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ตอนที่ 1 การคนพบอิเลคตรอนและโปรตรอน
ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน
จากกฎทรงมวลของสาร และกฎสัดสวนทีค่ งทีเ่ ปนพืน้ ฐาน
ดาลตันนักฟสกิ สและนักเคมีชาวอังกฤษตัง้ ทฤษฎีอะตอมขึน้ ในป
!
พ.ศ. 2351 ซึง่ มีใจความวา
1) สสารทัง้ หลายประกอบดวยอะตอมซึง่ เปนหนวยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีไ่ มสามารถ.........................
2) ธาตุแตละชนิดประกอบดวยอะตอม โดยธาตุชนิดเดียวกันจะมีอะตอมเหมือนกัน สวนธาตุตา ง
ชนิดกันอะตอมจะ...................
3) อะตอมชนิดหนึง่ จะเปลีย่ นแปลงไปเปน..............................ไมได
4) หนวยยอยของสารประกอบคือ โมเลกุล ซึง่ จะประกอบดวยอะตอมของธาตุองคประกอบ !
ในสัดสวนที.่ ...................!
5) ในปฏิกริ ยิ าเคมีใด ๆ อะตอมไมมกี ารสูญหาย และไมสามารถทําให..................... แตอะตอมจะ
เกิดการจัดเรียงตัวกันเปนโมเลกุลใหมเกิดขึน้ เปนสารประกอบ

1. ทฤษฎีอะตอมของดาลตันมีกี่ขอ ปจจุบนั พบวาเปนจริงเพียง 1 ขอ คือ ขอที.่ ......... ซึ่งกลาว
วา............................ ............... ............... ............... ............... ............... ............... .................
2. ทฤษฏีอะตอมของดาลตัน
ขอ 1. ผิดเพราะ.... ............... ............... ............... ............... ............... ............... .................
ขอ 2. ผิดเพราะ.... ............... ............... ............... ............... ............... ............... .................
ขอ 3. ผิดเพราะ.... ............... ............... ............... ............... ............... ............... .................
ขอ 5. ผิดเพราะ.... ............... ............... ............... ............... ............... ............... .................
!

การคนพบอิเล็กตรอน
สมบัติของรังสีคาโทด
1) ทําใหสารเรืองแสงเกิดการเรืองแสงได
!

"#!

Physics Online VI

http://www.pec9.com

บทที่ 19 ฟสิกสอะตอม

2) เบีย่ งเบนเขาหาขัว้ ไฟฟา..............
แสดงใหรูวามีประจุ!
3) เบีย่ งเบนในสนามแมเหล็กและ
ไฟฟาเปน..............!
ทิศการเบีย่ งเบนเปนไปตามกฎ............
4) ไมสามารถทะลุ......................
ทีข่ วางกัน้ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! แสดงให
! รวู า ภายในรังสีคาโทด!
ประกอบไปดวย.................!
5) หมุน........................... ได

ทอมสันเรียกกอน!
อนุภาคที่มีประจุ
เปนลบนี้วา!
%%%%&&!

!

ทอมสันอธิบายสาเหตุการเกิดรังสีคาโทดวา เมื่อโลหะที่เปนขั้วคาโทดไดรับพลังงาน
ไฟฟาที่มีศักยสูง จะทําใหอเิ ล็กตรอนภายในอะตอมโลหะนัน้ หลุดออกมา แลวเคลื่อนที่ไปยังขั้ว
อาโนด (ขั้วบวก) ทอมสันจึงสรุปวา ในอะตอมจะตองมีอเิ ล็กตรอนเปนองคประกอบอยูภ ายใน
3. เมื่อรังสีคาโทดวิ่งผานขั้วไฟฟา จะเบนเขาหาขัว้ .............
เมือ่ รังสีคาโทดวิง่ ผานสนามแมเหล็กจะ...............
เมือ่ รังสีคาโทด พุงชนโลหะบาง ๆ รังสีทะลุไปไดหรือไม.......
เมือ่ รังสีคาโทดพุง ชนกังหัน จะทําใหกังหัน........
4. สมบัติใดของรังสีคาโทดทําใหทราบวา รังสีคาโทดมีประจุเปนลบ .......................................
สมบัติใดของรังสีคาโทดทําใหทราบวา รังสีคาโทดมีประกอบไปดวยกอนอนุภาค ...............
5. ทําไมหลอดรังสีแคโทดจึงตองจัดใหเปนหลอดสุญญากาศหรือเกือบเปนสุญญากาศ
ก. เพื่อใหสามารถมองเห็นลําแสงที่เกิดขึ้นไดชัดเจน
ข. เพือ่ ลดความดันของอากาศในหลอด
ค. เพื่อใหสนามไฟฟาระหวางขั้วหลอดคงที่
ง. เพือ่ ชวยลดความรอนใหกบั ขัว้ ของหลอด
จ. ปองกันไมใหรังสีแคโทดชนกับโมเลกุลของอากาศซึ่งจะทําใหเกิดรังสีไดนอย (ขอ จ.)
6. ถาปรับความตางศักยระหวางขั้วของหลอดรังสีแคโทดใหเพิ่มมากขึ้น จะมีผลตามขอใด
1. จํานวนอนุภาคในลํารังสีแคโทดจะเพิ่มมากขึ้น
2. อนุภาคจะเคลือ่ นทีด่ ว ยความเร็วมากขึน้
3. ความเขมของการสองสวางบริเวณขั้วบวกมากขึ้น
(ขอ ง.)
คําตอบคือ
ก. ขอ 1 , 2 , 3
ข. ขอ 1 , 2
ค. ขอ 2 , 3
ง. ขอ 2 เทานัน้
!
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การทดลองหาคาความเร็วอิเล็กตรอน!

!

เมื่ออิเล็กตรอนวิ่งตัดสนามแมเหล็กพรอมกับสนามไฟฟา ดังรูป อิเล็กตรอนจะถูกแรง
กระทํา 2 แรง คือ 1) แรงสนามไฟฟาที่มีทิศขึ้น
(F = qE)
2) แรงผลักสนามแมเหล็กมีทิศลง (F = qvB)
หากแรงทั้งสองมีคาเทากัน อิเล็กตรอนจะเคลือ่ นเปนเสนตรงอยูใ นแนวระดับ
จะไดวา F ลง =
qvB =
v=
v=

F ขึ้น
qE
E
B
V
dB

เมือ่ v คือ ความเร็วอิเล็กตรอน (m / s)
E คือ ความเขมสนามไฟฟา (NC , mV )
เพราะ E = Vd B คือ ความเขมสนามแมเหล็กไฟฟา (เทสลา)
V คือ ความตางศักยที่ใช (โวลต )
D คือ ระยะหางของขัว้ ไฟฟาทีใ่ ชดดู e นัน้ (m)
7. ในการทดลองหาอัตราเร็วอิเลคตรอน ถาใชสนามแมเหล็กความเขม 2x10–3 เทสลา และใช
สนามไฟฟาความเขม 3x104 นิวตัน/คูลอมบ ทําใหรังสีคาโทดเปนเสนตรงพอดี จงหา
(1.5x107 m/s )

ความเร็วของอนุภาครังสีคาโทด
วิธที าํ
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8. ในการทดลองหาอัตราเร็วอิเลคตรอน ถาใชสนามแมเหล็กความเขม 1x10–3 เทสลา และใช
สนามไฟฟาที่เกิดจากเพลตสองเพลตที่อยูหางกัน 0.01 เมตร และ มีความตางศักย 200 โวลต
ทําใหรังสีคาโทดเปนเสนตรงพอดี จงหาความเร็วของอนุภาครังสีคาโทด
(2x107 m/s )
วิธที าํ

9. จงหาความเร็วอิเล็กตรอนที่วิ่งจากหยุดนิ่งผานความตางศักยไฟฟา 1500 โวลต
กําหนด ประจุอเิ ลคตรอน = 1.6 x 10–19 C
( 2.3x107 m/s)
มวลอิเลคตรอน = 9.1 x 10–31 kg
วิธที าํ

10(En 32) ถาตองการเรงอนุภาคมวล 4 x 10–12 กิโลกรัม ที่มีประจุ 8 x 10–9 คูลอมบ
จากสภาพหยุดนิง่ ใหมอี ตั ราเร็ว 100 เมตร/วินาที จะตองใชความตางศักยเทาใด
(ขอ 3)
1. 0.025 โวลต 2. 0.4 โวลต
3. 2.5 โวลต
4. 40 โวลต
วิธที าํ
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การทดลองหาคาประจุตอมวลของอิเล็กตรอน

เมือ่ อิเล็กตรอนเคลือ่ นทีต่ ดั สนามแมเหล็กดวยความเร็ว จะเคลือ่ นทีโ่ คงเปนรูปวงกลม
จาก
R = mv
qB
q = v
m BR
เมือ่ q คือ ประจุของอิเล็กตรอน 1 ตัว (C)
v คือ ความเร็วของอิเล็กตรอน (m/s)
R คือ รัศมีวงโคจรอิเล็กตรอน (m)
m คือ มวลอิเล็กตรอน 1 ตัว (kg)
B คือ ความเขมสนามแมเหล็ก (เทสลา)

จากการทดลองของทอมสัน จะได mq ของอิเล็กตรอนมีคา 1.76 x 1011 C/kg
11. เมือ่ ยิงอิเลคตรอนความเร็ว 3x107 m/s พุงเขาตัดตั้งฉากกับสนามแมเหล็กความเขม 0.001
เทสลา ทําใหอเิ ลคตรอนเคลือ่ นเปนวงกลมรัศมี 0.2 เมตร จงหาคาประจุตอ มวลของอิเลค(1.5x1011 C/kg)
ตรอน
วิธที าํ

12. จงหาความเร็วของ e เมื่อพุงผานสนามไฟฟาเขม 34 x 104 V/m และสนามแมเหล็กมี
ความเขม 2 x 10–3 เทสลา แลวลํา e ยังคงแนวเดิมไว กําหนดใหแรงกระทําซึ่งเกิดจาก
สนามไฟฟา และสนามแมเหล็กอยูในทิศตรงกันขาม
ก. จงหาความเร็วของอิเลคตรอน
ข. จงหารัศมีความโคงของ e เมือ่ e วิ่งตัดสนามไฟฟาออกไป
(17x107 m/s , 0.483 m)
กําหนด q/m ของ e = 1.76 x 1011 C/kg
!
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วิธที าํ

13. ในการทดลองของทอมสัน เพือ่ หาคาอัตราสวนของประจุตอ มวลอนุภาครังสีคาโทด ถาใช
เพียงสนามแมเหล็กเพียงอยางเดียว การเบี่ยงเบนของรังสี มีรศั มีความโคง 0.114 เมตร และ
คาสนามแมเหล็กเทากับ 1 x 10–3 เทสลา ในสนามแมเหล็กเดียวกันถาใชสนามไฟฟาที่เกิดจาก
เพลตสองเพลตที่อยูหางกัน 0.01 เมตร และ มีความตางศักย 200 โวลต ทําใหรังสีเดิมเปน
(1.75x1011 C/kg)
เสนตรง จงหาคาประจุตอ มวลของอนุภาคของรังสีคาโทด
วิธที าํ

14. ในการทดลองของทอมสันเพือ่ วัดอัตราสวน q/m ของอนุภาครังสีแคโทด โดยใชสนาม
แมเหล็กสม่ําเสมอขนาด 1.5 x 10–3 เทสลา รัศมีความโคงของอนุภาครังสีแคโทดเทากับ
10 เซนติเมตร แตถาตอแผนโลหะทั้งสองซึ่งมีระยะหางกัน 1 เซนติเมตร เขากับความ
! ตางศักยไฟฟา 390 โวลต จะทําใหอนุภาครังสีแคโทดเคลือ่ นทีเ่ ปนเสนตรง จงหาอัตรา!
(1.73x1011 C/kg)!
! สวน q/m ของอนุภาครังสีแคโทด
วิธที าํ
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15(En 43/1) อนุภาคที่มีประจุไฟฟาหลายอนุภาควิ่งผาน บริเวณสนามไฟฟาตัง้ ฉากกับสนามแมเหล็ก!
โดยทิศทีว่ ง่ิ ตัง้ ฉากกับสนามทัง้ สอง อนุภาควิง่ ไปโดยไมเบนจากแนวเดิม จะมีปริมาณใดเทากัน !
! ! 1. ประจุ! ! ! 2. อัตราเร็ว! ! ! 3. มวล! ! 4. อัตราสวนประจุตอ มวล! ! (ขอ 2.)!

