
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
II. ΤΟ ΦΩΣ – ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ BOHR

Ν. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κλειδί στην παραπέρα διερεύνηση της δομής του ατόμου είναι η ερμηνεία της φύσης του 
φωτός και ιδιαίτερα του μηχανισμού που εκπέμπει ακτινοβολία η ύλη.

Πολλά πειραματικά δεδομένα σχετικά με την εκπομπή και συμπεριφορά του φωτός ήταν η 
αφορμή για να γίνει η σύνδεση της δομής του ατόμου με το φως (ακτινοβολία).

Το 1905 ο μέχρι τότε τελείως άγνωστος Albert Einstein (Άλμπερτ Αϊνστάιν) δημοσίευσε τις
τρεις μνημειώδεις εργασίες του στο επιστημονικό περιοδικό Annalen der Physik. Ο Max 
Planck (Μαξ Πλανκ) ήταν ένας από τους λίγους επιστήμονες του κατεστημένου που 
κατάλαβαν αμέσως τη σημασία της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Ο Πλανκ είχε 
εξάλλου ο ίδιος σημαντική συνεισφορά στην επέκταση της θεωρίας.

Όλες αυτές οι δημοσιεύσεις και η κατανόηση της ακτινοβολίας του υδρογόνου, επέτρεψαν 
τον Bohr να προτείνει το δικό του μοντέλο της δομής του ατόμου. Η πρόταση του είναι 
συνέχεια αυτής του Rutherford, διατυπώνοντας αξιωματικά δύο προτάσεις, γνωστές σαν 
συνθήκες του Bohr.  
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ
Η διατύπωση της ερώτησης κατ' αυτό τον τρόπο, απεικονίζει τον αιτιοκρατικό τρόπο 
σκέψης που συνεπάγει ότι κάτι δεν μπορεί να είναι συγχρόνως δύο τελείως διαφορετικά 
πράγματα.

και όμως…
η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι ότι οι γνώσεις μας για το φως είναι τα 
αποτελέσματα των πειραμάτων, όπου μερικά πειράματα δείχνουν ότι το φως 
συμπεριφέρεται σαν κύμα και άλλα αποκαλύπτουν ότι το φως είναι ένα ρεύμα 
σωματιδίων. 

Η πρώτη θεωρητική πρόβλεψη για την φύση του φωτός έγινε από τον 
Πλανκ στις 14 Δεκεμβρίου του 1900 όταν διατύπωσε την υπόθεση ότι 
η φωτεινή ενέργεια που ακτινοβολείται από ένα θερμαινόμενο σώμα 
(ακτινοβολία μέλανος σώματος) δεν εκπέμπεται κατά συνεχή ροή 
αλλά σε μορφή αυτοτελών ποσοτήτων που είναι ανάλογες προς τη 
συχνότητα του εκπεμπόμενου φωτός. 

Η θεωρία όμως αυτή δεν απέκτησε κάποια επεξηγηματική σημασία 
παρά μόνο πέντε χρόνια μετά όταν το 1905 ο Αϊνστάιν  πρότεινε την 
ύπαρξη "κβάντων φωτός", δηλαδή φωτονίων.

Η ακτινοβολία εκπέμπεται ασυνεχώς σε διακριτές "δέσμες" ενέργειας τα κβάντα φωτός ή 
φωτόνια. 

Εφωτονίου = h·f
h = 6,626·10-34 J·s = 4,136·10-15 eV·s   Σταθερά Planck 
f: Η συχνότητα της ακτινοβολίας

Η εξίσωση της ενέργειας του φωτονίου από μόνη της εμπεριέχει και την σωματιδιακή 
φύση που φαίνεται στο μέγεθος «ενέργεια Ε φωτονίου» και την κυματική φύση που 
φαίνεται στο μέγεθος «συχνότητα f του φωτονίου», μέγεθος κατ’ εξοχήν κυματικό.

ΦΑΣΜΑΤΑ
Μία ακτίνα φωτός μπορεί να περιέχει κύμα μίας μόνο συχνότητας οπότε ονομάζεται 
μονοχρωματική ακτίνα φωτός ή κύματα πολλών συχνοτήτων οπότε ονομάζεται 
πολυχρωματική (σύνθετη) ακτίνα φωτός. 

Ανάλυση φωτός είναι η διαδικασία που επιτυγχάνει τον διαχωρισμό μιας πολυχρωματικής 
ακτίνας φωτός και φάσμα του φωτός είναι η απεικόνιση του αποτελέσματος της ανάλυσης.

