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vPoGleD

Dušan KRnel, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Se še spomnite,  
kako majhen je atom?

Če bi kos bakra, na primer bakrenega novčiča, zdro-
bili na manjše koščke, bi ti koščki še vedno imeli la-
stnosti bakra. Če bi te koščke delili še naprej na manj-
še koščke, bi tudi ti še vedno imeli lastnosti bakra. 
Delčki v svetleče rdečem prahu, ki bi ga dobili, če bi 
koščke bakra drobili in mleli še naprej, bi še vedno bili 
baker. In če bi s tem na kakršen koli način nadaljevali 
ali pa si vsaj predstavljali, da bi delce delili in delili še 
naprej, bi prišli do delca, ki ga ni mogoče več deliti, a 
ima še vedno lastnosti bakra. 

Po tej poti sta do teorije o snovi, ki je zgrajena iz 
majhnih delcev, prišla tako Demokrit in več kot dva 
tisoč let pozneje tudi Dalton. Ta delec, še danes ime-
novan atom, je definiran kot najmanjši delec, ki je 
nosilec lastnosti elementov, v našem primeru lastnosti 
bakra.

Atomi so zelo majhni. V bakrenem kovancu veliko-
sti 1 centa je približno 2,4 x 1022 atomov, za primer-
javo vseh prebivalcev na Zemlji je približno 7 x 109. 

ali je zato atome, ker so tako zelo 
majhni, nemogoče videti?

Leta 1981 sta švicarska fizika Gerd Binning in He-
nrich Rohrer končala s konstrukcijo vrstičnega tu-
nelskega mikroskopa. Ta naprava, s katero sta najprej 
raziskovala vzorec zlata, je reproducirala slike, na kate-
rih so bili vidni posamezni atomi. Danes uporabljajo 
vrstični tunelski mikroskop za študij razporeditev ato-
mov na površinah različnih prevodnih snovi. Švicarska 
fizika sta za svoje odkritje dobila leta 1986 Nobelovo 
nagrado za fiziko.
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Slika 1: V dolžini 1 cm je 100 000 000 atomov bakra.

Slika 2: Površina kovine pregledana in obdelana z vrstičnim 
tunelskim mikroskopom. Temnejše kroglice so atomi platine, 
svetlejše kroglice so atomi niklja, svetle pike so neznane 
nečistoče. (vir: http://spiff.rit.edu/classes/phys314/lectures/
stm/stm.html)


