
  1 نظريه اتمي سامرفلد-بسط نظريه بوهر

رژي    يه اتمي بوهر در بسياري از زمينه    چند که نظر  هر   ها، از جمله تعيين اندازه شعاع، سـرعت، اـن

الکترون در ترازهاي مجاز، محاسبه طول موج، فرکانس و انرژي مربوط به خطوط طيفي، سريهاي متفاوت                

 مانند، از موفقيت کامل برخوردار بود، ولي در برخي        خطوط طيف نشري اتم هيدروژن و يونهاي هيدروژن       

  .از موارد با اشکاالتي مواجه شد

قط وجود خطوط طيفي منفردي را اولين اشکالي که نظريه بوهر با آن روبرو شد، اين بود که بوهر ف    

وط            پيش بيني کرده بود که هر کدام به جهش و سقوط الکترون بين دو سطح انـرژي معينـي در اتـم مرـب

هر چند که در زمان ارائه نظريه وي رويداد ديگري در طيف نشري اتم هيـدروژن و يـا يونهـاي                . شود يم

نما و افزايش قدرت تشخيص      ما با توسعه تکامل دستگاههاي طيف      مانند، مشاهده نشده بود، ا     -هيدروژن

ي از تعـداد معـين    هر يک از آنهـا، اجتمـاع  طوط طيفي منفرد نبوده بلکه غالباً    آنها، معلوم شد که اين خ     

سـاس  اين رويداد که چندگانگي خطوط طيفي ناميده شده اسـت، برا  . خطوط بسيار نزديک به يکديگرند    

 دهد که به جاي يـک  ن خطوط نزديک به يکديگر، نشان ميزيرا، مشاهده اي. نظريه بوهر قابل توجيه نبود 

در ) سطوح فرعي(يک به يکديگر ، بايد چند سطح انرژي مجاز نزد n سطح انرژي براي هر عدد کوآنتومي

رژي   ي  بين ت ديگر، برخالف آنچه که بوهر پيش      به عبار . اطراف هسته اتم وجود داشته باشد      کرده بـود، اـن

شود، بلکه براي اين منظور بايد        دقيقاً مشخص نمي   n با در نظر گرفتن يک عدد کوآنتومي       الکترون دقيقاً 

يز در نظر گرفت تا بتوان براساس آن، انرژي الکترون را در هـر يـک از سـطوح                   عدد کوآنتومي ديگري ن   

همچنين اگـر طيـف اتـم هيـدروژن در ميـدان      . فرعي انرژي مربوط به هر سطح اصلي انرژي، معين کرد    
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وهر از    ) اثـر زيمـان  (گردد  مشاهده مي تري مغناطيسي مورد بررسي قرار گيرد طيف پيچيده       کـه مـدل ـب

  . تفسير آن عاجز بود

نهاد مـسير   يـش پاس مدل اتمي بوهر قابل حل نبـود، بـا           خطوط طيفي که براس   له چندگانگي   مسأ

 البته بوهر قـبالً . (وشني توجيه شد به ر  1915بيضي شکل براي حرکت الکترون توسط سامرفلد در سال          

). ن در اتم را در نظر گرفته بود ولي آن را پيگيري نکرده بود  امکان مسير بيضي شکل براي حرکت الکترو      

ه      با بررسي دقيق ويژگيهاي مسيرهاي       سامرفلد بيضي شکل، پيشنهاد کرد که مسير حرکـت الکتـرون ـب

نظـر گرفتـه    هسته در يکي از کانونهاي آن قـرار دارد، در    به طور کلي بايد به شکل بيضي که          دور هسته 

. را توجيـه کـرد  گانگي خطوط طيفي اتم هيـدروژن  بوط به انرژي الکترون و چندل مرئشود، تا بتوان مسا 

  .توانند به شکل دايره باشند لتهاي خاصي، مطابق نظريه بوهر ميالبته اين مسيرها در حا

   

  
 لکتروني مختصات طيفي اتمهاي چند ا توانست  نمييک مسئله بزرگ ديگر اين بود که نظريه بوهر          

  سامرفلد ناكـافي بـود و جـا را بـراي نظريـه              - بوهر نظريهبنابراين  . را به طور كمي و دقيق تفسير نمايد       
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خصلت : مهم به وقوع پيوست که عبارتند از      زمان و   در آن زمان سه تحول علمي هم      . اشتگذ کاملتري باز 

    . راي الکترون، اصل عدم قطعيت و معادله موجي شرودينگ  ذره-دوگانه موجي

                                                

1  Arnold Sommer feld  1868 – 1951(فيزيكدان آلماني(  
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