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Διδάσκων:    Δρ. Κωνσταντίνος Τ. Ζεϊναλιπούρ, Γραφείο ΘΕΕ02 / B115 
 
Μεταπτυχιακός Βοηθός:  Κατερίνα Λαπά 
 
Ώρα και Χώρος Μαθήματος:  Δευτέρα   18:00 – 19:30 ΧΩΔ01 / 108 
     Πέμπτη    18:00 – 19:30 ΧΩΔ01 / 108 
 
Ώρα και Χώρος Φροντιστηρίου: Τετάρτη   15:00 – 16:00 ΧΩΔ01 / 003 
 
Ώρες Γραφείου:   Τετάρτη   17:00 – 18:00 ΘΕΕ02 / B115 
 
Βαθμολογία Μαθήματος:  Τελική Εξέταση   60% 

Ενδιάμεση Εξέταση 40% δεν μεταφέρεται-
υποχρεωτική 

     
Ιστοσελίδα Μαθήματος:   http://www.ucy.ac.cy/~zeinalip/courses/chem021 
 
Στόχος μαθήματος: 
 
Πρώτη επαφή των φοιτητών με τα θέματα δομής του ατόμου, περιοδικός πίνακας, χημικοί δεσμοί,
μοριακή γεωμετρία, χημική κινητική και τη χημική θερμοδυναμική. Κατανόηση χημικών εννοιών και
εξοικείωση με υπολογισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στην Χημεία, Βιολογία και Φυσική.
Το μάθημα αυτό θα σας εφοδιάσει με τις βασικές γνώσεις όσον αφορά τη χημική συμπεριφορά της
ύλης και ποσοτικών σχέσεων οι οποίες περιγράφουν αυτή.  

Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

Περιεχόμενα Μαθήματος: 
 
 Δομή του Ατόμου 
 Περιοδικός Πίνακας  
 Χημικοί Δεσμοί και Μοριακή Γεωμετρία  
 Χημική Θερμοδυναμική - Χημική Ισορροπία 
 Χημική Αντίδραση 
 Εφαρμογές χημικών αντιδράσεων 
 
Βιβλιογραφία: 
 
1. Διαφάνειες διαλέξεων, (μπορεί κανείς να τις ‘κατεβάσει’ από το INTERNET ) 

 
http://www.ucy.ac.cy/~zeinalip/courses/chem021 

 
Παρακαλείστε να προμηθεύεστε τις διαφάνειες των διαλέξεων από την ιστοσελίδα του 
μαθήματος πριν από κάθε διάλεξη. 
 
2. Αλλα συγγράμματα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα, αν και δεν είναι απαραίτητο να 

αγοραστούν:  
1. Γενική Χημεία, Darell D. Ebbin – Steven D. Gammon, Μεταφρασμένο στα Ελληνικά 

από τον Καθηγητή Νικόλαο Κλούρα, Εκδόσεις Τραυλός. 
2. Εφαρμοσμένη Ανόργανη Χημεία, Στυλιανός Λιοδάκης, 2003, Επιστημονικές 

εκδόσεις Παρισιανού Α.Ε. 
3. Αρχές Χημείας, Νικόλαου Δ. Χατζηλιάδη, 1992, Εκδόσεις ‘ΙΩΝ’ Στέλλα Παρίκου & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 
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Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

 
Διαφάνειες διαλέξεων, (μπορεί κανείς να τις ‘κατεβάσει’ από το 
INTERNET ) 

 
http://www.ucy.ac.cy/~zeinalip/courses/chem021 

 
Παρακαλείστε να προμηθεύεστε τις διαφάνειες των διαλέξεων από 
την ιστοσελίδα του μαθήματος πριν από κάθε διάλεξη. 
 