วิธที าํ
การคนพบโปรตรอน
Ergen goldstein นักฟสกิ สชาวเยอรมัน ไดทาํ การดัดแปลงหลอดรังสีคาโทด โดยจัดให
ขัว้ คาโทดอยูเ กือบตรงกลางและเจาะรูขว้ั คาโทดไว
เมือ่ ตอความตางศักยสงู เขาไป นอกจากจะมีรังสีคา
แลว ยังจะมีรงั สีอกี ชนิดหนึง่ วิง่ ยอนกลับมาหาขัว้
คาโทด (ขัว้ ลบ) รังสีนจ้ี ะประกอบไปดวยอนุภาคที่
ประจุบวก เรียกรังสีแคแนล(Canal ray) หรือ .............
! ! รังสีนเ้ี กิดจากอะตอมของกาซภายในหลอดถูกชนดวยอนุภาคอิเล็กตรอนทีพ่ งุ มาจากขัว้ คาโทด!
ทําใหอะตอมของกาซอิเล็กตรอนในอะตอมไป แลวกลายเปนอนุภาคทีม่ ปี ระจุ..............อนุภาคนีก้ !็
จะวิง่ เขาหาขัว้ คาโทดอันเปนขัว้ ลบนัน่ เอง!
การทดลองนีท้ าํ ใหเชือ่ วาในอะตอมตองมีอนุภาคไฟฟาบวกอยูด ว ยเรียกอนุภาคบวกนีว้ า .................!
*หากเปลีย่ นชนิดกาซทีบ่ รรจุอยูใ นหลอด แลวทดลองหาคาประจุตอ มวล (q/m) จะพบวาอนุภาครังสี
บวกของกาซแตละชนิดจะมีคา q/m ไมเทากัน ทัง้ นีเ้ พราะกาซแตละชนิดจะมีมวลไมเทากันนัน้ เอง

16. รังสีแคแนลเกิดจาก ............. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .......
17. การคนพบรังสีแคแนลทําใหเรารูจ กั อนุภาคมูลฐานในอะตอมตัวหนึง่ คือ ......... .........
18. รังสีแคแนลมีคาประจุตอมวลไมคงที่ เพราะ ......... ......... ......... ......... ......... ......... .............
แบบจําลองอะตอมของทอมสัน
จากการทดลองของทอมสัน, โกลดสไตน และนักวิทยาศาสตรอีกหลายทาน ทําใหเชือ่ วา
ในอะตอมใดๆ จะตองประกอบดวยอนุภาคทีม่ ปี ระจุบวก (โปรตอน) และอนุภาคที่มีประจุลบ
(อิเล็กตรอน) ทอมสันจึงไดเสนอแบบจําลองของอะตอมเอาไววา
“ อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม ประกอบไปดวยโปรตรอน
ซึ่งมีประจุบวก และอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบกระจายอยูทั่วไป
อยางสม่ําเสมอและในอะตอมที่เปนกลางทางไฟฟาจะมีจํานวน
โปรตรอนเทากับจํานวนอิเล็กตรอน ”
!
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!
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แบบจําลองอะตอมของทอมสัน

!
!

20. ตามแบบจําลองอะตอมของทอมสัน ขอใดกลาวถูกตอง
1. อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม โดยเนือ้ ของทรงกลมเปนประจุบวกกระจายอยาง
สม่ําเสมอและมีอิเล็กตรอนฝงอยูในเนื้อทรงกลม
2. ปริมาณประจุบวกและปริมาณประจุลบมีจํานวนเทากัน
3. ในสภาพปกติอะตอมเปนกลางทางไฟฟา
(ขอ 4.)
4. ถูกทุกขอ
วิธที าํ
การคนพบนิวตรอน
ป พ.ศ. 2473 W.Bothe และ H.Becker
นักเคมีชาวเยอรมันไดทาํ การทดลองใชอนุ
ภาคอัลฟายิ่งแผนโลหะแบริลเลียม ปรากฏ
วาเกิดรังสีซึ่งไมมีประจุชนิดหนึ่งที่มีอํานาจทะลวงไดดี และรังสีนี้เมื่อชนกับโมเลกุลของพารา
ฟนจะไดโปรตรอนออกมา ตอมาในป พ.ศ. 2475 Jame Chadwich ไดเสนอวารังสีนต้ี อ ง
ประกอบดวยอนุภาคและใหชื่อวา นิวตรอน และไดทําการพิสูจนไดวานิวตรอนไมมีประจุ และ
คํานวณมวลนิวตรอนไดคา ใกลเคียงกับมวลของโปรตรอน
21. จงเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ

รังสี.................

อนุภาค................!
รังสีมมี วลใกลกบั ................!
มีประจุ................!
แผน................!
แผน................!

!

",!

!
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ตอนที่ 2 การทดลองของมิลลิแกน!
การทดลองหาคาประจุอิเล็กตรอนของมิลลิแกน (Robert A. Millikan)
จากอุปกรณการทดลองดังรูป เมื่อผานละอองฝอยน้ํามันลงไประหวางขั้วไฟฟา หยดน้ํามัน
เล็ก ๆ บางหยดจะมีประจุบวก บางหยดจะมีประจุลบ พวกที่มีประจุบวกจะตกลงเบื้องลางอยาง
รวดเร็ว บางหยดที่มีประจุเปนลบขนาดเหมาะสม จะลอยอยูนิ่ง ๆ ไดอยางสมดุล
พิจารณาเฉพาะหยดที่อยูนิ่ง ๆ
จาก Fขึ้น = Fลง
qE = mg
neE = mg เพราะ q = ne
ne = mg
E
เมือ่ q คือ ประจุรวมทัง้ หมดในหยดน้าํ มัน(C) n คือ จํานวนอิเล็กตรอน
e คือ ประจุอเิ ล็กตรอน 1 ตัว
m คือ มวลของหยดน้ํามันทั้งหมด (kg)
E คือ ความเขมสนามไฟฟา (N/C)
จากการทดลองจะได ne = จํานวนเต็ม x 1.6 x 10–19 C
เชน ne = 1 x 1.6 x 10–19 C
ne = 2 x 1.6 x 10–19 C
ne = 3 x 1.6 x 10–19 C
จึงสรุปวา อิเล็กตรอน 1 ตัว มีประจุ 1.6 x 10–19 คูลอมบ สวนจํานวนเต็มคูณอยู ก็คือ
จํานวนอิเล็กตรอนนัน่ เอง
22. หยดน้าํ มันอันมีจาํ นวนอิเลคตรอนมากกวาจํานวนโปรตรอนอยู 5 ตัว มีมวล 1.6x10–15 kg
ลอยแขวนอยูระหวางแผนประจุในเครื่องทดลองของมิลลิแกนซึ่งมีสนามไฟฟาเขม 2x104
โวลตตอ เมตร จงหาประจุของอิเลคตรอน 1 ตัว
วิธที าํ

!

#-!
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23. หยดน้าํ มันอันมีจาํ นวนอิเลคตรอนมากกวาจํานวนโปรตรอนอยู 10 ตัว มีมวล 1.6x10–15 kg
ลอยแขวนอยูระหวางแผนประจุในเครื่องทดลองของมิลลิแกนซึ่งมีความตางศักย 100 โวลต
ระยะหางระหวางขั้วไฟฟา 1 เซนติเมตร จงหาประจุของอิเลคตรอน 1 ตัว (1.6x10–19 C)
วิธที าํ

24(มช 36) ในการทดลองของมิลลิแกนเมื่อทําใหหยดน้ํามันมวล 1.6 x 10–14 กิโลกรัม ลอย
หยุดนิ่งระหวางแผนโลหะขนานซึ่งวางหางกัน 1 ซม. โดยแผนบนมีศักยไฟฟาสูงกวาแผน
ลางเทากับ 392 โวลต ถาความเรงเนือ่ งจากแรงดึงดูดของโลกเทากับ 9.8 m/s2 และ
อิเลคตรอนมีประจุ 1.6x10–19 คูลอมบ จงคํานวณหาวาหยดน้าํ มันนีม้ อี เิ ลคตรอนแฝงอยูก ต่ี วั
(ขอ 1.)
1. 25
2. 50
3. 250
4. 500
วิธที าํ

25. ในการหยดน้ํามันของมิลลิแกน พบวาถาตองการใหหยดน้ํามันซึ่งมีมวล m และอิเล็กตรอน
เกาะติดอยู n ตัว ลอยนิง่ อยูร ะหวางแผนโลหะ 2 แผน ซึ่งวางขนานหางกันเปนระยะทาง
! d และมีความตางศักย V ประจุของอิเล็กตรอนทีค่ าํ นวณไดจากการทดลองนีจ้ ะมีคา เทาใด
(ขอ ก.)
ก. mgd
ข. mgV
ง. nmgV
ค. nmgd
nV
V
nd
d
วิธที าํ

!
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26. หยดน้ํามันมีความหนาแนน 400 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร มีปริมาตร 2.5x10–12 ลูกบาศก–
เมตร ลอยนิ่งอยูในสนามไฟฟาขนาดสม่ําเสมอ 4x105 นิวตัน/คูลอมบ จงหาขนาดของ
(2.5x10–14 C)
ประจุบนหยดน้ํามัน
วิธที าํ

27. ในการทดลองหยดน้ํามันของมิลลิแกนนั้นพบวา เมื่อเพิ่มคาความตางศักยจนถึงคาสูงสุดของ
เครื่องมือแลวไมสามารถทําใหหยดน้ํามันหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ในทิศตรงขามกับเมื่อยังไมให
คาความตางศักยแสดงวา
1. หยดน้ํามันมีมวลมากเกินไป
2. หยดน้ํามันมีประจุชนิดหนึ่งทําใหแรง เนือ่ งจากสนามไฟฟามีทศิ ทางเดียวกับแรงโนมถวงโลก

3. สนามไฟฟามีคานอยเกินไป
4. ถูกทุกขอ

(ขอ 4.)

วิธที าํ
!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""

!

ตอนที่ 3 สัญลักษณแทนอะตอม แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด
แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด!
หากเปนไปตามแบบจําลองอะตอมของทอมสัน
รังสีเกือบทัง้ หมดตองเบีย่ งเบนการเคลือ่ นที่ เพราะ
เกิดแรงผลักระหวางประจุบวกของรังสีอัลฟา กับ
โปรตรอน และหากรังสีอลั ฟาพุง ชนโปรตรอนจะ
ทําใหโปรตรอนกระเด็นไปเพราะรังสีอลั ฟามีมวล
มากกวา รังสีอัลฟาจะไมสะทอนกลับออกมาเลย
!

!

