
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

Φυλλάδιο 3 : Θεωρία Bohr - Ατοµικά ϕάσµατα

Μέρος Α : Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

1. Το µήκος κύµατος του ϕωτονίου που εκπέµπεται κατά την αποδιέγερση ενός ατόµου Υδρογόνου
από τη στάθµη n = 2 στη στάθµη n = 1 είναι περίπου ίσο µε :

α) 1200 Å ϐ) 6000 Å γ) 120 Å δ) 100 Å

2. Η ακτίνα της τέταρτης τροχιάς Bohr του ατόµου του Υδρογόνου είναι ίση µε :

α) 2 Å ϐ) 16 Å γ) 8 Å δ) 1 Å

3. Η ταχύτητα περιφοράς του ηλεκτρονίου στην πρώτη τροχιά Bohr του ιόντος του Ηλίου (He+) είναι
ίση µε :

α) 1011 cm/sec ϐ) 4.4× 105 cm/sec γ) 2.2× 108 cm/sec δ) 4.4× 108 cm/sec

4. Η ταχύτητα περιφοράς του ηλεκτρονίου στη δεύτερη τροχιά Bohr του ιόντος του Ηλίου (He+)
είναι ίση µε :

α) c/137 ϐ) 2c/137 γ) 4c/137 δ) 137c/4

5. Το έργο εξαγωγής του τελευταίου ηλεκτρονίου του ατόµου του άνθρακα (Z=6) είναι ίσο µε :

α) 122.4 eV ϐ) 489.6 eV γ) 81.6 eV δ) 666.4 eV

Μέρος Β: Προβλήµατα.

1. Υπολογίστε τα µήκη κύµατος για τις δύο πρώτες γραµµές των σειρών Lyman και Balmer του
ατόµου του Υδρογόνου. Ποιες από αυτές τις γραµµές πέφτουν στην περιοχή του ορατού ϕωτός;
Ποιες στο υπέρυθρο και ποιες στο υπεριώδες;

2. ‘Υδρογονοειδή άτοµα’ καλούνται τα ιόντα ϐαρύτερων στοιχείων (π.χ. He+, Li++, Be+++) από τα
οποία έχουν αφαιρεθεί όλα τους τα ηλεκτρόνια πλην ενός. Υπολογίστε το έργο εξαγωγής αυτού
του τελευταίου ηλεκτρονίου καθώς και την ακτίνα της τροχιάς του για ένα υδρογονοειδές άτοµο
ατοµικού αριθµού Z =3.

3. Υπολογίστε τα µήκη κύµατος για τις δύο πρώτες γραµµές της σειράς Balmer του ιόντος του
Ηλίου.

4. Για να πεισθείτε ότι η εφαρµογή της ϑεωρίας του Bohr σε µακροσκοπικά συστήµατα δεν έχει
µετρήσιµες συνέπειες, υπολογίστε πόσο αργά ϑα πρέπει να περιστρέφεται ένα δαχτυλίδι σε ένα
δάχτυλο ώστε η στροφορµή του (` = rmv) να έχει την ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή, h̄.

5. ∆είξτε ότι στο όριο των µεγάλων κβαντικών αριθµών η συχνότητα του ϕωτονίου που εκπέµπεται
κατά τη µετάβαση n → n − 1 στο άτοµο του Υδρογόνου συµπίπτει απόλυτα µε τη συχνότητα
περιφοράς του ηλεκτρονίου στην αρχική ή την τελική τροχιά. Αυτό είναι ένα ειδικό παράδειγµα
της περίφηµης ‘αρχής της αντιστοιχίας’ του Bohr, σύµφωνα µε την οποία ‘Στο όριο των µεγά-

λων κβαντικών αριθµών τα κβαντικά αποτελέσµατα ϑα πρέπει να συµπίπτουν µε τα αντίστοιχα

κλασσικά’.
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