 
 

 
Hμερομήνια  ενδιάμεσης εξέτασης:  14/10/2008 

 
Hμερομήνια  τελικής εξέτασης:  22/12/2008 
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• Ρίζες της Χημείας: Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν και να
μετατρέψουν υλικά της φύσης σε χρήσιμα προϊόντα
Παραδείγματα:

1. μεταβολές πετρωμάτων και ορυκτών σε ψηλές θερμοκρασίες κεραμικά, γυαλί και μέταλλα.
2. Χρωστικές ουσίες και φάρμακα από φυσικές ουσίες κόκκινη χρωστική την οποία εκχύλιζαν οι

Φοίνικες από θαλάσσια κοχύλια. TaxolTM αντικαρκινικό φάρμακο το οποίο εξάγεται από την
πίσσα του δέντρου Taxus brevifolia. Σήμερα υπάρχει ημισυνθετικός τρόπος παρασκευής αυτής
της ουσίας όπου λαμβάνεται από το εκχύλισμα των φύλλων του δέντρου μια πρόδρομη ένωση
η οποία μέσω μιας σειράς χημικών αντιδράσεων δίνει το μόριο του Taxol.

• Σύγχρονη χημεία: άρχισε στα τέλη του 18ου αιώνα όταν οι χημικοί άρχισαν να δίνουν σημασία
στις ακριβείς ποσότητες ουσιών τις οποίες χρησιμοποιούσαν στα πειράματα τους. Από αυτές
τις εργασίες γεννήθηκε η ιδέα, ότι τα υλικά γύρω μας αποτελούνται απο εξαιρετικά μικρά
σωματίδια, τα άτομα και ότι συγκεκριμένες διατάξεις αυτών των ατόμων , τα μόρια, 
δημιουργούν νέα υλικά με ποικίλες ιδιότητες.

Μόριο του ΤAXOL

Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Είναι μια ερμηνεία της δομής της ύλης, στηριγμένη στους διάφορους συνδιασμούς που
λαμβάνουν χώρα μεταξύ πολύ μικρών σωματιδίων

Όλη η ύλη συντίθεται από αδιαίρετα άτομα. Άτομο είναι ένα εξαιρετικά μικρό σωματίδιο
ύλης το οποίο διατηρεί την ταυτότητα του κατά τη διάρκεια χημικών αντιδράσεων

Στοιχείο είναι μια μορφή της ύλης το οποίο αποτελείται από ένα μόνο είδος ατόμου (C, O, 
S …114 συνολικά, 88 υπάρχουν στην φύση 26 έχουν παρακευαστεί εργαστηριακά)

Ένωση είναι μια μορφή ύλης που αποτελείται από άτομα δύο ή περισσότερων στοιχείων
ενωμένων με χημικό τρόπο σε απλή και σταθερή αριθμητική αναλογία. πχ Η2Ο, ΝΗ3, CH4, 
κλπ

Χημική αντίδραση είναι η αναδιάταξη των ατόμων που υπάρχουν στις ουσίες που
αντιδρούν και η δημιουργία νέων χημικών συνδυασμών στις ουσίες που σχηματίζονται κατά
την αντίδραση. Σε καμία αντίδραση δε δημιουργούνται και δεν εξαφανίζονται άτομα ούτε
διασπώνται σε μικρότερα σωματίδια (νόμος της αφθαρσίας της ύλης)

Ατομικά Σύμβολα : είναι ένα ή δύο γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου που χρησιμοποιούμε
για να παραστήσουμε το άτομο ενός συγκεκριμένου στοιχείου. Το πρώτο γράμμα είναι πάντοτε
κεφαλαίο.

Παραδείγματα:
Ατομικό σύμβολο Κοβαλτίου Co
Χημικός τύπος μονοξειδίου του άνθρακα CO (αποτελείται από 2 ατομικά σύμβολα αυτό του
άνθρακα C και του οξυγόνου Ο)

Ονοματολογία : Η, Ηe, B, C, N, O, F, Cl, Br, I, P, S, Si, Au, Cu, Fe, Na, Ca, K

Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ DALTON
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• Τα άτομα και τα μόρια υπάρχουν και μπορούμε να τα δούμε:

Άτομα Πυριτίου Μόριο ανθρακενίου (C14H12)

• 19ος αιώνας: προσδιορισμός μεγέθους και σχήματος ατόμων και μορίων
• Σήμερα: ακριβής προσδιορισμός της δομής περίπλοκων μορίων (π.χ. ενζύμων) είναι

εφικτός.

