
فیزیک دوازدهم: مبحث طیف خطی

–تهیه و تنظیم : ژیال رضایی  شهرستان رودبار

 که به آن تابش گرمایی گویند.٬ از خود موج الکترومغناطیس منتشر می کنند ٬- تمام اجسام در هر دمایی که باشند ۱

- در دماهای معمولی مثل دمای اتاق بیشتر تابش در ناحیه فروسرخ است و با افزایش دما به سمت مرئی می رود.۲

- برای یک جسم جامد مثل رشته داغ یک المپ این موج پیوسته است. یعنی امواج شامل گستره پیوسته از طول موجها است.۳

 ناشی از برهم کنش قوی بین اتمهای سازنده آن است.٬- تشکیل طیف پیوسته توسط جسم جامد ۴

 وجود ندارد به جای طیف پیوسته٬ که اتمهای منفرد  آنها مانند جامدات نیرویی قوی بین اتمهای سازنده آنها٬- گازهای کم فشار و رقیق ۵

طیف آنها گسیلی خطی است.

- به طیف گسیلی خطی به اختصار طیف خطی هم می گویند.۶

 برای اتمهای هر گاز منحصر به فرد است و اطالعات مهمی در مورد نوع و ساختار اتمهای آن گاز به٬- طول موجهای ایجاد شده در گازها ۷

ما میدهد.

 طیف خطی هیچ دو٬ می توان به نوع گاز پی برد.چون همانطور که اثر انگشت هیچ دو شخصی یکسان نیست ٬- با طیف گسیلی خطی ۸

عنصری مثل هم نیست.

 طیف خطی ایجاد شده و همچنین رنگ نور گسیل شده به نوع گاز درون المپ بستگی دارد.٬-در المپ های گازی ۹

 در المپهای نئون و جیوه وجود دارد.٬- دو نمونه از گازهای کم فشار و رقیق ۱۰

 پیوسته و مثل هم است .بنابراین به کمک آن نمی توان عناصر را تشخیص داد.٬- طیف گسیلی جسم جامد ملتهب ۱۱

- اینکه چرا هر عنصری طول موج های خاص خود را تابش می کند و یا طول موجهای خاص را جذب می کند از دیدگاه فیزیک۱۲

کالسیک قابل توجیه نیست.

\ الم شیشه ای حاوی گاز   را  به پایانه های منبع تغذیه با ولتاژ باال متصل می کنیم٬-برای تشکیل طیف گسیلی خطی اتم های هر گاز ۱۳
به علت ولتاژ باال گاز تخلیه الکتریکی شده و اتمهای گاز شروع به نوسان می کنند.

-اسباب آزمایش تشکیل  طیف خطی اتم هیدروژن در ناحیه مرئی در شکل زیر نشان داده شده است.   ۱۴

 از هم جدا و طیف خطی آن تشکیل شده است.٬) توضیح شکل باال ( به کمک منشور طول موج های گسیل از گاز 



- به کمک معادله ریدبرگ می توان طول موجهای خطوط مختلف طیف گسیل خطی هیدروژن را حساب کرد.۱۵

 مقدار ثابت ریدبرگ است که در سوالها داده می شود و بر حسب یک بر نانوR بر حسب نانومتر بدست می آید. λدر رابطه باال طول موج 

  در هر رشته هر عدد صحیح بزرگتر از شماره مربوط به رشته یا همانnمربوط به تراز  مقصد و رشته است و ,nمتر داده می شو د و   

تراز مبدا است.

-  جدول زیر رشته خطهای طیف گسیلی هیدروژن اتمی است.۱۶

 برو رمز براکت و پفک رمز پفوند٬ پاشو رمز پاشن٬ بابارمز بالمر٬ بابا پاشو برو پفک بخر.لیالرمز لیمان ٬- رمز حفظ کردن نام طیف: لیال۱۷

است.

 برود می تواند مرئی باشد.۲- تنها رشته بالمر یعنی وقتی الکترون به تراز ۱۸

- خطوط طیف گسیلی اتم هیدروژن در ناحیه مرئی مطابق روبرو است.    ۱۹

- برای محاسبه بلندترین طول موج در هر کدام از رشته ها باید اختالف بین ۲۰

n و n,برابر یک باشد.مثال برای محاسبه بلندترین طول موج رشته براکت

 که همان عدد مربوط به رشته است.۴را ,n قرار دهیم و ۵ را باید nمقدار 

 را بینهایت قرار میn- برای محاسبه کوتاهترین طول موج در هر رشته ۲۱

دهیم.

 طول موجها کوتاهتر می شوند و بسامد وانرژی  بیشتر می شود.٬ بزرگتر باشد n- هر چه ۲۲

 مربوط به رشته لیمان است.٬ کوتاهترین طول موج و پربسامدترین و پر انرژی ترین فوتون تابشی٬- در رشته طیف هیدروژن اتمی۲۳

 بلندترین طول موج مربوط به رشته پفوند است.٬- در رشته طیف هیدروژن اتمی ۲۴



- بلندترین طول موج رشته لیمان حتی از کوتاهترین طول موج رشته بالمر هم کوتاهتر است و به ترتیب بلندترین طول موج رشته بالمر۲۵

……………………………از کوتاهترین طول موج رشته پاشن کوتاهتر است و 
- معادله ریدبرگ یک رابطه تجربی است. ۲۶

 نداشت.٬  چرا تنها طول موجهای معینی توسط هیدروژن اتمی تابش میشود٬- فیزیک کالسیک  پاسخی برای اینکه۲۷

- با اصالح مدل اتمی رادرفورد دانشمندان توانستند توضیح مناسبی برای طول موجهای گسسته تابش شده توسط گاز هیدروژن اتمی را۲۸

ارائه دهند.
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