m = 9,1·10-31 kg
Obliczyü: Ȝ
Rozwiązanie:
Obliczmy pĊd elektronu, korzystając z energii.
1
mv2
2
JeĪeli pomnoĪymy obie strony tego równania przez 2m to uzyskamy:

Energia kinetyczna wyraĪa siĊ wzorem:

E=

2mE = m2v2 = p2
PĊd elektronu wynosi wiĊc p =

2mE

Korzystając z jednostek SI otrzymujemy p = 2,96 ·10-25 [ kgā

m
]
s

DáugoĞü fali de Broglie’a wynosi Ȝ = h/mv = 2,24 ·10-9 [m]
Jak widaü, dáugoĞü fali jest tego samego rzĊdu co „rozmiary” atomu argonu. Efekt
Ramsauera moĪemy wiĊc uznaü, w przybliĪeniu, za skutek interferencji elektronu, samego ze
sobą, wewnątrz atomu argonu. I do tego zagadnienia jeszcze wrócimy.
2.8. Równanie Schrödingera i zasada Heisenberga

W 1926 roku fizyka znalazáa siĊ w doĞü dziwnej sytuacji – okazaáo siĊ, Īe elektron jest
falą, ale nieznane byáo równanie opisujące taką falĊ. Dokáadnie na odwrót niĪ to byáo z falami
Maxwella – gdzie najpierw pojawiáo siĊ równanie a dopiero póĨniej wywnioskowano o
istnieniu fal.
OdmiennoĞü równania opisującego ruch elektronu od równania opisującego falĊ
elektromagnetyczną polega na tym, Īe prĊdkoĞü rozchodzenia siĊ fal elektromagnetycznych w
próĪni nie zaleĪy od ich dáugoĞci38, natomiast elektrony mogą siĊ rozchodziü z dowolnymi
prĊdkoĞciami.
Równanie takie zaproponowaá w 1926 roku Erwin Schrödinger. Podajemy je poniĪej, ale
nie bĊdziemy zagáĊbiaü siĊ w szczegóáowy opis tego równania.

Ĥ Ȍ(r,t) =i !

w
Ȍ (r,t)
wt

(2.51)

Interpretacja równania Schrödingera jest podobna jak innych równaĔ opisujących fale. W
równaniu fali akustycznej, kwadrat amplitudy fali opisuje natĊĪenie dĨwiĊku (moc fali); w
równaniu fali elektromagnetycznej kwadrat amplitudy fali (np. pola elektrycznego) opisuje
moc padającego Ğwiatáa. W równaniu Schrödingera kwadrat amplitudy fali okreĞla
prawdopodobieĔstwo znalezienia elektronu w okreĞlonym miejscu i w okreĞlonym czasie.
Zwracamy uwagĊ, Īe powyĪsza interpretacja jest dokáadnie taka jak stwierdziliĞmy39.
BáĊdem byáoby stwierdzenie „Równanie Schrödingera opisuje elektron” lub „Równanie
Schrödingera opisuje ruch elektronu” – są to tzw. „skróty myĞlowe”.


Przypominamy, Īe w innych oĞrodkach niĪ próĪnia, np. w wodzie, prĊdkoĞü rozchodzenia siĊ fali
elektromagnetycznej zaleĪy od dáugoĞci fali, czyli koloru Ğwiatáa. Bez tej zaleĪnoĞci nie byáoby tĊczy.
39
Zaznaczmy jednak, Īe zagadnieniom interpretacji mechaniki kwantowej poĞwiĊcanych jest tysiące artykuáów
naukowych kaĪdego roku.
38
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Równanie Schrödingera mówi rzecz nastĊpującą: jeĪeli przeprowadzimy pomiar poáoĪenia
elektronu, to równanie Schrödingera opisuje, jakie jest prawdopodobieĔstwo, Īe pomiar
wykaĪe obecnoĞü elektronu w okreĞlonym punkcie przestrzeni w danym momencie czasu.
Aby zilustrowaü „dziaáanie” równania Schrödingera, na rysunku 2.29 pokazujemy
przemieszczanie siĊ w przestrzeni tzw. paczki falowej. Paczka ta w momencie startu jest doĞü
dobrze okreĞlona w przestrzeni; w miarĊ upáywu czasu, niezaleĪnie czy paczka ta wĊdruje czy
stoi, rozmywa siĊ w przestrzeni. PodkreĞlmy, Īe to nie elektron jako cząstka rozmywa siĊ w
przestrzeni, ale nasza wiedza o jego poáoĪeniu staje siĊ coraz mniej pewna.

