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06 - mikrosvět a energie jader
Projevy mikrosvěta
Pro popis jevů, které se odehrávají na úrovni atomů a částic, nelze použít běžnou fyziku. Mechanika, jak jsme
se ji učili, se opírá o lidskou intuici. Částice se ale chovají “divně” a o jejich chování mluví tzv. kvantová
fyzika. Ta je založena na velice složitých matematických konstrukcích. Říká se, že lidi, kteří ji opravdu do
hloubky rozumí, by se dali spočítat na prstech.
Typický čas: Atomová jádra mají rozměry řádově 10–15metru. Fotony s rychlostí 3×108m/s uletí tuto
vzdálenost asi za 10–23s. Právě tento čas je typickým časem dějů v atomovém jádře. Žije-li zde částice 10–10s,
je to z hlediska makrosvěta neuvěřitelně krátký okamžik. Z hlediska elementární částice jde o celou věčnost.
Částici, která žije velmi krátkou dobu (kratší než 10–23s) již ani nenazýváme částicí, říkáme jí rezonance.
Částice-vlna: V makrosvětě jsme si zvykli dělit jevy na částicové a vlnové. Bezpečně poznáme, co je těleso a
co je vlnění. Objekty mikrosvěta však nejsou ani částice (tělesa), ani vlnění. Někdy nám jejich projevy
připomínají vlnění, jindy částice.
Superpozice stavů: Na rozdíl od člověka mohou být objekty mikrosvěta ve více stavech naráz. My
nemůžeme být nikdy současně v restauraci, ve škole a ještě se přitom doma v obýváku dívat na televizi.
Objekt mikrosvěta může být současně ve dvou ramenech interferometru, projít dvěma štěrbinami nebo vyletět
naráz do dvou různých výšek. Superpozice stavů je v mikrosvětě zcela běžným jevem.
Kvantování: V určitých situacích nenabývají některé veličiny spojitých hodnot, ale jen diskrétních (pouze
vybraných) hodnot. Týká se to zejména energie a momentu hybnosti, ale i dalších veličin. Elektron v
atomárním obalu nemůže mít libovolnou energii – jeho energie se mění pouze po skocích.
Nedeterminismus: Při samotném aktu měření můžeme naměřit několik hodnot, Měření má statistický
charakter, můžeme poznat jen pravděpodobnost výsledku při mnoha opakovaných měřeních. Dnes je již
experimentálně prokázáno, že tato vlastnost mikrosvěta není dána neznalostí nějakých parametrů objektu, ale
je primární vlastností mikrosvěta, se kterou musíme počítat.
Neurčitost: Měření polohy a hybnosti nemůže být nikdy zcela přesné. Zpřesnění měření jedné z těchto veličin
vede na větší neznalost druhé z nich. Měření polohy a hybnosti se vzájemně ovlivňují.
Chápaní síly: Kvantová teorie nepoužívá pojem síly, jak ji známe z mechaniky. Interakci způsobují tzv. polní
(intermediální, výměnné) částice. Interakce proběhne tak, že si dva objekty (například elektrony) vymění polní
částici (například foton).

