w fizyce. 

Dlaczego płaszczyzna zwierciadlana w doświadczeniu pani Wu nie jest płaszczyzną 

symetrii? Otóż w rozpadzie kobaltu produkowane są nie tylko elektrony, ale także 

antyneutrina:  
60Co27 → 60Ni28 + e–

 
+  

Antyneutrino, , występuje zawsze jako prawoskrętne, to znaczy rzut spinu tej cząstki na 

kierunek jej ruchu jest zawsze dodatni. Ta związana z antyneutrinem „śruba” wnosi w 

zjawisko element chiralności. Antyneutrino widziane w lustrze leżącym w miejscu 

płaszczyzny selenoidu byłoby „śrubą” lewą, a taki stan nie zostaje zrealizowany w naszym 

świecie. W omawianej reakcji spin kobaltu zmienia się o jednostkę, gdy kobalt przechodzi w 

nikiel. Zasada zachowania skrętu powoduje, że zarówno wylatujące elektrony, jak też 

antyneutrina mają swoje połówkowe spiny skierowane w górę (spin kobaltu zmienia się z 5 

na 4). Antyneutrina jako prawoskrętne muszą więc wylatywać w górę (w kierunku pola 

magnetycznego). Zgodnie z zasadą zachowania pędu elektrony wylatują więc przeciwnie do 

pola magnetycznego. Podkreślmy fakt, na którym się tu opieramy, że neutrino występuje 

zawsze jako lewoskrętne (rzut na kierunek pędu jest ujemny – łącznie mamy tu realizację 

śruby lewej), a jego antycząstka, antyneutrino, występuje wyłącznie jako prawoskrętne. Tylko 

tzw. słabe oddziaływania wykazują naruszenie symetrii zwierciadlanej. Mówimy w takim 

wypadku o słabym złamaniu symetrii zwierciadlanej. Nie wykazują jej pozostałe znane nam 

oddziaływania; dlaczego? – nie wiemy. Słabe oddziaływania występują także, jak się okazało, 

w oddziaływaniu elektron–kwark, a stąd na przykład w oddziaływaniu elektron–proton, czyli 

stanowią pewną niezwykle małą domieszkę do oddziaływania elektromagnetycznego, 

głównego oddziaływania odpowiedzialnego za strukturę atomu. Zatem atomy są chiralne, nie 

mają dokładnej symetrii sferycznej. 

Okazało się, że do opisu symetrii oddziaływań oprócz „lustra P”, czyli odbicia 

przestrzennego, należy wprowadzić jeszcze dodatkowe „lustra”. Wróćmy do roku 1956. 
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Fizykom bardzo nie podobało się złamanie symetrii zwierciadlanej „P” i wymyślili tzw. lustro 

„C” oraz lustro „CP”. Lustro C opiera się na tym, że każda cząstka ma swoją antycząstkę 

(czasem, jak dla fotonu, cząstka i antycząstka są identyczne). Odbicie C (od angielskiego 

terminu: charge conjugation – sprzężenie ładunkowe) jest to transformacja, która każdą 

cząstkę przeprowadza w jej antycząstkę (ładunek cząstki jest przeciwny do ładunku 

antycząstki, masa, spin, czas życia – te same; współczynnik żyromagnetyczny różni się 

znakiem itd.). Przeprowadźmy odbicie w lustrze C doświadczenia z kobaltem. Niech Co 

oznacza antykobalt, pole magnetyczne zmieni znak jako wywołane przez ruch pozytonów (w 

miejsce elektronów), a antyneutrino  przejdzie w neutrino ν. 

 

Po odbiciu C pojawiło się neutrino prawoskrętne, które w naszym świecie nie występuje, 

powiemy więc, że w tym zjawisku jest naruszona symetria względem odbicia C. Odbicie w 

lustrze CP jest złożeniem transformacji odbicia P oraz odbicia C (kolejność nie gra roli). 

Okazuje się, że prawie wszystkie zjawiska są symetryczne względem CP, a przynajmniej tak 

sadzono do 1964 r. W tym właśnie roku V.L. Fitch oraz J.W. Cronin wykryli naruszenie tej 

symetrii w rozpadzie neutralnego mezonu K. Do dziś mechanizm tego naruszenia nie jest do 

końca rozstrzygnięty, i dlatego badania nad naruszeniem CP są prowadzone i planowane w 

przyszłości.  

Chociaż zasada zachowania parzystości nie jest przestrzegana w przypadku 

oddziaływań słabych, to jednak w obliczu ogólnej asymetrii naładowanych cząstek we 

wszechświecie zastosowanie ma bardziej ogólna zasada zachowania. Nasz wszechświat 

składa się z masywnie naładowanych dodatnio cząstek (protonów) i bardzo lekkich ujemnie 

naładowanych elektronów. Tak więc istnieje brak symetrii między ładunkiem a masą. 

Odkrycie pozytonu (antyelektron) i antyprotonu pokazuje nam jednak, że wszechświat 

mógłby równie dobrze zostać skonstruowany z masywnymi ujemnie naładowanymi 

cząsteczkami (antyprotony) i lekkimi pozytonami. Gdybyśmy mieli atom kobaltu składający 

się z antyprotonów, emitowałby on pozytony. Innymi słowy lustrzany obraz zwykłego 

procesu rozpadu beta kobaltu nie jest tak naprawdę niemożliwy, gdyż zachodzi on w świecie 

antymaterii. Oznacza to, że jeśli obrócimy układu współrzędnych z prawoskrętnego na 
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lewoskrętny i jednocześnie zastąpimy wszystkie cząstki ich antycząstkami, opisujący taki 

system hamiltonian pozostaje niezmieniony. W ten sposób transformacje C i P tworzą wyższy 

typ symetrii we wszechświecie. 

Kolejnym rodzajem symetrii jest odbicie w lustrze T, co jest nie tylko zmianą znaku 

przy zmiennej czasowej t, ale równocześnie zmianą znaku pewnych wielkości, takich jak 

przykładowo: pęd, moment pędu, spin, bez zmiany znaku takich wielkości, jak położenie, 

energia kinetyczna, energia potencjalna. Odbicie w lustrze CPT jest złożeniem wszystkich 

trzech odbić (kolejność nie gra roli). Przy bardzo ogólnych założeniach wykazano, że 

oddziaływania fizyczne są symetryczne względem odbicia CPT. Słabe oddziaływania 

naruszają czasem symetrię względem odbicia CP, z czego wynika, że w tych bardzo 

nielicznych przypadkach byłaby też naruszona symetria względem odbicia T. Jest to chyba 

najbardziej tajemnicze złamanie symetrii, którego interpretacja i badanie są wciąż aktualne. 

Dziś wiemy, że parzystość nie jest zachowywana w żadnym procesie obejmującym emisję 

neutrin lub antyneutrin, cząstek emitowanych wraz z pozytonami w procesach rozpadu beta. 

Ponieważ mamy dowody na łamanie symetrii CP, można oczekiwać, że symetria T jest w 

jakiś procesach łamana, ale w jakich – tego jeszcze nie wiemy. 

Chen Ning (Franklin) Yang urodził się w Hofei w prowincji Anwhei w Chinach 22 

września 1922 r. Młodość spędził na kampusie Uniwersytetu Tsinghua w pobliżu Peiping, 

gdzie jego ojciec, Ke Chuan Yang, był profesorem matematyki. Po ukończeniu nauki w 

szkole średniej Chen Ning Yang ukończył studia na National Southwest Associated 

University w Kunming w Chinach i otrzymał stopień licencjata w 1942 r. W tym czasie 

Uniwersytet Tsinghua przeniósł się do Kunming z powodu wojny chińsko-japońskiej; Yang 

otrzymał tytuł magistra inżyniera w 1944 r. Pod koniec wojny w 1946 r. wyjechał jako 

stypendysta na uniwersytet w Chicago, gdzie ukończył, uzyskując stopień magistra, fizykę 

jądrową pod kierunkiem Edwarda Tellera. Doktorat uzyskał w 1948 r. i przez kolejny rok 

pracował jako asystent na uniwersytecie chicagowskim. W 1949 r. wyjechał do Institute for 

Advanced Study w Princeton, gdzie rozpoczął pracę nad cząstkami elementarnymi i 

oddziaływaniami słabymi, która doprowadziła do odkrycia nieprzestrzegania parzystości. W 

1955 r. Yang został profesorem w Instytucie i zajmował to stanowisko do 1965 r., kiedy objął 

katedrę fizyki w Stoney Brook na Long Island, wydziale Uniwersytetu Stanowego w Nowym 

Jorku. 

Podobnie jak Lee, z którym współpracował, Yang poświęcił się badaniom w zakresie 

mechaniki statystycznej i zasad symetrii. Chociaż podczas studiów na Uniwersytecie w 

Chicago pozostawał pod wpływem Enrico Fermiego, zainteresowanie zasadami symetrii 
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skłoniło go do napisania pracy licencjackiej na temat teorii grup i widm cząsteczkowych 

(„Group Theory and Molecular Spectra”). Tematyka jego pracy magisterskiej, zatytułowanej 

„Contributions to the Statistical Theory of Order-Disorder Transformations”, wynikała z jego 

zainteresowania mechaniką statystyczną. Te prace, jak również jego rozprawa doktorska, 

wskazały mu wiele problemów, które należało rozwiązać, aby móc przeanalizować zasadę 

zachowania parzystości. W jednym ze swoich pierwszych artykułów dotyczących tego tematu 

Yang udowodnił w bardzo pomysłowy sposób, że parzystość mezonu  jest dziwna (równa –

1), a jego wewnętrzny moment pędu (spin) wynosi zero. Wiedza ta odegrała bardzo ważną 

rolę w analizie tak zwanego problemu theta-tau, a mianowicie tego, że te dwa mezony K, 

podobne we wszystkich innych obserwowalnych cechach, rozpadają się w różnych trybach: 

jeden rozkłada się na dwa, a drugi na trzy mezony .  

Yang otrzymał Nagrodę Nobla w 1957 r. Był członkiem American Physical Society i 

Academia Sinica. Był także członkiem National Academy of Sciences. W 1957 r. otrzymał 

nagrodę im. Alberta Einsteina, a w 1958 r. – honorowy doktorat w Princeton. 

Tsung Dao Lee, syn Tsing Konga Lee, kupca z Szanghaju i Ming Chang Chang, 

urodził się 24 listopada 1926 r. Po ukończeniu gimnazjum w Kiangsi w prowincji Kungnam 

w 1943 r. uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Narodowym Checkiang. Nie był w 

stanie ukończyć tamtejszego college’u z powodu japońskiej inwazji, która zmusiła go do 

ucieczki do Kunming w prowincji Yunnan, gdzie uczęszczał na National Southwest 

University. Tam poznał Chen Ninga Yanga, który miał stać się jego współpracownikiem przy 

odkryciu łamania zasady parzystości, i z którym miał w 1957 r. podzielić się Nagrodą Nobla. 

Rząd chiński, doceniając talent Lee w dziedzinie fizyki, przyznał mu w 1946 r. stypendium, 

dzięki czemu Tsung Dao mógł wyjechać na University of Chicago i studiować pod 

kierunkiem E. Fermiego. Jego zainteresowania właściwościami bardzo gęstej 

(zdegenerowanej) materii oraz strukturą bardzo gęstych gwiazd (białych karłów), 

doprowadziły do napisania doktoratu poświęconego zawartości wodoru w białych karłach, 

obronionego w 1950 r. Po spędzeniu kilku miesięcy, w roli pracownika naukowego, w 

obserwatorium Yerkes na Uniwersytecie w Chicago, Lee zatrudnił się na University of 

California w Berkeley jako wykładowca i pracownik naukowy. Pod koniec 1951 r. wyjechał 

do Institute for Advanced Study w Princeton, gdzie pozostał do 1953 r. Tutaj odnowił swoją 

przyjaźń z Yangiem, z którym pracował nad różnymi fundamentalnymi problemami fizyki 

cząstek elementarnych. W tym czasie opublikował artykuły na temat różnych podstawowych 

zagadnień z zakresu mechaniki statystycznej oraz fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. 

Prace te doprowadziły do uznania go za jednego z najbardziej utalentowanych młodych 
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fizyków teoretycznych. Jego podejście do problemów było zawsze nietradycyjne, naznaczone 

wielką pomysłowością i głębokim wglądem fizycznym.  

W 1953 Lee opuścił Princeton, aby zostać adiunktem na Uniwersytecie Columbia. W 

ciągu trzech lat awansował na profesora zwyczajnego, stając się, w wieku 29 lat, 

najmłodszym profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Columbia. Ten trzyletni okres 

charakteryzował się dużą aktywnością naukową; Lee spędzał zwykle weekendy w drodze do 

Princeton, by pracować z Yangiem. Współpraca ta ostatecznie doprowadziła do wspólnego 

artykułu, opublikowanego w „Physical Review” w 1956 r., który zakwestionował uniwersalną 

zasadę zachowania parytetu. Potwierdzenie ich analizy przyniosło im Nagrodę Nobla w 

następnym roku. Lee był drugim najmłodszym naukowcem, który kiedykolwiek otrzymał to 

wyróżnienie; najmłodszy, sir Lawrence Bragg, otrzymał ją w 1915 r., mając zaledwie 25 lat. 

