Βιογραφία : Ανρί Αντουάν Μπεκερέλ (1852 – 1908)
Ο Ανρί Αντουάν Μπεκερέλ ήταν ένας εξέχων Γάλλος φυσικός. Του απονεµήθηκε το
βραβείο Νόµπελ φυσικής για την ανακάλυψη της φυσικής ραδιενέργειας, από κοινού
µε τη Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί (Marie Skłodowska-Curie )και τον Πέτρο Κιουρί
(Pierre Curie), οι οποίοι µελέτησαν σε βάθος το φαινόµενο. Μεταξύ του 1899 και
του 1900 µέτρησε την απόκλιση της ακτινοβολίας β σε µαγνητικά και ηλεκτρικά
πεδία και την ταυτοποίησε ως δέσµη ηλεκτρονίων, την οποία είχε ήδη ανακαλύψει ο
Τζ. Τζ. Τόµσον. Προς τιµήν του Μπεκερέλ η µονάδα µέτρησης της δραστηριότητας
µιας ραδιενεργού πηγής σύµφωνα µε το Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθµών πήρε
το όνοµά του: 1 Becquerel = 1 διάσπαση/δευτερόλεπτο.
Ο Ανρί Αντουάν Μπεκερέλ γεννήθηκε στο Παρίσι
στις 15 Δεκεµβρίου 1852, σε µια οικογένεια από
την οποία ‘βγήκαν’ (συµπεριλαµβανοµένου του
ιδίου και του γιου του) τέσσερις γενιές
επιστηµόνων. Τόσο ο παππούς του όσο και ο
πατέρας του, ο Αλεσάντρ – Εντµόντ Μπεκερέλ
υπήρξαν διάσηµοι φυσικοί και µέλη της Γαλλικής
Ακαδηµίας Επιστηµών. Ο παππούς του µάλιστα, ο
Αντουάν- Σεζάρ Μπεκερέλ (Antoine-César
Becquerel)
ανακάλυψε
το
φωτοβολταϊκό
φαινόµενο. Ο γιός του Ανρί Μπεκερέλ, ο Ζαν
Μπεκερέλ
(1878-1952)
συνέχισε
την
οικογενειακή παράδοση και έγινε επίσης φυσικός.
O Ανρί Μπεκερέλ παντρεύτηκε δύο φορές. Το
1874 παντρεύτηκε τη Λουσί – Ζοέ – Μαρί
Τζασµίν, η οποία πέθανε λίγο µετά τη γέννηση
του γιου τους. Το 1890 παντρεύτηκε για δεύτερη
φορά, τη Λουίζ Ντεζιρέ Λοριέ.
Ο Ανρί Μπεκερέλ αποφοίτησε αρχικά από την
Πολυτεχνική Σχολή (École Polytechnique) του
Παρισιού (1872–74) και στη συνέχεια από την
Σχολή Γεφυρών και Οδών (École des Ponts et
Chaussées) (1874–77). Το 1875 ξεκίνησε να
εργάζεται ως µηχανικός στην Υπηρεσία
Διοίκησης Οδών και Γεφυρών, στην οποία έγινε
αρχιµηχανικός το 1894. Εκείνη την περίοδο
διεξήγαγε πειράµατα ιδιωτικά στο εργαστήριο
φυσικής του πατέρα του, ο οποίος ήταν
διευθυντής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του
Παρισιού. Μετά το θάνατο του πατέρα του ο
Μπεκερέλ έγινε καθηγητής στο ίδιο ίδρυµα, ενώ
έλαβε και την έδρα της φυσικής στη Σχολή
Τεχνών και Επαγγελµάτων (Conservatoire
National des Arts et Métiers).
