
 
 

 

 

«Σχολικό έτοσ 2012-13 

2012: 50 χρόνια από τον θάνατο του Νiels Βohr  

2013: 100 χρόνια από την διατύπωςη τησ ατομικήσ θεωρίασ του Νiels 

Βohr» 

 
 

Πολιτιςτικό Πρόγραμμα 

Υπεύθυνοι καθηγητέσ: Παπανδρέου Σωτηρία (Φυςικόσ) & Σαρρήσ Μιχαήλ (Φυςικόσ) 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

1 υγγραφική ομάδα  
Υπεφκυνθ ςυγγραφικι ομάδα για τθν παροφςα εργαςία που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια του 

πολιτιςτικοφ προγράμματοσ: 

«Σχολικό έτοσ 2012-13 

2012:50 χρόνια από τον θάνατο του Νiels Βohr  

2013:100 χρόνια από την διατύπωςη τησ ατομικήσ θεωρίασ» είναι οι παρακάτω μακθτζσ τθσ Α 

& Β Λυκείου του Ρρότυπου - Ρειραματικοφ Γενικοφ Λυκείου τθσ Λωνιδείου Σχολισ Ρειραιά: 

1. Βαλινδράσ Λωάννθσ  

2. Γαηισ Διονφςιοσ 

3. Κεοδϊρου Μαρία 

4. Κανάτα Ελζνθ 

5. Καντάρθσ- Τηαβζλλασ Σταμάτθσ Μάριοσ 

6. Κοντονικολισ Νικόλαοσ 

7. Λυγεροφδθ Ανίτα 

8. Μπουγκάντηα Σοφία 

9. Ραπαδόγγονα Σοφία 

10. Ραυλοποφλου Καλλιόπθ Ζλλθ 

11. Ρίςτθ Αμαλία Ελζνθ 

12.  Ρλοφμθ Ελζνθ 

13.  Ταρκαηίκθ Διμθτρα 

14.  Χόρτθσ Χαρίλαοσ 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 
The Nobel Prize in Physics 1922: 

Niels Bohr 

 

 

 

 

 

 

 

Prize motivation: "for his services in the investigation of the structure of atoms and of the radiation 

emanating from them" 

Field: Theoretical nuclear physics 

 



 

5 

 

Βραβείο Νόμπελ ςτην Φυςική 1922: 

Νιλς Μπορ  

 

 

 

 

 

 

 

Κίνητρο για το βραβείο: "για ηιρ ςπηπεζίερ ηος ζηην έπεςνα ηηρ δομήρ ηων αηόμων και ηηρ 

ακηινοβολίαρ πος πποέπσεηαι από αςηά " 

πεδίο: Θεωρητική Πυρηνική Φυςική 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

Περιεχόμενα 

1 Συγγραφικι ομάδα .................................................................................................................................... 3 

1.1 Ειςαγωγι .......................................................................................................................................... 11 

2 Δανία ........................................................................................................................................................ 13 

2.1 Θ κατοχι τθσ Δανίασ από τθν Ναηιςτικι Γερμανία ......................................................................... 13 

2.2 Ρολιτικζσ αναταραχζσ τθν δεκαετία του 30 παγκοςμίωσ ............................................................... 16 

3 Το «Άτομο» ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα. .................................................................................................. 18 

3.1 Το άτομο και οι ατομικζσ κεωρίεσ. .................................................................................................. 18 

3.2 Τα ςυνζδρια του «Solvey» ............................................................................................................... 20 

4 Βιογραφικό του Niels Bohr  (1865-1962) ................................................................................................. 24 

4.1 Θ οικογζνεια..................................................................................................................................... 24 

4.2 Ο πατζρασ : Christian Bohr .............................................................................................................. 25 

4.3 Θ μθτζρα του: Ellen Adler Bohr ....................................................................................................... 26 

4.4 O αδελφόσ του:  Harald Bohr ........................................................................................................... 27 

4.5 Θ ςφηυγοσ: Margrethe Norlund ....................................................................................................... 28 

4.6 Τα παιδιά του Niels και τθσ Margrethe Bohr ................................................................................... 29 

4.7 Επιςτθμονικι πορεία ....................................................................................................................... 30 

4.8 Διακρίςεισ ........................................................................................................................................ 33 

5 Λίγο πριν ολοκλθρωκεί θ ατομικι κεωρία του Niels Bohr ..................................................................... 35 

5.1 Αναπάντθτο ερϊτθμα: γιατί το φάςμα εκπομπισ ι απορρόφθςθσ  των ατόμων των αερίων είναι 

γραμμικό; ..................................................................................................................................................... 35 

5.2 Φάςματα .......................................................................................................................................... 36 

5.2.1 Γραμμικό φάςμα εκπομπισ ..................................................................................................... 37 

5.2.2 Γραμμικό φάςμα απορρόφθςθσ .............................................................................................. 37 

5.2.3 Εργαςτθριακι άςκθςθ: Ραρατιρθςθ φαςμάτων ................................................................... 38 

5.3 1913: Ατομικι κεωρία ..................................................................................................................... 44 

5.4 Ατομικό πρότυπο Bohr – το ςτακερό πλανθτικό μοντζλο. ............................................................. 46 

5.5 1θ ςυνκικθ (μθχανικι ςυνκικθ) ..................................................................................................... 46 

5.6 2θ ςυνκικθ (οπτικι ςυνκικθ) .......................................................................................................... 48 

5.7 Οι μακθματικοί υπολογιςμοί του Bohr ........................................................................................... 51 

5.8 Το ατομικό πρότυπο του Bohr και θ κβαντικι κεωρία ................................................................... 55 

5.9 Aρχι τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ ..................................................................................................... 57 

5.10 Θ ςυμβολι του ςτθν πυρθνικι φυςικι ........................................................................................... 58 



 

8 

5.11 Σχζδιο Μανχάταν (Manhattan project) ........................................................................................... 58 

6 O Ν. Bohr και οι άλλοι Φυςικοί ............................................................................................................... 59 

6.1 O Bohr και o Thomson ..................................................................................................................... 59 

6.2 O Bohr και o Rutherford .................................................................................................................. 59 

6.3 Μία αλθκινι (;)  ιςτορία με τον Ζρνεςτ άδερφορντ ..................................................................... 61 

6.4 Θ ςχολι τθσ Κοπεγχάγθσ .................................................................................................................. 64 

6.5 O Bohr και o Einstein ....................................................................................................................... 65 

6.6 O Bohr και o Heisenberg .................................................................................................................. 66 

6.6.1 Θ ςυνάντθςθ των  Bohr και Heisenberg ςτθν Κοπεγχάγθ το 1941.......................................... 68 

6.6.2 Επιςτολζσ Bohr & Heisenberg, ................................................................................................. 69 

4.Translation. ................................................................................................................................................... 75 

6.7 O Bohr και o Dirac ............................................................................................................................ 76 

6.8 O Bohr και o B. G. Casimir ................................................................................................................ 76 

7 The Niels Bohr Institute ........................................................................................................................... 77 

8 Επίλογοσ: .................................................................................................................................................. 79 

8.1 Βιβλιογραφία ................................................................................................................................... 80 

8.2 Λςτότοποι .......................................................................................................................................... 81 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

9 

Πίνακασ εικόνων  

Εικόνα 1 Θμερολόγιο 2013 .............................................................................................................................. 10 

Εικόνα 2: ατομικό πρότυπο του Thomson ....................................................................................................... 19 

Εικόνα 3: Aτομικό πρότυπο του Rutherford .................................................................................................... 20 

Εικόνα 4: Solvay Conference 1927   ................................................................................................................. 21 

Εικόνα 5: Niels Bohr ......................................................................................................................................... 24 

Θ παρακάτω  φωτογραφία (εικόνα 6) δείχνει από αριςτερά: Christian Bohr, Harald Bohr, Ellen  Bohr, Niels 

Bohr και θ αδελφι του  Jenny Bohr,   μπροςτά από το ςπίτι τουσ ςτο Bredegade το 1890. .......................... 24 

Εικόνα 7: Ο Niels Bohrμε τθν μθτζρα του το 1902 .......................................................................................... 27 

Εικόνα 8Harald Bohr ........................................................................................................................................ 27 

Εικόνα 9Ν. Βohr και θ γυναίκα του (1931) ...................................................................................................... 28 

Εικόνα 10Aage Bohr ......................................................................................................................................... 29 

Εικόνα 11εβδομθκοςτά γενζκλια του Niels Bohr ............................................................................................ 30 

Εικόνα 12κατανομι  θλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ του ςτοιχείου  Βh-107 .......................................................... 34 

Εικόνα 13πρότυπο του Rutherford .................................................................................................................. 36 

Εικόνα 14φάςμα λευκοφ φωτόσ ...................................................................................................................... 37 

Εικόνα 15Γραμμικό φάςμα εκπομπισ του υδρογόνου. .................................................................................. 37 

Εικόνα 16Γραμμικό φάςμα απορρόφθςθσ του Υδρογόνου ............................................................................ 38 

Εικόνα 17Το ατομικό πρότυπο του N. Bohr .................................................................................................... 45 

Εικόνα 18Ρρότυπο του Niels Bohr .  Θ ςτροφορμι (L) του θλεκτρονίου είναι κβαντωμζνθ. ......................... 47 

Εικόνα 19Ρρότυπο του Bohr ............................................................................................................................ 48 

Εικόνα 20Οικόςθμο " Τα αντίκετα είναι ςυμπλθρωματικά" .......................................................................... 57 

Εικόνα 21Ratherford , Bohr , Mrs. Oliphant, Mrs. Rutherford, Margrethe Bohr ............................................ 60 

Εικόνα 22Niels Bohr (αριςτερά) και  Rutherford (δεξιά) ςτο  Cambridge τον Λοφνιο του 1923...................... 61 

Εικόνα 23Bohr & Einstein ................................................................................................................................ 65 

Εικόνα 24Bohr & Heisenberg ςτο ιντιτοφτο του Bohr ςτθν Κοπεγχάγθ το 1934 ............................................ 67 

Εικόνα 25από αριςτερά ςτα δεξιά: Bohr, Elisabeth Heisenberg, Heisenberg,  ςτθν Ακινα  (άγνωςτθ 

θμερομθνία). .................................................................................................................................................... 68 

Εικόνα 26"The Niels Bohr Institute " ............................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Ημερολόγιο 2013
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 *πηγή: http://photos.aip.org/calendar/] 

 



 

11 

1.1 Ειςαγωγή  

Στο πρόγραμμα:    

«Σχολικό ζτοσ 2012-13 

2012: 50 χρόνια από τον θάνατο του Νiels Βohr  

2013: 100 χρόνια από την διατφπωςη τησ ατομικήσ θεωρίασ του Niels Bohr»  

αςχολθκικαμε με τθν βιογραφία και το επιςτθμονικό  ζργο του Νομπελίςτα φυςικοφ Νiels Βohr 

κακϊσ και τθν ςχζςθ του με ςφγχρονοφσ του φυςικοφσ.  

        Συνδζςαμε τα επιςτθμονικά επιτεφγματα με τα ιςτορικά γεγονότα τθσ εποχισ (2οσ 

παγκόςμιοσ πόλεμοσ). Μιλιςαμε για τον ρατςιςμό, τισ διϊξεισ των Εβραίων από τουσ  ναηί (θ 

μθτζρα του Ν.Bohr ιταν εβραία και ο μακθτισ του, Χάιηενμπεργκ, ιταν επικεφαλισ του 

προγράμματοσ καταςκευισ ατομικισ βόμβασ για τθν ναηιςτικι Γερμανία). Μάκαμε για τθν 

ςυμμετοχι του Bohr  στο «Σχζδιο Μανχάταν» (Manhattan Project), για τθν  «ςχολι τθσ 

Κοπεγχάγθσ» και το Λνςτιτοφτο Κεωρθτικισ Φυςικισ ςτθν Κοπεγχάγθ δθλαδι το «Λνςτιτοφτο Νiels  

Bohr». Εξαςκιςαμε τα αγγλικά μασ (αναηθτϊντασ πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο), εμπλουτίςαμε το 

λεξιλόγιό μασ με επιςτθμονικι ορολογία και μάκαμε να χρθςιμοποιοφμε το θλεκτρονικό 

περιβάλλον τθσ τθλεκπαίδευςθσ. Δθμιουργιςαμε θλεκτρονικι τάξθ ςτο http://e-learning.sch.gr/  

με το όνομα «Νiels Bohr»  για να  ςυηθτιςουμε και να ςυγκεντρϊςουμε  αρχεία γφρω από τα 

κζματα που ερευνοφςαμε χωρίσ «χρονικοφσ» και «τοπικοφσ» περιοριςμοφσ ςτθν επικοινωνία 

μασ. Επικοινωνιςαμε με emails, και κάναμε παρουςιάςεισ  χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα 

«PowerPoint» και μελετιςουμε τα φάςματα εκπομπισ και απορρόφθςθσ των αερίων 

(εργαςτθριακι άςκθςθ).                                

        Ραρακολουκιςαμε το κεατρικό ζργο του Michael Frayn «Κοπεγχάγθ» ςτο studio 

Μαυρομιχάλθ με τουσ: Θρϊ Μουκίου, Βαςίλθ ίςβα, Κοδωρι Αντωνιάδθ , ςε ςκθνοκεςία Γιάννθ 

Μαργαρίτθ. Ρροβλθματιςτικαμε και ςυηθτιςαμε τόςο για το φιλοςοφικό περιεχόμενο του ζργου 

όςο και για τα κζματα τθσ φυςικισ ςτα οποία αναφζρονται τα πρόςωπα του ζργου δθλαδι τθν 

αρχι τθσ αβεβαιότθτασ, τθν αρχι τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ  και τθν ατομικι βόμβα. 

        Τζλοσ καταγράψαμε  το υλικό τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνάσ μασ και ςασ το παρακζτουμε.  

      

http://e-learning.sch.gr/
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Ιςτορικό υπόβαθρο 

2 Δανία 
Θ Δανία ι θ Δανιμαρκία ι το βαςίλειο τθσ Δανίασ είναι μια χϊρα τθσ βόρειασ ευρϊπθσ που 

ανικει ςτθν Σκανδιναβία. Συνορεφει  από ξθράσ μόνο με τθν Γερμανία, βρζχεται από τθν Βόρεια 

κάλαςςα και τθν Βαλτικι και απλϊνεται ςτθν χερςόνθςο τθσ Γιουτλάνδθσ πάνω ςε εκατοντάδεσ 

νθςιά. Θ πρωτεφουςα τθσ Δανίασ είναι θ Κοπεγχάγθ. 

2.1 Η κατοχή τησ Δανίασ από την Ναζιςτική Γερμανία 

Θ κατοχι τθσ Δανίασ από τουσ Γερμανοφσ ξεκίνθςε με τθν Επιχείρθςθ Weserübung ςτισ 9 

Απριλίου 1940 και διιρκεςε μζχρι τον Μάιο του 1945, με τθν παράδοςθ των Γερμανϊν 

ςτουσ ςυμμάχουσ και το τζλοσ του πολζμου ςτθν Ευρϊπθ. Θ κατοχι τθσ δεν ιταν αρχικά ςτουσ 

βαςικοφσ ςτόχουσ των Γερμανϊν. Θ απόφαςθ τελικά πάρκθκε από τον ίδιο τον Χίτλερ, κακϊσ θ 

κζςθ τθσ Δανίασ κα βοθκοφςε ςτθν Ειςβολι ςτθ Νορβθγία και κα προςτάτευε από πικανι 

αντεπίκεςθ των Βρετανϊν. Επίςθμα, θ Γερμανία υποςτιριηε ακόμα και μετά τθν ειςβολι ςτθ 

χϊρα, ότι θ κατοχι είχε ωσ ςκοπό τθ προςταςία τθσ Δανίασ από τουσ Βρετανοφσ και τουσ 

Γάλλουσ. 

Τισ πρϊτεσ πρωινζσ ϊρεσ τθσ 9θσ Απριλίου 1940, οι Γερμανικζσ δυνάμεισ πζραςαν τα ςφνορα 

τθσ γειτονικισ Δανίασ, παραβιάηοντασ ζτςι τθ ςυνκικθ μθ-επίκεςθσ που υπογράψανε οι δφο 

χϊρεσ το προθγοφμενο ζτοσ. Ραράλλθλα, γερμανικά πλοία αποβίβαςαν ςτρατιϊτεσ ςτο λιμάνι 

τθσ Κοπεγχάγθσ. Επειδι τα γεγονότα εξελίχκθκαν πολφ γριγορα, θ Δανία δεν πρόλαβε να κθρφξει 

επίςθμα πόλεμο ςτθ Γερμανία. Κατά τθ διάρκεια τθσ ειςβολισ, ςκοτϊκθκαν 16 Δανοί ςτρατιϊτεσ 

και δφο ϊρεσ μόλισ μετά τθν ειςβολι, οι Δανοί παραδόκθκαν, πιςτεφοντασ πωσ πικανι αντίςταςθ 

δεν κα είχε νόθμα και ελπίηοντασ να διαπραγματευτοφν με τουσ Γερμανοφσ. Άλλωςτε, δεν 

διζκεταν ιδιαίτερθ εκπαίδευςθ ι οπλιςμό. Οι Γερμανοί μάλιςτα πολφ γριγορα κατάφεραν να 

φτάςουν και μζχρι το νθςί Funen. Αμζςωσ μετά τθν κατάλθψθ τθσ Δανίασ, οι Βρετανικζσ δυνάμεισ 

ειςζβαλαν ςτα Νθςιά Φερόε για να αποτρζψουν τθ κατοχι τουσ από τουσ Γερμανοφσ. Ακόμα, ο 

Δανόσ πρόξενοσ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, τθν ίδια μζρα τθσ ειςβολισ, υπζγραψε ςυμφωνία με 

τουσ Αμερικανοφσ, εξουςιοδοτϊντασ τουσ να υπεραςπιςτοφν τθ Γροιλανδία ςε πικανι επίκεςθ 

των Γερμανϊν και να χτίςουν ςτρατιωτικζσ βάςεισ εκεί. 

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%A6%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%B5
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Αντίκετα με τθν κατάςταςθ ςτισ υπόλοιπεσ κατεχόμενεσ από τουσ Γερμανοφσ χϊρεσ, θ ηωι 

ςτθ Δανία μζχρι το 1943 δεν μεταβλικθκε ςθμαντικά. Θ κυβζρνθςθ και ο βαςιλιάσ Christian 

X παρζμεναν ςτθ χϊρα, το κοινοβοφλιο λειτουργοφςε όπωσ και πριν, δικαιοςφνθ και αςτυνομία 

παρζμεινε ςτα χζρια των Δανϊν. Ειδικά μετά τθν πτϊςθ τθσ Γαλλίασ τον Λοφνιο του 1940, οι Δανοί 

ςυνειδθτοποίθςαν οτι πρζπει να αποδεχτοφν τθ Γερμανικι κατοχι και να διατθριςουν τθ 

προνομιακι τουσ ςχζςθ με τουσ Γερμανοφσ. Στθ προςπάκεια τουσ να διατθριςουν ομαλζσ 

ςχζςεισ με του Γερμανοφσ, οι Δανοί: 

 Απαγόρεψαν άρκρα ι αναφορζσ που μπορεί να κζςουν ςε κίνδυνο τισ Γερμανο-Δανικζσ 

ςχζςεισ 

 Τον Λοφνιο του 1941 ςυμφϊνθςαν ςτθ πρόταςθ των Γερμανϊν να ςυλλθφκοφν όλοι οι 

Δανοί κομμουνιςτζσ. Τον Αφγουςτο του ίδιου ζτουσ, ψιφιςαν νόμο με τον οποίο 

κεωροφνταν παράνομεσ οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ κομμουνιςτϊν 

 Οι ςχζςεισ τουσ με τουσ Συμμάχουσ διακόπθκαν 

 Εμπόριο και βιομθχανικι παραγωγι, κατευκφνονταν ςτθ Γερμανία 

 Ο Δανζηικοσ ςτρατόσ ακινθτοποιικθκε, επιτρζποντασ τον να διατθρεί μόνο μζχρι 3.300 

άνδρεσ 

Ωσ αντάλλαγμα για όλεσ αυτζσ τισ παραχωριςεισ, θ Δανία αρνικθκε τισ απαιτιςεισ των Γερμανϊν 

 για διαφορετικι μεταχείριςθ τθσ Λουδαϊκισ μειονότθτασ, 

 για εφαρμογι τθσ κανατικισ ποινισ, 

 για τθ δικαιοδοςία ςτρατιωτικϊν δικαςτθρίων ςε Δανοφσ πολίτεσ, 

 για τθ χριςθ του Δανζηικου ςτρατοφ από τθ Γερμανία, 

 και για τθν εφαρμογι ενιαίου νομίςματοσ 

Ειδικά ςτο κζμα τθσ προςταςίασ των Λουδαίων, θ ςτάςθ τθσ Δανίασ ιταν εξαιρετικά 

εντυπωςιακι, κακϊσ θ κυβζρνθςι τθσ αρνοφνταν ςυνεχϊσ να αποδεχκεί τισ απαιτιςεισ των 

Γερμανϊν να κεςπίςει ειδικοφσ νόμουσ γι αυτοφσ. Τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα παρζμειναν τα 

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Christian%20X
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Christian%20X
http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BF%CE%B9
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ίδια με αυτά του υπόλοιπου πλθκυςμοφ. Αν και όλα αυτά εξόργιηαν τουσ Γερμανοφσ, ωςτόςο 

οφτε αυτοί ικελαν να διακινδυνεφςουν τθν ιςορροπία των ςχζςεϊν τουσ με τουσ Δανοφσ. 

Λίγεσ μζρεσ μετά τθν Ειςβολι ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ, ςτισ 29 Λουνίου 1941, δθμιουργικθκε ςτθ 

Δανία το Ελεφκερο Σϊμα Δυνάμεων από Δανοφσ εκελοντζσ, με ςκοπό να πολεμιςουν ενάντια 

ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ. Θ ςτρατολόγθςθ ζγινε από τουσ Γερμανοφσ, και το ςϊμα αποτελοφςαν 

6.000 περίπου ςτρατιϊτεσ, εκ των οποίων οι περιςςότεροι ιταν Ναηί ι άνθκαν ςτθ Γερμανικι 

μειονότθτα τθσ Δανίασ. Το Νοζμβριο του 1941, ηθτικθκε από τθ Δανία να ςυμμετζχει ςτθ 

ςυμφωνία Anti-Comintern, μια ςυμφωνία που ξεκίνθςε το 1936 από Γερμανία και Λαπωνία και 

που ουςιαςτικά εναντιϊνονταν ςτον Κομμουνιςμό. Θ Δανία αρνικθκε, κακϊσ πίςτευε οτι κάτι 

τζτοιο κα άλλαηε τθ μζχρι τότε ουδζτερι τθσ κζςθ ςτο πόλεμο. Στισ 23 Νοεμβρίου, ο Joachim von 

Ribbentrop απείλθςε τθ λιξθ τθσ ειρθνικισ κατοχισ τθσ χϊρασ από τουσ Ναηί, αν θ Δανία δεν 

ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ των Γερμανϊν. Τελικά, οι Δανοί ςυμφϊνθςαν με τρεισ όρουσ: 

 Μςθ μεταχείριςθ τθσ Λουδαϊκισ μειονότθτασ με τουσ υπόλοιπουσ πολίτεσ 

 Θ Δανία δεν κα ςυμμετάςχει ποτζ ςτον Άξονα 

 Καμία ςτρατιωτικι μονάδα τθσ χϊρασ δεν κα πολεμιςει ενάντια ςε ξζνεσ δυνάμεισ 

Κακϊσ ο πόλεμοσ εξελιςςόταν, ο πλθκυςμόσ τθσ Δανίασ γινόταν ςταδιακά εχκρικόσ προσ τουσ 

Γερμανοφσ. Αν και θ κυβζρνθςθ προςπακοφςε να αποκαρρφνει πικανζσ πράξεισ αντίςταςθσ 

ι ςαμποτάη, το φκινόπωρο του 1942, για πρϊτθ φορά οι Γερμανοί κιρυξαν τθ Δανία "εχκρικό 

ζδαφοσ". Το καλοκαίρι του 1943, θ αιςιοδοξία των Δανϊν για πικανι ιττα των Γερμανϊν ςτον 

πόλεμο, τουσ οδθγεί ςε μαηικζσ απεργίεσ και διαδθλϊςεισ. Θ Γερμανία απαιτεί μζτρα από τθ 

κυβζρνθςθ τθσ Δανίασ, αλλά αυτι αρνείται. Ζτςι ςτισ 29 Αυγοφςτου 1943, οι Γερμανοί διαλφουν 

τθ κυβζρνθςθ και κθρφςςουν ςτρατιωτικό νόμο. Τον Οκτϊβρθ οι Γερμανοί αποφαςίηουν να 

απομακρφνουν όλουσ τουσ Λουδαίουσ πολίτεσ, αλλά θ απόφαςθ διαρρζει και οι Δανοί 

φυγαδεφουν αρκετοφσ ςτθ Σουθδία. Επίςθσ, δθμιουργοφν ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ μζςα ςτθ 

χϊρα, ϊςτε να αποφεφγεται θ απζλαςθ των πολιτϊν ςτθ Γερμανία. Ακόμα, οι Δανοί δθμιουργοφν 

μια μυςτικι κυβζρνθςθ κακϊσ και αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ ενϊ οι ςφμμαχοι αρχίηουν να τουσ 

αναγνωρίηουν πλζον ωσ ςυμμάχουσ. 

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%AF
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Θ Δανία ελευκερϊκθκε ςτισ 5 Μαίου του 1945 από τουσ Βρετανοφσ, με αρχθγό τθσ 

επιχείρθςθσ, τον Bernard L. Montgomery. Θ Δανία κεωρείται θ χϊρα που υπζφερε το λιγότερο 

από τισ άλλεσ Ευρωπαϊκζσ κατεχόμενεσ χϊρεσ. Ζγιναν ελάχιςτοι βομβαρδιςμοί ςτθ χϊρα από 

τουσ Γερμανοφσ και λίγοι μόνο πολίτεσ ςκοτϊκθκαν ςε διαδθλϊςεισ ι ςτρατόπεδα 

ςυγκζντρωςθσ. Ο αρικμόσ τουσ υπολογίηεται ςε λιγότερουσ από 2.000 ενϊ περίπου 850 μζλθ τθσ 

αντίςταςθσ ςκοτϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του πολζμου, λιγότεροι από 50 ςτρατιϊτεσ κατά τθν 

ειςβολι ςτθ χϊρα και περίπου 2.000 ναφτεσ, κυρίωσ κφματα υποβρυχίων. 