##!
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ผลการทดลองจริงเปนดังรูป
รัทเทอรฟอรดอธิบายวา
1. จริง ๆ แลวอะตอมจะมีโปรตรอนทัง้ หมดจะรวมตัวกันอยูใ นพืน้ ทีเ่ ล็ก ๆ ตรงกลาง
อะตอมเรียกวา นิวเคลียส สวนอิเล็กตรอนจะอยูร อบนอกนิวเคลียสระหวางนิวเคลียส
กับอิเล็กตรอนจะเปนทีว่ า ง ซึ่งจะกวางมากเมื่อเทียบกับนิวเคลียส รังสีแอลฟา
สวนมากจะผานชองวางนีไ้ ปจึงเคลือ่ นทีเ่ ปนเสนตรง
2. รังสีแอลฟา สวนนอยจะวิ่งเฉี่ยวนิวเคลียส ทําใหเกิดแรงผลักแลวเบี่ยงเบนการเคลื่อนที่
3. รังสีแอลฟาสวนนอยที่สุดจะชนนิวเคลียสตรงๆ แลวรังสีแอลฟาจะสะทอนกลับ เพราะ
มีมวลนอยกวานิวเคลียส ซึง่ มีโปรตรอนรวมอยูภ ายในอยางมากมาย
แบบจําลองอะตอมแบบนี้ เรียก แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด
28. ถาเชื่อวาอะตอมเปนไปตามแบบจําลองของทอมสัน เมื่อยิงรังสีอัลฟาเขาไปในอะตอมของ
ทองคํา รังสีสวนมากจะเคลื่อนที่ .......................................... ทั้งนี้เพราะเกิดแรงผลักระหวาง
ประจุบวกของอนุภาคอัลฟา กับ ......... ......... .... ในนิวเคลียส
29. จากการทดลองยิงรังสีอัลฟากระทบอะตอมทองคํา พบวารังสีสวนมากจะเคลื่อนที่เปนเสนตรง
เพราะ ............................................................................................................................................
รังสีสวนนอยจะ ............................เพราะ ................ .......... .......... .......... .......... .......... ............
และรังสีสวนนอยที่สุดจะ ..................................เพราะ .......... .......... .......... .......... .......... .........

30(En 36) การที่รัทเทอรฟอรดทําการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคําบางแลว พบวา
โครงสรางของอะตอมไมเปนไปตามแบบของทอมสัน เนือ่ งจากรัทเทอรฟอรดพบวา (ขอ 4.)
1. อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดเบนไปจากแนวเดิมเปนมุมใดๆ และบางทีมีการสะทอนกลับ
2. อนุภาคแอลฟาเบนไปจากแนวเดิมทุกทิศทางเทา ๆ กัน
3. อนุภาคแอลฟาทั้งหมดวิ่งทะลุผาน แผนทองไปในแนวเกือบเปนเสนตรง
4. อนุภาคแอลฟาบางสวนเบนไปจากแนวเดิมเปนมุมใดๆ ทัง้ ทีส่ ว นใหญผา นไปในแนวตรง
31. ตามแบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด ขอใดกลาวถูกตอง
1. อะตอมมีลกั ษณะเปนทรงกลม มีนวิ เคลียสอยูท จ่ี ดุ ศูนยกลาง มีอเิ ล็กตรอนเคลือ่ นอยูร อบๆ
นิวเคลียส
2. ภายในนิวเคลียสจะมีอนุภาคทีม่ ปี ระจุไฟฟาบวกรวมกันอยู
!
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3. เนือ้ ทีส่ ว นใหญภายในอะตอมเปนทีว่ า งเปลา
4. เมือ่ ยิงอนุภาคแอลฟาเขาไปในอะตอมของทองคํา อนุภาคแอลฟาไมมโี อกาสทีจ่ ะ
สัมผัสนิวเคลียสเลยเพราะจะเกิดการเบีย่ งเบนออกจากนิวเคลียส
5. ถูกทุกขอ
(ขอ 5.)

32. จงวาดรูปแบบจําลองอะตอมของ
ทอมสัน
ดาลตัน
!
!

รัทเทอรฟอรด

!

33(En 42/1) ถายิงอนุภาคแอลฟาเขาไปในนิวเคลียสของ
โลหะทางเดินของอนุภาคแอลฟาทีเ่ ปนไปได คือ
1. ก และ ง เทานัน้
2. ข และ ค เทานัน้
3. ก , ค และ ง เทานัน้
4. ก, ข , ค และ ง
วิธที าํ

(ขอ 1.)

34. มีอนุภาคแอลฟาวิง่ ตรงเขาสูน วิ เคลียสของอะตอมทองคํา อนุภาคแอลฟาจะหยุดนิ่งก็ตอ
(ขอ 4.)
เมือ่ อนุภาคนัน้
1. มีพลังงานรวมเปนศูนย
2. กระทบผิวนิวเคลียส
3. กระทบกับอิเล็กตรอนในชัน้ ใดชัน้ หนึง่
4. มีพลังงานศักยเทากับพลังงานจลนเดิม
วิธที าํ
35(En 39) รังสีแอลฟาเคลื่อนที่เฉียดนิวเคลียสของทองคํา พลังงานจลนของรังสีแอลฟา
(ขอ 1.)
ณ. ตําแหนงที่เขาใกลนิวเคลียสของทองคํามากที่สุดมีคา
1. ศูนย
2. มากทีส่ ดุ
3. เทาเดิม
4. นอยทีส่ ดุ
วิธที าํ
36. อนุภาคแอลฟาถูกเรงดวยความตางศักยกี่โวลต เมื่อวิ่งตรงไปยังนิวเคลียสของทองคํา (79Au )
(1.44x107 โวลต)
ไดมากที่สุด 7.9 x 10–15 เมตร
วิธที าํ
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ตอนที่ 4 แบบจําลองอะตอมของโบร (1)
!

!

โบร ไดเสนอแบบจําลองอะตอมของไฮโดรเจนขึ้นมาโดยนําแนวคิดเรื่องควอนตัมของพลังงาน
ของพลังคมาใชกบั แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด พรอมทัง้ เสนอสมมติฐานขึน้ ใหม 2 ขอ คือ!
! ! 1. อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เปนวงกลมรอบนิวเคลียสจะมีวงโคจรบางวงที่อิเล็กตรอนไมแผ!
รังสีคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมา ในวงโคจรดังกลาวอิเล็กตรอนจะมีโมเมนตัมเชิงมุม (L)
คงตัว และโมเมนตัมเชิงมุมนี้มีคาเปนจํานวนเต็มเทาของคาตัวมูลฐานคาหนึ่งคือ h
h
(อานวา เอซบาร) ซึ่งมีคาเทากับ 2π
ดังนั้น สําหรับอิเล็กตรอนมวล m ทีเ่ คลือ่ นทีร่ อบนิวเคลียสในวงโคจรรัศมี r
โดยมีอัตราเร็วเชิงเสน v ตามสมมติฐานขอนี้จะไดวา
L = mvr = n h
เมือ่ n เปนเลขจํานวนเต็มบวก 1, 2, 3, .... ในที่นี้เรียกวา เลขควอนตัม ของวงโคจร
2. อิเล็กตรอนจะรับหรือปลอยพลังงานออกมา เมือ่ มีการเปลีย่ นวงโคจรตามขอ 1.
พลังงานที่อิเล็กตรอนรับหรือปลอยออกมาจะอยูในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟา

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมของโบร
1. สูตรหารัศมีวงโคจรของอิเลคตรอนในอะตอมไฮโดรเจน
rn = h 2 2 n 2
mke
(1.05x10−34 )2
=
n2
(9.1x10−31 )(9x109 )(1.6x10−19 )2
rn = 5.3 x 10–11 n2
เมือ่ rn คือ รัศมีวงโคจรที่ n (เมตร)
h = 6.6x10−34 = 1.05 x 10–34 J.s
h = 2π
2π
m คือ มวลของอิเล็กตรอน = 9.1 x 10–31 kg
k = 9 x 109 N/m2 / c2
e = ประจุอเิ ล็กตรอน = 1.6 x 10–19 C
n คือ ลําดับของวงโคจร
37(มช 34) รัศมีวงโคจรที่สองจากในสุดของอะตอมไฮโดรเจนมีคาเทากับ..................เมตร

วิธที าํ
!
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38(En 41) ในแบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนของโบรรัศมี วงโคจรของอิเล็กตรอนในสถานะ
(16 เทา)
n = 4 เปนกีเ่ ทาของรัศมีวงโคจรในสถานะ n = 1
วิธที าํ

2. สูตรหาพลังงานของอิเล็กตรอนในวงโคจรตางๆ ของอะตอมไฮโดรเจน
เนือ่ งจาก พลังงานรวมของอิเลคตรอน = พลังงานศักยไฟฟา + พลังงานจลนของอิเล็คตรอน

En = – k e2 +
En = –
En = –
หรือ
เพราะ – 12

mk 2 e4
h2

= – 12

En =

1 k e2
2 r
n

r
n
1 k e2
2 r
n
1 mk 2 e4
2 n2h2

เมือ่ rn = h 2 2 n 2
mke

E1
n2

(9.1x10 - 19 )(9x10 9 )2 (1.6x10 - 19 )4
(1.05x10 - 34 )2

= –21.76x10–19 จูล
= –13.6 อิเลคตรอนโวลต
พลังงานจํานวนนีค้ อื พลังงานรวมของอิเลคตรอนซึง่ อยูใ นวงโคจรที่ 1 เรียก E1
E
สรุปไดวา
En = 21
n
เมือ่ En คือ พลังงานอิเล็กตรอนในวงโคจรที่ n (อิเล็กตรอนโวลต , eV)
E1 คือ พลังงานของอิเล็กตรอนไฮโดรเจนในวงโคจรที่ 1 คือ –13.6 eV
** พลังงาน (En) มีคาเปนลบ มีความหมายวา อิเล็กตรอนถูกนิวเคลียสยึดไว **

!
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39. จากทฤษฏีอะตอมของโบร
พลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรที่ 4 (E4)
พลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรที่ 3 (E3)
พลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรที่ 2 (E2)
พลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรที่ 1 (E1)

=
=
=
=

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

สถานะพื้น (ground state), สถานะกระตุน (excited state)
หากเราคํานวณหาพลังงานของอิเล็กตรอน
อะตอมไฮโดรเจนในแตละวงโคจรจะไดดงั รูป
จะเห็นวาในวงโคจรที่ 1 (ในสุด) อิเล็กตรอน
จะมีพลังงานต่ําสุดและชั้นนอกถัดๆ ออกไป
อิเล็กตรอนจะมีพลังงานสูงขึ้นตามลําดับ
ปกติอเิ ล็กตรอนชอบทีจ่ ะอยูว งโคจรในสุด
อันเปนชั้นที่มีพลังงานต่ําสุด จะทําใหเกิดความ
เสถียรภาพมากที่สุด เรียกสภาวะนี้วา สภาวะพื้น
(ground State)
หากอิเล็กตรอนไดรบั พลังงานจะเคลือ่ นไป
อยูในวงโคจรที่สูงกวาเดิมสภาวะเชนนี้เรียก
สภาวะกระตุน (excited state)
สภาวะถูกกระตุนเปนสภาวะไมเสถียรอิเล็กตรอนจะคายพลังงาน ซึ่งมีมากเกินไปทิ้งแลว
เคลื่อนลงมาอยูในชั้นที่ต่ํากวาพลังงานที่คายออกมานั้น จะอยูในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟา

!

40. ปกติแลวอิเลคตรอนจะอยูใ นวงโคจรทีม่ พี ลังงานต่าํ สุด เรียกภาวะนี้วา .............................
41. หากอิเลคตรอนดูดพลังงาน จะเคลื่อนจากชั้น..............ไปสูชั้น........... ภาวะทีอ่ เิ ลคตรอน
มีพลังงานมากกวาปกติเชนนี้เรียก .....................................
42. หากอิเลคตรอนจะเคลือ่ นทีจ่ ากชัน้ บน ลงมาสูชั้นที่ต่ํากวา อิเลคตรอนจะตอง....................
43. พลังงานทีอ่ เิ ลคตรอนคายออกมาจะอยูใ นรูปของ....................................
!
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สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจน

44. จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้ใหถูกตองและสมบูรณ
( เกีย่ วกับการเปลีย่ นวงโคจรของอิเลคตรอนในอะตอมไฮโดรเจน )
การเคลื่อน
บน →
6 →
5 →
4 →
3 →
บน →
บน →
บน →

e
1
2
2
2
2
3
4
5

คลื่นแมเหล็กไฟฟา

อนุกรม

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

..............

