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« آتش بازي و كشف ساختار اتم »
استفاده از مخلوط مواد شيميايي براي توليد مواد منفجره ،هنري باستاني است .چيني ها از هزار سال پيش از باروت سياه كهه مخلهو ي از پتاسهي
نيترات ،گرد زغال و گوگرد است براي آتش بازي و ايجاد صداهاي بلند در جشنها استفاده ميكردند.
با افزودن برادههاي آهن به باروت سياه ميتوان جرقه هاي آتش به رنگ نارنجي توليهد كهرد .گهرد منيهزي و آلومينيهو نهور سهفيد يهرهكننهده و
نمكهاي مس رنگ سبز به جرقههاي آتش ميدهد .همچنين نمكهاي استراني و باري رنگهاي زيبايي به شعله ميدهند.
در سال  6111نيوتون اعال كرد كه نور به هنگا عبور از يك منشور شكافته ميشود و يفي پيوسته از رنگهايي شهبيه رنگهين كمهان بهه وجهود
ميآورد .اين يف همه ول موجهاي نور مريي را نشان ميدهد.
رنگ يف مريي مطابق جدول زير است:
178-478
قرمز

768-178
نارنجي

718-768
زرد

708-718
سبز

778-708
آبي

708-778
نيلي -بنفش

ول موج nm
پرتو

طيف نشري خطي:
چراغ بونزن و دستگاه يف بين توسط رابرت بونزن شيميدان آلماني راحي و سا ته شده است.
هنگاميكه بونزن مقداري از يك تركيب مس دار مانند كات كبود را در شعله مشعل اين دستگاه قرار داد ،مشاهده كرد كه رنگ آبي شعله به سبزي
مي گرايد .با عبور اين نور سبز رنگ از منشوري كه در دستگاه تعبيه شده بود به جاي يف پيوستهاي از رنگهها ،يهك يهف گهههته كهه شهامل
تصاوير چند ط جدا از ه است ايجاد ميشود كه بونزن اين الگو را يف نشري طي ناميد.
بونزن آزمايش ود را با چند تركيب فلزدار ديگر تكرار كرد و در هر مورد يفهاي نشري طي متفاوتي به دست آورد.
يف نشري طي هيچ دو عنصري شبيه به ه نيهت و هر فلز يف نشري طي اص ود را داراست و مانند اثر انگشت ميتوان از ايهن يهف
براي شناسايي فلز مورد نظر بهره گرفت.
نافلزها نيز يف نشري طي ويژه ود را دارند.
تالش براي توجيه علت ايجاد و جايگاه ثابت طهاي موجود در اين يف زمينه ساز پيشرفت شگرفي در شيمي و فيزيك شد.
كاربرد يفهاي نشري طي از بر ي جنبهها مانند كاربرد ط نماد ( )barcodeروي جعبه يا بهياري از كاالهايي است كه در بهازار بهه فهروش
ميرسند.
آزمون شعله:
تركيبهاي شيميايي فلزدار به شعله چراغ بونزن رنگ اصي ميدهند كه از آن ميتوان براي شناسايي فلز موجود در تركيهب مهورد نظهر اسهتفاده
كرد .به اين منظور مي تواني مقدار كمي نمك را روي شعله بريزي و تغيير رنگ ايجاد شده را مشاهده نمايي  .رنگ شعله بر ي فلزها در جدول زير
آمده است .در آزمون شعله اگر نمك به كار برده شده لوص بااليي نداشته باشد ،رنگ شعله همانند آنچه انتظار ميرود ،نخواهد بود.
نا فلز
ليتي
سدي
پتاسي
كلهي
استرانهي
باري
مس
آهن

نماد
Li
Na
K
Ca
Sr
Ba
Cu
Fe

رنگ شعله
قرمز
زرد
بنفش
زرد مايل به قرمز
قرمز
سبز
سبز
نارنجي

طيف نشري خطي هيدروژن:
هنگامي كه بر يك لوله تخليه الكتريكي داراي گاز هيدروژن با فشار ك  ،ولتاژ بااليي اعمال شود ،بر اثهر تخليهه الكتريكهي ،گهاز درون لولهه بها رنهگ
صورتي روشن به التهاب درميآيد .با عبور دادن نور حاصل ،از يك منشور يف نشري طي هيدروژن به دست ميآيد.
نخهتين بار آنگهترو در سال  6018چهار ط يف نشري هيدروژن را يافت و نه سال بعد موفق به اندازهگيري دقيق ول موج هر ط شد.

انرژي زياد ايجاد شده به هنگا تخليه الكتريكي ،مولكولهاي دو اتمي هيدروژن
مقايهه با مولكولهاي هيدروژن انرژي جنبشي بيشتري دارند.