2.2 Πολιτικέσ αναταραχέσ την δεκαετία του 30 παγκοςμίωσ 
  

      Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1930 εμφανίςτθκαν ςθμαντικά προβλιματα ωσ 

αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ του 1929. Θ περίοδοσ-δεκαετία ζγινε γνωςτι με το 

όνομα "Μεγάλθ Φφεςθ". 

Οι πολιτικζσ αναταραχζσ ιταν το κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ εποχισ εκείνθσ. Θ άνοδοσ του 

φαςιςμοφ-ναηιςμοφ ςτθ Γερμανία το 1933 με θγζτθ του Σοςιαλδθμοκρατικοφ Κόμματοσ (που 

επικράτθςε ςτισ εκλογζσ εκείνθσ τθσ χρονιάσ) τον Adolf Hitler, θ επικράτθςθ του δικτάτορα 

 Francisco Franco ςτον Λςπανικό εμφφλιο, ο Κινεηικόσ εμφφλιοσ, το νζο οικονομικό ςχζδιο (New 

Deal) του προζδρου των ΘΡΑ Frankin Roosevelt (1933-1936), θ προςπάκεια ανεξαρτθτοποίθςθσ 

τθσ Λνδίασ με αρχθγό των Satyagrahi το Mahatma Gandhi (Μάρτιοσ 1930) και θ Συμφωνία του 

Μονάχου (29-30 Σεπτεμβρίου 1938) μεταξφ Γερμανίασ, Γαλλίασ, Λταλίασ και Αγγλίασ για τθν 

προςάρτθςθ ενόσ μζρουσ τθσ Τςεχοςλοβακίασ (Σουδθτίασ) από τθ Γερμανία με ςκοπό τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ παγκόςμιασ ειρινθσ υπιρξαν τα ςθμαντικότερα γεγονότα πριν από το ξζςπαςμα 

του Β' Ραγκοςμίου Ρολζμου τθν 1θ Σεπτεμβρίου 1939. 

Τα παραπάνω γεγονότα (μαηί με τθν οικονομικι κρίςθ) ςυντζλεςαν 

ςτθ μετανάςτευςθ μεγάλου μζρουσ διάφορων πλθκυςμϊν ςε οριςμζνεσ χϊρεσ. Οι Εβραίοι που 

κατοικοφςαν ςτθ Γερμανία (ι ςε περιοχζσ κοντά ςε αυτι) μπροςτά ςτο ναηιςτικό κίνδυνο και τθν 

εδαφικι επζκταςθ του Γ' άιχ ςτθν ευρωπαϊκό χϊρο, μετά τθ νίκθ του Hitler ςτισ εκλογζσ του 

1933, μετανάςτευςαν κυρίωσ ςτθν Αμερικι (όπωσ ο Άϊνςτάιν) ι ςε χϊρεσ τθσ Νότιοδυτικισ Αςίασ. 

Θ ζλλειψθ πόρων και χριματοσ, γενικότερα, οδιγθςε τουσ πολίτεσ όλου του κόςμου ςε 

αναηιτθςθ ευκαιριϊν εργαςίασ ςε άλλεσ χϊρεσ. 

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=Bernard%20L.%20Montgomery
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 Ζκτοσ τθσ μετανάςτευςθσ, παρατθρικθκε ανάπτυξθ ςτον επιςτθμονικό κόςμο και ιδιαίτερα 

ςτθ φυςικι και τθ χθμεία. Θ καταςκευι ατομικισ βόμβασ οδιγθςε ςτθ δθμιουργία ενόσ νζου 

κλάδου: τθσ πυρθνικισ φυςικισ. Μεγάλοι φυςικοί-χθμικοί αςχολικθκαν με τθν εφρεςθ νόμων 

ςτισ οποίουσ να "υπακοφουν" οι πυρθνικζσ αντιδράςεισ. Λδιαίτερα επιτυχείσ ςε αυτό το ζργο 

ςτάκθκαν οι Hans Bethe, Robert Oppenheimer, Enriko Fermi και Niels Bohr  που διατφπωςαν τισ 

διάφορεσ αρχζσ. 
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Η φυςική την εποχή του Niels Bohr 

3 Σο «Άτομο» ςτισ αρχέσ του 20ου αιώνα. 
 

Τα ςθμαντικότερο ερϊτθμα που απαςχολοφςε τουσ περιςςότερουσ φυςικοφσ ςτισ αρχζσ του 

20ου αιϊνα ιταν αν τα «άτομα» ιταν πραγματικά.  Στθν δεκαετία του 1890 υπιρχε ζντονθ 

διαμάχθ γφρω από αυτό το κζμα. Αν βριςκόταν τρόποσ να υπολογιςκεί ο αρικμόσ του Avogadro 

κα εδραιωνόταν θ ατομικι κεωρία αν όχι τότε ο Βίλχελμ Πςτβαλντ,  πατζρασ τθσ ςφγχρονθσ 

Φυςικοχθμείασ, ιταν πρόκυμοσ να διατθριςει τθν ζννοια του ατόμου ωσ βοθκθτικι για τθν 

κατανόθςθ των πραγμάτων ενϊ τθν πραγματικότθτα δεν υπιρχε. 

Toν Λοφνιο του 1905 υποβλικθκε από τον Αϊνςτάιν  ςτο περιοδικό “Αnnalen der Physik” το 

πρϊτο του άρκρο για τθν ςχετικότθτα και ςτο ίδιο τεφχοσ ζδωςε μια πρϊτθ ερμθνεία για τθν 

κίνθςθ Brown με ζνα ιδιαίτερα απλό πείραμα. Ο Ηαν Ρερζ εντυπωςιαςμζνοσ από τθν απλότθτα 

του πειράματοσ υιοκετεί τθν προςζγγιςθ του Αϊνςτάιν και μζχρι το 1909 με τθν βοικεια και 

άλλων τεχνικϊν προςδιορίηεται ο αρικμόσ του  Avogadro ανάμεςα ςτο 6 και 9 φορζσ το 10 23. Ο 

Αϊνςτάιν γριγορα κακιερϊνεται ςτα μάτια καταξιωμζνων κεωρθτικϊν φυςικϊν ωσ ιδιοφυΐα. Ο 

Πςτβαλντ παραδζχεται τθν ιττα του και διακιρυξε ότι θ κίνθςθ Brown ζπαιξε αποφαςιςτικό 

παράγοντα ςτθν μεταςτροφι του ςτθν ατομικι κεωρία και  επαίνεςε τον ρόλο του Αϊνςτάιν  ςτθν 

διαμάχθ που είχε προκλθκεί. Ουςιαςτικά παραδζχτθκε μια λανκαςμζνθ επιςτθμονικι κρίςθ και 

μια λανκαςμζνθ του απόφαςθ γιατί το 1900 είχε απορρίψει κάποιον Α.  Αϊνςτάιν από τθν Ηυρίχθ 

για τθν  κζςθ  βοθκοφ- ερευνθτι του! [March Robert] 

Ασ κάνουμε όμωσ μια ιςτορικι αναδρομι ςχετικά με το άτομο και τισ ατομικζσ κεωρίεσ.  

3.1 Σο άτομο και οι ατομικέσ θεωρίεσ. 
 

  Οι φιλόςοφοι Λεφκιπποσ και Δθμόκριτοσ ειςιγαγαν τθν ζννοια του ατόμου ωσ δομικοφ 

ςυςτατικοφ τθσ φλθσ (ά-τομο δθλαδι άτμθτο, άφκαρτο, αιϊνιο).  Υποςτιριξαν μια φιλοςοφικι 

κεωρία για να ερμθνεφςουν τισ ιδιότθτεσ των υλικϊν ςωμάτων. Θ ατομικι κεωρία του 

Δθμόκριτου δεν ςτθριηόταν ςε καμιά πειραματικι παρατιρθςθ. Στον αρχαίο κόςμο το άτομο 

ιταν ευρζωσ αποδεκτι [Robert March]. Θ ιδζα του ατόμου ιταν γοθτευτικι γιατί εξθγοφςε πωσ 

τίποτα δεν προζρχεται από το τίποτα και τίποτα δεν εξαφανίηεται χωρίσ να αφιςει ίχνθ. Τα 
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άτομα αναδιατάςςονται, αλλά διαρκοφν για πάντα. Θ ατομικι κεωρία  είχε από τθν αρχι 

πολζμιουσ  όπωσ τον Αναξαγόρασ, τον Ρλάτωνα, τον Αριςτοτζλθ και τουσ μακθτζσ τουσ.   

Ο λόγοσ που καταπολεμικθκε θ ατομικι κεωρία και ζπεςε ςε δυςμζνεια ιταν μάλλον ι άνοδοσ 

του Χριςτιανιςμοφ. Κάποιοι χριςτιανοί κεολόγοι μζςα ςτθν διαρκι μθ μεταβλθτότθτα των 

ατόμων ζβλεπαν μια άρνθςθ τθσ «μετουςίωςθσ»  ςτο καφμα τθσ Ευχαριςτίασ, κατά τθν οποία το 

ψωμί και το κραςί γίνονται κυριολεκτικά το ςϊμα και το αίμα του Χριςτοφ*Robert March]. Κατά 

τθν διάρκεια του Μεςαίωνα  κεωρικθκε ωσ ζνα είδοσ αίρεςθσ αλλά ποτζ δεν κατεςτάλθ γιατί 

εξθγοφςε με επιτυχία τισ τρισ φάςεισ τθσ φλθσ ςτερεισ, υγρισ και αζριασ. Ο Γαλιλαίοσ, ο 

Καρτζςιοσ και ο Νεφτωνασ ιςαν οπαδοί τθσ ατομικισ κεωρίασ όμωσ δεν ςυνειςζφεραν  ςτθν 

επζκταςι τθσ.   

Το 1800 οι φυςικοί πίςτευαν ςτθν ατομικι κεωρία αλλά δεν μποροφςαν να τθν 

αποδείξουν και οι χθμικοί τθν αποδείκνυαν αλλά δεν τθν πίςτευαν.  Το 1808 ο Dalton, επανζφερε 

τθν ατομικι κεωρία. Στθν αρχι υπζκεςε πωσ όλα τα άτομα ζχουν ίδιο μζγεκοσ αλλά γριγορα 

κατάλαβε πωσ κάτι τζτοιο ιταν αδφνατο και κατζλθξε ςτο ότι το μζγεκοσ των ατόμων ποικίλει. Τα 

κεϊρθςε ςυμπαγείσ ςφαίρεσ και προςπάκθςε να προςδιορίςει τθν τιμι τθσ μάηασ των διάφορων 

ατόμων. 

Αρκετοί επιςτιμονεσ όπωσ ο William Prout και ο Norman Lockyer, είχαν υποκζςει ότι το 

άτομο αποτελείται από άλλα μικρότερα ςωματίδια, αλλά είχαν προβλζψει πωσ αυτό το 

μικρότερο ςωματίδιο κα ιταν το υδρογόνο. 

 

Εικόνα 2: ατομικό πρότυπο του Thomson 
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       Στα τζλθ του 19ου αιϊνα (1897) ο άγγλοσ J . J Thomson ανακαλφπτει το θλεκτρόνιο και  

προτείνει ζνα ατομικό πρότυπο ςφμφωνα με το οποίο το άτομο αποτελείται από μια ςφαίρα 

κετικοφ φορτίου ομοιόμορφα κατανεμθμζνου  μζςα ςτο οποίο είναι ενςωματωμζνα τα 

θλεκτρόνια.  

Στθν ατομικι κεωρία του Rutherford, το άτομο παρουςιάηεται ότι αποτελείται από πολφ 

μικρι περιοχι ςτθν οποία είναι ςυγκεντρωμζνο όλο το κετικό φορτίο και όλθ θ μάηα του ατόμου. 

Θ περιοχι αυτι ονομάηεται  πυρινασ. Ο πυρινασ και περιβάλλεται από θλεκτρόνια που 

βρίςκονται ςε ςυνεχι κυκλικι κίνθςθ γφρω από τον πυρινα.  Το μοντζλο υπζκετε ότι ο χϊροσ 

ανάμεςα ςτον πυρινα και τα θλεκτρόνια ιταν κενόσ. 

 

Εικόνα 3: Aτομικό πρότυπο του Rutherford 

Το ατομικό πρότυπο του Rutherford (γνωςτό και ωσ πλανθτικό μοντζλο) παρουςίαηε 

αδυναμίεσ γιατί δεν μποροφςε να εξθγιςει τα γραμμικά φάςματα εκπομπισ και απορρόφθςθσ 

των αερίων. Συγκεκριμζνα  ςφμφωνα με τθν θλεκτρομαγνθτικι κεωρία το θλεκτρόνιο2 , όπωσ και 

κάκε επιταχυνόμενο φορτιςμζνο ςωματίδιο, ζπρεπε να εκπζμπει  ςυνζχεια ακτινοβολία 

(ενζργεια), άρα θ ενζργειά του κα μειωνόταν ςυνεχϊσ με αποτζλεςμα να διαγράφει ςπειροειδι 

τροχιά μζχρισ ότου πζςει ςτον πυρινα. 

 

3.2 Σα ςυνέδρια του «Solvey» 
 

Ο πλοφςιοσ Βζλγοσ χθμικόσ Ernest Solvay το 1911 δζχκθκε να χρθματοδοτιςει το  πρϊτο 

ςυνζδριο φυςικϊν ςτισ Βρυξζλλεσ. Το ςυνζδριο  είχε απρόβλεπτα μεγάλθ επιτυχία με ςυνζπεια 

να κακιερωκεί.  

                                                           
2
 Το θλεκτρόνιο εκτελεί ομαλι κυκλικι κίνθςθ δθλαδι το μζτρο τθσ ταχφτθτασ μζνει ςτακερό αλλά   αλλάηει ςυνζχεια 

θ κατεφκυνςι τθσ άρα θ κίνθςθ του θλεκτρονίου είναι επιταχυνόμενθ. 
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Εικόνα 4: Solvay Conference 1927  
3
 

 Το πρϊτο Συνζδριο Solvay ζγινε ςτο ξενοδοχείο «Metropol»  των Βρυξελϊν από τισ 31 

Οκτωβρίου ζωσ τισ 3 Νοεμβρίου του 1911, με κζμα Θλεκτρομαγνθτικι Κεωρία και Κβάντα. Ο 

Lorentz δζχτθκε να είναι πρόεδροσ ςε όλα τα ςχετικά Συνζδρια που οργανϊκθκαν όςο εκείνοσ 

ιταν ςτθ ηωι.  Το 20  Συνζδριο ζγινε το 1913 με κζμα «Θ δομι τθσ φλθσ». Λόγω του 1ου 

παγκόςμιου πολζμου το 30 Συνζδριο γίνεται το 1921  με κζμα «Άτομα  και θλεκτρόνια». 

Ακολουκοφν το   40 Συνζδριο το 1924 με κζμα  «Αγωγιμότθτα των μετάλλων», το 50 Συνζδριο το 

1927 ςτο Κόμο με κζμα «Θλεκτρόνια και φωτόνια». Ουςιαςτικά ςε αυτό το ςυνζδριο 

κακιερϊκθκε  θ Κβαντικι Μθχανικι ωσ  νζοσ κλάδοσ τθσ Φυςικισ. Το 5ο ςυνζδριο ζμεινε γνωςτό 

για  τισ οι ζντονεσ  αντιπαρακζςεισ μεταξφ του Bohr και του  Einstein ςχετικά με τθν κβαντικι 

κεωρία και ειδικά πάνω ςτθ «Ερμθνεία τθσ Κοπεγχάγθσ» ("Kopenhagener Deutung").  Στο 

                                                           
3
 Στθν Ρρϊτθ Σειρά: I. Langmuir, Max Planck, Marie Curie, Hendrik Antoon lorentz, Albert Einstein, P. Langevin, Ch. E. Guye, C.T.R. 

Wilson, O.W. Richardson Στη Μεςαία Σειρά: P. Debye, M. Knudsen, William L. Bragg, H.A. Kramers, Paul dirac, A.H. Compton, Louis 

de Broglie, Max Born, Niels Bohr Στην Πίςω Σειρά: A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, Ed. Herzen, Th. De Bonder, Erwin 

Scrondinger, E. Verschaffelt, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, R.H. Fowler, L. Brillouin. 
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ςυνζδριο αυτό παρευρζκθκαν για πρϊτθ φορά ο  27χρονοσ Pauli και του 26χρονοσ  Heisenberg . 

Ο Heisenberg ζγραψε αργότερα ότι το μόνο που   τελικϊσ  ο Einstein παραδζχκθκε για τθν 

Ερμθνεία τθσ Κοπεγχάγθσ ιταν ότι κα μποροφςε να τθ κεωριςει ςυνεπι και μθ αντιφατικι.  Ο 

Αϊνςτάιν ςτο ςυνζδριο αυτό προςπακεί να εφεφρει λογικζσ προτάςεισ για να απορρίψει τθν 

ερμθνεία τθσ Κοπεγχάγθσ, ενϊ ο Bohr προςπακεί να του δείξει τα λάκθ ςτουσ ςυλλογιςμοφσ του.  

Θ διαφωνία τουσ ιταν το αποτζλεςμα μιασ διαφορετικισ φιλοςοφικισ προςζγγιςθσ τθσ φυςικισ 

και κράτθςε πολλά χρόνια.  Ο  Αϊνςτάιν προςπακοφςε να περάςει το ρεαλιςτικό μινυμα ότι ο 

κόςμοσ είναι όπωσ είναι, είτε τον παρατθροφμε είτε όχι, ενϊ ο Μπορ από τθν άλλθ (με 

υποςτθρικτι τον Heisenberg και άλλουσ) παρουςίαηε μια υποκειμενικι και διόλου υλιςτικι όψθ 

τθσ πραγματικότθτασ. 

Καταγράφουμε τα ςυνζδρια από το 1951 ζωσ το 1998     και τα αντίςτοιχα κζματά τουσ   για 

ιςτορικοφσ λόγουσ:                         

60 Συνζδριο 1930 με κζμα  «Μαγνθτιςμόσ»  

70 Συνζδριο 1933 με κζμα « Θ δομι του ατομικοφ πυρινα». Εξ αιτίασ του 2ου παγκόςμιου 

πόλεμου το 80 Συνζδριο γίνεται το 1948 με κζμα «Στοιχειϊδθ ςωματίδια» και ακολουκοφν τα: 

 90 Συνζδριο 1951 με κζμα «Στερεά κατάςταςθ»  

100 Συνζδριο 1954 με κζμα «Θλεκτρόνια ςτθν φλθ»                            

110 Συνζδριο 1958 με κζμα «Θ δομι του Σφμπαντοσ» 

120 Συνζδριο 1961 με κζμα « Κεωρία κβαντικοφ πεδίου»                   

130 Συνζδριο 1964 με κζμα « Θ δομι και θ εξζλιξθ των γαλαξιϊν» 

140 Συνζδριο 1967 με κζμα «Φυςικι ςτοιχειωδϊν ςωματιδίων»        

150 Συνζδριο 1970 με κζμα «Θ ςυμμετρία ςτον ατομικό πυρινα» 

160 Συνζδριο 1973 με κζμα « Αςτροφυςικι και Βαρφτθτα»               

170 Συνζδριο 1978 με κζμα «Στατιςτικι Μθχανικι» 

180 Συνζδριο 1982 με κζμα «Φυςικι υψθλϊν ενεργειϊν»                  

190 Συνζδριο 1987 με κζμα «Επιςτιμθ τθσ επιφάνειασ» 

200 Συνζδριο 1991 με κζμα «Κβαντικι οπτικι»                                

210 Συνζδριο 1998 με κζμα «Δυναμικά ςυςτιματα και αντιςτρεψιμότθτα» 
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Niels Bohr  (1865-1962) 

4 Βιογραφικό του Niels Bohr  (1865-1962) 

4.1 Η οικογένεια  
 

 

Εικόνα 5: Niels Bohr  

Ο Niels Henrik  Bohr  γεννικθκε ςτθν Κοπεγχάγθ τθσ Δανίασ ςτισ 7 Οκτωβρίου του 1885. Οι 

γονείσ του Christian και Ellen  προζρχονταν από  διακεκριμζνεσ οικογζνειεσ. Είχε δφο αδζλφια τθν 

Jenny μεγαλφτερθ κατά δφο χρόνια του Niels και τον κατά δφο χρόνια μικρότερό του αδελφό τον 

Harald. Τα τρία παιδιά μεγάλωςαν  ςε ζνα ςπίτι όπου το ενδιαφζρον  για τισ επιςτιμεσ ιταν 

μζροσ τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ.  Στο ςπίτι τουσ πολφ ςυχνά ερχόντουςαν επιςκζπτεσ από τθν 

Δανικι επιςτθμονικι κοινότθτα και τα παιδιά είχαν τθν δυνατότθτα να ακοφν επιςτθμονικζσ 

ςυηθτιςεισ ενθλίκων.  

Θ παρακάτω  φωτογραφία (εικόνα 6) δείχνει από αριςτερά: Christian Bohr, Harald Bohr, Ellen  

Bohr, Niels Bohr και θ αδελφι του  Jenny Bohr,   μπροςτά από το ςπίτι τουσ ςτο Bredegade το 1890. 
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Εικόνα 6: Η οικογζνεια του Niels Bohr,  μπροςτά από το ςπίτι τουσ ςτο Bredegade το 1890. Από αριςτερά: Christian Bohr, Harald 

Bohr, Ellen  Bohr, Niels Bohr και η αδελφή του  Jenny Bohr.
4
 

Ο Niels Bohr από μικρόσ είχε μεγάλθ επιδεξιότθτα ςτο να επιδιορκϊνει ότι ζπρεπε να 

επιςκευαςτεί: πχ ρολόγια, ποδιλατα και ζδειξε τθν κλίςθ του προσ τισ κετικζσ επιςτιμεσ. 

O Niels Βohr ιταν ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ κεμελιωτζσ και ο κφριοσ ςυντελεςτισ τθσ 

ανάπτυξθσ τθσ κβαντικισ φυςικισ του εικοςτοφ αιϊνα. Ιταν ο πρϊτοσ που εφάρμοςε τθν 

κβαντικι κεωρία για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων τθσ ατομικισ δομισ. Άςκθςε μεγάλθ 

επίδραςθ ςε πολλζσ γενιζσ φυςικϊν για τον τρόπο ςκζψθσ του, και για αυτόν τον λόγο  ο Dirac 

τον ονόμαςε, ο άνκρωποσ με τθ βακφτερθ ςκζψθ.  

 

4.2 Ο πατέρασ : Christian Bohr 

Ο πατζρασ του Niels, ο  Christian Bohr, ιταν κακθγθτισ φυςιολογίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ 

Κοπεγχάγθσ (πτυχίο Λατρικισ, Διδακτορικό ςτθν Φυςιολογία,  και είχε δφο φορζσ προτακεί για 

Νόμπελ). Είχε γίνει γνωςτόσ για τισ μελζτεσ του ςχετικά με τθν αναπνοι.  Ιταν ο άνκρωποσ που 

παρότρυνε τον Niels να ςπουδάςει μακθματικά και φυςικι. 

                                                           
4 Ρθγι εικόνασ: http://www.nbi.ku.dk/english/www/niels/bohr/barndom/ 

 

http://www.nbi.ku.dk/english/www/niels/bohr/barndom/
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Εικόνα 7 :Christian Bohr
5
 

 

4.3 Η μητέρα του: Ellen Adler Bohr  
Θ μθτζρα του Ellen Adler Bohr καταγόταν από πλοφςια Εβραϊκι οικογζνεια (τραπεηίτεσ), πολφ 

γνωςτι ςε πολιτικοφσ και εμπορικοφσ κφκλουσ τθσ Δανίασ. Πταν ιταν φοιτιτρια ςτο 

πανεπιςτιμιο τθσ Κοπεγχάγθσ γνϊριςε τον κακθγθτι τθσ Christian Bohr τον οποίο και 

παντρεφτθκε  το 1881. 

. 

Εικόνα 8 O Νiels Bohr με τα αδζλφια του και την μητζρα του
6
 

                                                           
5
 πθγι εικόνασ : http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Bohr 

6
Ρθγι εικόνασ: http://www.nbi.ku.dk/english/www/niels/bohr/barndom/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Bohr
http://www.nbi.ku.dk/english/www/niels/bohr/barndom/
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Εικόνα 7: Ο Niels Bohrμε την μητζρα του το 1902
7
 

 

4.4 O αδελφόσ του:  Harald Bohr 
Ο μικρότεροσ κατά δφο χρόνια αδελφόσ του Niels, ο Harald Bohr ζκανε εξαιρετικι καριζρα 

ωσ ποδοςφαιριςτισ (πολφ δθμοφιλισ ςτθν πατρίδα του) και ωσ μακθματικόσ (αςχολικθκε με τθν 

μακθματικι ανάλυςθ και ςυνεργάςκθκε με τον γνωςτό μακθματικό  G. H. Hardy, κακθγθτι του 

Cambridge [4]). Τα δφο αδζλφια ιταν πολφ ςτενά ςυνδεδεμζνα.  

 

Εικόνα 8Harald Bohr
8
 

                                                           
7
 Ρθγι εικόνασ : http://photos.aip.org/quickSearch.jsp?qsearch=bohr&group=110  

(θμερομθνία προςπζλαςθσ 17/03/2013 
 
 
8
 Ρθγι εικόνασ:  http://scienceworld.wolfram.com/biography/pics/BohrHarald.jpg 

 

http://photos.aip.org/quickSearch.jsp?qsearch=bohr&group=110
http://scienceworld.wolfram.com/biography/pics/BohrHarald.jpg


 

28 

Ο Harald ωσ ποδοςφαιριςτισ ζκανε τθν πρϊτθ του εμφάνιςθ με τθν ομάδα Akademisk 

Boldklub, ςε θλικία 16 ετϊν το 1903. Το 1905  τα δυο αδζλφια ζπαιξαν ςτθν ίδια ομάδα 

κολεγιακό επίπεδο (ο Νiels ςτθν κζςθ του  τερματοφφλακα). Το 1908 ο Harald ςυμμετείχε ςτουσ 

καλοκαιρινοφσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του Λονδίνου με τθν εκνικι ποδοςφαιρικι ομάδα τθσ 

Δανίασ [3]. Θ ομάδα τθσ Δανίασ κζρδιςε απρόςμενα το αςθμζνιο μετάλλιο και ο Harald ζγινε 

ποδοςφαιρικόσ αςτζρασ γνωςτόσ ωσ «Ο Δανόσ με το ςκανδαλιςτικό κοφρεμα» [March Robert]. 