...............................
...............................
...............................

..............
..............
..............

..............

45. อนุกรมของเสนสเปกตรัมชุดใด ที่ปลดปลอยพลังงานโฟตอนเปนอัลตราไวโอเลต
ก. อนุกรมไลมาน
ข. อนุกรมบาลมเมอร
(ขอ ก.)
ค. อนุกรมพาสเซน
ง. อนุกรมแบรกเกต
!

!

#+!

Physics Online VI

http://www.pec9.com

บทที่ 19 ฟสิกสอะตอม

46. อนุกรมของเสนสเปกตรัมชุดแบรกเกตใหพลังงานในระดับรังสีใด
ก. อัลตราไวโอเลต ข. อินฟาเรด
ค. รังสีเอกซ

(ขอ ข.)
ง. แสงที่ตาสัมผัสได

47. สเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนชุดใดทีต่ ามองเห็นได
ก. ชุดไลมาน
ข. ชุดบาลมเมอร
ค. ชุดพาสเซน

(ขอ ข.)

48. สเปคตรัมทีไ่ ดจากอะตอมของธาตุตา ง ๆ จะ
ก. เหมือนกันสําหรับธาตุทุกธาตุ
ข. จะแสดงคุณสมบัติเฉพาะของแตละธาตุ
ค. จะไดเปนแถบสวางเสมอ
ง. ไดเปนเสนมืดเสมอ
49(มช 32) ภาพของอะตอมจากทฤษฎีของเบอร (Bohr) คือ

ง. ชุดฟุนต

(ขอ ข.)

! ! ก. อิเล็กตรอนจะวิง่ วนรอบนิวเคลียสในวงโคจรบางวงโดยไมแผคลืน่ แมเหล็กไฟฟาออกมา
ข. อิเล็กตรอนรอบ ๆ นิวเคลียสเปนเสมือนกลุม หมอกทีห่ อ หุม นิวเคลียสอยูท ใ่ี ดมีหมอกหนา
แนนมากจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอน ณ. ทีน่ น้ั มาก!
ค. อิเล็กตรอนวิง่ วนรอบนิวเคลียสดวยระยะหางจากนิวเคลียสมาก เมือ่ เทียบกับขนาดนิวเคลียส
ง. อิเล็กตรอนทีอ่ ยูร อบนิวเคลียสมีสมบัตคิ ลืน่ นิง่
(ขอ ก.)
!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""

ตอนที่ 5 แบบจําลองอะตอมของโบร (2)
!

การคํานวณหาพลังงาน ความถี่ ความยาวคลื่น แมเหล็กไฟฟา
∆E = Ef – Ei
เมือ่ ∆E คือพลังงานที่เปลี่ยนแปลง (eV)
∆E  = hfe
หากมีคาบวกจะเปนการดูดพลังงาน
34 f
หรือ ∆E  = 6.6x10−−19
หากมีคาลบจะเปนการคายพลังงาน
1.6x10
∆E  = 4.125 x 10–15 f
Ef คือ พลังงาน e ในวงโคจรสุดทาย
∆E  = hc
Ei คือ พลังงาน e ในวงโคจรเริม่ ตน
eλ
−34 )(3x108 )
∆E  = (6.6x10 −19
h คือ คาคงที่ของพลังค = 6.6 x 10–34 J.s
(1.6x10 ) λ
!
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f คือ ความถี่คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Hz)
e คือ ประจุอเิ ล็กตรอน 1 ตัว = 1.6 x 10–19 C
c คือ ความเร็วคลื่นแมเหล็กไฟฟา = 3x108 m/s
λ คือ ความยาวคลื่น (m)
เมือ่ R คือ คาคงตัวของริดเบอรก = 1.097 x 107 m–1
nf คือ ลําดับชั้นสุดทาย
ni คือ ลําดับชัน้ เริม่ ตน!

50. จงหาพลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรที่ 4 (E4) = ……………………..
และพลังงานของอิเลคตรอนของไฮโดรเจนในวงโคจรที่ 2 (E2) = ……………………..
วิธที าํ
51. จากขอที่ผานมา หากอิเลคตรอนเคลือ่ นจากชัน้ ที่ 4 มาสูชั้นที่ 2 จะคายพลังงานออกมา
( 2.55 eV )
กีอ่ เิ ลคตรอนโวลต
วิธที าํ
52(En 40) พลังงานต่าํ สุดของอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนคือ –13.6 อิเล็กตรอนโวลต ถา
อิเล็กตรอนเปลี่ยนสถานะจาก n = 3 ไปสูสถานะ n = 2 จะใหแสงที่มีพลังงานควอนตัมเทาใด
1. 1.51 eV
2. 1.89 eV
3. 3.40 eV
4. 4.91 eV (ขอ 2.)
วิธที าํ

53. จากขอที่ผานมา พลังงานที่คายออกมา จะมีความยาวชวงคลื่นเทาใด
วิธที าํ

!
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54. ถาอะตอมเปลี่ยนระดับพลังงานเดิมจาก E3 มายัง E1 จะปลดปลอยโฟตอนที่มีพลังงาน
(12. 09 eV, 1.02x10–7 m)
เทาใด และความยาวชวงคลื่นมีคาเทาใด
วิธที าํ

55(En 41/2) ตามทฤษฎีอะตอมของโบรระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนต่าํ สุดเทากับ
–13.6 อิเล็กตรอนโวลต ถาอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุนไปอยูที่ระดับพลังงานสูงขึ้น และ
กลับสูสถานะพื้นที่มีพลังงานต่ําสุดโดยการปลอยโฟตอนออกมาดวยพลังงาน 10.20 อิเล็ก–
ตรอนโวลต แสดงวาอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุนไปที่ระดับพลังงานที่ n เทากับเทาใด
(ขอ 1.)
1. 2
2. 4
3. 8
4. 16
วิธที าํ

56. ในการกระตุน ใหอะตอมไฮโดรเจนทีร่ ะดับพลังงานต่าํ สุด(–13.6 eV) ไปอยูที่ระดับพลังงาน
กระตุน ที่ 3 ตองใหโฟตอนที่มีพลังงานเทาไร
1. 0.85 eV
2. 1.51 eV
3. 12.09 eV
4. 12.75 eV (ขอ 3.)
วิธที าํ
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57(En 34) สมมติวาแผนภาพแสดงระดับพลังงานของอะตอม
ชนิดหนึง่ เปน ดังรูป ใหหาคาความยาวคลื่นของคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟาทีจ่ ะทําใหอะตอมในสถานะพืน้ ฐานแตกตัวเปนไอออน
ไดพอดี
1. 62 nm
2. 100 nm
3. 210 nm
วิธที าํ
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!

4. 310 nm

(ขอ 1.)

58. ในการเคลือ่ นยายอิเลคตรอนของอะตอมของไฮโดรเจนจากวงโคจรที่ 4 ลงสูวงโคจรที่
ต่ํากวาสเปกตรัมเสนที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดจะมีพลังงานเทาใด
1. 0.66 eV
2. 0.85 eV
3. 10.20 eV
4. 12.75 eV (ขอ 4.)
วิธที าํ

59(มช 33) จงคํานวณหาความยาวคลื่นยาวที่สุด และสัน้ ทีส่ ดุ ในอนุกรมไลแมนของไฮโดรเจน
(ขอ ข.)
สเปคตรัม (ตอบในหนวยอังสตรอม)
ก. 1215 , 952
ข. 1215 , 912
ค. 1415 , 912
ง. 1415 , 952
วิธที าํ
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60. จงหาความยาวคลื่นที่ยาวที่สุดในอนุกรมไลมาน เมือ่ กําหนดให k เปนคานิจของริดเบอรก
(ขอ 4.)
2. k
3. 3k4
4. 3k4
1. 1k
วิธที าํ

61(En 42/2) อะตอมไฮโดรเจนเปลีย่ นระดับพลังงานจาก n = 2 ไป n = 1 ความยาวคลื่นของ
แสงที่ปลอยออกมาเปนกี่เทาของในกรณีที่เปลี่ยนระดับพลังงานจาก n = 4 ถึง n = 2
(ขอ 1.)
2. 12 เทา
3. 2 เทา
4. 4 เทา
1. 14 เทา
วิธที าํ

62. ในชวงระดับพลังงานต่าํ สุดสามระดับแรกของอะตอมไฮโดรเจน คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ตรวจ
(ขอ 1.)
พบจะอยูในชุดความถี่ที่เรียกวา
1. ชุดไลมาน และ ชุดบาลเมอร
2. ชุดไลมาน และชุดพาสเซน
3. ชุดบาลเมอร และชุดพาสเซน
4. ชุดไลมาน ชุดบาลเมอร และชุดพาสเซน
วิธที าํ
63(มช 45) ถาใชอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงาน 19.5 x 10–19 จูล ยิงใสอะตอมไฮโดรเจนจะ
(ขอ 2.)
กระตุนใหเกิดสิ่งใด
1. เสนสเปกตรัมทุกเสนนับตัง้ แตอนุกรมบัลเมอรขน้ึ ไป
2. เสนสเปกตรัมของอนุกรมไลมาน 2 เสน และของอนุกรมบัลเมอร 1 เสน
3. เสนสเปกตรัมของอนุกรมไลมาน 2 เสน และของอนุกรมบัลเมอร 2 เสน
4. เสนสเปกตรัมของอนุกรมบัลเมอร 1 เสน และของอนุกรมพาสเซน 2 เสน
วิธที าํ
!
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ตอนที่ 6 รังสีเอ็กซ การทดลองของพลังคและเฮิรตซ
หลอดรังสีเอกซ (X – rays tube)
หลอดรังสีเอ็กซเปนเครื่องมือผลิตรังสีเอ็กซมีสวนประกอบสําคัญ ดังรูป ขั้วไฟฟา C จะ
ถูกทําใหรอน โดยผานกระแสไฟฟาจาก
ความตางศักย V1 อิเล็กตรอนซึง่ หลุด
จากขั้วไฟฟา C (แคโทด) จะถูกเรงใหมี
ความเร็วสูง โดยสนามไฟฟาจากความ
ตางศักย Vo ซึ่งมีคาสูง และชนเปาโล
หะ A (แอโนด) ทําใหเกิดรังสีเอ็กซขึ้น
!

