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Hip – łączka => do Spisu treści

Tym mianem określa się z reguły całokształt teorii naukowych także astrofizyki
i kosmologii powstałych od początku XX wieku do chwili obecnej.
1. Elementy Szczególnej Teorii Względności (STW) Alberta Einsteina (1879-1955)
Szczególna Teoria Względności (STW) zwana też fizyką relatywistyczną (łac. relativus –
względny) to na przekór nazwie bardzo ogólna teoria zawierająca jako swoją część składową
klasyczną dynamikę opracowaną wstępnie przez fizyka i astronoma włoskiego Galileo Galilei
zwanego Galileuszem (1564 – 1642) i udoskonaloną przez angielskiego fizyka, astronoma
i matematyka Izaacka Newtona (1642 – 1727).
Głównym założeniem STW jest niezależność prędkości światła i każdej innej fali
elektromagnetycznej od wyboru układu odniesienia obserwatora. Ze względu na bardzo dużą
wartość prędkość światła c (c≈3*108[m/s]) była dość długo niemierzalna (sposoby pomiaru w
Dodatkach (pozycja 3).), zaś jej niezależność od wyboru układu po raz pierwszy wykazali
dwaj amerykańscy fizycy: Albert Michelson (1852 – 1931) (Polak z pochodzenia) i Edward
Williams Morley (1838 – 1923), które to doświadczenie wykonane w 1887roku zostało
zaklasyfikowane do kategorii 20 największych doświadczeń w historii ludzkości – Dodatki
(pozycja 4).
Wyobraźmy sobie układ stacjonarny XYZ związany np. z Ziemią i układ ruchomy X ’Y’Z’
związany z rakietą kosmiczną poruszającą się w stronę osi OX z bardzo dużą prędkością v
porównywalną co do rzędów wielkości z prędkością światła c ≈ 3*108[m/s]. Niech obiektem
opisywanym w obydwu układach będzie kosmonauta w tej rakiecie.
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Kosmonauta porusza się z prędkością vx względem rakiety a jego współrzędne w układzie
związanym z rakietą (ruchomym) wynoszą x1, y1, z1 natomiast w układzie związanym
z Ziemią (stacjonarnym) x0, y0, z0. Relacje tych współrzędnych w mechanice klasycznej
(Galileusz – Newton) można łatwo wyprowadzić:
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czyli, że czas płynie jednakowo w obydwu układach. Znak + lub –
zależny jest od tego czy układ ruchomy porusz się zgodnie czy przeciwni
do osi X. Gdyby ruch był także, ze składowymi w kierunku pozostałych
osi to transformacje druga i trzecia byłyby podobne algebraicznie do
pierwszej ale relacja czasu byłaby identyczna.

Przy założeniu niezależności prędkości światła od układu odniesienia (ilustracja poniżej)
otrzymamy, choć nie tak prosto to wyprowadzić:
człowiek 1

człowiek 2

foton 1

foton 2

v1 = v

v2 = 2v

v1 = c

v2 = c

Klasycznie względna (względem siebie)
prędkość biegaczy wynosi vw = v1 + v2 =
v + 2v = 3v

Relatywnie względna (względem siebie)
prędkość fotonów wynosi vw = c a nie 2c
jak byłoby to klasycznie.

Są to transformacje wprowadzone przez holenderskiego fizyka Hendrika Antona Lorentza
(1853 – 1928) i zastosowane przez Einsteina w STW.
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algebraiczną współczynniki. Dla transformacji odwrotnych z układu
x  ruchomego w stacjonarny zmieniają się tylko znaki z „-” na „+”

t1     t0  V  02  w odpowiednich formułach.
c 

Łatwo zauważyć, że jeżeli prędkość układu ruchomego V jest dużo mniejsza od prędkości
światła c to transformacje relatywistyczne przechodzą w klasyczne, bo β→0 a γ→1.
Efekty relatywistyczne.
Czasem efekty zachowań różnych od klasycznych nazywa się paradoksami, jednak są to
jak najbardziej realne zachowania jednak ich wyczuwalny wpływ na rzeczywistość związaną
z poruszającym się obiektem zaczyna się gdy jego prędkość obiektu przekracza 0,7c czyli
około 200000[km/s]; natomiast istotny wpływ od prędkości 0,9c. Ponieważ są to prędkości,
które mogą osiągnąć tylko mikrocząstki z gatunku elementarnych przyspieszane sztucznie
w akceleratorach (przyspieszaczach) lub naturalnie przylatujące z Kosmosu to rozważania
myślowe zachowań makroobiektów poruszających się co najwyżej z prędkościami rzędu
17[km/s] (III prędkość kosmiczna jako obecny szczyt ludzkich możliwości transportowych)
jest po prostu czystym „gdybaniem” na którego weryfikację doświadczalną trzeba jeszcze
dłuuuugo poczekać. Dla mikrocząstek taka weryfikacja już miała i ma miejsce.
1. Jeżeli stosujemy transformacje relatywistyczne do pomiaru dwóch różnych położeń lub
zjawisk zachodzących w czasoprzestrzeni
1 zdarzenie: wysłanie impulsu świetlnego lub innego elektromagnetycznego przez jeden
obiekt zlokalizowane w czasoprzestrzeni parametrami ( x1 , t1 ) z układu stacjonarnego
i ( x1’ , t1’ ) z układu poruszającego się z prędkością V względem stacji.
2 zdarzenie: odbiór tego impulsu przez drugi obiekt zlokalizowane w czasoprzestrzeni
parametrami ( x2 , t2 ) z układu stacjonarnego i ( x2’ , t2’ ) z układu ruchomego.
to uzyskamy dość paradoksalne wyniki.
Zmierzona odległość przestrzenna tych zdarzeń na podstawie różnicy położeń spełnia relację:
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Δl = x1 - x2 (odległość w stacjonarnym) i Δl’ = x1’ - x2’ (odległość w ruchomym) to zawsze uzyskamy
wynik Δl > Δl’ , czyli w układzie poruszającym się z prędkością V zmierzymy mniejszą
długość niż w stacjonarnym i oczywiście zdroworozsądkowi sceptycy wyśmiewając STW
„wykombinowali” w swoich poszarzałych nieco komórkach mózgowych parkowanie
w garażu (układ stacjonarny) krótszym od jadącego samochodu (układ ruchomy), pomijając
prosty fakt, że parkując trzeba się zatrzymać czyli i garaż i samochód będą układem
stacjonarnym. Oczywiście gdyby samochód był formuły zerowej poruszający się banalne
200000[km/s] a nie pierwszej nieco ponad 300[km/h]≈ 80[m/s]=0,08[km/s] czyli 2500000
razy szybszy to przejeżdżając nim przez Quick – Stop moglibyśmy z tegoż SUBBolidu
namierzyć rozmiary stanowiska Quick – Stopu mniejsze od naszego pojazdu ale nie w nim
zaparkować bo wtedy nasz pomiar byłby już pomiarem stacjonarnym. Podobnie z tego
pojazdu gdybyśmy na kosmicznej ulicy mierzyli długość fali światła czerwonego
λc = 0,7[μm] to namierzylibyśmy mniejszą długość np. λz = 0,5[μm] co odpowiada światłu
zielonemu i nasze tłumaczenie „kosmicznemu gliniarzowi”, że jest to elekt relatywny
skończyłoby się mandatem za przekroczenie prędkości, bo dozwolona jest tylko do początku
relatywistki (200000[km/s]) a my z tym pomiarem mieliśmy ... sam SE wylicz jak chcesz
’
mając relację tych pomiarów: Δl = γ * Δl .
2. Mierząc odstęp czasowy pomiędzy tymi zdarzeniami w obydwu układach jako różnicę
czasów drugiego i pierwszego zdarzenia także uzyskamy różne wyniki: Δt = t2 – t1 (odstęp
’
’
’
czasu w układzie stacjonarnym) i Δt = t2 - t1 (odstęp czasu w układzie ruchomym) przy czym
w układzie ruchomym zmierzymy dłuższy odstęp czasu. Jest to tzw. dylatacja czasu, którą
’
skrótowo można opisać: Δt = γ * Δt . Sceptycy STW i tu mają swój paradoks zwany
paradoksem bliźniąt. Skoro czas w układzie ruchomym płynie wolniej to gdy jeden
z bliźniaków (czyt. bliźniąt) pozostawiając bez skrupułów brata na Ziemi jako kosmonauta
poleci z dużą prędkością w Kosmos będąc np. członkiem lotu załogowego i polata sobie
wystarczająco długo i szybko to po powrocie spotka swojego brata duuużo starszego.
Niegłupi sposób na przedłużenia młodości. Rozprawiając się doszczętnie z paradoksem
należy po pierwsze primo stwierdzić, że relatywistka w wydaniu STW dotyczy układów
inercjalnych, czyli poruszających się prostoliniowo jednostajnie (w żadnym wypadku nie
przyspieszanych) a powracając do brata – ziemianina musi wyhamować lot, zawrócić,
przyspieszyć i znów wyhamować w pobliżu Ziemi. Co najmniej 4 razy doznawałby
przyspieszenia a wtedy być może starzałby się znacznie szybciej (na szczęście dla bliźniąt
o różnych przyziemnych i kosmicznych zainteresowaniach) jeszcze długo nie będzie można
tego sprawdzić z powodu raczkujących prędkości ludzkiego transportu. Po drugie primo to
poruszając się cały czas szybko i inercjalnie (bez zawracania i hamowania) mógłby brat
kosmonauta – sadysta wysyłać starszemu bliźniakowi komunikaty z pytaniem o wiek i czy
jeszcze żyje, żądając ich potwierdzenia ale taka wymiana informacji pomiędzy układami to
cecha charakterystyczna STW, czyli utrata pojęcia jednoczesności zdarzeń (dokładna analiza
jest dość trudna) i obydwaj odbieraliby różne czasy komunikatów. Istnieje jednak wiele
doświadczalnych potwierdzeń dylatacji czasu. Jedno z nich omówione jest dokładnie
w Dodatkach (pozycja 7).
3. Mierząc masę obiektu w układzie stacjonarnym jako masę spoczynkową m0 to w układzie
m0
ruchomym uzyskamy wynik mV  
   m0 czyli relacja identyczna jak dla dylatacji
V2
1 2
c
czasu (wzrost czasu ale i masy), czyli bliźniak – kosmonauta i sadysta nawet gdyby był
młodszy to na pewno byłby grubszy (tym bardziej im młodszy) a to już nie jest powód do
dumy chyba, że brat ziemianin był zapaśnikiem sumo i dlatego drugi uciekł w Kosmos bo mu
nie mógł dorównać w masie i w zapasach.
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4. Interwał czasoprzestrzenny dwóch zdarzeń 1 i 2 (obserwowanych z dwóch układów, mogą
to być wymienione wcześniej zdarzenia) oznaczany najczęściej s12 i definiujemy następująco:
w układzie stacjonarnym: s12 = c2Δt2 – (Δx2 + Δy2 + Δz2)
w układzie ruchomym:
s12’ = c2Δt’2 – (Δx’2 + Δy’2 + Δz’2)
W przeciwieństwie do jednoczesności dwóch zdarzeń czy też przyczynowości jednego na
skutek wynikły w drugim, która nie jest jednoznaczna w układzie stacjonarnym i ruchomym
(skutek może wyprzedzać przyczynę) interwał jest niezmiennikiem w obydwu układach:
s12 = s12’ tzn jego wynik i wnioski z niego wynikające są niezależne od układu i dlatego jest
to bardzo ważny parametr opisowy w STW. Dla wartości interwału bo jest to skalar mamy
3 możliwości:
s12 > 0 to interwał nazywa się czasopodobnym (skrótowo czasowym), co odpowiada relacji
przyczynowości tzn. jedno zdarzenie może być przyczyną drugiego czyli pomiędzy
zdarzeniami możliwa jest wymiana informacji z maksymalną z możliwych prędkości czyli
prędkością światła.
s12 < 0 to interwał nazywa się przestrzeniopodobnym (skrótowo przestrzennym), co
w praktyce oznacza brak relacji skutek – przyczyna i niemożność wymiany informacji
pomiędzy zdarzeniami.
s12 = 0 to interwał nazywa się zerowym lub obojętnym, brak wyraźnej interpretacji tej
wartości ale interpretacja wydaje się bliższa przestrzennemu.
5. Transformacja masy w energię i odwrotnie oraz zależność ją opisująca to chyba jedyny
2
wzór z fizyki znany powszechnie i bezmyślnie powtarzany jako E = mc . Jego fizyczna
interpretacja nie jest już taka prosta jak pseudoerudyci by sobie życzyli. Najprościej moim
zdaniem jest zapisać to jako proporcjonalność masy m do energii E wiedząc, że masa jest
masą relatywną tzn. zależną od prędkości m(v), czyli w formie:
E ≈ m(v) lub ze współczynnikiem proporcjonalności, który wynosi c2≈(3*108[m/s])2=
9*1016[m2/s2]. Ta przeogromna wartość współczynnika proporcjonalności informuje nas
o ogromnej ilości energii, którą można uzyskać nawet ze stosunkowo niewielkiej ilości
2
przekształconej w nią masę. E = c * m(v)
Traktując sprawę humorystycznie wyobraźcie sobie komórkę (czyt. telefon komórkowy) jako
najbardziej rozpowszechnioną zabawkę młodzieży XXI wieku n. e. i tajemniczego
nieznajomego (złośliwego „kosmitę” przetransformowanego w człowieka), który was nią
obdarowuje. Nie jest to bydle jaka komórka, tylko full bayer z ekranem holograficznym (nie
jakiś tam wyświetlacz LCD wszycho jedno jakich rozmiarów) i dwie banalne elektrody
wkładane do ucha (oczywiście bezprzewodowe), które pełnią równocześnie rolę słuchawek
i anteny odbiornika umożliwiającego odbiór np. radia RMF (np. Radio Muzyka (Maryja)
Fakty) w modulacji częstościowej FM (fregency modulation) ale także starowanie wami przez
kosmitę. Oczywiście głupotą jest nie wziąć za free tego bajeru (darujący zawsze może was
zbajerować, że jako prawie jedyni jesteście przeznaczeni do jej testowania). To jedyni to
jeszcze tylko druga osoba, która ma identyczną komórkę (z trochę inną obudową: ty masz
czarny mat a on drapane aluminium i trochę inne przyciski). Oczywiście te pstryczki to tylko
dodatkowy bajer dla tego co nie chce myśleć nawet przy pisaniu sms – ów, bo komóra jest
sterowana myślami i nie ma potrzeby klawiszowania. Po pewnym czasie z tym drugim,
którego sms odczytasz myślowo jak przyjdzie czas spotkacie się i wymienicie uwagi
i komórki. Po dostaniu sms-a i wymianie komórek pomiędzy wami zostaje wolne miejsce na
orbicie i śmiejący się gdzieś z poziomu jowiszowskiej orbity kosmity, który wyłączył ekran
grawitacyjny (na razie nie istnieje) w drugiej komórce wykonanej z antymaterii
doprowadzając do całkowitej anihilacji komórki i antykomórki a ilość energii wydzielonej
energii spoko wystarczyła do rozp… Ziemi na czynniki pierwsze czyli pył kosmiczny. Morał
z bajeczki bo jest to baja z morałem: Nie bierzcie komórek po promocji bo i tak za nie
zapłacicie. Jest jeszcze drugi morał:
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Wyznacz energię anihilacji komórki i antykomórki (dane
ściągnij ze swojej prostackiej komórki) i porównaj ją z energią układu Ziemia – Słońce.
Istnieje proces odwrotny do anihilacji o nazwie kreacja materii z energii, obydwa te procesy
są już weryfikowane doświadczalnie ale dla cząstek elementarnych np. negaton (elektron) –
pozyton. Anihilacja jest najwyższą formą energii i na nasze szczęście jeszcze wojacy nie
wymyślili bomb anihilacyjnych (po co 10000 bomb jądrowych jak wystarczy 1 kieszonkowa
– anihilacyjna) ale znając ludzką głupotę to tylko kwestia czasu, miejmy nadzieję, że
długiego.
=> do Spisu treści
2. Zewnętrzny i wewnętrzny efekt fotoelektryczny i efekt Comptona
Za sformułowanie formalnego opisu fotoefektu Albert Einstein otrzymał nagrodę Nobla.
Zastosowanie w/w efektu jest różnorodne ale o tym pod koniec zagadnienia. Dla zrozumienia
fotoefektu koniecznym jest poznanie układu pracy przyrządu lub elementu elektronicznego
o nazwie fotokomórka. Oto schemat układu i jego omówienie wraz z wnioskami.
Fotokomórka czyli szklana bańka próżniowa
z zatopionymi dwoma elektrodami:
anoda A w postaci małej metalowej kuleczki
fotokatoda
FK
wykonana
z
materiału
„fotoczułego” np. selenu Se
Anoda podłączona do potencjometrycznego P
regulatora wartości napięcia i przełącznika
umożliwiającego
przeorientowanie
napięcia
(potencjałów z + na - )

