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1. UVOD 

Znanstveniki so se skozi zgodovino na različne načine lotevali svojega dela. Pred stoletji oz. 
tisočletji so opazovali naravo in naravne pojave ter na osnovi opazovanj prihajali do 
določenih zaključkov. Pozneje so pričeli delati poskuse in meritve ter se ukvarjali s teorijami. 
V novejšem času se je dejavnost fizikov razdelila. Nekateri so nadaljevali s poskusi in 
meritvami (imenujemo jih eksperimentatorski fiziki), drugi (teorijski fiziki) pa se ukvarjajo 
predvsem s teorijami. 
V seminarski nalogi bi rad opozoril na moža, ki je veliko prispeval k razvoju moderne fizike 
in je bil eden pravih teoretičnih fizikov. Pomembna niso le njegova odkritja, ampak so 
pomembna tudi njegova razmišljanja, razprave in njegov vpliv na druge fizike, od česar je 
bila odvisna tudi smer razvoja moderne fizike v prvi polovici prejšnjega stoletja. 
Predstavil bom Wolfganga Paulija, njegovo življenje in delo ter njegova najpomembnejša 
odkritja. 
 

2. PAULIJEVO ŽIVLJENJE 

Wolfgang Pauli se je rodil 25. aprila leta 1900 na Dunaju. 
Njegov oče Wolfgang Joseph Pauli izhaja iz Prage, v začetku je bil zdravnik, v poznejših letih 
pa je bil redni profesor in ravnatelj na Inštitutu za koloidno kemijo. Bil je judovskega rodu. Z 
namenom, da bi lahko napredoval v akademski karieri, je prestopil v katoliško vero. Njihov 
družinski prijatelj je bil eminenten fizik Ernst Mach, ki je ob Wolfgangovem rojstvu prevzel 
vlogo krstnega botra [1]. 
 

 
Slika1: Wolfgang Pauli leta 1904 

 
Wolfgang Pauli je rasel v izobraženem, meščanskem okolju. Zgodaj je pokazal svojo 
inteligentnost in nadarjenost za matematiko in fiziko. Dodatna znanja iz fizike mu je nudil 
član dunajske tehniške visoke šole. Maturiral je leta 1918. Študij je nadaljeval na münchenski 
univerzi, kjer je pri Arnoldu Sommerfeldu (raziskoval je rentgenske žarke in žarke gama; za 
elektrone v atomu je predvidel tudi možnost eliptičnih poti; za hitre elektrone je uporabil 
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Einsteinovo relativnostno teorijo) študiral fiziko. Pauli je bil zelo nadarjen, zato so ga takoj 
sprejeli v inštitut, lahko pa je sodeloval tudi na predavanjih študentov višjih letnikov [3].  
V času študija se je posvečal teorijski fiziki, eksperimentalni fiziki, matematiki in kemiji. 
Večinoma se je sam učil iz knjig, obiskoval je le najpomembnejša predavanja. Študiral je 
pozno v noč, odpovedal pa se ni meščanskim navadam, kot so posedanje po kavarnah in 
obiskovanje gledališč. 
Pri dvajsetih letih je Pauli magistriral. Študij je dokončal v treh letih in doktoriral leta 1921. 
Izpopolnjeval se je  v Göttingenu pri Bornu, v Hamburgu in pri Bohru v Kobenhavnu. Leta 
1923 je sprejel mesto na univerzi v Hamburgu, kjer je leta 1926 postal profesor. Leta 1928 se 
je preselil na Tehniško visoko šolo v Zürichu [3]. 
V tridesetih letih je Pauli pogosto obiskal ZDA. Ob izbruhu vojne pa se je tam naselil, saj se 
je močno zavedal nevarnosti zaradi svojega judovskega porekla. Deloval je na inštitutu za 
višje študije v Princetonu in na dveh drugih univerzah.  
V času vojne, ko je veliko fizikov sodelovalo v raziskavah v vojaške namene, se je Pauli 
ukvarjal s temeljnimi raziskovanji. 
Proti koncu dvajsetih let se je poročil. Zakon z gledališko igralko ni bil uspešen, zato se je z 
njo razšel. Ponovno se je poročil leta 1934. 
 