Κενή θέση Si Δομική μονάδα
επιφάνειας

Άτομο
υδρογόνου

Άτομο
άνθρακα

Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ
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Τον πυρήνα τον χαρακτηρίζουμε με τον ατομικό του αριθμό (Z) και τον μαζικό του αριθμό (Α).
Ατομικός αριθμός (Z) = ο αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα ενός ατόμου
Μαζικός αριθμός (Α) = ο συνολικός αριθμός πρωτονίων + νετρονίων ενός πυρήνα
αριθμός νετρονίων = Α - Ζ
Νουκλίδιο είναι κάθε άτομο που χαρακτηρίζεται από έναν ατομικό κι έναν μαζικό αριθμό
Η συντομογραφία για κάθε νουκλίδιο περιλαμβάνει το σύμβολο του στοιχείου με τον ατομικό
αριθμό γραμμένο ως δείκτη και το μαζικό αριθμό ως εκθέτη

Το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο άρα: Αριθμός ηλεκτρονίων = Αριθμός πρωτονίων
Όλοι οι πυρήνες των ατόμων ενός συγκεκριμένου στοιχείου έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό, όμως
οι πυρήνες μπορούν να έχουν διαφορετικούς μαζικούς αριθμούς.
Ισότοπα είναι άτομα των οποίων οι πυρήνες έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό, αλλά διαφορετικούς
μαζικούς αριθμούς. Δηλαδή οι πυρήνες έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων, αλλά διαφορετικούς
αριθμούς νετρονίων.
Το φυσικό οξυγόνο είναι μείγμα ισοτόπων 99.759 %          , 0.037 %           , και 0.204 %Ο16

8

Ηλεκτρονικό
νέφος: 
Μέγεθος
σταδίου

Πυρήνας:
Μπαλάκι
πινκ-πόνκ

Μαζικός αριθμός
Ατομικός αριθμός Na23

11

Ο17
8 Ο18

8

Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
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Χημικό
σύμβολο

Ατομικός
Αριθμός (Ζ)

Μαζικός
Αριθμός (Α) p+ n0 e-

Al 27 13
12 12

20 20
16 15

56 26
N 15

42
38 50

14 16
56 138

Παράδειγμα: Για ουδέτερα άτομα ο αριθμός των ηλεκτρονίων = αριθμό των πρωτονίων p+ =13
O ατομικός αριθμός = αριθμό των πρωτονίων Ζ = 13
Ο αριθμός των νετρονίων = Α –Ζ n0 = 14
Αφού το Ζ =13 από τον περιοδικό πίνακα μπορεί να βρεθεί το χημικό σύμβολο Al

Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΑΣΚΗΣΗ
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Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΦΩΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πολλές χημικές αντιδράσεις εκπέμπουν ενέργεια υπό την μορφή φωτός. Ένα παράδειγμα
είναι το κίτρινο φως το οποίο εκπέμπεται κατά τη καύση (χημική οξείδωση) του ξύλου. Σε
αυτή οι χημικές ουσίες οι οποίες βρίσκονται στο ξύλο αντιδρούν με το οξυγόνο (Ο2) και
παράγουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό (Η2Ο). Η αντίδραση αυτή περιγράφεται από
τον χημική εξίσωση: CxHy + O2 CO2 + H2O + ΔQ (όπου ΔQ είναι η θερμότητα η οποία
εκλύεται)
Αντιδράσεις καύσης αποδίδουν συνήθως μεγάλα ποσά θερμότητας τα οποία στην
περίπτωση αυτή προκαλούν το υλικό να εκπέμπει φως.

Το δεύτερο σχήμα δείχνει δυο ράβδους Cyalume® light οι οποίοι φωσφορίζουν λόγο μιας
χημικής αντίδρασης η οποία παράγει φως. Στο τρίτο σχήμα παρουσιάζει ένα έντομο του
οποίου το πίσω μέρος της ουράς του φωσφορίζει.
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Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Το ορατό φως είναι ένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Άλλα είδη
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι οι ακτίνες-Χ, τα μικροκύματα, τα ραδιοκύματα κτλ.
Το ορατό φάσμα αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι του φάσματος ηλεκτρομαγνητικών
ακτινοβολιών

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει κυματική μορφή η οποία χαρακτηρίζεται από το
μήκος κύματος (λ, m) τη συχνότητα (ν, s-1 ή Hz), ταχύτητα του φωτός (c = 2.99 x 108

m/s) και τον κυματοαριθμό (    , m-1) μέσο των σχέσεων:

φυσικά η ταχύτητα το φωτός εξαρτάται από το υλικό μέσα από το οποίο διέρχεται. Όμως
για τα περισσότερα χημικά προβλήματα η παραδοχή ότι ισούται με c είναι πολύ καλή.

c
νν =%

cν
λ

=
ν%
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Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΕΝΑ ΚΒΑΝΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ένα κβάντο φωτεινής ενέργειας (δηλαδή το φωτόνιο) έχει ενέργεια η οποία δίδεται
από την σχέση:  Ε = h · v Ο Planck έδειξε ότι η ακτινοβολία είναι ακέραιο
Επίσης Ε = h · c / λ πολλαπλάσιο του hν, δηλαδή hν, 2hν, 3hν, ...
Όπου Ε = ενέργεια της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (J)
και h = σταθερά του Planck (6.626 x 10-34 J s)

Παραδείγματα:
1. Ποία είναι η ενέργεια την οποία έχει η κίτρινη ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από

δείγμα νατρίου (Na) κατά την ηλεκτρονική διέγερση του υλικό σε φλόγα καύσης μεθανίου
αν έχει μετρηθεί φασματοσκοπικά ότι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι 589 nm ;

2. Ποίο είναι το μήκος κύματος ενός φωτονίου το οποίο έχει ενέργεια ίση με 4.21 x 10-19 J 
και τι χρώμα έχει ;

το χρώμα της ακτινοβολίας είναι ανοιχτό μπλε.

( ) ( )34 8 1
19

9

6 626 10 Js 2 997 10 msh cE 3 37 10 J
10 m589nm
1nm

. .
.

λ

− −
−

−

⋅ ⋅⋅
= = = ⋅

( ) ( )
( )

34 8 1
9

19

6 626 10 Js 2 997 10 msh c 472 10 m 472nm
E 4 21 10 J

. .

.
λ

− −
−

−

⋅ ⋅⋅
= = = ⋅ =

⋅
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Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΔΥΙΣΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ

• Ο Issac Newton μελέτησε τις ιδιότητες του φωτός κατά τον 17ο αιώνα και συμπέρανε ότι
το φως αποτελείται από μια δέσμη σωματιδίων σωματιδιακή φύση φωτονίων

• Το 1801 ο Βρετανός Thomas Young έδειξε ότι το φως μπορεί να περιθλάται (diffraction)
κυματική φύση φωτονίων

• To 1905 o Albert Einstein βασισμένος στη ερευνητική δουλειά του Max Planck εξήγησε το
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο στο οποίο διαφαίνεται ότι το φωτόνιο έχει και σωματιδιακή
φύση και κυματική φύση δυϊσμός κύματος-σωματιδίου (particle-wave duality)

Περίθλαση είναι η κυματική ιδιότητα κατά την οποία η πορεία των κυμάτων κάμπτεται όταν τα
κύματα διέρχονται από μια οπή η οποία έχει μέγεθος μικρότερο από το μήκος κύματος του
κύματος. Σε αντίθεση με τις τροχιές τις οποίες ακολουθούν τα σωματίδια, οι οποίες είναι
ευθείες, τα κύματα μπορούν να εμφανιστούν σε σημεία όπου δεν τα περιμένουμε. Περίθλαση
μπορεί να συμβεί κατά την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας σε επιφάνεια υλικού το οποίο έχει
νανοσωματίδια (σωματίδια μεγέθους μερικών nm) η στη διεπιφάνεια δυο υλικών.

Δέσμη
κυμάτων

Δέσμη
σωματιδίων
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Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ

• Αυτό ισχύει και γενικότερα: το χρώμα ενός
υλικού είναι πάντοτε το μέρος του ορατού
φάσματος το οποίο το υλικό δεν μπορεί να
δεσμεύσει.

• Φάσμα απορρόφησης (Absorbance 
spectrum) Αbs = f(λ) είναι ένα γράφημα
της ποσότητας φωτός το οποίο
απορροφάται από μια χημική ουσία σαν
συνάρτηση του μήκους κύματος.

