Wzór Balmera jest prosty do odgadniĊcia – prąĪki są poáoĪone coraz bliĪej siebie, w miarĊ
wzrostu czĊstotliwoĞci fali Ȟ (czyli malejącej dáugoĞci fali Ȝ), gdyĪ przypominamy
v

c

O

.

(2.12)

Dysponując juĪ wzorem Plancka na energiĊ fotonów moĪemy wydedukowaü wzór [waĪny!]
na poáoĪenie poszczególnych prąĪków w widmie wodoru, począwszy od prąĪka czerwonego.
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(2.13)

gdzie R jest pewną staáą a n =3, 4, 5, itd.
PrąĪkowi czerwonemu przypisujemy liczbĊ n = 3, niebieskiemu n = 4 itd.
Ile wynosi staáa R i dlaczego tak numerujemy linie w serii Balmera opowiemy w nastĊpnym
paragrafie.
1. Podaj wzór na energiĊ fotonów Ğwiatáa w serii Balmera (czyli dla atomowego wodoru w
zakresie widzialnym)
2. WymieĔ gazy szlachetne odkryte dziĊki analizie widmowej.
3. Podaj jednostkĊ miary masy cząsteczek, wygodną do uĪycia w chemii.
4. Ile wynosi, z analizy widma, temperatura fotosfery SáoĔca?
2.5. Model Bohra struktury atomu

Model Bohra, obok hipotezy Plancka i prac Einsteina jest przykáadem niezwykle
odwaĪnego pomysáu w historii fizyki. Pozwoliá on na poznanie natury fizycznej (a nie tylko
zaleĪnoĞci matematycznej) zagadkowego nieco wzoru (2.13) na serie widmowe wodoru, jak
seria Balmera. Model Bohra jest drugim, obok pracy Plancka z 1900 roku, filarem fizyki
kwantowej – wyjaĞniá on budowĊ atomu wodoru.
W okresie miĊdzy 1900 a 1913 rokiem w widmie wodoru dokonano kolejnych odkryü – w
1906 T. Lyman badaá linie w nadfiolecie a w 1908 roku F. Paschen odkryá seriĊ linii w
podczerwieni. Badano równieĪ widma gwiazd, odkrywając nowe linie widmowe.
Niels Bohr, DuĔczyk, w 1913 roku máody doktorant w Manchesterze w Anglii próbowaá
wyjaĞniü wzór na energiĊ fotonów w widmie wodoru. Model atomu wodoru wzorowaá na
modelu Kopernika ukáadu sáonecznego. Jak w ukáadzie sáonecznym lĪejsze planety krąĪą
wokóá masywnego SáoĔca, tak w atomie - lĪejsze, ujemnie naáadowane elektrony krąĪą
dookoáa ciĊĪkiego, dodatnie naáadowanego jądra29. W przypadku Ziemi przyciągającą siáą jest
siáa grawitacji ze strony SáoĔca; to ona peáni rolĊ siáy doĞrodkowej. W modelu Bohra rolĊ siáy
doĞrodkowej peáni przyciągająca siáa oddziaáywania elektrycznego miĊdzy jądrem a
elektronem. Model jest tak uderzający prostotą, Īe wydaje siĊ niezrozumiaáe, dlaczego nikt
tego modelu wczeĞniej nie zaproponowaá.
Model Bohra miaá jedną niespójnoĞü: w rozumieniu równaĔ Maxwella, taki atom nie
byáby stabilny. Dlaczego? OtóĪ, jak to wynikaáo z doĞwiadczenia Hertza, áadunek elektryczny
poruszający siĊ ruchem przyspieszonym emituje fale elektromagnetyczne. Ba! Od 1896 roku
stwierdzenie to byáo równieĪ potwierdzone pierwszą transmisją radiową, czyli

29

Jak to powiemy jeszcze w dalszej czĊĞci PorĊcznika, masa elektronu to tylko 1/1837 czĊĞü masy jądra wodoru,
czyli protonu. Istnienie ciĊĪkiego jądra w atomie zostaáo odkryte w 1914 roku, przez Ernesta Rutherforda,
pracującego wówczas w Manchesterze.
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wykorzystującą fale elektromagnetyczne. JeĪeli poruszający siĊ áadunek emituje fale
elektromagnetyczne, traci energiĊ; jeĞli traci energiĊ to spowalnia, maleje siáa odĞrodkowa i
spadnie na jądro.
Przypomnijmy wzór na siáĊ odĞrodkową:
mv 2
r