 
Slika 2: Wolfgang Pauli v srednjih letih 

 
 
V starejših letih se je zanimal tudi za psihologijo in misticizem, o čemer s kolegi fiziki ni 
govoril. Želel je raziskati človeško psiho tako globoko, kot je raziskoval svet fizike [1]. 
Pauli je umrl v Zürichu 15. decembra leta 1958. Njegova smrt je bila dokaj neopazna. Od 
večjih časnikov jo je omenil le New York Times [1]. 
 
Pauli je bil uspešen in cenjen fizik. Za svoje delo je dobil veliko priznanj in nagrad [3]: 
• 1930 je prejel Lorentzovo nagrado 
• 1945 je dobil Nobelovo nagrado za fiziko 
• 1952 je dobil Franklinovo medaljo 
• 1958 je dobil medaljo Maxa Plancka 
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3. PAULIJEVO ZNANSTVENO DELO NA PODROČJU FIZIKE 

Pauli se je začel zanimati za fiziko že zelo zgodaj. Pri dvajsetihtih letih je magistriral iz 
posebne in splošne teorije relativnosti. Njegovo magistrsko nalogo je občudoval tudi Einstein 
[1]. Po tem pregledu relativnosti je bil Paulijev glavni interes kvantna sestavljenka, s katero 
sta se on in njegov študentski prijatelj Werner Heisenberg seznanila na seminarju v Münchnu, 
ki ga je vodil Arnold Sommerfeld. Pauli je kmalu zatem predstavil atomski magneton, ki ga je 
poimenoval po Nielsu Bohru. Ukvarjal se je z Zeemanovim efektom in pri tem odkril jedrski 
– nuklearni magnetizem. 
 

 
Slika 3: Albert Einstein in Wlolfgang Pauli  

 
Leta 1925 je pred Heisenbergovimi in Schrödingerjevimi formulacijami nove kvantne 
mehanike postavil izključitveni princip, ki razlaga strukturo atomov in njihov položaj v 
periodnem sistemu. V štirih letih je postal najbolj znan svetovni strokovnjak za področje 
Bohr-Sommerfeldove kvantne teorije. 
 
 
3.1 KVANTNA ŠTEVILA IN IZKLJUČITVENO NAČELO 
Paulijeva učitelja Bohr in Sommerfeld sta izdelala teorijo energijskih stanj elektronov v 
atomih, v kateri je bilo mogoče opisati stanja s tremi kvantnimi števili ob privzetku določenih 
preprostih pravil [5]. Niels Bohr je s pomočjo Planckove kvantne teorije popravil 
Rutherfordov atomski model. Planck je ugotovil, da je sprejemanje ali oddajanje energije 
možno le v diskretnih majhnih količinah in njihovih večkratnikih. Bohr je predpostavljal, da 
elektroni krožijo okoli jedra brez vsakršne izgube energije, po točno določenih krožnih 
tirnicah, s točno določenim radijem. Zaradi tega je njihova vrtilna količina mnogokratnik 
kvanta, ki so ga imenovali glavno kvantno število n. Če elektron prejme določeno energijo, 
preide na tirnico z večjim radijem in obratno. Bohrova teorija je podprta z atomsko 
spektroskopijo vodika. Ko elektron vodika prejme kvant energije, preide na tirnico z večjim 
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radijem. Ker to ni stabilna oblika, preide na staro tirnico in odda kvant energije. Zaradi tega 
nastane v emisijskem spektru črta. Elektron ima v atomu določene vrednosti energije oziroma 
energetske nivoje. Bohrova teorija velja za enoelektronske atome oziroma ione, pri atomih z 
več elektroni pa odpove [2].  
 
Arnold Sommerfeld je predpostavil obstoj eliptičnih tirnic. S stranskim kvantnim številom l je 
izrazil razmerje polosi elips. Z večanjem glavnega kvantnega števila se veča tudi število 
eliptičnih tirnic, saj je stransko kvantno število manjše ali enako glavnemu. Stransko kvantno 
število vpliva na obliko orbitale. 
 
Tretje kvantno število, magnetno kvantno število, je bilo vpeljano, ko so opazili razcep 
spektralnih črt v električnem in magnetnem polju. Ta količina označuje vrtilno količino. 
 
