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Belle Époque 
 
Late Victorian/Edwardian Era 
 
Gilded Age  

Czas wielkich przemian społeczno-ekonomicznych po kryzysie 1873-79 - ustanie wojen 
„wewnętrznych”, postęp w produkcji żywności i eksploatacja obszarów podbitych pociągają za 
sobą rozkwit ekonomiczny: 
 Europa zachodnia – Francja, Imperium Brytyjskie, Rzesza Niemiecka, Cesarstwo Habsburgów, 
Belgia, Holandia; Stany Zjednoczone AP; Imperium Rosyjskie 

Rozwój nauki i techniki – „druga rewolucja przemysłowa” to wykorzystanie w technice 
osiągnięć fizyki XIX wieku:  
-- użycie metod mechaniki klasycznej do rozwiązywania  problemów mechaniki technicznej     
-- zastosowania praktyczne termodynamiki 
-- zrozumienie i wykorzystanie zjawisk elektromagnetycznych – początek i rozkwit „wieku        
    elektryczności”  (w roku 1882 (!!!)  T.A.Edison uruchamia pierwszą komercyjną elektrownię) 

 
„Definicja”: 
Okres pomiędzy zakończeniem 
wojny francusko – pruskiej (1873) 
a wybuchem I. wojny światowej 
(lato 1914)  
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Karl Benz: Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 
3.07.1886  

Bracia Orville i Wilbur Wright, 
Wright Flyer I, 17.12.1903 

Miejski transport podziemny:  
1890 Londyn,  
1896 Budapeszt,  
1897 Boston,  
1900 Paryż,  
1904 Nowy York;  
od 1905 elektryfikacja linii metra 
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„Wszystkie najważniejsze fundamentalne prawa i 
fakty w fizyce zostały już odkryte i tak dobrze 
ustalone, iż jest znikome prawdopodobieństwo, że 
zostaną one uzupełnione w wyniku nowych odkryć… 
Przyszłych nowych prawd w fizyce trzeba będzie 
szukać na szóstym miejscu po przecinku.” 

A.A. Michelson, 1894 
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1895 – 8 listopada: Promieniowanie X – W. Roentgen 
 
 
1896 – 24 luty– maj:   Promieniotwórczość – H. Becquerel  
1896- czerwiec-grudzień: Odkrycie polonu i radu  
           M. Skłodowska-Curie i P. Curie 
 
1897 – 30 kwietnia: Elektron J.J. Thomsona 
 
 
1900  - 14 grudnia :  Hipoteza Plancka   
 
 
1905 - 17 marca-27 września: Pięć prac Einsteina 
 
 
1911 - kwiecień : Hipoteza jądra atomowego: 
E. Rutherford  i „doświadczenie na złotej folii” 
(H.Geiger, 1909; H.Geiger i E. Marsden, 1913)  
 
1911 - 8 kwietnia: Odkrycie nadprzewodnictwa: H. Kamerlingh Onnes 
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Liczba prac z fizyki Liczba prac z fizyki 

Prof. A.K.Wróblewski: Historia fizyki 
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La théorie du rayonnement et les quanta 

Pierwszy kongres Solvaya, 29.10-4.11.1911, Hotel Metropole, Bruksela  
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Synteza amoniaku z wodoru i azotu atmosferycznego 
N2 + 3 H2 → 2 NH3   (ΔH = −92.4 kJ/mol) 
tzw. reakcja Habera przeprowadzona w laboratorium w 1909,  
wdrożona  do przemysłu w 1913 przez C. Boscha 
 
 proces katalizowany przez tlenki żelaza, wapnia i 
aluminium przebiegający  pod  
ciśnieniem 150–250 barów  w temperaturze 
300–550 °C 
N2 (gazowy) → N2 (zaadsorbowany) 
N2 (zaadsorb.) → 2 N (zaadsorb.) 
H2(gazowy) → H2 (zaadsorbowany) 
H2 (zaadsorb.) → 2 H (zaadsorb.) 
N (zaadsorb.) + 3 H(zaadsorb.) 
→ NH3 (zaadsorb.) 
NH3 (zaadsorb.) → NH3 (gazowy) 
 
 

Około połowy białek  obecnych w 
organiźmie ludzkim zawiera azot, który 
„przeszedł” przez reakcję Habera 

Fritz Haber, 9.12.1868-
29.01.1934 

Carl  Bosch, 27.08.1874-
26.04.1940 
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Paul Ehrlich, 18.03.1854-
20.08.1915 

„Magiczna kuleczka”  -  znaleźć substancję 
chemiczną, działającą  niszcząco na wybrany 
patogen, przy tym  silniej niż wytwarzane przez 
zaatakowany organizm przeciwciała oraz możliwie 
mało toksyczną dla organizmu 