F

(2.14)

gdzie m jest masą elektronu, v - jego prĊdkoĞcią na orbicie a r – promieniem tej orbity.
Siáa ta w stabilnym atomie musi byü równowaĪona przez siáĊ Coulomba przyciągania
elektrycznego miĊdzy elektronem a protonem:
ke 2
F
(2.15)
r2
gdzie e jest áadunkiem elektronu 1,6 ā10-19C, r – promieniem orbity (nadal nam nieznanym),
Nm 2
9
a staáa k = 9ā10 w jednostkach SI [ 2 ] .
C
Bohr30, podobnie nieco jak Newton i Kepler swoje prawa, sformuáowaá trzy postulaty
dotyczące atomu wodoru:
1. elektrony krąĪą po orbitach (eliptycznych) wokóá jądra
2. w okreĞlonych warunkach orbity są stabilne
3. Ğwiatáo (fala elektromagnetyczna) jest emitowane w trakcie przeskoku z orbity dalszej
(energetycznie wyĪszej) na orbitĊ bliĪszą jądru (energetycznie niĪszej).
W trzecim postulacie Bohr zaáoĪyá do swoich obliczeĔ, Īe czĊstotliwoĞü emitowanego Ğwiatáa
jest równa poáowie czĊstotliwoĞci ruchu orbitalnego elektronu na orbicie niĪszej. Ten trzeci
postulat podawany jest równieĪ w innych sformuáowaniach – opiszemy je póĨniej.
Ͳ
++

Ͳ

Ryc. 2.21. Dwie przykáadowe orbity elektronów w atomie; tak je mógá sobie wyobraĪaü M. Bohr.
W oryginalnym modelu Bohra elektrony krąĪą po orbitach eliptycznych; na tym rysunku orbity
pokazane są jedynie orientacyjnie, dopóki ich dokáadnie nie wyliczymy

Jakie wnioski wynikają z postulatów Bohra? Przede wszystkim jesteĞmy w stanie
wyliczyü tak energie elektronów na poszczególnych orbitach jak i promienie tych orbit. Nie
jest to specjalnie trudne. Musimy jedynie przypomnieü wzory na energiĊ: kinetyczną (czyli
ruchu) i potencjalną (i w polu grawitacyjnym i w polu elektrycznym) związaną z odlegáoĞcią
od jądra (lub Ğrodka Ziemi).

30

N. Bohr, On the Constitution of Atoms and Molecules, Philos. Mag. 26, 1,
http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/bohr13/eng.pdf
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(Fakultatywne)
Wzór na energiĊ kinetyczną to
mv 2
2

E

(2.16),

a na energiĊ potencjalną
ke 2
r
gdzie symbole po prawej stronie wzoru są identyczne jak we wzorze 2.15.


E

(2.17)

We wzorze na energiĊ kinetyczną przyjmujemy znak +. Zgodnie z definicją31, energia to zdolnoĞü
ciaáa do wykonania pracy. RozpĊdzony samochód jest zdolny do wykonania pracy – choüby przeciw
sile tarcia na pewnym odcinku. JeĪeli natomiast elektron jest związany z jądrem, to nie jest on w stanie
wykonaü (uĪytecznej dla nas) pracy; co wiĊcej, aby elektron mógá siĊ przemieszczaü swobodnie,
naleĪy nad nim wykonaü pracĊ. Stąd znak minus we wzorze na energiĊ potencjalną, podobnie jak dla
pola grawitacyjnego, zob. wzór (1.32).

MoĪemy zapisaü caákowitą energiĊ elektronu jako
mv 2 ke2

2
r

Ec

(2.18)

Ze przyrównania siáy Coulomba i odĞrodkowej otrzymujemy
ke 2
r2

mv 2
r

(2.19)

ke 2
r

mv 2

(2.20)

mv2

(2.21)

Ze wzoru (2.19) znajdujemy

czyli energia elektronu wynosi po prostu
Ec=

gdzie v jest prĊdkoĞcią elektronu na orbicie lub alternatywnie
1 ke 2
Ec 
2 r

(2.22)

Jest to waĪny wynik: w ruchu po orbicie koáowej energia kinetyczna jest równa poáowie
energii potencjalnej (a wáaĞciwie poáowie wartoĞci bezwzglĊdnej energii potencjalnej, jako Īe
ta przyjmuje wartoĞci ujemne).
Energia elektronu na orbicie jest równa, zgodnie z modelem
wypromieniowanego Ğwiatáa, co z postulatu Plancka moĪemy zapisaü jako