Pauli je podrobno  raziskal ozadje pri Zeemanovem pojavu. Dobil je pregled nad vsemi 
mogočimi stanji atoma. Po dolgotrajnem preučevanju je dodal četrto kvantno število [5]. To 
četrto kvantno število se je dalo nazorno pojasniti z domnevo, da vsako energijsko stanje 
lahko zasedeta dva in samo dva elektrona, pri čemer se eden vrti v levo in drugi v desno. S 
tem pravilom je bilo mogoče elektrone v atomih posameznih elementov urediti v lupine in 
podlupine.  
 
Četrto kvantno število, spinsko kvantno število, določa smer rotacije elektrona okoli lastne 
osi. Spin elektrona sta vpeljala Samuel Goudsmit in George Uhlenbeck [4]. Spin (angl. 
vrtenje) je lastna vrtilna količina delcev v kvantni mehaniki. Nesestavljeni osnovni delci, kot 
na primer elektron, imajo spin, čeprav so točkasti.  
Pauli se je spinu v začetku upiral, vendar ga je pozneje sprejel in raziskal njegov vpliv [3]. 
V klasični mehaniki opisujemo vrtilno količino z vektorjem, v kvantni mehaniki pa navedemo 
spinsko kvantno število, ki določa projekcijo spina na izbrano smer (npr. smer zunanjega 
magnetnega polja). Spinsko kvantno število je lahko celo število ali polovica celega števila. 
Delci s celim spinskim kvantnim številom so bozoni. To so fotoni, ki imajo spinsko kvantno 
število enako 1, in jedro helijevega izotopa 4He, ki ima spinsko kvantno število 0. Lahko se 
nahajajo v istem stanju, zanje velja Bose- Einsteinova statistika.  
Delci s polovičnim spinskim kvantnim številom so fermioni. To so elektroni, protoni in 
nevtroni (vsi imajo spinsko kvantno število enako 1/2). Ne morejo se nahajati v istem stanju, 
razlikovati se mora vsaj eno kvantno število. Zanje velja Fermi-Diracova statistika [3]. 
V prispodobi rečemo, da se elektron vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, ko kaže spin 
navzgor in v smeri urinega kazalca, ko kaže spin navzdol. Za Paulija je dvoličnost, ki je 
značilna za kvantno mehaniko, povezana s spinom zunanjega elektrona, ki se giblje okrog 
jedra.  
Vrtenje elektrona je v resnici prispodoba, ki jo uporabljamo zgolj za lažjo predstavo. 
 
Podrobno Paulijevo preučevanje atomov z več elektroni ga je privedlo do njegovega 
znamenitega Paulijevega izključitvenega načela oz. Paulijeve prepovedi, ki določa, da lahko 
dano stacionarno stanje, ki je določeno s štirimi kvantnimi števili (n, l, m in s), zaseda le en 
elektron. V atomu ne moreta imeti dva elektrona enakih vseh štirih kvantnih števil. Če v 
atomu obstaja elektron, katerega kvantna števila imajo določeno vrednost, je to stanje 
zasedeno. Torej je lahko stanje nezasedeno ali pa ga zaseda en elektron.  
To načelo je Pauli objavil leta 1925. Za to pomembno odkritje je leta 1945 dobil Nobelovo 
nagrado za fiziko [3]. 
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3.2 NEVTRINO 
V dvajsetih letih so fiziki odkrili, da atomi ki oddajajo delce beta (hitre elektrone), pri tem 
oddajo manj energije, kot bi morali. Nekaj energije se je izgubljalo in vprašljiv je postal 
zakon o ohranitvi energije [5]. Opazili pa so tudi, da je bilo jedro po razpadu močneje 
odrinjeno, kot če bi se od jedra odrinil samo elektron. Leta 1930 je Pauli predlagal, da se pri 
razpadu beta poleg elektrona izseva še neki drugi delec brez naboja in najbrž brez mase. Ta 
delec odnese manjkajočo energijo. Fermi je naslednje leto ta Paulijev delec poimenoval 
nevtrino (ital. mali nevtralček). 
Delce brez naboja in brez mase je bilo zelo težko izslediti ali ujeti, zato so nekateri 
znanstveniki videli v njem le trik, s katerim so uskladili energijsko bilanco, in obdržali zakon 
o ohranitvi energije. Nevtrino so odkrili in potrdili njegov obstoj šele leta 1956 [5]. V zelo 
zahtevnem poskusu je kot izvir nevtrinov služil jedrski reaktor močne jedrske centrale 
(reaktorjev še leta 1931 ni bilo).  
 