 

Τα φάσματα διακρίνονται: στα συνεχή, στα γραμμικά και στα απορρόφησης. 
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Συνεχές φάσμα

Στο συνεχές φάσμα φαίνονται όλες οι ορατές συχνότητες του φωτός. 

Γραμμικό φάσμα ατόμων υδρογόνου

Στο φάσμα αυτό φαίνονται μόνο 4 γραμμές σε διαφορετικά μήκη κύματος δηλαδή 4 
διαφορετικές συχνότητες και σύμφωνα με τον Plank Eφωτ = h·f. Υπάρχουν δηλαδή 4 
διαφορετικές στάθμες ενέργειας στα φωτόνια που εκπέμπονται. 
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Φάσμα απορρόφησης ατόμων υδρογόνου

Στα κενά του φάσματος φαίνονται οι συχνότητες της ακτινοβολίας που απορρόφησε το 
υδρογόνο, οι οποίες είναι ίδιες με τις συχνότητες εκπομπής του υδρογόνου.

Έτσι σύμφωνα με τον νόμο του Kirchoff “Τα στοιχεία απορροφούν μόνο τις 
συχνότητες που μπορούν να εκπέμπουν.”

Τα γραμμικά φάσματα διαφορετικών στοιχείων είναι διαφορετικά μεταξύ τους 
δηλαδή το γραμμικό φάσμα του κάθε στοιχείου είναι χαρακτηριστικό του είδους του 
στοιχείου και αποτελεί ταυτότητα για το στοιχείο αυτό.
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR (1913)
Το 1913 ο Δανός Φυσικός Niels Bohr για να εξηγήσει τη δομή του 
ατόμου δέχτηκε το ατομικό πρότυπο του Rutherford.

Δέχτηκε επίσης ότι τα ηλεκτρόνια κινούνται σε κυκλικές τροχιές 
γύρω από τον πυρήνα υπό την επίδραση των ελκτικών 
ηλεκτρικών δυνάμεων Coulomb. 

Για να άρει τις αδυναμίες του ατομικού προτύπου του Rutherford ο
Bohr έθεσε αξιωματικά δύο προτάσεις που ονομάζονται και 
συνθήκες του Bohr.

Πρώτη συνθήκη (Μηχανική)

Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινούνται γύρω από τον πυρήνα μόνο σε ορισμένες κυκλικές 
τροχιές στις οποίες η ενέργειά τους είναι κβαντισμένη. Οι τροχιές αυτές ονομάζονται 
επιτρεπτές τροχιές. Οι επιτρεπτές τροχιές έχουν ακτίνα (σύμβολο r) που καθορίζεται από 
την κβαντική συνθήκη: επιτρεπτές τροχιές είναι οι τροχιές στις οποίες η στροφορμή 
(σύμβολο L) των ηλεκτρονίων είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του  h/2π). Με αυτή τη συνθήκη 
η στροφορμή και η ενέργεια γίνεται μέγεθος κβαντισμένο αφού μπορεί να πάρει μόνο 
διακριτές τιμές.

Στροφορμή του ηλεκτρονίου: L=m⋅υ⋅r=n⋅
h

2 π
h: Σταθερά του Plank 6,63 · 10-34 Js

n: Πρώτος ή κύριος κβαντικός αριθμός (n=1, 2, 3, ...)

Ενέργεια του ηλεκτρονίου:  En=
E1

n2 Ε1= -13,6 eV = -2,18 10⋅ -18 J

To αρνητικό πρόσημο στην παραπάνω έκφραση έχει τη φυσική έννοια ότι όσο μεγαλώνει 
η τιμή του n, τόσο μεγαλώνει η ενέργεια του ηλεκτρονίου. 

Συνοψίζοντας την Πρώτη (Μηχανική) συνθήκη του Bohr
• Τα ηλεκτρόνια των ατόμων έχουν την δυνατότητα να κινούνται μόνο σε αυστηρά 

καθορισμένες κυκλικές τροχιές γύρο από τον πυρήνα με καθορισμένη (κβαντισμένη) 
ενέργεια.

