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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Ryc. 2.23. Powierzchnie grafitu i krzemu obserwowane za pomocą mikroskopu siá atomowych.

Korzystając jeszcze raz ze wzorów 2.35 i 2.36 otrzymujemy
1 ke 2
R
E 
 2
2 r
n

(2.37)

Stąd, pominąwszy staáe (z raczej zastąpiwszy je przez promieĔ Bohra r1) wnioskujemy, Īe
promienie kolejnych orbit rosną z liczbą n jak jej kwadrat:
rn = r1ān2

(2.38)

I tak np. dla n=100 (potrafimy wzbudziü elektrony na tak wysokie orbity w niektórych
atomach) promieĔ Bohra wyniósáby aĪ 0,5 ȝm. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe pojĊcie
„rozmiarów” atomów jest bardzo umowne – elektrony są w ciągáym ruchu i nie moĪna
utoĪsamiaü „rozmiarów” atomu z chwilowym poáoĪeniem elektronów; do tego zagadnienia
wrócimy.
Teraz jesteĞmy gotowi, aby narysowaü schemat orbit w atomie Bohra we wáaĞciwej skali.


Ryc. 2.55. Ukáad (w skali 1:10 ) pierwszych trzech orbit w atomie wodoru w modelu Bohra
8

OceĔmy jeszcze prĊdkoĞü elektronu na pierwszej orbicie Bohra. Skorzystamy ze wzoru (2.37)
E
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mv 2

2

R2
 2
n

(2.38)

Stąd
1 ke 2
(2.39)
v
(
)
n !
gdzie staáą Rydberga zastąpiliĞmy zgodnie ze wzorem (2.34). PrĊdkoĞü elektronu na pierwszej
orbicie Bohra wynosi okoáo 2180 km/s, 200 razy wiĊcej niĪ prĊdkoĞü rakiety w locie na
KsiĊĪyc i w przybliĪeniu 1/137 prĊdkoĞci Ğwiatáa.
Pytania
1. Jak zmienia siĊ energia z numerem orbity w modelu Bohra?
2. Jak zmienia siĊ promieĔ orbity w modelu Bohra dla róĪnych n?
3. Ile wynosi (w eV) staáa Rydberga?
4. Jakim przeskokom elektronów odpowiada seria Balmera?
5. Ile wynosi promieĔ pierwszej orbity Bohra?
2.7. Dualizm falowo-korpuskularny

ĝwiatáo, które ulega ugiĊciu np. na siatce dyfrakcyjnej musi byü falą. Widzimy to bardzo
dobrze w dobie laserów. Przedmioty jednolitego koloru, np. biaáa Ğciana, oĞwietlone Ğwiatáem
lasera wydają siĊ „pstrokate”, tzn. pojawiają siĊ na nich jaĞniejsze i ciemniejsze miejsca.
Dzieje siĊ tak, gdyĪ natĊĪenie fal pochodzących od dwóch lub wiĊcej Ĩródeá sumuje siĊ lub
odejmuje, w zaleĪnoĞci czy do okreĞlonego punktu w okreĞlonym momencie docierają dwa
maksima czy minimum i maksimum fali. Mówimy o zjawisku interferencji. Interferencja
dwóch fal: padającej i odbitej jest powodem powstawania kolorów w baĔkach mydlanych.
Na przeszkodach, jak koáek w jeziorze, fala ugina siĊ i zmienia kierunek rozchodzenia siĊ.
Mówimy o zjawisku dyfrakcji35. Zjawisko ugiĊcia Ğwiatáa na mini-áepku szpilki pokazujemy
na fot. 2.24.

Fot. 2.24. UgiĊcie wiązki Ğwiatáa z lasera na áepku szpilki (foto KS, AK) i fal na wodzie (foto MK)

Lasery pozwalają nam bez trudu zaobserwowaü naturĊ falową Ğwiatáa. Ba! w laserowej
rurze (lub mini-strukturze w póáprzewodniku) Ğwiatáo propagujące w lewo i w prawo równieĪ
nakáada siĊ, tworząc falĊ stojącą.
Hipoteza Plancka, odkrycie efektu fotoelektrycznego i jego wyjaĞnienie przez A. Einsteina
za pomocą pojĊcia fotonów zwróciáy uwagĊ, Īe Ğwiatáo moĪe byü równieĪ traktowane jako
cząstki, tak jak to uwaĪaá I. Newton. A moĪe wiĊc i elektron jest (a raczej zachowuje siĊ) jak
fala? Pierwszym, przypuszczalnie doĞwiadczeniem pokazującym, Īe elektron zachowuje siĊ
jak fala, byáy pomiary przeprowadzone w 1920 roku przez Carla Ramsauera na Politechnice

35

Tak wáaĞnie dziaáa siatka dyfrakcyjna: kaĪda z rys ugina falĊ a okreĞlony kolor tworzy jasną plamkĊ tylko tam,
gdzie poszczególne fale ugiĊte sumują siĊ.
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