Το 1895
διορίστηκε καθηγητής Φυσικής στην Πολυτεχνική
Σχολή του Παρισιού. Σε αναγνώριση του έργου
του στους τοµείς της πόλωσης του φωτός σε
µαγνητικά
πεδία,
του
φαινοµένου
phosphorescence (δηλαδή της καθυστερηµένης
εκποµπής φωτός από κάποια ουσία η οποία έχει
εκτεθεί σε αόρατη ακτινοβολία) και της
απορρόφησης του φωτός από τους κρυστάλλους,
εκλέχτηκε µέλος της Γαλλικής Ακαδηµίας
Επιστηµών το 1899, ενώ το 1908 έγινε πρόεδρός
της. Ήταν επίσης µέλος της Βασιλικής Ακαδηµίας

Επιστηµών του Βερολίνου. Πέθανε στο Λε
Κροϊσίκ στις 25 Αυγούστου του 1908, σε ηλικία
56 ετών. Στις 20 Ιανουαρίου 1896, κατά τη
διάρκεια µιας συνεδρίασης της Ακαδηµίας
Επιστηµών ο Μπεκερέλ παρακολούθησε µια
διάλεξη του Ανρί Πουανκαρέ (Henri Poincaré)
σχετικά µε την ανακάλυψη των ακτίνων Χ από
τον Ραίντγκεν (Röntgen). Ο Πουανκαρέ
διατύπωσε την υπόθεση
ότι η ικανότητα
εκποµπής ακτίνων Χ κατά πάσα πιθανότητα
συνδεόταν µε το φαινόµενο του phosphorescence.
Ο Μπεκερέλ αποφάσισε να ελέγξει αυτή την
υπόθεση. Στο εργαστήριό του εξέθεσε ένα δείγµα
θειικού άλατος, ουρανυλιοκάλιο, του χηµικού
τύπου Κ2UO2(SO4)2 στο φως του ήλιου. Στη
συνέχεια διαπίστωσε ότι το δείγµα αυτό, το οποίο
είχε τυλίξει µε µαύρο χαρτί και το είχε αφήσει
πάνω σε φωτογραφικές πλάκες (που δεν είχαν
χρησιµοποιηθεί για φωτογράφιση) προκάλεσε σε
αυτές µαύρισµα. Θεώρησε τότε ότι το πείραµα
αυτό επαλήθευσε την υπόθεση του Πουανκαρέ.
Προς το τέλος του Φεβρουαρίου του 1896, ο
Μπεκερέλ ήταν ακόµη απασχοληµένος µε τη
διεξαγωγή των πειραµάτων του. Ο καιρός στο
Παρίσι ήταν µουντός και βροχερός, µε τον ήλιο
να εµφανίζεται σπάνια. Καθώς δεν µπορούσε να
συνεχίσει τα πειράµατά του χωρίς το φως του
ήλιου, τοποθέτησε το δείγµα του µαζί µε τις
φωτογραφικές πλάκες µέσα σ’ ένα συρτάρι.
Μερικές µέρες αργότερα και συγκεκριµένα την
Κυριακή 1 Μαρτίου , δοκίµασε να εµφανίσει τις
φωτογραφικές πλάκες, αλλά προς µεγάλη του
έκπληξη διαπίστωσε ότι είχαν καταστραφεί λες
και είχαν εκτεθεί στο φως του ήλιου! Θεώρησε
αυτό το γεγονός ως απόδειξη ότι η υπόθεση του
Πουανκαρέ ήταν τελικά λανθασµένη. Την
επόµενη µέρα στη συνέλευση της Ακαδηµίας
Επιστηµών δήλωσε ότι τα άλατα του Ουρανίου
είχαν εκπέµψει
µια άγνωστη, διεισδυτική
ακτινοβολία,
η
οποία
κατέστρεψε
τις
φωτογραφικές πλάκες σαν αυτές να είχαν εκτεθεί
στο ηλιακό φως. Η λανθασµένη υπόθεση του
Πουανκαρέ και ο κακός καιρός οδήγησαν το
Μπεκερέλ στην ανακάλυψη της φυσικής
ραδιενέργειας.