Αυτό δε το αναφζρουμε γιατί ιταν θ αφορμι  να προςκαλζςει ο  Ratherford (που ιταν κερμόσ 

οπαδόσ των ακλθμάτων) τον Niels, ςτο εργαςτιριό του ςτο Μάντςεςτερ [March Robert]. 

4.5 Η ςύζυγοσ: Margrethe Norlund 

Ο Bohr γνϊριςε τθν  Margrethe Norlund  (αδελφι του μακθματικοφ Niels Erik Norlund) τo 

1909. H Margrethe ιταν ζνα όμορφο κορίτςι με ξανκά κατςαρά μαλλιά, πολφ ευγενικό. Το 1910 

αρραβωνιάςτθκαν και  τθν 1θ Αυγοφςτου του  1912 παντρεφτθκαν ςτθν Κοπεγχάγθ και 

απζκτθςαν 6 γιουσ.   

 

Εικόνα 9Ν. Βohr και η γυναίκα του (1931)
9
 

Μιλϊντασ μετά το κάνατο του Bohr για αυτό το ηευγάρι ο Richard Courant  είπε:  «Κάποιοι 

άνκρωποι ζχουν ςκεφκεί για τον τυχερό περίγυρο του, που ςυνδυάςτθκε για να κάνει τον Niels 

τόςο επιτυχθμζνο. Νομίηω ότι τα ςυςτατικά τθσ ηωισ του δεν ιταν ηιτθμα τφχθσ αλλά βακιά  

εδραιωμζνα ςτθν προςωπικότθτά του.   ... Δεν ιταν τυχερόσ, μάλλον βακιά ςτοχαςτισ, ενϊ 

                                                           
9
 Ρθγι εικόνασ : http://photos.aip.org/quickSearch.jsp?qsearch=bohr&group=100 (θμερομθνία προςπζλαςθσ 

17/03/2013 ) 
 

http://photos.aip.org/quickSearch.jsp?qsearch=bohr&group=100
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οδθγικθκε να βρει ςτθ νεαρι του θλικία τθ γυναίκα του, που ζπαιξε ςπουδαίο ρόλο ςτθν 

επιςτθμονικι και προςωπικι του δραςτθριότθτα».  

 

 

4.6 Σα παιδιά του Niels και τησ Margrethe Bohr  

O Niels και Margrethe Bohr απζκτθςαν ζξι παιδιά.  Από τα ζξι παιδία τα δφο πζκαναν: o 

μεγαλφτεροσ γιόσ τουσ, Christian πζκανε ςε ζνα ατφχθμα κατά τθν διάρκεια ενόσ καλαςςίου 

ταξιδιοφ και o Harald πζκανε από μθνιγγίτιδα ςε παιδικι θλικία. Τα άλλα τζςςερα παιδιά τουσ 

ςποφδαςαν και ςταδιοδρόμθςαν ωσ: ο Aage ζγινε φυςικόσ, διευκυντισ του Λνςτιτοφτου 

κεωρθτικισ φυςικισ ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Κοπεγχάγθσ και τιμικθκε με το βραβείο Nobel 

φυςικισ το 1975 για τθν εργαςία του ςχετικά  με το αςφμμετρο ςχιμα των ατομικϊν πυρινων. Ο 

Hans Henric ζγινε γνωςτόσ γιατρόσ, O Eric χθμικόσ μθχανικόσ και ο  Ernest δικθγόροσ. 

  

Εικόνα 10Aage Bohr 
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Θ φωτογραφία που ακολουκεί είναι τραβθγμζνθ το 1995 ςτα εβδομθκοςτά γενζκλια του 

Bohr. Στο  κζντρο τθσ φωτογραφίασ είναι ο Niels και θ Margrethe Βohr περιςτοιχιηόμενοι από  

τουσ τζςςερισ γιοφσ τουσ, τισ νφφεσ τουσ και τα εγγόνια τουσ  

 

Εικόνα 11εβδομηκοςτά γενζθλια του Niels Bohr 

 

4.7 Επιςτημονική πορεία  
Το 1903 ο Βohr ξεκίνθςε τισ ςπουδζσ του ςτθν φυςικι, ςτα μακθματικά και ςτθν 

φιλοςοφία ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Κοπεγχάγθσ. Ο κακθγθτισ του ςτθν φυςικι ιταν ο Christian 

Christian Christiansen και ςτθν φιλοςοφία Ο Harald Hoffding με τουσ οποίουσ είχε φιλικζσ ςχζςεισ 

για πολλά χρόνια μετά τθν αποφοίτθςθ του. 

Τα πρϊτα πειράματα του Ν. Bohr ζγιναν ςτο εργαςτιριο του πατζρα του γιατί ο 

Ρανεπιςτιμιο τθσ Κοπεγχάγθσ δεν είχε εργαςτιριο φυςικισ. Αυτά τα πειράματα περιγράφει ςτθν 

πρϊτθ του εργαςία και φυςικά τθν διαβάηει  ςτον αδελφό του Harald. Τον  Μάιο του 1909 πιρε 

το Μάςτερ του από το Ρανεπιςτιμιο τθσ Κοπεγχάγθσ  και το 1911 το Διδακτορικό του για τθν 
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μελζτθ πάνω ςτθ θλεκτρονικι κεωρία των μετάλλων. Επειδι αυτι θ μελζτθ ιταν βαςιςμζνθ ςτθν 

κλαςικι κεωρία ο Bohr απζτυχε  να εξθγιςει τισ μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ των ςωμάτων. 

Χαρακτθριςτικά, αργότερα είπε: “Δεν φαινόταν δυνατόν ςτθν παροφςα φάςθ τθσ θλεκτρονικισ 

κεωρίασ να εξθγθκοφν οι μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ των ςωμάτων με αυτι τθ κεωρία”. Θ εργαςία 

αυτι είναι αφιερωμζνθ ςτθν μνιμθ του πατζρα του, ο οποίοσ πεκάνει τον Φεβρουάριο του 1911 

από καρδιακι προςβολι. 

Το 1913 δθμοςίευςε τθν ατομικι κεωρία. Στισ 10 Μαρτίου 1914 πρότεινε ςτο τμιμα 

εκπαιδευτικϊν υποκζςεων του πανεπιςτθμίου τθσ Κοπεγχάγθσ τθν ίδρυςθ μιασ ζδρασ 

κεωρθτικισ φυςικισ ςτο Ρανεπιςτιμιο. Θ φιμθ του Bohr ςιμαινε ότι θ πρόταςθ κα λαμβανόταν 

ςοβαρά υπόψθ. Το τμιμα του Ρανεπιςτθμίου ςυναίνεςε γι' αυτι τθν ζδρα  τθσ κεωρθτικισ 

φυςικισ αλλά το τμιμα εκπαιδευτικϊν υποκζςεων αποφάςιςε να τθν κακυςτεριςει. Το 1914 και 

επειδι θ εποχι ιταν «αβζβαιθ» ο Bohr κατάλαβε θ απόφαςθ δεν κα ιταν γριγορθ για αυτό 

αποδζχκθκε τθ κζςθ που του προςφζρκθκε από τον Rutherford να ςυμμετάςχει ςτθν ομάδα του 

Manchester. Ριγε με ςκοπό να  μείνει για ζνα ζτοσ, προςδοκϊντασ ότι κα ιδρυόταν θ ζδρα τθσ 

κεωρθτικισ φυςικισ ςτθν Κοπεγχάγθ.  Το ξζςπαςμα του πρϊτου Ραγκόςμιου Ρολζμου τον βρικε 

ςε διακοπζσ ςτο Τυρόλο λίγο πριν ταξιδζψει για το Manchester. Μετά από ζνα  εξαιρετικά 

δφςκολο ταξίδι αυτόσ και θ ςφηυγόσ του φκάνουν ςτο Manchester τον Οκτϊβριο του 1914. 

Ο Bohr ζμεινε ςτθ Αγγλία μζχρι τον Απρίλιο του 1916. Το 1917 κακιερϊκθκε θ ζδρα τθσ 

κεωρθτικισ φυςικισ ςτθν Κοπεγχάγθ και  αυτόσ εκλζγεται ςτθ Δανικι Ακαδθμία των Επιςτθμϊν 

και αρχίηει να προγραμματίηει τθν ίδρυςθ ενόσ ιδρφματοσ τθσ κεωρθτικισ φυςικισ ςτθν 

Κοπεγχάγθ. Το 1921 ζγινε ο πρϊτοσ διευκυντισ του ιδρφματοσ και ζμεινε διευκυντισ του μζχρι 

το υπόλοιπο τθσ ηωισ του. Το Λνςτιτοφτο ζγινε ζνα από τα πιο ςυναρπαςτικά ερευνθτικά κζντρα 

ςτον κόςμο. Μζςα από αυτό το Λνςτιτοφτο, ςτθν εποχι του, πζραςε μια γενιά φυςικϊν από όλο 

τον κόςμο και που τελικά επρόκειτο να αφιςει εποχι ςτθν ιςτορία τθσ κβαντικισ κεωρίασ ςαν θ 

"Σχολή τησ Κοπεγχάγησ". 

Στισ 11 Δεκεμβρίου 1922 βραβεφτθκε με το Νόμπελ Φυςικισ ςτθ Στοκχόλμθ. Στθν  διάλεξθ 

του μίλθςε για τθν ατομικι ςτακερότθτα και τθν θλεκτροδυναμικι κεωρία, δίνοντασ ζναν 

απολογιςμό για τθν  προζλευςθσ τθσ κβαντικισ κεωρίασ, το φάςμα του υδρογόνου, που εξθγεί 

τισ ςχζςεισ μεταξφ των ςτοιχείων. Θ εξιγθςι του, ςτθν διάλεξθ, κάλυψε τα κζματα τθσ 

απορρόφθςθσ και τθσ διζγερςθσ των φαςματικϊν γραμμϊν και τθσ αρχισ τθσ 

ςυμπλθρωματικότθτασ . 
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Το 1927 ο Heisenberg διατφπωςε τθν αρχι τθσ αβεβαιότθτάσ του και τον Σεπτζμβριο του 

ίδιου ζτουσ 1927, ο Bohr διατφπωςε τθν αρχι ςυμπλθρωματικότθτάσ του θ οποία ζδωςε μια 

φυςικι ερμθνεία ςτθ ςχζςθ αβεβαιότθτασ του Heisenberg.  Ο Bohr κεωροφςε ότι οι ιδζεσ του 

ςχετικά με τθ ςυμπλθρωματικότθτα μποροφν να παίξουν ζνα ςπουδαίο ρόλο και ςε άλλα πεδία 

εκτόσ από τθν κβαντικι φυςικι και εργάςτθκε πάνω ςε αυτζσ τισ ιδζεσ ςε όλο το υπόλοιπο τθσ 

ηωισ του. Μελζτθςε εφαρμογζσ ςτθ βιολογία, τθν ψυχολογία και τθν επιςτθμολογία. Λζγεται ότι 

θ ιδζα τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ προιλκε από πεδία εκτόσ τθσ φυςικισ, κάποιοι υποςτθρίηουν 

ότι οι ρίηεσ τθσ ιδζασ προιλκαν από τισ ςυηθτιςεισ με τον πατζρα του, τον Christiansen και το 

φιλόςοφο Hoffding όταν ιταν ακόμα ςτο ςχολείο.  Άλλοι, όπωσ ο Pais, δίνουν πειςτικζσ 

αποδείξεισ ότι ο Bohr δεν επθρεάςτθκε από τθ φιλοςοφία του Hoffding.  

Ο Niels Bohr ιταν αυτόσ που είπε ςτον Einstein το 1939,  ότι θ Γερμανίδα φυςικόσ 

πρόςφυγασ, Lise Meitner, είχε διαςπάςει το άτομο του ουρανίου με μικρι απϊλεια μάηασ που 

είχε μετατραπεί ςε ενζργεια. Ρραγματοποίθςε πειράματα, που είχε εμπνευςτεί θ  Meitner από 

όμοια, αλλά λιγότερο αξιόπιςτα, που είχαν γίνει μερικοφσ μινεσ νωρίτερα από τουσ Γερμανοφσ  

χθμικοφσ, τουσ Otto Hahn και Fritz Strassmann ςτο Βερολίνο. Ο Bohr ςκζφκθκε ότι αν μποροφςε 

να πραγματοποιθκεί μια ελεγχόμενθ αλυςιδωτι αντίδραςθ ςχάςεωσ ατόμων ουρανίου, το 

αποτζλεςμα κα ιταν μια τεράςτια ζκρθξθ. Ο Einstein ιταν πολφ επιφυλακτικόσ αλλά τα 

εργαςτθριακά πειράματα ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ απζδειξαν ότι θ ςκζψθ του Bohr ιταν  εφικτι.  

Το 1943 ο Bohr (επειδι είχε μια μθτζρα Εβραία) δραπετεφει από τθν κατειλθμμζνθ από 

τουσ Γερμανοφσ Δανία. Διζφυγε με βάρκα ςτθ Σουθδία από εκεί με αεροπλάνο ςτθν Αγγλία. 

Συνεργάςτθκε με άλλουσ Βρετανοφσ επιςτιμονεσ πάνω ςτο πρόγραμμα τθσ καταςκευισ μιασ 

βόμβασ με πυρθνικι διάςπαςθ. Μετά από λίγουσ μινεσ κατόρκωςε να φκάςει ςτο Los Alamos 

ςτθν Αμερικι, όπου μαηί με άλλουσ ερευνθτζσ αλλά και τον γιο του υπθρζτθςε ωσ ςφμβουλοσ ςτο 

πρόγραμμα τθσ ατομικισ βόμβασ. 

Μετά τθν λιξθ του πολζμου ο Bohr ενδιαφζρκθκε για τον ζλεγχο των πυρθνικϊν όπλων 

και από το 1944 προςπάκθςε να πείςει τουσ Churchill και Roosevelt για τθν ανάγκθ να υπάρξει 

μια διεκνισ ςυνεργαςία κατά τθσ διαςποράσ των πυρθνικϊν όπλων. Το 1950 ζγραψε μια δθμόςια 

επιςτολι ςτα Θνωμζνα Ζκνθ που ζλεγε: «Η ανκρωπότθτα κα ζρκει αντιμζτωπθ με κινδφνουσ 

πρωτοφανοφσ χαρακτιρα εκτόσ κι αν, ςε εφκετο χρόνο, μποροφν να παρκοφν μζτρα για να 

ματαιϊςουν ζναν καταςτρεπτικό ανταγωνιςμό με τζτοιουσ τρομεροφσ οπλιςμοφσ και για να 

κακιερϊςουν ζναν διεκνι ζλεγχο πάνω ςτθν καταςκευι και τθ χριςθ των ατομικϊν όπλων.» Οι 
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επιςτιμονεσ, υποςτιριξε ο Bohr, ιταν ςε μια πλεονεκτικι κζςθ, αφοφ βρίςκονταν ςε επαφι με 

τουσ Σοβιετικοφσ και είχαν τθ γνϊςθ για να κάνουν τθν πρϊτθ προςζγγιςθ.  Οργάνωςε τθν Ρρϊτθ 

Διεκνι Διάςκεψθ για τισ Ειρθνικζσ Εφαρμογζσ τθσ Ατομικισ Ενζργειασ ςτθ Γενεφθ (1955) και 

ςυνζβαλε ςτθν ίδρυςθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Ρυρθνικισ Ζρευνασ (CERN) ςτθ Γενεφθ.  

Στισ 18 Νοεμβρίου του 1962, πζκανε από καρδιακι προςβολι ςτο ςπίτι του και τρία 

χρόνια μετά τον κάνατο του, (1965)  το Λνςτιτοφτο Φυςικισ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Κοπεγχάγθσ 

μετονομάςτθκε ςε «Λνςτιτοφτο Νιλσ Μπορ».  

4.8 Διακρίςεισ 
Θ πρϊτθ διάκριςθ του Bohr ιρκε ςε θλικία 21 ετϊν και ιταν το Χρυςό Μετάλλιο από τθν 

Δανικι Ακαδθμία Επιςτθμϊν (1906). Αφοροφςε τθν τελευταία του πειραματικι εργαςία του για 

τον κακοριςμό τθσ επιφανειακισ τάςθσ του νεροφ, αναλφοντασ τισ ταλαντϊςεισ των πιδάκων του 

νεροφ.   

Τον Μάιο του 1911 απεδζχκθ ζνα βραβείο από το ίδρυμα Carlsberg (τθν γνωςτι 

Ηυκοποιία) για να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ του ςτο Κζμπριτη τθσ Αγγλίασ, δίπλα ςτον Sir J. J. 

Thomson. 

Ο Bohr μπόρεςε να υπολογίςει με μεγάλθ ακρίβεια τισ ςυχνότθτεσ των φαςματικϊν 

γραμμϊν του υδρογόνου, ςε ςυνάρτθςθ με το θλεκτρικό φορτίο, τθ μάηα του θλεκτρονίου και τθσ 

ςτακεράσ του Plack h. Για αυτιν τθν εργαςία το 1922 ζλαβε το  Νόμπελ Φυςικισ.  Στθν ςυνζχεια 

θ κεωρία του  αναπτφχκθκε περιςςότερο από τον Arnold Sommerfeld, που πρόςκεςε τθν ιδζα 

των ελλειπτικϊν τροχιϊν. 

Το 1957 ο Bohr ζλαβε το πρϊτο Βραβείο Ειρινθσ με  τίτλο « Άτομα για τθν Ειρινθ»  των 

ΘΡΑ . 

Το ςτοιχείο με ατομικό αρικμό 107 ανακαλφφκθκε το 1981 και το 1997 ονομάςτθκε προσ 

τιμιν του  Βohrium (107Bh)  *Τςίπθσ Κ., Βάργογλθσ Α., Γιοφρθ – Τςοχατηι Κ., Δερπάνθσ Δ., 

Ραλαμιτηόγλου Ρ., Ραπαγεωργίου Γ.+ ι Nielsbohrium (107Ns) [Λιοδάκθσ Σ., Γάκθσ Δ., 

Κεοδωρόπουλοσ Δ., Κεοδωρόπουλοσ Ρ.+ 
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Εικόνα 12κατανομή  ηλεκτρονίων ςε ςτιβάδεσ του ςτοιχείου  Βh-107
10

 

 
 
 
 
 
                                                           
10 Ρθγι εικόνασ : http://chemistry.about.com/od/elementfacts/ig/Atom-Diagrams/Bohrium-Atom.htm  (θμερομθνία 

προςπζλαςθσ 27/12/2012) 

 

http://chemistry.about.com/od/elementfacts/ig/Atom-Diagrams/Bohrium-Atom.htm
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Η ατομική θεωρία του Niels Bohr 

5 Λίγο πριν ολοκληρωθεί η ατομική θεωρία του Niels Bohr 
Τον Απρίλιο του 1912, o Bohr πιγε ςτο Manchester, να εργαςκεί κοντά ςτον Ratherford.  Ο 

Ratherford μόλισ είχε δθμοςιεφςει τθν εργαςία του με τθν οποία ουςιαςτικά κατζρριπτε το 

πρότυπο του Thomson για το άτομο.  

Ο  Bohr όςο βριςκόταν ςτθν Αγγλία και  αλλθλογραφοφςε  ςυχνά με τον αδελφό του 

Harald . Στισ 19 Λουνίου 1912, ζςτειλε ζνα γράμμα ςτον αδελφό του, που μεταξφ άλλων ζγραφε:  

«Ίςωσ ζχω βρει κάτι για τθ δομι των ατόμων. Μθν μιλιςετε όμωσ γι' αυτό ςε κανζναν, γιατί 

ειδάλλωσ δεν κα μπορζςω να ςασ γράψω για αυτό τόςο ςφντομα... Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να 

ζχω κάνει λάκοσ γιατί δεν ζχει επιλυκεί πλιρωσ ακόμα (αλλά δεν νομίηω ότι είναι λάκοσ). ... 

Πιςτζψτε με, βιάηομαι να τελειϊςω και κα βρίςκομαι μακριά από το εργαςτιριο για μερικζσ 

θμζρεσ (αυτό είναι επίςθσ ζνα μυςτικό).».  Στισ  13 Λουλίου του 1912 του ζγραψε: «Τα πράγματα 

πθγαίνουν μάλλον καλά, γιατί κεωρϊ ότι ζχω βρει μερικά πράγματα αλλά, για να είμαι βζβαιοσ, 

δεν είμαι τόςο γριγοροσ. Ελπίηω να ζχω λίγθ κεωρία ζτοιμθ και να τθν εμφανίςω ςτον 

Rutherford.»  

Στισ 24 Λουλίου 1912 , ο Bohr ζφυγε από  το Μάντςεςτερ και επζςτρεψε ςτθν Κοπεγχάγθ. 

Συνζχιςε και  ολοκλιρωςε τθν εργαςία του το 1913.  

 

5.1 Αναπάντητο ερώτημα: γιατί το φάςμα εκπομπήσ ή απορρόφηςησ  

των ατόμων των αερίων είναι γραμμικό; 
Ππωσ κάκε κεωρία πρζπει να μπορεί να ερμθνεφει αλλά και να προβλζπει τα πειραματικά 

αποτελζςματα ζτςι και θ ατομικι κεωρία του Rutherford  ζπρεπε να ιταν ςε κζςθ να ερμθνεφει 

τόςο τθν ςτακερότθτα του ατόμου όςο και  τα φάςματα εκπομπισ και απορρόφθςθσ των αερίων.   

Επειδι το θλεκτρόνιο ςτο πρότυπο του Rutherford εκτελεί κυκλικι κίνθςθ (αςκείται επάνω 

του θ δφναμθ Coulomb, που παίηει τον ρόλο τθσ κεντρομόλου δφναμθσ)  ζχει κεντρομόλο 

επιτάχυνςθ. Σφμφωνα με τθν θλεκτρομαγνθτικι κεωρία τo θλεκτρόνιο, όπωσ κάκε 

επιταχυνόμενο φορτιςμζνο ςωματίδιο, ζπρεπε να εκπζμπει ςυνζχεια θλεκτρομαγνθτικι 

ακτινοβολία με ολοζνα μειοφμενθ ακτίνα και ςυχνότθτα με μζχρισ ότου πζςει πάνω ςτον πυρινα. 
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Θ ςυχνότθτα τθσ εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ ζπρεπε να είναι ίςθ με τθν ςυχνότθτα περιςτροφισ 

του θλεκτρονίου (θ οποία μεταβάλλεται διαρκϊσ ςυνεχϊσ). Άρα τα άτομα κα ζπρεπε να 

εκπζμπουν ςυνεχζσ φάςμα και όχι γραμμικό. Το ατομικό  μοντζλο όμωσ του Rutherford δεν 

μποροφςε να εξθγιςει γιατί τα άτομα εξζπεμπαν γραμμικό  φάςμα.  

 

Εικόνα 13πρότυπο του Rutherford 

Σε αυτό  το ερϊτθμα ιρκε θ ατομικι κεωρία του Bohr να δϊςει απάντθςθ.  

 

5.2 Φάςματα 
Πταν το λευκό φωσ περάςει μζςα από ζνα πρίςμα αναλφεται ςε μια πολφχρωμθ ςειρά χρωμάτων 

(με όλα τα γνωςτά χρϊματα) όπωσ ςτθν εικόνα (17) 
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Εικόνα 14φάςμα λευκοφ φωτόσ 

Θ ταινία αυτι των χρωμάτων, ονομάηεται ςυνεχζσ φάςμα του λευκοφ φωτόσ. 

 

5.2.1 Γραμμικό φάςμα εκπομπήσ  

Αν παρατθριςουμε το φάςμα του φωτόσ που εκπζμπει ζνα αζριο ςε χαμθλι πίεςθ  κα 

παρατθριςουμε ότι αποτελείται από μια ςειρά χρωματιςτϊν γραμμϊν χαρακτθριςτικό κάκε 

φορά του αερίου που το εκπζμπει. Αυτό ονομάηεται γραμμικό φάςμα εκπομπισ του αερίου και 

αποτελεί το «δακτυλικό αποτφπωμα» του αερίου που το εκπζμπει. Στθν εικόνα 15 βλζπουμε το 

γραμμικό φάςμα εκπομπισ του υδρογόνου.  

 

Εικόνα 15Γραμμικό φάςμα εκπομπήσ του υδρογόνου. 

5.2.2 Γραμμικό φάςμα απορρόφηςησ  

Ζνα αζριο μπορεί να εκπζμπει φωσ, αλλά μπορεί και  να το απορροφά. Αν ανάμεςα ςτθν 

πθγι του λευκοφ φωτόσ και το πρίςμα τοποκετιςουμε ζνα γυάλινο δοχείο που περιζχει αζριο κα 
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παρατθριςουμε ότι το φάςμα που κα πάρουμε αποτελείται από ζνα χρωματιςτι ταινία που 

διακόπτεται από ςκοτεινζσ γραμμζσ. Αν προςζξουμε περιςςότερο  παρατθροφμε ότι οι ςκοτεινζσ 

γραμμζσ βρίςκονται ακριβϊσ ςτθν ίδια κζςθ που  εμφανίηονται οι χρωματιςτζσ γραμμζσ του 

φάςματοσ εκπομπισ. 

 

 

 

Εικόνα 16Γραμμικό φάςμα απορρόφηςησ του Υδρογόνου 

 

5.2.3 Εργαςτηριακή άςκηςη: Παρατήρηςη φαςμάτων  

Για να παρατθριςουμε τα φάςματα εκπομπισ των αερίων πραγματοποιιςαμε τθν παρακάτω 

εργαςτθριακι άςκθςθ και ακολουκιςαμε τα βιματα που περιγράφονται ςτο φφλλο εργαςίασ: 

Φφλλο εργαςίασ: 

Παρατήρηση υασμάτων με την τρήση Φασματοσκοπίοσ 

ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Τοποθεηούμε ηη θωηεινή πηγή ανάγνωζηρ ηηρ κλίμακαρ. 

2. Τοποθεηούμε ηο μεγαλύηεπο πποζοθθάλμιο ζηη διόπηπα ηος θαζμαηοζκόπιος. 

3. Τοποθεηούμε ηο θαζμαηοζκόπιο έηζι ώζηε η ζσιζμή ηος να βπίζκεηαι ζε 

απόζηαζη 10cm από ηην πηγή ηος θωηόρ. 