Po otrzymaniu Nagrody Nobla Lee kontynuował pracę nad podstawową teorią cząstek i 

teoriami pola we współpracy z Yangiem i innymi. Pozostał przez wiele lat na stanowisku 

akademickim w University of Columbia, gdzie prowadził wykłady z fizyki teoretycznej, choć 

przez pewien czas pracował w Institute for Advanced Study. Po kilku latach pobytu w 

Princeton powrócił do Kolumbii, aby podjąć obowiązki profesora na stanowisku profesora 

fizyki.  

Lee poza Nagrodą Nobla otrzymał wiele innych wyróżnień, między innymi nagrodę 

im. Alberta Einsteina na Uniwersytecie Yeshiva w 1957 r. oraz nagrodę Science of the 

Newspaper Guild of New York. Był członkiem National Academy of Sciences, American 

Physical Society i Academia Sinica. W 1958 r. Princeton uhonorowało go doktoratem honoris 

causa. 

Jądro	i	nukleony:	Robert	Hofstadter	(1915–1990)	

10 grudnia 1961 r. Robert Hofstadter otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki – 

którą podzielił się z Rudolfem Mössbauerem – za szczegółowe badania struktury materii. R. 

Hofstadter, który był profesorem fizyki na Uniwersytecie Stanforda, przeprowadził swoje 

prace, rozszerzając technikę poprzednich badań rozpraszania elektronów na wyższe energie. 

Technika rozpraszania była znana fizykom od prawie pół wieku, od czasu eksperymentów 

Ernesta Rutherforda w Manchesterze, ale nigdy nie dawała tak precyzyjnych informacji. R. 

Hoftstadter odkrył, że nukleony (protony i neutrony) składają się z naładowanych ciężkich 

chmur mezonowych. W protonie chmury te wydawały się zwiększać efekt ich ładunków; w 

neutronie chmury zdawały się znosić nawzajem. Proton i neutron, niegdyś traktowane jako 

cząstki elementarne, w ten sposób zostały potraktowane jako ciała złożone, składające się z 
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mezonów. „Co w związku z tym?” – zapytał Hofstadter pod koniec swojego wykładu 

noblowskiego. „Można się tylko domyślać”, odpowiedział, że „... w moim osobistym 

odczuciu poszukiwanie coraz mniejszych, i coraz bardziej fundamentalnych cząstek będzie 

trwało tak długo, jak długo człowiek zachowa ciekawość, którą zawsze demonstrował”.  

Fizycy tradycyjnie stosowali dwie metody badania struktury atomów i jąder: 

rozpraszanie i absorpcję cząstek oraz emisję promieniowania lub cząstek materialnych z 

takich układów. Większość naszej wiedzy na temat struktury elektronowej i poziomów 

energetycznych atomu pochodzi z analizy fotonów (linii widmowych) emitowanych przez 

wzbudzone atomy. Struktura elektronowa atomu nadaje się bardzo dobrze do tego typu 

analizy, ponieważ elektrony w atomie mogą być stosunkowo łatwo wzbudzone, czy to 

termicznie, czy w rurach wyładowczych. Rozproszenie elektronów o niskiej energii, podobnie 

jak w eksperymentach Francka–Hertza, również może być zastosowane do tego celu, 

ponieważ konfiguracja elektronowa w atomie jest raczej rozłożona w przestrzeni niż silnie 

skoncentrowana. Dlatego wymiary elektronowe atomu są tego samego rzędu wielkości, co 

długości fal de Brogliego elektronów o niewielkich prędkościach. Ale nasza wiedza o 

strukturze jądra atomu pochodzi niemal wyłącznie z eksperymentów rozpraszania, ponieważ 

jądro jest małą, bardzo ściśle związaną strukturą, którą trudno wzbudzić. Innymi słowy 

praktycznie nie istnieje spektroskopia jądrowa porównywalna ze spektroskopią atomową, w 

związku z czym jesteśmy zmuszeni badać jądro za pomocą rozpraszania. Najwcześniejsze 

takie eksperymenty zostały wykonane przez E. Rutherforda (rozpraszanie cząstek alfa) i 

doprowadziły do odkrycia samego jądra i pierwszej sztucznej przemiany jądrowej. Nie jest 

jednak możliwe wykorzystanie cząstek alfa do uzyskania szczegółowego obrazu struktury 

samego jądra, to znaczy rozkładu ładunku elektrycznego i momentów magnetycznych. 

Wynika to z odpychania kulombowskiego pomiędzy cząstką alfa i jądrem. Dodatkowo zakres 

energii cząstek alfa jest stosunkowo wąski.  

Wraz z rozwojem wysokoenergetycznych akceleratorów cząstek pojawiła się 

możliwość zastosowania do badań jądra atomowego protonów o wysokich energiach. 

Rozproszenie tych cząstek na lekkich jądrach ujawniło wiele cech sił i struktury jądrowej. 

Wraz z odkryciem neutronu rozpoczęła się nowa era w teorii jądrowej. W rękach takich 

fizyków jak E. Fermi neutron stał się potężnym narzędziem analitycznym. Badania R. 

Hofstadtera nad jądrami i nukleonami (protonami i neutronami) za pomocą rozpraszania 

cząstek różniły się od poprzednich metod, ponieważ uczony wykorzystywał lekkie cząstki 

(elektrony) zamiast masywnych. Z początku może się wydawać, że elektron jest naturalną 

cząstką do sondowania jąder, ponieważ ma ładunek ujemny, dzięki czemu nie jest 
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elektrycznie odpychany przez jądro. Byłoby tak w istocie, gdyby elektron był klasyczną 

cząstką. Ma on jednak właściwości falowe, które zakłócają jego zdolność zbliżania się do 

jądra w zwykłych warunkach. Długość fali de Brogliego cząstki zmienia się odwrotnie 

proporcjonalnie do iloczynu jej masy i prędkości. Ze względu na niewielką masę elektronu 

jego długość fali przy zwykłych prędkościach jest znacznie większa niż średnica jądra. W 

pewnym sensie elektron taki nie dostrzega już drobnych szczegółów jądra. Z kolei ze względu 

na dużą długość fali taki elektron podlega odśrodkowemu odpychaniu, które uniemożliwia 

mu zbliżenie się do jądra. Dla fizyków było oczywiste, że elektrony mogą być użyte do 

sondowania jąder, jeśli ich prędkość zostanie tak zwiększona, aby długości fal de Brogliego 

były mniejsze niż średnice jąder. Wymóg ten oznaczał przyspieszenie elektronów do energii 

rzędu jednego BeV. Chociaż trudności techniczne były ogromne, R. Hofstadter podjął się tej 

pracy w 1950 r., kiedy rozpoczął pracę na Uniwersytecie Stanforda, gdzie powstał akcelerator 

liniowy zdolny do przyspieszania elektronów do wymaganych energii. 

Aby zrozumieć naturę eksperymentu, zauważmy, że kiedy elektron penetruje jądro, 

podlega działaniu sił elektrycznych i magnetycznych, które odchylają go od pierwotnego toru. 

To ugięcie zależy od początkowej prędkości elektronu i struktury jądra. Jeśli teraz rozdzieli 

się rozproszone na jadrze elektrony względem ich prędkości, to będzie można użyć 

kwantowo-mechanicznych praw rozpraszania do analizy struktury jądra. W pewnym sensie 

proces ten przypomina użycie mikroskopu elektronowego o bardzo dużej rozdzielczości. 

Rzeczywista gęstość ładunku w jądrze określana jest na podstawie tak zwanego 

współczynnika kształtu, który zależy od wielkości jądra i rozkładu ładunku. Prosta analogia z 

ruchem komety w polu grawitacyjnym Słońca ilustruje te zasady. Kometa przybywająca z 

dużej odległości odczuwa grawitacyjne przyciąganie gwiazdy, co powoduje, że porusza się 

ona po wydłużonej orbicie. Analiza jej orbity pozwala nam określić masę Słońca. Nie 

uzyskujemy faktycznego rozkładu masy w gwieździe, ponieważ kometa zachowuje się jak 

punkt grawitacyjny, który nie ma żadnej struktury. Przypuśćmy teraz, że kometa zbliżyła się 

do Słońca lub przeszła przez jego wnętrze. Szczegóły rozmieszczenia masy odegrałyby wtedy 

istotną rolę w ruchu komety, a jej orbita dałaby wyobrażenie o tym rozkładzie. Gdyby kometa 

przeszła przez Słońce, w pewnej określonej odległości od jego centrum, efekt rozpraszania 

byłby mniejszy niż gdybyśmy traktowali Słońce jako skoncentrowane w jednym punkcie. W 

pierwszym przypadku, ruchu w pewnej odległości od Słońca, tylko część jego masy wpływa 

na ruch komety, podczas gdy w drugim cała masa Słońca odgrywa rolę. 

Podobna sytuacja powstaje przy rozpraszaniu elektronów przez jądra. Jeśli jądro 

byłoby tylko ładunkiem punktowym, można byłoby obliczyć jego efekt rozpraszania 
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elektronów przez proste zastosowanie teorii Diraca i elektrodynamiki kwantowej. W 

połączeniu z przybliżeniem M. Borna obliczenia te prowadzą do dość prostego wyrażenia na 

przekrój rozpraszający. Jest to obszar docelowy wokół jądra, który musi uderzyć elektron, aby 

odchylić się pod pewnym kątem od pierwotnego kierunku ruchu. Ale jądro nie jest ładunkiem 

punktowym, a jego skończona wielkość musi być brana pod uwagę przy analizie 

rozpraszania. Można to zrobić, mnożąc przekrój czynny rozpraszania dla ładunku 

punktowego przez czynnik kształtu lub struktury. Ten czynnik zależy tylko od wielkości pędu 

przenoszonego przez rozproszony elektron do jądra. Ponieważ czynnik kształtu jest zawsze 

mniejszy od jedności, efekt skończonego rozmiaru jądra redukuje przekrój czynny na 

rozpraszanie poniżej wartości określonej dla ładunku punktowego. Analiza rozkładu ładunku 

w jądrze za pomocą tej techniki rozpraszania przebiega w następujący sposób: Używając dość 

szerokiego zakresu energii elektronów, porównuje się przekroje rozpraszania z przekrojem 

dla ładunku punktowego. Różnica między tą wielkością a obserwowanym przekrojem daje 

nam współczynnik kształtu dla pewnej szczególnej wartości przeniesienia pędu. Jeśli znamy 

wartości współczynnika kształtu dla wystarczająco dużego zakresu pędów, możemy użyć 

prostej zależności matematycznej do obliczenia rozkładu ładunku wewnątrz jądra.  

R. Hofstadter rozpoczął od analizy rozpraszania elektronów na jądrach, a następnie 

przystąpił do analizy struktury protonu i neutronu. Jego badania z użyciem jąder wykazały 

dość wyraźnie, że każde jądro ma rdzeń obdarzony ładunkiem otoczony cienką warstwą, w 

której ładunek spada dość szybko do zera. W rdzeniu jądrowym gęstość ładunku jest stała. W 

następnym etapie analizy struktury jądrowej R. Hofstadter zastosował techniki rozpraszania 

elektronów do badania struktury nukleonów. Do czasu jego badań nie było dowodów na to, że 

proton lub neutron posiada jakakolwiek strukturę, chociaż wiadomo było, że proton wykazuje 

odstępstwa od równania Diraca, ponieważ wartość jego momentu magnetycznego nie jest 

równa wynikającej z teorii. Eksperymenty R. Hofstadtera wykazały niezbicie, że proton nie 

może być traktowany jako punkt materialny, gdyż ma dość duży rozmiar. Jego promień 

wynosi około 1,6 femtometra, czyli ~1,6.10-15 m.  

Rozpatrując rozmiar i strukturę protonu, musimy wziąć pod uwagę dwa różne 

czynniki. Proton ma moment magnetyczny, jak również swoisty rozkład ładunku i oba 

odgrywają rolę w rozpraszaniu elektronów. Kiedy elektron zbliża się do protonu, obydwie 

cząstki oddziałują elektrostatycznie ze względu na ładunki, ale także oddziałują 

magnetycznie, ponieważ obie zachowują się jak małe magnesy. Opis rozpraszania musi zatem 

uwzględniać interakcję między momentami magnetycznymi protonu i elektronu. To 

wprowadza inny współczynnik kształtu, który pokazuje, że moment magnetyczny protonu, 
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podobnie jak jego ładunek elektryczny, jest rozproszony w skończonym obszarze przestrzeni, 

a nie skoncentrowany w jednym punkcie. R. Hofstadter zastosował te same techniki 

rozpraszania elektronów do zbadania struktury neutronu i wykazał, że podobnie jak proton, 

nie jest to punkt, lecz twór o skończonej objętości. Ponieważ neutron nie ma ładunku, jego 

struktura musi być wyrażona w kategoriach jego momentu magnetycznego, którego rozkład 

jest taki sam, jak momentu magnetycznego protonu. Na podstawie pracy R. Hofstadtera 

fizycy sądzą teraz, że zarówno proton, jak i neutron składają się z rdzeni otoczonych 

chmurami mezonów rozmieszczonych w ten sposób, że dają one właściwy moment 

magnetyczny w obu przypadkach. Zgodnie z tym modelem wartość mierzonego momentu 

magnetycznego nukleonu wynika z oscylacji pomiędzy dwoma możliwymi stanami. W ten 

sposób neutron przez ułamek swojego życia zachowuje się tak, jakby był protonem, 

neutronem i mezonem , a proton oscyluje pomiędzy byciem protonem, neutronem i 

mezonem . 