• Κάθε επιτρεπόμενη τροχιά που ονομάζεται στιβάδα ή φλοιός, συμβολίζεται με τα 
κεφαλαία γράμματα Κ, L, Μ, N, … και αντιστοιχεί στην τιμή ενός ακέραιου αριθμού n 
(n=1,2,3…) που ονομάζεται πρώτος ή κύριος κβαντικός αριθμός.
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Δεύτερη συνθήκη (Οπτική) 

Όταν το ηλεκτρόνιο βρίσκεται στις επιτρεπτές τροχιές δεν ακτινοβολεί και έτσι η ενέργεια 
του παραμένει σταθερή. Ένα ηλεκτρόνιο εκπέμπει ακτινοβολία μόνο κατά την μετάβασή 
του από μία επιτρεπτή τροχιά ψηλότερης ενέργειας σε μια επιτρεπτή τροχιά χαμηλότερης 
ενέργειας. Η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου (Ε) ισούται τότε με τη διαφορά 
ενεργειών των δύο επιτρεπτών τροχιών. Κατά τον ίδιο τρόπο ένα ηλεκτρόνιο απορροφά 
ενέργεια μόνο κατά την μετάβασή του από μια επιτρεπτή τροχιά χαμηλότερης ενέργειας σε
μια επιτρεπτή τροχιά ψηλότερης ενέργειας. Για να μπορέσει το ηλεκτρόνιο να κάνει αυτή 
τη μετάβαση πρέπει να του δοθεί ενέργεια (Ε) ακριβώς ίση με τη διαφορά ενεργειών των 
δύο τροχιών.

Έτσι για κάθε ένα “άλμα” ηλεκτρονίου από στιβάδα nα  
μεγάλης ενέργειας Εα , σε στιβάδα nτ  χαμηλότερης 
ενέργειας Ετ, εκπέμπεται ένα φωτόνιο.

Η ενέργεια του φωτονίου προκύπτει από την σχέση του 
Planck 

E = h · f  
όπου  f  η συχνότητα και 
h η σταθερά Planck  6,63 · 10-34 Js

Η συχνότητα του φωτονίου μπορεί να βρεθεί από την διαφορά ενέργειας μεταξύ αρχικής 
και τελικής θέσης του ηλεκτρονίου.

Ισχύει Εφ=

|
Εα−Ετ

|
⇒ h⋅f=

|
Εα−Ετ

|
⇒ f=

|
Εα−Ετ

|
h

Οι αποδιεγέρσεις στο άτομο του υδρογόνου (Bohr)
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Οι ενέργειες των στιβάδων είναι κβαντισμένες (καθορισμένες). Έτσι και οι συχνότητες 
των εκπεμπόμενων ή απορροφούμενων φωτονίων είναι καθορισμένες αφού είναι ίσες με 
την τιμή : 

f=

|
Εα−Ετ

|
h

  
  Συνοψίζοντας την Δεύτερη (Οπτική) συνθήκη του Bohr

• Tο άτομο δεν εκπέμπει ακτινοβολία όταν το ηλεκτρόνιοκινείται στην ίδια στιβάδα.
• Tο άτομο εκπέμπει ακτινοβολία μόνο όταν ηλεκτρόνια  μεταπηδήσουν από στιβάδα 

μεγάλης ενέργειας σε στιβάδα χαμηλότερης ενέργειας.

Η πιο σημαντική επιτυχία του ατομικού προτύπου του Bohr είναι το γεγονός ότι εξηγεί τις 
φασματικές γραμμές που εμφανίζονται στο φάσμα εκπομπής του υδρογόνου. Το ατομικό 
πρότυπο του Bohr μπορεί να περιγράψει ικανοποιητικά το άτομο του υδρογόνου και άλλα 
παρόμοια με το υδρογόνο (υδρογονοειδή) σωματίδια όπως το He+ τα οποία έχουν ένα μόνο 
ηλεκτρόνιο καθώς και τα φάσματά τους, ωστόσο αδυνατεί να περιγράψει πιο σύνθετα από 
το υδρογόνο άτομα.

Οι αδυναμίες του πρότυπου του Bohr
• Λειτουργεί μόνο για τα άτομα του υδρογόνου ή τα υδρογονοειδή (μονοηλεκτρονικά) 

ιόντα π.χ.2Ηe+, 3Li2+ και έτσι δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει το φάσμα των ακτινοβολιών 
που εκπέμπουν τα πολυηλεκτρονικά άτομα. 

• Δεν έχει την δυνατότητα να εξηγήσει τον χημικό δεσμό. 
• Είναι και αυτό σε αντίθεση με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία (όπως και το πρότυπο του 

Rutherfond).
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