4. Σςνδέοςμε ηη θωηεινή πηγή ανάγνωζηρ ηηρ κλίμακαρ ζηη σαμηλή ηάζη 

ηποθοδοζίαρ 12V. 
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A. Παρατήρηση τοσ υάσματος εκπομπής τοσ λαμπτήρα πσράκτωσης. 

Φάζμα:______________________________ 

λmin=________________ 

λmax=________________ 

ΥΡΩΜΑ Από λ (nm) Έως λ(nm) 

Κόκκινο   

Ποπηοκαλί   

Κίηπινο   

Ππάζινο   

Μπλέ   

Ιώδερ   
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Αςξομειώνοςμε ηην ένηαζη ηος λαμπηήπα και παπαηηπούμε πωρ και αν 

μεηαβάλλονηαι ηο λmin και λmax καθώρ και ηα σπώμαηα και η ένηαζη πος 

παπαηηπούμε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Παρατήρηση τοσ υάσματος απορρόυησης από υίλτρα. 

Φάζμα:______________________________ 

λmin=________________ 

λmax=________________ 

ΥΡΩΜΑ ΦΙΛΣΡΟΤ Από λ (nm) Έως λ(nm) 

Κόκκινο   

Ποπηοκαλί   

Κίηπινο   

Ππάζινο   

Μπλέ   

 



 

41 

 
Παπαηηπήζειρ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ1. Παρατήρηση τοσ υάσματος λστνίας___________________________. 

Ο καθηγηηήρ ηοποθεηεί ηη λςσνία ζηην καηάλληλη θέζη και ανοίγει ηην ηποθοδοζία ηηρ. 

 Φαζμαηικέρ Γπαμμέρ 

Μήκορ κύμαηορ 

θαζμαηικήρ γπαμμήρ 
     

Χπώμα θαζμαηικήρ 

γπαμμήρ 
     

Χπώμα λςσνίαρ 
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Γ2. Παρατήρηση τοσ υάσματος λστνίας___________________________. 

Ο καθηγηηήρ ηοποθεηεί ηη λςσνία ζηην καηάλληλη θέζη και ανοίγει ηην ηποθοδοζία ηηρ. 

 Φαζμαηικέρ Γπαμμέρ 

Μήκορ κύμαηορ 

θαζμαηικήρ γπαμμήρ 
     

Χπώμα θαζμαηικήρ 

γπαμμήρ 
     

Χπώμα λςσνίαρ 

 
     

 
 

Γ3. Παρατήρηση τοσ υάσματος λστνίας___________________________. 

Ο καθηγηηήρ ηοποθεηεί ηη λςσνία ζηην καηάλληλη θέζη και ανοίγει ηην ηποθοδοζία ηηρ. 

 Φαζμαηικέρ Γπαμμέρ 

Μήκορ κύμαηορ 

θαζμαηικήρ γπαμμήρ 
     

Χπώμα θαζμαηικήρ 

γπαμμήρ 
     

Χπώμα λςσνίαρ 
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Γ4. Παρατήρηση τοσ υάσματος λστνίας___________________________. 

Ο καθηγηηήρ ηοποθεηεί ηη λςσνία ζηην καηάλληλη θέζη και ανοίγει ηην ηποθοδοζία ηηρ. 

 Φαζμαηικέρ Γπαμμέρ 

Μήκορ κύμαηορ 

θαζμαηικήρ γπαμμήρ 
     

Χπώμα θαζμαηικήρ 

γπαμμήρ 
     

Χπώμα λςσνίαρ 
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5.3   1913: Ατομική θεωρία  

Το 1913 δθμοςίευςε τρεισ εργαςίεσ για τθν ατομικι  κεωρία. Στισ  εργαςίεσ αυτζσ  

ςυνδφαηε  τθν κλαςςικι φυςικι με τθν ζννοια του κβάντου που είχε ειςαχκεί από τον Planck το 

1900.  Θ πρϊτθ εργαςία που δθμοςίευςε αφοροφςε το άτομο του υδρογόνου, και  οι επόμενεσ 

δφο ιταν πάνω ςτθ δομι των ατόμων βαρφτερων από τα υδρογόνα.  Αν και οι εργαςίεσ αυτζσ δεν 

ζγιναν αμζςωσ αποδεκτζσ ιςαν αυτζσ που ςτθν ςυνζχεια τον ζκαναν παγκοςμίωσ γνωςτό.  

Στο  ςφγγραμμα, «On the Constitution of Atoms and Molecules»  (Για τθ Δομι των Ατόμων 

και Μορίων) (1913) χρθςιμοποίθςε τθν ςτακερά h του Max Planck  (θ ςτακερά h= 6,6310-34 J.s 

μπικε από τον Planck το 1900. Χρθςιμοποιϊντασ τθν ςτακερά h κατάφερε να ςϊςει “ςϊςει” το 

μοντζλο τθσ ατομικισ κεωρίασ του Rutherford και να εξθγιςει το γραμμικό φάςμα του 

υδρογόνου.  

Σφμφωνα με το πλανθτικό μοντζλο του Rutherford  τα θλεκτρόνια, που είναι αρνθτικά 

φορτιςμζνα βρίςκονται ςε κυκλικι τροχιά γφρω από ζναν κεντρικό πυρινα που είναι κετικά 

φορτιςμζνοσ (όπωσ οι πλανιτεσ γφρω από τον ιλιο). Αν τα θλεκτρόνια ιςαν ακίνθτα κα ζπεφταν 

πάνω ςτον πυρινα εξαιτίασ τθσ θλεκτρικισ ζλξθσ που δζχονταν από αυτόν. Σφμφωνα όμωσ με τθν 

κλαςςικι φυςικι, αφοφ τα θλεκτρόνια επιταχφνονται (κάνουν κυκλικι κίνθςθ, άρα ζχουν 

κεντρομόλο επιτάχυνςθ ακ=u2/r) κα ζπρεπε να ακτινοβολοφν ςυνζχεια ενζργεια με  ςυνζπεια να 

μειϊνεται ολοζνα θ ταχφτθτά τουσ άρα και θ ακτίνα τουσ με αποτζλεςμα να ζκαναν μια 

ςπειροειδι κίνθςθ μζχρι να πζςουν πάνω ςτον πυρινα. Πςο χρόνο όμωσ διαρκοφςε θ 

επιταχυνόμενθ κίνθςθ το θλεκτρόνιο όπωσ κάκε φορτιςμζνο ςϊμα που επιταχφνεται κα ζπρεπε 

να εκπζμπει ακτινοβολία με ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ ςυχνότθτα. Άρα ςφμφωνα με το πρότυπο 

του Rutherford τα άτομα κα ζπρεπε να εκπζμπουν ςυνεχζσ φάςμα. Στθν πράξθ όμωσ ζχει 

παρατθρθκεί ότι τα άτομα εκπζμπουν γραμμικό φάςμα.  
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Εικόνα 17Το ατομικό πρότυπο του N. Bohr 

Για να ερμθνεφςει ο  Bohr το γραμμικό φάςμα του υδρογόνου, δθλαδι γιατί το υδρογόνο 

εκπζμπει μόνο ακτινοβολίεσ οριςμζνθσ ςυχνότθτασ και γιατί απορροφά μόνο τισ ακτινοβολίεσ με  

τισ ςυχνότθτεσ που μπορεί να εκπζμψει αναγκάςτθκε να κάνει τισ εξισ παραδοχζσ:  

1ο Το θλεκτρόνιο του ατόμου του υδρογόνου περιφζρεται γφρω από τον κετικά 

φορτιςμζνο πυρινα με τθν επίδραςθ τθσ δφναμθσ Coulomb και 

  2ο  το θλεκτρόνιο κινείται μόνο ςε οριςμζνεσ τροχιζσ που ονομάηονται επιτρεπόμενεσ 

τροχιζσ. Οι επιτρεπόμενεσ τροχιζσ είναι εκείνεσ που για τισ οποίεσ θ ςτροφορμι του θλεκτρονίου 

του υδρογόνου είχε κακοριςμζνεσ τιμζσ, ςυγκεκριμζνα 1*h/2π, 2*h/2π, 3*h/2π, κ.λπ., δθλαδι 

ιταν ακζραιο πολλαπλάςιο τθσ ποςότθτασ h/2π, όπου το h είναι ςτακερά του Planck.  Δθλαδι 

L=n h/2π  [1] 

3ο όταν το θλεκτρόνιο κινείται ςε οριςμζνθ επιτρεπόμενθ  τροχιά δεν εκπζμπει ενζργεια.  

4ο θ εκπομπι του φωτόσ εμφανίηεται όταν μεταπθδιςει ζνα θλεκτρόνιο από μια τροχιά 

υψθλισ ενζργειασ, προσ μια τροχιά χαμθλισ ενζργειασ. Σε κάκε περίπτωςθ θ διαφορά ενζργειασ 

παριγαγε ακτινοβολία ενζργειασ hf, όπου f είναι θ ςυχνότθτα τθσ ακτινοβολίασ  (Εαρχ-Ετελ= h.f)  

 

Το 1913 ο Bohr μπόρεςε να υπολογίςει με μεγάλθ ακρίβεια τισ ςυχνότθτεσ των 

φαςματικϊν γραμμϊν του υδρογόνου, ςε ςυνάρτθςθ με το θλεκτρικό φορτίο, τθ μάηα του 
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θλεκτρονίου και τθσ  κβαντικισ ςτακεράσ h. Θ ιδζα του ζγινε δεκτι αφοφ επιβεβαιϊκθκε  

πειραματικά. 

Το 1922 ο  Bohr ζλαβε το βραβείο Νόμπελ Φυςικισ για αυτιν τθν εργαςία του. Θ κεωρία 

του όμωσ αναπτφχκθκε περιςςότερο από τον Arnold Sommerfeld, που πρόςκεςε τθν ιδζα ότι οι 

τροχιζσ μποροφν να είναι και  ελλειπτικζσ. Αν και το άτομο του Bohr ζχει εκτοπιςτεί 

επιςτθμονικά, διδάςκεται ακόμθ ςτα ςχολεία . 

 

5.4  Ατομικό πρότυπο Bohr – το ςταθερό πλανητικό μοντέλο. 
Το ατομικό πρότυπο του Niels Bohr (1913) αποτελεί ςυνζχεια του ατομικοφ πλανθτικοφ 

προτφπου του Rutherford. Εκφράηει τθν προςπάκεια του Bohr να ερμθνεφςει, αφενόσ μεν τθ 

ςτακερότθτα του ατόμου, αφετζρου τα αποτελζςματα τθσ ατομικισ φαςματοςκοπίασ. Το 

ατομικό πρότυπο του Bohr υιοκζτθςε τισ πρωτοποριακζσ για εκείνθ τθν εποχι ιδζεσ τθσ 

Κβαντικισ Κεωρίασ, χωρίσ όμωσ να απαρνιζται τισ αρχζσ τθσ Κλαςςικισ Φυςικισ. Ερμινευςε 

πολφ ικανοποιθτικά τθ δομι του ατόμου του υδρογόνου, ςτθριηόμενο ςτα πειραματικά δεδομζνα 

τθσ ατομικισ φαςματοςκοπικισ ανάλυςθσ, και ςε δφο κατ’ αρχιν αυκαίρετεσ ςυνκικεσ: τθ 

μηχανική και τθν οπτική. 

 

5.5  1η ςυνθήκη (μηχανική ςυνθήκη) 
Τα θλεκτρόνια περιςτρζφονται γφρω από τον πυρινα ςε οριςμζνεσ κυκλικζσ τροχιζσ. Κάκε 

επιτρεπόμενθ τροχιά ζχει καθοριςμζνη ενζργεια, είναι δθλαδι κβαντιςμζνη. 

  Δυνατζσ κυκλικζσ τροχιζσ γφρω από τον πυρινα είναι μόνο όςεσ ικανοποιοφν τθ ςυνκικθ: 

           ⁄     {1.1} 

όπου: 

m: θ μάηα του θλεκτρονίου 

υ: θ ταχφτθτα του θλεκτρονίου 

r: θ ακτίνα τθσ τροχιάσ που διαγράφει το θλεκτρόνιο και 

h: θ ςτακερά του Planck 

Δθλαδι, κα πρζπει θ ςτροφορμι του θλεκτρονίου (L= m.u.r),  λόγω περιςτροφισ του γφρω από 

τον πυρινα, να ζχει οριςμζνεσ τιμζσ που είναι πολλαπλάςιεσ τθσ μονάδεσ h/2π (μονάδα 

κβάντωςθσ). 
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Εικόνα 18Πρότυπο του Niels Bohr .  Η ςτροφορμή (L) του ηλεκτρονίου είναι κβαντωμζνη. 

Θ ςυνολικι ενζργεια του θλεκτρονίου ςτο άτομο υδρογόνου, όταν αυτό κινείται ςε μια 

από τισ επιτρεπόμενεσ τροχιζσ, υπολογίςτθκε ότι είναι: 

   
           

  
  

ι 

   
     

  
             {1.2} 

Ππου: n= 1, 2, 3,... ο κφριοσ κβαντικόσ αρικμόσ, ο οποίοσ κακορίηει τθν ενεργειακι ςτάκμθ του 

θλεκτρονίου.  Το 1eV είναι μονάδα ενζργειασ και ιςοφται με 1,602.10-19 J. 

Το αρνθτικό πρόςθμο ςτθν παραπάνω ζκφραςθ ζχει τθ φυςικι ζννοια, ότι όςο μεγαλϊνει 

θ τιμι του n, τόςο θ ενζργεια του θλεκτρονίου μεγαλϊνει. Δθλαδι, όςο το θλεκτρόνιο 

απομακρφνεται από τον πυρινα, τόςο μεγαλϊνει θ ενζργειά του. Αναμζνεται μάλιςτα να πάρει 

τθ μζγιςτθ τιμι (E=0), όταν το θλεκτρόνιο απομακρυνκεί αρκετά και θ ζλξθ του πυρινα 

μθδενιςτεί. Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ, το θλεκτρόνιο παφει πλζον να είναι δζςμιο, να ανικει δθλαδι 

ςτο ςυγκεκριμζνο άτομο, οπότε ζχει επζλκει ιοντιςμόσ. 

 Ζνα άτομο λζμε ότι είναι ςε κεμελιϊδθ κατάςταςθ, όταν τα θλεκτρόνιά του είναι κατά το 

δυνατό πλθςιζςτερα ςτον πυρινα. Αντίκετα, λζμε πωσ το άτομο είναι ςε διζγερςθ, όταν (π.χ. με 

κροφςθ  ι με απορρόφθςθ ακτινοβολίασ ) τα θλεκτρόνια μεταπθδιςουν ςε υψθλότερεσ 

ενεργειακζσ ςτάκμεσ. Κατά τθν ατομικι διζγερςθ το θλεκτρόνιο παραμζνει ςτθ διεγερμζνθ 

κατάςταςθ ελάχιςτο χρόνο, από 10-10 ζωσ 10-8 s. Κατόπιν το θλεκτρόνιο μεταπθδά ςτθ κεμελιϊδθ 

του κατάςταςθ (ι ςε λιγότερο διεγερμζνθ κατάςταςθ) και κάκε μετάπτωςθ ςυνοδεφεται από 
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εκπομπι ενόσ φωτονίου. Γενικά το άτομο απορροφά και εκπζμπει φωτόνια που ζχουν οριςμζνα 

μικθ κφματοσ. Πταν το ςϊμα βρίςκεται ςε αζρια κατάςταςθ τότε τα μικθ κφματοσ των φωτονίων 

που απορροφά είναι ίςα με τα μικθ κφματοσ των φωτονίων που εκπζμπει. Για αυτό και το 

φάςμα απορρόφθςθσ ενόσ αερίου παρουςιάηει ςκοτεινζσ γραμμζσ ςτθ κζςθ των φωτεινϊν 

γραμμϊν του φάςματοσ εκπομπισ. 

 

Εικόνα 19Πρότυπο του Bohr 

  Κάκε τιμι του n προςδιορίηει και μια ενεργειακι ςτάκμθ (ςτιβάδα) του ατόμου του 

υδρογόνου: n=1 ι ςτιβάδα Κ, n=2 ι ςτιβάδα L, n=3 ι ςτιβάδα M, n=4 ι ςτιβάδα N, n=5 ι ςτιβάδα 

O, n=6 ι ςτιβάδα P, n=7 ι ςτιβάδα Q. 

 

5.6 2η ςυνθήκη (οπτική ςυνθήκη) 
Θ 2θ ςυνκικθ του N. Bohr γνωςτι και ωσ οπτικι ςυνκικθ διατυπϊνεται ωσ εξθσ: Το 

θλεκτρόνιο εκπζμπει ι απορροφά ενζργεια υπό μορφι ακτινοβολίασ μόνο όταν μεταπθδά από 

μια τροχιά ςε μια άλλθ, όταν δθλαδι αλλάηει ενεργειακι ςτάκμθ. 

Ειδικότερα, όταν ζνα θλεκτρόνιο μεταπίπτει από υψθλότερθ ςε χαμθλότερθ ενεργειακι 

ςτάκμθ, τότε εκπζμπει ακτινοβολία, ενϊ όταν μεταπίπτει από χαμθλότερθ ςε υψθλότερθ 

ενεργειακι ςτάκμθ, τότε απορροφά ενζργεια. 

Σφμφωνα με τθν Κβαντικι Κεωρία του Γερμανοφ φυςικοφ Max Planck (ο περίφθμοσ 

Νόμοσ του Ρλανκ για τθν ακτινοβολία μζλανοσ ςϊματοσ που πρωτοπαρουςιάςκθκε το 1900 και 

δθμοςιεφκθκε το 1901), θ οποία εγκαινιάηει μια νζα κεϊρθςθ ςτθν ερμθνεία του μικρόκοςμου, θ 

ακτινοβολία εκπζμπεται όχι με ςυνεχι τρόπο, αλλά ςε πακζτα  ενζργειασ τα κβάντα. Κάκε κβάντο 

μεταφζρει ενζργεια, E, ανάλογθ τθσ ςυχνότθτασ τθσ εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ f, δθλαδι: 
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όπου, h: θ ςτακερά Planck, που είναι ίςθ με           J s 

 Υιοκετϊντασ τισ ιδζεσ του Planck, ο Bohr οδθγικθκε ςτθν παρακάτω εξίςωςθ: 

   |       |       {1.3} 

θ οποία ςυςχετίηει τθ διαφορά ενζργειασ ΔΕ, καρά τθ μεταβολι θλεκτρονίου από μια ενεργειακι 

ςτάκμθ (Εn), ςε μια άλλθ (Εn+1), με τθ ςυχνότθτα τθσ εκπεμπόμενθσ ι απορροφοφμενθσ 

ακτινοβολίασ,  f. 

  Αν αντικαταςτιςουμε τα Εnj και Εni  με βάςθ τθ ςχζςθ ,2- καταλιγουμε ςτθ ςχζςθ: 

   |          (
 

  
  

 

  
 ) |     {1.4} 

Αν      , τότε ζχουμε εκπομπι ακτινοβολίασ. 

Αν       , τότε ζχουμε απορρόφθςθ ακτινοβολίασ. 

Το πρότυπο του Bohr είχε μεγάλθ επιτυχία ςτθν ερμθνεία του γραμμικοφ φάςματοσ 

εκπομπισ του ατόμου του υδρογόνου, κακϊσ οι ςυχνότθτεσ που υπολογίηονται από τθν 

παραπάνω ςχζςθ βρίςκονται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τα πειραματικά δεδομζνα. 

Ο Balmer (1855) απζδειξε πειραματικά ότι, οι φαςματικζσ γραμμζσ που εκπζμπονται από 

το άτομο του υδρογόνου, δίνονται από τθ ςχζςθ: 

 

 
   (

 

  
  

 

  
 )    {1.5} 

Ππου, 

     και           και       : θ ςτακερά Rydberg =1,09678×107 m-1 

Θ παραπάνω ςχζςθ γενικεφτθκε από τουσ Rydberg και Ritz, ϊςτε να καλυφκεί τόςο θ υπζρκεςθ 

(    ), όςο και θ υπεριϊδθσ περιοχι του ατομικοφ φάςματοσ του υδρογόνου (    ). 

Στθν ςχζςθ ,1.5- μποροφν να ειςαχκοφν μονάδεσ ενζργειασ με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ εξίςωςθσ 

Planck: 
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       (

 

  
  

 

  
 )    {1.6} 

  Θ τελευταία ςχζςθ, θ οποία προκφπτει από τα πειραματικά δεδομζνα φαςματοςκοπικισ 

ανάλυςθσ του ατόμου του υδρογόνου, επαλθκεφει με μεγάλθ ακρίβεια τθ κεωρία του Bohr. Θ 

αντικατάςταςθ των ςτακερϊν ςτθν εξίςωςθ ,6- (ςε μονάδεσ SI) οδθγεί ςτθ γνωςτι εξίςωςθ του 

Bohr: 

   |          (
 

  
  

 

  
 )|    {1.7} 

Δθλαδι, αποδεικνφεται ότι               
     

Ρζρα από το φάςμα εκπομπισ του ατόμου του υδρογόνου, ο Bohr, με βάςθ το ατομικό 

πρότυπό του, ερμινευςε ςε κάποιο βακμό και τα παρακάτω: 

1. τθν εκπομπι των ακτίνων Χ από τα άτομα. 

2. τθν πυρθνικι προζλευςθ των ςωματιδίων β. 

3. τθ χθμικι ςυμπεριφορά των ςτοιχείων, μζςω του μοντζλου των θλεκτρονιακϊν ςτιβάδων. 

4. τθ ςφνδεςθ των ατόμων ςτα μόρια. 

  Επίςθσ, ο Bohr προςπάκθςε να εφαρμόςει τθ κεωρία του ακόμα και για 

πολυθλεκτρονιακά άτομα, δεχόμενοσ ότι θ ολικι ςτροφορμι των θλεκτρονίων είναι κβαντιςμζνθ 

και ότι θ ολικι ενζργεια του ατόμου ςτθ κεμελιϊδθ κατάςταςθ είναι θ ελάχιςτθ δυνατι. 

Θ κεωρία του Bohr, παρά τθ μεγάλθ επιτυχία που είχε ςτο να εξθγιςει τα φάςματα 

εκπομπισ του υδρογόνου και των υδρογονοειδϊν ιόντων (ιόντων, που ζχουν ζνα μόνο 

θλεκτρόνιο, όπωσ το He+, Li2+, Be3+ κλπ.), ζπρεπε να εγκαταλειφκεί δϊδεκα μόλισ χρόνια μετά τθ 

διατφπωςι τθσ, κακϊσ δεν κατάφερε να ερμθνεφςει ικανοποιθτικά οφτε τα φάςματα εκπομπισ 

πολυπλοκότερων του υδρογόνου ατόμων (πολυθλεκτρονιακά άτομα), οφτε το χθμικό δεςμό. 

Επιπλζον, δεν μποροφςε να ερμθνεφςει  το γεγονόσ ότι ζνα άτομο ςε μαγνθτικό πεδίο εμφανίηει 

πολφπλοκο φάςμα εκπομπισ, λόγω ςχάςθσ των κφριων φαςματικϊν γραμμϊν ςε απλοφςτερεσ. 

Το κζμα αυτό είναι γνωςτό ωσ φαινόμενο Zeeman. Επίςθσ, παρατθρικθκε με τθ φαςματοςκοπία 

υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ ότι, κάκε γραμμι ςτα γραμμικά φάςματα εκπομπισ, τόςο του 

υδρογόνου όςο και των πολυθλεκτρονιακϊν ςτοιχείων, αποτελείται από άλλεσ λεπτότερεσ. Αυτι 

τθ “λεπτι υφι” του φάςματοσ αδυνατοφςε να ερμθνεφςει θ κεωρία του Bohr. 
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5.7 Οι μαθηματικοί υπολογιςμοί του Bohr 
Το άτομο του υδρογόνου είναι το απλοφςτερο άτομο που αποτελείται από ζνα πρωτόνιο 

και ζνα θλεκτρόνιο. Με βάςθ τθ Νευτϊνεια Μθχανικι θ ελκτικι δφναμθ Coulomb μεταξφ του 

πυρινα και του θλεκτρονίου αποτελεί τθν κεντρομόλο που διατθρεί το θλεκτρόνιο ςε κυκλικι 

τροχιά. 

  Θ δφναμθ Coulomb F, που αναπτφςςεται ανάμεςα ςτο θλεκτρόνιο (που φζρει φορτίο -e) 

και ςτο πρωτόνιο του πυρινα του ατόμου του υδρογόνου (με φορτίο +e) δίνεται από τθ ςχζςθ: 

  
 

    
 
  

  
    {2.1} 

όπου: 

r: θ ακτίνα τθσ κυκλικισ τροχιάσ 

k:  (    )⁄  

  : θ διθλεκτρικι ςτακερά του κενοφ(                    ) 

 Πταν θ δφναμθ μετριζται ςε dyn, θ ακτίνα ςε cm και το ςτοιχειϊδεσ φορτίο ςε esu, τότε    . 

e:  το ςτοιχειϊδεσ  θλεκτρικό  φορτίο  που    είναι  ίςο με                                

 Θ κεντρομόλοσ δφναμθ δίνεται από τθ ςχζςθ: 

  
    

 
  {2.2} 

όπου, 

m: θ μάηα του θλεκτρονίου που είναι ίςθ με              

u: θ γραμμικι ταχφτθτα του θλεκτρονίου. 

 

Από τισ ,2.1- και ,2.2- ζχουμε: 
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και 

  
   

 
 

  

     
      {2.3} 

όπου, 

K: θ κινθτικι ενζργεια του θλεκτρονίου 

Σφμφωνα λοιπόν με τθ κεωρία του Bohr το θλεκτρόνιο κινείται ςε οριςμζνεσ μόνο 

κυκλικζσ τροχιζσ, ϊςτε να ιςχφει θ ςυνκικθ: 

        
 

  
 

όπου, n= 1, 2, 3,...   

    (
 

  
)  

 

  
   {2.4} 

     Αντικακιςτϊντασ τθν τιμι u από τθν εξίςωςθ ,2.4- ςτθ ςχζςθ ,2.3- προκφπτει θ παρακάτω 

ςχζςθ θ οποία δίνει τισ επιτρεπτζσ ακτίνεσ τροχιάσ του θλεκτρονίου: 

  
   

 

    
     {2.5} 

  Επειδι, οι ποςότθτεσ που υπειςζρχονται ςτθν παραπάνω ςχζςθ (πλθν του n) είναι 

ςτακερζσ, οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα ότι, οι ακτίνεσ των επιτρεπτϊν τροχιϊν του 

θλεκτρονίου είναι ανάλογεσ του τετραγϊνου του κφριου κβαντικοφ αρικμοφ. Ζτςι, θ παραπάνω 

ςχζςθ μπορεί να απλοποιθκεί: 

     
   {2.6} 

Ππου, 

    είναι μια νζα φυςικι ςτακερά που ονομάηεται ακτίνα Bohr και ιςοφται με:          . 
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Με βάςθ τθν εξίςωςθ ,2.6- είναι δυνατόσ ο υπολογιςμόσ τθσ ακτίνασ τθσ κυκλικισ τροχιάσ 

του θλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου ςτισ διάφορεσ ενεργειακζσ ςτάκμεσ. 

