
পরমাণুর অভ ের ইেলক েনর অব ান 
এবং পারমাণিবক বণালীর উৎস। 

শ র সহ পযায় সারণী 

িত ট শ র এক ট িনিদ  সংখ ক ইেলক ন ধারণ করেত পাের। স কারেণ 
িত ট শ র এক ট িনিদ  সীমার ইেল ন শ র সােথ স ক যু , আর 

তাই পরমাণুর ভতরিদেকর িত ট শ র েয়াজনীয় ইেল ন ারা পিরপূণ 
না হেল পরবরতী শ ের (বাইেরর িদেকর) ইেল ন যেত পাের না। পরমাণুর 
সবেচেয় বাইেরর শ ের পির মণরত ইেল ন ারা ঐ পরমাণুর বিশ  
িনধািরত হেয় থােক । 

উপশ র সমূেহর বণনা ও আকৃিত ব াখ া 
অরিবটালেক সাধারণত বাংলায় উপশ র বলা হেয় থােক যা এক ট চিলত 
ভল। একট সহজ কের যিদ বিল, 

সাবেশল বা উপশ র হল কান এক ট অরিবেট বা ক পেথ অবি ত 
এলাকা যখােন ইেলক ন পাওয়ার স াবনা রেয়েছ। আর অরিবটাল হেলা উ  
এলাকায় অব ানরত ইেলক ন সমূেহর মা ক িদক িবন াস কাশ করার 
গািনিতক মাধ ম। 

সুতরাং বলা যায়, কান পরমাণুর কান িনিদ  অরিবেট এক ট ইেলক নেক 
খুেঁজ পাওয়ার স াব এলাকা ক আমরা উপশ র বা সাব-অরিবট বলেত 
পাির এবং উ  এলাকায় অব ানরত ইেলক ন টর মা ক িদক িবন ােসর 
ধারনা আমরা অরিবটাল থেক পাই। 

যমন : সহকারী কায়া াম সংখ া- 

 1 ক s অরিবটাল ারা কাশ করা হয়। 
 2 ক p অরিবটাল ারা কাশ করা হয়। 
 3 ক d অরিবটাল ারা কাশ করা হয়। 
 4 ক f অরিবটাল ারা কাশ করা হয়। 

পারমাণিবক বণালীর উৎস ব াখ া 
কােনা পরমানুর উপর অিতেব নী, দৃশ মান ও অবেলািহত অ েলর শ  
আপিতত হেল ঐ পরমানুর যাজনী েরর ইেলক ন িন  শ  র থেক উ  



শ  ের গমেনর সময় শ  শাষণ ও িবিকরণ ঘেট আর এর ফেল য স  
রখা বা বণালীর সৃ  হয়, তােক পারমাণিবক বণালী বেল। 

িব ানীরা বণালীেক দুই ভােগ ভাগ কের ফলেলন। িনরিব  বণালী ও রখা 
বণালী। িনিব  বণালী হেলা তাপীয় বণালী। ক ঠন ব েক উ  করেল তা 
থেক িবিকরণ িনঃসরণ কের। এসব বণালীেত সব েলা তর  দেঘ র বণ 
থােক। কেনা িবভাজন রখা থােক না এসব বণালীেত। তাই এেদরেক িব  
বণালী বেল। এরা িক  পারমাণিবক বণলী নয়। তাই িনরিব  বণালী িনেয় 
আমরা বিশ কথা বলব না। 

িন চােপ গ ােসর ভতর িদেয় িবদু ৎ বািহত করেল গ ােসর অণ-ু
পরমাণু েলা উে জত হেয় ওেঠ। এসব উে জত পরমাণ ুিবিকরণ িনঃসরণ 
কের। তেব এ ধরেনর িবিকরণ সব তর  দঘ ের িবিকরণ িনঃসরণ করেত পাের 
না। তাই এ ধরেন বণালীেত িব  রখা দয়। এজন  এেদরেক িব  বণালী 
বেল। এেদর িনেয়ই আমােদর যত কারবার। সুতরাং এেদর ঠকু জ- কা  জেন 
নওয়া জ ির। 