Robert Hofstadter urodził się w Nowym Jorku 5 lutego 1915 r. Jego ojcem był polski 

imigrant Louis Hofstadter, a matką Henrietta Koenigsberg. Podstawową edukację Robert 

odebrał w nowojorskich szkołach publicznych, a wykształcenie wyższe zdobył w City 

College of New York. W 1935 r. uzyskał licencjat na tej uczelni, a po uzyskaniu stypendium 

Coffin Fellowship od General Electric Company wstąpił na Uniwersytet Princeton, gdzie 

obronił pracę magisterską i w 1938 r. uzyskał doktorat. Jego praca doktorska dotyczyła widm 

w podczerwieni cząsteczek organicznych i ogólnych problemów wiązania wodorowego. Po 

otrzymaniu doktoratu kontynuował badania w Princeton. Prace, które prowadził w tym 

okresie (fotoprzewodnictwo w kryształach willemitu16), wzbudziły zainteresowanie, jako że 

kryształy te można było zastosować jako detektory elektronów i liczniki scyntylacyjne. 

Badania te były istotne z punktu widzenia jego późniejszej pracy, ponieważ posiadanie 

dokładnych detektorów jest niezbędne w eksperymentach z rozpraszaniem elektronów o 

wysokiej energii. W 1939 otrzymał stypendium Harrison Fellowship na Uniwersytecie 

Pensylwania, gdzie rozpoczął pracę przy budowie dużego generatora Van de Graaffa. Praca 

przy tym przedsięwzięciu wzbudziła jego zainteresowanie fizyką jądrową, ale wybuch wojny 

pokrzyżował jego plany badawcze, a on sam zajął się pracą związaną z potrzebami 

wojskowymi. 

W początkowym okresie wojny pracował w Bureau of Standards, a następnie 

przeszedł do Norden Corporation, gdzie pozostał do końca wojny. Wrócił do Princeton jako 

                                                            
16 Rzadki minerał z grupy krzemianów, wykazujący intensywną fluorescencję i fosforescencję w świetle 

ultrafioletowym. 
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asystent profesora fizyki i kontynuował prace nad detektorami krystalicznymi, które 

rozpoczął przed wojną. Zastosował swoje techniki detekcji do eksperymentów z efektem 

Comptona i odkrył, że jodek sodu aktywowany talem stanowi doskonały licznik 

scyntylacyjny. Liczniki, które opracował, wykonane z bardzo dobrze ukształtowanych 

kryształów jodku sodu domieszkowanych talem, okazały się doskonałymi urządzeniami do 

pomiaru energii promieni gamma i obdarzonych ładunkiem cząstek, takich jak elektrony. 

Oprócz tego, że są one bardzo wydajnymi detektorami cząstek, można je również 

wykorzystać jako spektrometry do pomiaru ich energii. W ten sposób R. Hofstadter 

opracował instrumenty, które był niezbędne do późniejszych badań.  

W 1950 r. opuścił Princeton, aby zostać profesorem fizyki na Uniwersytecie 

Stanforda, gdzie wkrótce powstał akcelerator o energii koniecznej do badania rozpraszania 

elektronów. Ponieważ w momencie, gdy przybył na uczelnię, akcelerator był jeszcze w 

budowie, poświęcił większość swojego czasu na zbudowanie sprzętu, którego potrzebował do 

analizy rozpraszania. Zmodernizował liczniki scyntylacyjne i opracował nowe detektory 

neutronów i promieni rentgenowskich. Kiedy akcelerator został ukończony, R. Hofstadter 

poświęcił się całkowicie eksperymentom rozpraszania elektronów o wysokiej energii, które 

ostatecznie doprowadziły go do odkrycia ładunku i rozkładów momentów magnetycznych w 

nukleonach. Większość wyników, za które w 1961 r. otrzymał Nagrodę Nobla, uzyskał w 

latach 1954–1957. Po 1957 r. zajmował się poprawą dokładności swoich pomiarów i 

uzyskaniem bardziej precyzyjnych współczynników kształtu, wielkości matematycznych 

opisujących rozkład ładunku w nukleonach.  

R. Hofstadter, który został profesorem zwyczajnym w Stanford, był członkiem 

National Academy of Sciences, American Physical Society, Rady American Physical Society. 

W 1959 r. został mianowany kalifornijskim naukowcem roku, a w latach 1958–1959 był 

członkiem fundacji Guggenheima. 

Dawniej fizycy starali się tłumaczyć struktury złożonych układów, modelując je w 

sposób jak najbardziej uproszczony. W ten sposób właściwości materii zostały zredukowane 

do zachowania cząsteczek, które z kolei zostały przedstawione jako składające się z atomów i 

tak dalej; w istocie to właśnie poszukiwania prostoty skłoniły wielu wczesnych naukowców i 

filozofów do przyjęcia, wywodzącej się z greckiej filozofii, atomowej koncepcji materii. Co 

może być prostsze niż wszechświat zbudowany z agregacji pojedynczego rodzaju 

niepodzielnej materii? Aby rozwiązać zagadkę materii, trzeba było jedynie odkryć naturę sił 

działających między tymi pierwotnymi cząstkami. Wtedy ogromna różnorodność właściwości 

materii zostanie wyjaśniona przez niezliczoną liczbę sposobów, w jakie te atomy mogłyby się 



539 
 

łączyć. Odkrycie dwóch rodzajów ładunku elektrycznego i eksperymenty M. Faradaya 

zniszczyły ten naiwny obraz, ale większość naukowców miała nadzieję, że wystarczą tylko 

dwie podstawowe cząstki, aby wyjaśnić chemiczne i fizyczne właściwości materii. Odkrycie 

elektronu jako podstawowej jednostki ujemnego ładunku elektrycznego i protonu jako 

podstawowej jednostki ładunku dodatniego zdawało się uzasadniać tę nadzieję. Okazało się, 

że można teraz konstruować wszystkie rodzaje materii, łącząc równą liczbę protonów i 

elektronów, a siły elektrostatyczne między tymi cząsteczkami utrzymywałyby rzeczy w 

równowadze. 

Odkrycie fotonu nieco skomplikowało obraz. Gdyby foton miał być traktowany jak 

cząsteczka, musiałby należeć do kategorii zupełnie innej niż elektron i proton. Nie może 

jednak odgrywać żadnej roli w faktycznej strukturze materii, ponieważ nigdy nie może 

pozostawać w spoczynku. Różnicę między fotonem a elektronem i protonem można 

przedstawić najmocniej, zauważając, że cząstki mają niezerowe masy spoczynkowe, podczas 

gdy masa spoczynkowa fotonu musi wynosić zero. Patrząc z tego punktu widzenia, foton nie 

stanowi problemu, ponieważ nie było potrzeby przypisywania mu żadnej roli. Po prostu 

zakładano, że foton zostaje zniszczony, gdy zachodzi jego absorpcja przez elektron lub 

proton, a powstaje w procesie emisji. Został więc uznany za wirtualną cząstkę istniejącą tylko 

od momentu, w którym zostaje wyemitowana, do momentu, w którym zostaje wchłonięta. W 

pewnym sensie możemy powiedzieć, że foton jest emitowany tylko po to, by zostać 

pochłonięty. Z drugiej strony, z punktu widzenia współczesnej elektrodynamiki kwantowej, 

foton jest budulcem, lub podstawową cząstką, pola elektromagnetycznego. Oddziaływanie 

elektromagnetyczne między naładowanymi cząstkami i polem elektromagnetycznym 

następuje w wyniku emisji i absorpcji fotonów.  

Wraz z przypisaniem fotonowi roli nośnika oddziaływań elektromagnetycznych 

między naładowanymi cząstkami okazało się, że struktura materii może być całkowicie 

wyjaśniona tylko przez dwie naładowane cząstki, elektron i proton. Protony skupiałyby 

większości masy atomu, a elektrony dostarczyłyby niezbędnego ładunku ujemnego, aby 

uczynić atom elektrycznie obojętnym i zapewnić mu trwałość. Chociaż był to bardzo 

interesujący obraz i wydawał się dostarczać wszystkich niezbędnych elementów, popadł w 

poważne kłopoty wraz z opracowaniem przez E. Rutherforda modelu planetarnego atomu. 

Zgodnie z tym modelem wszystkie protony są skoncentrowane w maleńkim jądrze, które 

zajmuje niewielką objętość całego atomu. Model ten ustanowił kolejny problem, wskazując, 

że oprócz odpychania elektrostatycznego między protonami (które, jeśli nie zostanie 

skompensowane, spowoduje rozpad jądra) muszą istnieć jakieś siły przyciągania działające 
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wewnątrz jądra. Początku nasuwało się proste rozwiązanie, ponieważ protony, podobnie jak 

wszystkie skupiska materii, wywierają na siebie przyciągające siły grawitacyjne. Dlatego 

wydawało się, że grawitacja zapewnia niezbędne siły scalające jądro. Co więcej, ponieważ 

siła grawitacji wzrastała wraz ze zmniejszaniem odległości między protonami, okazało się, że 

siły panujące wewnątrz jądra powinny być wystarczająco duże, aby utrzymać je razem. Ale 

proste obliczenia pokazały, że ten pomysł był nie do utrzymania. W rzeczywistości siła 

grawitacji jest o wiele rzędów wielkości za mała, aby spełnić nałożone na nią zadanie; sama 

w sobie grawitacja jest najsłabszą ze znanych sił natury. Ten stan rzeczy sugerował, że proton 

jest o wiele bardziej złożoną cząsteczką, niż początkowo zakładano. Nie tylko otacza ją pole 

elektrostatyczne i grawitacyjne, ale inne pola sił muszą być przez niego wytwarzane, aby 

utrzymać jądro w całości.  

Prosty obraz materii składający się tylko z elektronów i protonów otrzymał kolejny 

cios, gdy odkryto właściwości falowe elektronu. Falowa natura elektronu wskazywała, że nie 

mogą one przebywać wewnątrz jądra. Co więcej, przewidywane spiny i charakterystyki 

statystyczne jąder nie zgadzałyby się z obserwacjami, gdyby jądra zawierały elektrony. Z 

drugiej strony w latach dwudziestych XX w. sądzono, że elektrony muszą znajdować się 

wewnątrz jądra, dostosowując jego ładunek do obserwowanego. Ponadto wydawało się, że 

emisja promieniowania beta (elektronów) z pewnych typów radioaktywnych jąder wymaga 

obecności w nich elektronów. O ile elektrony i protony były jedynymi podstawowymi 

cząsteczkami budującymi materię, o tyle trudności te były nie do przezwyciężenia. Nagle 

jednak zaczęły się pojawiać nowe cząsteczki. Niektóre z nowo odkrywanych stanowiły 

panaceum na bolączki fizyków teoretycznych, którzy konstruowali modele atomu i jądra, ale 

większość z nich była akceptowana tylko z tego powodu, że przeprowadzane eksperymenty 

dowodziły ich istnienia.  

Pierwsza nowa cząstka, która pojawiła się na scenie po odkryciu elektronu, protonu i 

fotonu, nie została odkryta bezpośrednio, ale była teoretycznie wymagana przez pewne 

zasady zachowania. Istnienie tej cząstki, neutrino, postulował już w 1927 r. Wolfgang Pauli, 

aby uwzględnić ewidentną rozbieżność w bilansie energetycznym procesu, w którym 

promieniowanie beta było emitowane przez radioaktywne jądra. Później, gdy odkryto 

neutron, jego rozpad na proton i elektron również wymagał emisji neutrina (faktycznie 

antyneutrina), nie tylko dla utrzymania równowagi energetycznej, ale także dla 

zrównoważenia spinów przed rozpadem neutronu i po nim. Ponieważ obraz wszystkich 

nowych cząstek można skonstruować jedynie za pomocą zasad zachowania, musimy je 

rozważyć przed omówieniem nowych cząstek. Przede wszystkim mamy zasadę zachowania 
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pędu, która stwierdza, że jeśli nie ma sił zewnętrznych działających na układ (zbiór 

oddziałujących cząstek), to całkowity pęd układu musi pozostać stały, niezależnie od tego, w 

jaki sposób poruszają się lub oddziałują cząstki wchodzące w skład układu. Jeśli cząsteczka, 

taka jak neutron, rozpada się na zbiór innych cząstek, pęd cząstki przed rozpadem musi być 

równy całkowitemu pędowi (sumie poszczególnych pędów) wszystkich cząstek będących 

produktem rozpadu. Zasada ta jest bardzo przydatna przy identyfikowaniu i klasyfikowaniu 

produktów rozpadu dowolnej cząstki. Ściśle związana z zasadą zachowania pędu jest zasada 

zachowania energii. Rzeczywiście teoria względności mówi nam, że energia i pęd systemu 

nie są jednostkowo zachowywane dla wszystkich obserwatorów, ale stała jest pojedyncza 

wielkość, zwana 4-wektorem energii–pędu. Przy obliczaniu pędu i energii układu należy 

uwzględnić energię i pęd każdego fotonu, a także uwzględnić energię odpowiadającą masie 

każdej cząstki. Zasada zachowania energii zapewnia, że żaden proces nie zajdzie, jeśli nie ma 

wystarczającej ilości energii, która może zapewnić jego przebieg. Jeśli dostępna jest 

wystarczająca ilość energii, to proces nastąpi samoistnie, o ile nie zabraniają tego inne zasady 

zachowania. Ponieważ całkowita energia systemu (ilocznyn całkowitej masy oraz kwadratu 

prędkości światła plus energia każdego fotonu) przed zajściem spontanicznego procesu jest 

taka sama jak po nim, to jaka jest wielkość „wystarczającej energii”? Dlaczego proces 

powinien przebiegać w danym kierunku, a nie w odwrotnym, jeśli całkowita energia musi być 

taka sama na każdym jego etapie? Aby odpowiedzieć na te pytania, wystarczy rozważyć tylko 

masy. Jeśli całkowita masa układu jest większa niż jego całkowita masa po procesie, to proces 

jest samoistny. Innymi słowy energia dostępna dla spontanicznego procesu jest różnicą 

między całkowitą masą układu (sumą mas wszystkich cząstek w układzie) przed procesem i 

po nim. Ponieważ masa neutronu jest nieco większa niż masa protonu plus masa elektronu, 

neutron spontanicznie rozpada się na proton i elektron. Całkowita energia po rozpadzie jest 

taka sama jak poprzednio, ale nie cała ona przejawia się w postaci masy. Część pierwotnej 

energii występuje jako energia kinetyczna nowo utworzonych cząstek: protonu, elektronu i 

neutrina. 