Beta razpad je radioaktivni razpad, pri katerem atomsko jedro izseva delec beta. Ločimo b+   
in b- razpad [4].  
Pri b+ razpadu se proton (p) v jedru pretvori v nevtron (n), v delec b+ (pozitron (e+)) in 
elektronski nevtrino (ne). Vrstno število se ob tem zmanjša za 1, masno pa se ohrani: 

.  

Pri b- razpadu pa se nevtron v jedru pretvori v proton, v delec b-  (elektron (e-)) in elektronski 
antinevtrino , pri čemer se vrstno število poveča za 1, masno pa ohrani: 

. 

Obstoj nevtrina je potrdil eksperiment, pri katerem je antinevtrino zadel proton v jedru atoma 
v vodi (leta 1956). V reakciji sta nastala nevtron in pozitron: 

. 

Ob elektronskem nevtrinu poznamo še mionski nevtrino nµ  in nevtrino tau nt.  
 
Glede na izvor ločimo atmosferske nevtrine, ki nastajajo v gornjih slojih atmosfere ob trkih 
kozmičnih žarkov z molekulami v ozračju, in sončeve nevtrine, ki nastajajo v Soncu [7]. 
Nevtrini pripotujejo do Zemlje in tudi skozi njo. Nevtrinov samih ne moremo zaznati, prav 
tako je izredno težko opaziti reakcije nevtrinov, saj zelo šibko reagirajo s snovjo. Zaznamo 
lahko nabite delce, ki so posledica interakcij nevtrinov z vodo. Detektorji, s katerimi merijo 
reakcije nevtrinov, so v bistvu cisterne z veliko količino vode, obdane z več tisoč foto-
pomnoževalnih celic. Zakopane so globoko pod zemljo, da se izognejo motnjam nabitih 
kozmičnih žarkov. 
Novejše raziskave so pokazale, da nevtrini imajo maso in da se po masi razlikujejo. Lahko se 
spreminjajo iz ene vrste v drugo, kar imenujemo nevtrinske oscilacije [4]. 
 
 
3.3 PAULIJEVA PISMA 
Pauli si je veliko dopisoval z drugimi fiziki. Leta 1920 so mnogi znanstveniki Paulijeva pisma 
kopirali in preučevali. Ta njegov prispevek ključnih idej in njegov način mu je prislužil 
soavtorstvo mnogih zakonov kvantne mehanike.  
Iz obdobja od leta 1925 do 1927 je ohranjenih 34 pisem, ki jih je Heisenberg pisal Pauliju. 
Paulijeva pisma Heisenbergu pa so ostala samo 3. Za številna manjkajoča pisma 

eenp n++® +

)( en

eepn n++® -

++®+ enpen

(1) 

(2) 

(3) 
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predvidevajo, da so bila uničena leta 1945, ko so britanski vojaki ob koncu vojne prijeli 
Heisenberga [1].  
Če beremo Heisenbergove odzive na manjkajoča Paulijeva pisma, bi lahko dobili občutek, da 
je bila večina Heisenbergovega dela inspirirana s Paulijevimi idejami in predlogi. Prav tako je 
Pauli s svojimi razmišljanji, komentarji in pripombami vplival tudi na delo drugih fizikov. 
 