Ryc. 2.29. Fala pada na doĞü szeroką barierĊ potencjaáu. AmplitudĊ fali opisuje czarna krzywa. CzĊĞü
fali „grzĊĨnie” w barierze, ale wiĊksza czĊĞü siĊ odbiáa. CzĊĞü uwiĊziona w barierze powoli wypáywa
na drugą stronĊ.40

Z faktu, Īe elektron (lub inna cząstka z mikroĞwiata) jest falą, wynikają ciekawe
wáasnoĞci. Oprócz wspomnianych zjawisk falowych jak interferencja i dyfrakcja,
zadziwiające jest zachowanie cząstek przy napotkaniu przeszkody w ich ruchu. MoĪe to byü
bariera, jak na rys. 2.29 lub nawet studnia jak na rys. 2.30. Elektron przechodzi przez barierĊ,
nawet jeĞli jego energia nie jest wystarczająca z punktu widzenia klasycznego. Innymi sáowy,
piáka tenisowa lecąca na wysokoĞci 60 cm nie przejdzie nad siatką tenisową zawieszonej na
wysokoĞci 80 cm a elektron analogiczną barierĊ jest w stanie pokonaü. NaleĪy jednak dodaü:
istnieje pewne prawdopodobieĔstwo, Īe elektron tĊ barierĊ pokona. Jakie
prawdopodobieĔstwo? ZaleĪy to od wysokoĞci bariery w stosunku do energii elektronu ale teĪ
od szerokoĞci bariery41.
Jeszcze ciekawsze jest przechodzenie cząstki nad doákiem, tzw. „studnią potencjaáu”.
Klasycznie, jeĪeli energia cząstki jest wiĊksza niĪ górna krawĊdĨ doáka, cząstka nie powinna
do doáka wpaĞü – jak piáka tenisowa przelatuje na golfowym doákiem. W Ğwiecie mechaniki
kwantowej tak nie jest: cząstka „czĊĞciowo”, a wáaĞciwiej „z pewnym prawdopodobieĔstwem” moĪe w doáku ugrząĨü, zob. rys. 2.30.
JeĪeli odpowiednio dobierzemy szerokoĞü i gáĊbokoĞü doáka, fala przechodzi na drugą
stronĊ jakby niezaburzona. Na tym wáaĞnie polega efekt Ramsauera: potencjaá atomu argonu
jest taki, Īe nie zauwaĪamy, Īe elektron zderzyá siĊ z atomem: gaz jest dla tej energii
„przezroczysty”.

40

http://phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling
Proponujemy Czytelnikowi samodzielne próby w jakimkolwiek programie symulującym równanie
Schrödingera.
41
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Ryc. 2.30. Fala pada na doĞü szeroką studniĊ potencjaáu. AmplitudĊ fali opisuje krzywa czarna. CzĊĞü
fali "grzĊĨnie" w studni, ale wiĊksza czĊĞü przechodzi dalej. CzĊĞü uwiĊziona w studni interferuje z
falą padającą.42

Zasada nieoznaczonoĞci Heisenberga

Widzimy juĪ z interpretacji równania Schrödingera, Īe wielkoĞci kwantowe moĪemy
przewidzieü jedynie z pewnym prawdopodobieĔstwem. Rozmywanie siĊ paczki falowej w
czasie a nawet sam fakt, Īe elektron opisujemy wáaĞnie za pomocą „paczki” o okreĞlonej
szerokoĞci oznacza wiĊcej: wielkoĞci kwantowych nie moĪemy nawet zmierzyü z dowolną
dokáadnoĞcią.
Pierwsze przybliĪenie do tzw. zasady nieoznaczonoĞci Heisenberga daje nam juĪ zaleĪnoĞü de
Broglie’a:
pO

(2.52)

h

- istnieje jakaĞ zaleĪnoĞü miĊdzy pĊdem cząstki a dáugoĞcią fali de Broglie’a, poprzez staáą
Plancka h. Dokáadniej, zasada nieoznaczonoĞci Heisenberga mówi, Īe niedokáadnoĞü ǻx
okreĞlenia poáoĪenia cząstki i niedokáadnoĞü ǻp okreĞlenia pĊdu cząstki związane są
zaleĪnoĞcią
ǻx ǻp 

!
2

(2.53)

Innymi sáowy, im dokáadniej zmierzymy poáoĪenie cząstki, tym mniej dokáadnie znamy
jej prĊdkoĞü i na odwrót. Sam Heisenberg, wydaje siĊ, odkryá tĊ zasadĊ obserwując Ğlady
elektronów w komorze Wilsona. Jak pisaá43, albo widzimy Ğlad elektronu, czyli wiemy Īe w
okreĞlonym momencie elektron byá w tym miejscu, albo przerwĊ w Ğladzie, czyli wiemy, Īe
elektron przebyá tĊ odlegáoĞü w okreĞlonym czasie, czyli znamy prĊdkoĞü elektronu.