Oprócz zachowania pędu i energii mamy także zachowanie momentu pędu lub spinu. 

Całkowity spin izolowanego układu przed procesem i po nim musi być jednakowy. Na ogół 

spin składa się z dwóch części, jednej wynikającej z ruchów orbitalnych cząstek, a drugiej z 

wirowania każdej cząstki. Całkowity spin lub moment pędu uzyskuje się, sumując wkłady 

orbitalne i spinowe dla wszystkich cząstek. Omawiając właściwości i zachowanie cząstek 

elementarnych, nie zajmujemy się ruchami orbitalnymi. Jedyne, co nas interesuje, to spin 

każdej cząstki. Zachowanie momentu pędu mówi nam, że w każdym procesie, w którym 
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zachodzi transformacja jednej grupy cząstek elementarnych w drugą, całkowity spin 

(zsumowany spin wszystkich cząstek) przed procesem i po nim musi być taki sam. Tutaj 

musimy uważać, ponieważ spin jest wektorem, a dodawanie wektorów różni się od zwykłego 

dodawania liczb (skalarów). Przezwyciężamy tę trudność, zawsze biorąc pod uwagę składowe 

spinu w określonym kierunku i je sumując. Spiny cząstek są liczbami całkowitymi lub 

połówkami jednostki podstawowej, którą jest stała Plancka podzielona przez 2. Względem 

tej jednostki spin elektronu i protonu wynosi ½, a spin fotonu 1. Podobnie jak elektron i 

proton, neutrino ma również spin połówkowy. Czy istnieją inne zasady zachowania, które 

muszą być brane pod uwagę przy analizie cząstek podstawowych? Otóż tak, a jedna dotyczy 

ładunku elektrycznego. Całkowity ładunek we wszechświecie jest stały, a przynajmniej na to 

wskazują wszystkie dowody; ładunek nie może być ani stworzony, ani zniszczony. Dlatego 

całkowity ładunek układu musi być taki sam przed zajściem procesu i po nim. Jeśli w trakcie 

procesu nagle pojawi się nowa naładowana dodatnio cząstka, to nowa ujemnie naładowana 

cząstka musi również zaistnieć, aby zrekompensować ładunek dodatni. Ładunek pojawia się 

jako wielokrotności całkowitych wartości (dodatnich i ujemnych) jednostki podstawowej, 

która jest ładunkiem na protonie. O ile wiadomo, tylko trzy wartości tej jednostki ładunku 

występują na cząstkach podstawowych: –1, 0, +1. Przykładami są elektron (–1), neutrino (0) i 

proton (+1). Ładunek na fotonie wynosi 0. 

Inna zasada zachowania dotyczy całkowitej liczby nukleonów (protonów i neutronów) 

we wszechświecie. Ponieważ nigdy nie przedstawiono żadnych dowodów eksperymentalnych 

na rozpad lub tworzenie takich cząstek, musimy założyć, że całkowita ich liczba (protonów i 

neutronów lub dowolnych innych cząstek, które ostatecznie stają się protonami lub 

neutronami) we wszechświecie jest zachowana. Liczba ta musi być zatem taka sama przed  

każdym procesem i po nim. Neutron rozpada się na proton i dwie cząstki lekkie (elektron i 

neutrino), tak że rozpoczynamy od jednej ciężkiej cząstki (neutron), a kończymy na innej 

(proton). Lekkie cząstki, takie jak elektrony, fotony i neutrina, nie są zachowywane, co 

wynika z procesu rozpadu beta oraz z procesów obejmujących emisję i absorpcję fotonów. 

Należy jednak pamiętać, że całkowita liczba leptonów (elektronów, neutrin, mionów i ich 

antycząstek) jest zachowana. Dzieje się tak dlatego, że lepton zawsze pojawia się lub znika 

wraz z antyleptonem, tak że ich całkowita liczba, wliczając antyleptony jako cząstki ujemne, 

pozostaje stała.  

Istnieją jeszcze dwie zasady zachowania, które odgrywają istotną rolę w klasyfikacji 

cząstek. Chodzi o zachowanie parzystości, o którym już mówiliśmy przy omawianiu prac 

Yanga i Lee, oraz o zachowaniu dziwności, czyli całkowicie nowego rodzaju wielkości, która 
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musiała zostać wprowadzona, aby zrozumieć sposób rozpadu niektórych ciężkich cząstek. Te 

dwie zasady należy traktować razem, ponieważ nie są one uniwersalne, ale i restrykcyjne 

przestrzegane w procesach, w których nie następuje emisja lub absorbcja neutrin.  

Dalej klasyfikujemy procesy według siły oddziaływań. Najsłabsze interakcje to te, w 

których występuje siła grawitacji. Nie odgrywają one żadnej roli w procesach cząstkowych. 

Następnie w rosnącej kolejności siły dochodzi do tak zwanych słabych oddziaływań 

obejmujących emisję i absorpcję neutrin, tak jak w procesach rozpadu beta. Procesy te 

nazywane są również oddziaływaniami Fermiego, ponieważ to on opracował teorię rozpadu 

beta opartą na takich interakcjach. Potem pojawiają się oddziaływania elektromagnetyczne, 

obejmujące absorpcję i emisję fotonów, które są około bilion razy silniejsze niż 

oddziaływania słabe. Wreszcie mamy oddziaływania silne, których przykładem jest interakcja 

między dwoma nukleonami, czyli siła jądrowa. Te interakcje są około 137 razy silniejsze niż 

oddziaływania elektromagnetyczne, a więc około 100 bilionów razy silniejsze niż 

oddziaływania słabe. Zachowanie parzystości i dziwności nie jest istotne dla oddziaływań 

słabych, ale odgrywa rolę dla oddziaływań elektromagnetycznych i silnych. 

Na tym etapie bierzemy pod uwagę tylko parzystość, a do dziwności powrócimy w 

dalszej części tekstu. Zachowanie parzystości wynika z właściwości falowych cząstki. 

Ponieważ każda cząstka jest opisana przez amplitudę fal, która jest funkcją współrzędnych 

cząstki, możemy klasyfikować cząstki zgodnie z ich amplitudami fal lub funkcjami falowymi, 

gdy współrzędne cząstek zastąpimy przez ich wartości ujemne. Oznacza to po prostu 

porównywanie zachowania cząstki w rzeczywistości z jej zachowaniem w odbiciu 

lustrzanym. Jeśli takie odbicie pozostawia amplitudę fali niezmienioną, mówimy, że cząstka 

ma parzystość. Ale jeśli amplituda fali zmienia swój znak podczas odbicia lustrzanego, to 

powiemy, że cząstka jest nieparzysta. Parzystość może zatem mieć tylko dwie wartości: +1 

(parzysta) i –1 (nieparzysta). Zachowanie parzystości oznacza, że całkowita parzystość 

układu (uzyskana poprzez pomnożenie parzystości poszczególnych cząstek w układzie) jest 

taka sama przed wystąpieniem procesu i po nim. Tak jak po raz pierwszy dowiedli Lee i Yang 

w 1957 r., zasada ta jest naruszana w oddziaływaniach słabych.  

Zanim powrócimy do naszej historii podstawowych cząstek, musimy wprowadzić 

jeszcze jedną zasadę, regulującą klasyfikację cząstek, zasadę wykluczenia Pauliego i 

statystyki cząstek, które omówiliśmy szczegółowo we wcześniejszych rozdziałach tej książki. 

Widzieliśmy, że cząstki można podzielić na dwie różne grupy w zależności od rodzaju 

statystyk, którym się podporządkowują. Jeśli cząsteczki podlegają zasadzie Pauliego, są 

posłuszne statystykom Fermiego–Diraca i noszą nazwę fermionów. Cząstki, do których nie 
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stosuje się zasady Pauliego, są posłuszne statystykom Bosego–Einsteina i są bozonami. 

Ogólnie rzecz biorąc, cząstki o połówkowym spinie są fermionami, a cząstki o zerowym lub 

jednostkowym spinie są bozonami. Elektrony, nukleony (protony i neutrony) i neutrina są 

fermionami (przy założeniu, że fotony są bozonami). Fermion nigdy nie przemieni się w 

bozon i na odwrót. Bozon może jednak rozpaść się na inne bozony lub na parzystą liczbę 

fermionów plus dodatkowe bozony, a pewna liczba fermionów (plus dodatkowe bozony w 

razie potrzeby) może łączyć się, tworząc bozon. Fermion może rozpaść się na nieparzystą 

liczbę fermionów plus bozony w każdym procesie. 

Przed zakończeniem omawiania tych ogólnych zasad rządzących zachowaniem 

cząstek pouczające jest postrzeganie ich z innego punktu widzenia, który ma wpływ na 

klasyfikację cząstek. Jak wskazano w rozdziale dotyczącym symetrii (praca Yanga i Lee), 

zasada zachowania związana jest zwykle z pewnym rodzajem symetrii dynamicznych 

właściwości układu cząsteczek. Oznacza to, że istnieją wielkości związane z układem, które 

są niezmienne przy pewnych zmianach, a zatem są związane z liczbami kwantowymi. 

Powinno być zatem możliwe opisanie właściwości cząstek poprzez wprowadzenie liczb 

kwantowych związanych z różnymi symetriami, a następnie uporządkowanie cząstek w grupy 

zgodnie z wartościami tych liczb. Zauważamy, że zachowanie pędu oznacza, iż dynamiczna 

struktura układu musi być taka, aby pozostawała niezmienna, gdy układ podlega translacji z 

jednego punktu do drugiego w przestrzeni. Zachowanie energii oznacza, że w układzie 

pozostawionym samym sobie całkowite właściwości dynamiczne nie zmieniają się z chwili na 

chwilę. Zachowanie momentu pędu oznacza, że właściwości dynamiczne nie zostaną 

zmienione, jeśli układ podlega obrotom, czyli układ jest symetryczny względem osi obrotu. Z 

każdym z tych niezmienników jest związana odpowiednia liczba kwantowa. Szczególne 

znaczenie w analizie widm atomowych i cząsteczkowych ma liczba kwantowa związana z 

symetrią obrotową. 

Zachowanie parzystości oznacza, że układ jest symetryczny w odniesieniu do odbicia; 

jego właściwości dynamiczne nie zmieniają się podczas odbicia lustrzanego. Zachowanie 

ładunku wskazuje, że dynamiczna symetria układu jest taka, iż jego właściwości nie 

zmieniają się po zmianie znaku. Zmiana znaku następuje gdy amplituda fali układu jest 

mnożona przez pewien współczynnik. Zachowanie ładunku oznacza wówczas, że pomnożenie 

funkcji falowej (lub amplitudy fali) przez taki czynnik nie zmienia stanu systemu. Można 

zatem wprowadzić liczbę kwantową, tak zwany izospin, przedstawiającą ładunek w sposób 

analogiczny do wprowadzenia liczby kwantowej dla momentu pędu. W ten sam sposób 

zachowanie dziwności i liczby nukleonów związane jest z symetrią, która ma charakter 
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matematyczny, a nie fizyczny i nie może być wyrażona w kategoriach stosunków 

przestrzennych, takich jak symetria rotacyjna lub symetria odbicia. Niemniej jednak te 

matematyczne symetrie muszą zostać włączone do naszej ogólnej matematycznej 

reprezentacji cząstek i zastosowane przy ich klasyfikacji. Zachowanie dziwności i liczby 

nukleonów oznacza, że liczby kwantowe muszą być przypisane do tych zachowanych 

wielkości. Jak zobaczymy, zasady zachowania ładunku, liczby ciężkich cząstek i dziwności są 

ze sobą powiązane w taki sposób, że podlegają one jednemu rodzajowi symetrii w pewnej 

przestrzeni matematycznej. Zasada Pauliego i statystyczne właściwości układu cząstek są 

związane z niezmiennością struktury, gdy dwie cząstki układu są wzajemnie wymieniane. Ten 

ostatni rodzaj symetrii występuje, ponieważ nie można rozróżnić dwóch identycznych 

cząsteczek, przykładowo elektronów. 