Preparat 606 – salwarsan - pierwszy 
stworzony sztucznie 
chemioterapeutyk i pierwszy 
skuteczny lek na kiłę 
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Rutherford, Planck i Einstein –  
- to oni wytyczyli drogę którą poszedł Niels Bohr… 
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Niels Henrik David Bohr 
-- urodzony  7 października  1885 w Kopenhadze, starszy z dwóch 
synów  Christiana i Ellen Adler Bohr, ma starszą o dwa lata siostrę 
Jenny i młodszego o półtora roku brata Haralda 
-- w 1903 kończy szkołę średnią ( gimnazjum Gammelholm) i 
wstępuje na Uniwersytet Kopenhaski by studiować fizykę pod 
kierunkiem Christiana Christiansena, jedynego naówczas 
profesora fizyki w Uniwersytecie Kopenhaskim; studiuje też 
matematykę i filozofię 
-- w 1905 uzyskuje złoty  medal w ogłoszonym przez Duńską 
Królewską Akademię Nauk konkursie na pracę fizyczną – 
opracowuje (korzystając z laboratorium ojca) sposób pomiaru 
napięcia powierzchniowego ( a także nowy opis teoretyczny 
doświadczenia)  bazujący na metodzie Rayleigha. Praca ta zostaje 
opublikowana w Philosophical Transactions of the Royal Society 
--  wiosną 1909 poznaje Margrethe Norlund, swoją przyszłą 
długoletnią małżonkę 
--  2 grudnia 1909 uzyskuje magisterium i podejmuje, pod 
kierunkiem Christiansena, pracę nad doktoratem, który broni w 
maju 1911. Tematem rozprawy jest elektronowa teoria metali 
--  późną wiosną 1911 uzyskuje stypendium Fundacji Carlsberga i  
we wrześniu wyjeżdza do kierowanego przez J.J.Thomsona 
Cavendish Laboratory w Cambridge  
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„Zlecenie” Thomsona – doświadczenia nad wytwarzaniem 
promieni katodowych 
 
Listopad 1911 -  poznaje w Manchesterze Ernesta 
Rutherforda, Bohr chce się przenieść do laboratorium 
Rutherforda i pracować nad promieniotwórczością 
 
Grudzień 1911 – za zgodą Thomsona i Rutherforda zapada 
decyzja o przeniesieniu się Bohra do Manchesteru 
 
Marzec-Lipiec 1912 – pobyt w  laboratorium Rutherforda, 
Bohr  poznaje  tam Georga von Hevesy’ego i Charlesa 
Galtona Darwina 
 
Lipiec 1912 – powrót do Kopenhagi 
 
1sierpnia 1912 – Margrethe Norlund i Niels Bohr zawierają 
związek małżeński 
 
31 sierpnia 1912 – Christiansen odchodzi na emeryturę, 
katedrę obejmuje  Knudsen, Bohr po dłuższych staraniach 
otrzymuje posadę asystenta Knudsena, a następnie 
stanowisko „privatdozenta” i w marcu 1913 docenturę 
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Podczas pobytu w laboratorium Rutherforda  Bohr koncentruje 
swoje  zainteresowania naukowe na zjawisku promieniotwórczości 
– jednym z  jego pomysłów jest hipoteza, że zarówno  
promieniowanie α, jak i β, pochodzą z jądra atomowego. Nie 
spotyka się to z entuzjastycznym przyjęciem Rutherforda, 
uważającego naówczas , że o ile promieniowanie α pochodzi z 
jądra, to źródłem promieniowania β jest chmura  
elektronowa otaczająca jądro.  
Rozczarowany Bohr zaczyna  
interesować  się,  pod wpływem  
von Hevesy’ego  i Darwina,  
rutherfordowskim modelem  
atomu. Jest przy tym wcześniej  
zaznajomiony z modelem Thomsona,  
a także z pracami Nicholsona. 

„Rutherford was my second father” 
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Modele atomu  
 
1901 Jean Perrin: atomy mogą wyglądać jak miniaturowe układy planetarne  
 
1902 Lord Kelvin: ujemne elektrony w atomach tworzą grupy wewnątrz chmury 
ładunku dodatniego 
 
1903 Philipp Lenard: atomy złożone z „dynamid”, 
                                      par ładunków elektrycznych 
 
 
 
                         1904 J. J. Thomson: matematyczne opracowanie jakościowego                 
                                                             modelu Kelvina  („plum pudding model”) – od      
                                                              tysięcy elektronów do kilku, problem masy   
                                                              atomu i jego stabilności 
 
 
 
1904 Hantaro Nagaoka: „saturnopodobny” model atomu 
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John William Nicholson (1911): atomy składają się z małych kulistych ładunków 
ujemnych, które tworzą pierścień obracający się wokół jeszcze mniejszej kuli 
ładunku dodatniego, stanowiącego jądro atomu. Suma wektorowa przyspieszeń 
wszystkich elektronów  w rotującym pierścieniu wynosi zero, taki układ może być 
stabilny i są to atomy pierwotne z których zbudowane jest wszystko. 
 