สเปกตรัมของรังสีเอ็กซ
สเปกตรัมของรังสีเอ็กซ มี 2 แบบ
!
1) สเปกตรัมแบบตอเนือ่ ง (continuous X - ray) ในหลอดรังสีเอ็กซ อิเล็กตรอนทีว่ ง่ิ เขาชน
กับอะตอมของเปาอิเล็กตรอนจะสูญเสียพลังงานจลน โดยแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาในรูป
รังสีเอ็กซออกมาเปนผลใหตัวมันเองเคลื่อนที่ชาลง เนือ่ งจากจํานวนอิเล็กตรอนทีช่ น
เปามีมากมายและแตละตัวมีการสูญเสียพลังงานคาตางๆ กัน ดังนัน้ รังสีเอ็กซทแ่ี ผออก
มาจะมีสเปกตรัมแบบตอเนือ่ งอิเล็กตรอนบางตัวอาจชนกับอะตอมของเปาโดยตรงและ
หยุดลงทันที ในการนี้พลังงานจลนทั้งหมดของอิเล็กตรอนจะเปลี่ยนเปนพลังงานคลื่น
แมเหล็กไฟฟา ซึ่งอยูในรูปรังสีเอ็กซที่มีความถี่สูงสุด (fmax) เนื่องจากพลังงานมีคาสูงสุด
ไดจากการผานความตางศักย Vo
การคํานวณหาความถี่สูงสุดของรังสีเอ็กซ
เนือ่ งจากอิเล็กตรอน จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา (รังสีเอ็กซ)
จึงไดวา
W = E คลื่นแมเหล็กไฟฟา
eV = hf
หรือ
eV = hc
λ
เมือ่ e คือ ประจุอเิ ล็กตรอน (1.6 x 10–19 C)
V คือ ความตางศักยทใ่ี ชเรงอิเล็กตรอน(โวลต)
!
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คานิจของพลังค = 6.6 x 10–34 J.s
ความถี่สูงสุดรังสีเอกซ (Hz)
ความเร็วคลื่นแมเหล็กไฟฟา = 3 x 108 m/s
ความยาวคลื่นนอยที่สุดรังสีเอกซ (m)

2) สเปกตรัมแบบเสน (characteristic X – rays) เกิดจากอิเล็กตรอน ที่ถูกเรงจนมีพลังงาน
สูงมากจะสามารถผานเขาชนกับอิเล็กตรอนในวงโคจรชัน้ ในของอะตอม ทําให
อิเล็กตรอนดังกลาวหลุดไปอิเล็กตรอนในวงโคจรถัดออกมา ซึ่งมีระดับพลังงานสูงกวา
วงโคจรชั้นในจึงโดดเขาแทนที่พรอมกับปลอยพลังงานสวนเกินออกมาในรูปรังสีเอ็กซ
การเปลีย่ นแปลงในอะตอมเชนนีเ้ ปนในทํานองเดียวกับการเกิดสเปกตรัมของอะตอม
ไฮโดรเจน รังสีเอ็กซที่เกิดขึ้นจะมีความยาว
คลื่นเปนคาเฉพาะ และจะแตกตางกันไป
ตามชนิดของโลหะที่ใชทําเปา ดังนั้นสเปก
ตรัมสวนนี้จึงมีลักษณะเปนเสน ซึ่งปรากฏการณนี้สนับสนุนทฤษฎีของโบรในแงที่วา
อะตอมมีระดับพลังงานเปนชั้น ๆ
64. ในหลอดผลิตรังสีเอ็กซ ถาใชความตางศักยเรง e 20,000 โวลต จงหาความถี่ของรังสีเอ็กซ
(4. 83x1018 Hz)
วิธที ํา
65. ในการผลิตรังสีเอ็กซโดยใหอเิ ล็กตรอนหยุด ทันทีเมื่อชนเปาปรากฎวาไดรังสีเอ็กซมีความ
ยาวคลื่น 0.124 นาโนเมตร จงหาความตางศักยที่ใชตอกับหลอดรังสีเอ็กซ (9980 โวลต)
วิธที าํ
66. เมือ่ ตอหลอดรังสีเอ็กซ เขากับความตางศักย 20 กิโลโวลต จงหา
ก. ความเร็วของอิเล็กตรอนตัวทีเ่ ร็วทีส่ ดุ ทีม่ าถึงแอโนด (เปา) ถาอิเล็กตรอนเริม่ ตน
(8.43x107 m/s)
ดวยความเร็วเปนศูนย
(61.9 pm)
ข. ความยาวคลื่นนอยที่สุดในสเปกตรัมของรังสีเอ็กซ
!
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วิธที าํ

67(มช 27) จงเลือกขอความทีถ่ กู ตอง
1. รังสีเอ็กซเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงมากและเปนสเปกตรัมตอเนื่อง
2. รังสีเอ็กซเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีสเปกตรัมตอเนื่องซึ่งคาความถี่สูงสุดขึ้นกับชนิด
ของโลหะ ที่ใชทําเปาและยังมีสเปกตรัมเสนดวย
3. รังสีเอ็กซเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีสเปกตรัมเสนซึ่งเกิดจากการปลอยพลังงานของ
อิเลกตรอนของอะตอม เมือ่ อิเลกตรอนนัน้ เปลีย่ นวงโคจรจากทีม่ รี ะดับพลังงานต่าํ ไป
สูวงโคจรที่มีระดับพลังงานสูงและยังมีสเปกตรัมตอเนื่องดวย
(ขอ 3.)
4. ไมมีขอใดถูก
วิธที าํ
!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""

สรุปผลการทดลองของพลังคและเฮิรตซ
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ความไมสมบูรณของทฤษฎีอะตอมโบร
ถึงแมวา ทฤษฎีของโบรจะสามารถอธิบาย
1. การเกิดสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนไดดี
2. การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุไฮโดรเจน
3. คาพลังงานทีท่ าํ ใหอะตอมทีม่ อี เิ ล็กตรอนเพียงตัวเดียวแตกตัวเปนอิออนได
แตทฤษฎีของโบรไมสามารถอธิบาย
1. การเกิดสเปกตรัมของอะตอมอืน่ ๆ
2. วาทําไมอะตอมทีอ่ ยูใ นบริเวณทีม่ สี นามแมเหล็ก ใหสเปกตรัมทีผ่ ดิ ไปจากเดิม
คือ สเปกตรัมหนึง่ ๆ แยกออกเปนหลายเสน
3. คาความเขมของแสงของเสนสเปกตรัมวาทําไมมีความเขมไมเทากัน
4. ทําไม L = mvr = nh

68(En 36) ตามการทดลองของฟรังกและเฮิรตซ ขอสรุปใดไมจริง
1. อิเลกตรอนทีม่ พี ลังงานนอยกวา 4.9 eV จะมีการชนแบบยืดหยุน กับอะตอมของไอปรอท
2. อิเลกตรอนทีม่ พี ลังงานมากกวา 4.9 eV จะสูญเสียพลังงานสวนหนึง่ ใหกบั อะตอมของ
ไอปรอท
3. อะตอมของไอปรอทมีคา พลังงาน ระดับพืน้ เทากับ 4.9 eV
(ขอ 3.)
4. อะตอมของไอปรอทมีคา พลังงานเปนชัน้ ๆ ไมตอ เนือ่ ง

วิธที าํ
69. ในการทดลองของฟรังคและเฮิรตซ ถาเราใช หลอดทดลองทีบ่ รรจุไฮโดรเจนแทนหลอด
ทีบ่ รรจุไอปรอท จะตองใหพลังงานแกอิเลคตรอนนอยที่สุดเทาใด จึงจะทําใหรับพลังงานนั้น
(ใหระดับพลังงานในหนวย eV ของอิเลคตรอนในอะตอมไฮโดรเจนเรียงจากวงในสุดเปน
(10.19 eV)
–13.59 , –3.40 , –1.51 , ....0 ตามลําดับ)
วิธที าํ
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70(En 44/1) อิเล็กตรอนตัวหนึง่ ถูกเรงดวยความตางศักย 13.2 โวลต เขาชนกับอะตอมไฮโดร–
เจน ที่อยูในสถานะพื้น การชนครัง้ นีจ้ ะสามารถทําใหอะตอมไฮโดรเจนอยูใ นระดับพลังงาน
สูงสุดในระดับ n เทาใด (พลังงานสถานะพื้นของไฮโดรเจน = –13.6 eV)
(ขอ 3.)
1. n = 7
2. n = 6
3. n = 5
4. n = 4
วิธที าํ

71(En 43/2) ในการทดลองของแฟรงค-เฮิรตซ ถาใชแกสไฮโดรเจนแทนไอปรอท และใช
ความตางศักยเรงอิเล็กตรอนเทากับ 10.3 โวลต แกสไฮโดรเจนจะปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ไดมากที่สุดกี่ความถี่ (ถากําหนดใหสถานะพื้นของอะตอมไฮโดรเจนมีพลังงาน 13.6
อิเล็กตรอนโวลต หรือ 21.76 x 10–19 จูล)
1. 1 ความถี่
2. 2 ความถี่
3. 3 ความถี่
4. 4 ความถี่ (ขอ 1.)
วิธที าํ

72. การทดลองของฟรังคและเฮิรตซใหผลสรุปที่สําคัญขอใด
1. อิเล็กตรอนชนอะตอมแบบยืดหยุน เปนสวนใหญ
2. อิเล็กตรอนชนกับอะตอมแบบไมยืดหยุน
3. อะตอมมีระดับพลังงานเปนชั้น ๆ
4. กระแสไฟฟาผานแกสที่มีความดันต่ํา
วิธที าํ
!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""
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ตอนที่ 7 ปรากฏการณโฟโตอิเลคทริก (1)
ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
เมือ่ จัดหลอดสุญญากาศดังรูป แลวใชแสง
ตกกระทบใสขั้วคาโทด เมือ่ อิเล็กตรอนของอะ
ตอมในขั้วคาโทดไดรับพลังงานแสงจํานวนมาก
พอ ก็จะหลุดออกจากอะตอมแลวเคลื่อนที่พุงเขา
หาขัว้ อาโนด แลวเกิดกระแสไฟฟาไหลในวงจร
! ! ปรากฏการณนี้เรียก ปรากฏการณ................................ (photoelectric effect)
ตัวอิเล็กตรอนทีห่ ลุดออกมาจากคาโทด เรียก .................................. (photo electron)
73. ปรากฏการณโฟโตอิเลคทริก คือ ........................................................................................
โฟโตอิเลคตรอน คือ ............... ............... ............... ............... ............... ............... ........
74. โฟโตอิเล็กตรอน คือ อิเล็กตรอนชนิดใด
ก. อิเล็กตรอนทีม่ ปี ระจุมากกวาอิเล็กตรอนธรรมดา
ข. อิเล็กตรอนทีท่ าํ ปฏิกิริยากับฟลมถายรูป
ค. อิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวโลหะโดยการฉายแสง
ง. อิเล็กตรอนทีม่ ปี ระจุเปนบวก
จ. อิเล็กตรอนที่มีอยูในลําแสง
วิธที าํ
ขอตองทราบเกีย่ วกับปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
1. เมื่อใหพลังงานแสงแกอิเล็กทริก ในขัว้
คาโทดอิเล็กตรอนจะเสียพลังงานปริมาณหนึง่
เทากับพลังงานที่โลหะใชยึดอิเล็กตรอนไว พลัง
งานนีเ้ รียก พลังงานยึดเหนี่ยวหรือ.....................
(Work function) แทนดวยสัญลักษณ W
และพลังงานสวนที่เหลือก็จะเปลี่ยนเปนพลังงานจลนของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ออกไป
จึงไดวา
Eแสง = W + Ek ของอิเล็กตรอน
!
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75. ถาฉายแสงอันมีพลังงาน 8 อิเลคตรอนโวลต ตกกระทบโลหะอันมีพลังงานยึดเหนี่ยว 3.7
(4.3 eV)
อิเลคตรอนโวลต อิเลคตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลนสูงสุดเทาใด
วิธที าํ

76. ถาฉายแสงอันมีพลังงาน 6 อิเลคตรอนโวลต ตกกระทบโลหะอันมีพลังงานยึดเหนี่ยว 7.2
อิเลคตรอนโวลต อิเลคตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลนสูงสุดเทาใด
วิธที าํ