পরমাণুর অভ ের ইেলক েনর অব ান 
এবং পারমাণিবক বণালীর উৎস 

একটা মৗিলক পদােথর সব েলা পরমাণুই একই ধরেনর রখা বণালী তির 
কের। আবার একটা মৗেলর পরমাণ ুএকটা রেঙর বণালী তির করেব তা িক  
নয়। একটা পরমাণ ুএকািধক রেঙর বণালী তির করেত পাের। এক মৗেলর 
বণালীর সােথ অন  মৗেলর বণালী ব  মেল না। কেয়কটা রখা হয়েতা 
িমলেত পাের। রখা বণালীর এই বিশ েলা ম া ওেয়ল ল  কেরিছেলন। 
ল  কেরিছেলন বালৎজম ানও। তেব এটা িনেয় ব াপক গেবষণা কেরন 
ি টশ িব ানী জােসফ নরম ান লকইয়ার। ১৯৭৪ সােল। িতিনই মূলত রখা 
বণালীর বিশ েলা িলিপব  কের যান। 

আমরা বেলিছ, হ ানস হ ানেসন, বারেক বামার িসিরেজর কথা জািনেয়িছেলন। 
িক  বামার িসিরজ কীভােব এেলা সটাও জানা দরকার। জাহান জ াকব বামার 
িছেলন সুইজ ারল াে র নামকরা গিণতিবদ। িতিন গিণত পড়ােতন একটা 
ু েল। আবার িছেলন একটা িব িবদ ালেয়র খ কালীন িশ কও। এক সহাকম  
তােঁক হাইে জন পরমাণুর চার ট বণালী রখার খাজঁ দন। উে জত 
হাইে েজন পরমাণ ু য িবিকরণ িনঃসরণ কের তা থেকই তির হয় এই চার ট 
বণালী রখা। লাল, সবুজ, নীল ও ব নী। 



পরমাণুর অভ ের ইেলক েনর অব ান এবং 
পারমাণিবক বণালীর উৎস 

১৮৫০ সােল এই রখা আিব ার কেরন সুইিডশ িব ানী অ া াস জানস 
অ াং ম। নামটা চনা চনা লাগেছ? আেলার তর  দঘ ের খুব ু  একেকর 
নাম অ াং ম। ওই িব ানীর নামানুসােরই। তা অ াং ম হাইে ােজন বণালীর 
চার ট রখার তর  দঘ ও মাপেত স ম হেলন। িতিন হাইে ােজন বণালী 
চার ট বেণরই নামকরণ করেলন। লাল বেণর রখা টর নাম িদেলন, সবুজ 
রখা টর, নীল রখা টর এবং ব িন রখা টর নাম িদেলন। এেদর তর  দঘ  
পেলন যথা েম ৬৫৬.৩, ৪৮৬.১, ৪৩৪.১ ও ৪১০.২ ন ােনািমটার। 

হাইে ােজন পরমাণুর রখা বণালী 

এত িকছ করেলন অ াং ম িক  এই রখা েলার জন  কােনা গািণিতক 
সমীকরণ তির কের যেত পােরনিন। ব ু র কথা েন সই কােজই হাত 
লাগােলন বামার। িতিন গািণিতক সূ  তির করেলন এেদর জন । সই সূে র 
সাহােয  ফর তর  দঘ  বর করেলন রখা েলার। আ েযর িবষয়, চার ট 
রখার জন  অ াং ম য য তর  দঘ  পেয়িছেলন, বামার সই মানই 
পেলন। একচলও এিদক-ওিদক হেলা না। তারপর থেক ওই রখা েলার 
সাধারণ নাম হেয় গল বামার িসিরজ। 

জাহান জ াকব বামার 

বামােরর সমীকরেণর আদেল আেরক ট সমীকরণ তির কেরন আেরক সুইিডশ 
িব ানী জাহান রবাট িরডবাগ। এজন  িতিন একটা বেকর আ য় নন। সই 
বেকর নামকরণ হেয় যায় তারঁ নামানুসাের িরডবাগ বক। িরডবাগ 
সমীকরেণর সুিবধা হেলা, ধ ুওই চার ট বণলীর তর  দঘ ই নয়, যেকােনা 
দৃশ মান বণালীর তর  দঘ  িনণয় করা যায়। 