 
Slika 4: Fermi, Heisenberg in Pauli 

4. PAULIJEVA OBJAVLJENA DELA 

Pauli je že v prvem letniku na univerzi napisal članek o splošni teoriji relativnosti, za katerega 
je dobil Einsteinovo priznanje. Na to temo je napisal še dva druga članka, po katerih so ga 
začeli priznavati za strokovnjaka za teorijo relativnosti [3]. 
Pri dvajsetih letih je Pauli magistriral iz posebne in splošne relativnosti (z obsežno magistrsko 
nalogo – 237 strani). Ostaja še vedno eden najboljših opisov relativnostne teorije. Za to 
njegovo delo je Einstein dejal, da vsakdo, ki bi prebral to delo, ne bi verjel, da je avtor star 
komaj 21 let. 
Kot študentu, pri njegovih enaindvajsetih letih, mu je njegov profesor Sommerfeld zaupal 
pisanje članka  o teoriji relativnosti za Enciklopedijo matematičnih znanosti. Tudi za ta članek 
je požel izredno Einsteinovo pohvalo. Na to temo je objavil še nekaj del, zatem se je posvetil 
kvantni in atomski fiziki [3]. 
Pauli je leta 1922 objavil razširjeno doktorsko delo o ionu vodikove molekule. 
Leta 1923 objavi članek o anomalnem Zeemanovem pojavu. 
Leta 1924 je obravnaval vpliv šibkih in močnih zunanjih električnih in magnetnih polj na 
atome z več elektroni. 
Leta 1925 objavi članek z naslovom O zvezi med zaključkom elektronskih skupin v atomu in 
zapleteno zgradbo spektrov. 
1926 objavi članek z naslovom O degeneraciji plinov in paramagnetizmu. 
1927 objavi članek O kvantni mehaniki elektrona v magnetnem polju. 
1940 objavi članek Povezava med statistiko in spinom (v njem je izpeljal izrek o spinu in 
statistiki »za vse delce s spinom 1/2, 3/2, 5/2 itd. je treba uporabiti Fermijevo statistiko, za vse 
delce s spinom 0, 1, 2, itd. pa Einsteinovo statistiko«. Paulijeva prepoved velja v prvem 
primeru). 
V fizikalnih knjigah in učbenikih je prispeval obsežna poglavja [3]: 
1926 Kvantna teorija 
1933 Splošna načela valovne mehanike 
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1929 Teorija sevanja črnega telesa in Splošne osnove kvantne teorije atomske zgradbe 
 
Pomembni so tudi članki v revijah, ki jih je s sodelavci objavil v letih 1928 do 1930 (podlaga 
kvantne elektrodinamike, ki so jo razvijali pozneje). 
 

5. PAULIJEV ZNAČAJ 

Pauli si ni nikoli prizadeval, da bi bilo njegovo delo priznano, je pa vlagal velike napore, da bi 
bila zaslužna dela drugih avtorjev. Celo takrat, ko je prišel do nekaterih rezultatov prej kot 
drugi, ni nikoli omenjal, da je to on že prej odkril. Za razliko od drugih (npr. Heisenberga) ni 
bil niti ambiciozen niti tekmovalen [1]. 
Paulijev moto je bil, da človek ne sme veliko govoriti. Včasih je na predavanjih pisal na tablo, 
med govorjenjem je občasno utihnil, slušateljem je kazal hrbet.  
V ročnih spretnostih je bil neverjetno neroden, po umski okretnosti pa neprekosljiv. 
Njegova glavna skrb je bila, da je dobil uvid kakega vprašanja za sebe in da je zase razjasnil 
kakšno hipotezo. To njegovo razmišljanje, kako razjasniti kakšen problem, je večkrat zapisal 
v pismih in poslal svojim kolegom. Pauli je bil imenovan za  uradnega govornika na prireditvi 
v počastitev Einsteina, na kateri je bilo veliko uglednih gostov. Ko je med branjem govora 
naletel na napako, je vzel pisalo, napako popravil in šele nato nadaljeval [1].  
 

 
Slika 5: Pauli kot predavatelj 

 
Pauli je vztrajal, da avtorstvo idej ni pomembno in da je pomemben samo skupen napor, da se 
»dešifrira knjiga narave«. Ta njegov duh je bil zelo nerealističen za čas, ko se je večina 
znanstvenikov, ki so delali podoktorske raziskave, potegovala za nekaj mest na univerzah. 
Pauli ni bil dober predavatelj. Govoril je pretiho in nekatere stvari kar preskakoval. Večkrat, 
ko je moral o čem razmisliti, je zapustil predavalnico. Po tabli je pisal premajhno in neurejeno 
in večkrat se je zmotil. Zahtevnosti ni znal prilagoditi slušateljem in študenti niso radi 
sodelovali z vprašanji [3]. 
Po izjavah prve žene se je imel za pomembnega v fiziki. Na pisma, ki jih je dobival, je 
sestavljal zajedljive in duhovite odgovore. Zajedljiva vprašanja je postavljal tudi na 
predavanjih drugih. Bil je znan kot kritik in ne vedno prijazen do dela svojih kolegov. Vsak, 
ki je poznal in delal z njim, ne more reči, da je bil brezskrben, ko je bil Pauli z njim. S svojo 
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kritiko je marsikoga prizadel. Heisenberg, s katerim si je pogosto dopisoval, je kritiko resno 
upošteval in nemalokrat s pomočjo nje prišel do rešitev. 
Po mnenju nekaterih Pauli ni bil zloben, temveč do skrajnosti pošten in resnicoljuben. Vse, 
kar je mislil, je povedal naravnost. Spoštljiv je bil le do svojega profesorja Sommerfelda [3]. 
 