Przełącznik PK umożliwia
2 sposoby włączenia
fotokomórki:
napięcie źródła Z1 przyspiesza elektrony w lampie
napięcie źródła Z2 hamuje elektrony w lampie
W każdym z położeń wartość napięcia fotokomórki jest
regulowana potencjometrem P w zakresie od U=0 (na rys
dolne położenie suwaka) do U=U0 (na rys górne
położenie suwaka), gdzie U0 to wartość napięcia źródła.

A

A

PK

P
V

Z
fotony
o częstości ν

2

Z
FK

Padające na fotokatodę fotony powodują wybicie
(wyrwanie) elektronów z sieci krystalicznej jej
materiału. Elektrony te gromadzą się w pobliżu
fotokatody a te które posiadają prędkość
początkową (początkową energię kinetyczną Ek0)
docierają
bezwładnościowo
dodatkowo
„ogniskowane” zwierciadlanym jej kształtem
i umieszczeniem anody w ognisku. Ogólnie można
podsumować: wartość prądu fotokomórki
zależna jest od częstości użytego światła.

1

Mierniki prądu (amperomierz A) i napięcia (woltomierz
V) umożliwiają pomiar podstawowych parametrów
elektrycznych przepływu prądu przez fotokomórkę.
Muszą to być mierniki prądu stałego i powinny być
przełączane razem ze źródłem prądu. Pomiary pozwalają
na wykonanie wykresu U(I), który będzie omówiony
poniżej i który jak się okazuje nie tylko nie spełnia
prawa Ohma ale także jest zależny od rodzaju użytych
fotonów a dokładnie od ich częstości.
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Po przeprowadzeniu badań dla różnych kierunków i wartości napięć oraz różnych barw
(długości) oraz natężeń (ilości fotonów) użytego w doświadczeniu światła uzyskamy
następujące wyniki, które można zilustrować na wykresie jak poniżej.
Barwa filetowa (λ=0,4[μm]) fotony o najwyższej
energii w zakresie widzialnym. Dla zatrzymania
wszystkich fotoelektronów wybitych tymi fotonami
potrzeba największej wartości napięcia hamowania
(wykres linia kropkowana) i jest to niezależna od
natężenia światła ( ilości fotonów).

I[mA]

Dla
napięć
przyspieszających
( także dla Uprzysp = 0 [V] ) , im
większe natężenie światła tym
większa wartość prądu fotokatody.
Jest to całkowicie rozbieżne od
wniosków
prawa
Ohma
dla
przewodników i elektrolitów.

Barwa
niebieska
( λ=0,45[μm] ) fotony
o niższej
energii
od
fioletu ale wyższej od
pozostałych barw. Dla
zatrzymania wszystkich
fotoelektronów potrzeba
dla tej samej fotokatody
mniej. wartości napięcia
hamowania niż dla fioletu
(wykres linia kreskowa

Uhamow[V]

Barwa zielona ( λ=0,55[μm] ) fotony o niższej
energii od fioletu i barwy niebieskiej ale wyższej od
pozostałych barw (tzn. żółtej, pomarańczowej
i czerwonej).
Dla
zatrzymania
wszystkich
fotoelektronów potrzeba dla tej samej fotokatody
mniejszej wartości napięcia hamowania niż dla
fioletu i niebieskiej (wykres linia ciągła) ale
większej niż dla żółtej, pomarańczowej czy
czerwonej. Także jest to niezależne od natężenia
światła.

Uprzysp[V]

Barwa czerwona ( λ=0,7[μm] ) fotony o najniższej
energii dla wszystkich barw zakresu światła
widzialnego. Dla zatrzymania wszystkich wybitych
fotoelektronów najmniejszej wartości napięcia
hamowania (wykres linia kreskowa długa).
W każdym przypadku napięcie hamowania zależne
jest tylko od użytej barwy światła. Im wyższa
częstość a mniejsza długość fali fotonu tym większa
wartość napięcia hamowania.

Fotoefekt zewnętrzny polega na wybijaniu, choć bardziej właściwym byłoby określenie
wyrywaniu elektronu z węzłów sieci krystalicznej materiału fotokatody, przy czym foton
ulega całkowitemu unicestwieniu tracąc całość swojej energii Ef na to wyrwanie elektronu,
które nazywane jest dyplomatycznie pracą wyjścia a nie jak należałoby właściwie pracą
wyrwania W. Wartość tej pracy zależna jest od jakości powiązania elektronów w węzłach
sieci kryształu, czyli po prostu rodzaju materiału fotokatody, dlatego dla niektórych
materiałów niskoenergetyczne fotony o niskiej częstości i większej długości fali (np.
czerwone) nie mają wystarczającej energii do wywołania efektu. Jako materiał fotokatody
stosuje się z reguły taki dla którego praca wyjścia jest stosunkowo niewielka tak aby nawet
niskoenergetyczne promieniowanie z zakresu podczerwieni (ciepła) wystarczyło do
zaistnienia efektu; jest to wykorzystywane np. w czujnikach obecności źródeł ciepła
(najczęściej ludzi lub zwierząt, także jako czujniki przeciwpożarowe).
Jeżeli energia fotonu Ef = hνf = hc/λf przewyższa wartość pracy wyjścia W to elektron po
wyrwaniu uzyskuje energię kinetyczną Eke = mv2/2, która zawsze jest energią
nierelatywistyczną (klasyczną). Z kolei ta energia pozwalająca elektronom na dolot do anody
nawet przy zerowym napięciu przyspieszającym, może być zbilansowana energią pola
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elektrycznego hamującego fotoelektrony. Wartość tego pola dla stałej konstrukcji
fotokomórki jest wprost zależna od wartości napięcia hamowania Uh a dokładnie to można
zapisać słynnym równaniem Einsteina za, które dostał nagrodę Nobla:
E f  Wwyj  Eke .
Po wstawieniu wartości i uwzględnieniu:
2
me  ve
Eke  Wh (U h ) czyli
 e  U h oraz wstawieniu do równania wejściowego otrzymamy
2
h  f W wyje  U h . To z kolei pozwala eksperymentalnie wyznaczyć wartość pracy wyjścia
dla danej fotokatody znając częstość użytego światła νf i mierząc wartość napięcia hamowania
Uh przy którym przestaje płynąć prąd przez fotokatodę.
Istnieje efekt podobny do fotoelektrycznego zwany od jego odkrywcy efektem Comptona
w którym foton traci część swojej energii (zmienia barwę tzn. jego długość fali rośnie
a częstość maleje) na wybicie elektronu i nadanie mu początkowej energii kinetycznej. Po
tym efekcie ze zmienioną (zmniejszoną) już częstością foton ulatuje najczęściej w innym
kierunku niż ten z którego przybył ale także jest to ruch z prędkością światła.
Rozpisz na równania ZZP i ZZE efekt Comptona dla
zderzenia plastycznego fotonu poruszającego się w kierunku dodatnim osi O – X
o częstości ν0 (Ef = hν0 = hc/λ0), dla pracy wyjścia W < Ef. Zderzenie zachodzi sprężyście
dla spoczywającego elektronu i fotonu o częstości początkowej ν0, zaś po zderzeniu ma
składowe pędu w kierunku O – X i O – Y i częstość ν’ < ν0.
Obok fotoefektu zewnętrznego polegającego na uwalnianiu elektronów na zewnątrz metalu
i umożliwienie przewodnictwa istnieje fotoefekt wewnętrzny polegający na uwalnianiu
elektronów do całej struktury krystalicznej metalu. Powoduje to wzrost koncentracji
nośników, co znacznie ułatwia przewodnictwo (zmniejsza opór elektryczny). Jest to
wykorzystywane w tzw. fotoopornikach (fotorezystorach) a te z kolei w układach
czujnikowych dla światła widzialnego lub podczerwieni.
Jeszcze jeden efekt podobny do fotoefektu zewnętrznego można wyróżnić i nazwać go
fotochemicznym, gdyż zachodzi najczęściej na kliszy fotograficznej będąc przyczyną
powstawania zdjęcia. Na klasycznych kliszach fotograficznych czarno – białych padający
przez obiektyw na kliszę foton a rozproszony wcześniej na fotografowanym obiekcie
wywoływał nieodwracalną reakcję rozpadu bromku srebra na składniki co można zapisać:
foton

AgBr  Ag 1  Br 1 . Następnie w tzw. procesie wywoływania brom był wypłukiwany z
materiału kliszy (celuloid) a srebro wiązane z nim stanowiło nieprzezroczysty dla światła
materiał i było ciemnym punktem na negatywie czyli jasnym na zdjęciu (tam gdzie właśnie
padł foton od fotografowanego obiektu). Mechanizm działanie matryc aparatów cyfrowych
jest nieco podobny ale padający foton powoduje zmianę parametrów elektrycznych piksela
matrycy „czytana” elektronicznie i przetwarzaną odwrotnym sposobem na matrycę
wyświetlacza. Oczywiście zawsze są to reakcje odwracalne oparte na fotoefekcie
wewnętrznym.
=> do Spisu treści

3. Fale związane z materią
Uczony francuski Louis Victor Pierre Raymond prince de Broglie (1892 – 1987)
sformułował tezę, że z każdą cząstką materialną o masie m poruszającą się z prędkością v
(nierelatywistyczny pęd cząstki p = mv) jest stowarzyszona (związana) fala, którą nazwano
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p
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. Ponieważ dla makro jak

i mikroświata odwrotna proporcjonalność długości fali λ do pędu p cząstki zachodzi ze
współczynnikiem proporcjonalności nazywanym stałą Plancka h o znikomo małej wartości h
= 6,7*10-34[J*s] to dla makroobiektów o relatywnie dużej co do rzędu wielkości stałej
Plancka masie nie obserwujemy elektów falowych wskutek znikomej długości fali jej
towarzyszącej. Nie ma więc typowo falowego efektu dyfrakcji niesionego fortepianu na
drzwiach od filharmoni czy wielbłąda na uchu igielnym ale jest dyfrakcja elektronów np. na
nierównościach preparatu w mikroskopie elektronowym.
Przez analogię jak się okazuje słuszną można wprowadzić zależność na pęd fotonu, czyli
cząstki istniejącej tylko w ruchu z prędkością światła c i posiadającej masę spoczynkową
równą zeru (zatrzymanie fotonu jest równoznaczne z jego unicestwieniem) jako:
h h 
czyli jest on powiązany z długością swoją fali.
pf  

c
Wg niektórych teorii atomowych dozwolone są tylko te stany elektronowe w atomie dla
których długość orbity jest całkowitą krotnością długości fali stowarzyszonej z elektronem.

me
ve

re

+

Elektron orbitalny o masie
nierelatywistycznej
równej
w
przybliżeniu
masie
spoczynkowej me = m0,
prędkości ve i pędzie pe = me ve
Stowarzyszona z elektronem fala
o długości λe = h / pe takiej, że
długość orbity Le = 2 π re jest jej
całkowitą n – krotnością ( n=1, 2, 3
… ∞ ) co można dla elektronu
zapisać:
i wyznaczyć jego prędkość orbitalną
znając jej promień lub odwrotnie.

=> do Spisu treści
4. Dyfrakcja elektronów i promieni Roenntgena
Elektron jest trwałą cząstką elementarną złożoną z trzech kwarków, natomiast
promieniowanie X albo Röntgena (od nazwiska odkrywcy Wilhelm Conrad Röntgen (1845 –
1928), skrót medyczny promienie rtg) to fala elektromagnetyczna, podobnie jak światło ale
o mniejszej długości i większej częstości. Okazuje się, że te różne obiekty materialny elektron
o masie spoczynkowej me i niematerialny foton X o masie spoczynkowej równej zeru
w pewnych sytuacjach zachowują się jak typowa fala tzn. ulegają dyfrakcji co ma szerokie
zastosowanie, ale o tym później. Najpierw o powstawaniu promieni X. Ta fala
elektromagnetyczna powstaje w wyniku gwałtownego (zderzeniowego) hamowania
rozpędzonych elektronów na płaskiej powierzchni wypolerowanego metalu o bardzo małej
topliwości (wolfram, platyna) w urządzeniu zwanym lampa rentgenowska.
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Wysokie napięcie pomiędzy katodą a anodą powoduje
przyspieszanie elektronów do dużych choć nierelatywnych
prędkości. Na drodze pędzących elektronów jest platynowa
antykatoda na której zderzeniowo wyhamowują.

