
 
 
 

 رايدبيرجتعيين ثابت 
  الهدف من التجربة:

 
 الذرية. األطيافدراسة  -１
 .تعيين ثابت رايدبيرج -２

 
 القوانين المستخدمة:
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 حيث أن:

𝜆: المادةلطول الموجي للضوء المنبعث من ا (𝑚). 

𝑅𝐻 : ثابت رايدبيرج(𝑚−1). 
𝑝:  ينزل إليه اإللكترونالنهائي الذي رقم المدار. 

𝑛 : الذي ينزل منه اإللكترون االبتدائيرقم المدار. 
 

 نظرية التجربة:
 .الذراتلك تالضوئي المنبعث من وتفسر الطيف ، ةطة بالنواالمرتبوضع العالم بور نظرية تصف سلوك اإللكترونات  

، ولكل (١)الشكل  في الذرةالموجبة حول النواة محددة تدور في مدرارات دائرية  السالبة فإن اإللكترونات ،بور ظريةنحسب وب
اقة ط الموجود في مدار معين يحمل اإللكترونف، )تمثل طاقة التجاذب بين النواة الموجبة واالكترون السالب( معينةمدار طاقة 

 . الذرية اجد بين المدارات، وال يمكن لإللكترون التوالموجود فيه المدار
 اضافمتساوي طاقة المدار اإلبتدائي  مدار له طاقة أعلى، يذهب بعيدا عن النواة إلىعندما يكتسب اإللكترون طاقة خارجية فإنه 

حيت م طويال ن يدوولكن عدم اإلستقرارل الطاقة التي إكنسبها اإللكترون، وبذلك تصبح الذرة في حالة غير مستقرة.)مثارة(إليها 
مدار اة إلى دار بعيد عن النومن ممن خالل عودته  التي إكنسبهاطاقة اليفقد اإللكترون  بأن حالة اإلستقرار تلقائيا تعود الذرة الى
نفس طاقة الفرق بين المدارين الذين انتقل بينهما  لهضوء شكل  تنبعث من الذرة على التي فقدها اإللكترون طاقةأقرب. هذه ال

  اإللكترون.
، بحيث يمكن نبعث منهاإللمادة التي  (بصمة) طيف مميز ضوء من مادة ما فإن هذا الضوء يحملالما ينبعث عند 

 )تسمي هذه األطياف باألطياف الذرية(.إستخدام هذا الطيف المنبعث للكشف عن نوع المادة.
ن الثالث الى األول األول وم ة )من الثاني الىاألقرب الى النواالمدار األول  لكترونات من المدارات البعيدة الىعندما تعود اإل
،طاقتها عالية أكبر من مجال الطاقة المرئية لدينا وتسمي هذه األول وهكذا، تصدر من الذرة سلسلة من األطياف ومن الربع الى

 السلسة بسلسلة ليمان.
ن الثاني وهكذا، تصدر م ثاني ومن الربع الىلكترونات من المدارات البعيدة الى المدار الثاني )الثالث الى الوعندما تعود اإل

اإلنسان وتسمي هذه السلسة بسلسلة بالمر،نراها بالعين  ىالذرة سلسلة من األطياف تقع طاقتها ضمن مجال الطاقة المرئية لد
 المجردة وبالتالي يمكن دراستها في المختبرات الطالبية.

در الثالث وهكذا، تص الربع الى االثالث ومن الخامس الىلمدار االثالث )من ا لكترونات من المدارات البعيدة الىوعندما تعود اإل
 اإلنسان وتسمي هذه السلسة بسلسلة باشن. ا أقل من مجال الطاقة المرئية لدىمن الذرة سلسلة من األطياف طاقته

 
رايدبيرج أن هناك عالقة بين األطوال الموجية وجد العالم 

مدارات الطاقة التي تنتقل بينها للطيف الذري المنبعث وأرقام 
ثابت ثابت تناسب أطلق عليه  وبالتلي أضاف اإللكترونات

 . 𝑅𝐻. دبيرجراي
 
  

  