Θ ολικι ενζργεια του θλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου Ε, όταν αυτό κινείται ςε μια 

από τισ επιτρεπόμενεσ τροχιζσ του, υπολογίηεται ωσ εξισ: 

       {2.7} 

όπου, 

K: θ κινθτικι ενζργεια του θλεκτρονίου και 

U: θ δυναμικι ενζργεια του θλεκτρονίου. 

    Πμωσ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε ςτθ ςχζςθ ,2.3- ιςχφει: 

              ⁄⁄  

και 

  
   

     
 

οπότε, θ ςχζςθ ,2.7- γίνεται: 

   
  

     
  {2.8} 

Συνδυάηοντασ τισ εξιςϊςεισ ,2.5- και ,2.8- καταλιγουμε ςτθν εξίςωςθ: 

   
   

   
   
 
 

  
 {2.9} 

θ οποία με υπολογιςμοφσ οδθγεί ςτθν γνωςτι εξίςωςθ (εκφραςμζνθ ςε Joules): 

              
 

  
 {2.10} 

 Με βάςθ τθν εξίςωςθ ,2.10- είναι δυνατόσ ο υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ του θλεκτρονίου 

του ατόμου του υδρογόνου ςε οποιαδιποτε τροχιά. 
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  Με βάςθ τθν εξίςωςθ ,2.9- θ εκπομπι ενζργειασ, υπό μορφι ακτινοβολίασ κατά τθ 

μετάπτωςθ θλεκτρονίου από μια υψθλι ενεργειακι ςτάκμθ   , δίνεται από τθ ςχζςθ: 

   
   

   
   
 (

 

  
  

 

  
 )   {2.11}  

 Με εφαρμογι τθσ εξίςωςθσ Planck       καταλιγουμε ότι θ ςυχνότθτα τθσ 

εκπεμπόμενθσ ακτινοβολίασ δίνεται από τθ ςχζςθ: 

  
   

   
   
 (

 

  
  

 

  
 )        {2.12} 

    Επίςθσ, προκφπτει: 

 

 
 

 

 
 

   

   
    

 (
 

  
  

 

  
 )      {2.13} 

 Το πιο ςυναρπαςτικό ςτθ κεωρία του Bohr είναι ότι θ ςχζςθ ,2.13- επαλθκεφει με μεγάλθ 

ακρίβεια τθν εξίςωςθ που προζκυψε από πειραματικά φαςματοςκοπικά δεδομζνα: 

 

 
    (

 

  
  

 

  
 ) {2.14} 

Αντικακιςτϊντασ τισ τιμζσ των ςτακερϊν ςτθν εξίςωςθ ,2.13- ςε μονάδεσ SI, θ τιμι τθσ 

ςτακεράσ Rydberg (             
     ) αναπαράγεται ακριβϊσ. Δθλαδι, ιςχφει: 

   
   

   
    

 (
 

  
  

 

  
 )            

          {2.15} 

Τζλοσ, οι παραπάνω υπολογιςμοί δεν ιςχφουν ςε πολυθλεκτρονιακά άτομο ςτα οποία, 

πλθν των ελκτικϊν δυνάμεων μεταξφ πυρινα και θλεκτρονίου, υπάρχουν και διθλεκτρονιακζσ 

απϊςεισ. Οι παραπάνω όμωσ εξιςϊςεισ ιςχφουν ςτα υδρογονοειδι ιόντα (ιόντα δθλαδι που 

ζχουν μόνο ζνα θλεκτρόνιο π.χ.               κλπ.) , αν αντί του φορτίου του πυρινα e 

ειςαχκεί ο όροσ Ze, όπου το Η παίρνει τιμζσ 2, 3, 4 κοκ., ανάλογα με το φορτίο του πυρινα. 

    Στθν περίπτωςθ των υδρογονοειδϊν, θ εξίςωςθ ,2.6- παίρνει τθ μορφι: 
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  (
  

 
)       {2.16} 

    Ομοίωσ θ εξίςωςθ ,2.9- γίνεται: 

   
     

   
   

 
 

  
   {2.17} 

και θ ,2.12-: 

   
     

   
   

 (
 

  
  

 

  
 )          {2.18} 

όπου, Η ο ατομικόσ αρικμόσ. 

5.8 Σο ατομικό πρότυπο του Bohr και η κβαντική θεωρία 
Ο Bohr, υιοκζτθςε τισ αντιλιψεισ του Planck για να διατυπϊςει το 1913 το ατομικό 

πλανθτικό πρότυπό του. Πριςε αξιωματικά ότι θ τροχιακι ςτροφορμι του θλεκτρονίου είναι 

κβαντιςμζνθ και ότι ζνα θλεκτρόνιο μεταπθδά από μια υψθλισ ενζργειασ τροχιά ςε μια χαμθλι, 

εκπζμποντασ ζνα φωτόνιο11, χωρίσ να επιτρζπεται το θλεκτρόνιο να βρίςκεται οπουδιποτε 

ανάμεςα ςτισ δφο τροχιζσ. Αυτι θ ακαριαία διαδικαςία μετάβαςθσ του θλεκτρονίου από τθ μια 

τροχιά ςε μια άλλθ είναι γνωςτι ωσ κβαντικό άλμα. Κατ’ αυτό τον τρόπο ερμθνεφτθκε θ 

ςτακερότθτα των ατόμων, κακϊσ και το φάςμα εκπομπισ του ατόμου του υδρογόνου, κζτοντασ, 

ωςτόςο, μια ακόμθ νάρκθ ςτα κεμζλια τθσ Κλαςςικισ Φυςικισ. 

  Τα θλεκτρόνια ςτο μοντζλο του Bohr κινοφνται από τροχιά ςε τροχιά, όπωσ τα καγκουρό 

με πθδιματα (κβαντικά άλματα). Με βάςθ τουσ νόμουσ τθσ ςτατιςτικισ, οριςμζνθ αναλογία από 

κάποιον αρικμό καγκουρό πετάγονται μζςα ςε οριςμζνο χρόνο και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει 

αυτι τθν αναλογία. Ωςτόςο, δεν υπάρχει τίποτα ςτον κόςμο που να επιτρζπει να διακρίνουμε 

ποια πρόκειται να πθδιςουν και ποια όχι. Κακϊσ λοιπόν θ αςυνζχεια ζμπαινε ςτον κόςμο των 

φαινομζνων από τθ μια πόρτα, θ αιτιότθτα ζβγαινε από τθν άλλθ. Ο Einstein αντζδραςε 

βιαιότατα ςτθ ςκζψθ αποκιρυξθσ του αιτιατοφ: «Αν αυτό είναι αλικεια, κα προτιμοφςα να 

ιμουν υποδθματοποιόσ ι υπάλλθλοσ ςε χαρτοπαικτικι λζςχθ, παρά φυςικόσ». 

                                                           
11

  ζνα πακζτο (ςωματίδιο) θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ, που ταξιδεφει με τθν ταχφτθτα του φωτόσ, c. 
Ακτινοβολία ςυχνότθτασ ν, αποτελείται από φωτόνια με ενζργεια hν το κακζνα. 
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 Το μοντζλο του Bohr ενςωματϊνει τθν ζννοια τθσ αςυνζχειασ, ςε εμβζλεια πζραν όςων 

μποροφμε να φανταςτοφμε, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα ςυνιςτά απειλι και για τθν ίδια τθν ιδζα 

του θλεκτρονίου ωσ υλικοφ αντικειμζνου. Αξίηει να ςθμειϊςουμε τθν απόγνωςθ του Schrödinger 

(πατζρα τθσ κβαντομθχανικισ) ςτθν προςπάκειά του να ερμθνεφςει το ατομικό πρότυπο του 

Bohr: «Αν πρόκειται να μείνει όλθ αυτι θ καταραμζνθ ιςτορία των κβαντικϊν αλμάτων, πρζπει να 

λυπάμαι που ζμπλεξα με τθν Κβαντικι Θεωρία». 

   Θ πλανθτικι κεωρία του ατόμου του Bohr είναι λανκαςμζνθ. Το ότι δουλεφει καλά ςτθν 

περίπτωςθ του ατόμου του υδρογόνου και ερμθνεφει με καταπλθκτικι επιτυχία τα φάςματα 

εκπομπισ του είναι μια ατυχισ- ευτυχισ ςυγκυρία. Ατυχισ γιατί τα άτομα με κανζνα τρόπο δεν 

μοιάηουν με πλανθτικά ςυςτιματα και ευτυχισ γιατί αποτζλεςε τθν απαρχι για τθν ανάπτυξθ τθσ 

ςφγχρονθσ (κβαντομθχανικισ) αντίλθψθσ για τθν ατομικι δόμθςθ. Ζτςι, μποροφμε να 

διακρίνουμε δφο περιόδουσ ανάπτυξθσ τθσ Κβαντικισ Κεωρίασ: τθν παλαιά κβαντομθχανικι που 

ςυνδζεται με το ατομικό πρότυπο του Bohr και τθ νζα κβαντομθχανικι που ςυνδζεται κυρίωσ με 

τισ εργαςίασ των Heisenberg και Schrödinger. 

  Σφμφωνα με τθν αρχή τησ αντιςτοιχίασ που διατυπϊκθκε πρϊτα από τον Bohr ζχουμε: 

Η  βαντική Μηχανική συμφων ί μ  την  λασσική Φυσική στο όριο  ου οι κβαντικοί αριθμοί  ίναι  ολύ 

μ γάλοι. 

Δθλαδι, ιςχφει: 

όριο[ βαντική  Φυσική ]  [ λασσική Φυσική] 

    

Για παράδειγμα, ςε θλεκτρόνιο με         , θ διαφορά ανάμεςα ςε δφο διαδοχικζσ 

ενεργειακζσ ςτάκμεσ είναι τόςο μικρι, ϊςτε το αντίςτοιχο ατομικό φάςμα εκπομπισ είναι 

ςυνεχζσ. 

 Αυτό ςθμαίνει ότι θ Κβαντικι Φυςικι δεν περιορίηεται ςτον μικρόκοςμο, αφοφ οι 

προβλζψεισ για τα μακροςκοπικά κβαντικά ςυςτιματα ςυμφωνοφν με τισ αντίςτοιχεσ 

προβλζψεισ τθσ Κλαςςικισ Φυςικισ. 
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5.9 Aρχή τησ ςυμπληρωματικότητασ 

  «Τα ςτοιχεία που λαμβάνονται κάτω από διαφορετικζσ πειραματικζσ ςυνκικεσ δεν 

μποροφν να κατανοθκοφν μζςα ςε μια ενιαία εικόνα, αλλά πρζπει να κεωρθκοφν ωσ 

ςυμπλθρωματικά ςτθν αίςκθςθ ότι μόνο το ςφνολο των φαινομζνων εξαντλεί τισ πικανζσ 

πλθροφορίεσ για τα αντικείμενα.» Αυτι ιταν θ άποψθ του Νiels Bohr θ οποία ζγινε γνωςτι ωσ 

αρχι τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ . Συγκεκριμζνα υποςτιριηε  τθν δυαδικότθτα κφματοσ-

ςωματιδίων του φωτόσ και πολλϊν άλλων ατομικϊν φαινομζνων. Αφετθρία τθσ αρχισ αυτισ 

είναι ότι δεν  μπορεί κανείσ να διακρίνει ικανοποιθτικά μεταξφ τθσ πραγματικισ ςυμπεριφοράσ 

των ατομικϊν αντικειμζνων, και τθσ αλλθλεπίδραςθσ τουσ με τα όργανα μζτρθςθσ που 

χρθςιμοποιοφμε.  

Στθ διάςκεψθ του Solvay του 1930 θ αρχι τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ του Bohr , θ αρχι 

τθσ απροςδιοριςτίασ του Heisenberg και τα κφματα πικανότθτασ του Max Born εμφανίςτθκαν ωσ 

θ ικανοποιθτικότερθ κεωρία για να περιγράψει τα ατομικά φαινόμενα. 

Ο Bohr κεωροφςε ότι οι ιδζεσ του περί ςυμπλθρωματικότθτασ μποροφςαν να επεκτακοφν 

και ςε άλλα πεδία εκτόσ τθσ κβαντικισ φυςικισ.  Ζμεινε πιςτόσ ςτθν αρχι αυτι και αφιζρωςε το 

υπόλοιπο τθσ ηωισ του για να μελετιςει εφαρμογζσ ςτθν επιςτθμολογία, ςτθν Βιολογία  και τθν 

ψυχολογία . Το 1947 τθν αναπαράςτθςε ςτο οικόςθμό του με το ρθτό: Contraria sunt 

complementa που ςθμαίνει: τα αντίκετα είναι ςυμπλθρωματικά, πάνω από τα ςφμβολα τθσ 

ανατολικισ φιλοςοφίασ Γιν και Γιανγκ, όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 20Οικόςημο " Τα αντίθετα είναι ςυμπληρωματικά" 
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5.10 Η ςυμβολή του ςτην πυρηνική φυςική  
Ο Bohr εργάςτθκε κεωρθτικά ςτθν περιγραφι του Ρεριοδικοφ Ρίνακα των ςτοιχείων και 

είχε ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν πυρθνικι διάςπαςθ του ουρανίου. Το 1936 δθμοςίευςε το μοντζλο 

τθσ υγρισ ςταγόνασ του πυρινα (υγροπτωτικό μοντζλο),  παρζχοντασ τθ βάςθ για τον πρϊτο 

κεωρθτικό απολογιςμό τθσ διάςπαςθσ, θ οποία επιλφκθκε ςε ςυνεργαςία με τον John Wheeler το 

1939. Το 1939  ζκανε τθν κρίςιμθ υπόδειξθ ότι θ πυρθνικι διάςπαςθ ιταν πικανότερθ να 

εμφανιςτεί ςτο ςπανιότερο ιςότοπο ουράνιο- 235 από το ςε μεγαλφτερθ αναλογία ςτθν φφςθ 

ουράνιο - 238.  

Ο Niels Bohr είπε ςτον Einstein το 1939,  ότι θ Γερμανίδα πρόςφυγασ, φυςικόσ Lise 

Meitner, είχε διαςπάςει το άτομο του ουρανίου με μικρι απϊλεια μάηασ που είχε μετατραπεί ςε 

ενζργεια. Ρραγματοποίθςε πειράματα, που είχε εμπνευςτεί θ  Meitner από όμοια, αλλά λιγότερο 

αξιόπιςτα, που είχαν γίνει μερικοφσ μινεσ νωρίτερα από τουσ Γερμανοφσ  χθμικοφσ, τουσ Otto 

Hahn και Fritz Strassmann ςτο Βερολίνο. Ο Bohr ςκζφκθκε ότι αν μποροφςε να πραγματοποιθκεί 

μια ελεγχόμενθ αλυςιδωτι αντίδραςθ ςχάςεωσ ατόμων ουρανίου, το αποτζλεςμα κα ιταν μια 

τεράςτια ζκρθξθ. Ο Einstein ιταν πολφ επιφυλακτικόσ αλλά τα εργαςτθριακά πειράματα ςτισ 

Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ απζδειξαν ότι θ ςκζψθ του Bohr ιταν  εφικτι.  

 

5.11  χέδιο Μανχάταν (Manhattan project) 
Το ςχζδιο "Μανχάταν" (Manhattan Project) ιταν ζνα κωδικό όνομα που δόκθκε ςτο 

απόρρθτο μυςτικό αμερικανικό ςχζδιο, για τθν καταςκευι τθσ πρϊτθσ ατομικισ βόμβασ. Το 

ςχζδιο αυτό οργανϊκθκε και εκτελζςτθκε κατά τθν διάρκεια του Β' παγκοςμίου πολζμου και 

ιταν κάτω από τθν επίβλεψθ των Θνωμζνων Ρολιτείων ,  και με ςυμμετοχι του  Καναδά και του 

Θνωμζνου Βαςίλειου. Θ καταςκευι  τθσ πρϊτθσ πυρθνικισ βόμβασ ςτον κόςμο οδιγθςε τθν 

ανκρωπότθτα ςτθν "πυρθνικι εποχι".  Στθν κυριολεξία, το απόρρθτο "ςχζδιο Μανχάταν" υπιρξε 

από τα μεγαλφτερα εγχειριματα όλων των εποχϊν, ζνα ςχζδιο το οποίο ξεπζραςε ςε κόςτοσ, 

μζγεκοσ και φιλοδοξία, οτιδιποτε ςτο παρελκόν. Ξεκινϊντασ από το 1939 και τελειϊνοντασ το 

1945 με τθν καταςκευι 3 πυρθνικϊν βομβϊν, το "ςχζδιο Μανχάταν" κόςτιςε ςτο τότε 

αμερικανικό κράτοσ 2 δισ δολάρια (25 δισ δολάρια ςθμερινζσ τιμζσ, με 90% αυτϊν των χρθμάτων 

να δίνονται ςτισ υποδομζσ (κτίρια, εγκαταςτάςεισ κτλ) και μόλισ το 10% ςτθν ζρευνα και τθν 

τελικά καταςκευι βομβϊν. 
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O Bohr και οι άλλοι Φυςικοί 

6 O Ν. Bohr και οι άλλοι Φυςικοί 
Ο Bohr υπιρξε μακθτισ , κακθγθτισ , ςυνεργάτθσ εξαιρετικϊν προςωπικοτιτων τθσ εποχισ του. 

Σε αυτό το κεφάλαιο κα καταγράψουμε ότι αφορά τθν ςχζςθ του Bohr με άλλουσ  διαπρεπείσ 

φυςικοφσ. 

 

6.1 O Bohr και o Thomson 

Ο Bohr,  τον Μάιο του 1911 (αποδεχόμενοσ  ζνα βραβείο από το ίδρυμα Carlsberg)  πιγε 

να ςυνεχίςει τισ ςπουδζσ του ςτο Cambridge τθσ Αγγλίασ, δίπλα ςτον Sir J. J. Thomson. Ριγε με 

καλζσ ςυςτάςεισ και μεγάλο ενκουςιαςμό όμωσ γριγορα ο ανζμελοσ χαρακτιρασ του 

επαναςτάτθςε ενάντια ςτθν πνιγθρότθτα τθσ αγγλικισ πανεπιςτθμιοφπολθσ. Σε ζνα γράμμα 

ςτουσ δικοφσ του παραπονιόταν ότι ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ του, του παρουςίαςε ζνα «ολόκλθρο 

βιβλίο» με τθν δεοντολογία του ακαδθμαϊκοφ πρωτοκόλλου. Θ φιμθ του Thomson εκείνθ τθν 

εποχι,  είχε ςυγκεντρϊςει ςτο εργαςτιριο πολλοφσ φυςικοφσ και είχε γίνει πολφ μεγάλο για να 

το ελζγχει. Ο Bohr περιζγραφε τθν ατμόςφαιρα του εργαςτθρίου ωσ «μια κατάςταςθ μοριακοφ 

χάουσ» . Ο ίδιοσ ο Thomson δεν ζδειξε ενδιαφζρον για τθν διδακτορικι διατριβι του Bohr, (αν 

και αυτι ιταν βαςιςμζνθ ςτο ζργο του Thomson για τα θλεκτρόνια), θ ςυνεργαςία τουσ όμωσ δεν 

ιταν καλι και ζγινε ακόμα χειρότερθ όταν ο Bohr γφριςε από τθν επίςκεψι του ςτο εργαςτιριο 

του Ernest Rutherford, υπεραςπιηόμενοσ το πλανθτικό άτομο του Ernest Rutherford.  Αυτι ιταν 

και θ ςταγόνα που ξεχείλιςε το ποτιρι.  Ο Rutherford όχι μόνο αμφιςβθτοφςε το ατομικό 

πρότυπο του Τhomson (του κακθγθτι του) αλλά είχε καταφζρει να πείςει  και τον φοιτθτι του 

(τον Ν. Bohr). Με αμοιβαία ςυμφωνία όλων (Thomson, Rutherford, Bohr), ο Bohr αποφάςιςε να 

πάει να δουλζψει με τον Ernest Rutherford, ςτο Ρανεπιςτιμιο Βικτϊρια του Manchester. 

 

6.2 O Bohr και o Rutherford 

O  Ernest Rutherford ςυνάντθςε τον Bohr τον Μάρτιο του 1912, ςτο Cambridge όταν ςε μια 

ςυνάντθςθ παλαιϊν μακθτϊν του Τhomson.  O Bohr είχε πάει ςτο εργαςτιριο του Thomsom, με 

υποτροφία από το ίδρυμα Carlsberg για να ςυμπλθρϊςει τθν κεωρθτικι  εκπαίδευςθ που είχε 

πάρει ςτθν Δανία με τθν εμπειρία του εργαςτθρίου. Το όνομα του Bohr ζκανε εντφπωςθ ςτον 
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Rutherford (εξαιτίασ του διάςθμου δανοφ ποδοςφαιριςτι Θarald Bohr αδελφοφ του Νiels) και τον 

προςκάλεςε να τον επιςκεφτεί ςτο εργαςτιριο του ςτο Manchester. Τον Απρίλιο του 1912, o Bohr 

μετακινικθκε ςτο Manchester, ςτο Ρανεπιςτιμιο Βικτϊρια. Εκείνθ τθν περίοδο ο Ratherford 

μόλισ είχε δθμοςιεφςει τθν εργαςία του, που ουςιαςτικά κατζρριπτε το πρότυπο του Thomson 

για το άτομο. Στθν εργαςία αυτι αποδείκνυε ότι το μεγαλφτερο μζροσ του ατόμου είναι 

ςυγκεντρωμζνο ςτον πυρινα  του ατόμου. Ο Bohr εργάςτθκε με τθν ομάδα του Ratherford και 

χρθςιμοποιϊντασ τθν κβαντικι κεωρία του Planck ανζπτυξε το δικό του ατομικό μοντζλο.   

 

Εικόνα 21Ratherford , Bohr , Mrs. Oliphant, Mrs. Rutherford, Margrethe Bohr
12 

Αν και ςτισ 24 Λουλίου του 1912 ο Βοhr γφριςε ςτθν Κοπεγχάγθ, ο Ratherford ιταν ο 

δάςκαλοσ και το πρότυπο του Bohr τόςο ςτθν προςωπικι του ηωι όςο και για τθν επιςτθμονικι 

του ανζλιξθ. 

                                                           
12 Ρθγι εικόνασ http://photos.aip.org/quickSearch.jsp?qsearch=bohr&group=140 (θμερομθνία 

προςπζλαςθσ 12/02/2013) 

 

 

http://photos.aip.org/quickSearch.jsp?qsearch=bohr&group=140
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Εικόνα 22Niels Bohr (αριςτερά) και  Rutherford (δεξιά) ςτο  Cambridge τον Ιοφνιο του 1923.
13

 

 

Ραρόλο που ιςαν τελείωσ διαφορετικοί ωσ  προςωπικότθτεσ ςυμπακοφςαν και 

εκτιμοφςαν ο ζνασ τον άλλον. Ροτζ δεν υπιρξαν ςτενοί φίλοι, όμωσ τουσ ζνωνε θ μεγάλθ τουσ 

αγάπθ για τθν φυςικι και ςυνζχιςαν να αλλθλογραφοφν μζχρι το 1937 που πζκανε ο Rutherford.  

 

6.3 Μία αληθινή (;)  ιςτορία με τον Έρνεςτ Ράδερφορντ 

Μζςα ςτο πρόγραμμα, μασ είχε γίνει απολφτωσ ξεκάκαρο ότι, οτιδιποτε  επιλζξουμε για 

να χρθςιμοποιιςουμε ςτθν εργαςία μασ από το διαδίκτυο ζπρεπε πριν να το ελζγξουμε ωσ προσ 

τθν εγκυρότθτά του.  Γνωρίηαμε ότι γνϊςεισ και πλθροφορίεσ που προζρχονται από το διαδίκτυο 

για να τισ κεωριςουμε αλθκινζσ  ζπρεπε να τισ αντλοφςαμε από επίςθμουσ ιςτότοπουσ (π.χ των 

                                                           
13

 Ρθγι εικόνασ : http://photos.aip.org/quickSearch.jsp?qsearch=bohr&group=70 (θμερομθνία προςπζλαςθσ 
17/03/2013) 
 
 
 

http://photos.aip.org/quickSearch.jsp?qsearch=bohr&group=70
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βραβείων Νόμπελ http://www.nobelprize.org/,  το ινςτιτοφτο Νiels Bohr http://www.nbi.ku.dk/ 

κτλ), διαφορετικά ζπρεπε κάκε τι να το ελζγχουμε ωσ προσ τθν ορκότθτά του.  

Κατά τθν διάρκεια τθσ ζρευνασ μασ ςε πολλοφσ ιςτότοπουσ βρικαμε τθν παρακάτω 

ιςτορία γνωςτι ωσ το «πρόβλθμα του βαρόμετρου».  Θ   ιςτορία  κζλει τον Ratherford να 

διαιτθτεφει ςτθν διαφωνία  ενόσ  κακθγθτι με τον φοιτθτι του που δεν ιταν άλλοσ από τον Niels 

Bohr. Ελζγξαμε τθν εγκυρότθτα τθσ παρακάτω ιςτορίασ και διαπιςτϊςαμε ότι δεν ιταν αλθκινι.  

Ερευνϊντασ ακόμα περιςςότερο βρικαμε ότι ζκανε τθν εμφάνιςθ τθσ το 1959. Θ ιςτορία αυτι 

τυπϊκθκε για πρϊτθ φορά το 1958 από το «Reader’s Digest» και από τότε ζχει εκδοκεί ςε 

ποικίλεσ παραλλαγζσ με διαφορετικά πρόςωπα εκτόσ από τον Bohr και τον Ratherford. 