Bańka próżniowa z zatopionymi
trzema elektrodami:
katodą K podgrzewaną grzałką
elektryczną i emitującą elektrony
w wyniku termoemisji
anodą A o wysokim potencjale
dodatnim względem katody
antykatoda AK na której
zderzeniowo
hamowane
są
elektrony

AK
grzałka
termokatody
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V+

K

-

A

V

Pędzący elektron otoczony jest polem
elektrycznym podążającym za nim
z maksymalną z możliwych prędkości,
czyli z prędkością światła c. W chwili
bardzo krótkiego zderzenia pole
elektryczne musi wyhamować wraz
z elektronem, jednak dzieje się to
z niewielkim opóźnieniem wskutek
jego
skończonej
prędkości
rozchodzenia się.

Zaburzenie pola elektrycznego przy hamowaniu , czyli
zmienne pole elektryczne w myśl praw Maxwella indukuje
zmienne i wirowe pole magnetyczne a zmienne
magnetyczne indukuje zmienne elektryczne itd. Jest to po
prostu impuls elektromagnetyczny o bardzo małej długości
fali zwany promieniowaniem X.

Promienia X są znacznie bardziej przenikliwe od światła widzialnego, nie przechodząc jak
wszystkie fale elektromagnetyczne przez metale. Zarówno elektrony, którym częściej traktuje
się jako „czystą” materię czyli po prostu cząsteczkę jak i fotony promieniowania X, które
z kolei są traktowane jak typowa fala mogą w zależności od warunków zewnętrznych mogą
„zamieniać się rolami” tzn. elektrony wykazują zachowanie charakterystyczne dla fal (ulegają
dyfrakcji na przeszkodzie czy załamaniu na granicy dwóch ośrodków); natomiast foton może
mieć cechy „typowej” cząstki tzn. uderzać w inny obiekt przekazując mu swój pęd i swoją
energię (fotoefekt czy efekt Comptona lub fotochemiczny). Tę dwoistość zachwania obiektów
mikroświata nazwano DUALIZMEM KORPUSKULARNO – FALOWYM i nazwa ta
funkcjonuje, choć bardziej jako tradycja niż termin naukowy. Dziś po prostu nie rozróżnia się
tych typowo materialnych czy typowo falowych nie kojarzonych z materią zachowań
przyjmując jako zachowania zależne od wpływu otoczenia. Wprowadzono nawet termin,
który niezbyt przyjął się w literaturze naukowej mianowicie falocząstka (dlaczego niw
cząstkofala nie wiadomo). Można by elektron określić mianem cząstkofali, bo częściej
zachowuje się jak cząstka ale to tylko wpływ otoczenia, które to zachowanie wymusza a foton
falocząstką bo otoczenia częściej wymusza na nim zachowania falowe. Oto przykłady
wykorzystanie dyfrakcji elektronów i promieni X:
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Mikroskop elektronowy (dyfrakcja elektronów)
Uzyskana z obrazu elektronowego
wiązka przekazywana dalej do
przetwornika ekranu obserwacyjnego
mikroskopu.

E

P2

C

P1
Z

Soczewka
magnetyczna
ogniskująca
elektrony
i fale im
towarzyszące
rozproszone
na badanym
przedmiocie
P1 dając jego
obraz P2
z maksymalną
dokładnością
równą użytej
do jego
obserwacji
fali.

Wykalibrowana magnetycznie
wiązka elektronowa skanująca
powierzchnię badanego obiektu.
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Struktura kryształu (dyfrakcja promieni X).
Obraz dyfrakcyjny wiązki pozwalający
wyznaczyć stałą sieci z geometrii układu
i znajomości długości użytej fali promieni X

α2
α
Badany kryształ,
którego węzły
krystaliczne
odległe od siebie o
odległość d (stała
sieci) są jak rysy na
siatce dyfrakcyjnej
natomiast
przestrzeń
międzywęzłowa to
odpowiednik
szczelin w tej

d

λ

Wykalibrowana równoległa wiązka promieni
ulegająca dyfrakcji odbiciowej na badanym
krysztale

W mikroskopie elektronowym elektrony wraz ze stowarzyszoną z nimi falę skanują
badaną powierzchnię podobnie jak fotony w mikroskopie optycznym, jednak w nim jest to
ciągły ogląd powierzchni szeroką strugą fotonową, natomiast w elektronowym to przesuw
cienkiej sterowanej wiązki elektronów przez badaną powierzchnię. Zasilanie mikroskopu
elektronowego to kilkadziesiąt kilowoltów (przyjmijmy 50000 [V]) czyli energia kinetyczna
Ek pojedynczego elektronu to 50 [keV] (kiloelektronowoltów) co w przeliczeniu na
klasyczną jednostkę energii [J] wynosi: 50 [keV] = 50 * 1000 (kilo) * 1,6 * 10 -19 [C]
(elektron) * 1 [V] = 8 * 10-15 [J]. Jest to energia nirelatywistyczna więc:
m  v 2 m m2  v 2
p2
Ekin 
 

a to z kolei pozwala na wyznaczenie pędu elektronu:
2 m
2m
2m
m

p  2  m  Ek  2  9,1 1031kg 8 1015J   1,2 10 22 kg   a dalej długość fali
s

34
h
6,7 10 J  s 

 5,6 1012m .
stowarzyszonej z elektronem  
m
pe


1,2 10 22 kg  
s

Jest to teoretyczna granica rozdzielczości mikroskopu elektronowego, czyli o 6 rzędów
(milion razy) większa niż optycznego (długość światła (0,4 – 0,7)*10-6[m] ). W praktyce
powiększenie elektronowe jest mniejsze, najczęściej kilkadziesiąt tysięcy razy, co jest
spowodowane niedoskonałością techniki ale i omówioną później zasadą nieoznaczoności.
Nieco większą precyzję i dokładność mają mikroskopy skaningowe wykorzystujące wtórne
elektrony wybijane z badanego obiektu przez wiązkę skanujących elektronów. Wtórne
elektrony mają nieco krótsze fale ale badana powierzchnia musi być metalizowana.
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W badaniu struktury kryształów wykorzystuje się dyfrakcję odbiciową spełniającą
także klasyczny warunek interferencyjny: d  sin n   n   gdzie n=1; 2; 3 … n to kolejne
rzędy wzmocnienia promieni X , kąt αn tego rzędu znamy z geometrii użytego zestawu
doświadczalnego i znając długość fali λ użytych promieni można wyznaczyć rozstaw d
węzłów sieci krystalicznej. Dla pełnej identyfikacji kryształu koniecznym jest wykonanie serii
doświadczeń dla różnych płaszczyzn krystalizacji w różnej orientacji przestrzennej. Jest to
szczególnie ważne przy poznawaniu struktury nowych stopów nie tylko metalicznych ale np.
półprzewodników itp.
=> do Spisu treści
5. Efekt tunelowy
Efekt tunelowy (tunelowania) jest specyficznie kwantowym efektem charakterystycznym
dla mikroświata i całkowicie sprzecznym z tzw. „zdrowym rozsądkiem” cokolwiek ten termin
oznacza. Dla podkreślenia tej rozbieżności i wyjaśnienia nazwy efektu posłużymy się
porównaniem do makroobiektu.
Makroobiekt np. piłka golfowa
Ek=mv2/2

Mikroobiekt np. elektron w polu
potencjału elektrycznego

Ep=mgh
Ek=mv2/2

rzeczywisty tunel

Klasyczny obiekt o energii kinetycznej Ek
napotkawszy przeszkodę o energii potencjalnej Ep
pokonuje ją wtedy gdy jego własna energia jest nie
mniejsza (większa lub równa) od energii związanej
z barierą. Energia bariery może być energią
potencjalną ciężkości (jak na rys), sprężystości,
elektryczną lub magnetyczną (dwa ostatnie
przypadki dotyczą cząstki ładunkowej).

a)
b)

Ep=eU=eQ/C

+
+
+
+
+
+
+
+
+
„wirtualny”
+
tunel
+
+
Cząstka kwantowa np. elektron o energii
kinetycznej Ek pokonuje barierę potencjału o energii
Ep (na rys to bariera hamującego potencjału
elektrycznego) pokonuje ją dwoma sposobami:
zawsze, tzn. z prawdopodobieństwem 100%, gdy
jej energia jest większa od energii oporu bariery
(przypadek a) ),
z prawdopodobieństwem >0, a mniejszym niż
100% jeżeli jej własna energia jest mniejsza od
energii bariery (przypadek b) ).

Klasyczne ujęcie sposobu pokonywania przeszkody jest logiczne i zgodne ze „zdrowym
rozsądkiem”, czyli po prostu wygrywa silniejszy tzn. ten obiekt, który ma większą energię.
Kwantowo to niech myślący porzucą „logikę i zdrowy rozsądek” i przyjmą rządy faktu
i to nie „bydle” jakiego, tylko faktu doświadczalnego, który zawsze jest wyrocznią absolutną
w fizyce. Doświadczenie jest tu katem logiki zdroworozsądkowej, po prostu cząstka albo
przechodzi czy wręcz przeskakuje barierę przy relacji większościowej jej własnej energii,
albo za przeproszeniem przełazi (czyt. przechodzi z oporami) przy relacji mniejszościowej jej
własnej energii do energii hamującej bariery. Sposób przełażenia przez barierę jest tym
bardziej „łazicki” im gorsza jakościowo jest ta relacja. Wchodząc w „kwantowy mikroświat”
wchodzimy w prawdopodobieństwo kompletnie nieprzewidywalne dla pojedynczego obiektu,
ale dla ich statystycznej ilości to już „inna gatka”.
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Dla stosunkowo niewielkiej różnicy przechodzi duża część (klasycznie nie przechodzi
żadna) kwantowych obiektów i prawdopodobieństwo przejścia bariery jest tylko nieco
mniejsze od 100%.
Dla dużej dysproporcji różnic energii „przełazi” stosunkowo niewiele cząstek (klasycznie
„jeszcze bardziej” nie przechodzi żadna) i prawdopodobieństwo tego faktu jest tylko nieco
większe od 0% , ale jest i to się w zdrowym rozsądku nie mieści.
Oczywiście „sceptycy matematyczni” mogą się zapytać jak to będzie dla relacji
nieskończonej a „realiści fizycy” od razu muszą i mogą ripostować i to na 2 sposoby:
- jak dla poruszającej się cząstki wytworzyć nieskończony potencjał hamujący albo
- jak dla realnego czyli skończonego potencjału zmusić spoczywającą cząstkę do przejścia
bariery bo
tylko w tych dwóch przypadkach może być zachowana relacja nieskończenie większej energii
hamowania od energii aktywnej.
Nie przeszkadza to jednak w praktycznym wykorzystaniu tego zjawiska np. w diodach
tunelowych, gdzie sterownie realną już dysproporcją energii sterujemy przepływem
elektronów.
=> do Spisu treści
6. Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Jest to ostatni z omawianych a jeszcze strawnych dla dobrze nastoletniego umysłu efekt
kwantowomechaniczny, przy założeniu typu „Jaś nie dociekał” i pod warunkiem, że
nastoletni umysł ma na imię Jan. Kto z Was kochani (wybaczcie małe k przy dużym W, ale aż
tak was nie kocham (małe k), choć mogę sobie pozwolić na szacunek (duże W) bo to nic nie
kosztuje) czytelnicy tego „popnaukowego bestselera” wysyłając sms – a zastanawia się nad
działaniem tzw komórki i działaniem telefonii komórkowej. Do rzeczy a dokładnie to do ludzi
myślących bez względu na wiek. Omówienie jak zwykle przez porównanie do klasyki
zachowania makroobiektu, którym tym razem jest piesek do kwantowego makroobiektu, tym
razem to znowu nieśmiertelne fotony lub elektrony (bo ich czas półzaniku (o nim w dalszej
części) jest dłuższy od szacowanego wieku Kosmosu).
Piasek przesypywany przez 2 otwory przelotowe

Fotony ulegające dyfrakcji na dwóch szczelinach

totalne
MAXIMUM
fotonów
lub
elektronów

lokalne
MINIMUM
(dołek)piasku

Piasek tworzy charakterystyczny kąt zsypu (różny dla różnych
substancji). Dla zsypu przez pojedynczy otwór rozkłady są
przedstawione „kolorowymi krzywymi”. Dla zsypu przez 2
otwory stosunkowo bliskie siebie piasek pod obszarem
wykropkowanym musiałby się „zmieścić podwójnie co jest
nierealne”, dlatego przemieszcza się na inny choć wyższy
poziom i wypadkowy kształt „pryzmy zsypowej” przypomina
za przeproszeniem biustonosz.

Fotony lub elektrony padając przez szeroką pojedynczą
szczelinę dają jej obraz a poza nim cień. Jest to statystyczny
rozkład fotonów lub elektronów ( na kliszy fotograficznej lub
ekranie) tworzących charakterystyczny układ prążków
interferencyjnych. Pojedyncze cząstki mogą także padać
w obszarze pomiędzy prążkami, ale jest to znacznie mniej
prawdopodobne.
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Piasek przesypywany przez 2 otwory przelotowe:

Fotony ulegające dyfrakcji na dwóch szczelinach:

Przy przesypywaniu makroobiektów przez
2 otwory odległe od siebie o d zawsze na
symetralnej odcinka d będzie minimum
(lokalne bo ekstremalne będzie na zewnątrz
obydwu otworów) . Wielkość tego
minimum zależna jest od rodzaju substancji
sypkiej (kąta zsypu) i czasu zasypywania.

Przy przejściu fotonów lub elektronów
przez 2 szczeliny o szerokości i odległości
porównywalnej (nieco większej) do
długości fali fotonu lub elektronu zawsze
na symetralnej, będzie ekstremalne
maksimum interferencyjne a pozostałe
lokalne maksima będą rozkładać się
symetrycznie względem niego. Wielkość
tego
głównego
maksimum
w przeciwieństwie do pozostałych nie
zależy od długości fali.