• H κορυφή στα 663 nm χρησιμοποιείται για
ποσοτικοποίηση της χλωροφύλλης η
οποία υπάρχει σε ένα φυτό αφού το
μέγεθος της είναι ανάλογο της ποσότητας
της χλωροφύλλης

• Η Χλωροφύλλη είναι η χημική ουσία στην οποία οφείλεται το πράσινο χρώμα των
φυτών. Η ουσία αυτή έχει την ιδιότητα να απορροφά μεγάλα ποσά ηλιακής ενέργειας
(φως του ήλιου) και να την χρησιμοποιεί στον κύκλο της φωτοσύνθεσης. Επειδή η
χλωροφύλλη απορρόφα πολύ έντονα στην μπλε (420nm) και στην κόκκινη (663 nm) 
περιοχή του όρατου φάσματος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ανακλά το
συμπληρωματικό κίτρινο–πράσινο χρώμα. ‘Όμως το ανθρώπινο μάτι είναι πιο
ευαίσθητο στο πράσινο χρώμα έτσι τα περισσότερα φυτά μας δίνουν την διαίσθηση ότι
είναι πράσινα.
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Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

• Με την βοήθεια ενός πρίσματος κάποιος μπορεί να αναλύσει το λευκό φως του ήλιου στα
διάφορα χρώματα του ουράνιου τόξου φάσμα ορατού φωτός

• Ένα υλικό το οποίο πυρώνεται (θερμαίνεται σε μεγάλες θερμοκρασίες) μπορεί να
εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (π.χ. σύρμα βολφραμίου σε ένα λαμπτήρα
φωτισμού) συνεχές φάσμα.

• Όταν όμως πυρώνεται ένα υλικό το οποίο περιέχει άτομα ενός μόνο στοιχείου αυτό που
παίρνουμε είναι πολύ διαφορετικό γραμμικό φάσμα = ένα φάσμα το οποίο περιέχει
μόνο ορισμένα χρώματα ή ορισμένα μήκη κύματος του φωτός.

Πειραματική διάταξη λήψης ατομικού φάσματος

Γραμμικό φάσμαΑέριο στο οποίο
γίνεται ηλεκτρική

εκκένωση

Πρίσμα
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

• Τα ατομικά φάσματα
είναι γραμμικά φάσματα
και αποδεικνύουν ότι μέσα
στα άτομα τα ενέργειες
των ηλεκτρονίων είναι
κβαντισμένες. Τα ατομικά
φάσματα κάθε στοιχείου
είναι διαφορετικά έτσι
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για
ταυτοποίηση κάποιου
στοιχείου σε μείγμα
ατόμων διαφόρων
στοιχείων.
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR

• Για να εξηγήσει τα ατομικά φάσματα του υδρογόνου ο Niels Bohr (Δανός φυσικός) 
υιοθέτησε δύο κατ’ αρχήν αυθαίρετες συνθήκες

• 1η συνθήκη μηχανική συνθήκη: Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω απο τον
πυρήνα σε ορισμένες κυκλικές τροχιές (stationary states) οι οποίες έχουν διακριτές
ενέργειες. Κάθε επιτρεπόμενη τροχιά είναι κβαντισμένη με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να
ικανοποιούν την συνθήκη:
Όπου m = η μάζα του ηλεκτρονίου (Kg)

u = η ταχύτητα του ηλεκτρονίου (m/s)
r = η ακτίνα της τροχιάς που διαγράφει το ηλεκτρόνιο (m)
h = η σταθερά του Planck (6.626 x 10-34 Js)

Έδειξε μαθηματικά ότι οι διακριτές ενέργειες τις οποίες μπορεί να πάρει το ηλεκτρόνιο για
το άτομο του υδρογόνου δίνονται από τις σχέσεις:

ή όπου n = κύριος κβαντικός
αριθμός (1,2,3,...)