Teraz, gdy prześledziliśmy związek między zasadami zachowania i symetriami, 

zastanówmy się, w jaki sposób symetrie te są badane i powiązane z dynamicznymi 

właściwościami systemu. Odbywa się to za pomocą techniki matematycznej zwanej teorią 

grup. Zastosowanie tej techniki do analizy widm złożonych atomów i cząsteczek zostało 

opracowane w najbardziej produktywnej formie przez Eugene’a Wignera, który otrzymał 

Nagrodę Nobla w 1963 r. za swój wkład w badania zasad symetrii w fizyce. Tam, gdzie 

właściwości dynamiczne symetrii systemu można określić poprzez analizę, nie trzeba 

stosować teorii grup. Ale tam, gdzie symetrie przestrzenne są złożone, jak w atomach 

wieloelektronowych i cząsteczkach, lub trzeba je określać w przestrzeniach fazowych i mają 

czysto matematyczną postać bez wyraźnego przestrzennego odpowiednika, tylko teoria grup 

pozwala na przeprowadzenie całościowej analizy. Jest to kolejna zaleta podejścia opartego na 

teorii grup. Matematycy od lat badają grupy wszelkiego rodzaju, więc ich właściwości są 

dobrze znane. Można przenieść zasady matematyczne do fizyki, mając nadzieję, że własności 

grup odkryte przez matematyków ujawnią wszystkie zasady zachowania i symetrie cząstek 

elementarnych w przyrodzie.  

Metodę teorii grupy najlepiej zilustrować możemy za pomocą prostych przykładów. 

Załóżmy, że mamy układ cząsteczek i przesuwamy go wzdłuż osi układu współrzędnych o 

pewną niewielką wartość. Ta zmiana, translacja, może być reprezentowana matematycznie 

poprzez zmianę współrzędnej każdej cząstki o tę niewielką wielkość. Funkcja falowa układu 

jest w pewien sposób zmieniana w tym procesie, ponieważ zależy ona od współrzędnych. W 

mechanice kwantowej tę zmianę funkcji falowej reprezentuje operator matematyczny, w tym 

przypadku operator pędu. Rozważmy teraz wszystkie możliwe zachowania układu wzdłuż 

danej zmiany. Każde z nich jest reprezentowane przez operator, a wszystkie te operatory 
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(nieskończona ilość w tym przypadku) tworzą matematyczną grupę. Zbiór operatorów 

nazywany jest grupą w dwóch przypadkach: jeżeli iloczyn dwóch dowolnych operatorów sam 

jest elementem grupy, i jeżeli dla każdego operatora w grupie występuje również taki operator 

odwrotny, że działanie operatora, po którym działa jego operator odwrotny, pozostawia 

funkcję falową, a tym samym stan układu, niezmienionym.  

Aby zobaczyć, jak analiza grup zapewnia wgląd w fizyczną strukturę systemu, 

rozważmy grupę rotacji wokół osi. Ponieważ struktura dynamiczna systemu nie zmienia się 

po jego obrocie, reprezentacja matematyczna – w tym przypadku pewien rodzaj macierzy – 

grupy rotacji musi mieć taką strukturę, że gdy zostanie zastosowana jako operator do funkcji 

falowej układu przed obrotem, uzyskiwana jest funkcja falowa (lub amplituda fali) układu po 

obrocie. Aby było to prawdą, macierz reprezentująca rotację, to znaczy matematyczna forma 

grupy rotacji, musi mieć określoną strukturę, która musi wynikać z matematycznych 

właściwości grupy. Elementy strukturalne macierzy reprezentującej grupę rotacji mogą być 

powiązane z multipletami widma układu. Teorię grup można zatem wykorzystać do analizy 

widm. Mamy nadzieję, że symetryczne grupy mogą być używane w taki sam sposób do 

klasyfikowania cząstek.  

Podsumujmy w skrócie procedurę stosowaną do klasyfikowania cząstek. Najpierw 

określamy wszystkie zasady zachowania mające zastosowanie do badanego układu cząsteczek 

i przypisujemy im liczby kwantowe. Następnie łączymy te liczby kwantowe z symetriami, 

przestrzennymi lub czysto matematycznymi, dla których określamy reprezentacje grup. 

Struktury matematyczne tych grup pozwalają następnie zgrupować cząstki w multiplety w 

sposób analogiczny do linii widmowych. 

Powróćmy do odkryć różnych cząstek i sposobów ich dopasowania do strukturalnego 

schematu natury. Nie biorąc pod uwagę postulowanego neutrina, pierwsze prawdziwe 

pęknięcie elektrono-protonowego obrazu wszechświata nastąpiło wraz z odkryciem pozytonu, 

którego istnienie zostało przewidziane przez teorię Diraca. Ponieważ teoria ta dotyczy nie 

tylko elektronu, ale również protonów, neutronów i neutrin, istnienie pozytonu 

(antyelektronu) implikuje przez analogię istnienie antyprotonu, antyneutronu i antyneutrina. 

W rzeczywistości wszystkie cząstki muszą mieć swoje antycząstki. Foton jest swoją własną 

antycząstką, ale antycząstki cząstek o spinie połówkowym są ich lustrzanymi odbiciami. 

Wprowadzenie antycząstek w pewnym sensie uratowało zasadę zachowania parzystości 

rozszerzoną o ładunek cząstek. Jeżeli znaki wszystkich ładunków w układzie zostaną 

zmienione, a jednocześnie system jest postrzegany jako swoje odbicie lustrzane, jego 

dynamiczna struktura musi pozostać niezmieniona. Nawet w oddziaływaniach słabych 
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inwersja (odbicie lustrzane) nie niszczy strukturalnej niezmienności pod warunkiem, że każda 

cząstka zostanie zastąpiona przez jej antycząstkę. Zjawisko to nazywa się odbiciem 

ładunkowym lub parzystością C. Możemy powiedzieć, że nasz układ musi pozostać 

niezmieniony względem odbicia ładunkowego oraz odbicia przestrzennego (P). Ta koncepcja 

jest ogólnie nazywana niezmiennością CP. Widzimy zatem, że istnienie antycząstek jest 

wymagane przez symetrię parzysto-ładunkową w naturze. Tę właściwość antycząstek odkryto 

znacznie później, niż nastąpiło odkrycie pozytonu. 

Następny wielki krok od prostego dualizmu elektronowo-protonowego nastąpił wraz z 

odkryciem neutronu. Cząstka ta doprowadziła do powstania spójnego schematu jądra, 

eliminując w ten sposób wszystkie trudności, które wynikały z modelu jądra składającego się 

z protonów i elektronów. Oprócz upraszczania struktury jądrowej neutron dał pierwszą 

wskazówkę co do natury sił jądrowych, czyli sił działających między nukleonami (neutronami 

i protonami). Przez analogię do emisji i absorpcji fotonów, które odpowiadają za siły 

elektromagnetyczne pomiędzy naładowanymi cząsteczkami, H. Yukawa postulował emisję i 

absorpcję ciężkich cząstek, nazwanych mezonami, aby uwzględnić silne oddziaływanie 

między nukleonami. Mezony byłyby więc kwantami pola sił jądrowych, podobnie jak fotony 

o zerowej masie spoczynkowej są kwantami pola elektromagnetycznego. Te kwanty pól 

jądrowych, teraz nazywane mezonami  lub pionami, odkryto około dziesięciu lat po 

powstaniu teorii H. Yukawy i po tym jak fizycy zostali wprowadzeni w błąd przez odkrycie 

mionu. Mezon ten nie jest kwantem pola sił jądrowych, ale cząstką samą w sobie, która 

wydaje się nie mieć żadnego powodu istnienia. Dziś mion nie jest nazywany mezonem, 

ponieważ słowo to jest zarezerwowane dla kwantów pola jądrowego i ich stanów 

wzbudzonych. 

Pion ma masę około 270 razy większą od masy elektronu oraz spin zerowy, przez co 

podlega statystyce Bosego–Einsteina, i posiada trzy różne ładunki elektryczne: dodatnie, 

ujemne i zero. Każdy z pionów obdarzonych ładunkiem rozpada się na mion i neutrino w 

około 2,6.10-8 sekundy. Neutralny pion rozpada się na dwa promienie gamma w około 8,4.10-

17 sekundy. Kiedy odkryto neutron, był on traktowany jako cząstka podstawowa – poza tym, 

że nie był cząstką stabilną i ma masę nieco większą niż proton i elektron razem wzięte, a tym 

samym w czasie około 14 minut ulega rozpadowi na proton, elektron i antyneutrino. Następne 

dowody eksperymentalne wykazały, że siły jądrowe między dwoma protonami były równe co 

do wartości sile oddziaływania pomiędzy dwoma neutronami lub między neutronem i 

protonem. Innymi słowy oddziaływanie silne jest niezależne od ładunku, tak że pod tym 

względem neutron i proton wydają się być identycznymi cząsteczkami. Jeśli nie brać pod 
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uwagę oddziaływań elektromagnetycznych, nie można rozróżnić protonu i neutronu na 

podstawie ich wzajemnych oddziaływań jądrowych. Możemy zatem powiedzieć, że proton i 

neutron są dwoma różnymi stanami energetycznymi pojedynczej cząstki – nukleonu. Ta idea 

doprowadziła W. Heisenberga do wprowadzenia nowego oznaczenia stanu cząstki złożonej z 

dwóch składników, analogicznie do stanów spinów par elektronowych w polu 

magnetycznym. Wszystkie elektrony mają połówkowy spin, który staje się widoczny dopiero 

wtedy, gdy pojawi się pole magnetyczne. Dwa elektrony o przeciwnych spinach są 

identyczne, gdy nie ma pola magnetycznego. Natomiast gdy elektrony znajdują się w polu 

magnetycznym, ich spiny ustawiają się równolegle lub przeciwlegle do kierunku pola. 

Elektrony z równoległymi spinami mają nieco inną energię niż te, których spiny są 

antyrównoległe, tak więc jedną grupę elektronów można odróżnić od drugiej. Elektron jest 

dubletem magnetycznym ze względu na swój spin. Powodem, dla którego elektron ma tylko 

dwa magnetyczne stany energii, jest to, że jego spin wynosi ½. Jeśli jego spin byłby równy 0, 

wykazywałby jeden, singletowy stan magnetyczny; gdyby jego spin wynosił 1, miałby trzy 

stany magnetyczne (tryplet) i tak dalej. Analogicznie do tego pomysłu, ponieważ protonu i 

neutronu nie można odróżnić, gdy nie ma oddziaływania elektromagnetycznego, W. 

Heisenberg zasugerował, że nukleonowi należy przypisać nową liczbę kwantową, równą ½, 

zwaną spinem izotopowym z komponentami +½ lub –½ (równoległe lub antyrównoległe) w 

stosunku do pewnego kierunku w przestrzeni spinowej, analogicznie do spinu elektronu, który 

może mieć składniki +½ lub –½ wzdłuż pewnego wybranego kierunku w przestrzeni 

rzeczywistej.  

Dla spinu izotopowego przyjęto następującą konwencję: nukleon, którego izotopowy 

składnik spinu wynosi +½, jest protonem, a jeśli jego składowa izotopowa wynosi –½, jest to 

neutron. Niezależność ładunku sił jądrowych można teraz wyrazić jako zachowanie spinów 

izotopowych. Kiedy nukleony wchodzą w interakcje, całkowity spin izotopowy jest 

zachowywany, jeśli nie bierzemy pod uwagę sił elektromagnetycznych. W ten sposób, choć 

czysto matematycznie, opracowano spektroskopię izospinową jako narzędzie do wyrażania 

niezależności ładunku sił jądrowych. Jednocześnie zdano sobie sprawę, że w ten sposób 

przedstawiono technikę wyrażania niektórych z właściwości symetrii nowych cząstek, które 

zostały wkrótce odkryte. Wykazano również, że metody z zakresu teorii grup mogą być 

stosowane do klasyfikacji multipletów cząstek, podobnie jak do klasyfikacji multipletów linii 

widmowych. Przez wiele lat matematycy badali tzw. jednorodne grupy unitarne, które można 

przedstawić za pomocą macierzy o określonej liczbie rzędów i kolumn. Dwuwymiarowa 

unitarna grupa o nazwie SU(2) może być reprezentowana przez trzy macierze spinowe 
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Pauliego rzędu 2 × 2, a stąd spinowe multiplety takich cząstek jak elektrony można 

przedstawić jako pochodzące ze struktury grupy SU(2). W. Heisenberg zasugerował zatem, że 

reprezentację grup SU(2) można wykorzystać również do opisu dubletu ładunku neutron–

proton. Te trzy macierze mogą teraz reprezentować składniki x, y i z izospinu, zbudowane z 

ładunków, ale podlegające tym samym zasadom matematycznym co macierze spinowe 

Pauliego. 