Skrajnie różne zachowania zależą o warunków zewnętrznych np duża ilość elektronów
przechodząc przez stosunkowo szeroką szczelinę (znacznie większą od długości fali
stowarzyszonej z elektronem) daje na ekranie luminescencyjnym (podobnie jak fotony na
zwykłym ekranie) obraz tej szczeliny. Jeżeli chcemy dokładniej zlokalizować elektrony lub
fotony zawężając szczelinę do szerokości porównywalnej z długością fali to pojawiają się
efekty dyfrakcyjne gdzie pojedynczy elektron lokuje się z dużym prawdopodobieństwem
w jednym z prążków dyfrakcyjnych (nie jesteśmy w stanie przewidzieć w którym) ale także
z niezerowym prawdopodobieństwem może znaleźć się w obszarze pomiędzy prążkami, czyli
tracimy możliwość lokalizacji pędu Δpx w kierunku lokalizacji położenia Δx. Ta niemożność
równoczesnej lokalizacji położenia i pędu w tym samym kierunku jest to właśnie jedna
z postaci zasady nieoznaczoności (nieokreśloności) sformułowanej po raz pierwszy przez
uczonego niemieckiego Wernera Heisenberga (1600 – 1600), której ilustrację przedstawiono
poniżej, zaś jej matematyczny zapis jest wynikiem wielu badań doświadczalnych:

x  px 

h

2 

gdzie ostatnie oznaczenie to zwykłe uproszczenie formalne zapisu.
x – kierunek poziomy

Δx1

Δx2

Δp1

Δp2

Elektrony lub fotony zachowują się jak cząstki
(korpuskuły).

Położenie mało dokładne (szeroka szczelina Δx1)
natomiast pęd dobrze określony Δp1≈0 (elektrony
lub fotony poruszają się w kierunku pionowym w
dół bez składowej poziomej pędu).

Elektrony lub fotony zachowują się jak fale.

Położenie bardzo dokładne (wąska szczelina Δx1≈λ)
natomiast pęd dobrze kiepsko określony Δp1>>0
(elektrony lub fotony poruszają się w nieokreślonym
kierunku i mogą znaleźć się w dowolnym z prążków
dyfrakcyjnych lub nawet poza nimi ale ze znacznie
mniejszym prawdopodobieństwem).

=> do Spisu treści
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7. Odkrycie jędra atomu
Po odkryciu kwantyzacji (porcjowania) ładunku (Millikan) i określeniu ładunku i masy
elektronu (Thompson) znalezienie jądra atomu w doświadczeniu opracowanym przez Ernesta
Rutherforda (1871 – 1937) to były 3 milowe kroki w poznawaniu struktury mikroświata. To
ostatnie doświadczenie choć opracowane dość przypadkowo zostało zaklasyfikowanie jako
jedno z 20 najważniejszych doświadczeń w historii fizyki (czyt. cywilizacji technicznej
ludzkości). W pierwotnej wersji chodziło Rutherfordowi o formalne sprawdzenie rozproszeń
cząstek alfa (które znano z naturalnej promieniotwórczości a nie z dokładnej budowy jako
cząstki bardzo przenikliwe) na bardzo cienkiej foli złota. Po zaprojektowaniu tego zestawu
doświadczalnego Rutherford nie przywiązując do niego zbyt wielkiej wagi zlecił jego
wykonanie swojemu asystentowi Mersdenowi, który miał mu tylko przedstawić istotne
wnioski. Zestaw doświadczalny wyglądał następująco:
1

2

3

4

5

Niektóre cząstki α (jedna na miliony)
rozproszone pod kątem większym od
900 względem kierunku pierwotnego
lub nawet odbite wstecznie.

1- źródło α – promieniotwórcze w osłonie ołowianej
2- przesłony ołowiane kalibrujące równoległą ich wiązkę
3- cienka (do kilku warstw atomowych) folia złota, która przy tej „grubości” jest
praktycznie przezroczysta dla światła rozpięta na stałej ramce
4- ekran scyntylacyjny na którym padające cząstki α wywołują krótkotrwałe rozbłyski
światła zw. scyntylacjami
5- stolik obrotowy umożliwiający obrót ekranu ze scyntylatorem wokół „złotego slaydu”
rozpraszającego cząstki α
Animację tego zestawu możesz uruchomić TUTAJ .
Ten zestaw wskutek dużego pochłaniania cząstek α przez powietrze atmosferyczne
znajdował się pod klosze pompy próżniowej. Wynik doświadczenia okazał się jak na
ówczesny stan wiedzy fizycznej o mikroświecie bardzo szokujący. Ponieważ folia złota była
praktycznie przezroczysta dla światła (złoto jest bardzo kowalne i można go „rozprasować”
praktycznie do zerowej grubości) tzn. cząstki (fotony) o masie spoczynkowej równej zeru
i o znikomej w porównaniu do cząstek α energii przechodziły bez znaczącego oporu to tym
bardziej powinny przez folię przepływać cząstki α z odchyleniem co najwyżej
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kilkustopniowym. Już odchylenia pod kątem większym od 450 były nieprzewidywalne,
natomiast obserwowane bardzo sporadyczne odbicia wsteczne to fakt kompletnie
niewytłumaczalny. Twórca doświadczenia skomentował to tak, że niemożliwe jest aby kula
karabinowa czy nawet armatnia wystrzelona w stroną kartki papieru odbiła się od niej
i rykoszetem trafiła strzelca czy artylerzystę. Rutherford początkowo sądził, że jego asystent
wykonujący to doświadczenie po prostu się pomylił i po pierwotnym wykonaniu parę
miesięcy jego wyniki wegetowały w szufladzie mistrz Ernesta. Jednak ciekawość poznawcza
fizyka przez duże Φ (grec. fi) zmusiła go po okresie inkubacji do samodzielnego wykonania
doświadczenia. I natura znowu okazała się powtarzalna: były α – pociski odbite wstecznie.
Nie pozostało nic jak zacząć myśleć nad istotą samej natury, która samej siebie nie okłamuje.
Do tego czasu funkcjonował model atomu Thompsonów zwany często jako „ciasto
z rodzynkami” po naszemu keks, a po ichniemu cake. Ów keks to bliżej nie określona
dodatnia masa (atom jest elektrycznie obojętny a kwant ładunku dodatniego był jeszcze nie
znany) natomiast rodzynki to znane co do masy i ładunku elektrony wykonujące drgania
(oscylacje) wokół chwilowych (mobilnych) położeń równowagi z częstością opisaną prawem
Reileiga – Jeansa czyli mówiąc prościej w bardzo dużym zakresie lecz nie izotropowo.
Przejście cząstki α przez kilka warstw keksu z kilkuset rodzynkami – elektronami z których
każdy miał masę kilka tysięcy (ok. 8000) razy mniejszą po prostu nie mogły zatrzymać
cząstki α (bo ich nie było w wystarczającej ilości) a co dopiero odrzucić ją wstecznie.
Należało znaleźć inne wyjaśnienie, które można streścić w dwóch punktach:
ponieważ cząstka α mimo zostawała odrzucana wstecznie to musiała trafić na znacznie
potężniejszą od siebie cząstkę, którą nazwano jądrem atomu,
ponieważ odbicie zachodziło niezwykle rzadko to rozmieszczenie jąder atomowych
w materii musiało być również rzadkie.
Ilustrację tych przypadków przedstawione są poniżej:
atomowy keks z rodzynkami

Wszystkie 3 cząstki α odchylone
nieznacznie
w
wyniku
zderzeń
z oscylującymi elektronami.

jądrowo – planetarny model atomu

cząstka górna – zderzenia z jądrem (odbicie
wsteczne)
cząstka środkowa – przejście pomiędzy
węzłami sieci kryształu ze znikomym
odchyleniem
cząstka środkowa – przejście blisko jądra
atomu ze znacznym odchyleniem

Symulacja interpretacyjna doświadczenia Rutherforda dostępna jest TUTAJ .
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W wyniku takiego rozumowania powstał jądrowo – planetarny (analogia do Słońca i planet)
model budowy atomu, ale analogia okazała się bardzo „śliska”. O tym już za chwilę.
=> do Spisu treści
8. Budowa atomu wodoru i „jednoelekronowców” wg Bohra
Analogia planetarna choć naturalnie oczywista „poślizgnęła” się na elektrodynamice
klasycznej. W przeciwieństwie do elektrycznie obojętnych planet ładunkowe elektrony są
w otoczce pola elektrycznego, które choć szybkie jak prędkość światła ale przyspieszane
dośrodkowo w ruchu orbitalnym wraz z elektronem musi za nim z tą ogromną choć nie
nieskończoną prędkością nadążać czyli zawsze musi się z inifitezymalnym (baaardzo
krótkim) co prawda czasem spóźniać. Z kolei to opóźnienie to zaburzenie pola (omówione
wcześniej przy emisji promieni X ( Hip – łączka powrotu do emisji prom X)) powoduje ciągłą
emisję promieniowania fotonowego. Emisja fotonów związana jest z kolei ze zmniejszeniem
energii układu jądro – elektron. Reasumując zmniejsza to wartość przyspieszenia
dośrodkowego (siły dośrodkowej) elektronu i ze zmniejszającym się promieniem krzywizny
po spirali powinien elektron zbliżać się do jądra aż do całkowitego upadku. Sugerowałoby to
nietrwałość atomu, tymczasem nic takiego nie zachodzi i atom jest trwałą konstrukcją
naturalną co intuicyjnie dostrzegli już starożytni atomiści nazywając go z greki athomos co
znaczy niepodzielny.
Nietrwały atom klasyczny

+

Trwałość atomu wbrew elektrodynamice klasycznej w prosty
sposób rozstrzygnął duński fizyk Niels Hendrik David Bohr
(1885 – 1962)
wprowadzając 2 postulaty (dziś już
zweryfikowane doświadczalnie więc nazwa postulat jest już
archaiczna) zw. dzisiaj I i II postulatem Bohra. Tworzą one dobrą
tzn. zgodną z doświadczeniem teorię budowy atomu wodoru
i ewentualnie
1 – elektronowców
czyli
jednokrotnie
zjonizowanego helu, dwukrotnie litu, trzykrotnie berylu itp.

I postulat Bohra
Jest to określenie stanów stacjonarnych elektronu w atomie. Dozwolone są tylko te stany
elektronowe dla których spełniony jest warunek: Le  me  ve  re  n 

h
 n   gdzie: Le to
2 

orbitalny moment pędu elektronu, n = 1, 2, 3 … n to po prostu dowolna liczba naturalna
zwana w atomistyce Bohra liczbą kwantową. Elektron na tych stanach orbitalnych po prostu
nie promieniuje.

II postulat Bohra
Jest to określenie warunków przejścia pomiędzy dozwolonymi I postulatem stanami
i związanej z tym emisją lub absorpcją fotonów promieniowania. Elektron może przejść
z niższego na wyższy stan energetyczny absorbując kwant (porcję) energii w dowolnej
postaci lub z wyższego na niższy z emisją (najczęściej samoistną) energii w postaci fotonu
promieniowania elektromagnetycznego. Pomiędzy częstością ν emitowanego lub
absorbowanego kwantu a energiami stanów początkowego En i końcowego Ek istnieje ścisły
związek: h  fotonu  En  Ek  En  k . Jest to formalny zapis tego postulatu.
Ilustrację tych dwóch postulatów przedstawiono poniżej.
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r4

ν2-4
r3
ν2
ν2-3

ν1-4

r2

ν1-3

r1

++
++

ν1-2
Wnioski z modelu Bohra:

Promienie orbitalne: rn  n  r1 gdzie r1≈5,3*10-11[m] to promień pierwszej dozwolonej
orbity atomu wodoru (stanu podstawowego), natomiast kolejne n – te poziomy dozwolone
noszą nazwę stanów wzbudzonych.
2

En 

Energie orbitalne:

E1
n2

gdzie E1≈-13,6[eV] to energia stanu podstawowego

a równocześnie energia jonizacji atomu wodoru. Znak „ – ” przypisuje się dla
kompatybilności matematycznej z doświadczeniem wszystkim stanom związanym, bo aby
uzyskać układ swobodny (o zerowej energii) to jeszcze trzeba dostarczać energii, więc
jedynym rozwiązaniem jest wyjście z poziomu ujemnego. Nie znaczy to jednak, że
jakakolwiek energie jest ujemna.
Częstości ν i długości fal λ emitowanych lub absorbowanych fotonów przy przejściach
orbitalnych:

1 1
 R   2  2  gdzie R=10973731,534[1/m] jest to tzw. stała Rydberga,

n k 
1

zaś k i n to liczby kwantowe poszczególnych krańcowych stanów przejścia. Natomiast
związek częstości fali z jej długością i okresem T jest poprzez prędkość światła c:
predkoscfotonu  c 



T

   .

Wyznacz relacje orbitalne prędkości v i okresów obiegu
T dwoma sposobami:
z wykorzystaniem III prawa Keplera: T2 ≈ r3
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wiedząc, że energia stanu podstawowego (13,6[eV]) to energia całkowita
i suma energii kinetycznej i potencjalnej.
Porównaj wnioski z tych dwóch sposobów obliczeń.
Emisje lub absorpcje fotonów pomiędzy dozwolonymi stanami tworzą ciągi długości lub
częstości zw. seriami widmowymi. Dla przejścia emisyjnego na stan podstawowy lub
1
1 1 
absorpcji ze stanu podstawowego opisanych formułą:
 R   2  2  to seria Lymana.
 1 n
1 k 
Dla przejścia z lub na stan drugi orbitalny (pierwszy wzbudzony) to historycznie odkryta jako
pierwsza przez nauczyciela gimnazjum w Bazylei Balmera, która zawiera 2 linie w zakresie
1
1 
 1
 R   2  2  . Dalej kolejno nazwy pochodzą od ich odkrywców:
widzialnym
 2n
2 k 
Paschena, Bracketa, Pfundta i Humphreisa. Pierwsza z nich jest w nadfiolecie, pozostałe za
wyjątkiem wspomnianych dwóch linii serii Balmera w podczerwieni.
=> do Spisu treści
9. Budowa atomów wg Schrödingera
Wiele faktów doświadczalnych wykazało najpierw niedoskonałości modelu Bohra
a później wręcz sprzeczności. Pierwszą z nich było stwierdzenie 2 razy większej ilości linii
niż wynikało to z teorii Bohra w widmie korony słonecznej i nawet nazwano ten pierwiastek
koronium dopóki nie stwierdzono go na Ziemi, gdzie okazało się, że jest to po prostu hel.
Pozostałe fakty to:
stwierdzenie nieparzystej ilości rozszczepień linii widmowych za wyjątkiem stanu
podstawowego w silnym polu magnetycznym (doświadczenie Zemana) lub elektrycznym
(doświadczenie Starka). Linie drugiego stanu rozszczepiały się na 3 symetryczne
względem tej przy nieobecności pól, trzeciego na 5, czwartego na 7 itd.
rozszczepienie w silnym polu magnetycznym na dwie wiązki symetryczne względem
pierwotnego kierunku
jednej poruszającej się równoległej wiązki elektronowej
(doświadczenie Sterna – Göerlacha).
Doprowadziło to do powstania
modelu atomu opartego na „czystym modelu
matematycznym” zwanym od jego twórcy Erwina Schrödingera (1600 – 1600) równaniem
Schrödingera. Postać matematyczna tego równania we współrzędnych kartezjańskich jest
następująca: i   
2

 x, y , z ,t 
t

2
2
2
 2    x, y , z ,t    x, y , z ,t    x, y , z ,t  



 V x, y , z ,t    x, y , z ,t 
2    x 2
y 2
z 2 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
 i   1 to jednostka urojona nie istniejąca w zbiorze liczb rzeczywistych a istniejąca
w szerszym od rzeczywistego zbiorze liczb zespolonych. Wstęp do liczb zespolonych
omówiony w Dodatkach ( Hip_łączka ).
h
 
to często używany w atomistyce współczynnik powiązany ze stałą Plancka h
2 
i tak specyficznie oznaczony
2
2
2

 x, y, z ,t   oraz  x 2  y 2  z 2  x, y, z ,t  to odpowiednio pierwsza (względem czasu)

t


i druga (względem przestrzeni x, y, z) pochodna cząstkowa z funkcji falowej Ψ(r,t).
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Pochodne, różniczki i całki są dokładniej omówione we Wstępie do rachunku
różniczkowo – całkowego w Dodatkach ( Hip_łączka ) .


