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Zasada nieoznaczoności Heisenberga 
 

    
 
 

ZASADA NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA 
 
1. Zasada nieoznaczoności konsekwencją dualistycznej natury materii1 
 
 Z doświadczenia wiemy, że duże przedmioty przesłaniają światło słoneczne. Potocznie 
mówimy, że rzucają cień. To samo światło słoneczne przechodzące przez duży otwór do 
zacienionego pomieszczenia tworzy "promień światła", który oświetla powierzchnię na którą 
pada, na przykład fragment podłogi lub ściany (tworzy plamę światła). Jeżeli otwór jest mały 
to zauważymy, że brzegi obserwowanej plamy światła są rozmyte. Jednak obrazy 
obserwowane dla światła słonecznego i wielu innych źródeł światła sztucznego są bardzo 
złożone i ich bezpośrednia obserwacja nie pozwala dostrzec i zrozumieć prawidłowości i 
mechanizmów, które powodują ich powstawanie. Na szczęście obecnie są łatwo dostępne 
wskaźniki laserowe, które są źródłem monochromatycznego światła spójnego. 
Monochromatyczność oznacza jedną barwę widmową, czyli jedną długość fali, a spójność dla 
światła laserowego to zgodność fazy wszystkich fotonów tworzących wiązkę światła 
laserowego.  

                                                 
1 Wyprowadzenie zasady podane w §  jest tylko bardzo uproszczoną analogią makroskopową. 
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Typowym i łatwym do pokazania dyfrakcji i interferencji jest obraz światła 
laserowego padającego na ekran przez wąską szczelinę (rys.1a, por. § x.x).  Na ekranie 
umieszczonym w znacznej odległości za szczeliną otrzymujemy układ prążków 
interferencyjnych, z których środkowy zwany zerowym ma największą jasność, czyli 
największą amplitudę (por §   ). Rozkład prążków jest symetryczny względem prążka 
zerowego, a ich jasność maleje w miarę wzrostu odległości od prążka zerowego (czyli 
prążków kolejnych rzędów). Z tego powodu najłatwiej zauważamy prążek zerowy i dwa 
symetryczne prążki pierwszego rzędu.  

Powstanie obrazu interferencyjnego można stosunkowo prosto wyjaśnić falową naturą 
światła. Powtórzmy, że światło laserowe jest monochromatyczne, czyli ma jedna stałą 
długość fali. Spójność oznacza, że światło padające na całą powierzchnię szczelny w 
dowolnym momencie czasu jest w tej samej fazie. Zgodnie z zasadą Huygensa: każdy punkt 
czoła fali docierającej do szczeliny staje się źródłem nowej fali kulistej (w płaszczyźnie 
prostopadłej do szczeliny - półkolistej). z tego powodu światło docierające do dowolnego 
punktu ekranu pochodzi ze wszystkich punktów szczeliny. Na rysunku 1a pokazano 
symbolicznie linią sinusoidalną światło dobiegające z dwóch skrajnych punktów czoła fali 
padającej na szczelinę. Wybrano taki punkt na ekranie, dla którego różnica dróg dwóch fal 
dochodzących z krawędzi szczeliny jest równa dokładnie jednej długości fali. Z tego powodu 
obydwie fale są w tej samej fazie i sumują się tworząc maksimum boczne pierwszego rzędu. 
Na rysunku 1b liniami przerywanymi zaznaczono: prostą, po której biegnie fala z górnej 
krawędzi szczeliny w kierunku pierwszego maksimum bocznego, czoło fali biegnącej w tym 
kierunku oraz rzut płaszczyzny szczeliny. Tworzą one trójkąt prostokątny. Dla kąta α tego 
trójkąta obowiązuje relacja trygonometryczna (patrz rys. 1b): 

d
λα =sin             (1) 

 
  

                          
Rys.1. Przybliżony schemat powstania obrazu interferencyjnego. a) Powstawanie prążków 
interferencyjnych światła ugiętego na pojedynczej szczelinie. b) Pierwsze maksimum boczne 
powstaje, gdy droga skrajnych promieni różni się o jedną długość fali.  
Uwaga: Rysunek nie przedstawia rzeczywistych proporcji i rozmiarów zestawu eksperymentalnego. W 
rzeczywistości długość fali światła jest rzędu ułamków mikrona, szerokość szczeliny rzędu ułamków mm, a 
odległość ekranu rzędu kilku metrów. 
 
 Przy wyprowadzaniu wzoru (1) korzystaliśmy tylko z falowych własności światła. 
Jednak wiemy, że w innych zjawiskach fizycznych, na przykład w zjawisku fotoelektrycznym 
światło zachowuje się jak cząstki materialne nazwane fotonami. Kiedy zamiast wiązki światła 
przez szczelinę przepuszczamy pojedyncze fotony, to po zebraniu bardzo dużej liczby takich 
pojedynczych fotonów, miejsca ich detekcji na ekranie wykazują dokładnie taki sam rozkład 
jak światło intensywnej wiązki (por. §   ).  
 Wiemy również, że cząstki materialne, na przykład elektrony, zachowują się jak fale o 
długości:  
    
    ph /=λ ,      (2) 
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h  jest stałą Plancka, m - masą cząstki, v - jej prędkością  p  = m v - pędem. Jak już podano 
(rozdz.   ) elektrony padające na szczelinę ulegają dyfrakcji i interferencji podobnie jak 
pojedyncze fotony. Jak fale zachowują się nie tylko maleńkie elektrony ale nawet duże 
molekuły - fulereny składające się z 60 atomów węgla.   
 
