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Badanie własności 
promieni katodowych. 
 

Promienie katodowe są zawsze jednakowe, niezależnie od rodzaju substancji, z 
której pochodzą, czyli mają jednakową masą i ładunek elektryczny. 
 
Ich odchylenie w polu elektrycznym i magnetycznym wskazywało, że są one 
obdarzone ujemnym ładunkiem elektrycznym. 
 
Wniosek:  
Promienie katodowe są niczym innym jak strumieniem pędzących elektronów. 



Model atomu wg            
J.J. Thomsona 

„Atom stanowi ciężką, dodatnio 
naładowaną kulę materii, w której tkwią 
małe, lekkie elektrony”. 
 
Elektrostatyczne siły odpychania między 
elektronami miałyby być równoważone 
siłami przyciągania istniejącymi między 
dodatnimi ładunkami atomu i elektronami, 
co tłumaczyć miało elektrostatyczną 
trwałość układu. 





Doświadczenie Rutherforda 

Wynik analizy kątowego rozkładu i odbicia cząstek  α stały się podstawą do 
opracowania  w 1911 r. tzw. planetarnego modelu atomu. 



Model atomu wg  
Rutherforda 

„W centralnej części atomu znajduje się 
dodatnio naładowane jądro, w którym 
skoncentrowana jest cała masa atomu. 
Dookoła jądra, po odpowiednich torach, 
krążą elektrony, podobnie jak krążą 
planety dookoła Słońca”. 
 
Średnica atomu wynosi ok.10-10 m, a 
Średnica jądra atomowego - ok. 10-15 m 
 



Niestabilność modelu atomu 
Rutherforda 

Maxwell (1861r.) udowodnił, że ładunek elektryczny poruszający się z 
przyspieszeniem w polu elektrycznym musi emitować falę elektromagnetyczną  
 
(poruszający się elektron wytwarza zmienne pole magnetyczne, które jest źródłem 
zmiennego pola elektrycznego, zatem w przestrzeń wysyłana by była fala) 
  

Fale e-m niosą energię →  energia elektronu w atomie musi maleć → musi maleć 
promień toru, po którym elektron się porusza → Upadek elektronu na jądro! 



Kres fizyki klasycznej – 1912 r 

W przyrodzie istnieją obiekty zwane atomami..., które nie mogą istnieć. 



Model atomu wg Bohra 

Rolę siły dośrodkowej spełnia siła 
przyciągania elektrostatycznego: 
 

𝑘
𝑒2
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𝑚𝑣2
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Postulat pierwszy: 
Elektron może poruszać się tylko po 
dozwolonych (skwantowanych) kołowych 
orbitach, dla których moment pędu jest równy 
całkowitej wielokrotności stałej Plancka 
podzielonej przez 2π: 
 

𝑚 ∙ 𝑣 ∙ 𝑟 =  
𝑛 ∙ ℎ

2𝜋
 

m – masa elektronu ; 
𝑣 – prędkość elektronu; 
r – promień orbity; 
n – numer orbity (n – 1,2,3…) 
h – stała Plancka 



Model atomu wg Bohra 

Postulat drugi: 
Elektron poruszając się po dozwolonej orbicie nie wypromieniowuje energii. 
Promieniowanie zostaje wyemitowane, gdy elektron przechodzi z orbity 
wyższej na niższą. Elektron przechodzi na orbitę wyższą po pochłonięciu 
(absorpcji)kwantu energii o wartości równej różnicy energii orbit. 

∆𝐸 =   𝐸𝑛 − 𝐸𝑘  



Model atomu wodoru wg Bohra 

Jeśli elektron krąży na pierwszej orbicie to atom jest 
w stanie podstawowym i ma najniższą energię. 
Jeśli elektron krąży po wyższej orbicie, to atom jest 
w stanie wzbudzonym. 
  
Energia elektronu na pierwszej orbicie jest równa: 
  

𝐸1 =  −13,6 𝑒𝑉 
 
Elektronowolt jest jednostką energii stosowaną w 
fizyce atomowej:   
  1eV = 1,6∙10-19 J  
  
Energia elektronu krążącego po orbicie o numerze n 
jest równa: 

𝐸𝑛 = −
13,6

𝑛2  



Poziomy energetyczne w atomie 
wodoru 

←  stan podstawowy,  𝐸1= −13,6 𝑒𝑉  

← pierwszy stan wzbudzony: 𝐸2 = −
13,6 𝑒𝑉

22 = − 3,4 𝑒𝑉 

←  drugi stan wzbudzony:  𝐸3= −
13,6 𝑒𝑉

32 = − 1,5 𝑒𝑉  

←  trzeci stan wzbudzony:  𝐸4= −
13,6 𝑒𝑉

42 = − 0,85 𝑒𝑉  

∆𝐸 =  

∆𝐸 =  



Budowa atomów dowolnych 
pierwiastków…….. 

 

𝐴
𝑍

 𝑋 

 
X – symbol pierwiastka; 
A – liczba masowa (suma protonów i neutronów w jądrze); 
Z – liczba atomowa, porządkowa (liczba protonów w jądrze). 
 
Liczba atomowa informuje nas również o wartości ładunku elektrycznego 
w jadrze. 
 
Atom nie posiada ładunku elektrycznego, zatem liczba elektronów jest 
równa  liczbie protonów. 


