TEORIA KUANTIKO ZAHARRA(etaIII]

Lehengo artikuluan ikusi genue
nez,Bohr-en teoria dela-eta egoe
ra irristagarri batean aurkitzen
gara:erradiazioa estudiatzeko bi
bide zeharo desberdin dauzkagu.
Hauetako bakoitzak bere esparru
berezia du.Bi bide hauek teoria
elektrodinamiko klasikoa eta Bohr-en teoria dira.Noiz erabili behar dugu bide bat,eta noiz
bestea?.Har dezagun izararteko
espazioa.Han elektroi baten orbitaren erpadioa zentrimetro bo:
tekoa izan daiteke.Orduan.hemen
nola egingo dugu 1ana.teoria klasikoaz ala Bohr-en teoriaz?.

Problema honen erantzuna Bohren egokitasun-printzipioak ematen digu.Honek zera dio:zenbaki
kuantikoa infinitorantz doanean
edozein teoria kuantiko baten

ernaitzak,teoria klasikoak ematen
duen emaitzara jo'behar d u e 1 a . M ~
kanika klasikoa (v«c den kasurg
ko alegia) hurbilketa bat den b e
zala,teoria mekanikoa eta elektromagnetikoa ere hurbilketa onak
dira n-k infinitorantz jotzen dug
nean.Beraz,lehen aipatutako kasuan,Bohr-en teoriak ertiango digu
ebazpen zehatza,baina teoria k l z
sikoak ematen diguna hurbilketa
guztiz ona da.

Orbita zirkular batean higitmn
ari denean zatiki kargatu batek,
erradiatzen duen maiztasuna,teoria klasikoaren arabera,zatikiaren errotazio-rnaiz,tasuna beza:n)I
batekoa da.Beraz,bide klasikotik
Bohr-en teoriak zilegitzat ematen
edo permititzen duen edozein orbitari dagokion erradiazioaren

maiztasuna aurkitzeko,aski da l e
henqo artikuluan ikusitako(l4).
eta (15).ekuazioetatik r ezabatuz
w ateratzea.
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Erradiazioaren maiztasuna
w / 2 n da.Beraz,

hau da,ondorio klasikoa bera l o ~
tzen da.

n orbita batetik n-1 orbita

Baten bat harritu egin daiteke,formula ~ l a s i k obatean n zenbaki kuantikoa eta h Plancken
konstantea agertzen direlako.Bai
na hori hocrela da.erabiltzen
ari garen orbitaren momentu ange
luarra nH bait da.Orbita honek,
k1asikoki.e~du derrigorrezkoa
izan behar,baina utzita dago.

batetara doan trantsizio batean,
Bohr-en teoriaren bidez lortutako maiztasuna bi orbita horien
errotazio-maiztasunen artean auy
kitzen da-Maiztasun hori lortzeko ondoko desberdintzak erabili
behar ditugu:

Lortutako(26) .ekuazioa eta
Bohr-en teoriak emango zuen maig
tasuna alderatzeko.kontsidera d e
zagun n orbitatik n-1 orbitarako trantsizio bat:

(23) .ekuaziotik eta 8=1 denean,
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Teoria klasikoaren arabera,
elektroiak,n orbitatik n-1 orbitara pasatzerakoan,espiral jarrai
bat betetzen du eta enititzen duen
2 2
erradiazioaren maiztasuna m c a /
3
2 7
/n h-tik mre o /(r1-1)~
h - r a A o jarraiki aldatuz doa-Bohr-en teorian orbita bat-batean aldatzen
da eta emitltutako fotoiak(27).
ekuazioan tarteko maiztasuna dag
ka.

Bi maiztasun klasikoen arteko
zatidura zera da: (n-l~~/n'=1-31",
Bohr-en maiztacunaren eta n orbitarako klasikoaren arteko erlazioa hauxe da:
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Beraz,Bohr-en maiztasuna bi
maiztasun klasikoen erdian aurkitzen da.