 

                        
 
Rys. 2. Ilustracja zmiany pędu cząstki materialnej ulegającej dyfrakcji na szczelinie. 
 
 Zwróćmy uwagę na to, że w przypadku cząstek materialnych, wskutek zjawiska 
dyfrakcji zmienia się pęd cząstek ulegających dyfrakcji. Wektor pędu cząstki jest równoległy 
do wektora prędkości, bo jest iloczynem wektora prędkości i wielkości skalarnej - masy. 
Wektor pędu  p0  cząstek padających na szczelinę jest zgodny z kierunkiem wektora 
prędkości a więc jest skierowany prostopadle do płaszczyzny szczeliny. Nie ulega on zmianie 
tylko dla prążka zerowego, leżącego na przedłużeniu linii źródło - szczelina - ekran. 
Natomiast cząstka padające w miejscu pierwszego maksimum bocznego ma pęd  p  tworzący 
kąt α1 z wektorem p0 (rys. 2). Zgodnie z regułą dodawania wektorów wektor  p0  mógł się 
zamienić w wektor  p  tylko w wyniku dodania  wektora  ∆p.  skierowanego prostopadle do 
kierunku wektora  p0. Cząstka rejestrowana w pierwszym maksimum bocznym biegnie 
wzdłuż linii łączącej szczelinę z tym maksimum (strzałka na rys. 2). Kąt  α1 jaki tworzy 
wypadkowy wektor  p  z kierunkiem pierwotnego pędu  p0 jest równy kątowi α ma ramiona 
zgodnie prostopadłe do ramion kąta  α  jaki czoło fali tworzy z płaszczyzną szczeliny (α = 
α1). Sinus tego kąta jest równy: 
 
   pp /sin ∆=α        (3) 
 
Porównując sinusy wyrażone wzorami (1) i (2)  otrzymamy: 
 
   dpp /λ=∆        (3) 
 
Mnożymy obydwie strony tego równania przez  ∆x   otrzymamy:  
    
   dpxpx /λ∆=∆∆       (4) 
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Zauważmy, że szerokość szczeliny  d  jest równa podwójnej niepewności położenia elektronu 
w momencie przechodzenia przez szczelinę (d = 2∆x), uwzględnimy związek (2)  i  
otrzymamy:  
 
     hpx =∆∆ /2     (5) 
 
Jednak istnieją maksima dyfrakcyjne wyższych rzędów, dla których ∆p przyjmuje większe 
wartości, stąd możemy przyjąć, że 

     hpx
2
1

≥∆∆      (6) 

W praktyce oznacza to, że nie możemy równocześnie poznać z dowolnie dużą dokładnością 
położenia i pędu (a więc prędkości) żadnego obiektu materialnego.  
 Przedstawiliśmy tu najprostszy sposób wyprowadzenia przybliżonej postaci zasady 
Heisenberga. Dokładniejsze rozważania doprowadzają do innej, ściślejszej postaci tej 
nierówności: 

    h
2
1

≥∆∆ px  gdzie  
π2
h

=h     (7) 

 
Ta nierówność nosi nazwę zasady nieoznaczoności Heisenberga. Jej treść można 
sformułować słownie następująco: 
 Iloczyn niepewności położenia cząstki ∆x i jej pędu ∆p  musi być  
 większy połowy zredukowanej stałej Plancka h  
 
W praktyce oznacza to, że teoretycznie iloczyn niepewności położenia i niepewności pędu 
musi być 4π-krotnie mniejszy od stałej Plancka. Dla świata makroskopowego, w którym 
żyjemy nie ma to praktycznego znaczenia, bo stała Pancka jest bardzo mała i wynosi  
h≃6.626070040×10-34J⋅s. 
 Zasada nieoznaczoności Heisenberga obowiązuje nie tylko dla pary wielkości: 
położenie i pęd, ale również do innej pary: energia  E cząstki i czasu t: 

                                              h
2
1

≥∆∆ tE    (8) 

 
 
Jedną z konsekwencji zasady nieoznaczoności Heisenberga jest konieczność odrzucenia determinizmu 
fizycznego. Model deterministyczny zakłada, że danemu zdarzeniu na wejściu jednoznacznie przypisuje się 
konkretny stan. Dla cząstki materialnej jest to położenie prędkość, masa oraz działające na nią siły. Dla takiej 
cząstki zasady dynamiki pozwalają obliczyć jej położenie i prędkość w dowolnym momencie przyszłości i 
przeszłości.  jej zachowanie  nie zawiera żadnego elementu losowości. Ewolucja układu mechanicznego jest z 
góry przesądzona i zależy wyłącznie od parametrów początkowych (położeń i prędkości) wszystkich elementów 
układu2. Tymczasem zasada Heisenberga orzeka o tym, że nigdy parametrów początkowych nie możemy poznać 
dokładnie. Czyli nigdy nie zdarzy się,by równocześnie  ∆E = 0 oraz  ∆t = 0. 
 Warto zauważyć, że dyfrakcja występuje nie tylko na szczelinach lecz również na otworach. Jeżeli 
otwór jest mały, wtedy granice plamki świetlnej rozmywają się. Dokładne obserwacje pozwalają zauważyć 
rozmytą plamkę środkową wokół której tworzy się układ koncentrycznie otaczających ją pierścieni (rys. 2).  
 Podobny obraz zaobserwujemy, gdy zamiast otworu na drodze światła znajdą się obiekty przesłaniające 
światło. Wtedy ich cienie będą również otoczone pierścieniami i obraz na ekranie też będzie rozmyty.  
 
