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Απεικόνιση ηλεκτρονίων ατόμων σιδήρου ως κύματα, 

διατεταγμένων κυκλικά σε χάλκινη επιφάνεια, με την 

τεχνική μικροσκοπικής σάρωσης σήραγγας. 



Ατομικό πρότυπο του Bohr. 

Το ατομικό πρότυπο του Bohr (1913) μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά με τις εξής 

δύο συνθήκες: 

1η συνθήκη (μηχανική συνθήκη). 

Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε ορισμένες κυκλικές 

τροχιές. Κάθε επιτρεπόμενη τροχιά έχει καθορισμένη ενέργεια, είναι δηλαδή 

κβαντισμένη. 

Στην περίπτωση του ατόμου του υδρογόνου η συνολική ενέργεια του 

ηλεκτρονίου δίνεται από τον τύπο: 

 

 

όπου η = 1, 2, 3, …ο κύριος κβαντικός αριθμός, ο οποίος καθορίζει την 

ενεργειακή στάθμη του ηλεκτρονίου. 
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Ατομικό πρότυπο του Bohr. 

Το αρνητικό πρόσημο στην παραπάνω έκφραση έχει τη φυσική έννοια ότι όσο 

μεγαλώνει η τιμή του n, τόσο μεγαλώνει η ενέργεια του ηλεκτρονίου. 

Αναμένεται μάλιστα να πάρει τη μεγίστη τιμή (Ε = 0 J), όταν το ηλεκτρόνιο 

απομακρυνθεί αρκετά και η έλξη του πυρήνα μηδενιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, το 

ηλεκτρόνιο παύει πλέον να ανήκει στο άτομο και έχει επέλθει ιοντισμός. 

Ένα άτομο λέμε ότι είναι σε θεμελιώδη κατάσταση, όταν τα ηλεκτρόνιά του είναι 

κατά το δυνατό πλησιέστερα στον πυρήνα. 

Αντίθετα, λέμε πως το άτομο είναι σε διέγερση, όταν π.χ. με θέρμανση τα 

ηλεκτρόνια μεταπηδήσουν σε υψηλότερες ενεργειακές στάθμες. 

Η παραμονή του ηλεκτρονίου στη διεγερμένη κατάσταση διαρκεί ελάχιστα ( 10-10 – 

10-8 s). Το άτομο μεταπίπτει σε μια λιγότερο διεγερμένη κατάσταση ή στη θεμελιώδη 

του κατάσταση. Κάθε μετάπτωση συνοδεύεται από την εκπομπή ενός φωτονίου. 



Ατομικό πρότυπο του Bohr. 

2η συνθήκη (οπτική συνθήκη). 

Το ηλεκτρόνιο εκπέμπει ή απορροφά ενέργεια υπό μορφή ακτινοβολίας μόνο 

όταν μεταπηδά από μια τροχιά σε μια άλλη, όταν δηλαδή αλλάζει ενεργειακή 

στάθμη. 

Όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταπίπτει από υψηλότερη σε χαμηλότερη ενεργειακή 

στάθμη τότε εκπέμπει ακτινοβολία, ενώ όταν μεταπίπτει από χαμηλότερη σε 

υψηλότερη ενεργειακή στάθμη τότε απορροφά ενέργεια. 



Κβαντική θεωρία του Planck. 

Η ακτινοβολία εκπέμπεται και απορροφάται όχι με συνεχή τρόπο, αλλά σε μικρά 

«πακέτα» ενέργειας (κβάντα). Τα κβάντα φωτός ή της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας γενικότερα ονομάζονται φωτόνια. 

Κάθε φωτόνιο μεταφέρει ενέργεια που δίνεται από τη σχέση: 

Ε = h∙v, ή Ε=h∙f 

όπου h = 6,63∙10-34 J∙s η σταθερά του Planck και ν ή f είναι η συχνότητα της 

ακτινοβολίας σε μονάδες s-1 ή Hz. 

Η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι ένα κβαντισμένο μέγεθος, δηλαδή παίρνει 

ορισμένες μόνο διακριτές τιμές. 



Ατομικό πρότυπο του Bohr. 