Idea ta otworzyła całą gamę nowych możliwości. Jeśli możemy mieć dublety ładunku, 

to dlaczego nie zastosować wyższych multipletów, takich jak tryplety? Następnie można by 

opisać taką trójkę cząstek, przypisując jej izospin równy 1. Jest to analogia ze zwykłym 

spinem, w którym cząstka mająca spin jednostkowy może mieć trzy różne stany energii w 

polu magnetycznym. Jego położenie może orientować się tylko na trzy sposoby: równoległe, 

prostopadłe i przeciwrównoległe do kierunku pola. Gdyby nie było pola magnetycznego, te 

trzy stany byłyby identyczne. W ten sam sposób tryplet ładunku z izospinem 1 

reprezentowałby trzy cząstki z +1, 0 i –1 jednostkami ładunku elektrycznego, ale poza tym 

identyczne. Wszystkie człony tego tripletu powinny zachowywać się dokładnie w ten sam 

sposób w procesach obejmujących oddziaływania silne, ale inaczej w oddziaływaniach 

elektromagnetycznych. Brytyjski fizyk N. Kemmer jako pierwszy zauważył, że trzy piony, –, 

0 i + są właśnie takim tryplem, i że są nierozróżnialne w oddziaływaniach silnych. Różnią 

się tylko zachowaniem w polu elektromagnetycznym i zachowaniem podczas rozpadu, które 

obejmuje oddziaływania słabe i elektromagnetyczne. Istnienie tripletowego ładunku pionu 

jest wymagane przez konieczność zachowania izospinu, to znaczy niezależności ładunku sił 

jądrowych. Siła jądrowa (bez względu na odpychanie kulombowskie) między dwoma 

protonami lub między dwoma neutronami może być równa co do wartości sile między 

protonem a neutronem tylko wtedy, gdy istnieje neutralny pion o niemal identycznej masie 

jak w przypadku dwóch pionów obdarzonych ładunkiem. Dwa protony lub dwa neutrony 

mogą wtedy oddziaływać poprzez wirtualne emisje i absorpcję tych neutralnych pionów. 

Zastosowanie przez N. Kemmera koncepcji izospinów do pionów dało pierwszą 

wskazówkę, jak skuteczne mogą być zasady symetrii w klasyfikowaniu cząstek 

elementarnych. Zanim przyjrzymy się ostatnio odkrytym cząstkom, i zastanowimy się, gdzie 

mieszczą się one w schemacie natury, zobaczmy, jaki dodatkowy sens możemy wnieść z 

cząstek już omówionych. Oprócz mionów i neutronów istnieją dwie ogólne grupy cząsteczek: 

te, które są trwałe jak elektron i nukleon, oraz te przypominające fotony i mezony, które są 

kwantami pól sił elektromagnetycznych i jądrowych. Wszystkie trwałe cząstki (elektrony i 

nukleony) mają spin połówkowy, podczas gdy fotony i mezony mają jednostkowy lub zerowy 
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spin. Oznacza to, że statystyki cząstek trwałych są różne od statystyk kwantów. Wszystkie 

znane kwanty (fotony i mezony) są bozonami, ale cząstki trwałe są fermionami. Po 

rozdzieleniu cząstek na bozony i fermiony możemy również podzielić fermiony na lekkie i 

ciężkie. Fotony, podobnie jak elektrony, są leptonami; ciężkie cząstki nazywane są barionami. 

Do tej pory omawialiśmy tylko dwa bariony: proton i neutron, które tak naprawdę są różnymi 

stanami pojedynczego dubletu – nukleonu. Oprócz elektronu do leptonów musimy zaliczyć 

neutrino i mion. Miony stanowią obecnie zagadkę dla fizyków i wydają się nie odgrywać 

żadnej roli w strukturalnym schemacie materii. Poza masą, wynoszącą około 208 mas 

elektronu, są one identyczne z elektronami i pozytonami. Są fermionami (spin ½) i występują 

jako cząstki – i antycząstki +. Dzisiaj fizycy uważają mion za ciężki elektron, być może 

jako stan wzbudzony elektronu lub pozytonu. Neutrino to cząstka o zerowym ładunku, 

zerowej masie spoczynkowej i połówkowym spinie (fermion). Bierze udział we wszystkich 

odziaływaniach słabych. Kilku fizyków demonstrowało eksperymentalnie, że istnieją dwa 

różne neutrina, jedno związane z elektronem, a drugie – z mionem. Te dwa neutrina są 

identyczne we wszystkich aspektach z wyjątkiem tego, że jedno pojawia się zawsze wraz z 

elektronem w oddziaływaniach słabych, to znaczy w procesach rozpadu beta, a drugie – 

zawsze razem z mionem w tym samym rodzaju oddziaływań, to znaczy rozpadzie pionu na 

mion i neutrino. Niektórzy fizycy uważają neutrino za stan zerowego ładunku elektronu. Ten 

pomysł opiera się na rozpadzie protonu na neutron, pozyton i neutrino. Ponieważ pojawiający 

się pozyton jest ekwiwalentem elektronu, możemy opisać rozpad protonu jako oddziaływanie 

protonu i elektronu, w którym zachodzi wymiana ładunku. Elektron oddaje swój ładunek 

protonowi lub odwrotnie, a proton staje się neutronem. W tym samym czasie elektron 

powraca do stanu nienaładowanego, tworząc neutrino. 

Teraz kiedy dokonaliśmy podziału cząstek na nośniki pola, fermiony i bozony, a 

fermionów na leptony i bariony, rozpatrzmy bardziej szczegółowo bariony i ciężkie mezony. 

Prosty obraz nukleonów jako dubletu, a pionów jako trypletu musiał zostać odrzucony w 

1950 r., kiedy nagle pojawił się cały szereg nowych cząstek obserwowanych w 

promieniowaniu kosmicznym. Najbardziej uderzające w tych cząstkach było to, co teraz 

nazywamy cząstką lambda (. Okazało się, że ta cząstka ° ma masę równą 2182 mas 

elektronowych i rozpada się na proton oraz ujemny lub neutralny pion. Ponieważ cząstka ° 

rozpada się na fermion i bozon, sama musi być fermionem o spinie połówkowym. Obecnie 

wiemy, że ° jest cząstką obojętną, o spinie izotopowym równym 0. Jednakże kiedy ją 

odkryto, nic nie wiedziano o jej spinie. Założono, że wynosi on ½, mimo że nie znaleziono 
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dodatnio naładowanego jej odpowiednika. To niepowodzenie doprowadziło do pewnej 

trudności. Ponieważ ° rozpada się na nukleon, musi być zaliczana do barionów. Jej czas 

życia, wynoszący 2,6∙10-10 sekundy, doprowadził do trudności związanych z jej izospinem. 

Oprócz ° mamy również jej antycząstkę. W tym samym czasie odkryto ślady kolejnych 

cząstek pozbawionych ładunku, które sklasyfikowano jako mezony. Później znaleziono ich 

dodatnie i ujemne odpowiedniki o masach około 966 mas elektronowych. To odkrycie 

skłoniło fizyków do określenia mezonu K jako trypletu o izospinie 1 i czasach życia 

pomiędzy 10-8 a 10-11 sekundy. 

Zastanówmy się teraz nad trudnościami, jakie pojawiły się wraz z odkryciem cząstek 

 i K, i tym, jak zostały one rozwiązane przez Murraya Gell-Manna i K. Nishijimę, 

pracujących niezależnie, ale opierających się na tej samej sugestii A. Paisa. Problemy z tymi 

cząstkami stały się oczywiste po określeniu czasów ich życia, które są znacznie dłuższe, niż 

można oczekiwać w związku z ich silnymi oddziaływaniami i sposobem w jaki powstają. 

Wszystkie procesy wiążące się z silnymi interakcjami zachodzą bardzo szybko, w czasie w 

którym światło przemieszcza się przez nukleon, pod warunkiem, że dostępna jest 

wystarczająca ilość energii. Teraz wiemy, na podstawie badania zjawisk zachodzących w 

promieniowaniu kosmicznym, że zarówno cząstki  jak i K są bardzo liczne i dlatego muszą 

być tworzone bardzo szybko w silnych oddziaływaniach. Zgodnie z zasadą odwracalności 

można oczekiwać, że cząstki te ulegną rozpadowi również w wyniku oddziaływań silnych, a 

zatem ich czas życia powinien być rzędu 10-23 sekundy. Ale zachowują się zupełnie inaczej. 

Ich czasy życia są znacznie dłuższe, co wskazuje, że muszą być wynikiem oddziaływań 

słabych, prawdopodobnie związanych z rozpadem beta. Nawet jeśli ° rozpada się na coś, co 

wydaje się wskazywać na oddziaływanie silne, czyli proton i ujemny pion, proces ten jest tak 

naprawdę oddziaływaniem słabym. Pojawia się więc oczywiste pytanie, dlaczego tak jest. Z 

powodu tego nieoczekiwanego zachowania fizycy określili cząstki  i K jako dziwne.  

Rozbieżności między sposobem powstawania cząstek dziwnych a ich rozpadem 

zostały wyjaśnione w następujący sposób. Rozważmy analogię z elektronami i pozytonami. 

Załóżmy, że pozwalamy bardzo energicznemu promieniowi gamma uderzyć w ciężkie jądro. 

W wyniku tego tworzą się pary elektron–pozyton. Pozytony zostałyby szybko zniszczone, a 

my tylko wykrylibyśmy dużą liczbę pozostałych elektronów. Gdybyśmy nie wiedzieli, że 

pozytony są tworzone razem z elektronami, bylibyśmy bardzo zaintrygowani stwierdzeniem, 

że elektrony utworzone przez promieniowanie gamma nie rozpadają się. Przez proces 

odwracalności spodziewalibyśmy się, że elektrony rozpadną się tak szybko, jak są tworzone 
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przez promieniowanie gamma. Ale wiedząc, że elektrony są ujemnie naładowanymi 

cząsteczkami, a ładunek musi być zachowany we wszystkich procesach, zdajemy sobie 

sprawę, że za każdym razem, gdy tworzony jest elektron, powstaje również pozyton, tak aby 

zachować całkowity ładunek równy zeru. Widzimy więc, że sam elektron nie może ulec 

rozpadowi; może to zrobić tylko w połączeniu z pozytonem. Tak więc zachowanie ładunku 

utrzymuje elektrony przy życiu, niwecząc pozytony. Ten tok rozumowania przedstawił jako 

pierwszy A. Pais, pracujący wówczas w Institute for Advanced Study w Princeton, 

stwierdzając, że podobny proces zachodzi również w przypadku powstawania i zaniku 

cząstek dziwnych. Załóżmy, że oprócz ładunku elektrycznego istnieje jeszcze inny rodzaj 

ładunku, który nie występuje na elektronach, nukleonach lub pionach, i który nazwiemy 

dziwnością. Załóżmy ponadto, że ładunek ten jest zachowywany we wszystkich 

oddziaływaniach silnych, ale nie musi być zachowywany w słabych. Jeśli teraz dziwność 

wyraża się w jednostkach całkowitych, zarówno dodatnich, jak i ujemnych, możemy, zgodnie 

z teorią A. Paisa, wyjaśnić opisane wyżej zachowanie cząstek obdarzonych tą cechą. 

Postępujemy analogicznie jak przy tworzeniu pary pozyton–elektron, które zachowują 

ładunek elektryczny. Zakładamy, że dziwność jest zachowywana we wszystkich 

oddziaływaniach silnych w taki sposób, że dwie lub więcej dziwnych cząstek o przeciwnych 

ładunkach dziwności muszą powstawać jednocześnie. Takie podejście do problemu eliminuje 

trudność wyjaśnienia czasów życia cząstek  i K. Wszystko, co musimy zrobić, to założyć, że 

cząstki ° i K° mają przeciwną dziwność, i że ilekroć powstaje °, musi być tworzona 

cząstka K°. W takim procesie zostaje zachowana dziwność. Gdy jednak powstają K° i °, 

bardzo szybko oddalają się od siebie, co uniemożliwia rozpad którejkolwiek z nich bez 

naruszenia zasady zachowania dziwności. Oznacza to, że żadna z tych cząstek nie może ulec 

rozpadowi w bardzo krótkim czasie związanym z oddziaływaniami silnymi. Po 

wystarczającym czasie rozpadają się jednak w oddziaływaniach słabych, dla których zasada 

zachowania dziwności nie obowiązuje. 

 

Historia odkrywania składników materii 

1800  William Herschel odkrywa promieniowanie podczerwone, badając temperaturę ciał 

nagrzanych przez promieniowanie słoneczne w różnych pasmach światła widzialnego 

rozszczepionego w pryzmacie i zauważając, że najwyższe wskazania uzyskuje się dla 

termometrów ustawionych tuż za czerwonym krańcem widma słonecznego. 

1801  Johann Wilhelm Ritter zauważa, że niewidzialne promienie położone tuż za fioletowym 
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końcem spektrum widzialnego są szczególnie skuteczne przy rozjaśnianiu papieru 

nasączonego chlorkiem srebra. Nazywa je „promieniami utleniającymi”, podkreślając tym 

samym ich reaktywność chemiczną i odróżniając je od „promieni cieplnych” Herschela na 

drugim końcu spektrum. Bardziej ogólny termin „promienie chemiczne” zostanie wkrótce 

przyjęty po to, aby opisać promienie utleniające, i pozostanie popularny przez cały XIX w. 

Terminy promienie chemiczne i cieplne zostaną ostatecznie zarzucone przy określaniu 

odpowiednio promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego. 