Ρροφανϊσ θ ιςτορία αυτι δθλϊνει ότι μια ερϊτθςθ πρζπει να διατυπϊνεται πολφ προςεκτικά 

και ότι θ ςωςτι απάντθςθ ςε μια ερϊτθςθ δεν είναι πάντα τυποποιθμζνθ. Γνωρίηοντασ, λοιπό, 

ότι θ ιςτορία του βαρόμετρου δεν είναι αλθκινι αποφαςίςαμε να τθν ςυμπεριλάβουμε ςτθν 

εργαςία μασ Λδοφ λοιπόν πωσ ζχει: 

  «Ο ςπουδαίοσ νεοηθλανδόσ πυρθνικόσ φυςικόσ Ζρνεςτ άδερφορντ είναι γνωςτόσ ωσ ο 

πατζρασ τθσ πυρθνικισ φυςικισ. Ζκανε καριζρα ςτθν Αγγλία, δίδαξε ςτο Κζιμπριτη και κζρδιςε το 

Νόμπελ Χθμείασ το 1908. 

Πταν ιταν κακθγθτισ ςτο πανεπιςτιμιο, του τθλεφϊνθςε ζνασ ςυνάδελφόσ του και τον 

ρϊτθςε αν ικελε να διαιτθτεφςει ςτο ηιτθμα που είχε προκφψει με τθ βακμολόγθςθ ενόσ 

γραπτοφ Φυςικισ. Ο ςυνάδελφόσ του ιταν αποφαςιςμζνοσ να μθδενίςει το γραπτό ενϊ ο 

φοιτθτισ ιςχυριηόταν ότι κα ζπρεπε να πάρει άριςτα. Στο τζλοσ, ςυμφϊνθςαν να δεχτοφν τθ λφςθ 

που κα ζδινε ζνασ ουδζτεροσ επιδιαιτθτισ και διάλεξαν τον άδερφορντ.  

Ο άδερφορντ δζχτθκε να αναλάβει το ρόλο που του ανζκεςαν, πιγε ςτο γραφείο του 

ςυναδζλφου του και διάβαςε τθν ερϊτθςθ του διαγωνίςματοσ: «Δείξτε πϊσ μποροφμε να βροφμε 

το φψοσ ενόσ ψθλοφ κτιρίου χρθςιμοποιϊντασ ζνα βαρόμετρο.» Θ απάντθςθ του φοιτθτι ιταν: 

«Ραίρνουμε το βαρόμετρο και το ανεβάηουμε ςτο υψθλότερο ςθμείο του κτιρίου, το δζνουμε 

ςτθν άκρθ ενόσ νιματοσ, το κατεβάηουμε μζχρι το επίπεδο του δρόμου, μετά το ξανανεβάηουμε 

και μετράμε το μικοσ του νιματοσ. Το μικοσ του νιματοσ από το δρόμο ωσ τθν κορυφι του 

κτιρίου είναι το φψοσ του κτιρίου». 

http://www.nobelprize.org/
http://www.nbi.ku.dk/
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Ο άδερφορντ είπε, πρϊτα απ' όλα, ότι ο φοιτθτισ είχε κάποιο δίκιο να ηθτά να πάρει 

άριςτα αφοφ ουςιαςτικά είχε δϊςει μια ςωςτι και πλιρθ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ. Από τθν 

άλλθ, αν ζπαιρνε άριςτα για το γραπτό του, κα του ανζβαηε το ςυνολικό του βακμό ςτθ Φυςικι. 

Ζνασ τζτοιοσ υψθλόσ βακμόσ κα πιςτοποιοφςε αντίςτοιχθ γνϊςθ του αντικειμζνου, πράγμα που 

δεν αποδεικνυόταν από τθν απάντθςθ που είχε δϊςει. Γι' αυτό, λοιπόν, ο άδερφορντ πρότεινε 

να δοκεί ςτο φοιτθτι θ ευκαιρία να δϊςει άλλθ μια απάντθςθ. Ππωσ περίμενε, ο ςυνάδελφόσ 

του δζχτθκε αυτι τθ λφςθ, τον εξζπλθξε όμωσ που τθ δζχτθκε κι ο φοιτθτισ. 

Ο άδερφορντ ζδωςε ςτο φοιτθτι ζξι λεπτά να γράψει τθν απάντθςι του ςτθν ερϊτθςθ, 

προειδοποιϊντασ τον ταυτόχρονα ότι θ απάντθςι του κα ζπρεπε να πιςτοποιεί γνϊςθ τθσ 

Φυςικισ. Ρζραςαν πζντε λεπτά και ο φοιτθτισ δεν είχε γράψει οφτε μια λζξθ. Ο άδερφορντ τον 

ρϊτθςε αν ςκόπευε να εγκαταλείψει τθν προςπάκεια αλλά ο φοιτθτισ τοφ απάντθςε: «Πχι, 

απλϊσ ζχω πολλζσ απαντιςεισ και προςπακϊ να ςκεφτϊ ποια είναι θ καλφτερθ». Ο άδερφορντ 

ηιτθςε ςυγγνϊμθ για τθ διακοπι και παρακάλεςε το φοιτθτι να ςυνεχίςει. 

Μζςα ςτο επόμενο λεπτό, ο φοιτθτισ ξεπζταξε μια απάντθςθ που ζλεγε: «Ραίρνω το 

βαρόμετρο ςτθν κορυφι του κτιρίου και ςκφβω πάνω από το κενό. Αφινω το βαρόμετρο να 

πζςει και χρονομετρϊ τθν πτϊςθ του. Στθ ςυνζχεια, χρθςιμοποιϊντασ τον τφπο s=½gt2, 

υπολογίηω το φψοσ του κτιρίου». Αφοφ διάβαςαν τθν απάντθςθ, ο άδερφορντ είπε ότι ο ίδιοσ 

κα ιταν διατεκειμζνοσ να τθ βακμολογιςει με άριςτα και ο ςυνάδελφόσ του ςυμφϊνθςε. 

Κακϊσ ζφευγε από το γραφείο του άλλου κακθγθτι, ο άδερφορντ κυμικθκε που ο 

φοιτθτισ είχε πει ότι προβλθματιηόταν ποια απάντθςθ να διαλζξει, οπότε τον ρϊτθςε ποιεσ ιταν 

οι άλλεσ απαντιςεισ που κα ζδινε ςτο πρόβλθμα. «Να ςασ πω», απάντθςε ο φοιτθτισ. 

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μετριςεισ το φψοσ ενόσ κτιρίου χρθςιμοποιϊντασ ζνα βαρόμετρο. 

Για παράδειγμα, αν λάμπει ο ιλιοσ, παίρνεισ το βαρόμετρο, μετράσ το φψοσ του, το μικοσ τθσ 

ςκιάσ του και το μικοσ τθσ ςκιάσ του κτιρίου και με απλι μζκοδο των τριϊν βρίςκεισ το φψοσ του 

κτιρίου». *ς.ς. Είναι περίπου θ μζκοδοσ που λζγεται ότι χρθςιμοποίθςε ο Καλισ για να μετριςει 

το φψοσ τθσ πυραμίδασ του Χζοπα - όχι βζβαια με βαρόμετρο, αλλά με ανκρϊπινθ ςκιά.+ 

«Εντάξει», είπε ο άδερφορντ. «Και οι άλλεσ λφςεισ;» «Να», είπε ο φοιτθτισ, «υπάρχει μια πολφ 

ςτοιχειϊδθσ μζκοδοσ που κα ςασ αρζςει. Ραίρνουμε το βαρόμετρο κι αρχίηουμε να ανεβαίνουμε 

τα ςκαλιά. Κακϊσ ανεβαίνουμε, χρθςιμοποιοφμε το βαρόμετρο ςαν υποδεκάμετρο και 
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ςθμαδεφουμε ςτον τοίχο κάκε φορά το μικοσ του βαρόμετρου. Πταν κα ζχουμε φτάςει ςτθν 

κορυφι, μετράμε τα ςθμάδια και ζχουμε το φψοσ ςε x μικθ βαρομζτρου». 

«Μια πολφ άμεςθ και μάλλον επίπονθ μζκοδοσ», ςχολίαςε ο άδερφορντ. «Βεβαίωσ. Αν 

κζλετε μια πιο εξεηθτθμζνθ μζκοδο, μπορείτε να δζςετε το βαρόμετρο ςτθν άκρθ ενόσ νιματοσ, 

να το βάλετε να ταλαντεφεται ςαν εκκρεμζσ και να μετριςετε τθν τιμι του g *επιτάχυνςθ 

βαρφτθτασ+ ςτο επίπεδο του δρόμου και ςτθν κορυφι του κτιρίου. Από τθ διαφορά των δφο 

τιμϊν του g, μπορείτε κεωρθτικά να υπολογίςετε το φψοσ του κτιρίου. Επίςθσ, κα μποροφςατε να 

πάρετε το βαρόμετρο ςτο ψθλότερο ςθμείο του κτιρίου, και δεμζνο όπωσ πριν ςτθν άκρθ ενόσ 

νιματοσ να το χαμθλϊςετε μζχρι το επίπεδο του δρόμου και να το βάλετε να ταλαντεφεται ςαν 

εκκρεμζσ, οπότε μπορείτε να υπολογίςετε το φψοσ του κτιρίου από τθν περίοδο τθσ 

μετατόπιςθσ». 

Ο άδερφορντ δεν μποροφςε παρά να ςυμφωνιςει με τισ απαντιςεισ του φοιτθτι. 

«Βεβαίωσ», ςυνζχιςε ο φοιτθτισ, «υπάρχουν και διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι να μάκεισ το 

φψοσ του κτιρίου με ζνα βαρόμετρο. Μςωσ ο καλφτεροσ είναι να πάρεισ το βαρόμετρο ςτο 

υπόγειο, να χτυπιςεισ τθν πόρτα του επιςτάτθ και, όταν ςου ανοίξει, να του πεισ: Αγαπθτζ κφριε, 

ορίςτε ζνα καταπλθκτικό βαρόμετρο. Κα ςασ το κάνω δϊρο, αν μου πείτε ακριβϊσ το φψοσ 

αυτοφ του κτιρίου». 

Σ' αυτό πια το ςθμείο ο άδερφορντ ρϊτθςε το φοιτθτι αν ιξερε τθ ςυμβατικι λφςθ του 

προβλιματοσ. «Και βζβαια τθ γνωρίηω», του απάντθςε ο φοιτθτισ. «Απλϊσ βαρζκθκα ςτο 

ςχολείο και ςτο πανεπιςτιμιο να μου λζνε ςυνζχεια οι κακθγθτζσ πϊσ κα πρζπει να ςκζφτομαι». 

Αυτι θ ςυνάντθςθ ςθματοδότθςε τθν αρχι μιασ γόνιμθσ επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ 

ανάμεςα ςτον άδερφορντ και το φοιτθτι. Το όνομα του φοιτθτι; Νιλσ Μπορ,.». 

6.4 Η ςχολή τησ Κοπεγχάγησ 
 

   O N. Bohr κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ του ωσ διευκυντισ του ινςτιτοφτου Ατομικισ 

Φυςικισ του πανεπιςτθμίου τθσ Κοπεγχάγθσ ςυγκζντρωςε κοντά του πολλοφσ νζουσ 

χαριςματικοφσ επιςτιμονεσ, (ςτθν ςυνζχεια επτά από αυτοφσ τιμικθκαν αργότερα με βραβείο 

Nobel) [Λιοδάκθσ Στ.] και θ Κοπεγχάγθ μετετράπθ ςε επιςτθμονικό κζντρο τθσ εποχισ ανάλογο με 

το πνευματικό κζντρο τθσ Αλεξάνδρειασ των φςτερων ελλθνιςτικϊν χρόνων.  
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Ειδικά κατά τισ δεκαετίεσ  του 1920  και 1930 που ο Μπορ ειςιγαγε τθν ερμθνεία τθσ 

κβαντομθχανικισ  με βαςικά ςτοιχεία τθν αρχι τθσ Συμπλθρωματικότθτασ, που ο ίδιοσ 

διατφπωςε  και τθν αβεβαιότθτασ  (που διατφπωςε ο Χάιηενμπερ)  θ ερμθνεία αυτι ζγινε γνωςτι 

ωσ ερμθνεία τθσ ςχολισ τθσ Κοπεγχάγθσ. 

 

6.5 O Bohr και o Einstein 

Ο Bohr ςυνάντθςε τον Einstein για πρϊτθ φορά ςτθν Γερμανία ςτθν εταιρεία Φυςικισ του 

Βερολίνου το 1920. Ο Einstein δεν ςυμφωνοφςε με τον επιςτθμονικό δρόμο (τθν κβαντικι κεωρία 

και τθν αρχι τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ) που ο Bohr είχε επιλζξει να ακολουκιςει.  

 

Εικόνα 23Bohr & Einstein 

 

Ο άνκρωποσ που δθμιοφργθςε τθν κεωρία τθσ ςχετικότθτασ δεν μποροφςε να δεχκεί ότι 

κεμελιωνόταν μια καινοφργια κεωρία χωρίσ να είναι ςυμβατι με τθν ζννοια τθσ αιτιότθτασ, είχε 

γράψει ςχετικά με αυτό ςτον Μax Born: « Το ηιτθμα τθσ Αιτιότθτασ με ανθςυχεί. Κα μπορζςει 

άραγε θ κβαντικι ςυμπεριφορά να γίνει ςυμβατι με τθν ζννοια Αιτιότθτα;  Δεν κα ικελα 

κακόλου το να εγκαταλείψουμε τελείωσ τθν Αιτιότθτα» [8]. Ο Einstein ζλεγε: «Δεν γίνεται να μθ 
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μποροφμε να ςυμφωνιςουμε ςε μια κοινι γλϊςςα δφο ομοϊδεάτεσ όπωσ εμείσ. Μςωσ κα ζπρεπε 

να ςυμφωνιςουμε ςε κάποιεσ γενικζσ αρχζσ» O Bohr απζρριψε τθν ιδζα. «Κα ιταν θ μεγαλφτερθ 

προδοςία», είπε «το να μποφμε ςε ζνα καινοφργιο βαςίλειο γνϊςεων με προκακοριςμζνα 

ςυμπεράςματα για τθν Αλικεια».   Μετά από λίγα χρόνια ο Bohr ζκανε τθν περίφθμθ διλωςθ: « 

Κάκε μεγάλθ Αλικεια είναι μια διλωςθ το αντίκετο τθσ οποίασ είναι επίςθσ μία μεγάλθ 

Αλικεια».  

O «Ράπασ» τθσ Επιςτιμθσ ικελε να διατθριςει τθν τάξθ και τθν Αιτιότθτα, και ςυνικθηε 

να λζει ότι «ο Κεόσ δεν παίηει ηάρια» αναφερόμενοσ ςτθν κβαντομθχανικι  ενϊ ο μετζπειτα 

«Ρατριάρχθσ» τθσ Κβαντομθχανικισ, διακιρυττε ότι ιταν ζτοιμοσ να ακολουκιςει το ζνςτικτό 

του και πωσ τίποτα δεν είναι ιερό και απαραβίαςτο *8+   

Ο Abraham Pais ζλεγε ότι: «Ο Einstein ιταν ο μεγαλφτεροσ πνευματικόσ αντίπαλοσ του 

Bohr, που ακόμθ και μετά το κάνατό του κα διαφωνοφςε μαηί του όπωσ όταν ιταν ακόμθ εν 

ηωι.» 

Κατά τθν διάρκεια των  δεκαετιϊν του 1920 και 1930 ζμειναν  ιςτορικζσ οι διαμάχεσ του 

Αϊνταιν και του Mπορ. Ο Αϊνςτάιν  με νοθτά πειράματα προςπακοφςε να αποδείξει τθν 

αςυνζπεια τθσ κβαντομθχανικισ αλλά ςε κάκε τζτοια προςπάκεια ο Μπορ κατάφερνε να βρει 

το λάκοσ ςθμείο ςτθν ςυλλογιςτικι του πατζρα τθσ Γενικισ κεωρίασ τθσ Σχετικότθτασ.  Σε 

κάποιο δε από τα νοθτά πειράματα ο Αϊνςτάιν είχε ξεχάςει να εφαρμόςει ζνα βαςικό 

ςυμπζραςμα τθσ Γενικισ Κεωρίασ τθσ Σχετικότθτασ, ςφμφωνα με το οποίο τα ρολόγια 

επιβραδφνονται μζςα ςε ζνα ιςχυρό βαρυτικό πεδίο. 

Αν και επιςτθμονικά διαφωνοφςαν, υπιρχε μεγάλθ εκτίμθςθ ανάμεςα ςτουσ δφο άνδρεσ. Είχαν 

και οι δφο υψθλοφ επιπζδου αίςκθςθ του χιοφμορ και είχαν και οι δφο τουσ εκφραςκεί κατά 

του πολζμου , ιςαν «ομοϊδεάτεσ» , όπωσ ζλεγε ο Einstein  Ο Einstein είχε γράψει για τον Bohr, 

ςτον  Ζρενφεςτ  «Τον ςυμπακϊ πολφ αυτόν τον τφπο, Είναι ζνασ πολφ ευαίςκθτοσ τφποσ και 

τριγυρνάει τον κόςμο ςαν υπνωτιςμζνοσ» . 

 

6.6 O Bohr και o Heisenberg 

Ο Heisenberg ιταν φοιτθτισ και ςυνεργάτθσ  του Bohr. Συναντικθκαν το 1922 κατά τθν 

διάρκεια μιασ διάλεξθσ του Bohr. To 1923 o Heisenberg πιρε το διδακτορικό του και πιγε να 

εργαςκεί μαηί με τον Bohr ςτθν Κοπεγχάγθ. 
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To 1927 o  Heisenberg διατφπωςε τθν «αρχι τθσ αβεβαιότθτασ», χαρακτθριςτικά  αναφζρει 

για τισ ςυνομιλίεσ του με τον Bohr εκείνθ τθν εποχι: «Ενϊ 

οι ςυνομιλίεσ μου με τον Bohr ςυχνά ςυνεχίηονταν μζχρι  πολφ  μετά τα 

μεςάνυχτα και δεν παραγόταν κάποιο ικανοποιθτικό ςυμπζραςμα,  ...  και οι 

δφο μασ καταλιξαμε εντελϊσ εξαντλθμζνοι και ςε μάλλον τεταμζνθ ατμόςφαιρα.»  

 

 

Εικόνα 24Bohr & Heisenberg ςτο ιντιτοφτο του Bohr ςτην Κοπεγχάγη το 1934 

Τθν ίδια χρονιά ζφυγε για να γίνει κακθγθτισ ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Λειψίασ. Θ φιλικι 

ςχζςθ μεταξφ των δφο ανδρϊν ςταμάτθςε τον Σεπτζμβριο του 1941 μετά τθν ιςτορικι ςυνάντθςθ 

των δφο ανδρϊν ςτθν Κοπεγχάγθ. 
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Εικόνα 25από αριςτερά ςτα δεξιά: Bohr, Elisabeth Heisenberg, Heisenberg,  ςτην Αθήνα  (άγνωςτη ημερομηνία). 

 

6.6.1 Η ςυνάντηςη των  Bohr και Heisenberg ςτην Κοπεγχάγη το 1941 

Το 1941 ο γερμανικόσ ςτρατόσ είχε κατακτιςει το μεγαλφτερο μζροσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ 

και ο Heisenberg αποδζχεται να μιλιςει ςε ζνα γερμανικό πολιτιςτικό ίδρυμα ςτθν υπό 

γερμανικι κατοχι Κοπεγχάγθ. Κατά τθν διάρκεια τθσ παραμονισ του  ςυνάντθςε το Niels Bohr . Θ 

ςυνάντθςθ ζγινε μεταξφ 15-21 Σεπτεμβρίου του 1941. Δεν υπάρχει καμιά  ςφγχρονθ καταγραφι 

του τι ειπϊκθκε κατά τθν διάρκεια τθσ ςυνάντθςισ τουσ. Πμωσ ο Bohr ιταν πολφ αναςτατωμζνοσ 

μετά από αυτιν τθν ςυνάντθςθ.   

Το 1956 ο Ελβετόσ δθμοςιογράφοσ Robert Jungk ζγραψε το βιβλίο «Brighter than a 

Thousand Suns» ςχετικά με αυτιν τθν ςυνάντθςθ. Το 1957 το βιβλίο μεταφράςτθκε ςτα δανζηικα  

και το 1958 ςτα αγγλικά. Αυτζσ οι μεταφράςεισ περιείχαν ζνα απόςπαςμα από επιςτολι  του 

Heisenberg ςτον Jungk,  ςτθν οποία κατζγραφε τισ αναμνιςεισ του από τθν ςυνάντθςθ14. Ο Bohr 

όταν διάβαςε το βιβλίο μεταφραςμζνο ςτα δανικά ςυνζταξε μια απάντθςθ προσ τον Heisenberg. 

Επειδι δεν ικελε να πλθγϊςει τον Heisenberg και τθν οικογζνειά του αποφάςιςε να μθν τθν 

δθμοςιοποιιςει. Για ιςτορικοφσ λόγουσ ςυνζχιηε να καταγράφει τισ αναμνιςεισ του από αυτι τθν 

                                                           
14

 http://www.aip.org/history/heisenberg/bohr-heisenberg-meeting.htm 
 

http://www.aip.org/history/heisenberg/bohr-heisenberg-meeting.htm
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ςυνάντθςθ. Δεν τα ζςτειλε ποτζ ςτον  Heisenberg αλλά και δεν δζχκθκε να τα δθμοςιοποιιςει. Το 

1962 που πζκανε ο Bohr, θ οικογζνειά του τα ςφράγιςε μαηί με άλλα προςωπικά του ζγραφα. 

Υπιρξαν πολλζσ ςυηθτιςεισ ςχετικά με το τι ειπϊκθκε ςε αυτιν τθν ςυνάντθςθ. Οι 

ςυηθτιςεισ αυτζσ κορυφϊκθκαν όταν το κεατρικό ζργο «Copenhagen» του κεατρικοφ  

ςυγγραφζα- δθμοςιογράφου Michael Frayn  απζςπαςε το βραβείο Τony. Στο κεατρικό ζργο 

τίκενται ερωτιματα όπωσ: «Τι πίςτευε ο Heisenberg ότι κα μποροφςε να γίνει, και τι κα ζπρεπε 

να γίνει, για ατομικζσ βόμβεσ;», «Τι ικελε ο Heisenberg από τον Bohr;» Οι ερωτιςεισ αυτζσ 

ζφεραν ςτθν επιφάνεια ιςχυρά ςυναιςκιματα και ηθτιματα που αφοροφςαν  τθ ναηιςτικι 

Γερμανία και τον πυρθνικό πόλεμο. Αποτζλεςμα όλων αυτϊν ιταν θ απόφαςθ τθσ  οικογζνειασ 

του Bohr να ανοίξει τα αρχεία του Bohr τον Φεβρουάριο του 2002, δζκα χρόνια πριν από τουσ 

ςυνικεισ περιοριςμοφσ 50 ετϊν. Τα ζντεκα ζγγραφα είναι πλζον διακζςιμα ςτο διαδίκτυο, ςτα 

δανικά και ςε αγγλικι μετάφραςθ.  

 

6.6.2 Επιςτολέσ Bohr & Heisenberg, 

Υπιρξε μεγάλο ενδιαφζρον ςχετικά με τα κίνθτρα και τθν ςυηιτθςθ που είχαν ο 

Heisenberg και ο Ν. Βohr το 1941, με αποκορφφωμα το βραβευμζνο ζργο «Κοπεγχάγθ» του 

Βρετανοφ κεατρικοφ ςυγγραφζα Μάικλ Φρζιν.  Τι πίςτευε ο Heisenberg ότι κα μποροφςε και κα 

ζπρεπε να γίνει, για τισ ατομικζσ βόμβεσ; Τι ικελε από τον Bohr; Ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυηιτθςθσ 

που γινόταν, θ οικογζνεια Bohr αποφάςιςε να απελευκερϊςει τα ζγγραφα από το προςωπικό 

του αρχείο ςτο κοινό το Φεβρουάριο του 2002, δζκα χρόνια πριν από τουσ ςυνικεισ 

περιοριςμοφσ 50 ετϊν τθν πρόςβαςθ ςτα ιδιωτικά αρχειακά ζγγραφα. Τα ζντεκα ζγγραφα είναι 

πλζον διακζςιμα ςτο διαδίκτυο ςε αγγλικι μετάφραςθ. Υπάρχουν επίςθσ  και ζγγραφα που 

δθμοςιεφτθκαν από το γιο του Heisenberg. 

Ακολουκοφν  τρεισ επιςτολζσ από τα αρχεία του Bohr. Στο αριςτερό μζροσ του πίνακα το 

κείμενο είναι ςτα αγγλικά και ςτα δεξιά θ απόδοςι του ςτα ελλθνικά. 

Document 1 

Draft of letter from Bohr to Heisenberg, 
never sent. 

Ζγγραφο 1ο 
 
Σχζδιο  επιςτολισ από τον Bohr ςτον 
Heisenberg, ποτζ δεν ςτάλκθκε. 
 



 

70 

 

 
In the handwriting of Niels Bohr's assistant, 
Aage Petersen. 

 
Undated, but written after the first 
publication, in 1957, of the Danish 
translation of Robert Jungk, Heller als 
Tausend Sonnen, the first edition of Jungk's 
book to contain Heisenberg's letter. 

 

Three numbered pages.15 
 

Dear Heisenberg,16 

I have seen a book, “Stærkere end tusind 
sole” *“Brighter than a thousand suns”+ by 
Robert Jungk, recently published in Danish, 
and I think that I owe it to you to tell you 
that I am greatly amazed to see how much 
your memory has deceived you in your 
letter to the author of the book, excerpts of 
which are printed in the Danish edition. 

 

 

Personally, I remember every word of our 
conversations, which took place on a 
background of extreme sorrow and tension 
for us here in Denmark. In particular, it 
made a strong impression both on 
Margrethe and me, and on everyone at the 
Institute that the two of you spoke to, that 
you and Weizsäcker expressed your definite 
conviction that Germany would win and 

 
 
 
Γραμμζνο ςτο χζρι από τον βοθκό του 
Nielws Bohr Aage Petersen. 
 
 
χωρίσ θμερομθνία, αλλά γραμμζνο μετά 
τθν πρϊτθ δθμοςιεφςθ, το 1957, ςτα 
Δανικά του βιβλίου του Robert Jungk 
‘’Φωτεινότερο από χίλιουσ ιλιουσ’’, θ 
πρϊτθ ζκδοςθ του βιβλίου του Jungk 
περιζχει επιςτολι του Heisenberg 
 
 
Τρεισ αρικμθμζνεσ  ςελίδεσ 
 
Αγαπθτζ Χάιηενμπεργκ, 
 

‘Εχω δει ζνα βιβλίο, 
“Stærkere end tusind sole” *‘’Φωτεινότερο 
από χίλιουσ ιλιουσ’’+ από τον Robert Jungk, 
που πρόςφατα εκδόκθκε ςτθν Δανία, και 
νομίηω ότι ςου το χρωςτάω να ςου πω ότι 
είμαι ιδιαίτερα ζκπλθκτοσ βλζποντασπόςο 
θ μνιμθ ςου ςε ζχει εξαπατιςει ςτο 
γράμμα ςου προσ τον ςυγγραφζα του 
βιβλίου, αποςπάςματα του οποίου είναι 
τυπωμζνα ςτθν Δανικι ζκδοςθ. 
 