Pentsa daitekeen bezala,doidoi zentimetro bateko orbita ez
da derrigor utzia izan behar:
n = 1 3 . 7 4 7 denean erradioa 1 .O0004
cm-l:oa da eta n = 1 3 , 7 4 6 denean
erradioa 0,99989 cm -koa da.

orbita eliptikoak
Lehen aipatutako eta estudia
tutako kasuetan n=l kasuko traE
tsizioak hartu ditugu kontutan,
soil-soilik.Baina,n#i diren kasuak gertatzen eta ikusiak izan
dira espektro atomikoetan.Zer
dio horri buruz egokitasun-prig
tzipioak?.Bere arabera,trantsizio
horietan emititzen diren maiztasunek,n+ cri 1imitean.teoria
klasikoak ematen duen zenbait maiztasunetara jo beharko lukete

Ikus dezagun limite hori(23.
ekuaziotik eta z=1 denerako).

Lehen afpatutako adibidean,ia
zentimetro bateko erradioko orbi
tari dagokion n zenbakia(l7).ekug
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hau,zenbaki oso hurbilena da.
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Beraz,n -+ a, limitean n-tik
(n-bnl-rainoko trantsizioetan
emititzen diren mai2tasunak.n-tik
(n-1)-rainokoaren oinarrizko maiz
tasunaren multiplo osoak (hots,bar_
monikoak) dira.Baina,teoria klasikoaren arabera,orbita zirkular
batean dagoen partikula batek
oinarrizko maiztasuna emititzen

Nahiz eta Bohr-en orbita e l i ~
tikoak kontetan hartu ez zituen,
Rydberg-en formula eta R-en balio
a lortu zituen.Hau zeragatik izan
zen posib1.e:Bohr-ek hartutako mg
mentu anaeluarren kuantizazioak
emaitza ber-bera ematen duelako
efektu erlatibistak kontutan hac
tzen ez badira. Balna,atono h i -

du soi1ik;edozein ardatz baten
gainetik dagoen oszilazioa(hots
orbita zilegiak zirkularrak direla diona,eta ez beste) egokitasun-printzipioaren aurka dago
baldin orbita zirkular batetik
bn>l den beste orbita batera
trantsizioak ematen badira behintzat.Korapi10 hau askatzeko
beste higotesi bat egin zen orbita zirkularrekin batera orbita eliptikoak ere zilegiak direla onartuz.Hipotesi hau onag
tzen bada,6n>l-ko trantsizioetan zegoen zailtasuna gaindituta gelditzen da;edozein ardatz
baten gainetik dagoen oszilazioa
ez da guztiz sinusoidala baldin

droqenoiocen ..espektroakoso zehazki ikertzen direnean lerro &
koitza berez multzo bat dela ikus
ten da.

partikula orbita eliptiko batetan higitzen bada;beraz,harmon'
koak agertuko dira.Guzti honekir.Gn>l-ko trantsizioak orbita
eliptiko batetik sortu behar direla pentsa daiteke-Teoria k u a ~
tikoaren hizkuntzez:trantsizioak orbita zirkular batetik eduki tzekcr dn=l agintzen duen hautapen-erreaela bete behar da.

Multzo edo "multiplete" horietako bakoitzean uhin-luzera ia
berdineko lerro bi edo aehiaao
agertzen da.1916 urtean,Arnold
Somerfeld-ek egitura fin hau
orbita eliDtikoen ondorio moduan
adierazi zuen.

Orbita eliptikoen ondorioa
kualitatiboki honela uler daite
ke: n zenbaki kuantikoaren balio
baXoitzarentzat,ez dago n.H mornentu angeluarreko orbita zirkg
lar bakar bat,orbita eliptikozko multzo bat baizik;orbita elip
tiko honen ardatz nagusiaren 1g
zera orbita zirkularraren diametroarena da,baina be,ren momen
tu angeluar~akorbita zirkularrarena baino txikiagoak dira.
Orbita eliptiko bakoitzaren momentu angeluarrak,orbita zirkularrarena bezala,H-ren multiplo

