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RYDBERGO KONSTANTOS NUSTATYMAS 

Darbo tikslas 

Apskaičiuokite vandenilio atomų spinduliuojamos Balmerio serijos 𝐻𝛼  , 𝐻𝛽 ,𝐻𝛾  linijų 

bangos ilgius, linijoms atitinkančių elektromagnetinių virpesių dažnius, Rydbergo konstantą 𝑅. 

Teorinė dalis 

Išanalizavęs daugybės bandymų rezultatus, E. Rezerfordas pasiūlė tokį atomo modelį. 

Atomą sudaro teigiamai įelektrintas branduolys, užimąs visiškai mažutę viso atomo tūrio dalį. 

Branduolio skersmuo yra maždaug 10−12 −  10−13𝑐𝑚. Aplink branduolį yra išsidėstę elektronai. 

Elektronai skrieja aplink branduolį, palyginti, dideliais atstumais nuo jo. Šių elektronų visuma 

vadinama elektroniniu apvalkalu. Tokiu būdu atomas atrodo kaip labai sumažinta planetų sistema. 

Todėl toks atomo modelis vadinamas planetiniu. 

Tyrinėjant, kokio didumo yra branduolio krūvis, nustatyta, kad įvairių medžiagų atomų 

branduoliai turi teigiamą krūvį, lygų 𝑍 ∙ 𝑒. Čia 𝑒 - elektrono krūvis, 𝑍 - elemento atominis numeris 

Mendelejevo periodinėje sistemoje. Bandymai rodo, kad visas atomas yra neutralus. Vadinasi, 

teigiamą branduolio krūvį atsveria jam lygus neigiamas krūvis. Vadinasi, aplink branduolį 

skriejančių elektronų skaičius yra lygus elemento atominiam numeriui. Pavyzdžiui, vandenilio 

atome aplink branduolį skrieja 1 elektronas, helio atome 2 elektronai, ličio atome 3 ir t.t. Paveiksle 

pavaizduoti vandenilio, helio ir ličio atomų modeliai. 

 

Kadangi elektronų skaičius atome yra nedidelis (lygus atominiam numeriui), o elektrono 

masė daug kartų mažesnė už lengviausio atomo, vandenilio atomo, masę, darome išvadą, kad visa 

atomo masė yra sutelkta branduolyje.  
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Švytinčių dujų emisijos spektrai yra linijiniai. I. Balmeris daugelį metų tyrinėjęs vandenilio 

linijinį spektrą, nustatė iš tuo metu žinomų 9 spektro linijų, bangos ilgiams skaičiuoti formulę: 

1

𝜆
= 𝑅 (

1

22 −
1

𝑛2) , (1) 

čia 𝜆 - bangos ilgis, 𝑛 = 3, 4, 5, … - sveikieji skaičiai. 𝑅 = 1,0968 ∙ 107 𝑚−1 = 3,28985 ∙ 1015𝑠−1 

- Rydbergo konstanta. 

Šiuo metu žinoma daugybė vandenilio spektro linijų, kurių bangų ilgiai atitinka Balmerio 

formulę. Dažnai vietoj (1) formulės užrašoma atitinkamų linijų dažnių formulė: 

𝜈 = 𝑅 (
1

22 −
1

𝑛2) . (2) 

Iš (1) formulės matyti, kad visos linijos, besiskiriančios 𝑛 reikšmėmis, sudaro linijų grupę, 

arba seriją, vadinamą Balmerio serija. Didėjant 𝑛 serijos linijos artėja viena prie kitos. 

R.Rydbergas nustatė, kad ne tik vandenilio, bet ir kitų atomų linijiniuose spektruose galime 

išskirti linijų serijas. Visų vienos serijos linijų dažniai atitinka sąlygą: 

𝜈 = 𝑇(𝑛2) − 𝑇(𝑛1) . (3) 

Funkcijos 𝑇(𝑛1) ir 𝑇(𝑛2) vadinamos spektriniais termais. Kiekvienai serijai 𝑛2 reikšmė 

yra pastovi. Keičiant 𝑛1 reikšmę, gaunamos visos tos serijos linijos. 