অ া াস জানস অ াং ম 

বামার িকংবা িরডবােগর সমীকরেণও িক  সীমাব তা রেয় গল। আেগ আমরা 
দৃশ মান বণালীর কথাই ধ ুজানতাম। িক  দৃশ মান বণালীর বাইেরও তা 
আেলা রেয়েছ। সসব আেলা আেলা দখেত পাই না আমরা। যমন লােলর 
চেয় বিশ তর  দেঘ র আেলা হে  অবেলািহত র , বতার তর  ইত ািদ। 
তমিন অিত ব িন র , গামা র  ইত ািদ আেলার তর  দঘ  ব িন 
আেলার চেয় কম। এখন যিদ কােনা পরমাণ ুঅিতেব নী িকংবা অবেলািহত 
র  িবিকরণ কের তাহেল তােদর জন  বণালী সূ  কমন হেব? বামার িকংবা 
িরডবাগ সমীকরেণর সাহােয  স েলার ব াখ া করা স ব নয়। 



দৃশ মান আেলার বাইেরর অ েলর বণালীর ব াখ ার জন  বশ 
কেয়ক ট সমীকরণ আিব ার কেরন িব ানীরা। 

যু রাে র পদাথিবদ িথওডর লাইম ান জ  দন লাইম ান িসিরেজর। এই 
সমীকরেণর সাহােয  অিত ব িন র  অ েলর বণালীর তর  দঘ  িনণয় 
করা স ব হেলা। প ােশন িসিরজ নােমর আেরক ধরেনর সমীকরণ আিব ার 
করেলন জামান িব ানী েডিরখ প ােশন। তারঁ সমীকরণ িদেয় অবেলািহত 
অ েলর বণালী রখার তর  দঘ  বর করা যায়। এছাড়াও অবেলািহত 
অ েলর বণালী রখা েলার ব াখ ার জন  আেরা দু ট সিমকরণ আিব ার হয়। 
একটা ােকট িসিরজ, এর আিব তা য রাে র পদাথিবদ েডিরখ ােকট। 
অন িদেক হারম ান ফা  আিব ার কেরন ফা  িসিরজ। িরডবাগ সমীকরণেক 
একট অন ভােব ব বহার কেরন সুইস িব ানী ওয়ালথার িরৎজ। িতিন তর  
দেঘ র বদেল বণালীর ক া  িনণেয়র একটা সমীকরণ দাড়ঁ করােলন। 
সমীকরেণর নাম দওয়া হয় িরডবাগ-িরৎজ সমীকরণ। 

পরমাণুর অভ ের ইেলক েনর অব ান 
এবং পারমাণিবক বণালীর উৎস। 

মাটামু ট এ েলাই িছল বণালীিব ােনর গািণিতক সূ । সই সূে র িদেকই 
হাত বাড়ােলন বার। তার পরমাণ ুমেডেল সংেশাধন আনেলন। ইেলক ন এক 
শ র থেক লাফ িদেয় যখন আেরক ট শ ের যায় তখন য শ  শাষণ 
অথবা িনঃসরণ কের তার মান া -আইন াইেনর কায়া াম ত  থেক বর 
করা যায়। সটা। এখােন হেলা য শ  িনঃসতৃ বা িবিকিরত হয়, তার ক া । 
িতিন বেলিছেলন শ র িল শ  িনিদ  ও িব মােনর। আবার পরমাণ ু
থেক িনঃসতৃ বণালীও িব । বামার িসিরেজই সই িব  রখা িল পাওয়া 
িগেয়িছল। বার ভাবেলন িন য়ই বামার িসিরেজর বণালীর সােথ তারঁ পরমাণুর 
মেডেলর শ েরর শ র একটা যাগসূ  আেছ। বার সটাই খুেঁজ বর 
করার চ া করেলন। এবং পেয়ও গেলন। 