2. หากเราใหแสงที่มีความถี่ต่ํา จะทําให
พลังงานแสงมีคานอย (เพราะ E = hf) และ
หากพลังงานแสงนี้มีคานอยกวาพลังงานยึด
เหนีย่ ว (W) อิเล็กตรอนจะไมหลุดออกมา
จึงตองเพิ่มความถี่ (f) แสงใหมากขึ้นจนกระ
ทั่งพลังงานมีคาอยางนอยเทากับพลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนจึงจะหลุดออกมาไดความถี่
แสงตรงนี้ เรียก ความถี่............. ( fo) และความยาวคลื่นตรงนี้เรียก ความยาวคลื่นขีดเริ่ม (λo)
77. หากฉายแสงอันมีความถี่เทากับความถี่ขีดเริ่ม ตกกระทบโลหะ สิ่งที่จะเกิด คือ
1. พลังงานแสงจะมีคาเทากับ.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
2. อิเลคตรอนจะหลุดออกจากอะตอมโลหะหรือไม .......... .......... .......... .......
3. อิเลคตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลนเทากับ .......... .......... .......... .......
78. ความถีข่ ดี เริม่ หรือความถีต่ ดั ขาดของแสงทีใ่ ชในปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริก คืออะไร
ก. ความถี่ของแสงที่ทําใหเกิดโฟตอนสูงสุด
ข. ความถีข่ องแสงทีไ่ มทาํ ใหเกิดโฟโตอิเล็กตรอน
ค. ความถี่ที่ทําใหโฟตอนมีพลังงานเทากับพลังงานยึดเหนี่ยว
ง. ความถี่ที่พอดี ทําใหอเิ ล็กตรอนหลุดจากโลหะ
(ขอ จ.)
จ. ขอ ค , ง. ถูก
!
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79. ถาโฟตอนของแสง ทีใ่ หกบั โลหะมีคา เทากับพลังงานยึดเหนีย่ วของโลหะนัน้ จะเกิดผลตามขอใด
ก. พอดีทาํ ใหเกิดโฟโตอิเล็กตรอน
ข. พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอนเปนศูนย
(ขอ ง.)
ค. ไมมีกระแสไฟฟาในวงจร
ง. ถูกทุกขอ
3. หากตองการทดลองหาพลังงานจลนของ
อิเล็กตรอนใหตอความตางศักยที่เหมาะสม โดยตอ
ขัว้ ลบเขากับอาโนด ขั้วบวกเขากับคาโทด ดังรูป
เมื่อใชความตางศักยเหมาะสม อิเล็กตรอนอันมีประ
จุลบ เมื่อเขาใกลขั้วลบ จะเกิดแรงตานทําใหอเิ ล็ก
ตรอนหยุดนิ่งแลวจะเปลี่ยนพลังงานจลนใหกลายเปนพลังงานศักยไฟฟา ความตางศักยที่ใช
หยุดอิเล็กตรอน เรียก ความตางศักย................... (Vo)
จึงไดวา
Ek = E p
เมือ่ Ek คือ พลังงานจลนของอิเล็กตรอน(จูล)
Ek = q V
e คือ ประจุอเิ ล็กตรอน (1.6 x 10–19 C)
Ek = e Vo
Vo คือ ความตางศักยหยุดยั้ง (โวลต)
80. จากการทดลองปรากฏการณโฟโตอิเลคทริก
หากใชความตางศักยเทากับความตางศักยหยุดยั้ง อิเลคตรอนจะ.........................................
หากใชความตางศักยมากกวาความตางศักยหยุดยั้ง อิเลคตรอนจะ.......................................
หากใชความตางศักยนอยกวาความตางศักยหยุดยั้ง อิเลคตรอนจะ.......................................
4. พลังงานจลนของอิเล็กตรอน (Ek) จะแปรผันตรงกับ พลังงานแสง , ความถี่แสง
และจะแปรผกผันกับ พลังงานยึดเหนี่ยว (W)
เพราะ Eแสง = Ek + W
Eแสง – W = Ek
hf – W = Ek
5. พลังงานยึดเหนี่ยว (W) จึงขึ้นกับชนิดของโลหะที่นํามาใชเปนคาโทดและไม
เกี่ยวกับขนาดของโลหะขั้วคาโทดนั้น
6. จํานวนโฟโตอิเล็กตรอน จะแปรผันตรงกับความเขมแสง
จํานวน e α ความเขมแสง
!
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81. ขอความตอไปนี้ เปนจริง หรือ เท็จ
1. เมื่อใชแสงความถี่สูงขึ้น (และสูงกวาความถี่ขีดเริ่ม) ตกกระทบคาโทด โฟโตอิเล็กตรอนจะมีพลังงานจลนมากขึ้น
2. หากใชแสงที่มีความเขมสูงตกกระทบคาโทด หากเกิดโฟโตอิเล็กทริก จํานวน
โฟโตอิเล็กตรอนจะมีมาก
3. หากใชแสงที่มีความถี่สูง พลังงานแสงมากๆ จะทําใหจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนมีมาก
4. หากใชแสงที่มีความเขมสูงตกกระทบคาโทด โฟโตอิเล็กตรอนจะมีพลังงานจลนสูง
5. หากใชแสงหนึ่งแลวไมเกิดโฟโตอิเล็กทริก หากตองใหเกิดโฟโตอิเล็กทริกตอง
เพิ่มความเขมแสง
82. พลังงานยึดเหนี่ยว (work function) ของโลหะ คือ
(ขอ ง.)
ก. พลังงานยึดเกาะระหวางอะตอม
ข. พลังงานที่โฟตอนใหกับโลหะ
ค. พลังงานสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอน
ง. พลังงานระหวางอะตอมกับอิเล็กตรอน
วิธที าํ
83. พลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ก. ขนาดของโลหะ
ข. ชนิดของโลหะ
(ขอ ข.)
ค. ความถี่ของแสงที่ใช
ง. ความเขมของแสงที่ใช
วิธที าํ
84. พลังงานจลนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนมีคาตามขอใด
ก. เทากับพลังงานของโฟตอนที่ใหกับโลหะ
ข. เทากับพลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะนั้น
ค. เทากับผลตางพลังงานของโฟตอนกับพลังงานยึดเหนี่ยว
(ขอ ค.)
ง. เทากับผลบวกพลังงานของโฟตอนและพลังงานยึดเหนี่ยว
วิธีทํา

85(มช 34) พลังงานจลนสงู สุดของโฟโตอิเล็กตรอนนัน้
ก. ไมขึ้นกับความเขมของแสงที่มาตกกระทบ
ข. ขึ้นกับกําลังหนึ่งของความเขมของแสงที่มาตกกระทบ
ค. ขึ้นกับกําลังสองของความเขมของแสงที่มาตกกระทบ
ง. ขึ้นกับรากที่สองของความเขมของแสงที่มาตกกระทบ
!

'#!

(ขอ ก.)

Physics Online VI

http://www.pec9.com

บทที่ 19 ฟสิกสอะตอม

86. ผลที่ไดจากการศึกษาปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริก สรุปไดดังนี้
(ขอ ค.)
1. โฟโตอิเล็กตรอนเกิดขึน้ เมือ่ แสงทีต่ กกระทบมีความถีส่ งู กวาความถีข่ ดี เริม่
2. ถาแสงที่มีความถี่สูงกวาความถี่ขีดเริ่มจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเปนสัดสวนโดยตรง
กับความเขมแสง
3. พลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอน เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนกับความถี่ที่เพิ่ม
4. พลังงานสูงสุดของอิเล็กตรอนยอมเทากับผลบวกของพลังงานโฟตอนกับพลังงานยึดเหนีย่ ว

ก. ขอ 1, 2

ข. ขอ 1, 3

ค. ขอ 1, 2, 3

ง. ขอ 1, 2, 3, 4

วิธที าํ
87. ในปรากฎการณโฟโตอิเล็กตริก เมื่อแสงที่มีความถี่สูงกวาความถี่ขีดเริ่มตกกระทบผิวโลหะ
ถาเพิ่มความเขมของแสงขึ้นเปน 2 เทา พลังงานของโฟโตอิเล็กตรอนจะเปนเทาไร
ก. พลังงานและจํานวนอิเล็กตรอนเทาเดิม
ข. พลังงานเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา และจํานวนอิเล็กตรอนเทาเดิม
ค. พลังงานเทาเดิมแตจาํ นวนอิเล็กตรอนเพิม่ เปน 2 เทา
(ขอ ค.)
ง. พลังงานเทาเดิมแตจาํ นวนอิเล็กตรอนเพิม่ เปน 4 เทา
วิธที าํ
สูตรการคํานวณเกี่ยวกับโฟโตอิเล็กตริก
Eแสง = W + Vo
เมือ่ Eแสง = พลังงานแสง (eV)
hfe = W + V
W = พลังงานยึดเหนี่ยว , ฟงกชั่นงาน (eV)
o
hc = W + V
Vo = พลังงานจลนของโฟโตอิเล็กตรอน (eV)
o
eλ
Vo = ความตางศักยหยุดยั้ง (โวลต)
h = คานิจของพลังค (6.6 x 10–34 J.s)
f = ความถี่แสง (Hz)
e = ประจุอิเลคตรอน (1.6 x 10–19 C)
c = ความเร็วแสง (3 x 108 m/s)
hf
λ = ความยาวคลื่นแสง (m)
พิเศษ e0 = w
เมื่อ f0 = ความถี่ขีดเริ่ม (Hz)
hc = w!
eλ 0
λ0 = ความยาวคลืน่ ขีดเริม่ (m)
!
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88(En 32) โลหะแมกนีเซียมมีพลังงานยึดเหนี่ยวอิเลกตรอน 3.79 eV ถูกฉายดวยแสง uv ซึ่งมี
ความยาวคลื่น 300 nm โฟโตอิเลกตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจลนมากที่สุดกี่ eV (0.35)
วิธที าํ

89(En 43/1) กําหนดใหฟงกชันงานของโลหะชนิดหนึ่งเปน 4.80 eV จะตองฉายแสงที่มีความ
ยาวคลื่น เทาใดในหนวยนาโนเนตร จึงจะทําใหอเิ ล็กตรอนหลุดขัว้ คาโทดทีท่ าํ จากโลหะ
ดังกลาวแลวสามารถไปถึงขั้วอาโนดไดพอดี เมื่อศักยไฟฟาที่อาโนดต่ํากวาคาโทดเทากับ
(188.50)
1.80 โวลต
วิธที าํ

90(มช 33) อนุภาคโฟตอนตัวหนึง่ มีความยาวคลืน่ 600 อังสตรอม(10–10) วิง่ เขาชนอะตอม
ของไฮโดรเจน พบวามีอเิ ล็กตรอนถูกปลดปลอยออกจากอะตอมของไฮโดรเจน ถาพลังงาน
ไอออนไนเซชัน่ ของอะตอมไฮโดรเจนเปน 13.6 อิเล็กตรอนโวลต ถามวาอิเล็กตรอนดัง
(ขอ ข.)
กลาวมีพลังงานจลนเทาใด
ก. 5.3 eV
ข. 7.1 eV
ค. 7.6 eV
ง. 8.4 eV
วิธที าํ
91(En 38) โฟตอนตัวหนึ่งตกกระทบผิวแพลทินัมซึ่งมีคา ฟงกชันงาน 5.6 eV ทําใหอิเล็ก–
ตรอนหลุดจากผิวออกมาดวยพลังงานจลนสูงสุด 1.2 eV ถาเราใหโฟตอนตัวเดียวกันนีไ้ ป
ตกกระทบผิวเงินซึ่งมีคาฟงกชันงาน 4.7 eV จะตองใหความตางศักยกี่โวลต เพื่อที่จะทํา
(ขอ 1.)
ใหอเิ ล็กตรอนทีห่ ลุดจากผิวหยุด
1. 2.1 V
2. 4.4 V
3. 6.8 V
4. 11.5 V
วิธที าํ
!
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92. กําหนดใหคาพลังงานยึดเหนี่ยวของแผนทองแดงเทากับ 4.2 อิเล็กตรอนโวลต ตองฉาย
(294.6 nm)
แสงที่มีความยาวคลื่นเทาใดจึงเกิดปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริก
วิธที าํ

93(มช 34) สําหรับผิวโลหะหนึ่งพบวา ความยาวคลื่นขีดเริ่มของแสงสําหรับผิวโลหะนี้มีคา
เทากับ 3.1 x 10–7 เมตร ดังนั้นความตางศักยไฟฟาหยุดยั้ง เมื่อแสงมีความยาวคลื่น
(2.2 โวลต)
2.0 x 10–7 เมตร มาตกกระทบมีคาเทากับ……โวลต
วิธที าํ

