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 المقدمة

,   Rثابت فٌزٌائً ٌستخدم فً تحلٌل األطٌاف الذرٌة رمزه  هو ثابت رٌدبرج     

م تصنٌفه ضمن أكثر الثوابت الفٌزٌائٌة ج وترٌدبرسمً نسبة إلى الفٌزٌائً جونز 

 . 2010دقة عام 

 قيمة ثابت ريدبرج

 

 

 حٌث أن

 me  : كتلة السكون لإللكترون 

e  :شحنة أولٌة 

ε0  : سماحٌة الفراغ 

 h  : ثابت بالنك 

 c  :سرعة الضوء فً الفراغ 

 للطاقة : ٌستخدم هذا الثابت فً الفٌزٌاء الذرٌة على شكل وحدة رٌدبرغ وعادة ما

 

 وبتعبٌر اخر:
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  حيث أن:

 

 : فً ذرة الهٌدروجٌن  n=1بالتالً تكون طاقة اإللكترون فً المستوى التحتً 

 حٌث أن

 h c R  ًتساوي قٌمة ثابتة وه(13.6 ev)  تلك الطاقة تسمى أحٌانا "طاقة .

 . رٌدبرج" , وهً تختص بذرة الهٌدروجٌن

التككً ٌجككخ إدخالهككا مككن الخككارج لكككً ٌنفصككل أي أن تلككك الطاقككة هككً الطاقككة      

اإللكترون عن ذرة الهٌدروجٌن وٌنطلق وٌصبح حرا. ٌحكدث ذلكك مكثال فكً درجكات 

 الحرارة العالٌة للهٌدروجٌن أو بتسلٌط تٌار كهربائً علٌه أو غٌر ذلك.

 معادلة ريدبرج 

فكككرق الطاقكككة بكككٌن مسكككتوٌٌن فكككً نمكككوذج بكككور لكككذرة  تعطكككً معادلكككة رٌكككدبرج     

الهٌدروجٌن, وبذلك تعطً أطوال الموجات الضوئٌة )فوتكون الصكادرة مكن الكذرة أو 

 . الممتصة فٌها
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 :ان حٌث 

n  :منه اإللكترون, مستوى الطاقة البادئ 

n ' :,ًمستوي الطاقة النهائ 

R  :.ثابت رٌدبرج 

 '.nأكبر من  nتعطً تلك المعادلة قٌما حقٌقٌة عندما تكون 

 :رة الهيدروجينخطوط طيف ذ

نقسككم طٌككف انبعككاث ذرات الهٌككدروجٌن إلككى عككدة مجموعككات أطٌككاف, وتعطككً ٌ     

رٌدبرج أطوال موجاتها . تنشأ تلك الخطوط الطٌفٌة من انتقال اإللكتكرون فكً معادلة 

 الهٌككدروجٌن بككٌن مسككتوٌات طاقككة مختلفككة . وتسككتخدم مسلسككالت أطٌككاف بصككفة ذرة

 خاصككة فككً علككم الفلككك برككرل التعككرف علككى أمككاكن وجككود الهٌككدروجٌن فككً الكككون,

 وكذلك فً حساخ االنزٌاح األحمر الذي نرصده فً األجكرام السكماوٌة البعٌكدة عنكا .

 وٌختلكف طٌكف الهٌكدروجٌن ة.كذلك اكتشفت عدة أطٌاف أخرى بتقكدم تقنٌكة المطٌافٌك

واألكسجٌن والحدٌكد وغٌرهكا,  عن أطٌاف العناصر الكٌمٌائٌة األخرى, مثل الكربون

قٌاسكها معملٌكا عنكد تسكخٌن أو إشكعال  أي ٌختلف توزٌع خطوط الطٌف التً نسكتطٌع

إذ لككل عنصكر "بصكمة" مكن خطكوط   العٌنة, وتوزٌعها ٌعطٌنكا نكوع عنصكر العٌنكة,

الكٌمٌكاء لمعرفكة مكونكات عٌنكة مكن  الطٌف خاصة به . وٌسكترل التحلٌكل الطٌفكً فكً

 العناصر )أنظر مطٌافٌة(.

 

 

 

 

 

 لوغاريتميبمقياس رسم خطوط طيف الهيدروجين مسلسالت توضيح  (1الشكل )
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 سلسالتتوالم خطوط طيف الهيدروجينتوضيح ( 0الشكل )

 :)االسئلة ( 

اي خط من خطوط الطٌف تكون الطاقة المصاحبة لتكوٌنه اكبر مكن الخطكوط  .1

 االخرى؟ 

 وهكذا  تكون طاقته اكبر من الخط الثانً والثانً اكبر من الثالث  االولالخط  -

من المحزز لتحلٌل الطٌكف فكً هكذه التجربكة  بدالا هل ٌمكن استخدام الموشور  .2

 ؟ ولماذا 

 االنكسكارن القدرة التحلٌلٌة للموشور قلٌلكه تعتمكد علكى معامكل الٌمكن ذلك ال  -

  .شدة الخط الطٌفً فتقل

كٌككف ٌترٌككر الفككرق بككالطول المككوجً بككٌن خككط واخككر مككع زٌككادة عككدد الكككم  .3

 ؟لمدار.ل
 المستوىما زاد الرقم الكمً للمدار قل الطول الموجً لزٌادة الطاقة لهذا كل -

 ؟ هل ٌظهر الطٌف لو استخدمنا غاز او بخار تحت ضرط اعتٌادي  .4

  .ة تعترضهٌظهر الطٌف لوجود كثافه ذرات وجزٌئات عالٌ ال -
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 .جورجٌا والٌة جامعة Line" cm-21 Hydrogen "The. هاٌبرفٌزٌكس .1

2004 

2. Liboff, Richard L. (2002). Introductory Quantum 
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3. Bohr, Niels (1985), "Rydberg's discovery of the spectral 

laws", in Kalckar, J. N. Bohr: Collected Works, 10, 
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