বার বলেলন, ইেলক ন যখন উ  শ র থেক িন  শ ের যায় তখন 
শ  িহেসেব একটা িনিদ  শ র ফাটন িনঃসরণ কের। আবার যখন িন  
শ র থেক উ  শ ের যায় তখন ইেলক ন একটা িনিদ  শ র 
ফাটন িনঃসরণ কের। সই ফাটেনর শ  কতটকু হেব সটা িনভর করেব 
ফাটন কান ক পথ থেক কান ক পেথ লাফ িদে  তার ওপর। িক  
কােনা একটা িনিদ  ক পেথ ফাটন যখন অব ান কের তখন কােনা 
ফাটন শাষণ বা িবিকরণ কের না।এখন দখা যাক কায়া াম লােফর সময় 
কী পিরমাণ শ  ইেলক ন শাষণ বা িবিকরণ কের। 
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এবং পারমাণিবক বণালীর উৎস। 

ইেলক েনর মাট শ  ধরা যাক, যেকােনা ক পেথর শ  । তাই থম 
শ েরর শ , ি তীয় শ েরর শ  ইত ািদ লখা যায়। এক শ র 
থেক ইেলক ন আেরক শ ের লাফ িদেত য পিরমাণ শ  শাষণ বা 
িবিকরণ কের তারঁ তার পিরমাণ, হেলা, য শ  ইেলক ন আেলাকশ  অথাৎ 
ফাটন আকাের িবিকরণ করেছ তারঁ ক া । ক াে র মান িক  আমরা 
িরডবাগ-িরৎজ সমীকরণ থেক বর করেত পাির। বর করেত পাির তর  
দেঘর মানও। বার সটাই করেলন। দখেলন একটা উে জত হাইে াজন 
পরমাণুর ইেলক ন যসব শ  িনঃসরণ কের তার তর  দেঘ র মান বামােরর 
বর করা রখা বণালীর তর  দঘ ের সােথ ব  িমেল যায়। অথাৎ বার 
িন ত হেলন বামার িসিরেজ যসব রখা বণালী দখা যায়, তা মূলতঃ 
হাইে জন পরমাণুর িবিভ  ক পেথ কায় াম লাফ দওয়ার সময় ইেলক ন 
সসব আেলা িবিকরণ কের। 

এখন একটা  হেত পাের। ইেলক ন এক শ র থেক আেরক শ ের 
কায়া াম লাফ দওয়ার সময় িনিদ  শ র একটাই মা  ফাটন শাষণ বা 
িবিকরণ কের। তারজন  একটা িনিদ  তর  দেঘ র বণালী পাওয়ার কথা, িক  
হাইে ােজন পরমাণুর বণালীেত চারেট রখা কন দখা যায়? 

পরমাণুর অভ ের ইেলক েনর অব ান 
এবং পারমাণিবক বণালীর উৎস 

বার বলেলন, উে জত হাইে ােজন পরমাণ ুিনেয় গেবষণার সময় সখােন 
একটা মা  হাইে ােজন পরমাণ ুথােক না। থােক হাইে ােজন গ ােসর কােনা 
টউব। তােত ল - কা ট হাউে ােজন পরমাণ ুথােক। সব েলা পরমাণ ু
একইভােব উে জত নয়। কেনাটা বিশ উে জত, কানটার উে জনা কম। 
তাই সব পরমাণ ুএকই তর  দঘ ের বণালী িবিকরণ কের না। তেব 
হাইে ােজন পরমাণুর মতা নই বামার িসিরেজর বাইের কােনা বণালী 
িবিকরণ কের। তাই উে জত সব পরমাণুই চার ট বণালীর যেকােনা এক ট 
বণালী িবিকরণ কের। সব েলা পরমাণুর বণালী িমেল চার ট বণালী রখা তির 
কের। 

এভােবই বার বামার িসিরেজর সােথ তারঁ পরমাণ ুমেডেলর মলব ন ঘটােলন। 
ব াখ া িদেলন হাইে ােজন পরমাণুর বামার িসিরেজর ব াখ া। সই সােথ উ র 
িদেলন বহবছর ধের না পাওয়া একটা ে র। সটা হেলা হাইে ােজন পরমাণুর 



িবিকরেণর মূল উৎস কী। 
তে র আওতায় িনেয় আসেত

এই িছল তামােদর এইচএসিস
অ াসাইনেম  রসায়ন
পরমাণুর অভ ের 
বণালীর উৎস। 
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