42

http://phet.colorado.edu/en/simulation/quantum-tunneling
„ MówiliĞmy przecieĪ zawsze po prostu: tor elektronu w komorze mgáowej moĪna obserwowaü. Ale moĪe
rzeczywiĞcie obserwuje siĊ mniej. MoĪe moĪna spostrzec tylko dyskretny ciąg niedokáadnie okreĞlonych
poáoĪeĔ elektronu. W rzeczywistoĞci widzi siĊ przecieĪ w komorze tylko pojedyncze kropelki wody, które na
pewno muszą mieü znacznie wiĊksze rozmiary niĪ elektron.” Werner Heisenberg, CzĊĞü i caáoĞü, PaĔstwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, str. 106
43
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a)

b)

Rys. 2.31. ZdjĊcie z komory pĊcherzykowej; a) wypeánionej H2; b) wypeánionej He2. ĝlady cząstek
alfa (czyli jąder helu); w zaleĪnoĞci od masy jądra uderzanego, trajektorie tworzą róĪne kąty – wynosi
on 90º dla równych mas (jak na fot b, gdyĪ cząstka alfa to jądro helu!) (ħródáo: H.Haken i H.C Wolf,
Atomy i kwanty, PWN 2002).

Okazuje siĊ, Īe podobny wzajemny związek istnieje miĊdzy niedokáadnoĞcią ǻE okreĞlenia
energii i niedokáadnoĞcią ǻt okreĞlenia czasu.
ǻE ǻt 

!
2

(2.54)

2.9. Zakaz Pauliego i ukáad okresowy pierwiastków

Mniej wiĊcej od poáowy XIX wieku byáo wiadomo, Īe niektóre pierwiastki chemiczne
wykazują analogiczne wáasnoĞci. Tak jest np. z metalami alkalicznymi jak, sód i potas, które
są tak aktywne chemicznie, Īe samoczynnie zapalają siĊ w powietrzu. Wiadomo teĪ byáo, Īe
pierwiastki chemiczne wchodzą we wzajemne reakcje w ĞciĞle okreĞlonych proporcjach –
okreĞlone pierwiastki wykazują ĞciĞle okreĞloną „wartoĞciowoĞü”. I tak, w trzecim wierszu
ukáadu okresowego kolejne atomy, sód Na, magnez Mg, glin Al, krzem Si, wykazują
wartoĞciowoĞci I, II, III, IV, kolejno.
NastĊpny w tym wierszu jest fosfor, wystĊpujący w kilku postaciach (fosfor biaáy,
czerwony, czarny) wykazuje równieĪ kilka wartoĞciowoĞci. LeĪący nad nim azot ma tych
wartoĞciowoĞci naprawdĊ duĪo. W amoniaku, NH3 azot „przejmuje” trzy elektrony z atomów
wodoru; w podtlenku azotu N2O (tzw. gaz rozweselający, wedáug obecnej nomenklatury
tlenek diazotu) i w tlenku azotu (II), NO azot „oddaje” 2 elektrony. W innym jeszcze związku
dwa atomy azotu áączą siĊ z trzema atomami (tritlenek diazotu N2O3). Ditlenek azotu (NO2) to
silnie trujący, brunatny gaz, w którym azot „oddaje” 4 elektrony; w nietrwaáym piĊciotlenku
diazotu (N2O5) azot formalnie oddaje 5 elektronów.
Bardzo trudno byáoby wyjaĞniü wáasnoĞci chemiczne atomów z modelu atomowego
Bohra, nie do koĔca sprawdza siĊ równieĪ równanie Schrödingera. Decydującym pojĊciem
dla wyjaĞnienie wáasnoĞci chemicznych atomów jest pojĊcie spinu, czyli krĊtu wáasnego
elektronów. CoĞ w rodzaju analogii z Ziemią krąĪącą dookoáa SáoĔca, ale przy tym wirującej
wokóá wáasnej osi.
Wiemy juĪ z postulatów Bohra, Īe moment pĊdu elektronu (równanie 2.26) wokóá jądra
jest skwantowany i przyjmuje caákowite wartoĞci staáej Plancka podzielonej przez 2ʌ (czyli
ƫ). Spin elektronu przyjmuje wartoĞci równe poáowie tej wartoĞci, zarówno dodatnie jak
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