
  تامسون

ها با چه ترتيبي ا چگونه است؟ الكترونها و پروتونبشر پيوسته در اين فكر بوده است كه ساختار اتم ه

  ... اجزاء حركت مي كنند يا ساكنند؟نيون اتم قرار دارند؟ آيا در اتم ادر

  . نخستين دانشمندي كه پاسخي براي اين سؤاالت داشت، تامسون بود

با بار منفي است كه بنيادي ها گفته شد كه الكترون يك ذرة ز الكتريكي در گادر آزمايشهاي تخلية

  مثبتي مي رسيم كه جنس آن به رةبا خروج الكترون از اتم خنثي به ذ. ها يكسان استجنس آن در همة اتم

پس بايد به تعداد .  اتم ها از نظر الكتريكي خنثي هستندهم چنين همة. ازي شكل  بستگي داردهاي گنوع اتم

 اتم را به شكل كره اي تصور كرد  1909از اين رو، تامسون در سال . اي منفي و مثبت داشته باشندبرابر باره

كه در آن بار مثبت به طور يكنواخت گسترده شده است و الكترونها با بار منفي خود به ترتيبي قرار گرفته اند 

  .) فاصله را داشته باشندحداكثر( كه از نظر تعادل بار الكتريكي در پايدارترين حالت خود باشند 
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  نمودار مدل اتمي تامسون

  

ليم چهار الكترون در چهار رأس يك يمطابق اين مدل، در هيدروژن يك الكترون در مركز كره و در بر

  .چهاروجهي قرار گرفته اند
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ها تشكيل مي  در نظر گرفت كه قسمت اصلي و عمدة آن را پروتونند هندوانه ايچون وي اتم را مان

به . ( ه اي اتم مي گوينده هندوانه در آن پراكنده اند، اين مدل را مدل هندوانالكترونها مانند تخمدهند و 

  . ) كشمشي هم مرسوم استمدل كيك



ها است، بخصوص ز خواص اتمهاي آن خواص عناصر كه ناشي ااين مدل با موفقيت رو به رو نشد زيرا

 ه وسيلةبيان و تفسير نبود و خود مدل نيز  اين مدل، قابل بكه از آنها منتشر مي شود به وسيلةطيف نوري 

  .ييد قرار نگرفترد تأهيچ آزمايشي مو

به بعد كه وجود الكترونها و ذره هاي مثبت در اتم محرز شد، دانشمندان به اين  1904در واقع از سال 

  :در تدوين مدل دو مرحله را بايد در نظر گرفت. فكر بودند كه اين ذرات چگونه در اتم تجمع حاصل كرده اند

در اين .  خواص را بيان كند بتواندگام نخستين كه شكل تجمع ذرات را روشن سازد، بدون اينكه .1

  .مرحله مدل تامسون و مدل رادرفورد را بايد به نظر آورد

در اين مرحله مدل بوهر و . مدلي كه طبق قوانين فيزيكي پايداري سيستم و خواص آن را بيان كند .2

 .مدل كوانتومي امروزي را بايد نام برد

  

   : تامسون نامةزندگي

  



  

  )1850-1940(سر جوزف جان تامسون 

 14در منچستر و كمبريج دانش آموخت، در . نزديكي منچستر زاده شدفيزيكدان بريتانيايي، در 

  .ا به فيزيك روي آوردنخست مي خواست در رشته مهندسي تحصيلي كند، ام. سالگي وارد كالج منچستر شد

  1918انستيتو سلطنتي و در سال استاد   1905 در سال. استاد فيزيك دانشگاه شد  1884درسال 

 انجمن  عضو 1884در سال . ي رياست آزمايشگاه كاونديش را بر عهده داشتو. شدي تيريناستاد كالج ت

  .سلطنتي انگلستان شد

ارتباطي ميان الكترونها و ايي هايي داشت ولي از نظر اينكه هر چند مدل اتم  هندوانه اي او نارس

ش شنهاد مي كرد، ارز از سوي ديگر پي و ارتباط ميان الكترونها و خواص دوره ايمان اتمي از يك سوساخت

  .داشت

تامسون در باليستيك و راديو اكتيويته و ساير مباحث فيزيك نيز پژوهش هاي ارزشمندي انجام داده 

در شب درگيري جنگ جهاني دوم چشم از جهان . به وي داده شد 1906لذا جايزه نوبل فيزيك . است

 لندن در كنار قبرهاي نيوتن، داروين، كلوين، Abbey rwestimnsteجسدش در كليساي بزرگ. فروبست

  .هرشل و رادرفورد به خاك سپرده شد



 