  x , y , z ,t  gdzie wektor położenia r 

x

2



 y2  z2 



r
zależny jest od 3 – ch
r



 



współrzędnych kartezjańskich, natomiast we współrzędnych cylindrycznych sam jest
współrzędną (jest to omówione w Kinematyce na stronie 6 ( Hip_łączka )). Natomiast Ψ
to funkcja matematyczna zwana w fizyce falową zależna od czasu i przestrzeni, której
postać warunkuje zachowanie obiektów kwantowych.
V    V x , y , z ,t  to potencjał najczęściej elektryczny i niekoniecznie centralnego pola w


 r , t 



 r , t 



którym znajduje się cząstka kwantowa.
Z dość trudnego przekraczającego limit tego kursu rozwiązanie równania Schrödingera
otrzymuje się właśnie tę postać matematyczną funkcji falowej nie posiadającą jakiejkolwiek
interpretacji fizycznej („czysty formalizm matematyczny”). Dopiero iloczyn tej funkcji
i funkcji do niej sprzężonej (omówionej w liczbach zespolonych) posiada interpretację i to
probabilistyczną (zupełnie tak jakby Pan Bóg trudnił się hazardem). Mianowicie określa
prawdopodobieństwo znalezienia danej cząstki kwantowej w zadanym czasowo
i przestrzennie miejscu w czasoprzestrzeni w danym polu potencjalnym. W przypadku
podstawowego tworu materii jakim jest atom jest to szansa znalezienia elektronu w obszarze
centralnego potencjału kulombowskiego jądra atomu. Graficzną i dość śliską interpretację
tego zmiennego czasoprzestrzennie położenia nazywa się dla atomu orbitalem atomowym.
Animację orbitalu (orbitala niepotrzebne skreślić) podstawowego tzn stanu s możesz uruchomić
TUTAJ , zaś przykłady orbitali później.
Jednak najistotniejszym wnioskiem z rozwiązanie w/w równania i uzyskanej funkcji
falowej dla dowolnego już atomu są aż 3 liczby kwantowe, a nie jedna jak w modelu Bohra.
Liczbami tymi są:
Liczba kwantowa główna oznaczana jako n określając energię całkowitą stanów
elektronowych w atomie. Stany te zwane jako stany główne oznaczane są w spektroskopii
atomowej i molekularnej jako K, L, M, N, P, Q, R, S (i tu się kończy obecnie Układ
Okresowy Pierwiastków) a chemii po prostu (moim zdaniem za prosto) jako 1, 2, 3 … 8.
Teoretycznie to liczba n może przyjmować ∞ wiele naturalnych wartości czyli
n   1,2,3..... , ale natura nie lubi teoretyzować i oszczędnie wybrała zamiast
przewróconej ósemki, zwykłą ósemkę, tylko pierwszych 8 naturalnych wartości czyli
n   1,2,3.....8  tyle ile okresów w Układzie Okresowym.
Liczba zwana poboczną l (el) określająca wartość orbitalnego momentu pędu elektronu L,
który może przyjmować wartości: Le  me  ve  re  l  l  1   (w modelu Bohara było
Le  me  ve  re  n   i liczba n określała poziomy energetyczne i wartość orbitalnego
momentu pędu). Liczba poboczna l może przyjmować wartości zależne od liczby głównej
n w następujący sposób: l  0,1,2,3.....n  1 . Jest to także n wartości, z tą różnicą,
że minimalna wartość l=0 występuje w każdym ze stanów elektronowych, natomiast
maksymalna l=n-1 występuje tylko w ostatnim n – tym stanie. W przypadku spektroskopii
i chemii występuje tu tym razem zgodność oznaczeń podstanów (podpoziomów)
elektronowych tzn. dla l=0 (stan s podstawowy), l=1 (stan (orbital) p), l=2 (stan d), l=3
(stan f) i tu w zasadzie natura kończy swój wybór, choć dla n wybrała 8 możliwości to dla l
tylko 4. Dlaczego tak jest spróbuję wyjaśnić później.
Liczba kwantowa zwana magnetyczną oznaczana jako ml i opisująca wspomniane
wcześniej rozszczepienia poziomów w polu magnetycznym (Zeman) i elektrycznym
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(Stark). Liczba ta powiązana z kolei z liczbą poboczną l w następujący sposób:
ml  0,1,2,3.....  l , czyli 2n – 1 wartości całkowitych (poprzednie liczby miały
tylko wartości nieujemne). Liczba magnetyczne określa wartość składowej rzutu
orbitalnego momentu pędu Le elektronu na ten wyróżniony polem magnetycznym lub
elektrycznym kierunek (jest to jedyna metoda orientowania przestrzeni dla materii, gdyż
prośbą a nawet groźbą po prostu się nie da). Ta składowa oznaczana jako Lm może
przyjmować wartości: LZ  ml   , które mogą przyjmować orientacją zgodną z polem
(ml>0), przeciwną do pola (ml<0) lub po prostu równą zeru (ml=0).
W jaki sposób elektron z trzech
swoich dodatnich wartości tj. masy me, prędkości ve i promienia toru re oraz ich iloczynowej
kombinacji jednym słowem dwa słowa momentu orbitalnego Le potrafi uzyskać wartość
zerową w stanie podstawowym s i pozostawmy to jako jego słodko – kwantową tajemnicę.
Tylko po cichu jako ludzie (Homo) myślący (Sapiens) i opisujący matematycznie jego
rzeczywiste, kwantowe i zgodne z doświadczeniem zachowanie musimy sobie zdać sprawę
z nieudolności tego wymyślonego przez nas zapisu a może po prosu jesteśmy jeszcze Homo
Ledwo Sapiens. W ogóle w mechanice kwantowej dobrze jest logikę myślowa trzymać na
dystans i bezkrytycznie przyjąć fakty jako wyrocznię.
bo zwątpisz w edukację

stan N lub 4 dla n = 4,
złożony z trzech
podstanów s, p, d, f …. itd

pole magnetyczne o indukcji B
zwrócone umownie
w stronę osi O – Z

stan M lub 3 dla n = 3, złożony z trzech
podstanów s dla l = 0, p dla l = 1
i d dla l = 2, rozszczepialny magnetycznie na
5 podpoziomów bo ml = -2,-1,0,+1,+2

stan L lub 2 dla n = 2, złożony z
dwóch podstanów s dla l = 0 i p dla l
= 1, rozszczepialny magnetycznie na
3 podpoziomy bo ml = -1,0,+1

++
++

stan K lub 1 dla n=1, złożony tylko
z jednego podstanu podstawowego s dla
l=0, nierozszczepialny magnetycznie i
elektrycznie bo ml=0

Porównując wizję (bo jest to tylko wizja pewnie nie mająca wiele wspólnego
z rzeczywistością, którą nie wiadomo czy w ogóle zobaczymy bo zgodnie z zasadą
nieoznaczoności lokalizując położenie elektronu zmieniamy w nieprzewidywalny sposób jego
pęd) graficzną modeli Bohra i Schrödingera, można zauważyć różnicę. Z kolei identyfikując
pęd elektronu (pośrednio energię) z dokładnością Δp rozmywamy jego położenie, które staje
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się widoczną w tle pod rozszczepionymi poziomami kombinacją tylu fal elektronowych
i cały poziom po prostu jest rozmyty z dokładnością Δx = h/2π*Δp .
Dla pierwszych 4 stanów modelu Bohra i Schrödingera dla orbitalnego momentu pędu
uzyskamy następujące wyniki, pamiętając, że w bohrowskim wodorze kolejne stany to
wzbudzenia elektronowe a w dowolnym schrödingerowskim atomie to ustalone konfiguracje
elektronowe warunkujące miejsce atomu w Układzie Okresowym pierwiastków (nr okresu to
ilość obsadzonych w całości lub częściowo poziomów w atomie).
poziom
Bohr
Schrödinger
główny
L  n
L  l  l  1   składowa na kierunek B LZ  ml   MAX el / poz
poziomy
Podpozio1my orbitalne i rozszczepione magnetycznie
wzbudzone
K: n = 1 L1 1 
s: l = 0 L0  0  0  1    0  
ml = 0 LZ  0   2 elektrony

L: n = 2

L2  2  

pierwiastki 1 okresu (H, He)
s: l = 0 L0  0  0  1    0   ml = 0 LZ  0  

2 elektrony

p: l = 1 L1  1 1  1    2   ml = +1 LZ  1  2 elektrony
ml = 0 LZ  0   2 elektrony
ml = -1 LZ  1  2 elektrony

M: n = 3

L3  3  

pierwiastki 2 okresu (Li, Be, B, C, N, O, F, Ne)
s: l = 0 L0  0  0  1    0   ml = 0 LZ  0   2 elektrony
p: l = 1 L1  1 1  1    2   ml = +1 LZ  1  2 elektrony
ml = 0 LZ  0   2 elektrony
ml = -1 LZ  1  2 elektrony
d: l = 2 L2  2  2  1    6   ml = +2 LZ  2   2 elektrony
ml = +1 LZ  1  2 elektrony
ml = 0 LZ  0   2 elektrony
ml = -1 LZ  1  2 elektrony
ml = -2 LZ  2   2 elektrony

N: n=4

L4  4  

pierwiastki 3 okresu (Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar)
To już Twój Drogi Czytelniku problem !!! !! !
pierwiastki 4 okresu (K, Ca, Sc, Ti, … Kr)

Graficznie dla modelu Schrödingera można to przedstawić następująco:

Jan Magoń

Podstawy fizyki współczesnej

Edu_Mag

4 pierwsze momenty orbitalne i ich składowe
BZ

BZ

EZ

LZ4=+2*h

LZ2=+1*h

L1=1.41*h

LZ 0=0*h

LZ2=+1*h
LZ0=0*h

LZ1=-1*h

LZ1=-1*h
BZ

EZ

EZ

R(128e) Konfiguracje
elektronowe
Q(98e)
------P(72e)
---O(50e)
---------- 16r
-L2=2.45*h
N(32e)
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-----

4f(14e)

-

- ----

LZ3=-2*h

LZ6=+3*h

---- ----

LZ 4=+2*h

9r

LZ2=+1*h

4d(10e)
--

5s(2e)

4p(6e)

3d(10e)
--

-

-M(18e) ----

4s(2e)

3p(6e)

--

LZ0=0*h

5p(6e)

3s(2e)

L3=3.46*h

4r

-

1r

-

L(8e)

LZ3=-2*h

+

LZ 5=-3*h

+

------

K(2e)

Bohr

2p(6e)
2s(2e)
-+

+

LZ1=-1*h

1s(2e)
Schrodinger

Moment orbitalny dla l = 0 o wartości L = 0 * ( h / 2 * π ) jest oczywiście nie do interpretacji
nie tylko graficznej ale i jakiejkolwiek, to po prostu czysto kwantowa wartość.
W rzeczywistej strukturze atomowej co jest pokazane na drugim gifie tylko pierwsze 3
poziomy główne są rozdzielone od siebie pasmem energii wzbronionej, natomiast 4 poziom
po rozszczepieniu magnetycznym „zachodzi” na poziom 3 tzn. z fizycznego punktu widzenia
ma stan 4s ma niższą energię od stanu 3d a w konfiguracji elektronowej jak i w większości
zdarzeń obowiązuje MINIMUM energetyczne.
Także rozrysowane na pierwszym gifie oddzielne stany orbitalne
elektronów to w atomie z 4 okresu nałożenie się wszystkich podstanów,
które może wyglądać jak po lewej stronie , czyli jest to po prostu niepełna
„kula atomowa” składająca się z kilku rozmytych sfer o różnej grubości
(jeden z możliwych „pełnych atomowych” orbitali).
Wspomniane na wstępie tego podrozdziału rozszczepienie wiązki elektronowej
w doświadczeniu Sterna – Gerlacha zostało potwierdzone w miarę doskonalenia technik
spektralnych. Okazało się bowiem, że każda z rozszczepionych już magnetycznie lub
elektrycznie linii jest jeszcze układem podwójnym (dubletem) blisko siebie leżących linii.
Lecz na to rozszczepienie teoria Schrödingera nie miała i dotąd nie ma odpowiedzi. Dla
kompatybilności opisu formalnego z doświadczeniem wprowadzono czwartą liczbę
kwantową nie wynikającą z rozwiązanie równania Schrödingera i nazwano ją liczbą spinową
oznaczając przez s. Przyjmuje ona tylko jedną wartość s=1/2. Własny moment pędu elektronu
3
nazwano spinem S a jego wartość wyznaczono na: S  s  s  1   
 .
2
Nie należy utożsamiać spinu jako obrót własny elektronu (podobnie jak ruch wirowy
(dobowy) Ziemi), gdyż dla znanych masy i promienia elektronu oraz wartości spinu prędkość
liniowa na powierzchni elektronu kilkaset razy przewyższa prędkość światła a to znaczy, że
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masa powierzchniowa elektronu powinna być nieskończona. UPSS !!! !! ! to jedyny możliwy
komentarz do zagadnienia. Po prostu przyjąć, że jest to czysto kwantowy efekt, czyli
kompletnie nie wyobrażalny. Umownie przyjęto dwa kierunki spinu 1 – w górę i 2 – w dół, bo
zawsze były tylko 2 przeciwne orientacje. W polu magnetycznym tę orientację spinu opisuje
magnetyczna liczba spinowa o dwóch wartościach ms1 = +1/2 i ms2 = -1/2, natomiast
składowe spinu na ten wyróżniony kierunek są także dwie o wartościach: SZ   s   ,
gdzie znakowi „+” odpowiada spin górny a znakowi „–” spin dolny (lub odwrotnie) .
O kształcie orbitalu decyduje czasoprzestrzenna zmienność momentu całkowitego elektronu.