osoa izan Uehar du.0rbita bakoitzaren momentu angeluarra k)í bidez eman daiteke,O<kLn i z a w k ;
k=n denean orbita zirkularra dag
kagu;k=O kasua bazteqtu egiten
da,alde batetik,ikusitako egitura finarekin ados egoteko eta
bestetik,kasu horretako Órbitan
elektroiak nukleoaren kontra joko lukeelako(gaur egun dakigunaren arabera,nukleoa elektroiekiko garden samarra da eta elektroi
ek zeharka dezakete.baina garai
hartan egindako argudioak logikoa zirudien k=O orbita arbuiatzeko).Beraz,elipse bakoitza bi
zenbaki kuantikoren bidez adierazita dago:n, honek elipsearen
ardatz nagusia finkatzen digu,
eta k,honek elektroiaren momeE
tu angeluarra emango digu.

Zuzenketa erlatibistak egiten
ez badira,ardatz nagusi berdineko orbita guztiek energia berd2
na daukate. Beraz ,n berdineko og
bitek Ardatz nagusi berdina bal
din badute,teoria honek ematen
duen ondorioa eta Bohr-en teoriarena la ados egongo dira,ger
tatu behar zen bezala.Zuzenketa
erlatibista egiten bada,exzentrj
kotasun handiko orbitetan elektroiek abiadura handiago bat da&
kate,nukleoaren hurbilagotik pa1
satzen dire1ako:orduan 2 m v 2 for
mula erabiltzea energia zineti-

koa aurkitzeko,beste kasuetan
baino zehaztasun txikiagokoa da.
Ondorioa hauxe da:n berdineko eta
k desberdineko orbiten artean energi diferentzia txiki bat.Som
merfeld-ek diferentziü hauek k a l
kulatu zituen,eta hidrogenoaren
egitura finaren lerro espektral
askoren adierazpena eman zitekeg
la aurkitu zue'n.Edozein multiple
te bateko lerro-kopuru aurkituareRin ados egoteko,Sommerfeld-ek
6k=*1 hautapen erregela ezarri zuen edozein trantsiziotarako;
erregela hau,nolaerebait,orbita
zirkular batean hasten den trantsizio batenbn=l erregelarefi hedapen gisa ko'tsidera
daiteke.
n=3 eta k=3 orbita bateko elektroi betek egin dezakeen trantsizlo bakarra n=2 eta k=t orbita baterakoa da;baina n=3 eta
k=2 orbita eliptiko bateko elektroi bat n=2 eta k=l edo n=l eta
k=l orbitara joan daiteke.adibidez.

Zoritxarrez,SommerfeId-en te=
riak,Bohr-enak bezala,elektroi
anitzekc atomoetan porrot egin
zuen.Mekanika kuantikoak garapen
handiago bat izan ondoren egitura
finaren henetako'adierazpena'Som
merfeld-ek markatutako bideetati-k
guztiz at zeqoela ikusi izan zen.
sommerfeld-en adierazpenaren arro
kasta txiripa bat zen. Halaz guz-

'

tiz ere,orbita elipt-ikoaren kon
tzep,tuak lagunt~aederra ematen
du atomoen zenbait berezitasun
nolabait ikustatzeko.

frank eta hertz-en experimentua

Einstein-en F=h v ekuazioa
onartzen bada erradiazio atomikoetan agertzen diren maiztasun
diskretuak energi mailen diskretutasunaren froga bat dela ikasi
dugu.1914.urtean James Franck-ek
eta Gustav Hertz-ek atomoen eta
elektroien arteko talkak erabil
tzen dituen experimentu baten
bidez esandako energi mailen
djskretutasunaren froga zuzen
bat edukizuten-Nahiz eta,energi
transferentzian erradiazioak

V
saretxo-potentzial batez
acc
azeleratuta daude.Biqarren saretxotik pasatu ondoren saretxoaren eta anodoaren arteko v

kontrako potentzial batek balaz
tatzen ditu.Anodoaren zirkuituan
dagoen amperimetro batek anodoraino iristen diren elektroiak
neurtuko dizkigu.Lurrina izango

parte hartzen, atomoen eta elek
troien arteko talka ezelastiko-

ez balitz.dakigun bezala eta edozein huts-hodi batetan gerta

etan azken hauek galtzen zuten
energi kopuru diskretutan egi-

tzen denaren a r a b e r a , ~ sareacc
txo-potentzialaren edozein gehikuntza batek bere korrontearen

ten zela frogatu zuten emaitzak.
Orduan,atomoetan dauden elektroi
en energi mailak diskretuak zirela argi eta garbi geratzen zen.
Experimentua dela eta,lQ25.urtean
bi ikertzaile hauek Nobel saria
irabazi zuten.