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Δείχνοντας µεγάλο ενδιαφέρον για το
φαινόµενο, ο Μπεκερέλ δοκίµασε την επίδραση
και άλλων αλάτων πάνω στις φωτογραφικές
πλάκες και παρατήρησε ότι το φαινόµενο
προκαλούνταν από το Ουράνιο τόσο σε µορφή
αλάτων όσο και σε µορφή µεταλλεύµατος. Τελικά
αποδείχτηκε ότι το φαινόµενο της έκθεσης των
πλακών δεν συνδεόταν µε το φαινόµενο
phosphorescence. Ο Μπεκερέλ άρχισε να µελετά
λεπτοµερώς το ζήτηµα, προσπαθώντας να βρει τα
αίτια του φαινοµένου. Η έρευνά του έδειξε ότι
πηγή αυτής της νέας µορφής ακτινοβολίας δεν
ήταν µόνο τα άλατα και το µετάλλευµα του
Ουρανίου, αλλά κάθε χηµική ένωση που περιείχε
ικανή ποσότητα Ουρανίου και µεταλλικού
Ουρανίου.
Ο Μπεκερέλ συνέχισε την εργασία του και
µελέτησε µε µεγάλη ακρίβεια τις ιδιότητες της
ακτινοβολίας την οποία µόλις είχε ανακαλύψει.
Το Μάρτιο του 1896 παρουσίασε τρεις φορές
τα αποτελέσµατα της έρευνάς του στην Ακαδηµία
Επιστηµών. Στις παρουσιάσεις αυτές δήλωσε
µεταξύ άλλων ότι όταν οι ακτίνες, οι οποίες
εκπέµπονταν από το θειικό ουρανυλιοκάλιο,
έµεναν στο σκοτάδι για λίγες µέρες αποκτούσαν
την ιδιότητα να εκφορτίζουν ένα ηλεκτροσκόπιο
φύλλων χρυσού, ακόµη και αν είχαν πρώτα
περάσει µέσα από µια πλάκα αλουµινίου πάχους
δύο
χιλιοστών.
Χρησιµοποιώντας
τις
φωτογραφικές πλάκες αντιλήφθηκε ότι αυτές οι
αόρατες κατά τα άλλα ακτίνες ανακλώνται και
διαχέονται. Ο Μπεκερέλ µελετώντας τη φύση
αυτής της ακτινοβολίας έφτασε στο συµπέρασµα
ότι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είχε πολλές
οµοιότητες µε τις ακτίνες – Χ. Σήµερα είµαστε σε
θέση να γνωρίζουµε ότι αυτή η ερµηνεία ήταν
λανθασµένη και ότι η ακτινοβολία αυτή στην
πραγµατικότητα αποτελείται από ακτινοβολίες,
που συµβολίζονται µε τα τρία πρώτα γράµµατα
του Ελληνικού αλφάβητου, άλφα(α), βήτα(β) και
γάµα(γ), οι οποίες εκπέµπονται από το Ουράνιο
και τα προϊόντα της διάσπασής του. Ο Ανρί
Μπεκερέλ υπήρξε διάσηµος και αξιοσέβαστος
επιστήµονας, ο οποίος πάντοτε διεξήγαγε τα
πειράµατά του µε µεγάλη προσοχή και ακρίβεια.
Ως εκ τούτου οι επιστήµονες της εποχής του δεν
αµφισβήτησαν
τα
αποτελέσµατα
των
δηµοσιευµένων ερευνών του. Ωστόσο οι
παρουσιάσεις του στην Ακαδηµία Επιστηµών δεν
προκαλούσαν το ενδιαφέρον τόσο όσο οι
παρουσιάσεις σχετικά µε τις ακτίνες – Χ,
φαινόµενο, το οποίο προσέλκυε ιδιαίτερα το
επιστηµονικό ενδιαφέρον εκείνη την εποχή. Ο
Ανρί Μπεκερέλ δεν µπορούσε να ερµηνεύσει
επαρκώς το φαινόµενο αυτό καθώς, όπως και ο
πατέρας του ήταν ειδικός στο φαινόµενο του
phosphoreschence. Εισηγήθηκε την ύπαρξη του
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φαινοµένου το οποίο ονόµασε καθυστερηµένο
φωσφορισµό, ο οποίος προέκυπτε λίγες µέρες
µετά την έκθεση της ουσίας σε ακτινοβολία.
