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Démokritos z Abdér
(460-370 př.n.l.)

Leukippos z Milétu
(500-460 př.n.l.)

atomy

nedělitelné

trvalé a neměnné

je jich nesčíselně mnoho

jsou v neustálém pohybu

interagují spolu
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Platón
(428/7-347 př.n.l.)

Empedoklés z Akragantu
(495-435 př.n.l.)

Aristotelés ze Stageiry
(384-322 př.n.l.)
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Dmitrij Ivanovič Mendělejev
(1834-1907)

Johann Wolfgang Döbereiner
(1780-1849)

triády: Li-Na-K, Ca-Sr-Ba,
           S-Se-Te, Cl-Br-I

1817, 1829
1869
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Gustav Kirchoff (1824-1887)
Rudolf Bunsen (1811-1899)
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Isaac Newton
(1642-1727)

Ne
William Wollaston

(1766-1828)
Joseph von Fraunhofer

(1787-1826)

Jan Marcus Marci
(1595-1667)1672
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Gustav Kirchoff (1824-1887)
Rudolf Bunsen (1811-1899)

N

O

Ne

1860 – objev Cs, Rb
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Pierre Jules César Janssen
(1824-1907)

18.srpna 1868

Joseph Norman Lockyer
(1836-1920)
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Johann Jacob Balmer
(1825-1898)
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Johann Jacob Balmer
(1825-1898)

Walther Ritz
(1878-1909)

Johannes Rydberg
(1854-1919)
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Výboje v plynechVýboje v plynech

5000 Pa

1500 Pa

700 Pa

100 Pa

10 Pa
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Výboje v plynechVýboje v plynech

5000 Pa

1500 Pa

700 Pa

100 Pa

10 Pa

0.1 Pa
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Philipp Lenard
(1862-1947) 1894

1876, 1883
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Joseph John Thomson 
(1856-1940)

Wilhelm Conrad Röntgen
(1845-1923)

Antoine Henri Becquerel
(1852-1908)

1895 1896
1897
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Joseph John Thomson 
(1856-1940) v~3∙107 m.s-1 q/m~-1011 C/kg
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Pieter Zeeman
(1865 - 1943)

B=0 B≠0

Hendrik Antoon Lorentz
(1853 - 1928)
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Pieter Zeeman
(1865 - 1943)

B=0
B≠0

Hendrik Antoon Lorentz
(1853 - 1928)
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Joseph John Thomson 
(1856-1940)



  

Chemická kavárna, Masarykova univerzita Brno          1. června 2022 

Budiž světlo - od plamene k periodické tabulceBudiž světlo - od plamene k periodické tabulce

Ernest Rutherford
(1871-1937)

Joseph John Thomson 
(1856-1940)

Hans Geiger
(1882-1945)

Ernest Marsden
(1889-1970)

-zářič

stínění

Au

fluorescence
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Joseph John Thomson 
(1856-1940)
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Joseph John Thomson 
(1856-1940)

Ernest Rutherford
(1871-1937)

+

-

--
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Niels Bohr
(1885-1962)

elektrony krouží kolem jader po kruhových
drahách

přípustné jsou jen vybrané stacionární
orbity – na nich elektron obíhá a nezáří

stacionární orbity jsou dány kvantováním
momentu hybnosti

elektrony mohou přeskakovat mezi jednotlivými
orbity – přeskoky jsou spojeny s vyzářením nebo
s pohlcením fotonu
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Niels Bohr
(1885-1962)
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Niels Bohr
(1885-1962)

Johann Jacob Balmer
(1825-1898)
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Niels Bohr
(1885-1962)

Edward Charles 
Pickering

(1846-1919)

1897

He+
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Niels Bohr
(1885-1962) Arnold Sommerfeld

(1868-1951)
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1921

Niels Bohr
(1885-1962)



  

Chemická kavárna, Masarykova univerzita Brno          1. června 2022 

Budiž světlo - od plamene k periodické tabulceBudiž světlo - od plamene k periodické tabulce

Niels Bohr
(1885-1962)

1922
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Otto Stern
(1888-1969)

Walther Gerlach
(1889-1979)

1921
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George Uhlenbeck
(1900-1988)

Samuel Abraham 
Goudsmit

(1902-1978)
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Wolfgang Pauli
(1900-1958)

Žádné dva elektrony (fermiony) 
nemohou být ve stejném kvantovém 

stavu.

n, l, m, sz

1924
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Joseph John Thomson 
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Děkuji za pozornost!!!Děkuji za pozornost!!!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47