Experimentu honen funtsa ezagutzeko,ikus dezagun l. irudia.
Merkuriozko lurrinez beterik d a
goen hodi batean elektroiak.

gehikuntza ekarriko 1uke.Beste
horrenbeste gertatzen da lurrina dagoenean,baldin v
merkg
acc
riozko atomo bat bere oinarrizko egoeratik lehenengo egoera
exzitazitatua eramateko aski ez
bada. Raina v
handiagoa egiacc
ten bada eta bere bidez elektroL
en energia zinetikoa esandako
exzitatzeko behar den energia
mailaraino heltzen denean.elek
troiek talka ezelastikoetan eneg

gia gal dezakete eta gasen a t o m ~
ak exzita daitezke.Talka gertatu
ondoren elektroiak ezin du v konc
trako potentziala gainditu,eta
horrela oso elektroi gutxi iris-

handiagotzen bada,korronteA ere
handiagotu eqingo da.(ikus 2.irg
dia);baina v
balioa aski bada
acc
elektroi batek lurrin-atomoen
kontra bi talka egin ahal izate-

ten da anodoraino;hots,korrontea
txikiagoa egiten da.Aldiz,v
acc

ko,korrontea,berriz,txikiagoa

v., (VI

egingo zaigu.

-

Irudian korrontearen erorketa-multzo bat ikus daiteke.Bi
erorketen artean dagoen tartea
v
=5V-takoa da;honek aera esan
acc
nahi du:lurrin-atomo baten lehenengo egoera exzitatua oinarriz
ko egoeratik 5 eV gorago egongo
dela,adibidez.Emaitza 6au egindako beste Gehaketekin ados dago:merkurioarentzat lehenao ego
era exzitatua 4.86 eV-tan dago.

Irudi beretik,beste bi ondorio ere ater-araz daitezke:
a) korrontearen lehenengo erorketa ez da,doi-doi,5V -tan
gertatzen 6,6 V-tan baizik.
Gainontzeko 1,6 V horiek kg
todoari dasokion lan-funtzio
a adierazten digute.
b) gertatzen diren korronte-

-erorketa guztiak merkurioaren lehenengo egoera exzitatuari dagozkio.

Dirudienez,elektroiek lehenengo egoera exzitatuari dagokion energia lortzen dutenean

beste edozein goragoko energi
mailari dagokion energia hatzg
man baino lehen merkurioaren
atomo bat edo baten kontra talka egiten dute.Hau gerta dadin,
elektroiak 1.b irudian azaltzen
den antzerako saretxo-potentzial
geldoen bidez azeleratuak izan
behar dira.Baina,potentzial azeleratzailea* l. a irudian ikusten diren bezalakoak badira elek
troiek energia era azkarrago batez har dezakete eta beste ener
gi maila batzuri dagozkien korronte-erorketak ikus daitezke.

Hertz-ek 1924.urtean,behaketa hauen eta lerro-espektroen
arteko lotura aqertarazteko m e r
kuriozko lurrinaren arqi-espektroa ikertu zuen.Zenbait espektro-lerroren agerpena vacc-ren
balioz baldintzapeturik zegoen.
Lerro berezi bat agertzeko,~
acc
tentsioaren balioak lerro berezi horri zegokion egoeraren ener
qoa ernan ahal izan behar zuela
ikusi zuen Hertz-ek.v
-ren bg
acc
lioa esandako rnailaraino iristg
rakoan atomo exzitatuek lerro
bat emititzen zuten,oinarrizko
egoeran itzultzerakoan,hoski.
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