Najprostsze atomy pierwotne to: 
Koronium Co                      masa 0.51282                                  2 elektrony 
Wodór H                             masa 1.008                                       3 elektrony 
Nebulium Nu                     masa 1.6281                                     4 elektrony 
Protofluor Pf                      masa 2.3615                                     5 elektronów 
 
Wszystkie znane atomy chemiczne są zbudowane z atomów pierwotnych, np.: 
 
Hel             He = NuPf 
Uran           U  = 8{Nu₂(Pf H)₃} 4{He₂Nu₂(Pf H)₃} 
 
Nicholson stwierdził świetną zgodność zmierzonych mas atomowych z wyliczonymi 
w jego schemacie oraz doszedł do wniosku, że warunkiem stabilności układu jest 
aby całkowity moment pędu układu elektronów był wielokrotnością h/2π  .  
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Rok 1913 i „Trylogia Bohra” 
On the constitution of atoms and molecules 
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…Ten model atomu musi spotkać 
się z wielkim zainteresowaniem, a 
to dlatego, że jak pokazał 
Rutherford, przypuszczenie o 
istnieniu w atomie jądra wydaje się 
być nieodzowne dla wyjaśnienia 
wyników doświadczeń nad 
rozpraszaniem promieniowania α 
pod dużymi kątami…   
… Podejmując próbę objaśnienia 
własności materii na bazie tego 
modelu napotykamy wszakże na 
poważne trudności wynikające z 
niestabilności układu elektronów, 
niestabilności, która nie pojawia się 
w modelu zaproponowanym przez 
Sir J.J. Thomsona …   
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Podejście do rozważania podstawowych różnic 
pomiędzy modelami Rutherforda i Thomsona 
uległo w ostatnio istotnym zmianom, co 
zawdzięczamy rozwojowi teorii 
promieniowania i bezpośredniemu 
potwierdzeniu nowych przypuszczeń w 
doświadczeniach obejmujących bardzo różne 
zjawiska… Rezultaty te wydają się potwierdzać 
niestosowalność elektrodynamiki klasycznej 
do opisu układów o rozmiarach atomowych. 
Jakakolwiek by jednak nie była konieczność 
zmiany praw ruchu opisujących elektron to 
wydaje się nieodzownym wprowadzenie do 
tych równań wielkości obcej klasycznej 
elektrodynamice, a mianowicie stałej Plancka. 
Jej Wprowadzenie  istotnie zmienia problem 
stabilności, a prócz tego jest to wielkość 
wymiarowa, która wraz z masą elektronu i 
jego ładunkiem może określić jednostkę 
długości o potrzebnym rozmiarze…   
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Bohr zakłada, że opis „nie promieniującego” atomu o jednym 
elektronie  i jądrze o ładunku E oraz o masie znacznie większej od masy 
elektronu m jest prostym opisem keplerowskim, czyli  
nierelatywistycznym, w którym trajektoria elektronu jest stacjonarną 
elipsą o półosiach a i a’ w ognisku której znajduje się jądro. Jeżeli przez 
ω  oznaczyć częstość obiegu elektronu, zaś przez W  energię potrzebną 
do przeniesienia elektronu nieskończenie daleko od jądra to:  
 
 
 
czyli  zarówno ω, jak i a zależą tylko od „energii jonizacji” W. 
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Uwzględniając promieniowanie i utratę energii przez „wirujacy” 
elektron”  (co prowadzi do absurdu w postaci końca istnienia atomu) 
Bohr przywołuje teorię Plancka: „energia wypromieniowana przez 
drgający z częstością ν atomowy oscylator w pojedyńczym akcie emisji  
jest równa τhν, gdzie τ jest liczbą całkowitą, zaś h stałą uniwersalną”. 
Następnie pisze: „Przyjmijmy teraz, że podczas związywania (binding) 
elektronu emitowane jest jednorodne promieniowanie o częstości ν, 
równej połowie częstości wirowania elektronu ω na jego końcowej 
orbicie, tak więc, zgodnie z teorią Plancka, energia wyemitowana 
podczas tego procesu jest równa τhν .”  W konsekwencji warunek 
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Kolejnym krokiem Bohra jest wyprowadzenie formuły Balmera 

oraz  porównanie wyliczonej               i obserwowalnej                 
wartości stałej Rydberga .  Bohr podaje także wytłumaczenie, jako 
promieniowanie zjonizowanego helu, tzw. serii Pickeringa znalezionej  
w widmie gwiazdy  
ζ Puppis,  a także tzw.  
serii Fowlera   
obserwowanej w  
mieszaninie wodoru  
i helu.   