    

                                                 
2 W praktyce w astronomii dotąd nie udało się takich obliczeń wykonać ściśle nawet dla trzech ciał 
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2. Kłopoty z rozpadem beta 
 
 Wiemy, że promieniotwórczość polega na emisji promieniowania radioaktywnego  
alfa α, beta β, lub gamma γ. Badania wykazały, że promienie  α są dodatnio naładowanymi 
jądrami helu,  promienie β - elektronami, a promienie γ - kwantami światła. Wykazano, że 
emitowane przez określoną substancję promienie alfa mają taką sama ściśle określoną  
energię. Również fotony (promienie gamma) mają taką samą długość fali, a tym samym 
energię. Wyjątkiem jest promieniowanie beta emitowane np. przez węgiel  14C  Na rysunku 3 
pokazano pierwotnie zakładany schemat rozpadu oraz wykres zależności ilości rozpadów od 
energii kinetycznej, czyli zasięgu promieni beta   
 
  a        b              c 
       
 
 
 
       
 
 
Rys. 3. Charakterystyka rozpadu promieniotwórczego beta. a) Schemat rozkładu. b) Rozkład 
energii kinetycznej emitowanych elektronów. c) postulowany rozpad neutronu 
 
Stwierdzono, że w czasie rozpadu np. izotopu węgla 14C powstaje izotop azotu  14N co 
oznacza, że jeden z neutronów jądra węgla musiał zamienić się w proton emitując elektron, co 
pokazano na rysunku 3c. Jednak w każdym rozpadzie promieniotwórczym muszą być 
spełnione zasady zachowania energii, momentu pędu i ładunku elektrycznego. W 
proponowanym mechanizmie rozpadu promieniotwórczego nie były spełnione pierwsze dwie 
zasady. W celu "ratowania" zasad zachowania obowiązujących w fizyce, Enrico Fermi 
założył, że w czasie rozpadu promieniotwórczego beta jest jeszcze emitowana jedna 
cząsteczka pozbawiona ładunku elektrycznego nazwana neutrinem, która nie ma masy, nie 
jest obdarzona ładunkiem elektrycznym i nie jonizuje materii więc nie pozostawia po sobie 
śladu. Rozkład zachodzi według schematu:                     .     .      Dla takiego rozpadu 
wszystkie zasady zachowania są spełnione. Faktycznie neutrino odkryto, ale dopiero po 50 
latach od przyjętego założenia. Schemat rozpadu promieniotwórczego zaproponowany przez  
Fermiego pokazano na rysunku 4a.  
 Obecnie wiemy, że protony i neutrony składają się z kwarków i rozpadowi beta 
podlega tylko jeden z kwarków, a ponadto w przemianach (rozpadach) cząstek elementarnych 
powstają tylko pary cząstek a nie trzy cząstki jak pokazano na rysunku 4a. Ostatecznie 
przyjmuje się, że rozpad beta jest rozpadem złożonym z dwóch kolejnych rozpadów: d = u + 
W,  oraz  W = e + νe.  W pierwszym kwark  d  rozpada się na kwark  u  oraz bozon 
pośredniczący  W-. Bozon W-  żyje bardzo krótko  i rozpada się na elektron i antyneurtino 
elektronowe, co pokazano na rysunku 4b.  
 Kiedy spojrzymy na masy cząstek biorących udział w przemianach zauważymy, że nie 
jest spełniona zasada zachowania masy. Bozon W- ma masę przynajmniej 4 rzędy wielkości 
większą od kwarków i elektronu. Oczywiście narzuca się pytanie, czy taka przemiana jest 
możliwa? Jednak mimo tej jawnej sprzeczności z zasadą zachowania masy wszystkie badania 
prowadzą do wniosku o prawdziwości takiego właaśnie rozpadu.  

 
e n 

p 

14C 14N 
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Ek 
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eepn ν++→ −+
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 Wątpliwości rozwiała zasada nieoznaczoności Heisenberga. Okazuje się, że wzór (8) 
zezwala na dokonanie "pożyczek" energii z nikąd, a zgodnie z wzorem Einsteina  E = mc2 
wypożyczona energia może wystąpić w postaci masy powstającej cząstki, w tym przypadku 
bozonu   W-. Jednak pożyczka energii wielkości  ∆E  musi być zwrócona  w czasie  ∆t. Im 
większą energię ∆E się pożycza, tym krótszy termin zwrotu ∆t. Z tego powodu bozon W- 
istnieje tylko bardzo krótko i rozpada się zanim wybiegnie poza obszar jądra atomu. Taki 
mechanizm przemiany związany z słabymi oddziaływaniami jądrowymi, zachodzi bardzo 
rzadko, tym rzadziej im większą energię się pożycza. Z tego powodu przemiany jądrowe 
zachodzące zgodnie z mechanizmem rozpadu beta zachodzą bardzo rzadko. A ponieważ 
muszą zachodzić w przemianach jądrowych prowadzących do syntezy helu wewnątrz gwiazd, 
to one regulują (spowalniają) procesy jądrowe zachodzące w gwiazdach i decydują o czasie 
ich życia.   
 