6. ZANIMIVOSTI 

Pri dvanajstih letih bi naj Pauli že poslušal Sommerfeldovo predavanje in razumel vse razen 
ene vrstice napisane na tabli. Sommerfeld bi naj priznal, da se je v tisti vrstici zmotil [3]. 
V Hamburgu so eksperimentalni fiziki govorili o Paulijevem efektu – da Pauli s svojo 
prisotnostjo v laboratorijih povzroča nezgode in nenavadne pojave [1]. Nekateri fiziki mu 
niso dovolili v svoje laboratorije. Tudi po večji nezgodi v fizikalnem inštitutu v Göttingenu so 
ugotovili, da se je ravno v času nezgode Pauli peljal z vlakom skozi mesto. V ta »efekt« je 
verjel Pauli sam in dejal, da čuti prihajajočo nezgodo kot napetost in olajšanje po njej. 
Učenci in sodelavci so mu dali vzdevek »vest kvantne mehanike« ali »vest fizike«, kolegi pa 
»šiba božja«. 
 
Misli velikih o Pauliju 
Albert Einstein je na podelitvi Nobelove nagrade Pauliju na univerzi Princeton za Paulija 
rekel, da bo Pauli kot novo okronani kralj njegov naslednik [1].  
Max Born je leta 1969 izjavil, da je že od časov, ko je bil Pauli njegov asistent v Göttingenu, 
vedel, da je genij, ki ga je lahko primerjati z Einsteinom. Po njegovem mnenju je bil mogoče 
kot znanstvenik celo večji od Einsteina, toda ker je bil popolnoma drugačen človek, ni 
dosegel njegove veličine. 
Heisenberg je leta 1968 opisal Paulijev pristop k fiziki nekako tako [1]: 
Paulijeva osebnost je bila drugačna kot moja. Bil je bolj kritičen in je poskušal storiti po dve 
stvari naenkrat. Po drugi strani pa sem jaz razmišljal, da so te stvari pretežke tudi za najboljše 
fizike. On je najprej poskušal najti inspiracijo v eksperimentih in videti na njegov intiutivni 
način, kako so stvari povezane. Istočasno je poskušal racionalizirati svojo intuicijo in najti 
rigorozno matematično shemo, da je lahko v dokazal vse trditve. Za mene je bilo to preveč. 
Zaradi tega je izdal Pauli skozi celo svoje življenje mnogo manj kot bi lahko, če bi dva svoja 
postulata preklical. 

 
Slika 6: Zadnja fotografija Paulija (oktober, 1958) 
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7. ZAKLJUČEK 

Iz pisem in člankov lahko razberemo, da sta med množico znanstvenikov, ki so ustvarjali 
novo podobo fizike, izstopala dva protagonista, katerih delo je temeljilo na kombinaciji 
matematične moči in eksperimentiranja. To sta bila Pauli in Heisenberg. Lahko bi rekli, da je 
bila glavna točka v drami razvoja kvantne mehanike prav dialog med Heisenbergom in 
Paulijem.  
Wolfgang Pauli velja za izjemnega fizika, ki je že v svojih najstniških letih pisal osupljive 
članke o relativnosti, ki so jih občudovali tudi najeminentnejši znanstveniki. Njegov 
prispevek niso le njegova odkritja in objavljena dela, temveč tudi številna predavanja, 
pogovori, kritike in pisma, s katerimi je vplival na razmišljanja in odkritja drugih 
znanstvenikov. Bil je skromen, ni bil ne tekmovalen in ne ambiciozen. Zaradi njegovega 
značaja ne bomo verjetno nikoli mogli doumeti prispevka v razvoju moderne fizike.  
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