94(En 40) ในการศึกษาปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกของ
45!!สูงสุด!
โลหะชนิดหนึง่ ไดกราฟความสัมพันธระหวางพลังงาน
จลนสูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนกับความถี่ของคลื่น
"'
แมเหล็กไฟฟาที่ตกกระทบผิวโลหะดังรูป ถาใหคลื่น -! #! '! )! /0"- !123!
แมเหล็กไฟฟาความถี่ 6x1014 เฮิรตซ ตกกระทบผิวโลหะนีจ้ ะตองใชความตางศักยหยุดยัง้ เทาใด
1. 0.42 V
2. 0.83 V
3. 1.65 V
4. 2.50 V (ขอ 3.)
วิธที าํ

!
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95(En 33) วัตถุ A มีคาพลังงานยึดเหนี่ยว 3.3 eV วัตถุ B มีคาความถี่ขีดเริ่มเปน 4x1014 Hz
แสงความถี่เดียวกันตกกระทบผิววัตถุ A และ B จะทําใหโฟโตอิเลกตรอนจากวัตถุ A มี
พลังงานจลนสูงสุดเทากับ 1.2 eV อยากทราบวาพลังงานจลนสงู สุดของโฟโตอิเลกตรอน
(2.85 eV)
จากวัตถุ B จะเปนกี่ eV
วิธที าํ

!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""

ตอนที่ 8 โฟตอน และสมมติฐานของเดอบรอยล
จากผลการทดลองจริง ๆ ของโฟโตอิเล็กตริก
หากใชแสงที่มีความถี่ต่ํา มีพลังงานนอยกวาพลังงาน
ยึดเหนี่ยวตกกระทบใสคาโทด อิเล็กตรอนจะไมหลุด
ออกมา และเมื่อเพิ่มความเขมแสงใหมากขึ้น อิเล็กตรอน
ก็ไมหลุดอยูดี
เพราะพลังงานไมเกี่ยวกับความเขม
!
แมความเขมจะมากขึ้น แตพลังงานของแสงจะยังคงเทาเดิม
ความเปนจริงตรงนี้จะขัดแยงกับทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา เพราะหากแสงเปนคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟา เมื่อความเขมแสงมากขึ้น ความเขมสนามแมเหล็กกับสนามไฟฟาจะมากดวย ซึ่งจะ
ทําใหพลังงานแสงมีมาก เมื่อตกกระทบคาโทด ควรทําใหอเิ ล็กตรอนหลุดได จะเห็นวา
ขัดแยงกับความเปนจริงของโฟโตอิเล็กทริก ดังนัน้ ความเชือ่ ทีว่ า แสงเปนคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟาจึงไมสมบูรณ
96. ตามความเชื่อที่วาแสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา หากเพิ่มความเขมแสง จะเกิดโฟโตอิเลค
ทริกไดหรือไม ........................... เพราะ.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....
!
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97. จากการทดลองจริงเกีย่ วกับปรากฏการณโฟโตอิเลคทริก เมื่อฉายแสงที่มีพลังงานนอย
แลวไมเกิดโฟโตอิเลคตรอน หากเพิม่ ความเขมแสงแลวจะเกิดโฟโตอิเลคตรอนหรือไม........
ดังนั้นความเชื่อที่วาแสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาจึงไมสมบูรณ
โฟตอน
ไอนสไตน (Albert Einstein) ไดเสนอแนวความคิดวา
1. แสงมีลักษณะเปนกลุมกอนของพลังงานที่เรียกวา
ควอนตัมของพลังงาน หรือโฟตอน (photon)
!
2. โฟตอน 1 ตัว จะมีพลังงานเทากับ hf
3. เมือ่ โฟตอนพุง ชนอิเล็กตรอนจะชนกันแบบ 1 – 1 และ โฟตอนจะถายทอดพลังงาน
ทัง้ หมดแกอเิ ล็กตรอน
ดังนัน้ หากโฟตอนมีความถีต่ าํ่ พลังงานนอย ก็จะไมสามารถทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกมา
ไดแมจะเพิม่ จํานวนโฟตอน (ความเขมแสง) ใหมากขึ้น แตพลังงานแตละกอนไมเพิ่ม ก็ไม
ทําใหอเิ ล็กตรอนหลุดออกมาได
98. ตามความเชื่อของ Albert Einstein แสงจะมีลักษณะดังนี้
1. ............ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2. ............ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
3. ............ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
99(En 31) ในการทดลองผานแสงสีแดง (ความยาวคลื่น 0.66 ไมโครเมตร) จํานวน 2x1022
โฟตอน เขาไปในน้าํ *" กิโลกรัม ถาสมมติวาน้ําดูดกลืนพลังงานจากแสงไวได 50 เปอร
เซนต จงหาวาอุณหภูมิของน้ําที่เปลี่ยน (ให ความจุความรอนจําเพาะของน้ํา = 4.2 kJ/kg.K)
(ขอ 3.)
1. 3oC
2. 4oC
3. 5oC
4. 10oC
วิธที าํ
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100(มช 42) หลอดไฟฟาชนิดพิเศษหลอดหนึง่ ใหแสงที่มี ความยาวคลืน่ คาเดียวคือ 663 นาโน–
เมตร โดยหลอดนีม้ ี คากําลัง 60 วัตต และมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปน
แสงสวางเทากับ 90% พบวาอายุการใชงานของหลอดนี้คือ 500 ชัว่ โมง ถาตลอดอายุการ
(324)
ใชงานมีโฟตอนออกมา A x 1024 ตัว จงหาคา A
วิธที าํ

101. ตาสามารถรับรูแสงสีเหลือง ความยาวคลื่น 550 nm และมีความเขมต่ําสุดประมาณ
(ขอ ก.)
10 watt จํานวนโฟตอนทีก่ ระทบตาใน 1 วินาที มีคา เทาไร
ก. 2.8 x 1019
ข. 3.2 x 1019
ค. 3.6 x 1019
ง. 4.2 x 1019

วิธที าํ

ปรากฎการณคอมปตัน
คอมปตนั (Arthur H. Compton) และดีบาย (Peter Debye) ทําการทดลองฉายรังสีเอกซ ไปที่
แทงกราไฟต ปรากฎวามีอเิ ล็กตรอน และรังสีเอกซกระเจิงออกมาดังรูป
จะพบวา ความยาวคลื่น และพลังงานของ
รังสีเอ็กซทก่ี ระเจิงออกมา จะแปรผันตามมุม
ทีก่ ระเจิง ซึง่ เปนไปตามกฎอนุรกั ษพลังงาน
และ กฎอนุรกั ษโมเมนตัม แสดงวาการชนระ
!
หวางโฟตอนของรังสีเอกซกบั อิเล็กตรอนในแทงกราไฟตเปนการชนกันของอนุภาค
!
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การทดลองของคอมปตนั นี้ สนับสนุนแนวคิดของไอนสไตลที่วา คลื่นแมเหล็กไฟฟา
สามารถประพฤติตัวเปนอนุภาคได
102. ตามปรากฏการณคอมตัน เมือ่ ยิง.....................................ตกกระทบแทงกราไฟต ปรากฏ
วาจะมี.................................และ.................................. กระเจิงออกมา จึงเชื่อวารังสีเอ็กซ
แสดงคุณสมบัตเิ ปนกอนอนุภาคได
สมมติฐานของเดอบรอยล
จาก
P = mc

และ E = mc2
m = E2
c
และ E = hc
λ

P = F2 c
c
P = (hc )2c
λc
P= h
λ
สมการนี้แสดงวา โมเมนตัมของโฟตอนขึน้ อยูก บั ความยาวคลืน่ ของโฟตอน
และ λ = Ph
h
h
λ=
λ = mv
และ
2mE k
สมการนี้ แสดงวา “ อนุภาคทีม่ มี วล m เคลือ่ นทีด่ ว ยความเร็ว v สามารถแสดงสมบัติ
เปนคลื่นซึ่งมีความยาวเทากับ λ ได ” ตรงนีเ้ รียก สมมุตฐิ านของเดอบรอยล และ λ นีเ้ รียก
ความยาวคลื่นของเดอบรอยล (De Broglic wavelength)
หลังจากที่เดอบรอยล เสนอความคิดของเขาแลว
ไดมีนักฟสิกสหลายทานพยายาม
ทดสอบความเปนไปไดของสมมติฐานดังกลาว โดยคิดวาถาอนุภาคมีสมบัติของคลื่น อนุภาคก็
นาจะแสดงสมบัติการแทรกสอด และการเลี้ยวเบนได เชนเดียวกับคลื่นทั่วไป
ในป พ.ศ. 2468 เดวิสสัน (Clinton J. Davission) และ เจอรเมอร (Lester A. Germer)
ไดทดลองยิงอิเล็กตรอนไปกระทบผลึกของนิกเกิล ปรากฎวาอิเล็กตรอนทีส่ ะทอนออกมาแสดง
สมบัติการแทรกสอด และเลี้ยวเบนเหมือนแสงได และเมื่อทําใหลําอิเล็กตรอน ผานขอบตัว
กําบังเสนตรง ปรากฎวาอิเล็กตรอน แสดงสมบัติการเลี้ยวเบนกอนแลวไปแทรกสอดกับบน
ฟลมที่อยูดานหลังคลายการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ
!
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ในป พ.ศ. 2469 จีพี ทอมสัน (George P. Thomson) ทดลองยิงอิเล็กตรอนความเร็วสูง
ผานแผนโลหะบาง ๆ เชน อะลูมิเนียม เงิน และทองคํา ปรากฎวาอิเล็กตรอนเลีย้ วเบนผานแผน
โลหะไปแทรกสอดบนฟลม เชนเดียวกับรังสีเอ็กซ
จากที่กลาวมาจะเห็นวา คลื่นแสดงสมบัติของอนุภาคได และอนุภาคก็แสดงสมบัติของ
คลื่นได สมบัติดังกลาวนี้เรียกวา ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค (duality of wave and particle)
103. รถยนตคนั หนึง่ มีมวล 1000 กิโลกรัม แลนดวยความเร็ว 72 กิโลเมตรตอชัว่ โมง ถาคิดวา
รถยนตคันนี้เปนคลื่นจะมีความยาวคลื่น เดอ บรอยล เทาใด
(คานิจของพลังคเทากับ 6.6 x 10–34 จูล. วินาที)
1. 0.92 x 10–38 เมตร
2. 3.3 x 10–38 เมตร
(ขอ 2.)
3. 0.33 x 10–38 เมตร
4. 1.1 x 10–38 เมตร
วิธที าํ

104(En 39) ความยาวคลืน่ เดอบรอยลของอิเล็กตรอนเทากับ 0.10 nm พลังงานจลนของ
(ขอ 1.)
อิเล็กตรอนมีคา เทาไร
1. 2.4x10–17 J
2. 4.8x10–17 J
3. 2.0x10–16 J 4. 1.0x10–15 J
วิธที าํ

105. จงหาความยาวคลืน่ ของอิเล็กตรอน ซึ่งเคลื่อนที่ดวยพลังงานจลน 5 อิเล็กตรอนโวลต
1. 0.55 nm
2. 0.85 nm
3. 0.95 nm
4. 1.10 nm (ขอ 1.)
วิธที าํ
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106(En 33) อนุภาคมวล m มีพลังงานจลนเพิ่มขึ้นเปน 4 เทาของพลังงานจลนเดิม ความยาว
คลืน่ เดอบรอยลของอนุภาคนีใ้ นครัง้ หลัง จะเปนกีเ่ ทาของความยาวคลืน่ เดอบรอยลครัง้ แรก
1. 12 เทา
2. 2 เทา
3. 4 เทา
4. 8 เทา (ขอ 1.)
วิธที าํ

107(มช 43) ถาอัตราสวนความยาวคลืน่ เดอบรอยลของอิเล็กตรอนตออนุภาค A เปน 4000
(ขอ 4.)
อัตราสวนพลังงานจลนของอิเล็กตรอนตออนุภาค A จะเปนเทาใด
กําหนด มวลของอิเล็กตรอน = 0.0005 u ;
มวลของอนุภาค A = 1.0000 u
1. 1/1000
2. 1/2000
3. 1/4000
4. 1/8000
วิธที าํ