Επιπλέον, τα πειραµατικά µέσα που διέθετε ήταν
περιορισµένα, καθώς διέθετε µόνο φωτογραφικές
πλάκες οι οποίες δεν αποτελούσαν ακριβές µέσο
πειραµατισµού.
Ο Μπεκερέλ υπολόγισε την ποσοτική σχέση
µεταξύ της νεοανακαλυφθείσας ακτινοβολίας και
του περιεχοµένου Ουρανίου που υπήρχε στο
δείγµα. Ωστόσο για κάποιον άγνωστο λόγο η
σχέση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε στην περίπτωση
ενός δείγµατος µεταλλεύµατος Ουρανίου. Το
πρόβληµα αυτό λύθηκε αργότερα από τη Μαρία
Σκλοντόφσκα Κιουρί.
Στο τέλος του 1897, η Μαρία Σκλοντόφσκα
Κιουρί (Maria Sklodowska Curie ) έψαχνε θέµα
για τη διδακτορική διατριβή της. Τότε άρχισε να
µελετά την ακτινοβολία του Ουρανίου, θέµα το
οποίο δεν παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την
εποχή
εκείνη.
Αντί
να
χρησιµοποιήσει
φωτογραφικές πλάκες χρησιµοποίησε ένα ακριβές
και ευαίσθητο ηλεκτρόµετρο. Η συσκευή αυτή η
οποία είχε εφευρεθεί από τον Ζακ και τον Πιέρ
Κιουρί (Jacques & Pierre Curie), µετρούσε το
ρεύµα ιόντων που προκαλείτο από την
ακτινοβολία . Η Μαρία παρατήρησε ότι η ένταση
της ακτινοβολίας στα διάφορα υλικά, τα οποία
περιείχαν Ουράνιο δεν ήταν ανάλογη µε την
ποσότητα του περιεχοµένου Ουρανίου. Χάρις σε
αυτή την παρατήρηση, µπόρεσε να επιβεβαιώσει
την υπόθεσή της ότι υπήρχαν νέα, έως τότε
άγνωστα ραδιενεργά στοιχεία στη φύση. Τον
Ιούνιο του 1898 η Μαρία και ο Πιέρ Κιουρί
ανακοίνωσαν ότι είχαν ανακαλύψει ένα νέο
ραδιενεργό στοιχείο, το οποίο, προς τιµήν της
Πολωνίας, πατρίδας της Μαρίας, ονόµασαν
Πολώνιο. Το Δεκέµβριο της ίδιας χρονιάς
ανακάλυψαν το χηµικό στοιχείο Ράδιο, το οποίο
µπορούσε να ευρεθεί στο γενικότερο περιβάλλον
του ουρανίου.
Το φαινόµενο της εκποµπής
ακτινοβολίας από ορισµένα υλικά, που υπάρχουν
στη φύση ονοµάστηκε ραδιενέργεια και αργότερα
φυσική ραδιενέργεια, προκειµένου να γίνει
διάκριση από ένα ανάλογο φαινόµενο, που
παραγόταν στο εργαστήριο και ονοµάστηκε
τεχνητή ραδιενέργεια.
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Κείµενο: Andrzej Karbowski
Μετάφραση στα ελληνικά: Σπύρος Κόκκοτας
Η Βιογραφία: Ανρί Αντουάν Μπεκερέλ είναι βασισµένη εν
µέρει στο κείµενο «Ιστορική Αναδροµή: Άτοµα» του Peter
Heering.
Η Βιογραφία: Ανρί Αντουάν Μπεκερέλ γράφηκε από τον
Andrzej Karbowski µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (έργο: 518094-LLP-1-2011-1-GR-COMENIUSCMP) και της Πολωνικής Ένωσης Διδασκόντων Φυσικών
Επιστηµών. Η δηµοσίευση αυτή αντανακλά τις απόψεις του
συγγραφέα και µόνον και η Επιτροπή δεν µπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που αυτή περιέχει.
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