Bohra,

E = nhv,

energii
(2.23)

gdzie v jest czĊstotliwoĞcią emitowanego kwantu Ğwiatáa a n iloĞcią wyemitowanych
kwantów. Liczba n tak rozumiana jest liczbą naturalną n =1, 2, 3 itd.
Potrzebujemy teraz wyznaczyü czĊstotliwoĞü v1 ruchu elektronu na orbicie. v1 mówi, ile
razy w ciągu sekundy elektron wykona peánych okrąĪeĔ jądra. W tym celu musimy podzieliü
drogĊ przebytą przez elektron w ciągu sekundy przez dáugoĞü jego orbity 2ʌr. Droga przebyta

31

Zob. ToruĔski porĊcznik do fizyki. Gimnazjum klasa I. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010, s. 87
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w ciągu sekundy to po prostu prĊdkoĞü elektronu v, jeĞli wyrazimy ją w m/s. Wyprzedzając
nieco wynik, wyliczymy ile razy w ciągu sekundy elektron o prĊdkoĞci 2180 km/s znajdujący
siĊ na najniĪszej orbicie, o promieniu okoáo 0,5ā10-10 m obiega jadro: 694·1013 razy (czyli ok.
1016 razy – to są czĊstoĞci typowe dla fal elektromagnetycznych w zakresie widzialnym).
Zapiszmy powyĪsze rozwaĪania na czĊstoĞü obiegu wzorem:
v1

v
2ʌr

(2.24)

Jak pisaá Bohr32, czĊstotliwoĞü v emitowanego Ğwiatáa jest równa poáowie czĊstotliwoĞci v1
obiegu elektronu dookoáa jądra. Równanie (2.24) moĪemy wiĊc przeksztaáciü jako
v
) , a przyrównując to do wyliczonej energii elektronu w równaniu (2.21)
E nhv nh(
4ʌr
otrzymujemy równoĞü
mv 2
v
nh(
)
(2.25)
4ʌr
2
Po uproszczeniu otrzymujemy bardzo waĪmy wzór:
mvr = n

h
2S

(2.26)

Przypomnijmy, Īe iloczyn masy i prĊdkoĞci nazywamy pĊdem33 a iloczyn pĊdu w ruchu
po okrĊgu przez promieĔ okrĊgu nazywamy momentem pĊdu. Z kolei iloraz staáej Plancka h
przez 2ʌ zaznaczamy umownie jako „h kreĞlone”, ƫ, tak jak polskie á, jest w innych jĊzykach
„l kreĞlonym”.
Postulat Bohra moĪemy wiĊc zapisaü w lakoniczny sposób:
Moment pĊdu elektronu w atomie wodoru jest skwantowany i przyjmuje wartoĞci nƫ,
gdzie n jest liczbą naturalną.

Korzystając z tak sformuáowanego postulatu Bohra moĪemy wróciü do wzoru (2.21) na
energiĊ:
Ec =
mv2
(2.27)
Aby znaleĨü dopuszczalne wartoĞci energii, musimy prĊdkoĞü v zastąpiü przez staáe fizyczne,
jak ƫ, k i przez wartoĞci charakterystyczne elektronu – jego masĊ m i áadunek e.
Z równania (2.19) dostajemy
mv2r = ke2

(2.28)

Podstawiając w tym równaniu w miejsce r wartoĞü otrzymaną z postulatu Bohra (2.26)
n!
(2.29)
r
mv
otrzymujemy
mv 2 r

mv 2 (

n!
) ke 2
mv

(2.30)

dostajemy
v

ke 2
n!

(2.31)


32
33

Praca cytowana http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/bohr13/eng.pdf
Zob. ToruĔski porĊcznik do fizyki. Gimnazjum klasa I. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2010, s. 80
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Wreszcie, wstawiając tĊ wartoĞü do wzoru (2.21) otrzymujemy kolejną, niezwykle waĪną
zaleĪnoĞü
1 mk 2 e 4
E  2
(2.32)
n 2! 2
Innymi sáowy, energia elektronu w atomie wodoru moĪe przyjmowaü wartoĞci
E



1
R
n2

(2.33)

