
AATOMIMUDELID 
 
AATOM — keemilise elemendi väikseim osake 
 
VARASEMAD AATOMIMUDELID 
 
∆ηµοκριτος — Demokritos (460 – 370 eKr) 
άτοµος — kreeka k. mittelõigatav 
JAGAMATU AATOM — u 430 eKr 
Demokritos oletas, et kehad koosnevad pisikestest jagamatutest 
aatomitest. Aatomid on tahked, neid on lõpmata palju ja nende vahel on 
tühjus. Osa aatomeid võivad olla omavahel konksudega seotud. 
 
Joseph John Thomson (1856 – 1940) 
Avastas elektroni — 1897 
ROSINAKEEKSI MUDEL — 1904 
Kehade elektriseerumist sai nüüdsest seletada nii, et aatomid sisaldavad 
elektrone (rosinad), mis võivad kokkupuutel teistele kehadele üle 
kanduda. Et negatiivseid elektrone sisaldav aatom on tervikuna 
neutraalne, peab ta ise (keeksi tainas) olema positiivse laenguga. 
 
Ernest Rutherford (1871 – 1937) 
Rutherfordi katse — 1909 
PLANETAARNE AATOMIMUDEL— 1911 
Rutherford püüdis tõestada, et positiivne laeng täidab aatomit 
kogu ulatuses, nagu see rosinakeeksi mudeli järgi olema peaks. 
Ta pommitas õhukest kuldlehte positiivsete alfaosakestega. 
Arvutuste järgi poleks tohtinud aatomeid üleni täitev positiivne 
laeng alfaosakesi mõjutada, kuid mõju oli kohati isegi väga 
suur. Järelikult pidi positiivne laeng olema koondunud väga 
väikesesse aatomi osasse — aatomituuma ja elektronid tiirlema 
selle ümber nagu planeedid ümber Päikese.  
Klassikalise elektromagnetismiteooria järgi peaks tiirlevad 
elektronid aga valgust kiirgama ja selline aatom ei saa püsida. 
 
KLASSIKALISE FÜÜSIKA ABIL POLE VÕIMALIK AATOMEID ÕIGESTI KIRJELDADA 
 
KAASAEGSE KVANTFÜÜSIKA SÜND 
 
Fotoefekt 
Heinrich Hertz avastas 1887. aastal, et negatiivse laenguga metallplaat kaotab ultravioletse kiirguse 
toimel oma elektrilaengu. Positiivset laengut kiirgus ei mõjuta. Nähtust nimetatakse fotoefektiks. 
 
Kvanthüpotees 
Max Planck püüdis põhjendada, miks kuumemad kehad kiirgavad jahedamatega võrreldes sinisemat 
valgust, kuid klassikaline füüsika seda ei võimaldanud. Aastal 1900 esitas ta kvanthüpoteesi, mis selle 
probleemi lahendas. Aatomid kiirgavad valgust portsjinite ehk kvantide kaupa. Ühe kvandi energia Ekv  
on võrdeline valguslaine sagedusega f: Sinisema valguse sagedus on suurem ja energia samuti suurem.  

Ekv  = hf.             (h — Plancki konstant, h = 6,6·10–34 J·s) 

Albert Einstein põhjendas 1905. a. fotoefekti sellega, et aatomid neelavad valgust valguskvantide 
kaupa. Kui valgus on piisavalt sinine, siis piisab selle kvandi energiast elektroni väljalöömiseks. 
Punasema valguse sagedus ja seega ka kvandi energia on väiksem ja fotoefekti ei põhjusta. 
 



Niels Bohr (1922 – 1962) 
Vesinikuaatomi kiirguse selgitamine — 1913 
VESINIKUAATOMI BOHRI KVANTMUDEL 
Bohril tekkis idee, et aatomi parimaks kirjeldajaks on energia. Ta 
arvutas klassikalise füüsika seaduste järgi välja prootonist ja selle 
ümber tiirlevast elektronist koosneva vesinikuaatomi energia. Lisaks 
võttis appi kolm väidet, mida nimetatakse Bohri postulaatideks: 

• Statsionaarsete olekute postulaat — elektronid saavad tiirelda 
vaid kindla energiaga En orbiitidel 

• Kvantpostulaat — võimalike orbiitide energia on määratud 
kvantarvudega n: En = E1/n

2, kus n = 1, 2, 3, ... ja E1 = –2·10–18 J 
• Kiirguspostulaat — aatom kiirgab valgust siis, kui ta läheb 

suurema energiaga Em orbiidilt üle madalama energiaga En 
orbiidile. Kiiratava valguskvandi energia Ekv = hf = Em – En 
Vastupidisel üleminekul valgus neeldub. 

Bohr arvutas oma teooria põhjal välja, mis värvi valgusi vesiniku-
aatomid kiirata saavad. Teooria langes katsetulemustega hästi kokku. 
 
Louis de Brogliet (1892 – 1987) 
Elektroni laineomaduste avastamine — 1924 
Oletas, et kui Plancki kvanthüpoteesi järgi võib elektromagnetlaine 
käituda osakesena, siis võiks osake (n elektron) käituda aatomi sees 
lainena. Osakese de Broglie lainepikkus sõltub selle massist ja kiirusest:  

λ = h/mv    (h — Plancki konstant) 

De Broglie laine võimaldab ära seletada, miks Bohri vesinikuaatomis 
saab elektron asuda vaid kindlatel, täisarvudega n = 1, 2, 3, ... määratud 
orbiitidel. Nimelt eksisteerib elektron aatomis mitte osakese vaid lainena 
ja neid laineid peab orbiidile mahtuma seesama täisarv n. 
 
Kvantmehaanika Kaasaegse kvantmehaanika loomine on seotud aatomimudelite arenguga. Selle 
põhialuseks on dualism — sama objekt (osake või kiirgus) võib eksisteerida nii laine kui osakesena. 
Iga osakese kohta saab välja kirjutada lainevõrrandi, mille lahendamine annab tema erinevates 
asukohtades paiknemise tõenäosuse. Osakeste energia on määratud mitme erineva kvantarvuga. 
 
KAASAEGNE AATOMI KVANTMUDEL 

• Aatom koosneb positiivsest tuumast ja seda ümbritsevatest elektronidest 
• Aatomi tähtsaim iseloomustaja on energia, mis on seotud elektronide asukohast aatomis. 
• Elektronid ei tiirle osakestena mööda orbiite, vaid asuvad lainena piirkondades,  

mida nimetatakse orbitaalideks 
• Orbitaalide kaugus tuumast, mõõtmed, kuju ja 

energia on määratud nelja erineva kvantarvuga: 
o peakvantarv n = 1,  2, 3, … määrab elektronkihi  

(K, L, M, …) 
o orbitaalkvantarv l = 0, 1, 2,… määrab orbitaali 

kuju (s, p, d, …) 
o spinnkvantarv s = –½, +½ lubab samale 

orbitaalile kas elektroni 
o magnetkvantarv m = 0, ±1, ±2, … määrab 

elektronide käitumise tugevas magnetväljas 
 
 
 

neeldub valguskvandid kiirguvad 

Vesinikuaatomi energiatasemed ja 
võimalikud üleminekud 