     
a    b     c 
Rys. 4. Mechanizm przemiany promieniotwórczej beta. a) Propozycja Fermiego. b) Obecnie 
przyjęty mechanizm przemiany kwarku  d w kwark  u.  c) Masy cząstek biorących udział w 
rozpadzie beta.   
 
 
3. Cząstki wirtualne 
 
 Tradycyjnie kreacją materii nazywamy zjawisko zamiany energii fotonu  hν  na parę 
cząstka i antycząstka na przykład elektron i pozyton. Zamiana następuje w momencie, gdy 
foton o wystarczająco dużej energii znajduje się w silnym polu elektrycznym jądra atomu 
(rys. 5). Zjawisko pozostaje w pełnej zgodności z zasadami zachowania energii, ładunku 
elektrycznego i momentu pędu. 

            
 
 
Rys. 5. Kreacja pary elektron pozyton. 
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Przeciwieństwem kreacji jest anihilacja materii. Gdy spotkają się cząstka z antycząstką na 
przykład elektron z pozytonem następuje ich anihilacja polegająca na tym, że obydwie cząstki 
materialne znikają, a z energii w ten sposób uwolnionej powstaje para fotonów (rys. 6). 
Również w anihilacji prawa zachowania są spełnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6. Anihilacja pary cząstka i antycząstka. 

 
 Próżnię określamy jako przestrzeń, z której usunięto wszystko co da się usunąć. 
Jednak istnieje jeszcze coś, czego usunąć się nie da. Są to fluktuacje energii ΔE, która może 
zostać wypożyczona w dowolnym punkcie próżni zgodnie z zasadą Heisenberga (równ.  8). 
My, ludzie możemy pożyczać pieniądze z banku, który nimi dysponuje.  Natomiast zasada 
Heisenberga nie wymaga banku, pozwala pożyczać z nikąd, pod warunkiem zwrotu w 
terminie Δt  spełniającym zasadę. Oznacza to, że duże energie trzeba zwracać w krótkim 
terminie, a mniejsze w dłuższym, określonym przez równanie 8.  
 Wypożyczona energia zostaje natychmiast zamieniona w parę cząstka - antycząstka, 
które w terminie zgodnym z zasadą Heisenberga anihilują, czyli zamieniają się w energię 
która zostaje oddana. Cząstki powstające z pożyczek energii na prawdę istnieją, ale ponieważ 
czas ich istnienia jest bardzo krótki, nazywamy je cząstkami wirtualnymi. Próżnia jest 
„wypełniona” cząstkami wirtualnymi, które zachowują się jak mikropęcherzyki pary 
nasyconej w gotującej się wodzie.  Oczywiście czytelnik może posądzić że to czysta fantazja 
fizyków. Jednakże istnieją dowody doświadczalne, że rzeczywiście cząstki wirtualne w 
próżni istnieją. Pozostawiają one ślady w spektroskopii, ale również można stwierdzić 
doświadczalnie ich istnienie. Hendrik Casimir przewidział istnienie efektu już w roku 1948, a 
pomiary wykonał Steve Lamoreaux w roku 1997. Tu podobnie jak w przypadku neutrim od 
momentu teoretycznego przewidywania efektu do doświadczalnego potwierdzenia mięło pól 
wieku.   

       
Rys. 7. Zasada pomiaru ciśnienia cząstek wirtualnych w próżni. Pomiędzy płytkami powstaje 
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mniej cząstek wirtualnych. (na rysunku między płytkami brakuje  kółek zielonych i 
niebieskich) 
 