 
 

Ρροςωπικά, κυμάμαι κάκε λζξθ από τισ 
ςυηθτιςεισ μασ, οι οποίεσ ζγιναν με φόντο 
μεγάλθσ λφπθσ και ζνταςθσ για εμάσ εδϊ 
ςτθν Δανία. Λδιαίτερα, ζκανε ιδιαίτερθ 
εντφπωςθ τόςο ςτθν Μαργκρζτε όςο και ςε 
εμζνα, αλλά και ςε όλουσ ςτο ινςτιτοφτο με 
τουσ οποίουσ εςείσ οι δφο μιλιςατε, το ότι 
εςφ και ο Weizsäcker εκφράςατε τθν 
ακλόνθτθ πεποίκθςθ ότι θ Γερμανία κα 
κζρδιηε και ότι ιταν ωσ εκ τοφτου αρκετά 

                                                           
15

 http://nba.nbi.dk/papers/docs/cover.html 
 
16

http://nba.nbi.dk/papers/docs/d01tra.htm 
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that it was therefore quite foolish for us to 
maintain the hope of a different outcome 
of the war and to be reticent as regards all 
German offers of cooperation. I also 
remember quite clearly our conversation in 
my room at the Institute, where in vague 
terms you spoke in a manner that could 
only give me the firm impression that, 
under your leadership, everything was 
being done in Germany to develop atomic 
weapons and that you said that there was 
no need to talk about details since you 
were completely familiar with them and 
had spent the past two years working more 
or less exclusively on such preparations. I 
listened to this without speaking since [a] 
great matter for mankind was at issue in 
which, despite our personal friendship, we 
had to be regarded as representatives of 
two 

 

 

[NEW PAGE] 2 

sides engaged in mortal combat. That my 
silence and gravity, as you write in the 
letter, could be taken as an expression of 
shock at your reports that it was possible to 
make an atomic bomb is a quite peculiar 
misunderstanding, which must be due to 
the great tension in your own mind. From 
the day three years earlier when I realized 
that slow neutrons could only cause fission 
in Uranium 235 and not 238, it was of 
course obvious to me that a bomb with 
certain effect could be produced by 
separating the uraniums. In June 1939 I had 
even given a public lecture in Birmingham 
about uranium fission, where I talked about 
the effects of such a bomb but of course 
added that the technical preparations 
would be so large that one did not know 
how soon they could be overcome. If 
anything in my behaviour could be 

χαηό για εμάσ να διατθριςουμε τθν ελπίδα 
διαφορετικισ ζκβαςθσ του πολζμου και να 
είμαςτε εχζμυκοι όςον αφορά όλεσ τισ 
γερμανικζσ προτάςεισ για ςυνεργαςία. 
Ακόμα κυμάμαι αρκετά κακαρά τθν 
ςυηιτθςι μασ ςτο δωμάτιό μου ςτο 
ινςτιτοφτο, όπου με αςαφείσ όρουσ 
μίλθςεσ με τζτοιο τρόπο που μποροφςε να 
μου δϊςει τθν ακλόνθτθ εντφπωςθ πωσ, 
υπό τθν θγεςία ςου, όλα γίνονταν ςτθν 
Γερμανία με ςκοπό να αναπτφξουν ατομικά 
όπλα και ότι είπεσ πωσ δεν υπιρχε ανάγκθ 
να μιλιςουμε για λεπτομζρειεσ από τθν 
ςτιγμι που ιςουν ολοκλθρωτικά οικείοσ με 
αυτά και είχεσ ξοδζψει τα δφο 
προθγοφμενα χρόνια να εργάηεςαι 
περιςςότερο θϋ λιγότερο αποκλειςτικά 
πάνω ςε αντίςτοιχεσ προετοιμαςίεσ. 
Άκουςα αυτό χωρίσ να μιλάω από τθν 
ςτιγμι που ζνα εξαιρετικό γεγονόσ για τθν 
ανκρωπότθτα ιταν το κζμα ςτο οποίο, 
παρά τθν προςωπικι μασ φιλία, ζπρεπε να 
κεωρθκοφμε ωσ αντιπρόςωποι των δφο 

 
*Καινοφργια ςελίδα+ 2 

 
πλευρϊν που εμπλζκονται ςε κνθτι 
αντιπαράκεςθ. Πτι θ ςιωπι μου και θ 
βαρφτθτα, όπωσ γράφεισ ςτο γράμμα, 
μποροφςαν να παρκοφν ωσ ζκφραςθ 
ςοκ ςτισ αναφορζσ ςου ότι θ δυνατότθτα 
να φτιάξουμε μια ατομικι βόμβα είναι μια 
αρκετά περίεργθ παρεξιγθςθ, θ οποία 
πρζπει να δθμιουργικθκε εξ αιτίασ τθσ 
μεγάλθσ ζνταςθσ ςτο μυαλό ςου. Από 
εκείνθ τθν θμζρα τρία χρόνια νωρίτερα 
όταν ςυνειδθτοποίθςα ότι τα αργά 
νετρόνια μποροφςαν μόνο να προκαλζςουν 
διάςπαςθ ςτο ουράνιο 235 και όχι ςτο 238, 
ιταν εννοείται φανερό για μζνα ότι μια 
βόμβα με ςυγκεκριμζνθ επίδραςθ κα 
μποροφςε να παραχκεί με τον διαχωριςμό 
των ουρανίων. Τον Λοφνιο του 1939 είχα 
δϊςει ακόμα και διάλεξθ δθμοςίωσ ςτο 
Μπζρμιγχαμ αναφορικά με τθν διάςπαςθ 
του ουρανίου, όπου μίλθςα για τισ 
επιπτϊςεισ μιασ τζτοιασ βόμβασ αλλά 
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interpreted as shock, it did not derive from 
such reports but rather from the news, as I 
had to understand it, that Germany was 
participating vigorously in a race to be the 
first with atomic weapons. 

 

 

 

Besides, at the time I knew nothing about 
how far one had already come in England 
and America, which I learned only the 
following year when I was able to go to 
England after being informed that the 
German occupation force in Denmark had 
made preparations for my arrest. 

All this is of course just a rendition of what I 
remember clearly from our conversations, 
which subsequently were naturally the 
subject of thorough discussions at the 
Institute and with other trusted friends in 
Denmark. It is quite another matter that, at 
that time and ever since, I have always had 
the definite impression that you and 
Weizsäcker 

[NEW PAGE] 3 

had arranged the symposium at the 
German Institute, in which I did not take 
part myself as a matter of principle, and the 
visit to us in order to assure yourselves that 
we suffered no harm and to try in every 
way to help us in our dangerous situation. 

This letter is essentially just between the 
two of us, but because of the stir the book 
has already caused in Danish newspapers, I 
have thought it appropriate to relate the 
contents of the letter in confidence to the 
head of the Danish Foreign Office and to 
Ambassador Duckwit. 

βζβαια προςζκεςα ότι οι τεχνικζσ 
προετοιμαςίεσ κα ιταν τόςο μεγάλεσ ϊςτε 
κανείσ δεν κα ιξερε πόςο ςφντομα κα 
μποροφςαν να ξεπεραςτοφν. Εάν κάτι ςτθν 
ςυμπεριφορά μου κα μποροφςε να 
ερμθνευτεί ςαν ςοκ, δεν κα πιγαηε από 
τζτοιεσ αναφορζσ αλλά μάλλον από τα νζα, 
όπωσ ζπρεπε να το είχα καταλάβει, ότι θ 
Γερμανία ςυμμετείχε ζντονα ςε ζνα αγϊνα 
για να είναι θ πρϊτθ που κα είχε ςτα χζρια 
τθσ ατομικά όπλα. 
Εξάλλου, κατά τθν περίοδο που δεν 
γνϊριηα τθν πρόοδο που είχε ςθμειωκεί 
ςτθν Αγγλία και ςτθν Αμερικι, πράγμα το 
οποίο ζμακα τθν επόμενθ χρονιά όταν 
μποροφςα να πάω ςτθν Αγγλία αφοφ είχα 
ενθμερωκεί ότι θ Γερμανικι κατοχικι 
δφναμθ ςτθν Δανία είχε κάνει 
προετοιμαςίεσ για τθν ςφλλθψι μου. 
Πλα αυτά είναι φυςικά απλϊσ μια 
απόδοςθ του τι κυμάμαι κακαρά από τισ 
ςυηθτιςεισ μασ, οι οποίεσ μεταγενζςτερα 
ιταν φυςικά το κεντρικό κζμα 
εξονυχιςτικϊν ςυηθτιςεων ςτο ινςτιτοφτο 
και με άλλουσ ζμπιςτουσ φίλουσ ςτθν 
Δανία. Είναι αρκετά διαφορετικό κζμα ότι, 
από εκείνθ τθ ςτιγμι και από τότε, πάντα 
είχα τθν ακλόνθτθ εντφπωςθ ότι εςφ και 
ο Weizsäcker 
*Καινοφρια ςελίδα+ 3 

είχατε κανονίςει το ςυμπόςιο ςτο 
γερμανικό ινςτιτοφτο, ςτο οποίο δεν πιρα 
μζροσ ο ίδιοσ ωσ κζμα αρχϊν, και θ 
επίςκεψθ ςε εμάσ ζγινε με ςκοπό να ςασ 
βεβαιϊςει πωσ δεν υποφζραμε και να 
προςπακιςετε με κάκε τρόπο να μασ 
βοθκιςετε ςτθν επικίνδυνθ κατάςταςθ 
που βριςκόμαςταν. 
Αυτό το γράμμα μζνει ουςιαςτικά μεταξφ 
μασ, αλλά εξ αιτίασ τθσ ταραχισ που ζχει 
ιδθ προκαλζςει το βιβλίο ςτισ δανικζσ 
εφθμερίδεσ, το ζχω ςκεφτεί μάλιςτα να 
διθγθκϊ τα περιεχόμενα του γράμματοσ 
εμπιςτευτικά ςτον επικεφαλισ του Δανικοφ 
Υπουργείου Εξωτερικϊν και ςτον 
πρζςβθ Duckwitz. 
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Document 3 

Second draft of congratulatory letter for 
Heisenberg's 60th birthday, never sent. 
 
 
Typewritten. 
 
One page.17

 
Translation. 

  
30.11.61 
  
Dear Heisenberg, 

On the occasion of your 60th 
birthday, when you can look back on a life’s 
work which has in such rich measure 
contributed to the development of the 
physical sciences in our time, all of us here 
in Copenhagen send you our most heartfelt 
congratulations. In particular, I think of 
everything you achieved during the years 
when it was our great pleasure to have you 
as a colleague at the Institute, and in the 
Festschrift that you will receive on your 
birthday, I have tried to evoke some of the 
memories from that time, but that does not 
mean that I have forgotten everything that 
has happened since and in which you have 
played such a leading role. We have all 
followed your bold thoughts in recent years 
with excitement and look forward to 
hearing more about them when, as you told 
me in Brussels, you come to Copenhagen 
for a visit in the spring. 

 
 
In recent years I have become 

increasingly engaged with historical 
questions, and as I think I told you, as a first 
effort I have just completed an account of 
my recollections of Rutherford and of the 
developments which his discovery of the 
atomic nucleus led to and which I look 

ζγγραφο 3 
Δεφτερο ςχζδιο ςυγχαρθτιρια επιςτολι για 
τα 60α γενζκλια του Heisenberg, ποτζ δεν 
ςτάλκθκε. 
Γραφομθχανι. 
Μία ςελίδα. 
Μετάφραςθ. 
 
 
30.11.61 
 
 
Αγαπθτζ μου Heisenberg, 
 Με τθν ευκαιρία των εξθκοςτϊν ςου 
γενεκλίων, όπου πλζον μπορείσ να 
κοιτάξεισ πίςω ςτουσ κόπουσ μιασ ηωισ, 
που ςυνζβαλαν ςε τόςο μεγάλο βακμό 
ςτθν ανάπτυξθ των φυςικϊν επιςτθμϊν τθσ 
εποχισ μασ, όλοι μασ εδϊ ςτθν Κοπεγχάγθ 
ςου ςτζλνουμε τα πιο εγκάρδιά μασ 
ςυγχαρθτιρια. Συγκεκριμζνα, ςκζφτομαι 
όλα όςα πζτυχεσ ςτθ διάρκεια των ετϊν 
που ιταν χαρά μασ να ςε ζχουμε ωσ 
ςυνάδελφο ςτο Λνςτιτοφτο, και ςτον 
τιμθτικό τόμο που κα λάβεισ ςτα γενζκλιά 
ςου προςπάκθςα να ανακαλζςω μερικζσ 
από τισ αναμνιςεισ εκείνου του καιροφ, 
αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι ζχω ξεχάςει 
όλα όςα ςυνζβθςαν από τότε και ςτα 
οποία ζπαιξεσ τόςο θγετικό ρόλο. 
Ακολουκιςαμε όλοι τισ τολμθρζσ ςου 
ςκζψεισ τα τελευταία χρόνια με 
ενκουςιαςμό και ανυπομονοφμε να 
ακοφςουμε περιςςότερα γι’ αυτζσ όταν, 
όπωσ μου είπεσ ςτισ Βρυξζλλεσ, ζρκεισ ςτθν 
Κοπεγχάγθ για μια επίςκεψθ τθν άνοιξθ.  
Τα τελευταία χρόνια αςχολικθκα όλο και 
περιςςότερο με ιςτορικά ερωτιματα, και 
όπωσ νομίηω ότι ςου είπα, ςαν μία πρϊτθ 
προςπάκεια ολοκλιρωςα μόλισ ζναν 
απολογιςμό των αναμνιςεϊν μου από τον 
Rutherford και από τισ εξελίξεισ ςτισ οποίεσ 
οδιγθςε θ ανακάλυψθ του ατομικοφ 

                                                           
17

 http://nba.nbi.dk/papers/docs/cover.html 
 

http://nba.nbi.dk/papers/docs/cover.html


 

74 

forward to being able to send to you soon. 
 
I hope that, when we meet again, 

we shall also find the opportunity to talk a 
little about our experiences throughout the 
many years, not least during the war, when 
the long separation between the countries 
gave rise to different views of events and 
endeavours. 

 
Margrethe and I send Elisabeth and 

you and your children our fondest greetings 
and warmest wishes for many happy years. 
Your devoted18 

πυρινα και τισ οποίεσ ανυπομονϊ να 
μπορζςω να ςτισ ςτείλω ςφντομα. 
Ελπίηω ότι, όταν ξαναςυναντθκοφμε, κα 
βροφμε επίςθσ τθν ευκαιρία να μιλιςουμε 
λίγο για τισ εμπειρίεσ μασ μζςα ςτα πολλά 
χρόνια, ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια του 
πολζμου, όπου ο μεγάλοσ χωριςμόσ μεταξφ 
των χωρϊν ανζπτυξε διαφορετικζσ 
αντιλιψεισ για τα γεγονότα και τισ 
προςπάκειεσ.  
Θ Μαργκρζτε και εγϊ ςτζλνουμε ςτθν 
Ελίηαμπεκ, εςζνα και τα παιδιά ςου τα πιο 
κερμά μασ χαιρετίςματα και ευχζσ για 
χρόνια πολλά κι ευτυχιςμζνα. 
Δικόσ ςου 
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4.Translation.19 

  
       WERNER HEISENBERG 
München 23 
Rheinlandstrasse 1 
  
 
22.12.61. 
  
Dear Bohr! 

Please accept my cordial thanks for 
your congratulations and the article about 
the genesis of quantum mechanics, which 
reminded me so vividly of the wonderful 
time at your Institute and of all that I was 
able to learn from you. How much physics 
has changed since those days! It strikes me 
as almost strange to take part once again, 
as recently in Brussels, in the battle of 
opinions and carefully to weigh the various 
contradictory arguments, just as we did 30 
years ago in Copenhagen. The young 
physicists watch this with some 
amazement, since they have probably 
become used to the notion that, in the end, 
if only sufficiently many physicists are 
placed at sufficiently big machines, then 
everything will fall into place in the end. But 
this letter is not meant to be an elegy; on 
the contrary, I 

  
 
 
 
 
[NEW PAGE, REVERSE] 

  
greatly enjoyed the discussions in Brussels 
and most particularly because you were 
there, too. By the way, I have since had yet 
a special pleasure: the relative parity of the 
Sigma and Lambda particles, about which I 
disagreed with Salam and others in Aix en 

                                 
 4. Μετάφραςθ                                  
                      
    ΒΕΝΕ ΧΑΜϋΗΕΝΜΡΕΓΚ 

Μόναχο 23 

  

Rheinlandstrasse (ζινλαντςτραςε) 1 
  

22.12.61 
  

Αγαπθτζ Μπορ! 
 Σε ευχαριςτϊ εγκάρδια για τα 
ςυγχαρθτιριά ςου και για το άρκρο για τθν 
γζνεςθ τθσ κβαντικισ μθχανικισ, το οποίο 
μου κφμιςε τόςο ζντονα τισ υπζροχεσ 
ςτιγμζσ ςτο Λνςτιτοφτο ςου και όλα όςα 
μπόρεςα να μάκω από εςζνα. Ρόςο πολφ 
ζχει αλλάξει θ φυςικι από εκείνεσ τισ 
μζρεσ! Μου φαίνεται ςχεδόν περίεργο το 
να παίρνω μζροσ για μία ακόμα φορά, 
όπωσ πρόςφατα ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτθν μάχθ 
απόψεων και να ηυγίηω (ςκζφτομαι 
προςεκτικά) τα διάφορα αντιφατικά 
επιχειριματα, όπωσ ακριβϊσ κάναμε πριν 
30 χρόνια ςτθν Κοπεγχάγθ. Οι νζοι φυςικοί 
το βλζπουν αυτό με καυμαςμό, δεδομζνου 
ότι κατά πάςα πικανότθτα ζχουν ςυνθκίςει 
ςτθν ιδζα ότι, ςτο τζλοσ, αν απλϊσ πολλοί 
φυςικοί τοποκετοφνταν επαρκϊσ ςε 
επαρκϊσ μεγάλα μθχανιματα, τότε όλα κα 
κυλοφςαν ομαλά και χωρίσ προβλιματα 
ςτθν τελικι. Αλλά αυτό το γράμμα δεν 
είναι γραμμζνο ϊςτε να αποτελζςει 
ελεγεία (είδοσ ζργου με κρθνθτικό 
χαρακτιρα)  · αλλά αντικζτωσ, εγϊ 
  

*Καινοφργια ςελίδα, ςυνζχεια από πίςω+ 
  

απόλαυςα πολφ τισ ςυηθτιςεισ ςτισ 
Βρυξζλλεσ και ιδιαίτερα επειδι ιςουν και 
εςφ εκεί. Ραρεμπιπτόντωσ, είχα από τότε 
ακόμθ μια ιδιαίτερθ απόλαυςθ: θ ςχετικι 
ιςοτιμία των ςίγμα και λάμδα ςωματιδίων, 
για το οποίο διαφϊνθςα με τον Σάλαμ και 
άλλουσ ςτθν Αιξ αν Ρροβάνσ και ςτισ 
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Provence and Brussels, has in the meantime 
been measured in California, and it turns 
out to be odd, just as it came out in Dürr’s 
and my calculations. Thus, we now begin to 
understand the complicated spectrum of 
elementary particles. 
 
 

I hope that you are in good health 
and that at the turn of the year you can 
enjoy the visits from the entire family, 
children and grandchildren. 

With many cordial greetings, also 
from Elisabeth and the children 
 
Yours  Werner 
 

Βρυξζλλεσ, ζχει ςτο μεταξφ μετρθκεί ςτθν 
Καλιφόρνια, και κατζλθξε να είναι περιττόσ 
αρικμόσ, ακριβϊσ όπωσ προζκυψε από 
τουσ υπολογιςμοφσ του Ντουρ και τουσ 
δικοφσ μου. Ζτςι, τϊρα αρχίηουμε να 
καταλαβαίνουμε το περίπλοκο φάςμα των 
ςτοιχειωδϊν ςωματιδίων. 
  

 Ελπίηω να είςαι καλά και ότι ςτο τζλοσ του 
χρόνου (ςτθν αλλαγι του χρόνου) να 
ευχαριςτθκείσ τισ επιςκζψεισ από όλθ τθν 
οικογζνεια, τα παιδιά και τα εγγόνια. 
 Με πολλοφσ εγκάρδιουσ 
χαιρετιςμοφσ, επίςθσ από τθν Ελίηαμπεκ 
και τα παιδιά 
  

Δικόσ ςου Βζρνερ 
  

 

 

6.7 O Bohr και o Dirac 

Ο Ντιράκ ζγραψε κάποτε για τισ ςυηθτιςεισ που είχε με τον Bohr: «Καφμαηα πολφ τον 

Bohr, μου φαινόταν ότι απ' όςουσ είχα γνωρίςει αυτόσ ιταν ο άνκρωποσ με τθ βακφτερθ ςκζψθ. 

Οι ςκζψεισ του είχαν ζνα ζντονα φιλοςοφικό χαρακτιρα. Δεν τισ καταλάβαινα εντελϊσ, αν και 

αγωνιηόμουνα ςκλθρά γι' αυτό.... Είμαι ευτυχιςμζνοσ που είχα αυτιν τθ ςτενι ςφνδεςθ μαηί 

του.» 

6.8 O Bohr και o B. G. Casimir 

Ο B. G. Casimir ζγραψε κάποτε τα εξισ περιγράφοντασ πωσ ιταν όταν δοφλευε με τον 

Bohr ςτο Λνςτιτοφτο του. «Ακόμα και ο Bohr που ςυγκεντρωνόταν πιο ζντονα και είχε 

περιςςότερθ αντοχι από οποιοιδιποτε από μασ, ζψαχνε για χαλάρωςθ ςτουσ γρίφουσ, τα 

ςταυρόλεξα, ςτον ακλθτιςμό, και ςτισ περιπαικτικζσ ςυηθτιςεισ.» 
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7 The Niels Bohr Institute 
 

 

Εικόνα 26"The Niels Bohr Institute "
20

 

Το 1916, ο Niels Bohr διορίςτθκε κακθγθτισ τθσ κεωρθτικισ φυςικισ ςτο Ρανεπιςτιμιο 

τθσ Κοπεγχάγθσ. Οι χϊροι εργαςίασ ιταν μάλλον ανεπαρκείσ: υπιρχε ζλλειψθ αικουςϊν και 

εργαςτθρίων. Ραρά το νεαρό τθσ θλικίασ του, πιγε ςτο Ρανεπιςτιμιο και το κοινοβοφλιο τθσ 

Δανίασ και ηιτθςε να του επιτραπεί να καταςκευάςει ζνα νζο ινςτιτοφτο. Το ζργο εγκρίκθκε ςτο 

τζλοσ του 1918 και Μάρτιο 1921 και ονομάςτθκε επίςθμα: «The University of Copenhagen’s 

Institute for Theoretical Physics», εν ςυντομία όμωσ το αποκαλοφςαν «The Niels Bohr Institute». 

Το 1965 μετονομάςκθκε επίςθμα πλζον ςε «The Niels Bohr Institute». Το ιντιτοφτο ζγινε ςφντομα 

πόλοσ ζλξθσ για πολλοφσ ερευνθτζσ που αργότερα τιμικθκαν με  Nobel. 

O αδελφόσ Niels Bohr, ο Harald Bohr, ιταν διακεκριμζνοσ μακθματικόσ ςτθ Δανία και το 

1930 διορίςτθκε κακθγθτισ των μακθματικϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Κοπεγχάγθσ . Ο Niels Bohr 

πρότεινε το ινςτιτοφτο των μακθματικϊν να χτιςτεί δίπλα ςτο ινςτιτοφτο τθσ κεωρθτικισ 

                                                           
20

 Ρθγι εικόνασ : http://www.nbi.ku.dk/english/www/niels/bohr/institutet/ 
 

http://www.nbi.ku.dk/english/www/niels/bohr/institutet/
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φυςικισ. Υπιρχαν και δυο πρακτικά πλεονεκτιματα: Τα δφο νζα ινςτιτοφτα μποροφν να ζχουν 

κοινζσ ζρευνεσ,  αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ζτςι ξεκίνθςε μια  ςτενότερθ ςυνεργαςία μεταξφ των 

φυςικϊν και των  μακθματικϊν. Το ζργο ξεκίνθςε το 1932 και το 1934 Harald Bohr Το 1929, το 

Ρανεπιςτιμιο τθσ Κοπεγχάγθσ, άρχιςε να εξετάςει τθ δθμιουργία ενόσ μακθματικοφ ινςτιτοφτου. 

Μζχρι τότε, οι μακθματικοί είχαν ςυναντθκεί ςε ιδιωτικό και ςτο παρατθρθτιριο του Round 

Tower. Αδελφόσ Niels Bohr, ο Harald Bohr, ιταν κατά τθ ςτιγμι ζνα πολφ διακεκριμζνοσ 

μακθματικόσ ςτθ Δανία και όταν διορίςτθκε κακθγθτισ των μακθματικϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ 

Κοπεγχάγθσ το 1930, Niels Bohr πρότεινε ότι θ νζα μακθματικι ίδρυμα κα μποροφςε να χτιςτεί 

δίπλα του για Blegdamsvej. Οι δφο αδελφοί ιταν πολφ κοντά από τθν παιδικι θλικία, αλλά 

υπιρχαν και πρακτικά πλεονεκτιματα τθσ προςφοράσ του Niels Bohr: Τα δφο νζα ινςτιτοφτα 

μποροφν να μοιράηονται κοινζσ ζρευνεσ, όπωσ μια καντίνα και αίκουςεσ διδαςκαλίασ και 

επζτρεψε για μια ςτενότερθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ φυςικοφσ και μακθματικοφσ. Το ζργο 

ξεκίνθςε το 1932 και το 1934 Harald Bohr κα μποροφςε να κζςει τον εαυτό του το κεφάλι του 

πρϊτου Λνςτιτοφτου τθσ Δανίασ για τα Μακθματικά. 