Το αρνητικό πρόσημο στις εξισώσεις αυτές έχει την φυσική έννοια ότι η ενέργεια του e 
αυξάνεται με αύξηση του n. Αν το n πάρει τιμές οι οποίες τείνουν στο άπειρο τότε το Εn
τείνει στο μηδέν αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρόνιο βρίσκεται σε τόσο μεγάλη απόσταση
που δεν αλληλεπιδρά πλέον με τον πυρήνα η κατάσταση αυτή ονομάζεται ιοντισμός

• Για n = 1 το άτομο του Η είναι στην θεμελιώδη του κατάσταση (ground state).
Για n > 1 το άτομο του Η είναι στην διεγερμένη κατάσταση (exited state).

m u r n
2
h
π

⋅ ⋅ = ⋅

H
n 2
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=
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR

• 2η συνθήκη οπτική συνθήκη: Το ηλεκτρόνιο απορροφά ή εκπέμπει ενέργεια υπό την
μορφή ακτινοβολίας μόνο όταν μεταπηδά από μια τροχιά (ενεργειακή στάθμη) σε μία
άλλη.

hν

hν

Διέγερση e

Απορρόφηση
Φωτονίου

Αποδιέγερση e

Εκπομπή
Φωτονίου

Ενεργειακές στάθμες ατόμου

n = 1

n = 2
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR

Το διάγραμμα των ενεργειακών επιπέδων των στάσιμων τροχιών για το άτομο του υδρογόνου
φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα:

Διακρίνονται 4 σειρές Φασματικών γραμμών
άναλογα με την αρχική (i) και τελική (f) ενεργειακή
στάθμη κατα την αποδιέγερση των e:
• Όταν nf = 4 σειρά Brackett
• Όταν nf = 3 σειρά Paschen
• Όταν nf = 2 σειρά Balmer
• Όταν nf = 1 σειρά Lyman
Οι μεταβολή της ενέργειας κατά την αποδιέγερση
δίνονται από την σχέση:

όπου

Θεμελιώδης κατάσταση

διεγερμένες καταστάσεις

H 2 2
i f

1 1E R
n n

⎛ ⎞
Δ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
E hνΔ =
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H μεταβολή της ενέργειας του ατόμου του υδρογόνου κατά την
διέγερση ηλεκτρονίου από ενεργειακή στάθμη Εi στην ενεργειακή
στάθμη Εf, όπου, δίδεται από την εξίσωση:

Οι ενεργειακές στάθμες στο άτομο του υδρογόνου δίνονται από
τις εξισώσεις:

Αντικαθιστώντας τις εξ. 2, 3 στη εξ.1,

Κάνοντας χρήση της σχέσης, 

μπορούμε να υπολογίσουμε την συχνότητα της ακτινοβολίας η
οποία απορροφάται κατά την διάρκεια της διέγερσης του ατόμου:

Επίσης η σχέση,

H H
H2 2 2 2

f i i f

R R 1 1E R
n n n n

⎛ ⎞
Δ = − + = −⎜ ⎟

⎝ ⎠

f iE E EΔ = −

H
2i

i

RE n
−=

H
2f

f

RE n
−=

H
2 2

i f

R 1 1
h n n

ν
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

E hνΔ =

(1)

(2)
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2
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2 2
i f

Z R 1 1
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ν
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

f in n>
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ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ BOHR

Ισχύει για τα υδρογονοειδή (π.χ. Ηe+, Li2+ , Be3+) δηλαδή άτομα τα οποία έχουν μόνο ένα
ηλεκτρόνιο. Ζ είναι ο ατομικός αριθμός του ατόμου, όμως δεν είναι ακριβής λόγω αποκλίσεων της

θεωρίας του Bohr όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα πρωτόνια στον πυρήνα
εξήγηση των ατομικών φασμάτων στα πολυηλεκτρονικά άτομα έγινε με την κβαντομηχανική
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ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιό είναι το μήκος κύματος φωτονίου σε nm, το οποίο εκπέμπεται από το
άτομο του υδρογόνου κατά την αποδιέργεση ηλεκτρονίου από την ενεργειακή στάθμή n = 
5 στην ενεργειακή στάθμη n = 2;

ΛΥΣΗ: Από τα δεδομένα της άσκησης γνωρίζουμε ότι

Επίσης γνωρίζουμε την σχέση

Το μήκος κύματος δίνεται από την σχέση:

Εισαγωγή στη Χημεία για Βιολόγους και Φυσικούς

ΑΣΚΗΣΗ
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3-13

Το σετ ασκήσεων μαζί με τις λύσεις για το μάθημα μπορείτε να το
«κατεβάσετε» από την ιστοσελίδα του μαθήματος:

http://www.ucy.ac.cy/~zeinalip/courses/chem021/index.html
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
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