 Schemat doświadczenia Lamoreaux pokazano na rysunku 7. W próżni umieszcza się 
dwie płytki równoległe w bardzo małej odległości  mniejszej od  1 mikrometra (10-6 m); d ≤ 1 
μm. Cząstki wirtualne powstają  w całej objętości próżni. Jednak mają one również naturę 
falową i każda para odpowiada fali o długości zależnej od pożyczonej energii. Im wyższa 
energia - tym krótsza fala. W próżni generalnie nie ma żadnych ograniczeń długości fali, czyli 
wielkości (masy) cząstek wirtualnych. Jednak pomiędzy płytkami mogą powstawać tylko 
cząstki o takich długościach fali, by pomiędzy płytkami mogły utworzyć falę stojącą (fala 
stojąca może powstać tylko wtedy, gdy na tej odległości mieści się całkowita wielokrotność 
długości fali). Z tego powodu więcej cząstek wirtualnych powstaje poza przestrzenią 
ograniczoną przez płytki. Cząstki wirtualne, podobnie jak cząstki gazu wywierają ciśnienie na 
powierzchnię płytek zanurzonych w próżni. Ale ciśnienie pomiędzy płytkami jest mniejsze, 
bo tam ich mniej powstaje. w efekcie płytki są do siebie "dopychane". Lamoreaux zmierzył te 
siłę i otrzymał wynik: F ~ 0,001 N/m2. Wynik ten jest zgodny z przewidywaniem Casimira. 
Pominiemy szczegóły techniczne pomiaru. Jedynie wspomnę, że do pomiaru tak małej siły 
zastosowana wagę torsyjną, w której miarą siły jest skręcenie bardzo cienkiego drutu na 
którym zawieszono jedną z płytek równocześnie stanowiącą jedną z szalek wagi a skręcenie 
kompensowano siłami elektrycznymi działającymi na drugą szalkę.  
 Obecność cząstek wirtualnych w próżni ma skutek wtórny: Nawet przy braku materii 
w próżni istnieją fluktuacje energii, co obrazowo pokazano na rysunku 8. A ponieważ energia 
jest równoważna materii - próżnia nie jest pusta. Miejsca, w których energia jest najniższa 
nazwano próżnią prawdziwą, natomiast inne - próżnią fałszywą.  
 

 
Rys. 8. Chwilowy rozkład energii w próżni.  
 
 Cząstki wirtualne powstają nie tylko w próżni, ale w każdym miejscu przestrzeni, w 
tym wewnątrz atomów, a szczególnie wokół naładowanych elektrycznie cząstek. Na rysunku 
9 przedstawiono to symbolicznym obrazem graficznym. Dodajmy jeszcze, że w polu 
elektrycznym cząstki naładowanej tworzące się pary cząstek wirtualnych są spolaryzowane. 
Bliżej cząstki wytwarzającej pole tworzy się cząstka wirtualna o przeciwnym znaku.  Cząstki 
wirtualne naładowane przeciwnym ładunkiem elektrycznym znajdują się bliżej cząstki 
naładowanej, a te o znaku zgodnym - dalej. Z tego powodu tor nadbiegającego elektronu 
rzeczywistego biegnącego w kierunku cząstki naładowanej załęży od jego prędkości. Przy 
małych prędkościach zakrzywia się łagodnym łukiem (rys. 9a), a przy dużych prędkościach 
przebija się przez "warstwę izolacyjną" cząstek wirtualnych, zderza się i odbija pod ostrym 
kątem (rys. 9b). 

Próżnia prawdziwa Próżnia fałszywa 
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Rys. 9. zderzenie elektronu z cząstką naładowana "otuloną" warstwą cząstek wirtualnych. 
 Zatem próżnia nigdy nie jest pusta. W dodatku, jeżeli przestrzeń próżni się powiększa, 
to gęstość cząstek wirtualnych pozostaje stała. Zilustrujmy tę sytuację z systemem naszym 
bankowym. Bank gromadzi kapitał (pieniądze) które wpłacają bogaci, czyli dysponujący 
nadmiarem kapitału w stosunku do bieżących potrzeb. Z zapasów pieniędzy które mu 
powierzono udziela pożyczek potrzebującym, którzy po ustalonym czasie pożyczkę oddają 
wraz z odsetkami. Ale bank musi dysponować kapitałem, z którego udziela pożyczek. 
Tymczasem w przyrodzie im większa przestrzeń istnieje, tym więcej "pożyczek" energii 
można zaciągnąć z "banku Heisemberga" i to banku "pustego" , czyli nie dysponującego 
żadnym "kapitałem" energii. Jedyne ograniczenie ustala zasada Nieoznaczoności: Im większa 
pożyczka, tym szybciej (po krótszym czasie) musi być zwrócona.  
 