Graficzne przykłady różnych orbitali

Maksima prawdopodobieństw znalezienia elektronów
w poszczególnych stanach w zadanej odległości od jądra atomu.
maksimum prawdopodobieństwa stanu 1s w odległości r (rozmiar atomu wodoru), stanu
2s w odległości 5r a stanu 3s w odległości 12r od jądra atomu.

maksimum prawdopodobieństwa stanu 2p w odległości 4r,
stanu 3p w odległości 12r .

maksimum prawdopodobieństwa
stanu 3d w odległości 9r .

Te ilustracje prezentują niektóre zaszerpnięte z różnych literatur przykłady interpretacji
modelu Schrödingera. Należy jednak zawsze pamiętać, że jest to tylko wyobraźnia, bo
w mikroświecie i makroświecie możliwości empirycznego (doświadczalnego) poznania są na
granicy błędów pomiarowych a w miarę ich pokonywania jest naturalna blokada pod nazwą
zasada nieoznaczoności.
Mikroświatem atomu rządzi jeszcze jedna istotna zasada sformułowana przez Wolfganga
Pauliego (1600 – 1600) i nazwana na cześć jej twórcy zakazem Pauliego lub zasadą
wykluczania. Zgodnie z nią w atomie nie mogą współistnieć elektrony posiadające identyczne
wszystkie cztery liczby kwantowe (n, l, ml, ms).
W pierwszym okresie n=1 znajdują się tylko dwa pierwiastki:
1 – elektronowy wodór o charakterystyce kwantowej: [(1, 0, 0, + lub – 1/2) = 1s] oraz
2 – elektronowy hel o elektronach:
[e1(1, 0, 0, +1/2) i e2(1, 0, 0, -1/2) = 1s].
Okres drugi n=1 i n=2 zaczyna
3 – elektronowy lit o elektronach:
[e1(1, 0, 0, +1/2) , e2(1, 0, 0, -1/2) = 1s]
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i [e3(2, 0, 0, + lub – 1/2) = 2s] a kończy
10 – elektronowy neon o elektronach: [e1(1, 0, 0, +1/2), e2(1, 0, 0, -1/2) = 1s],
[e3(2, 0, 0, +1/2), e4(2, 0, 0, -1/2) = 2s],
[e5(2, 1, 0, +1/2), e6(2, 1, 0, -1/2), +
e7(2, 1, +1, +1/2), e8(2, 1, +1, -1/2), +
e9(2, 1, -1, +1/2), e10(2, 1, -1, -1/2) = 2p].
itd a do uranowców lub jeszcze dalej do 108 pierwiastka.
Cząstki kwantowe a w tym wypadku elektrony są pomiędzy sobą nierozróżnialne w atomie
na danym poziomie a identyfikacja liczbami kwantowymi jest po prostu umowna (6
elektronów poziomu p nie jest pomiędzy sobą rozróżnialnych podobnie jak 2 elektrony
poziomu s). Jeżeli ostatni poziom zwany walencyjnym jest w maksymalnej dopuszczalnej
obsadzie to jest to grupa zw. gazy szlachetne ponieważ występują tylko w postaci gazów 1 –
atomowych i nie biorą udziału w reakcjach chemicznych. Przy niepełnej obsadzie stanu
walencyjnego to atomy aktywne chemicznie, bo wiązania cząsteczkowe tworzą pomiędzy
sobą tylko powłoki walencyjne. Jeżeli powłoka walencyjna jest zapełniona w ilości mniejszej
jak ½ maksymalnego obsadzenia (pierwiastki typu metalicznego) to w wiązaniu oddaje te
elektrony jako wiążące cząstkę a po jej rozpadzie pozostaje już z ich brakiem jako jon dodatni
(kation); jeśli obsada przekracza ½ maksimum obsady (pierwiastki typu niemetalicznego) to
atomy w związku raczej pobierają elektrony i po rozpadzie cząstki pozostają z ich nadmiarem
jako jony ujemne (aniony) np.
1 elektron wiazania

Na



Cl  Na 1  Cl 1

Zapełnienie w ilości ½ to grupa zwana półprzewodniki. Z podobieństw budowy atomowej
wynika podobieństwo zachowań reakcji chemicznych i to doprowadziło Mendelejewa do
opracowania tablicy pierwiastków zw. Układem Okresowym i przewidzenia wolnych miejsc
na jeszcze nieodkryte pierwiastki.

Wzmianka o widmach cząsteczkowych i cząstkach elementarnych.
Pomimo dużych niedoskonałości model Schrödingera jest podstawą do analiz widm
cząsteczek (molekuł). Molekuła oczywiście ma sens jeżeli składa się co najmniej z dwóch
atomów i przypomina układ typu sportowy hantel symetryczny jeżeli jest złożona
z identycznych atomów np. O2, N2, H2, Cl2 lub asymetryczny np. CO, OH-1 lub
wieloatomowa np. meten CH4, amoniek NH3, dwutlenek węgla CO2, para wodna H2O.
Dokładnie poznane są dopiero niektóre molekuły 2 – atomowe, natomiast wieloatomowe
jeszcze czekają w kolejce do poznania ale do tego celu potrzeba więcej fizyków w ogólności
a spektroskopistów w szczególności. Analiza spektralna światła, podczerwieni lub nadfioletu
pozwala uzyskać tak dużą ilość (zagęszczenie) linii na jednostkę długości widma na kliszy
fotograficznej, że linie te tworzą pasma liniowe, stąd nazwa typu widma cząsteczkowego jako
widmo pasmowe. Aby uzyskać widmo pasmowe należy wykonać lampę z bardzo rozrzedzoną
para uzyskaną z badanych cząstek (bez obcych domieszek co jest daaardzo trudne) i pobudzić
do świecenia (najczęściej wysokim napięciem) lub dla ciał stałych wykonać z badanej
substancji elektrody i przepuścić przez nie niskonapięciowy i wysokoprądowy łuk
elektryczny analizując uzyskane światło.
Przyczyną tak dużego zagęszczenia linii jest fakt, że w molekule nie tylko mamy dozwolone
przejścia elektronowe ale wykonuje ona oscylacje (drgania) w kierunkach tworzących ją
atomów oraz rotacje najczęściej wokół środka masy molekuły ale także rotacje
międzyatomowe. Zarówno przejścia elektronowe a tomach molekuły jak i jej oscylacje oraz
rotacje nie zachodzą swobodnie lecz są to stany dyskretne (skwantowane). Największej
wartości kwanty wymienionych energii są przy przejściach elektronowych, o około rząd
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wielkości mniejsze są oscylacje drobiny (cząsteczki) i kwanty rotacyjne także o rząd mniejsze
od oscylacji.

Widmo pasmowe
2-atomowej cząstki

Elktronowo

Ocsylacyjno

Rotacyjne

Dla łatwiejszego rozróżnienia linie emisyjne przejść elektronowych zaznaczono na czarno,
oscylacyjnych na niebiesko a rotacyjnych na czerwono. W rzeczywistym widmie na kliszy
fotograficznej widok jest monobarwny (jak szare widmo w środku). Często jest większe
prawdopodobieństwo oscylacji czy rotacji niż przejść elektronowych więc grubość linii na
kliszy, która jest jego miarą też nie jest wskaźnikiem, czy jest to linia emisji fotonów
z przejścia elektronowego, oscylacyjnego czy rotacyjnego. Analiza widm to szczególnie
ważna dziedzina przy poznawaniu własności nowych substancji.
W przeciwieństwie do rozwijającej się dynamicznie analizy spektralnej fizyka cząstek
elementarnych rozwija się wolno. Przyczyna tego faktu jest dość prozaiczna, mianowicie
spektrometr nawet dobrej klasy może mieć każdy a przynajmniej każda uczelnia, natomiast
do badań struktury i oddziaływania cząstek elementarnych konieczne są akceleratory
(przyspieszacze), przyspieszające cząstki do bardzo dużych energii a tych jest na Ziemi mało.
W końcu akcelerator to nie broń, którą każdy potrzebuje, choć nie bardzo wiem po co. Do
opisu cząstek elementarnych używa się wielu specyficznych dla nich parametrów jak izospin,
dziwność itp. ale najważniejszym jest przedyskutowany wcześniej spin a dokładnie to jego
wartość z podziałem na 3 kategorie:
Oktet mezonowy
i jego kwarki składowe

park

nark

-1/3

+2/3

lark

Grupy cząstek elementarnych

lark

+1/3

+1/3

lark

-1/3

1-fotony:światło,X,gamma
2-leptony:neutrina
elektrony
miony
3-hadrony
3a-mezony: piony
kaony
3b-bariony: protony
neutrony
hiparony

nark

park

park

+1/3

-2/3

park

nark

+1/3

park

nark

+2/3

-1/3

nark

-2/3

+2/3

-1/3
lark
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1 grupa fotony to cząstki o zerowym spinie.
2 grupa to cząstki o spinie ułamkowym.
3 grupa to cząstki o spinie całkowitym.
Każda z cząstek jest kombinacją odpowiedniej ilości kwarków i antykwarków (na rys opisane
z podkreśleniem dolnym). Większość z nich to cząstki o bardzo krótkim czasie życia (rzędu
10-dwucyforwej[s]) ale na ich poznanie potrzeba czasu rzędu 10+dwucyfrowej[s], czyli kawał życia.
Reakcje zachodzące w mikroświecie cząstek elementarnych są sporadyczne i bardzo
krótkotrwałe, ale zawsze spełniona jest zasada zachowania ładunku elektrycznego.
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4s
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K
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19

K
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+
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Formalizm
Wulgaryzacja chemiczna
matematyka

=

42
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,

(alfabet Morse a)

Blues fizyka
Reakcje mikroświata cząstek elementarnych, gdzie jedna cząstka rozpada się na inne mniejsze
można porównać z powyższym rysunkiem, gdzie każdy kolejny atom (na rys. potas K) jest
rozszerzeniem elektronowym i nukleonowym zamkniętego atomu gazu szlachetnego
zamykającego okres poprzedni (na rys. argon Ar). Podobnie cząstka elementarna rozpada się
na mniejsze względnie trwałe tzn. o dłuższym czasie życia; także omawiane za chwile reakcje
jądrowe podlegają podobnym schematom.
=> do Spisu treści
10. Promieniowanie fotonowe ciał
Każda zmiana położenia elektronu w atomie z poziomu wyższego na niższy wiąże się
z emisją fotonu unoszącego nadwyżkę energetyczną stanów krańcowych przejścia. Aby
zrozumieć ideę promieniowania emisyjnego ciał siedząc przy kominku wyobraźmy sobie
w akcji podstawowe akcesorium kominkowe pod nazwą pogrzebacz, którym w prosty sposób
(przez pogrzebanie) dostarczmy tlenu do paleniska. Jeżeli przez nieuwagę pozostawimy
pogrzebacz w palenisku to najpierw będzie on ciepły (mówiąc językiem fizyka zaczyna
promieniować w podczerwieni (podczerwień = potocznie mówiąc ciepło) ), potem zaczyna
świecić (promieniuje w zakresie widzialnym) ale emisja w poczerwieni staje się także
większa, przy czym barwa światła zmienia się od ciemno czerwonej, poprzez pomarańczową
do jaskrawo białej (czyli w całym zakresie widzialnym). Badając poszczególne fragmenty
widma (podczerwień i światło widzialne w różnych zakresach) i odkładając na wykresie
wartość natężenia promieniowania (ilości fotonów) w funkcji częstości (lub długości fali)
emitowanego promieniowania dla różnych temperatur otrzymamy wykres zbliżony do tego po
prawej stronie.
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Promieniowanie fotonowe ciała doskonale czarnego.
Natężenie promieniowania I ( λ, T )

I ( λ, T1 )
I ( λ, T2 )
I ( λ, T3 )
I ( λ, T4 )

Długość fali λ

T1 > T2 > T3 > T4

Dla zobrazowania promieniowania ciał wprowadzono pojęcie ciała doskonale czarnego (cdcz)
jako obiektu, który pochłania całość padającego na nie promieniowania oraz
wypromieniowuje całość wytworzonego w jego wnętrzu promieniowania. W warunkach
ziemskich cdcz jest sadza, czyli mikrokryształki węgla. Prostym doświadczeniem można
wykazać obiekt o większej zdolności pochłaniania niż sadza. Tym obiektem jest po prostu
dziura – głęboki kanał wykonany w pojemniku z sadzą (rys po lewej stronie). Choć podające
na sadzę fotony są w większości absorbowane powodując wzrost temperatury (energii
wewnętrznej) sadzy, to sporadycznie zdarzają się fotony odbite (czarne strzałki). Wpadające
do kanału w sadzy fotony (białe strzałki) ze względu na większą ilość odbić mają mniejszą
szansę odbicia i reemisji, dlatego przez kontrast z resztą sadzy otwór wydaje się czarniejszy.
Z podanego wykresy wynika wiele istotnych wniosków:
Całkowite natężenie promieniowania zależne jest od danej temperatury obiektu
promieniującego a dokładniej proporcjonalne do jej 4 – tej potęgi co można zapisać:

