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⚛
Таємниці атомів: з чого 
складається наш Всесвіт?

📜 Вперше слово «атом» зʼявилося в Давній Греції. Розмірковуючи про 
структуру матерії, що нас оточує, давньогрецький філософ Демокріт 
ввів поняття «атом» для позначення найменшої неподільної частинки, 
з якої починається будова речовини.

Дослідження будови атомів розпочалось в кінці 19 століття, 
коли англійський фізик Джозеф Джон Томсон відкрив 
електрон — маленьку негативно заряджену частинку. Тоді ж, 
базуючись на своєму відкритті, він запропонував модель 
будови атома під назвою «Сливовий пудинг» (або «Кекс з 
родзинками»). Згідно з цією моделлю, атоми нагадують кекси з 
позитивно зарядженого тіста, в яке вкраплені негативні 
«родзинки» — електрони.

Невдовзі цю модель було спростовано. 
Досліди видатного фізика Ернеста 
Резерфорда довели, що атоми мають 
позитивно заряджене ядро, навколо якого 
рухаються електрони, а подальший аналіз, 
пророблений данським фізиком Нільсом 
Бором, показав, що ці електрони 
обертаються на чітко відведених орбітах 
— подібно до того, як планети 
обертаються навколо Сонця. Так було 
сформовано планетарну модель атома.
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📜 Ядро атомів є настільки малим, як порівняти з діаметром орбіт 
електронів, що якщо роздути атом до розмірів стадіону, ядро буде 
тенісним мʼячиком у його центрі.

Саме відштовхування електронів останніх орбіт різних 
атомів дає нам відчуття «дотику».

Ці орбіти також називають «енергетичними рівнями». Це обумовлено тим, що 
на кожній орбіті електрон може обертатися тільки за наявності необхідної для 
цього кількості енергії. Чим вища орбіта — тим більше енергії потрібно. Таким 
чином, для просування «вгору» електрону треба поглинати енергію, а при 
спуску — випромінювати.

Саме так народжується світло. У лампочках 
електронам надається енергія (наприклад, у лампі 
розжарювання — теплова), яка підіймає їх вище 
орбітами, але через короткий проміжок часу 
(0,00000001 секунди) електрони повертаються на нижчі 
орбіти, і при цьому випромінюють поглинуту енергію у 
вигляді світла.
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🛰 Знання про перестрибування електронів між орбітами атомів 
допомогло у створенні найточнішого у світі годинника — атомного 
годинника. Еталоном 1 секунди є 9,192,631,770 переходів верхнього 
електрона в атомі Цезія між двома рівнями. Такий годинник, 
заснований на енергетичних переходах електрона в атомі Цезію дає 
похибку лише в одну секунду за мільйон років. Саме атомні годинники 
використовуються на супутниках GPS для більш точного визначення 
локації.

Крім того, атоми використовуються як джерело 
енергії. Ядра атомів складаються з позитивно 
заряджених частинок — протонів, та нейтральних 
частинок — нейтронів. Стабільними є лише певні 
комбінації кількості протонів і нейтронів. В інших 
випадках ядро буде розпадатися, випромінюючи 
енергію. Саме ця енергія використовується в 
атомних батарейках, на яких сьогодні працюють 
підводні човни та далекі космічні апарати, а в 
майбутньому, можливо, працюватимуть і наші 
смартфони. У такому разі заряджати акумулятор не 
доведеться щонайменше 20 років!

Лекторка — Дар’я Заремба

астрофізикиня, працює зі спектральним 
аналізом зірок