 
4. Budowa atomu. 
 
 Zasada Heisenberga wywiera istotny wpływ na budowę atomu. Z nauki szkolnej na 
ogół wynosi się wiedzę o "planetarnym" modelu Bohra atomu, w którym elektrony krążą 
wokół jądra po orbitach podobnie jak planety wokół Słońca. Model taki nie może być 
poprawny ze względu na obowiązującą zasadę Heisenberga. Potrafimy bardzo dokładnie 
określić różnice energii elektronu w kolejnych stanach energetycznych, czyli znamy  
dokładnie energię  E, co oznacza, że niepewność energii  ∆E  jest bardzo mała. Oznacza to, że 
zgodnie z zasadą nieoznaczoności dla energii i czasu, niepewność czasu  ∆t  musi być bardzo 
duża. To dla tego mówimy o stanach stacjonarnych elektronu i zarazem atomu. Przeskoki 
pomiędzy stanami (połączone z emisją lub absorpcją fotonu) są natychmiastowe, czyli nie 
trwają w czasie.  Pęd cząstki występujący w zasadzie nieoznaczoności dla pędu i położenia, 
jest związany z energią (dala energii kinetycznej mamy: Ek = m v2/2 = p2/2m). Zatem mała 
niepewność energii oznacza również małą niepewność pędu ∆p. Wtedy zgodnie z równaniem 
(8)  niepewność położenia  ∆x  reprezentowanego przez współrzędną x, musi być bardzo 
duża; rzędu rozmiarów atomu. Do opisu atomu nie stosuje się współrzędnych kartezjańskich 
lecz współrzędne sferyczne, które pozwalają określić nie tyle położenie elektronu, ale raczej 
tylko gęstość prawdopodobieństwa jego znajdowania. W ten sposób wyobrażenie elektronu z 
małej kulki odpowiadającej planecie, zmienia się w chmurę o określonym kształcie i gęstości 
zmieniającej się zgodnie rozwiązaniami równania Schodingera. Kształty tych orbitali są 
dokładnie omawiane w opracowaniach dotyczących budowy atomu. Na rysunku 10 pokazano 
przykład orbitalu 1s.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Rysunek przedstawia 
orbital elektronu w stanie 1s. Jest to 
równocześnie model atomu wodoru 
w stanie podstawowym, w którym 
elektron znajduje się w stanie 1s.  
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 Skoro jeden elektron atomu wodoru wypełnia całą objętość orbitalu, to zachodzi 
pytanie jak ukształtowane są orbitale elektronów w atomach wieloelektrodowych. W tym 
przyladku kluczową rolę spełnia zakaz wykluczania Pauliego: W odniesieniu do elektronów 
możemy zakaz ten sformułować następująca: w elemencie objętości (∆x)3 zajętym przez 
elektron, nie może znajdować się inny elektron w takim samym stanie kwantowym, czyli 
opisanym takim samym kompletem liczb kwantowych. Jedynym stanem kwantowym 
swobodnego elektronu jest jego spin. W świecie makroskopowym odpowiednikiem spinu jest 
moment pędu, który jest wektorem charakteryzującym obroty ciała (rys. 11). Powiedziano  
 

     
   
  Rys. 11.  Ilustracja momentu pędu tancerki i spinu elektronu. 
 
odpowiednikiem, bo moment pędu tancerki wynika z faktu jej obrotu wokół osi 
przebiegającej przez środek jej ciała. Tymczasem nic nie możemy powiedzieć o obrotach 
elektronu jako cząstki o znikomych rozmiarach mniejszych niż 10-18m. A jednak ma on swój 
moment pędu o zwrocie określonym tylko wtedy, gdy znajduje się w polu elektrycznym lub 
magnetycznym.  
 Zgodnie z zasadą Pauliego tę samą objętość mogą zajmować dwa elektrony różniące 
się spinem, czyli jeżeli jeden z nich ma spi  s=+1/2, to drugi musi mieć spin przeciwny s=-1/2. 
Otóż ta sama zasada rządzi rozmieszczeniem elektronów w wieloelektronowych atomach. 
Najprościej przedstawia się sprawa w atomach helu, który ma tylko dwa elektrony. Obydwa 
elektrony mogą zajmować ten sam orbital, pod warunkiem, że różnią się spinami. Z tego 
powodu nasze wyobrażenie kształtu atomu helu jest takie samo jak atomu wodoru, elektrony 
zapełniają jeden ten sam orbital. Jedynie rozmiary orbitalu atomu helu są znacznie mniejsze 
niż dla atomu wodoru. Przyczyną jest większy ładunek dodatni jądra atomowego, który 
wytwarza większe pole elektryczne silniej przyciągające elektrony.      
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Rys.12. Obrazowe przedstawienie tworzenia się złożonej powłoki elektronowej atomu helu. 
 
 W przypadku kolejnego pierwiastka układu okresowego - litu do skompensowania 
ładunku elektrycznego jadra równego +3e potrzebne są trzy elektrony. Oczywiście Zasada 
Pauliego nie pozwala trzeciemu elektronowi zająć tego samego poziomu elektronowego , a 
więc i tego samego orbitalu. Ale możliwości obsadzenia stanów energetycznych atomów nie 
kończą się na jednej - spinowej liczbie kwantowej. Stan energetyczny, a tm samym kształty 
orbitali są określone czterema liczbami kwantowymi: Główną liczbą kwantową oznaczaną 
symbolem n, która może przyjmować wartości oznaczone wartościami:  n = 1,  2,  3, ...,  
orbitalną liczbą kwantową  l, która może przyjmować wartości:  l =, s=0, p=±1,  d=±2, ... ±(n-
1), magnetyczną liczbą kwantową o wartościach   ml = 0, ±1,  ±2, ... ±l,  oraz omówioną już 
liczbą spinową przyjmującą wartości  s=+1/2  lub  s = -1/2. Każdemu stanowi elektronu 
opisanemu innym zestawem czterech liczb kwantowych odpowiada inna wartość energii.  Dla 
kilku pierwszych pierwiastków układu okresowego kolejne elektrony zajmują liczby 
kwantowe  o kolejno rosnących wartościach. Tak więc dla wodoru jest to stan określony 
liczbami n=1, l=0(s), ml =0 oraz  s=+1/2, lub  n=1, l=0(s), ml =0 oraz  s=-1/2.  Dla helu każdy 
elektron jest określony jednym z tych dwóch kompletów liczb kwantowych. Dla trzeciego 
elektronu w atomie litu nie ma już wolnych miejsc dla głownej liczby kwantowej n-1 i z tego 
powodu zajmuje on stan n=2, l=0(s), ml =0,  s=+1/2, lub  n=1, l=0(s), ml =0, s=-1/2. 
Obrazowo można to sobie przedstawić w sposób pokazany na rysunku 13. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Rys.13. Symboliczne tworzenie powłoki elektronowej atomu litu w stanie podstawowym. Do 
powłoki elektronowej atomu helu dołącza jeden dodatkowy elektron w stanie 2s. 
 