E   0, , T  const     T 4 gdzie σ=5,699*10-8[W/m2K4] nosi nazwę stałej

Stefana – Boltzsmana podobnie jak całe prawo całkowitej emisji je opisujące. Prawo to
dotyczy tylko termoemisji i nie stosuje się do fotoluminescencji, chemiluminescencji czy
elektroluminescencji.
W miarę wzrostu temperatury emisji maksimum promieniowania przemieszcza się
w stronę fal o mniejszej długości (większej częstości). Jest to zależność liniowa, którą
nazywa się czasem prawem przesunięć Wiena od nazwiska jego odkrywcy. Zależność tę
można zapisać:  max  T  const  2,897 103 m  K  .
Ogólne prawo emisji zwane prawem Plancka opisujące wąski przedział energii emisji e(dλ,
T) dla bardzo małego przedziału dλ w danej temperaturze T, czyli po prostu punkty
krzywej
doświadczalnej
emisji.
Wzór
Plancka
ma
postać:

e , T   d 

C1

5

e

C 
 2 
  T 

 d gdzie C1 i C2 to stałe zależne od rodzaju ciała

promieniującego . Z prawa tego można wyprowadzić wspomniane wcześniej szczegółowe
prawa ale metodami rachunku różniczkowo – całkowego przekraczającego zakres tego
kursu.
Najbardziej ogólnie trzeba powiedzieć, że zdolność emisyjna danego ciała jest równa jego
zdolności absorpcyjnej oraz, że obydwie z nich zależą od rodzaju ciała. Prawa te pozwalają
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np. wyznaczyć temperatury zarówno ziemskich obiektów jak i odległych jak gwiazdy czy
galaktyki z pomiarów ich emisji.
=> do Spisu treści
11. Budowa jędra atomu wg modelu kroplowego
Odkrycie jądra atomu dało intensywne impulsy wielu naukowcom do tworzenia
poprawnych tzn. zgodnych z doświadczeniem modeli jąder atomu. Pomimo, że brak spójnego
i jednolitego modelu to jednak nie przeszkodziło głupocie (nie bójmy się tego słowa) ludzkiej
wykorzystać tego na zagładę innych. Nuklearny smród spod Hiroszimy i Nagasaki (gdzie bez
jakiejkolwiek uzasadnionej strategicznie potrzeby użyto bomby jądrowej) sprawia, że nawet
pokojowe wykorzystanie energii jądrowej (nuklearnej) ma więcej przeciwników niż
zwolenników.
Wyjaśnienie sił i potencjałów oddziaływań jądrowych zawdzięczamy japońskiemu
fizykowi Hideki Yukawie (1907 – 1981) za co został noblistą. Opisujący te oddziaływania
potencjał nazwano potencjałem Yukawy VY opisany formalnie zależnością: VY  C  e
Bardziej istotnym przedstawieniem potencjału Yukawy jest jego postać wykreślna:

 r

Z poziomu około 3rj występuje wzrastające przyciąganie
nukleonów, wewnątrz jądra ustala się minimalna odległość
dystansowa poniżej której występuje bardzo silne odpychanie
nukleonów.
Proton na przejście w pobliże jądra atomu musi pokonać o 6
rzędów wielkości mniejszą barierę odpychającego potencjału
kulombowskiego +Vc a z odległości 3rj jego oddziaływanie z jądrem
atomu jest identyczne jak neutronu.
Neutron cząstka najbardziej podatna na penetrację jądra atomu.
Z poziomu odległości 3rj, gdzie rj to promień jądra atomu jest
gwałtownie wessana do wnętrza jądra wywołując przemianę
izotopową lub inną reakcję jądrową.
Elektron do zainicjowania reakcji jądrowej musi występować
w towarzystwie neutrina cząstki o znikomej bliskiej zeru masie co
jest niezwykle mało prawdopodobne, dlatego występuje tylko
praktycznie reakcja emisji elektronowo – neutronowej.

Oddziaływania jądrowe mają charakterystyczne cechy różne od pozostałych oddziaływań.
cechami tymi są:
krótkozasięgowość ograniczona skutecznie do 3 – ch rozmiarów jądra rj≈10-15[m]
niezależność od ładunku elektrycznego nukleonu identyczne w relacji: p – p , n – n , p – n ,
gdzie p – symbol protonu a n – symbol neutronu
mają tzw. zdolność wysycania (od słowa syty), czyli pojedynczy nukleon w jądrze
oddziałuje tylko z najbliższym (bezpośrednim) swoim otoczeniem nukleinowym a nie z
dalszymi nukleonami (oddziaływanie się wysyca).
Symulację działania potencjału Yukawy na cząstki wywołujące przemiany jądrowe można
uruchomić TUTAJ .
Model kroplowy o niezbyt utrafionej nazwie zakłada przypadkowe, całkowicie
chaotyczne rozmieszczenie nukleonów w jądrze i również przypadkowy rozpad jądra na
fragmenty, podobnie jak duża kropla może być złożona z mniejszych i na te mniejsze może
się rozpadać. Skład jądra warunkują różne przyczynki (udziały) zależne od ilości i rodzaju
nukleonów ale omówienie dokładniejsze przekracza ramy tego kursu. Istotnym jest tylko
wniosek co do rozmiaru jądra atomu rj wyznaczany doświadczalnie m.in. w doświadczeniach
nad rozproszeniem cząstek α na foliach różnych pierwiastków. Rozmiar jądra spełnia relację:
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r j  r0  3 A , gdzie A to liczba masowa danego izotopu co w praktyce oznacza ilość
nukleonów (protonów + neutronów). Przy tym wniosku można wykazać stałość gęstości γj
materii jądrowej (nukleonowej), przyjmując masę jądra jako: m j  A  m gdzie m – to
średnia masa nukleonu (większa od masy protonu mp a mniejsza od masy neutronu mn ale nie
średnia arytmetyczna ze względu na większą ilość neutronów niż protonów ). Oto dowód:
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Tę stałą wartość, która jest także p przybliżeniu równa gęstości gwiazd neutronowych
(kwazarów) proszę wyznaczyć znajdując np. w Internecie odpowiednie dane.
Mając powyższe obliczenie wyznacz rozmiar Słońca jako
gwiazdy neutronowej, oraz gęstość czarnej dziury wiedząc co jest fizycznie nierealne
(podobnie jak neutronowe Słońce) ze względu na jego znikomą masę, że wtedy jego
promień miałby wartość 3 [km] .
Model kroplowy dość dobrze przewiduje mechanizm reakcji jądrowych (naturalnych lub
sztucznych), które ogólnie można podzielić na:
rozpady jądrowe (odpowiednik chemicznych(atomowych) reakcji analizy) typu α, β - , β+ ,
γ , neutronowy.
syntezy jądrowe (odpowiednik chemicznych(atomowych) reakcji syntezy) podobnych
typów tylko wychwyt β- i β+ jest bardzo mało prawdopodobny ze względu na konieczne
współistnienie odpowiednio negatonu z antyneutrinem i pozytonu z neutrinem.
Symbolicznie poszczególne typy reakcji można zilustrować jak poniżej natomiast animację
rozpadu α możesz wywołać TUTAJ :
Podobnie jak w reakcjach chemicznych obowiązuje zgodność liczb atomowej Z i masowej A
po obydwu stronach reakcji jądrowej.
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-

e + z+1 Z +

e+

+
++
+

Emisja
beta minus

neutrina i energia

V + neutrina i energia

+

++

p ===> +10e + 01n + neutrino

Emisja
beta plus

+

Napisz wykorzystując dowolny typ wymienionych reakcji
tzw. reakcję „kamienia filozoficznego”, tzn. zamiany dowolnego pierwiastka w złoto,
która na gruncie fizyki jądrowej jest bajką z morałem, który polega na tym, że jej koszt
energetyczny przekracza wielokrotnie cenę złota ale w jej napisaniu to nie przeszkadza.
W reakcjach typu β- i β+ zachodzi transformacja (z udziałem elektronów i neutrin)
odpowiednio neutronu w proton i protonu w neutron.

Naturalny rozpad promieniotwórczy.
Promieniotwórczość jako zjawisko została odkryta przez francuskiego fizyka Andre
Beckquerela (1852 – 1908) jednak największe zasługi w zakresie poznania praw nim
rządzących przypada Polsko – Francuskiemu małżeństwu Marii Skłodowskiej – Curie (1867 –
1934) i Piotrowi Curie (1859 – 1906). Formuła opisująca naturalną tendencję sporej części
tzw. naturalnie promieniotwórczych pierwiastków do fragmentacji na pierwiastki (izotopy)
potomne ze wspomnianymi wcześniej typami reakcji ma postać: N t   N0  e
gdzie
N(t) to ilość jąder macierzystych (przed rozpadem) pozostałych po czasie t, N0 to początkowa
ilość jąder macierzystych (w chwili t=0), e podstawa logarytmów naturalnych (stąd ta nazwa
 t
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bo opisują naturalny rozpad), λ to tzw. stała rozpadu zależna od rodzaju substancji
promieniotwórczej, przyjmuje bardzo różne wartości wyznaczane eksperymentalnie. Istotnym
choć wprowadzonym sztucznie jest tzw. czas półzaniku (półrozpadu) T1/2 , czyli czas po
którym ilość jąder zmaleje dwukrotnie N(t)= N0/2. Po krótkich przekształceniach uzyskamy
ln 2 0.693
związek stałej rozpadu λ z czasem półrozpadu T1/2 jako: T1 / 2 
. Postać




wykreślna prawa rozpadu promieniotwórczego ma postać:
N(t)
N0



1. Rozpad izotopu o początkowej ilości jąder N0
i czasie półrozpadu T1/2.

2. Rozpad izotopu o tej samej
początkowej ilości jąder N0 i czasie
półrozpadu 2T1/2 w porównaniu do
rozpadu 1.

N0/2

N0/4
N0/8
N0/16

0

T1/2

2 T1/2

3 T1/2

4 T1/2

t

Jak brakiem czegoś można związać coś innego?
Przypomina to słynne powiedzenie, że z pustego i Salomon nie naleje, do pełnego zresztą
także nie doleje. A jednak są rzeczy o których królowi Salomonowi się nie śniło, choć on jako
jeden z niewielu wolał mądrość od bogactwa dlatego dostał jedno i drugie a dodatkowo
spokój i pokój w swoim królestwie. Pierwszym, który opracował naukowo znikanie materii
na rzecz energii był Albert Einstein (1000 – 1000) pisząc powtarzane przez wielu bezmyślnie
E  mc2 . W przypadku jądra atomu to właśnie jest główny mechanizm jego stabilności.
Faktem niezbitym tj doświadczalnym jest to, że zmierzona spektrometrem masowym masy
jąder atomowych (nuklidów) mj1 są zawsze mniejsze od sumy mas mj2 tworzących go
nukleonów o wartość Δm. Można to zapisać formalnie:
m  m j 2  m j1  Z  mp   A  Z   mn  m j1





gdzie mp=1840me to masa protonu a mn=1860me to masa protonu.
Ten właśnie niedobór masy zgodnie ze wspomnianą wcześniej zależnością jest całkowitą
energią wiązania Ew jądra: Ew  m  c 2 , gdzie c  3 108 m . Jest to energia na poziomie
s
MeV czyli milion razy większa od energii wiązań atomowych i cząsteczkowych, które są na
poziomie eV.
Bardziej miarodajną jest energia wiązania E1 przypadająca na jeden nukleon dowolnego
E
nuklidu E1  w i ta wartość jest także na poziomie MeV i w przybliżeniu stała. Jej wykres
A
w zależności od liczby masowej A (liczby nukleonów) ma postać:
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Najbardziej trwałe
nuklidy A≈40 (Z≈20)
Uśredniony wykres jednostkowej
energii wiązania

E1 MAX

Lokalne maksima
szczególnej trwałości
nuklidów o „magicznej”
liczbie nukleonów
w jądrze

0 1

Naturalna tendencja do
rozpadów jądrowych
α, β, γ lub fragmentacja
na mniejsze nuklidy