R

mk 2 e 4
2! 2

(2.34)

gdzie przez R oznaczyliĞmy wielkoĞü:

zaleĪną tylko od staáych fizycznych.
Obliczając tĊ wielkoĞü R w jednostkach juĪ przez nas uĪywanych, elektronowoltach [eV],
dostajemy R = 13,6 eV.
Staáa R, nazwana na czeĞü jednego z twórców spektroskopii optycznej staáą Rydberga,
wyznacza nam skalĊ wielkoĞci atomowych i chemicznych. Energie związane z procesami
atomowymi i chemicznymi są to pojedyncze elektronowolty.
Teraz moĪemy wyjaĞniü jednostkĊ „elektronowolt”: jest to energia, jaką uzyskuje
elektron, jeĪeli zostanie przyspieszony napiĊciem elektrycznym jednego wolta.
Symbolicznie, „1 eV = 1e ā1V”. PoniewaĪ wartoĞü áadunku elektronu to e =1.6ā10-19 C
moĪemy zapisaü ĞciĞlej 1 eV = 1,6ā10-19 J.
Przypominamy, Īe 1 J to np. podniesienie w polu grawitacyjnym Ziemi masy okoáo 0,1 kg
na wysokoĞü 1 metra. 1 eV wydaje siĊ jednostką maáą, ale w Ğwiecie atomów jest jednostką
jak najbardziej wáaĞciwą.
Wróümy do atomu wodoru. WartoĞü energii elektronu w atomie wodoru jest skwantowana i
wynosi
R
E  2
(2.35)
n
gdzie n, jak wspomnieliĞmy, jest liczbą naturalną.
Podstawiając n = 1 otrzymujemy wartoĞü energii elektronu na pierwszej, najniĪszej orbicie
E1= 13,6 eV. NadaliĞmy w ten sposób interpretacjĊ fizyczną staáej Rydberga: jest to energia
elektronu na pierwszej orbicie w atomie wodoru.
Podstawiając n = 2 otrzymujemy E2 = 3,4 eV, dla n = 3 E3 = 1,51 eV.
Elektrony w modelu Bohra poruszają siĊ po ĞciĞle okreĞlonych orbitach i emitują
(lub pocháaniają) Ğwiatáo jedynie w trakcie przeskoku z jednej orbity na drugą.
Z modelu Bohra moĪemy obliczyü energiĊ emitowanego Ğwiatáa. Przykáadowo, w trakcie
przeskoku z orbity o n=2 na orbitĊ n=1 emitowane jest Ğwiatáo o energii
ǻE2ĺ1=E1-E2= 13,6eV( 0,25 - 1) = 10,2 eV
Jest to energia kwantu Ğwiatáa w zakresie nadfioletu; odpowiada dáugoĞci fali Ȝ=121,6 nm.
Badaá ten zakres T. Lyman, stąd seriĊ widmową odpowiadającą przeskokom elektronu z orbit
wyĪszych (n = 2,3,4 itd.) na orbitĊ o n =1 nazywamy serią Lymana, zob. ryc. 2.22.
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Seria Balmera, którą moĪemy oglądaü za pomocą siatki dyfrakcyjnej, odpowiada
przeskokom elektronu z orbit wyĪszych (n =3,4,5 itd.) na orbitĊ n =2.

Ryc. 2.22. Ukáad poziomów energetycznych w atomie wodoru, w modelu Bohra; leĪąca w zakresie
widzialnym seria Balmera odpowiada przeskokom elektronów z orbity o n=3 na orbitĊ o n=2 (MS)

2.6. WielkoĞci atomowe

Model Bohra i staáa Rydberga wprowadzają nas w Ğwiat wielkoĞci atomowych. Jednostką
do porównaĔ odlegáoĞci jest w nim promieĔ pierwszej (o n =1) orbity Bohra.
MoĪemy ten promieĔ obliczyü przyrównując wzór na energiĊ (2.22) ze wzorem (2.35)
i przyjmując n =1
1 ke 2
(2.36)
E 
R
2 r
stąd promieĔ pierwszej orbity wynosi r1 = 0,53·10-10 m. Staáą R wyznaczamy w jednostkach
SI z równania 2.35.
Warto zapamiĊtaü tĊ wielkoĞü. Oznacza ona, Īe atom wodoru ma w przybliĪeniu34
ĞrednicĊ okoáo 1ā10-10 m; czasem jednostkĊ 10-10 m nazywamy angstromem (1 Å). RównieĪ
atomy ciĊĪszych pierwiastków mają „rozmiary” miĊdzy 1 Å a 2 Å. Na szerokoĞü ĞcieĪki na
páycie CD (okoáo 1ȝm) skáada siĊ dziesiĊü tysiĊcy atomów. Atomy, mimo Īe chemicznie
podstawowe skáadniki materii, wcale nie są takie maáe. MoĪemy je obserwowaü np. za
pomocą tzw. mikroskopu siá atomowych (Zob. fot. 2.23).


34

Do zagadnienia rozmiarów atomów wrócimy jeszcze przy omawianiu mechaniki kwantowej.
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