153.1 10 153.290 10
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Obserwacja, że „warunek kwantowania” 
 
można, na podstawie wzoru 
 
 
przepisać  w języku momentu pędu 
pojawia się dopiero na stronie 15. 
Zostaje  to powtórzone  na końcu pracy, 
jako warunek ogólny dla stabilnych 
orbit. 
„Szkolne” wyprowadzenie, bazujące na 
warunku  dynamicznym uzupełnionym 
warunkiem kwantowym dla momentu 
pędu Bohr wprowadza dopiero w 
drugiej części swej trylogii, z sierpnia 
1913.  
 
 
 

/ 2T W h  
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Reakcje na hipotezę Bohra: 
A. Einstein: „Bardzo interesujące. Nie przypuszczam, aby 

wartość stałej Rydberga można było wyliczyć 
normalnym sposobem.” 

M. von Laue: „To bzdury! Równania Maxwella są zawsze 
prawdziwe. Elektron na orbicie musi promieniować.” 

A. Sommerfeld: „Pańskie wyliczenie stałej Rydberga jest 
wielkim osiągnięciem.” 

E. Warburg: „Bohr  zetknął się z geniuszem.Zostało 
udowodnione, że stała Plancka jest kluczem do 
zrozumienia atomu.” 

Rutherford pozostawał sceptyczny, a  J.J. Thomson zupełnie 
prace Bohra zignorował . 
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1914 Potwierdzenie modelu – doświadczenie Francka-Hertza 
„Przechodzenie” elektronów przez rozrzedzone pary rtęci 

Spadkowi natężenia prądu towarzyszy  promieniowanie – 
elektrony o odpowiedniej energii  (tzw. rezonansowej) 
wzbudzają atomy rtęci, które następnie deekscytują z 
emisją promieniowania UV 253.7 nm     
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Sukces starej teorii kwantów: 
 

Arnold Sommerfeld 
5.12.1868 – 26.04.1951 
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„Jestem przekonany, że wyjaśnianie 
wzoru Rydberga [np. dla wodoru] przez 

odwoływanie się do orbit kołowych  
i eliptycznych (zgodnie z klasyczną 

geometrią), nie ma najmniejszego sensu 
fizycznego. Poświęcam cały mój 

rozpaczliwy wysiłek w celu całkowitego 
zniszczenia pojęcia orbity -której  

i tak nie można zaobserwować - 
i zastąpienia go przez bardziej 

odpowiednie pojęcie.” 

 
 
Heisenberg w liście do Pauliego (9 VII 1925 r.)  

i jej upadek… 
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           V. Kongres Solvaya: Elektrony i fotony 
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W świetle mechaniki kwantowej model Bohra jest nie tylko błędny, 
ale z gruntu fałszywy. Pojęcie toru elektronu  nie ma sensu, moment 
pędu elektronu w stanie podstawowym atomu wodoru nie jest 
równy h/2π, bazujące na mechanice klasycznej rozważania Bohra 
dotyczące układów  bardziej skomplikowanych niż atom wodoru 
prowadzą donikąd.  Tym niemniej wpływ Nielsa Bohra na fizykę i 
fizyków XX wieku trudno przecenić, był on ogromny, a nieraz 
kluczowy. Wydaje mi się też, że jeżeli zapytać tzw. przeciętnego 
człowieka  o jakiekolwiek skojarzenie z fizyką kwantową  to w razie 
otrzymania odpowiedzi na to pytanie w większości przypadków  
będzie ona nawiazywać do planetarnego, bohrowskiego modelu 
atomu wodoru. 
A prócz tego – model Bohra nie jest wcale fizycznie bezużyteczny, 
całkiem dobrze opisuje on tzw. atomy rydbergowskie, których 
egzotyczne własności  związane są z unikalnymi zjawiskami 
fizycznymi.   
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Abraham Pais,  
Niels Bohr Times, in physics, philosophy and 
policy,  
Clarendon Press, 1991 
 
Max Jammer, 
The conceptual development of quantum 
mechanics, 
Mc Graw-Hill Book Company, 1985 
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Dziękuję za uwagę 
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Czy to Ernest Solway? A jeżeli nie on to kto??? 