40

260 A

Istnienie jąder szczególnej trwałości dla których powtarzała się magiczna liczba nukleonów,
które nie mogły być wyjaśnione modelem chaosu kroplowego skłoniło fizyków – atomistów
do opracowania alternatywnego modelu budowy jądra atomu zwanego modelem
powłokowym.
=> do Spisu treści
12. Budowa jędra atomu wg modelu powłokowego
Model powłokowy jądra atomu nie daje się pogodzić z modelem kroplowym, ponieważ
w przeciwieństwie do niego, przyjmuje rozkład nukleonów w jądrze na podobieństwo
konfiguracji elektronowych w atomie. Nukleony tworzą zamknięte konfiguracje (powłoki
stąd nazwa modelu) nukleonowe (protonowe lub neutronowe bez ich wzajemnego mieszania
się). Przyczyną wprowadzenia tego modelu było zaobserwowanie większej trwałości jąder
atomowych zawierających określoną liczbę danego typu nukleonów. Liczby te nazwano
magicznymi bo początkowo nie potrafiono wytłumaczyć tej zwiększonej trwałości magiczno
– nukleonowych jąder. Jak dotąd zidentyfikowano następujące liczby magiczne: 2, 8, 20, 80,
128.
Występuje tu analogia do gazów szlachetnych posiadających zamknięte stany elektronowe
i dzięki temu są one „odporne” na reakcje chemiczne opierające się głównie na wzajemnym
uzupełnianiu się konfiguracji. Liczby te są w większości wspólna dla protonów i neutronow,
jednak istnieją tylko charakterystyczne tylko dla jednej grupy nukleonowej np. xx dla
protonów i yy dla neutronów. Dokładniejsza analiza tego modelu przekracza możliwości tego
opracowania.
=> do Spisu treści
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13. Astrofizyka gwiazd
„Per aspera ad astra” jak mawiali już starożytni … i tu w zależności od pseudoerudyty
i jego kurzomóżdżkowej fantazji wstawia się Rzymianie, Grecy, Egipcjanie lub jakakolwiek
kultura starożytna wpadnie mu do wspomnianego wcześniej „mózgu”. Ponieważ nie wiem
jacy starożytni to powiedzieli (sam musisz znaleźć info o twórcy tej sentencji Senece
Młodszym), to tylko pozwolę sobie przetłumaczyć na język polski „Przez trudności do
gwiazd”. A trudności „badawcze” astronoma lub astrofizyka są bardzo poważne i to od razu z
trzech powodów a trzy problemy na jeden raz to już jest problem nawet przy założeniu, że
jeden problem to nie problem. Problemy te to:
Brak możliwości badań empirycznych a tylko długa w czasie bierna obserwacja i to tylko
od swojej własnej strony (Ziemi) na dodatek jako ruchomy obserwator, bo mimo wszystko
jednak się kręci (obiega i wiruje).
Nawet ta bierna obserwacja to tylko powtórka z historii i to bez znajomości jej
autentycznego przebiegu, gdyż każde zaobserwowana fotonami czaso – przestrzenne
zdarzenie jest dostrzeżone po czasie nie krótszym niż potrzebny na przebycie jej tzn czaso
– przestrzeni z prędkością światła c = 300 000 km/s. Reasumując to względem chwili
obecnej na Ziemi Słońce obserwujemy sprzed 8 min, Plutona sprzed 2,5 h, sąsiednią
gwiazdę Proximę Centauri sprzed 4,3 roku, galaktykę M – 31 (w gwiazdozbiorze
Andromedy sprzed 250 000 000 lat). Ciekawe czy w chwili czytania tego fragmentu
Kosmos jeszcze istnieje.
Nawet mając czas życia na obserwację to 100 lat ludzkiego życie jest tylko namiastką
egzystencji chćby najpodlejszej z gwiazd, których długą i beznamiętną egzystencję liczy
się zawsze w miliardach lat w zależności od wielkości masy plazmy do kolejnych syntez
jądrowych. W całym cyklu ludzkiego życia sfera niebieska to w dobrym przybliżeniu stan
stacjonarny. To tak jakby o całym ludzkim życiu wnioskować z jednego tylko zdjęcia.
Jak przechytrzyć ludzkie czaso – przestrzenne ograniczenia względem szeroko
rozumianego Kosmosu pomyślał jako pierwszy w 1907r astronom amerykański E.
Hertzsprung, który doszedł do wniosku, że trzeba obejrzeć wiele różnych zdjęć ludzi w
różnych miejscach i poukładać je według prawidłowości, którą trzeba sobie samemu
znaleźć. I jak to zwykle bywa na zdjęciu jak cię widzą tak cię piszą. Widmo gwiazd
informuje nas o ich optyczno – radiowej aktualnej (na Ziemi) widzialności a przy założeniu,
że promieniują jak ciała doskonale czarne to mamy pełną informację o ich temperaturze
(przynajmniej tej powierzchniowej). W 1913 r także amerykański astronom H. N. Russell
wprowadził porównawczą skalę jasności dla ściśle określonej od nas odległości (10
parseków) i wprowadził te dane do wykresu Hertzsprunga, który od tej pory przyjął
zwyczajową nazwę wykresu (diagramu) Hertzsprunga – Russella lub po prostu H – R.
Obecnie diagramy H – R znane są dla wielu tysięcy gwiazd (pierwszy był dla około 2000)
lecz niezależnie od ich liczby występują pewne stałe i powtarzalne cechy. Schematycznie
diagram H – R można przedstawić jak poniżej.
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Gwiazda formułuje się z tzw protogwiazdy czyli wielkiego obłoku wodorowego
o rozmiarach porównywalnych z rozmiarami przyszłego układu planetarnego, który jest
zagęszczany grawitacyjnie przez parę milionów lat. W czasie tego zapadania się najczęściej
ulega fragmentacji na dwa lub więcej fragmentów dlatego w Kosmosie większość układów
gwiazdowych to układy podwójne lub wielokrotne (częściej parzyste niż nieparzyste).
W przypadku naszego Układu Słonecznego przypuszczalnie gdyby zewnętrzna część
protogwiazdy nie pofragmentowała się na planety gazowe to mogła z nich powstać
mikrogwiazdka, która nie zainicjowałaby reakcji syntez jądrowych ponieważ zapadanie
grawitacyjne wskutek małej masy nie doprowadziłoby do takiego wzrostu gęstości
i temperatur aby reakcje syntezy wodoru w hel mogły być zainicjowane, bo tego konieczna
jest plazma. Taka gwiazda świeciła by krótko tzn parę milionów lat z emisją światła przez
wzbudzone termicznie elektrony atomów wodoru i dalej stygła by aż pozostała by z niej
duuuża gazowa planeta. Ten typ „termicznych gwiazd – planet” nazywa się czasem
brązowym karłem. Dalsze losy od protogwiazdy do śmierci gwiazdowej można przedstawić
w podpunktach.
Powstanie gwiazdy właściwej, gdy zagęszczona plazma osiąga miliardową temperaturę co
zapoczątkowuje cykl reakcji zwany cyklem protonowo – protonowym lub cyklem p – p.
 11H  11H  12H  10    E0,42MeV  synteza dwóch protonów 11H w nuklid
deuteru (deuteron) 12H z przemianą protonu w neutron, której towarzyszy emisja
wysokoenergetycznych pozytonów zw. cząstkami β+, neutrin ν czyli ultraprzenikliwych
cząstek o masie bliskiej zeru oraz energii głównie termicznej na poziomie MeV.
 11H  12H   23H    E5,49MeV  synteza protonu i deuteronu (nuklidu deuteru) w
nietrwały nuklid helu 23H z emisją kwantu γ promieniowania elektromagnetycznego o
bardzo małej długości fali oraz energii.
  23H   23H   24H  211H  E12,86MeV  synteza dwóch nietrwałych nuklidów helu
w trwały izotop helu 24H z emisją protonów do kolejnego cyklu reakcji jak
przedstawiony powyżej i oczywiście energii.
Nuklidy helu posiadające większą masę odkładają się we wnętrzu gwiazdy tworząc jej jądro,
reakcje w/w syntezy zachodzą na granicy helowego jądra kuli gwiazdowej i zewnętrznej jej
wodorowej warstwie stanowiącej substraty do dalszych reakcji syntez. Reakcje te zawsze
zachodzą na powierzchni kuli (sferze) jądra gwiazdy, która zwiększa się tak jak ilość
potrójnych reakcji syntez w miarę życia gwiazdy, o ile tak można nazwać długie (liczone w
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miliardy lat, zależne od masy gwiazdy) i beznamiętne syntezowanie jądrowe. Dla nas
Ziemian najbardziej istotne znaczenie ma promieniowanie gamma, które przez długi czas od
kilku do set tysięcy lat przeciskając się przez plazmę wodorową wytraca swą wysoką energię.
W zależności od stopnia tej straty, z grubsza rzecz biorąc proporcjonalnej do czasu tłumienia
opuszcza fotosferę jako promieniowanie X = rtg (roentgenowskie czyli mała strata energii),
poprzez nadfiolet, światło widzialne, podczerwień, aż po fale radiowe (dla bardzo dużej
straty). W tych postaciach dociera ono na Ziemię, gdzie jego szkodliwa część jest albo
odchylana w Kosmos magnetyczną osłoną Ziemi (zwłaszcza promieniowanie korpuskularno –
jonizujące), albo przetwarzana w atmosferze.
Faza końcowa życia gwiazdy zaczyna się wtedy, gdy działające do zewnętrz ciśnienie od
reakcji jądrowych ciągle zwiększające swoją wartość (większa powierzchnia sfery
zewnętrznej jadra atomowego na której zachodzą reakcje) uzyska przewagę nad
zapadaniem się grawitacyjnym i gwiazda stopniowo zwiększa swoją objętość (nadyma
się). Zaczyna brakować wodoru do podtrzymywania reakcji fuzji protonowej i gwiazda ze
standardowej o średniej gęstości rzędy 1,5 g/cm3 przechodzi w postać olbrzyma lub
nadolbrzyma o średniej gęstości kilka rzędów wielkości mniejszej. W przypadku Słońca
nastąpi to wg szacunków za około 10 mld lat i wówczas jego rozmiary sięgną pod orbitę
Merkurego. Taka przemiana (czyt. agonia) gwiazdy liczona jest już w mln lat podczas gdy
życie gwiazdy w mld, a odrzucana nieraz duża otoczka wodorowa nosi nazwę mgławicy
planetarnej.
Śmierć gwiazdy zależna jest od jej całkowitej masy, gdzie można wyróżnić główne trzy
etapy, także zależne jest to od masy gwiazdy:
 śmierć beznamiętna małych gwiazd typu Słońce: po nadęciu się i odrzuceniu w Kosmos
gazowej otoczki zapadanie się grawitacyjne do poziomu białego karła o gęstości i
grawitacji wielokrotnie większej niż obecna słoneczna np. na Syriuszu B grawitacja jest
10 000 razy większa niż na Ziemi, w trakcie tego zapadania mogą jeszcze zajść reakcje
syntez wyższych pierwiastków;
 śmierć efektowna i efektywna (szybka np. setki tys. lat): gwałtowne odrzucenie
wodorowej otoczki, szybsze zapadanie się grawitacyjne do poziomu gwiazd
neutronowych (pulsarów) o gęstościach większych niż białych karłów;
 śmierć porównywalna ze śmiercią Prezydenta danego kraju wybuch trwający kilka dni do
kilku tygodni co nazywa się odpowiedni jako wybuch typu NOWA lub SUPERNOWA,
która w trakcie wybuchu jasnością dorównuje całej wielomiliardowej (licząca sztuki
gwiazdy) galaktyce; po takim superwybuchu świecącym jeszcze termicznie przez setki
lat powstaje kolaps grawitacyjny czyli niekontrolowana zapaść grawitacyjna do tak dużej
gęstości, że nawet fotony nie mogą opuścić jej grawitacji co bezceremonialnie
astronomowie nazwali czarną dziurą (supergrawitacją wciągającą do siebie wszystko co
znajduje się w jej realnym pobliżu). Dla Słońca, choć nierealny jest taki kolaps
grawitacyjny to rozmiar kuli o minimalnej gęstości czarnej dziury stwierdzony przez
amerykańskiego astronoma Karla Schwarzschilda (1873 – 1916) wynosi niecałe 3 km.
Promień RSch kulistego obiektu masowego M po przekroczeniu którego w wyniku
zapaści grawitacyjnej obiekt staje się czarną dziurą wyraża zależność: RSch 

2GM
.
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Poza wspomnianymi typami gwiazd istnieje jeszcze wiele innych typów Ala to już
w typowych podręcznikach astronomii.
=> do Spisu treści
14. Budowa i ewolucja galaktyk i kosmosu
Galaktyka to struktura złożona najczęściej z 10 do 100 mld gwiazd rozłożonych na
obszarze około 30 kpc. Najmłodsze galaktyki mają kształt elipsoidy obrotowej z największą
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koncentracją gwiazd w pobliżu jej środka co tworzy tzw. jądro galaktyki. Całość wykonuje
ruch obrotowy wokół jednej z trzech osi symetrii najczęściej tej względem której moment
bezwładności jest największy. Dalej w miarę upływu czasu następuje „rozwijanie się
najczęściej dwóch ramion galaktyki” z równoczesnym spłaszczeniem na brzegach; im
bardziej rozwinięte ramiona tym starsza galaktyka. Nasz Układ Słoneczny jest elementem
dość starej i stosunkowo małej ale pisanej przez duże G Galaktyki zawierającej około 10 mld
gwiazd i położony jest w jednym z dwóch dobrze rozwiniętych ramion zw. ramieniem Oriona
lub po prostu Drogą Mleczną w odległości 2/3 od jądra galaktyki i 1/3 od jej brzegu. Galaktyki
grupują się w tzw. gromady galaktyczne wykonujące obieg wokół wspólnego środka masy.
Nasza Galaktyka wspólnie z nieregularnymi Wielkim i Małym Obłokiem Magellana
widoczne na południowej półkuli oraz M – 31 jedyna galaktyka widoczna gołym okiem
z naszej półkuli w gwiazdozbiorze Andromedy tworzą lokalną grupę widoczną w większości
w gwiazdozbiorze Panny, stąd jej nazwa gromada Virgo (od łacińskiej nazwy Panna czyli
Virgo). Gromady galaktyk w Kosmosie rozłożone są całkowicie przypadkowo , co często
stwierdza się, że z punktu widzenia gromad galaktyk Kosmos (Wszechświat) jest szary.
Od starożytności astronomia jako nieformalna i jedna ze starszych dziedzin nauki
rozwijała się a wraz z jej rozwojem powstawały różne koncepcje budowy Wszechświata.
Najbardziej prawdopodobną, choć nie jedyną wydaje się być koncepcja dynamicznego
rozszerzającego się Kosmosu opracowana w 1947 r przez rosyjskiego fizyka G. A. Gamowa
na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Zakłada ona stan początkowy Kosmosu, który jest
jednym kwantem czaso – przestrzeni o gęstości rzędu 1096 g/cm3, temperaturze 1033 K
rozmiarach infinitezymalnej kuli o promieniu 10-50 cm. Od tego niewyobrażalnego stanu pod
wpływem jednego tylko oddziaływania zwanego grawitacją kwantową kwant początkowy
rozszerzał się liniowo. Ten stan początkowy i towarzysząca mu super eksplozja nazwano Big
Bang (Wielki Wybuch) a całą teorię Teorią Big Bangu. Tuż po pierwszym wybuchu nastąpił
wtórny w którym ogólnie rzecz biorąc narodził się chaos w przeciwieństwie do stanu
początkowego, który można by nazwać idealnym porządkiem grawitacji kwantowej. Ten
drugi wybuch spowodował bardzo szybki wzrost objętości mikroświata w bardzo krótkim
czasie co nazwano później fazą inflacyjną Kosmosu. Oddziaływania rozdzieliły się na
istniejące obecnie grawitacyjne, elektromagnetyczne i jądrowe dwojakiego rodzaju tj. silne
i słabe. Pierwsze cząstki materialne powstały w czasie 108 s od rozpoczęcia ekspansji,
w ciągu pierwszych 30 minut powstał w wyniku przewagi kreacji materii z energii nad jej
anihilacją w materię obecny rozkład materii w Kosmosie, czemu towarzyszył spadek średniej
temperatury do 4000 K. Dalsza ekspansja to rozdzielenie materii od pierwotnego
promieniowania. Koronnym potwierdzeniem teorii Gamowa wydają się dwa fakty
obserwacyjne:
Odkrycie w 1965 r. przez astronomów amerykańskich A. A. Penziasa i R. W. Wilsona
istnienia mikrofalowego promieniowania elektromagnetycznego o długości fali około 3 cm
odpowiadające temperaturze 2,7 K dla ciała doskonale czarnego. Później zaobserwowano
radiowe widmo wodoru z emisja fal rzędu 21 cm co także zgadzało się ze wspomnianą
temperaturą, którą przyjęto za obecną średnią temperaturę Kosmosu, zaś promieniowanie
to uznano za pozostałość po Big Bangu i nazwano je reliktowym (szczątkowym).
Już w 1929 r. na podstawie znanych pomiarów prędkości radialnych galaktyk czeski
astronom E. Hubble wprowadził prawo wzajemnej ucieczki od siebie wszystkich galaktyk
z prędkościami v zależnymi od ich wzajemnej odległości R i nie wykluczone, że skorzystał
z tego prawa v  H  R także Gamow, gdzie H nosi nazwę stałej Hubblea.
Jednak teoria Big Bangu ma także wiele słabych punktów, chociażby niemożność określenia
choćby w przybliżeniu kierunku epicentrum wybuchu nawet przez orbitalne teleskop Hubblea
najlepsze aktualnie narzędzie badawcze ludzkości. Poza nią jest jeszcze kilka nie banalnych
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teorii budowy i ewolucji Kosmosu nie wyłączając także teorii stanu stacjonarnego
i odwiecznego Wszechświata.
Tak więc ludzkość wraz z całym przepychem swojej wiedzy i bogactwem materialnym może
z czystym sumieniem powiedzieć WIEM, ŻE NIC NIE WIEM. I tak będzie zawsze do chwili
gdy rakietowa technika militarna dominować będzie nad pokojową i kosmiczną.
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