1895  Odkrycie, przez niemieckiego fizyka Victora Schumanna, promieniowania 

ultrafioletowego w zakresie długości fal poniżej 200 nm, nazwanego ultrafioletem 

próżniowym ze względu na to, że jest silnie pochłaniane przez powietrze. 

1895  Odkrycie promieni X przez Wilhelma Röntgena (fotony) 

1897  Odkrycie elektronu przez J.J. Thomsona 

1899  Promieniowanie gamma odkryte przez Paula Villarda 

1900  Nukleony odkryte przez Ernesta Rutherforda na podstawie eksperymentów rozpraszania 

wykonanych przez Hansa Geigera i Ernesta Marsdena 

1911  Odkrycie protonu przez Ernesta Rutherforda 

1919  Deuteron odkryty przez Harolda Ureya (przewidziany przez Rutherforda w 1920) 

1931  Neutron odkryty przez Jamesa Chadwicka (przewidziany przez Rutherforda w 1920) 

1932  Antyelektron (pozyton), pierwsza antycząstka odkryta przez Carla D. Andersona 

(postulowana przez Paula Diraca w 1927 i Ettorego Majorana w 1928) 

1932  Mion (lepton ) odkryty przez Setha Neddermeyera, Carla D. Andersona, J.C. Streeta i 

E.C. Stevensona przy badaniu promieniowania kosmicznego przy wykorzystaniu komory 

mgłowej (był mylony z pionem do 1947) 

1937  Pion (mezon ) odkryty przez grupę C.F. Powella, w skład której wchodzili César Lattes i 

Giuseppe Occhialini (przewidziany przez Hideki Yukawę w 1935) 

1947  Kaon (mezon K) – pierwsza cząsteczka dziwna odkryta przez George’a Dixona Rochestera 

i Clifforda Charlesa Butlera 

1950  Λ° (barion lambda) odkryty przy badaniu promieniowania kosmicznego 

1955  Antyproton odkryty przez Owena Chamberlaina, Emilio Segrè, Clyde’a Wieganda i 

Thomasa Ypsilantisa 

1956  Neutrino elektronowe zarejestrowane przez Fredericka Reinesa i Clyde’a Cowana (jego 

istnienie zostało zaproponowane przez Wolfganga Pauliego w 1930 dla wyjaśnienia zasady 

zachowania energii w procesie rozpadu beta). W tamtym czasie nosiło nazwę neutrino, 
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ponieważ znano tylko jedną taką cząsteczkę. 

1962  Neutrino mionowe (neutrino ) – grupa kierowana przez Leona Ledermana wykazała, że 

różni się ono od neutrina elektronowego 

1964  Barion ksi (Ξ) odkryty w Brookhaven National Laboratory 

1969  Partony – wewnętrzne składniki hadronów, obserwowane w nieelastycznych 

eksperymentach rozpraszania między protonami i elektronami w SLAC; były ostatecznie 

związane z modelem kwarkowym (przewidywanym przez Murraya Gell-Manna i George’a 

Zweiga w 1964); stanowią odkrycie kwarka górnego, dolnego i dziwnego. 

1974  Mezon J/ψ odkryty przez Burtona Richtera i Samuela Tinga wskazujący na istnienie 

kwarku powabnego, przewidzianego przez Jamesa Bjorkena i Sheldona Lee Glashowa w 

1964 

1975  Cząstka tau odkryta przez Martina Perla 

1977  Mezon ypsilon (ϒ) odkryty w Fermilabie, wskazujący na istnienie kwarku dolnego 

(przewidziany przez M. Kobayashiego i T. Maskawę w 1973) 

1979  Gluon zaobserwowany w zderzeniach trójwiązkowych w laboratorium DESY 

1983  Bozony W i Z odkryte przez Carla Rubbia, Simon van der Meer, w CERN (przewidywane 

przez Sheldona Glashowa, Mohammada Abdus Salama i Stevena Weinberga) 

1995  Kwark górny odkryty w Fermilabie 

1995  Antywodór wyprodukowany i zbadany w eksperymencie LEAR w CERN 

2000  Neutrino Tau po raz pierwszy zaobserwowane w Fermilabie 

2011  Antyhel-4 wyprodukowany i zidentyfikowany przez detektor STAR 

2012  Cząstka o właściwościach zbliżonych do bozonu Higgsa wyprodukowana w CERN 

 

Przechodzimy teraz do wkładu M. Gell-Manna i T. Nishijimy. Jako pierwsi 

wprowadzili oni kwantową liczbę dziwności i pokazali, jak można ją obliczyć dla cząstki. 

Następnie wykorzystali koncepcję dziwności w celu uporządkowania cząstek elementarnych. 

Aby zobaczyć, jak zdefiniowana jest dziwność, podzielmy cząstki na bariony i mezony, 

skupiając się najpierw na barionach. Jak już widzieliśmy, każda cząstka, która może ulec 

rozpadowi lub zostać utworzona z jednego lub więcej nukleonów, jest barionem. Każdej z 

takich cząstek przypisujemy liczbę barionową B równą liczbie zawartych w cząstce 

nukleonów lub inaczej mówiąc liczbie protonów, które ostatecznie pojawiają się w przy jej 

rozpadzie. Tak więc, nukleon (proton lub neutron) ma liczbę barionową B = 1, cząstka Λ° 

również ma B = 1, i tak dalej. Wszystkie antybariony mają ujemną liczbę barionową. Tak 

więc antynukleony i cząstki antylambda mają B = –1. Aby uzyskać całkowitą liczbę 
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barionową w układzie, dodajemy razem wszystkie wartości B, przyjmując wartości dodatnie 

dla barionów i ujemne dla antybarionów. Układ składający się z protonu, neutronu i Λ° ma 

B = 3; układ z jednym protonem i jedną antycząstką lambda ma B = 0 i tak dalej. Liczba 

barionowa jest zachowana we wszystkich procesach i wynosi zero dla wszystkich leptonów 

oraz mezonów.  

Rozważmy teraz ładunek elektryczny lub izospin barionów. Widzieliśmy, że możemy 

grupować bariony w multiplety ładunkowe. Ponieważ dwa nukleony tworzą dublet ładunku z 

izospinem równym ½, założono, że wszystkie wyższe bariony będą dubletami tego samego 

rodzaju. Kiedy odkryto cząstkę Λ°, uważano, że jej izospin wynosił ½ i że cząstka Λ+ 

zostanie znaleziona prędzej czy później. Wniosek ten był oparty na analogii z dubletem 

ładunku neutronowo-protonowego i fakcie, że Λ° ma liczbę barionową równą 1. Uważano, że 

cząstki Λ powinny być dubletami ładunkowymi, tak jak nukleony ponieważ są one członkami 

rodziny barionowej. Ale pewnego dnia, omawiając ciężkie dziwne cząstki, M. Gell-Mann 

przypadkowo określił je jako cząstki o izospinie 1. Szybko poprawił się, mówiąc, że miał na 

myśli ½, a nie 1. Później jednak po zastanowieniu się nad tym przejęzyczeniem odniósł 

wrażenie, że jego pierwsze stwierdzenie mogło być właściwe i że cząstki były dziwne właśnie 

dlatego, że nie były dubletami ładunkowymi. Jeśli nie są dubletami, muszą to być tryplety 

ładunkowe z izospinem 1 lub singlety o izospinie 0. M. Gell-Mann zdecydował się rozpatrzyć 

ten pomysł. Jeśli, według niego, przypuszczamy, że normalne bariony, podobnie jak nukleon, 

są tylko tymi multipletami ładunkowymi, których średni ładunek (uzyskany przez dodanie 

ładunków wszystkich członków multipletu i podzielenie przez liczbę multipletową) wynosi 

½, wtedy dziwnymi barionami są te, których średni stan ładunkowy nie jest równy ½. Ta 

dziwność byłaby wtedy określana przez to, o ile średni ładunek dziwnego multipletu ładunku 

różni się od ½. M. Gell-Mann rozumował, że powinno się dać ułożyć cząstki dziwne w 

sposób uporządkowany przez przypisanie dziwnej kwantowej liczby S do każdego multipletu 

hiperładunków i narzucić warunek, że S będzie zachowana we wszystkich oddziaływaniach 

silnych. M. Gell-Mann i T. Nishijima niezależnie od siebie wyznaczyli S jako równe różnicy 

dwukrotności średniego ładunku multipletu i jego liczby barionowej. Z tej definicji można 

wywnioskować, że ekstensja multipletu antynbarionowego jest ujemna dla odpowiedniego 

multipletu barionowego, ponieważ liczba barionowa B zmienia znak, gdy przechodzimy od 

barionu do antybarionu. 

Chociaż wprowadzenie pojęcia dziwności doprowadziło do uproszczenia schematu 

klasyfikacji cząstek, sytuacja była niezadowalająca z punktu widzenia podstawowej zasady, 

na podstawie której można określić widmo masowe różnych rodzin cząstek. Naukowcy nie 
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mogli także zrozumieć występowania różnorodnych cząstek w kategoriach jakiejkolwiek 

pojedynczej zasady dynamicznej, która oddzieliłaby masywne bariony od nukleonów i 

masywnych mezonów od pionów. Konieczne było zatem odkrycie jakiejś uniwersalnej zasady 

lub jakiegoś rodzaju symetrii, z której wynikałyby wszystkie cechy cząstek. Powstały dwie 

zasadnicze teorie. Pierwszą z nich jest teoria bootstrapu, która wychodzi od założenia, że 

żadna z silnie oddziałujących cząstek, czyli barionów i mezonów (określanych ogólnie 

hadronami) nie jest cząstką fundamentalną, ale każda z nich jest związanym stanem 

dynamicznym wynikającym z różnych kombinacji hadronów. W kolejnym kroku dąży się do 

uzyskania spójnego sposobu opisu wszystkich silnie oddziałujących cząstek w kategoriach 

kombinacji cząstek będących zasadniczo polami sił. Ta koncepcja jest ściśle związana z ideą 

N. Bohra, że jądro nie powinno być traktowane jako zbiór nukleonów, ale raczej jako system 

oddziałujących pól siłowych. Drugi pomysł polega na tym, że istnieje fundamentalny zbiór 

cząsteczek i pól, a wszystkie inne cząstki można uznać za stany wzbudzone lub rezonansowe 

tych cząstek podstawowych. Pogląd ten nawiązuje do atomistycznej koncepcji Demokryta i 

stara się wyjaśnić wszystkie znane cząstki jako zbudowane z kilku podstawowych.  

Poza dwoma opisanymi powyżej schematami pierwsze próby wyjaśnienia spektrum 

masowego barionów w kategoriach symetrii, określanej jako symetria globalna, zostały 

wykonane niezależnie przez M. Gell-Manna i J. Schwingera w 1957 r. Ideą globalnej symetrii 

jest to, że wszystkie bariony są cząstkami identycznymi, jeśli rozpatruje się ich oddziaływanie 

jedynie za pośrednictwem pionów. Jednak różnice w masie pojawiają się, gdy oddziaływanie 

barionów odbywa się za pośrednictwem mezonów K. Tak więc pole -mezonowe było 

traktowane jako źródło bardzo silnych oddziaływań barionowych, a zatem wysoce (globalnie) 

symetrycznych. Natomiast pole mezonów K było traktowane jako umiarkowanie silne, a więc 

o niesymetrycznym charakterze. Miano nadzieję, że widmo masowe barionów może wynikać 

z zaburzenia symetrii powodowanego polem mezonów K, tak jak pole elektromagnetyczne 

znosi masową symetrię pomiędzy neutronem i protonem, które pod nieobecność tego pola są 

identyczne. Nadzieja ta jednak okazała się płonna, co wykazał w 1959 r. Abdus Salam, 

dowodząc, że obserwowane rozpraszanie pionów przez nukleony różni się od ich 

rozpraszania przez hiperony (bariony inne niż nukleony). Wynik ten nie zgadzał się z 

globalną ideą, która wymagała, aby piony oddziaływały jednakowo ze wszystkimi barionami. 

Po odrzuceniu teorii globalnej symetrii fizycy cząstek kontynuowali poszukiwania 

innych symetrii, które mogłyby doprowadzić do stworzenia jednolitego systemu klasyfikacji 

dla wszystkich cząstek. Podstawowym motywem wszystkich tych prac było ustalenie 

uniwersalnej symetrii dla wszystkich cząstek, a następnie pokazanie, że ich widmo masowe 
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można wyjaśnić w kategoriach pewnego rodzaju efektu łamania symetrii. Efekt łamania 

symetrii oznacza, że pole słabych sił zaburza symetrię narzuconą przez oddziaływania silne. 