108. อนุภาคมีประจุไฟฟา q มวล m ถูกเรงจากสภาพนิ่งดวยสนามไฟฟาสม่ําเสมอความตาง–
(ขอ 3.)
ศักย V จะประพฤติตัวเปนคลื่นมีความยาวคลื่นเทาไร
h
h
h2
4. λ = 2qVm
3. λ =
1. λ = h
2. λ = 2qVm
2qVm
วิธที าํ
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109(En 44/1) อิเล็กตรอนตัวหนึง่ จะตองเคลือ่ นทีด่ ว ยอัตราเร็วเทาใดในหนวยเมตรตอวินาที จึง
จะมีโมเมนตัมเปนหนึง่ ในสิบของโมเมนตัมของโฟตอนของแสงความถี่ 4.5 x 1014 เฮิรตซ
(110 m/s)
(ใหใชมวลของอิเล็กตรอน = 9.0 x 10–31 กิโลกรัม)
วิธที าํ

110(En 43/2) ลําแสงเลเซอรความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นผิวที่สามารถ
ดูดกลืนแสงไดโดยสมบูรณ ถากําหนดใหมีจํานวนโฟตอนตกกระทบพื้นผิว ดังกลาว
ดวยอัตรา 1020 อนุภาค/วินาที แรงทีล่ าํ แสงเลเซอรกระทําตอพืน้ ผิวเปนเทาใด (ขอ 3.)
1. 10–16 N
2. 10–8 N
3. 10–7 N
4. 10–6 N
วิธที าํ

เดอบรอยส ใชทฤษฎีของเขาอธิบายสมมติฐานของโบรที่วา อิเล็กตรอนทีว่ ง่ิ วนรอบ
นิวเคลียสโดยไมแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะมีโมเมนตัมเชิงมุม mvr เทากับ nh โดยโบร
ไมสามารถพิสูจนไดวาทําไมถึงเปนเชนนั้น แต เดอบรอยล อธิบายวา การทีอ่ เิ ล็กตรอนใน
อะตอมไมมีการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาก็เนื่องจาก “อิเล็กตรอนทีว่ ง่ิ วนรอบนิวเคลียสจะแสดง
สมบัติของคลื่นนิ่ง ซึ่งเปนไปได เมือ่ ความยาวของเสนรอบวงมีคา เปนจํานวนเทาของความยาว
คลืน่ ของอิเล็กตรอน” นัน่ คือ
2 π r = nλ
h)
ดังนัน้
2 π r = n (mv
หรือ
mvr = n 2 hπ
!
จะไดวา
mvr = nh
!
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ซึง่ จะเห็นไดวา ตรงกับสมมติฐานขอหนึง่ ของโบร ยอมแสดงวาทฤษฎีทวิภาพของคลื่นและ
อนุภาคของ เดอบรอยส เปนจริง
111. จากทฤษฎีของ เดอ บรอยล เสนรอบวงของวงโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสมีคา เปนเทาไร
1. คานิจของพลังคหารดวยความยาวคลืน่ ของอิเล็กตรอน
2. คานิจของพลังคคณ
ู ดวยเลขจํานวนเต็มหารดวย 2
3. ความยาวคลืน่ ของอิเล็กตรอนคูณดวยเลขจํานวนเต็ม
(ขอ 3.)
4. ความยาวคลืน่ ของอิเล็กตรอนหารดวยความเร็วของแสง
วิธที าํ

112(En 44/2) ถาอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนเปนคลืน่ นิง่ ของคลืน่ เดอบรอยล
ในระดับพลังงานชั้นที่สองของอะตอม จะมีจํานวนปฎิบัพรอบนิวเคลียสกี่ปฎิบัพ (ขอ 3.)
1. 1
2. 2
3. 4
4. 8
วิธที าํ

!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""

ตอนที่ 9 หลักความไมแนนอนของไฮเซนเบิรก
เนือ่ งจากอิเลคตรอนจะเคลือ่ นทีต่ ลอดเวลา จึงทําใหเราไมสามารถวัดตําแหนงทีแ่ นนอน
ของทีอ่ ยูข องอิเลคตรอนได และหากทําใหอิเลคตรอนหยุดนิ่งก็อาจทําใหสามารถวัดตําแหนง
ไดแมนยํามากขึ้น แตก็จะไมสามารถวัดคาโมเมนตัมที่แมนยําได ไฮเซนเบิรกจึงกลาววา
เราไมสามารถวัดตําแหนง และ โมเมนตัมของอิเลคตรอนใหไดคา ทีแ่ มนยําพรอมกัน และความ
ไมแนนอนของการวัดตําแหนงกับความไมแนนอนของโมเมนตัม จะสัมพันธกันดังสมการ
(∆x )( ∆p ) > h
เมือ่ ∆x = ความไมแนนอนของตําแหนง
∆p = ความไมแนนอนของโมเมนตัม = m ∆v
!
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113. อนุภาคอัลฟามวล 6.7x10–27 kg เคลือ่ นทีด่ ว ยความเร็ว 6.0x106 เมตร/วินาที ถาความ
ไมแนนอนของการวัดความเร็วเปน 0.5x106 เมตร/วินาที ความไมแนนอนของตําแหนง
อนุภาคอัลฟาเปนเทาใด กําหนดใหมวลอนุภาคมีคา 6.7x10–27 kg คงตัว (3.1x10–14 m)
วิธที าํ

!!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!""

ตอนที่ 10 แสงเลเชอร และ สารกึ่งตัวนํา
เลเซอร (Laser) ในภาษาอังกฤษไดจากการนําอักษรแรกของคํา Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation มารวมกัน ปจจุบันนี้สามารถจะทําใหกําเนิดแสงเลเซอรได
หลายวิธี เชน ใชของแข็งที่เปนผลึก แกส ของเหลว หรือสารกึง่ ตัวนํา และนําไปใชงานได
หลากหลายรูปแบบ อยางไรก็ตามเลเซอรทุกชนิดก็ทํางานดวยหลักการเชนเดียวกัน และบาง
กรณีใชเลเซอรเปนแหลงกําเนิดแสง
หลักการเกิดเลเซอรอาจอธิบายไดโดยใชแบบจําลองพลังงานที่มีสามสถานะ (Three level
Model) ดังนี้ เมือ่ เลเซอรทาํ งานอิเล็กตรอนในอะตอมจากสถานะพืน้ (1) ถูกกระตุนโดยพลัง
งานภายนอก เชน แสง ไฟฟา ใหมีพลังงานสูงขึ้น ไปยังสถานะถูกกระตุนที่ไมเสถียร (3) ดัง
นัน้ เมือ่ อิเล็กตรอนไปอยูท ส่ี ถานะ (3) ชั่วขณะมันจะปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปของแสง
ธรรมดาที่ไมใชแสงอาพันธ เมือ่ อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงาน มันจะตกลงมาอยูที่สถานะถูก
กระตุนกึ่งเสถียร (2) (meta – stable state) อิเล็กตรอนจะอยูสถานะนี้ไดนานพอประมาณ ซึ่ง
เปนลักษณะสําคัญของสถานะที่ทําใหเกิดเลเซอร
3. สถานะถูกกระตุน
2. สถานะถูกกระตุนกึ่งเสถียร
67869:;!
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1. สถานะพื้น

รูปแสดงสถานะทัง้ สามทีเ่ กีย่ วของกับการทํางานของเลเซอร
!
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เมือ่ อิเล็กตรอนจากสถานะ (2) กลับมาที่สถานะพื้น (1) มันจะปลดปลอยพลังงานออกมา
ในรูปของแสง กลไกในเครื่องเลเซอรที่ประกอบดวยกระจกพิเศษ 2 บาน ( บานหนึ่งสะทอน
100% อีกบานสะทอนไมถงึ 100% แตใหทะลุผานไดบาง) จะสะทอนแสงกลับไปมาในเครื่อง
ทําใหอะตอมตัวอื่นที่อยูในสถานะ (2) ปลดปลอยแสงออกมาเสริมแสงเดิมที่ไปกระตุนทําใหได
แสงในทิศเดียวกันที่มีความเขมสูง เปนแสงอาพันธที่มีความถี่เดียวและเฟสตรงกัน นั่นคือแสง
เลเซอร
สารกึ่งตัวนํา คือ สารที่สามารถนําไฟฟาไดในบางเหตุการณ ซึ่งมีกลไกการนําไฟฟาสามารถ
อธิบายไดดังนี้
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ก. ระดับพลังงานในของแข็ง

ข. ระดับพลังงานในอะตอมเดี่ยว

ในกรณีของธาตุอะตอมเดีย่ ว เชน แกสไฮโดรเจน (เปนแกสที่อุณหภูมิ 25o C) ระดับ
พลังงานจะเปนดังรูป ก. สวนของแข็งที่เปนโลหะและอโลหะจะมีระดับพลังงานเปนแถบ
(energy band) ดังรูป ข แถบที่มีอิเล็กตรอนเต็มจะมีพลังงานต่ํากวาเรียกวาแถบวาเลนซ (valence
band) เปนแถบที่ไมนําไฟฟา สําหรับแถบพลังงานที่อยูสูงขึ้นไปเรียกวาแถบนําไฟฟา
(conduction band)
ตัวนํา (conductor) จะมีอเิ ล็กตรอนเต็มในแถบวาเลนซ และมีอิเล็กตรอนอยูบางในแถบ
นําไฟฟา เมื่อใหสนามไฟฟาก็จะเกิดการนําไฟฟาขึ้น
ฉนวน (insulator) จะมีอเิ ล็กตรอนเต็มในแถบวาเลนซ และไมมอี เิ ล็กตรอนอยูใ นแถบนํา
ไฟฟา มีชองวางระหวางแถบพลังงาน (energy gap) ทั้งสอง ชองวางนี้จะกวางมากจนเมื่อให
พลังงานไฟฟา (ในรูปของศักยไฟฟา) หรือพลังงานความรอน หรือพลังงานแสง ก็ไมสามารถทํา
ใหอิเล็กตรอนในชั้นแถบวาเลนซ ถูกกระตุนขึ้นมาที่แถบนําไฟฟา จึงไมมีการนําไฟฟา
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กึ่งตัวนํา (semiconductor) จะมีอิเล็กตรอนเต็มแถบวาเลนซคลายฉนวนแตมีชองวางพลัง!
งานเหนือแถบนัน้ คอนขางแคบ ทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ กติ พลังงานความรอน สามารถกระตุน อิเล็กตรอน!
จํานวนหนึ่งซึ่งไมมากนักที่กระโดดขามชองวางไปอยูแถบนําไฟฟาที่อยูถัดขึ้นไป อิเล็กตรอน
เหลานีเ้ องทีเ่ ปนตัวพาหะ (carrier) ของไฟฟาและทําใหนําไฟฟาไดบาง ทําใหความตานทาน
ไมสูงมากนักและนับเปนสารกลุมกึ่งตัวนํา สารกึง่ ตัวนําบางชนิดสามารถกระตุน อิเล็กตรอนจาก
แถบวาเลนซใหขึ้นไปแถบนําไฟฟาไดดวยแสง และสามารถนํามาใชเปนประเภท LDR (Light
Dependent Resistance) หรือเปนตัวรับรู (sensor) แสง
ในทางปฎิบัติจะมีการใชฉนวน เชน ยาง พลาสติก ทําที่หุมสายไฟฟาทําจากโลหะ ซึ่งเปน
ตัวนําไฟฟา สวนตัวตานทานที่ใชในวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสนั้นจะมีคาความตาน
ทานไฟฟาอยูระหวางตัวนํากับฉนวน คือมีคา ตัง้ แต 1 โอหม ถึง 100 เมกะโอหม
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