Υιοθετώντας τις ιδέες του Planck, ο Bohr οδηγήθηκε στην παρακάτω εξίσωση: 

ΔΕ = |Εf – Ei| = h∙ν 

η οποία συσχετίζει τη διαφορά ενέργειας, ΔΕ, κατά την μετάπτωση ηλεκτρονίου 

από μια αρχική ενεργειακή στάθμη (Εinitial), σε μια άλλη ενεργειακή στάθμη (Εfinal), 

με τη συχνότητα της εκπεμπόμενης ή απορροφούμενης ακτινοβολίας ανάλογα να 

είναι ν. 



Ατομικό πρότυπο του Bohr. 

Πλεονεκτήματα ατομικού προτύπου του Bohr. 

 Ερμηνεύει με επιτυχία το γραμμικό φάσμα εκπομπής του ατόμου του υδρογόνου. 

 Μπορεί να ερμηνεύσει τα φάσματα εκπομπής των υδρογονοειδών ιόντων (2He+1, 

3Li+2 κλπ.) 

Μειονεκτήματα ατομικού προτύπου του Bohr. 

 Δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα φάσματα εκπομπής των πολυηλεκτρονιακών 

ατόμων. 

 Δεν μπορεί να ερμηνεύσει το χημικό δεσμό. 

 Για τον καθορισμό της ενεργειακής στάθμης εισάγεται αυθαίρετα η έννοια του 

κύριου κβαντικού αριθμού (η). 



Συνεχές και γραμμικό φάσμα εκπομπής. 

Φάσμα εκπομπής ονομάζεται το φάσμα της ακτινοβολίας που εκπέμπει μια 

φωτεινή πηγή. Τα φάσματα εκπομπής διακρίνονται σε συνεχή και γραμμικά. 

Συνεχές φάσμα είναι ένα φάσμα που περιέχει όλα τα μήκη κύματος του ορατού 

φωτός. Το λευκό φως (ηλιακό φως) περιλαμβάνει όλα τα μήκη κύματος της ορατής 

περιοχής. Αν μια δέσμη λευκού φωτός πέσει πάνω σε ένα πρίσμα, θα αναλυθεί σε 

πολλές δέσμες οι οποίες δημιουργούν μια συνεχή έγχρωμη ταινία η οποία 

ονομάζεται συνεχές φάσμα του λευκού φωτός. 



Συνεχές και γραμμικό φάσμα εκπομπής. 

Γραμμικό φάσμα είναι το φάσμα το οποίο περιέχει ορισμένα μόνο μήκη κύματος. 

Αν εφαρμόσουμε ορισμένη ηλεκτρική τάση σε ένα γυάλινο σωλήνα που περιέχει 

αέριο υδρογόνο σε χαμηλή πίεση, θα δούμε ότι το αέριο εκπέμπει φως. Το φως 

αυτό, μετά την ανάλυση σε πρίσμα, σχηματίζει στη φωτογραφική πλάκα μια σειρά 

από φωτεινές γραμμές. Κάθε γραμμή του φάσματος αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό 

μήκος κύματος. 

Το γραμμικό φάσμα εκπομπής είναι χαρακτηριστικό για κάθε χημικό στοιχείο. 

Το φάσμα εκπομπής του υδρογόνου έχει φασματικές γραμμές όχι μόνο στο ορατό 

φως (400nm – 700nm) αλλά και στο υπεριώδες (UV) και στο υπέρυθρο (IR). 
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Ασκήσεις πάνω στο ατομικό πρότυπο του Bohr. 

1. Εύρεση της συχνότητας (v) ή του μήκους κύματος (λ) της εκπεμπόμενης ή 

απορροφούμενης ακτινοβολίας. 

2. Εύρεση της στιβάδας (η) στην οποία διεγείρεται το ηλεκτρόνιο του ατόμου του 

υδρογόνου. 

3. Εύρεση της ενέργειας του ηλεκτρονίου σε μια ενεργειακή στάθμη. 

4. Εύρεση της διαφοράς ενέργειας μεταξύ δύο ενεργειακών σταθμών. 

5. Εύρεση των πιθανών τρόπων αποδιέγερσης του ηλεκτρονίου του ατόμου του 

υδρογόνου. 



Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων πάνω στο 

ατομικό πρότυπο του Bohr. 

 Η συχνότητα (f) και το μήκος κύματος (λ) μιας ακτινοβολίας συνδέονται με τη σχέση: 

 c = λ∙f, 

όπου c = 3∙108 m/s είναι η ταχύτητα διάδοσης του φωτός. 