 Zauważmy, że chmury elektronowe obydwu elektronów znajdujących się w różnych 
stanach kwantowych zajmują ten sam obszar. Z tego powodu prawdopodobieństwa 
znalezienia któregokolwiek elektronu w dowolnym pubkcie chmury elektronowej sumują się, 
ale prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w jednym określonym stanie kwantowym, 
odpowiada składowej części chmury odpowiadającej temu właśnie stanowi.  
 
 Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że błędne jest rozumowanie, że rozkład 
prawdopodobieństwa określa jedynie prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w obszarze 
o rozmiarach rzędu rozmiarów atomu (10-10m), a sam elektron ma rozmiary mniejsze od 10-

18m i znajduje się w jednym określonym, lecz nie znanym nam punkcie. Faktycznie elektron 
zajmuje całą objętość chmury elektronowej. Za taką interpretacją przemawia również fakt, że 
atomy wodoru w stanie podstawowym, a więc z jednym elektronem w stanie 1s mają kształt 
kulisty. Gdyby elektron krążył po orbicie, to atom wodoru powinien być płaski.  
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5.   Zasada Heisenberga decyduje o losach gwiazd 
 
 Gwiazdy powstają wskutek grawitacyjnego zapadania się chmur pyłu kosmicznego. W 
swej pierwotnej postaci pył kosmiczny składa się niemal wyłącznie z wodoru i helu. W miarę 
ściskania chmury przez siły grawitacji rośnie temperatura pyłu, podobnie jak temperatura 
pompki do roweru w czasie pompowania, czyli zagęszczania powietrza. Dalsze losy chmury 
zależą od masy pyłu w niej zawartego (patrz tab. 1).  
 W przypadku najmniejszych obłoków przy kompresji temperatura pyłu rośnie. Jeżeli 
masa obłoku jest za mała (0,08 < m < 0,4 M☉), to siły wzajemnego oddziaływania materii 
zawartej w gwieździe równoważą siły grawitacji. Wnętrze gwiazdy nie osiągnięcia 
temperatury rzędu 100 000K, niezbędnej do zainicjowania reakcji termojądrowych. wiazda 
świecąc emituje energię zgromadzoną w czasie kompresji, stygnie, a jej temperatura powoli 
wyrównuje się z otoczeniem. Taka gwiazda nazywa się białym karłem helowym.  
 W obłokach o masach z przedziału 0,5☼ < m < 1,4☼ w czasie kompresji (zapadania 
grawitacyjnego) temperatura wnętrza osiągnie wartość rzędu milionów kelwinów 
rozpoczynają się procesy fuzji jądrowej. Atomy ulegają całkowitej jonizacji i protony przy 
zderzeniach zbliżają się do siebie na tak małe odległości, że zaczynają podlegać 
oddziaływaniom jądrowym słabym. Protony łączą się ze sobą tworząc kolejno jądra deuteru, 
trytu i helu. Wszystkie te reakcja są endoenergetyczne i wypromieniowane neutrina oraz 
promieniowanie gamma przeciwdziałają siłom grawitacji utrzymując materię gwiazdy w 
równowadze do czasu zużycia "paliwa jądrowego", którym są jądra wodoru. Reakcje te 
zachodzą za pośrednictwem jądrowych oddziaływań słabych (por. § 2), więc przebiegają 
bardzo wolno i powodują długowieczność gwiazdy.   
 Po "wypaleniu' wodoru znikają siły równoważące grawitację, i z tego powodu 
gwiazda znowu zapada się, a temperatura jej wnętrza rośnie. Po przekroczeniu wartości 100 
000 000 K następuje fuzja jąder helu. W procesie tym trzy jądra helu łączą się w jądro węgla, 
a kiedy zabraknie helu z węgla powstają jądra wszystkich dalszych pierwiastków pierwszej  
połowy układu okresowego do żelaza niklu i kobaltu. Reakcje te są również 
egzoenergetyczne, ale  wyzwalana energia jest bardzo mała w porównaniu z energią 
wyzwalaną przy syntezie helu i węgla. Są wynikiem silnych oddziaływań jądrowych 
przebiegają bardzo szybko i już po kilku minutach paliwo helowe kończy się.  Znowu 
zwycięża grawitacja i materia gwiazdy ulega gwałtownemu zagęszczeniu. Teraz proces 
zagęszczania jest hamowany dzięki "włączeniu mechanizmu Heisenberga". Materia we 
wnętrzu gwiazdy jest kompletnie zjonizowana więc składa się z jąder atomowych i 
elektronów. Zgodnie z zasadą Heisenberga, elektrony zajmują pewną objętość (∆x)3, a 
zgodnie z zasadą Pauliego ta objętość jest ich "prywatną własnością" nie może w niej znaleźć 
się drugi elektron o takim samym spinie. Zatem elektrony zawarte w gwieździe dyktują jej 
minimalną objętość, którą możemy sobie wyobrazić jako połowę sumy objętości elektronów 
(Σ (∆x)3/2). Zatem to elektrony podlegające prawom Heisenberga i Pauliego utrzymują 
wypaloną gwiazdę w równowadze. Będzie ona wypromieniowała powoli zgromadzoną 
energię i stygła utrzymując sie w swojej kategorii białych karłów. 
 W przypadku, gdy pozostałość po wypalonej gwieździe przekracza 1,4 masy słońca i 
zawarta jest w granicach 1,4☼ < m < 3☼ elektrony ściskane coraz bardziej przez siły 
grawitacyjne poruszają się coraz szybciej, a więc mają coraz większy pęd, a ich prędkość 
zbliża się do prędkości światła. W końcu zderzając się z protonami tworzą  neutrony. Jest to 
reakcja endoenergetyczna, ale ilość pochłanianej energii nie jest istotna. Istotne zaczyna być 
ciśnienie wywierane przez neutrony, które również podlegają działaniu zasady Heisenberga.  
Różnica skutków działania ciśnienie elektronów i neutronów wynika z różnicy ich mas. 
Cząstki te mają naturę dualistyczną korpuskularno - falową. A wiemy, że długość fali cząstki 
jest odwrotnie proporcjonalna do jej pędu (λ = h/p) a więc i do masy (p = m v). Wobec tego 
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długość fali neutronu jest niemal 2000 razy mniejsza od długości fali elektronu. Z kolei 
długość fali decyduje o niepewności  ∆x, czyli rozmiarach komórki zajmowanej przez neutron 
lub elektron. Dla neutronu jest ona istotnie mniejsza. Z tego też powodu gwiazda, w której 
cała materia zmienia się w neutrony ma bardzo małe rozmiary rzędu dziesiątek kilometrów. 
Gęstość gwiazdy jest porównywalna z gęstością materii jądrowej. 
  