(8

) را به ات هاي هيدروژن جدا از ه ميشهكند .ايهن اته هها در

مدل اتمي بور:
در سال  6667نيلز بور ،مدل اتمي رادرفورد را براي توجيه ارتباط ميان الگوي ثابت يف نشري طي هيدروژن و سا تار ات هاي آن نارسا دانهت
مدل تازهاي براي ات هيدروژن پيشنهاد كرد .اولين مدل را با فرضهاي زير ارائه كرد:
 -6الكترون در ات هيدروژن در مهيري دايرهاي شكل كه مدار ناميده ميشود به دور ههته گردش ميكند.
 -8انرژي اين الكترون با فاصله آن از ههته رابطهاي مهتقي دارد .در واقع هرچه الكترون از ههته دورتر ميشود ،انرژي آن افزايش مييابد.
 -7اين الكترون فقط ميتواند در فاصلههاي معين و ثابتي پيرامون ههته گردش كند .در واقع الكترون فقط اجهازه دارد كهه مقهادير معينهي انهرژي
داشته باشد .به هر يك از اين مقادير انرژي تراز انرژي ميگويند .تعداد محدودي از اين ترازهاي انرژي در ات وجود دارد.
بور به هر يك از اين ترازهاي انرژي ،عدد اصي را نهبت داد و آن را عدد كوانتومي اصلي ناميد با حرف  nآن را نمايش داد.
 n=6پايدارترين تراز انرژي مجاز براي الكترون است.
 -7اين الكترون معموالً در پايينترين تراز انرژي ممكن (نزديكترين مدار به ههته) قرار دارد .به اين تراز انرژي ،حالت پايه ميگويند.
 -7با دادن مقدار معيني انرژي به اين الكترون مي توان آن را قادر سا ت كهه از حالهت پايهه
(ترازي با انرژي ك تر) به حالت برانگيخته (ترازي با انرژي باالتر) انتقال پيدا كند.
 -1الكترون در حالت برانگيخته ناپايدار است ،از اينرو همان مقدار انرژي را كه بهيش از ايهن
گرفته بود از دست ميدهد و به حالت پايه بازميگردد.
از آنجا كه براي الكترون نشر نور مناسبترين شيوه براي از دست دادن انرژي است ،از ايهنرو
الكترون برانگيخته به هنگا بازگشت به حالت پايه انرژي اضافي ود را كهه در واقهع تفهاوت
انرژي ميان دو تراز انرژي ياد شده است ،از ريق انتشار نوري با ول مهوج معهين از دسهت
ميدهد كه موجب ايجاد يك ط يفي ميشود.
به اين گونه انرژي كه به صورت يك بهته انرژي مبادله ميشود ،انرژي كوانتومي يا پيمانههاي
ميگويند.
بور با كوانتومي در نظر گرفتن ترازهاي انرژي توانهت با موفقيت يف نشري طي هيدروژن را توجيه كند.
كوانتومي بودن به معناي پيمانهاي يا بهتهاي بودن يك كميت است.
در ات هيدروژن  7ط يفي مشاهده ميشود كه عبارتند از:
 -6ط قرمز مربوط به انتقال الكترون از  n=7به  n=8در ول موج 171nm
 -8ط سبز مربوط به انتقال الكترون از  n=7به  n=8در ول موج 701nm
 -7ط آبي مربوط به انتقال الكترون از  n=7به  n=8در ول موج 777nm
 -7ط بنفش مربوط به انتقال الكترون از  n=1به  n=8در ول موج 768nm
شكل بعد يك مدل پلكاني براي ترازهاي انرژي در ات هيدروژن را نشان ميدهد .الكترون (توپ) فقط ميتواند در ترازهاي (پلههههاي) اصهي قهرار
گيرد .همانطور كه مشاهده ميكنيد فاصله پلهها در پايين بيش تر از باالست؛ اين ،به اين معني است كه فاصهله بهين اليههههاي نزديهك بهه هههته
بيشتر از فاصله بين اليههاي دور از ههته است.

هنگاميكه الكترون با گرفتن مقدار بيشتري انرژي به تراز انرژي بينهايت (∞= )nانتقال يابد ،از ميدان جاذبه ههته ارج ميشود .در اين هنگا
ميگويند كه ات  ،الكترون ود را از دست داده و به يون مثبت تبديل شده است .به اين فرآيند يونش ميگويند.
گاز نئون به ور گهترده در سا ت تابلوهاي تبليغاتي استفاده مي شود .در اين تابلوها يك جريان الكتريكي را از درون لولهاي كه داراي گاز نئون با
فشار ك است ،عبور مي دهند .در نتيجه برقراري جريان برق ،حركت سريع الكترونها موجب ميشود كه الكتهرونههاي اته نئهون بهه تهراز انهرژي
باالتري جهش يابند .بر اثر بازگشت اين الكترونهاي برانگيخته به تراز انرژي پايينتر ،نوري به رنگ نارنجي مايل به سرخ منتشر ميشود.