Ponieważ symetrie oznaczają, że pewne wielkości pozostają niezmienne, gdy stosuje się 

operatory do dynamicznej struktury układu, a operatory te można przedstawić w postaci grup 

matematycznych, fizycy cząstek powrócili do teorii grup, chcąc znaleźć grupy, których 

struktury dałyby pożądane wyniki. Ostatecznie został opracowany model SU(3) jako 

rozszerzenie modelu symetrii SU(2) stosowanego do nukleonów. Ten typ podejścia grupowo-

teoretycznego doprowadził do prostego schematu klasyfikacji. Ponieważ istniało tylko osiem 

znanych barionów, gdy rozpoczęto poszukiwanie symetrii, argumentowano, że powinny one 

tworzyć supermultiplet – oktet – który następnie rozpadnie się na oddzielny spin izotopowy 

lub ładunek multipletowy w wyniku efektu zrywania symetrii, podobnie jak ma to miejsce w 

przypadku pola elektromagnetycznego. Grupa symetrii SU(2), która nadaje ładunek lub 

multiplety izotopowe, powinna być zawarta w większej grupie symetrii. Bariony będą 

wówczas naturalnie odpowiadać ośmiowymiarowej nieredukowalnej reprezentacji tej 

powiększonej grupy symetrii, a znane multiplety ładunku pojawią się, gdy wprowadzone 

zostaną różnice masy. W ten sposób, poprzez proste uogólnienie niezależności ładunku w 

symetrii SU(2), można uzyskać powiększoną jednolitą symetrię, która dałaby pożądany 

rezultat. Ponieważ grupa SU(2) jest reprezentowana przez trzy niezależne jednostkowe 

macierze 2×2, które definiują trzy składniki izospinu, grupa SU(3) jest reprezentowana przez 

macierze 3×3. Można wykazać, że istnieje tylko osiem takich niezależnych macierzy oraz że 

odpowiadają one izospinowi i hiperładunkowi definiowanemu jako suma liczby barionowej i 

dziwności. Pierwsze trzy z ośmiu macierzy są składowymi izospinów izotopowych, cztery 

inne są związane z dziwnością, a ósma jest proporcjonalna do hiperładunku. Tak więc ta 

jednolita grupa ma ośmiowymiarową reprezentację, co odpowiada multipletowi 

barionowemu. Kiedy symetria tej grupy jest łamana, nadal zachowuje izospin i hiperładunek 

(dziwność i liczba barionowa), ale cztery wielkości związane z czterema pozostałymi 

macierzami nie są zachowywane, a bariony dzielą się na cztery grupy: ksi (Ξ), lambda (), 

sigma () i nukleony. Pole elektromagnetyczne częściowo niszczy zachowanie izospinu, tak 

że te grupy rozpadają się na multiplety ładunkowe. Wreszcie oddziaływania słabe łamią 

symetrię związaną z hiperładunkiem lub dziwnością, zachowując liczbę barionową i ładunek 

elektryczny. Grupa symetrii SU(3) została następnie rozszerzona na grupę SU(6) przez 

połączenie zwykłego spinu z izospinem i dziwnością, które razem tworzą podstawową grupę 

SU(3). Ponieważ spin ma tylko dwie możliwe orientacje przestrzenne, podwaja symetrię i 

prowadzi do grupy operatorowej SU(6). Ta poszerzona grupa symetrii prowadzi do wyników 
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zgodnych z obserwacjami. Jednym z najbardziej znaczących rezultatów jest to, że daje 

wartość ⅔ dla stosunku momentu magnetycznego neutronu do protonu. Po raz pierwszy udało 

się w tej reprezentacji wyjaśnić teoretycznie obserwowaną eksperymentalnie zależność.  

W roku 1968 R. Feynman zainteresował się ponownie fizyką silnych oddziaływań, a 

próbując zrozumieć zjawiska zachodzące podczas zderzeń hadronów, stworzył prosty model, 

w którym hadrony złożone były z punktowych cząstek, i zauważył, że przy bardzo wysokich 

energiach zderzających się hadronów ich składniki (partony) zachowują się jak cząstki 

swobodne, a zderzenie można w przybliżeniu opisać jak zderzenie dwóch partonów, z których 

każdy niesie pewną część pędu „swojego” hadronu. Dwa zderzające się partony ulegają 

rozproszeniu, zaś reszta kontynuuje swój ruch. Używając tego prostego modelu, Feynman był 

w stanie wyliczyć pewne własności stanów końcowych w takich zderzeniach. Latem 1968 r. 

R. Feynman odwiedził Stanford Linear Accelerator Center (SLAC), gdzie kilka miesięcy 

wcześniej uruchomiono największy na świecie liniowy akcelerator elektronów i używano go 

do badań rozpraszania elektronów na protonach przy wysokich energiach. Zaprezentowano 

mu tam pierwsze wyniki tych eksperymentów, pokazujące zjawisko nazwane „skalowaniem” 

– częstsze od oczekiwanego pojawianie się rozproszonych elektronów z dużym pędem 

poprzecznym w stosunku do kierunku lotu wiązki. Feynman doznał wówczas olśnienia: 

zrozumiał, że jego model partonowy stosuje się również do zderzeń elektron–hadron (elektron 

zderza się wówczas z jednym z partonów) i przewiduje zależność przekroju czynnego od 

pędu poprzecznego zgodną z zaobserwowaną w eksperymencie. Zachęcony tym sukcesem 

dopracował swój model i opublikował go w roku 1969. W pracach tych nie tylko przedstawił 

model partonów, ale wprowadził też ważny podział eksperymentów zderzeniowych na 

ekskluzywne, w których mierzone są energie i pędy wszystkich cząstek po reakcji, i 

inkluzywne, w których mierzy się tylko niektóre produkty. Pokazał, jak wyniki 

eksperymentów inkluzywnych mogą być użyte do uzyskania informacji o budowie hadronów. 

Należy zwrócić uwagę, że R. Feynman, tworząc model partonów, doskonale znał 

opublikowaną kilka lat wcześniej hipotezę kwarków M. Gell-Manna i G. Zweiga. Całkowicie 

świadomie unikał jednak identyfikacji partonów z kwarkami, aby podkreślić, że jego 

rozważania mają charakter ogólny, niezależny od natury partonów ani teorii opisującej ich 

oddziaływania. Ponadto formalnie partonem dla R. Feynmana była każda cząstka (także 

wirtualna), która może „znaleźć się” w protonie, a więc także na przykład foton czy elektron. 

Przeprowadzone w początkach lat 70. XX w. eksperymenty rozproszeniowe potwierdziły 

istnienie punktowych cząstek (partonów) w hadronach, zmierzyły ładunki elektryczne 

naładowanych partonów, które okazały się zgodne z przewidywanymi przez M. Gell-Manna 
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ładunkami kwarków, i stwierdziły, że około połowa pędu protonu niesiona jest przez obojętne 

elektrycznie partony, zidentyfikowane z gluonami.  

Cząstki elementarne, będące podstawowymi składnikami materii, teoretycznie opisuje, 

w języku matematyki, model standardowy skupiający trzy z czterech (z wyjątkiem grawitacji) 

oddziaływań podstawowych: oddziaływanie elektromagnetyczne, oddziaływanie słabe i 

oddziaływanie silne. Model ten jest jedną z najważniejszych teorii współczesnej fizyki. Jego 

podstawy teoretyczne zaczęto formułować w latach 70. XX w., a w latach 80. potwierdzono 

większość jego przewidywań doświadczalnie. 4 lipca 2012 dwa niezależne zespoły 

naukowców z CERN ogłosiły, że wykryły nowy bozon charakteryzujący się cechami 

przypisywanymi bozonowi Higgsa. W marcu 2013 roku potwierdzono, że odkryta cząstka jest 

rzeczywiście bozonem Higgsa, lecz stwierdzenie, czy jest to bozon Higgsa z modelu 

standardowego, wymaga precyzyjnego pomiaru tempa rozpadu bozonu na inne cząstki i 

porównania wyników z przewidywaniami teorii. Model standardowy zawarł w sobie, 

rozbudował, bądź wyjaśnił wcześniejsze teorie, takie jak teoria cząstek elementarnych 

(kształtująca się od początku XX w.), mechanika kwantowa, chromodynamika kwantowa czy 

teoria elektrosłaba (łącząca oddziaływania elektromagnetyczne i słabe jako różne przejawy 

tego samego oddziaływania). 

W modelu standardowym funkcjonuje podział na dwie grupy cząstek: fermiony i 

bozony. Fermiony są podstawowymi elementami budującymi materię. Materię, która nas 

otacza, tworzą elektron, kwark górny (u) oraz kwark dolny (d). Dwa kwarki górne i jeden 

dolny (uud) tworzą proton, a jeden kwark górny i dwa dolne (udd) tworzą neutron. Wiązanie 

pomiędzy nimi to oddziaływanie silne. Protony i neutrony, łącząc się, tworzą jądra atomowe. 

Do tej grupy cząstek należy też neutrino elektronowe. Opisane wyżej cząstki (elektron, 

neutrino elektronowe, kwark dolny i górny) tworzą pierwszą z trzech grup cząstek. W każdej 

grupie występują cztery cząstki odpowiadające cząstkom z pierwszej grupy (generacji), lecz o 

różnej masie. Drugą generację tworzą takie cząstki, jak mion, neutrino mionowe, kwark 

dziwny (s) i kwark powabny (c), zaś trzecią: taon, neutrino taonowe, kwark denny (b) i kwark 

szczytowy (t). W sumie model określa dwanaście podstawowych fermionów. Dwa pierwsze 

w każdej grupie nazywamy leptonami, a dwa pozostałe kwarkami. Istnienie czwartej i 

następnych generacji nie jest zabronione przez model. Obserwacje średniego czasu życia 

cząstek wskazują jednak, że istnieją tylko trzy rodziny fermionów. Rozumowanie to opiera 

się na następującym fakcie: im więcej jest możliwych sposobów, na które może się rozpaść 

cząstka, tym krócej ta cząstka żyje. Większa liczba cząstek związana z istnieniem wyższych 

generacji dostarczyłaby nowych kanałów rozpadu. Obserwowane cząstki żyją na tyle długo, 
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że istnienie czwartej generacji wydaje się wykluczone, chyba że odpowiadające jej nowe 

neutrino miałoby masę większą od ok. 45 GeV/c² (połowa masy bozonu Z). Wtedy cząstka Z0 

nie mogłaby się rozpadać na parę neutrino–antyneutrino czwartej generacji. Wszystkie znane 

neutrina mają masy mniejsze od kilku eV/c² i dlatego istnienie czwartej rodziny nie wydaje 

się możliwe. 

W modelu standardowym oddziaływania przenoszone są przez specjalne cząstki/pola 

(w mechanice klasycznej rolę medium stanowiło wyłącznie pole). Oddziaływanie polega na 

wytworzeniu lub pochłonięciu cząstki przenoszącej oddziaływanie. I tak: 

 Oddziaływanie elektromagnetyczne przenoszone jest przez foton. Oddziaływanie to 

odbywa się poprzez wytworzenie lub pochłonięcie fotonu. 

 Oddziaływanie słabe, powodujące między innymi rozpad beta, przenoszone jest przez 

bozony W+ i W- oraz Z0. 

 Oddziaływanie silne, łączące kwarki w hadrony, przenoszone jest przez osiem 

rodzajów gluonów; sposób oddziaływania (rodzaj gluonu) oznaczany jest 

właściwością nazywaną kolorem gluonu.  
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Cząstki elementarne, z których zbudowana jest znana materia: dwanaście fermionów (po sześć kwarków 
i leptonów), cztery bozony cechowania przenoszące oddziaływania oraz bozon Higgsa, mający nadawać 
masę cząstkom, z którymi oddziałuje (jego odkrycie ogłosił CERN 4 lipca 2012). Źródło: Andrzej 
Barabasz na licencji Creative Commons. 

Model standardowy przewiduje też istnienie cząstki, która oddziałując z innymi 

cząstkami, nadaje im masę – jest to bozon Higgsa, który głównie nadaje masę elektronowi, a 

nie protonowi i neutronowi, których masa wynika z innego mechanizmu. Jak wspomnieliśmy, 

istnienie tej cząstki udało się potwierdzić doświadczalnie dopiero w 2012 r. 4 lipca tego roku 

dwa niezależne zespoły naukowców z CERN ogłosiły, że wykryły nowy bozon 

charakteryzujący się cechami przypisywanymi bozonowi Higgsa. Wyniki detektora CMS 

(ang. Compact Muon Solenoid) wskazują, że ma ona masę 125,3 ± 0,6 GeV/c². Nie można 

wykluczyć, że jest on pierwszą cząstką z bardziej rozbudowanego modelu 

supersymetrycznego.  
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Chociaż model standardowy jest potwierdzony doświadczalnie, to nie jest w pełni 

satysfakcjonujący z teoretycznego punktu widzenia: operuje aż dziewiętnastoma swobodnymi 

parametrami (takimi jak np. masy cząstek), które należy wyznaczyć doświadczalnie, i brak 

jest teorii wyjaśniającej wartości tych parametrów. Obliczenia masy Wszechświata nie 

zgadzają się z obserwowaną ilością materii we Wszechświecie, a brakującą materię nazywa 

się ciemną materią, której natura jest nieznana. W podstawowej wersji model standardowy nie 

uwzględnia mas neutrin. Nie wiemy także, czy poprawny jest mechanizm naruszenia symetrii 

opracowany przez Petera Higgsa. Fizycy budują nowe teorie próbujące rozszerzyć model 

standardowy, np. teorie wielkiej unifikacji, teorię supersymetrii, teorie strun czy teoria M-

pola, jednak na razie teorie te nie wychodzą poza rozważania czysto matematyczne. Jako że 

celem tych teorii jest wyjaśnienie całokształtu zjawisk fizycznych, to odpowiedź na pytanie, 

która z nich jest najlepszą „kandydatką” na teorię wszystkiego, może zostać udzielona jedynie 

eksperymentalnie, co jest najbardziej aktywnym obszarem badań fizyki zarówno teoretycznej, 

jak i doświadczalnej.  
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