Tabela 1. 

1. Białe karły  m < 1,4 masy słońca (☼) 
 m < 0,4 ☼ Siły odpychające naładowanych elektrycznie cząstek równoważą siły 
  grawitacji. 
 0,5☼ < m < 1,4☼ Następuje synteza pierwiastków lekkich (do żelaza) 
  Elektrony nie pozwalają się zapadać i osiągnąć temperaturę reakcji  
  termojądrowych. Do tej kategorii należy Słońce.  
2.   Gwiazdy neutronowe: 1,4☼ < m < 3☼  
3.   Czarne dziury: m > 3☼  

 
 W przypadku gwiazd o masie większej od trzech mas słońca (m > 3☼) załamuje się 
również bariera wytworzona przez ciśnienie neutronów. Grawitacja skupia materię jeszcze 
bardziej i powstaje "czarna dziura", w której materia znajduje się w stanie, którego w dalszym 
ciągu nie w pełni rozumiemy. Masa czarnej dziury wytwarza tak silną grawitacje, że nic z niej 
nie może "wyparować". Nawet promieniowanie gamma czyli światło zostaje w niej 
zamknięte. Materia zbliżająca się do czarnej dziury jest przez nią przyciągana, a jeżeli 
znajdzie się w odległości mniejszej od tak zwanego horyzontu, zostaje pochłonięta. Z tego 
powodu czarnej dziury nigdy nie zobaczymy. Astronomowie wnioskują o jej istnieniu z jej 
oddziaływania grawitacyjnego na inne ciała niebieskie, oraz z promieniowania 
rentgenowskiego emitowanego przez gaz wciągany i pochłaniany przez czarną dziurę. Cząstki 
gazu są przyspieszane do bardzo dużych prędkości wskutek bardzo silnego przyciągania 
jeszcze przed przekroczeniem jej horyzontu. przy wzajemnych zderzeniach emitują 
promieniowanie rentgenowskie. Wydaje się więc, że raz powstała czarna dziura nigdy nie 
zniknie. Jednak znowu zasada nieoznaczoności Heisenberga powoduje bardzo wolny ubytek 
jej masy. Cząstki wirtualne powstają również bardzo blisko horyzontu czarnej dziury, gdzie 
gradient pola grawitacyjnego jest bardzo silny. Pole to powoduje bardzo szybkie rozdzielenie 
się pary i kiedy jena z cząstek pary jest wciągnięta pod horyzont, druga oddala się od 
horyzontu, gdzie anihiluje zamieniając się w fotony. Cząstka, która znalazła się pod 
horyzontem wnosi tam swoją ujemną energię i anihilując zmniejsza masę czarnej dziury.  
Zatem ostatecznie zasada nieoznaczoności Heisenberga powoduje bardzo powolne 
"parowanie" czarnych dziur, które po bardzo długim czasie rzędu miliardów lat może 
prowadzić do ich unicestwienia.  
 
Do wykorzystania 
 We wczesnym wszechświecie pył składał się niemal wyłącznie wodoru  i helu. Po "śmierci" pierwszej generacji gwiazd pył ten 
może być wzbogacony o cięższe pierwiastki. Dalsze życie gwiazdy zależy od ilości materii zawartej w zapadającym się obłoku pyłu.  
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