 Η ενέργεια του ηλεκτρονίου σε μια διεγερμένη κατάσταση μπορεί να εκφραστεί σε 

συνάρτηση με την ενέργεια του ηλεκτρονίου στη θεμελιώδη κατάσταση (Ε1). Ισχύει: 

 

όπου η = 2, 3, 4, κλπ. 
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 Η διαφορά ενέργειας μεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειακών σταθμών (ΔΕ = Εη+1 –Εη) 

δεν είναι σταθερή, αλλά ελαττώνεται με την αύξηση του κύριου κβαντικού αριθμού n. 

Ισχύει: Ε2 - Ε1 > Ε3 - Ε2 > Ε4 – Ε3 κλπ. 



Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων πάνω στο 

ατομικό πρότυπο του Bohr. 

 Η μεγαλύτερη διαφορά ενέργειας (ΔΕ) μεταξύ δύο ενεργειακών σταθμών υπάρχει 

μεταξύ των δύο πρώτων ενεργειακών σταθμών, δηλαδή Ε2 – Ε1. 

 Τα μήκη κύματος των φωτονίων που απορροφά το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου είναι 

ίσα με τα μήκη κύματος των φωτονίων που εκπέμπει κατά τη μετάβαση του 

ηλεκτρονίου μεταξύ των ίδιων ενεργειακών σταθμών. Δηλαδή ισχύει: 

Αν Ε1 – Ε2 = h∙ ν1 και Ε2 – Ε1 = h ∙v2, τότε ν1 = ν2 και λ1= λ2. 

 Η αποδιέγερση του ηλεκτρονίου προς τη θεμελιώδη κατάσταση μπορεί να γίνει είτε 

απευθείας με ένα άλμα είτε με περισσότερα διαδοχικά άλματα. 



Υποδείξεις για την επίλυση ασκήσεων πάνω στο 

ατομικό πρότυπο του Bohr. 

 Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία του Planck κάθε φωτόνιο μεταδίδει ολόκληρη την 

ενέργειά του σε ένα μόνο ηλεκτρόνιο. Επομένως για τη διέγερση όλων των ατόμων 

υδρογόνου που υπάρχουν σε 0,5 mol H απαιτούνται 0,5 ∙ΝΑ φωτόνια. 

 Σε κάθε άτομο υπάρχει μια θεμελιώδης κατάσταση και άπειρες διεγερμένες. 

 Για να διώξουμε το απόλυτο στο πρώτο μέρος του τύπου |Εf – Ei| = h ∙ ν γράφουμε 

τη διαφορά ως εξής: αφαιρούμε από την ενεργειακή στάθμη με το μεγαλύτερο κύριο 

κβαντικό αριθμό την ενεργειακή στάθμη με το μικρότερο κύριο κβαντικό αριθμό. 

Παράδειγμα: |Ε1 – Ε3| = h ∙ ν => Ε3 – Ε1 = h ∙ ν . 



Άσκηση 24 σχολικού βιβλίου, σελίδα 240: Να υπολογίσετε το μήκος κύματος της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά τη μετάβαση ηλεκτρονίου από τη τροχιά η = 4 σε 

η=2 στο άτομο του υδρογόνου. Δίνεται η σταθερά του Planck, h=6,63∙10-34 J∙s και η 

ταχύτητα του φωτός c = 3∙108 m/s. 

Λύση: (1ος τρόπος) 

ΔΕ = |Ε2 – Ε4| = h∙v => E4 – E2 = h ∙v =>  
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Για το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που εκπέμπεται ισχύει: 
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Άσκηση 24 σχολικού βιβλίου, σελίδα 240: Να υπολογίσετε το μήκος κύματος της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά τη μετάβαση ηλεκτρονίου από τη τροχιά η = 4 σε 

η=2 στο άτομο του υδρογόνου. Δίνεται η σταθερά του Planck, h=6,63∙10-34 J∙s και η 

ταχύτητα του φωτός c = 3∙108 m/s. 

Λύση: (2ος τρόπος) 

ΔΕ = |Ε2 – Ε4| = h∙v => E4 – E2 = h ∙v =>  
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Για το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που εκπέμπεται ισχύει: 
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Άσκηση 28 σχολικού βιβλίου, σελίδα 241: Ποια από τα παρακάτω φάσματα είναι 

συνεχή και ποια είναι γραμμικά; Ποιο από αυτά αντιστοιχεί στο ατομικό φάσμα 

εκπομπής του Η; 

συνεχές 

γραμμικό 

γραμμικό 

γραμμικό 

Ατομικό φάσμα εκπομπής Η. 