Σιμερα, το Λνςτιτοφτο Niels Bohr ζχει εξαπλωκεί ςε 10 διαφορετικά κτίρια που βρίςκονται 

μεταξφ Blegdamsvej και Fælledparken, οι περιςςότερεσ εκ των οποίων ςυνδζονται με υπόγεια 

περάςματα. Υπάρχουν περιςςότερα 1000 μζλθ του προςωπικοφ και φοιτθτζσ του Λνςτιτοφτου, θ 

ζρευνα του οποίου εκτείνεται αςτρονομία, γεωφυςικι, ςωματιδιακισ φυςικισ, θ κβαντικι 

φυςικι, NanoPhysics και βιοφυςικισ ζγινε  επικεφαλισ του πρϊτου Λνςτιτοφτου τθσ Δανίασ για τα 

Μακθματικά. 

Σιμερα, το Λνςτιτοφτο Niels Bohr ζχει εξαπλωκεί ςε 10 διαφορετικά κτίρια που βρίςκονται 

μεταξφ Blegdamsvej και Fælledparken, και  τα περιςςότερα ςυνδζονται με υπόγεια περάςματα. 

Υπάρχουν περιςςότεροι  από  1000 άνκρωποι ωσ  προςωπικό και φοιτθτζσ του Λνςτιτοφτου. Θ  

ζρευνα  περιλαμβάνει τομείσ όπωσ: αςτρονομίασ, γεωφυςικισ, φυςικισ ςτοιχειωδϊν 

ςωματιδίων, θ κβαντικι φυςικι, νανοφυςικι και βιοφυςικισ. 
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8 Επίλογοσ: 

Αντί για επίλογο αποφαςίςαμε να ςυλλζξουμε και να καταγράψουμε   «λόγια»  του Ν. Bohr που 

πζραςαν ςτθν ιςτορία:  

 «Σε όλθ τθν ιςτορία των επιςτθμϊν δε υπάρχει άλλθ περίοδοσ αντίςτοιχθ του αιϊνα μασ, 

όπου θ εξερεφνθςθ του κόςμου των ατόμων ιταν θ απαρχι τεράςτιων εξελίξεων. Ωςτόςο 

, κάκε αφξθςθ των γνϊςεϊν μασ και τθσ δφναμισ μασ αυξάνει αυτομάτωσ τθν ευκφνθ 

μασ» *Χθμεία κετικισ κατεφκυνςθσ Γ λυκείου+ 

 Το αντίκετο μιασ ςωςτισ πρόταςθσ είναι μια εςφαλμζνθ πρόταςθ. Αλλά το αντίκετο μια 

μεγάλθσ αλικειασ μπορεί να είναι μια άλλθ μεγάλθ αλικεια. 

 Τι υπζροχο που ςυναντθκικαμε με το παράδοξο. Τϊρα ζχουμε ελπίδεσ για πραγματικι 

πρόοδο (Αναφερόμενοσ ςτθν κβαντικι κεωρία). 

 Κακετί που κεωροφμε πραγματικό αποτελείται από πράγματα που δεν μποροφν να 

κεωρθκοφν πραγματικά. 

 Θ κεωρία ςασ είναι τρελι, αλλά όχι αρκετά τρελι για να είναι αλθκινι. 

 Ειδικόσ είναι αυτόσ που ζχει διαπράξει όλα τα λάκθ που ιταν δυνατόν να γίνουν ςε ζνα 

πολφ μικρό πεδίο. 

 Συμφωνοφμε όλοι πωσ θ κεωρία ςασ είναι τρελι. Είναι όμωσ αρκετά τρελι; 

 Αν θ κβαντομθχανικι δεν ςε ζχει ςυγκλονίςει βακιά, δεν τθν ζχεισ καταλάβει. 

 Ροτζ μθν εκφράηεςαι με μεγαλφτερθ ςαφινεια απ’ ό,τι μπορείσ να ςκεφτείσ. 
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Παρουςίαςη του πολιτιςτικού προγράμματοσ: 

 

«Σχολικό έτοσ 2012-13 

2012: 50 χρόνια από τον θάνατο του Νiels Βohr  

2013: 100 χρόνια από την διατύπωςη τησ ατομικήσ θεωρίασ του  

                    Νiels Βohr» 

 
 

Υπεύθυνοι καθηγητέσ: 

Παπανδρέου Σωτηρία  & Σαρρήσ Μιχαήλ  

 

 

Τρίτη, 14/05/2013 

ςτην αίθουςα εκδηλώςεων του 

Προτφπου – Πειραματικοφ 

Γενικοφ Λυκείου τησ  Ιωνιδείου 

Σχολήσ Πειραιά 





 Είναι μια έγρχωμη ταινία  

 

 Δημιουργείται εφόσον το σώμα είναι αυτόφωτο 

(εκπέμπει δηλ.το δικό του φως) 

 

 Προκύπτει εάν η ακτινοβολία προσπέσει σε 

σχισμή και έπειτα στο πρίσμα 

 

 



 Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει πάνω σε 

ένα πρίσμα.  

 

Οι ακτίνες που εξέρχονται από το πρίσμα 

εκτρέπονται και διασκορπίζονται στο χώρο 

εξόδου 

 

 Το λευκό φως αναλύεται σε μια πολύχρωμη 

συνεχή ταινία (φάσμα), που περιλαμβάνει 

γνωστά χρώματα. 

 



  Τα χρώματα του φάσματος, κατά σειρά 

μείωσης του μήκους κύματος, είναι: ερυθρό, 

πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κυανό και 

ιώδες.  

 

 Τα χρώματα αυτά δεν αναλύονται σε άλλα 

απλούστερα και αν τα ανασυνθέσουμε, θα 

αναπαράγουμε το λευκό φως.  

 



Φως Στερεών σωμάτων(ετερόφωτα): 

Το μετατρέπουμε σε αυτόφωτο αυξάνοντας την 

θερμοκρασία 

 

 Το φάσμα του είναι μια συνεχής ταινία με τα 

χρώματα σε συνεχή σειρά 

 

 

 

 

 



Φως του Αερίου: 

 Εάν το σώμα είναι αέριο ή ατμός το φάσμα 

είναι γραμμικό 

 

 Το γραμμικό φάσμα αερίου μας δίνει στοιχεία 

για την χημική σύσταση των ουσιών που 

εκπέμπουν 

 



 

 Στερεό σώμα:Μετατρέπεται σε ατμό σε 

υψηλές θερμοκρασίες(π.χ Na,Cu) 

 

 Αέρια: Μέσω της αντλίας αέρος  και την 

ηλεκτρική αγωγιμότητα τα αέρια εκπέμπουν 

φως 

 





 Μέσω των φασμάτων αερίων το φως αφήνει 

«δαχτυλικά αποτυπώματα» των στοιχείων που 

εξέπεμπαν 

 

 Ανακαλήφθηκαν νέα στοιχεία(Καίσιο,Ρουβίδιο) 

 

 Πρόοδος στην αστρονομία:Μέσω της ανάκρισης του 

φωτός των άστρων,ανακαλύψαμε τι υπάρχει στον 

Ουρανό 

 



•Ανακάλυψη ακτινών Χ 

 

 

•Πάνω σε αυτό ο Niels 

Bohr θεμελίωσε την δομή 

του ατόμου 



 Ορίζεται το φάσμα της ακτινοβολίας η οπόια 

προέρχεται από πρόσπτωση λευκού φωτός σε 

διαφανές σώμα. 

 

 Ορισμένες περιοχές του συνεχούς φάσματος 

λείπουν και στη θέση τους εμφανίζονται 

σκοτεινές περιοχές.  

 

 Οι σκοτεινές περιοχές οφείλονται στο ότι οι 

ακτίνες ορισμένων χρωμάτων έχουν 

απορροφηθεί κατά τη διέλευσή τους από το 

υλικό μέσο. 

 

 



Στερεά παρεμβαλλόμενα αντικείμενα: 

ελάχιστο ερευνητικό ενδιαφέρον 

«συνεχές φάσμα απορρόφησης» 

 

Αέρια παρεμβαλλόμενα αντικείμενα: 

Μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον 

Έγχρωμη ταινία 

Το φάσμα είναι χαρακτηριστικό των 

ουσιών που το συγκροτούν 

 



 Κάθε αέριο ( ή ατμός) απορροφά εκλεκτικά 

μόνο τις ακτινοβολίες εκείνες τις οποίες 

διεγειρόμενο θα εξέπεμπε. 

 Σε κάθε φάσμα απορρόφησης καθεμία από 

τις  σκοτεινές γραμμές βρίσκεται στη θέση 

ακριβώς που βρίσκεται η έγχρωμη γραμμή 

στο φάσμα εκπομπής του ίδιου αερίου.  Το 

φάσμα απορρόφησης κάθε αερίου είναι 

συμπληρωματικό του φάσματος εκπομπής 

του ίδιου αερίου. 

 



 Το ατομικό πρότυπο του Rutherford δεν 

εξηγεί το γραμμικό φάσμα εκπομπής των 

αερίων. 

 

Με την εκπομπή της ενέργειας, η ακτίνα της 

τροχιάς των ηλεκτρονίων θα έπρεπε να 

μικραίνει και η συχνότητα περιφοράς τους 

γύρω από τον πυρήνα να παίρνει διαδοχικές 

τιμές. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF


Η συχνότητα των εκπεμπόμενων 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων θα έπρεπε να 

είναι ίση με τη συχνότητα περιφοράς του 

ηλεκτρονίου.  

 

 Καθώς τα ηλεκτρόνια θα ακτινοβολούσαν 

συνέχεια, οι γωνιακές τους ταχύτητες θα 

μεταβάλλονταν κατά συνεχή τρόπο και θα 

εξέπεμπαν έτσι ένα συνεχές φάσμα και όχι το 

γραμμικό φάσμα που παρατηρείται. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1


 

 

 

Επιμέλεια: 

Κανάτα Νέλλη 

Κοντονικολής Νίκος 



Φαςματοςκόπιο

Niels Bohr

Πίςτθ Μελίνα Α3



Τι είναι

►Είναι ζνα οπτικό ςφςτθμα που ειδικεφεται ςτθν 
ανάλυςθ τθσ φλθσ.

►Μετράει τθν απορρόφθςθ μιασ δζςμθσ φωτόσ 
ςυγκεκριμζνου μικουσ κφματοσ από ζνα 
δείγμα και καταςκευάηει τθν καμπφλθ 
απορρόφθςθσ-ςυγκζντρωςθ

►Μποροφμε να βγάλουμε ςυμπεράςματα για το 
είδοσ, τθ δομι και τθ ςυγκζντρωςθ μιασ ουςίασ 
που περιζχεται ςτο δείγμα. 



Αποτελείται από 3 βαςικά 
μέρη

► Κατευκυντιρασ

►Πρίςμα

► Διόπτρα



Λειτουργία

►Φωσ ειςζρχεται ςτον κατευκυντιρα, μετά 
εξζρχεται (ωςτζ οι ακτίνεσ να είναι 
παράλλθλεσ)

►Το φωσ προςπίπτει ςτο πρίςμα και αναλφεται 
το φάςμα του

►Οι ακτίνεσ παρατθροφνται από τθ διόπτρα, και 
ζτςι μποροφμε να παρατθροφμε διάφορα μικθ 
κφματοσ





Φαςματογράφοσ

►Ζχει τθ λειτουργία φαςματοςκοπίου, αλλά 
προςκζτουμε φωτογραφικό φακό

►Με αυτόν τον τρόπο το φάςμα αποτυπώνεται 
ςτο φιλμ

►Επομζνωσ μποροφμε να μετράμε τα μικθ 
κφματοσ που εκπζμπει  μια πθγι φωτόσ



1o πρόγραμμα: 

2o πρόγραμμα: 

 



  

 

 

•Γνωρίσαμε την ζωή ενός από τους μεγαλύτερους φυσικούς του 
20ου αιώνα.  
•Μελετήσαμε το άτομο σύμφωνα με τον Δημόκριτο, τον 
Thomson, τον Rutherford και φυσικά τον Ν. Bohr . Μάθαμε την 
αρχή της συμπληρωματικότητας. 
•Συζητήσαμε την συμβολή του Bohr στην κβαντική φυσική & την 
συμμετοχή του στο «Σχέδιο Μανχάταν» .   
•Μελετήσαμε  τα  γραμμικά φάσματα των αερίων. (εκπομπής & 
απορρόφησης) 



  

 

 

•Παρακολουθήσαμε την θεατρική παράσταση «Κοπεγχάγη».  
•Μελετήσαμε το ιστορικό πλαίσιο  στο οποίο ο Bohr πέρασε τη 
ζωή του (Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, οικονομική κρίση) και 
πως αυτό επηρέασε τη δουλειά του. 
•Μεταφράσαμε μέρος της αλληλογραφίας του Bohr με τον 
Heisenberg. 
•Σχεδιάσαμε στα πρώτα του στάδια (αλλά δεν 
πραγματοποιήσαμε) debate. 

•Χρησιμοποιήσαμε εκτεταμένα την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευση 
(Moodle). 



Ενότητες: 

 



 1917: Εκλέγεται στη Δανική Ακαδημία Επιστημών 
 1921:Διευθυντής του ιδρύματος της θεωρητικής φυσικής 

στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης 
 1922: Νόμπελ φυσικής 
 1937:  Η Lise Meitner διασπά το άτομο του ουρανίου 
 1943: Διαφεύγει στην Σουηδία-Αγγλία-Los Alamos (USA)  
 1950: Πρόταση  κατά της διασποράς των πυρηνικών όπλων 

στους Churchill & Roosevelt 
 1954: Συνέβαλε στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Πυρηνικής Έρευνας (CERN). 
 1955: Πρώτη διεθνής Διάσκεψη για τις ειρηνικές 

εφαρμογές της ατομικής ενέργειας στην Γενεύη. 
 1957: Πρώτο βραβείο Ειρήνης «Άτομα για την Ειρήνη» 
 1962: 18 Νοεμβρίου πεθαίνει από καρδιακή προσβολή σε 

ηλικία 77 χρονών. 



Γονείς: 

Christian & 
Ellen Bohr 



Αδέλφια: Jenny 
& Harald Bohr  

Harald: 
εξαιρετικός 
ποδοσφαιριστής 
& μαθηματικός, 
καθηγητής στο 
πανεπιστήμιο 
της Κοπεγχάγης,  



1909 : γνωρίστηκαν 
1912 : παντρεύτηκαν και 
απέκτησαν έξι παιδιά  



Christian Bohr: Δύο φορές υποψήφιος 
για Nobel 

Niels Bohr: Nobel Φυσικής 
1922 



Από τα έξι παιδιά τα δύο πέθαναν. 
Τα άλλα τέσσερα παιδιά τους σπούδασαν 
και σταδιοδρόμησαν ως:  
ο Aage έγινε Φυσικός (βραβείο Nobel 

Φυσικής το 1975) 
Ο Hans Henric έγινε γνωστός γιατρός,  
O Eric χημικός μηχανικός  & ο  Ernest 
δικηγόρος. 
 



Χρυσό Μετάλλιο από την Δανική Ακαδημία 
Επιστημών (1906).   

βραβείο από το ίδρυμα Carlsberg (1911) 
για να συνεχίσει τις σπουδές του στο 
Κέμπριτζ της Αγγλίας, δίπλα στον Sir J. J. 
Thomson. 

Νόμπελ Φυσικής (1922) 
Το 1957 ο Bohr έλαβε το πρώτο Βραβείο 

Ειρήνης με  τίτλο « Άτομα για την Ειρήνη» 
 



1981 ανακαλύφθηκε το στοιχείο με Ζ= 107 
& το 1997 ονομάστηκε προς τιμήν του  
Βohrium 

 



Ο Bohr περιέγραφε την ατμόσφαιρα του 
εργαστηρίου Thomson ως «μια κατάσταση 
μοριακού χάους» .  

 
η συνεργασία τους  δεν ήταν καλή και έγινε 

ακόμα χειρότερη όταν ο Bohr γνώρισε τον 
Ernest Rutherford 



O  Rutherford συνάντησε τον Bohr τον Μάρτιο 
του 1912, στο Cambridge όταν σε μια 
συνάντηση παλαιών μαθητών του Τhomson. 

 
Το όνομα του Bohr έκανε εντύπωση στον 

Rutherford (εξαιτίας του διάσημου δανού 
ποδοσφαιριστή Ηarald Bohr αδελφού του 
Νiels) και τον προσκάλεσε να τον επισκεφτεί 
στο εργαστήριο του στο Manchester.  
 

 
ο Rutherford ήταν και το πρότυπο του Bohr. 

 



Ο Αϊνστάιν  με νοητά πειράματα προσπαθούσε 
να αποδείξει την ασυνέπεια της 
κβαντομηχανικής.  

ο Bohr κατάφερνε να βρει το λάθος σημείο 
στην συλλογιστική του Einstein.   

Σε κάποιο δε από τα νοητά πειράματα ο 
Αϊνστάιν είχε ξεχάσει να εφαρμόσει ένα βασικό 
συμπέρασμα της Γενικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας. 

Αν και επιστημονικά διαφωνούσαν, υπήρχε 
μεγάλη εκτίμηση ανάμεσα στους δύο άνδρες.  



Συναντήθηκαν το 1922. H φιλική σχέση τους  
σταμάτησε τον Σεπτέμβριο του 1941 μετά την 
ιστορική συνάντηση των δύο ανδρών στην 
Κοπεγχάγη. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=fwlxR3NDX6I


Τι ήθελε ο Heisenberg από τον Bohr;  
 
Θεατρικό έργο «Κοπεγχάγη» του Μάικλ 

Φρέιν. (1998) 
 

 

http://www.zougla.gr/assets/images/400x300/917112.jpg 



Πρόσωπα: Niels Bohr, Heisenberg & η 
Margrethe Βohr 

 
Το όπλο: ατομική βόμβα 
Έρευνες για την κατασκευή της ατομικής 

βόμβας γίνονται από τους  Συμμάχους και 
τους Ναζί. 
 

Η ατομική ηθική στην «ατομική εποχή». 
 



  Αρχή της συμπληρωματικότητας  (Niels Bohr) 
 
 
 Αρχή της αβεβαιότητας  (Heisenberg) 

 
 
  Ατομική βόμβα  

 
 
 
 
 

                        
                          Bohr & Heisenberg 



 
Κάθε φαινόμενο του μικρόκοσμου 

μπορεί να εξεταστεί με δύο 
διαφορετικούς τρόπους, είτε 
υποθέτοντας ότι αλληλεπιδρούν 
σωματίδια είτε υποθέτοντας ότι 
αλληλεπιδρούν κύματα.  
 

«τα αντίθετα πρέπει να 
συμπληρώνονται» 



 
o Η οικογένεια του Bohr έδωσε στην 

δημοσιότητα τα αρχεία του το Φεβρουάριο 
του 2002, δέκα χρόνια πριν από τους 
συνήθεις περιορισμούς 50 ετών την 
πρόσβαση στα ιδιωτικά αρχειακά έγγραφα.  



ΑΘΑΝΑΣΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΑΛΕΥΡΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  

ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΑΛΙΔΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  

ΓΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΛΑΝΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΛΕΜΙΚΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΑΛΟΦΥΣΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚANATA EΛΕΝΗ  

ΚΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΛΥΓΕΡΟΥΔΗ ΑΝΙΤΑ 

ΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΠΟΥΓΚΑΝΤΖΑ ΣΟΦΙΑ 

ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑ ΣΟΦΙΑ 

ΠΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΛΛΗ 

ΠΑΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΠΙΣΤΗ ΑΜΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

ΠΛΟΥΜΗ EΛΕΝΗ 

ΧΟΡΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

ΤΣΙΦΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΒΑΛΙΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΒΑΡΤΙΑΝ ΑΣΑΝΤΟΥΡ 

ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΚΗ  ΜΑΡΙΑ 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 

ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 
• Γκόντα Θεοδώρα 
• Παπανδρέου Σωτηρία 
• Πάσχος Αργύρης  
• Σαρρής Μιχαήλ 

Παρουσίασαν οι μαθητές: 

Λυγερούδη Ανίτα 

Λαζάρου Νίκος 
Θεοδώρου Μαρία 



 

1 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ 

 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Τοποθετούμε τη φωτεινή πηγή ανάγνωσης της κλίμακας. 

2. Τοποθετούμε το μεγαλύτερο προσοφθάλμιο στη διόπτρα του φασματοσκόπιου. 

3. Τοποθετούμε το φασματοσκόπιο έτσι ώστε η σχισμή του να βρίσκεται σε απόσταση 

10cm από την πηγή του φωτός. 

4. Συνδέουμε τη φωτεινή πηγή ανάγνωσης της κλίμακας στη χαμηλή τάση τροφοδοσίας 

12V. 

 

 
 

  



 

2 
 

A. Παρατήρηση του φάσματος εκπομπής του λαμπτήρα πυράκτωσης. 

Φάσμα:______________________________ 

λmin=________________ 

λmax=________________ 

ΧΡΩΜΑ Από λ (nm) Έως λ(nm) 

Κόκκινο   

Πορτοκαλί   

Κίτρινο   

Πράσινο   

Μπλέ   

Ιώδες   

 

 

 
Αυξομειώνουμε την ένταση του λαμπτήρα και παρατηρούμε πως και αν μεταβάλλονται 

το λmin και λmax καθώς και τα χρώματα και η ένταση που παρατηρούμε: 
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Β. Παρατήρηση του φάσματος απορρόφησης από φίλτρα. 

Φάσμα:______________________________ 

λmin=________________ 

λmax=________________ 

ΧΡΩΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Από λ (nm) Έως λ(nm) 

Κόκκινο   

Πορτοκαλί   

Κίτρινο   

Πράσινο   

Μπλέ   

 

 

 

 
Παρατηρήσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Γ1. Παρατήρηση του φάσματος λυχνίας___________________________. 

Ο καθηγητής τοποθετεί τη λυχνία στην κατάλληλη θέση και ανοίγει την τροφοδοσία της. 

 Φασματικές Γραμμές 

Μήκος κύματος 

φασματικής γραμμής 
     

Χρώμα φασματικής 

γραμμής 
     

Χρώμα λυχνίας 

 
     

 
 

Γ2. Παρατήρηση του φάσματος λυχνίας___________________________. 

Ο καθηγητής τοποθετεί τη λυχνία στην κατάλληλη θέση και ανοίγει την τροφοδοσία της. 

 Φασματικές Γραμμές 

Μήκος κύματος 

φασματικής γραμμής 
     

Χρώμα φασματικής 

γραμμής 
     

Χρώμα λυχνίας 
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Γ3. Παρατήρηση του φάσματος λυχνίας___________________________. 

Ο καθηγητής τοποθετεί τη λυχνία στην κατάλληλη θέση και ανοίγει την τροφοδοσία της. 

 Φασματικές Γραμμές 

Μήκος κύματος 

φασματικής γραμμής 
     

Χρώμα φασματικής 

γραμμής 
     

Χρώμα λυχνίας 

 
     

 
 

Γ4. Παρατήρηση του φάσματος λυχνίας___________________________. 

Ο καθηγητής τοποθετεί τη λυχνία στην κατάλληλη θέση και ανοίγει την τροφοδοσία της. 

 Φασματικές Γραμμές 

Μήκος κύματος 

φασματικής γραμμής 
     

Χρώμα φασματικής 

γραμμής 
     

Χρώμα λυχνίας 

 
     

 
 



Γιάννης Βαλινδράς 
Β’1 

Φεβρουάριος 2013 



Οι φιλόσοφοι Λεύκιππος και 
Δημόκριτος εισήγαγαν την έννοια 
του ατόμου ως δομικού συστατικού 
της ύλης (άτμητο, άφθαρτο, αιώνιο).  

O Dalton (1766 –1844) γεννηθείς στο 
Cumberland της Αγγλίας. Το 1796, 
εντοπίζει ότι έχει αχρωματοψία και 
η πρώτη του δημοσίευση ήταν δυο 
χρόνια αργότερα σχετικά με την 
πάθηση αυτή η οποία προς τιμήν 
του ονομάζεται Δαλτωνισμός.  



O J.J Thomson (1856 – 1940). 
Γεννήθηκε στο Manchester, Lancashire 
της Αγγλίας.  
Νομπελίστας φυσικός που του 
αποδίδεται η ανακάλυψη των 
ηλεκτρονίων και των ισότοπων, και 
εφυήρε το φασματοσκόπιο μάζας 
(mass spectrometer).  

Ο Ernest Rutherford (1871 – 1937) 
γεννηθείς στο Brightwater της Νέας 
Ζηλανδίας.  
Νομπελίστας χημικός, φυσικός και 
γνωστός ως o πατέρας της ατομικής 
φυσικής.  



Εισαγωγή της ατομικής θεωρίας στην 
χημεία (1808)  

 Κάθε αέριο συγκροτείται από 
συνεχώς κινούμενα άτομα 

 Τα άτομα είναι τα μικρότερα 
σωματίδια ύλης 

 Το μέγεθος των ατόμων ποικίλλει 

 Θεώρηση των ατόμων ως συμπαγείς 
σφαίρες 

 Προσπάθεια προσδιορισμού τιμής 
της μάζας 



 Λανθασμένες υποθέσεις άλλων επιστημόνων ότι το δομικό 
σωματίδιο των ατόμων θα ήταν του μεγέθους του 
μικροτέρου ατόμου, του υδρογόνου.  

 Ο Thomson, υποθέτει ότι τα δομικά μέρη του ατόμου είναι 
1000 φορές μικρότερα από αυτό. 

 Ονομάζει τα υποατομικά σωματίδια «corpuscles», γνωστά 
σήμερα σαν ηλεκτρόνια. 

 Κατά τη διάρκεια μελέτης των ανοδικών ακτινών, 
καταλήγουν στην ανακάλυψη, δύο σταθερών ισοτόπων, 
ενός χημικού στοιχείου. 

 

 



 Το 1911, σχηματίζει το ομώνυμο ατομικό 
μοντέλο που περιγράφει ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της μάζας υπάρχει 
στον πυρήνα ο οποίος περιβάλλεται από 
μικρής μάζας περιφερόμενα ηλεκτρόνια 
και ως επί το πλείστον αποτελείται από 
κενό χώρο. 

 To 1921, δουλεύοντας με τον Niels Bohr 
αναπτύσσει την θεωρία της ύπαρξης των 
νετρονίων στην προσπάθεια του να 
εξηγήσει μια ελκτική δύναμη που 
συγκρατεί τα πρωτόνια του πυρήνα από 
το να διασπαστεί. 

 





Σας Ευχαριστώ 
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