Be Balmerio serijos, turi būti dar kitos serijos, kurias galima gauti iš Balmerio serijos 

termų. Pavyzdžiui, iš vandenilio linijos 𝐻𝛽 dažnio 𝜈𝐻𝛽
= 𝑅 (

1

22
−

1

42
) atėmę linijos 𝐻𝛼 dažnį 

𝜈𝐻𝛼
= 𝑅 (

1

22
−

1

32
) , gausime 𝜈 = 𝑅 (

1

32
−

1

42
). Tokiu pačiu principu gausime ir kitas tos pačios 

serijos linijas. Ją aptiko F. Pašenas vandenilio spektro infraraudonojoje dalyje, todėl vadinama 

Pašeno serija: 

𝜈 = 𝑅 (
1

32 −
1

𝑛2) , 𝑛 = 4, 5, 6, … (4) 

Ištisinis spektras 

Emisinis spektras 

Absorbcinis spektras 
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Ištyrus vandenilio spektrą, jame buvo atrastos dar keturios spektro linijų serijos. 

Ultravioletinėje srityje buvo atrasta Laimano serija: 

𝜈 = 𝑅 (
1

12 −
1

𝑛2) , 𝑛 = 2, 3, 4, … (5) 

Visos vandenilio spektro serijų formulės yra užrašomos bendra formule: 

𝜈 = 𝑅 (
1

𝑚2 −
1

𝑛2) , (6) 

čia 𝑚 ir 𝑛 - sveikieji skaičiai, be to tai pačiai serijai 𝑛 = 𝑚 + 1, 𝑚 + 2, 𝑚 + 3 ir t.t. Laimano serijai 

𝑚 = 1, Balmerio serijai 𝑚 = 2, Pašeno serijai 𝑚 = 3. Skaičiai 𝑚 ir 𝑛 yra taip pat kvantiniai 

skaičiai, nuo kurių priklauso vandenilio atomo energijos lygmenys. 

N.Boras į vieną teoriją sujungė 

empirinius linijinių spektrų dėsningumus, 

Rezerfordo atomo modelį ir kvantų teoriją. 

Šias sąlygas nusako du teiginiai - Boro 

postulatai. 

Pirmasis Boro postulatas 

(stacionarių būsenų postulatas): egzistuoja 

tam tikros stacionarios atomo būsenos, 

kuriose jis nespinduliuoja energijos. 

Atomui esant stacionarioje būsenoje, jo 

elektronai juda tam tikromis griežtai 

apibrėžtomis orbitomis ir nespinduliuoja 

elektromagnetinių bangų. 

N. Boras šį postulatą papildė orbitų kvantavimo taisykle, pagal kurią atomui esant 

stacionarioje būsenoje, elektronas skriedamas apskrita orbita, turi turėti kvantuotas impulso 

momento reikšmes, atitinkančią sąlygą: 

𝐿𝑛 = 𝑚 ∙ 𝑟 ∙ 𝓋 = 𝑛 ∙
ℎ

2𝜋
 , (7) 

čia 𝑛 = 1, 2, 3, …, 𝑚 - elektrono masė, 𝓋 - elektrono greitis, 𝑟 - orbitos spindulys, ℎ - Planko 

kostanta. 

Atomo energija randama iš formulės: 

𝐸𝑛 = −
𝑚∙𝑒4

8∙ℎ2∙𝜀0
2∙𝑛2

 , (8) 

čia 𝑒 – elektrono krūvis, 𝜀0 – vakuumo elektrinė konstanta.  
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Pagal Boro teoriją ir energija yra kvantuota. Stacionarių būsenų atomo energijos vertės 

vadinamos atomo energijos lygmenimis. Būsena, kurios energija 𝐸1 yra mažiausia ir 𝑛 = 1, 

vadinama pagrindine. Dėl išorinio poveikio atomo energija gali padidėti (𝑛 > 1) ir tokios būsenos 

bus vadinamos sužadintomis. Atomo energija yra neigiama, todėl atome veikia traukos jėgos. 

Didėjant kvantiniam skaičiui 𝑛, atomo energija 𝐸𝑛 didėja ir artėja prie nulio, o skirtumas tarp 

energijos verčių mažėja. Energija 𝐸∞ = 0 atitinka atomo jonizavimą, t.y. elektrono atsiskyrimą nuo 

atomo. 

Antrasis Boro postulatas (dažnių taisyklė): atomui pereinant iš vienos stacionarios būsenos 

į kitą, išspinduliuojamas arba sugeriamas vienas energijos kvantas. Energija išspinduliuojama, 

atomui pereinant iš didesnės energijos būsenos į mažesnės energijos būseną. Sugerdamas energiją, 

atomas pereina į didesnės energijos būseną. Atomo energijos pokytis dėl elektromagnetinių bangų 

emisijos arba sugertiems yra proporcingas tų bangų dažniui. Jeigu, vykstant vienam iš tų procesų, 

atomo energija pakinta. Jeigu atomo energijos dviejose stacionariose būsenose yra 𝐸𝑛 ir 𝐸𝑚, tai  

ℎ ∙ 𝜈 = 𝐸𝑛 − 𝐸𝑚 . (9) 

Kai 𝐸𝑚 < 𝐸𝑛, kvantas išspinduliuojamas, o kai 𝐸𝑚 > 𝐸𝑛, kvantas sugeriamas. 

Darbo priemonės 

1 - vandenilio spektro lempa, 2 - aukštos įtampos šaltinis, 3 - aukštos įtampos laidai, 4 - difrakcinė 

gardelė, 5 - liniuotė. 

Paprasčiausią difrakcinę gardelę sudaro labai didelis skaičius vienodo pločio ir tarpusavyje 

lygiagrečių plyšių, esančių vienoje plokštumoje ir atskirtų vienos nuo kito vienodo pločio 

neskaidriais tarpais. Atstumas tarp gretimų plyšių vadinamas gardelės konstanta. 

 

 

Darbo eiga 

1. Nejunkite šaltinio, negavę dėstytojo leidimo. Atsargiai darbo metu - aukšta įtampa.  

2. Šaltinį įjunkite į rozetę, tada šaltinio nugarėlėje įjunkite mygtuką. 

2 

3 4 

5 

1 
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3. Difrakcinę gardelę pastatykite tiesiai priešais vandenilio spektro lempą, maždaug 𝑑 ≈ 50 𝑐𝑚 

atstumu. Išsimatuokite tiksliai atstumą 𝑑. 

4. Žiūrėdami pro difrakcinę gardelę. liniuotės plotyje turite matyti emisinio spektro tris išryškintas 

linijas: raudoną, žalsvai žydrą ir mėlyną. 

5. Atskaitykite jų atstumą 2𝑙 ir įrašykite į lentelę. 

6. Apskaičiuokite difrakcinės gardelės konstantą 𝑔. Rėžių skaičius, telpantis vienam milimetre, 

užrašytas ant difrakcinės gardelės. 

7. Apskaičiuokite bangos ilgį  iš formulės:   𝑛 ∙ 𝜆 = 𝑔 ∙
𝑙

√𝑑2+𝑙2
 .  

8. Apskaičiuokite Rydbergo konstantą 𝑅 iš (1) formulės. 

Linijos 

pavadinimas 

𝑑 ,  2𝑙 , 2𝑙 , 𝑔 , 

𝜇𝑚 

𝜆 𝑛 𝑅 ,  

𝑚 𝑚𝑚 𝑚 𝜇𝑚 𝑛𝑚 𝑚−1 

𝐻𝛼 (raudona)       3  

𝐻𝛽 (žalsvai žydra)       4  

𝐻𝛾 (mėlyna)       5  

Kontroliniai klausimai 

1. Paaiškinkite planetinį atomo modelį. 

2. Pasakykite Boro postulatus. 

3. Paaiškinkite atomo energijos lygmenis. 

4. Kokios yra žinomos vandenilio spektro serijos ir koks jų spinduliavimo mechanizmas? 

5. Kas yra difrakcinė gardelė? Kas yra gardelės konstanta? 

6. Iš ko sudarytas atomas? Kam lygus aplink branduolį skriejančių elektronų skaičius? 

7. Paaiškinkite Balmerio serijos sudarymą. 

8. Paaiškinkite formulę, kuri apjungia visas vandenilio spektro serijų formules. 

9. Kas yra atomo energijos lygmuo? 

10. Orbitų kvantavimo taisyklė. 


