
 

 

   چيست؟x پرتوهاي

 توليد و خواص اشعه كاتدي كار مي كردند،  چگونگيستين سالهايي كه دانشمندان دربارةدر نخ

گاه در مسير پرتوهاي كاتدي صفحه اي از پالتين يا تنگستن قرار گيرد، اين پرتوها در متوجه شدند كه هر

 پرتوهاي نور با طول موج بسيار كوتاه برخورد با فلزات مذكور، پرتوهاي جديدي توليد مي نمايند كه از جنس

  .ناميدند) مجهول ( xةن را اشعه براي دانشمندان ناشناخته بود، آو چون در آن زمان منشأ اين اشع. است

ي يا الكتروني ، گسيل پرتوهاي كاتد) كوليج مي نامند كه آنها را لولة ( xدر لوله هاي جديد مولد پرتو

رشتة سيم مطابق شكل . ملتهب مي شود، صورت مي گيردور جريان يك رشته سيم تنگستن، كه در اثر عباز 

 مقعر پرتوهاي كار استوانة فلزي اين است كه مانند يك آينة. وتاهي احاطه شده است فلزي كتوسط استوانة

 . وله ها آند نيز هستآنتي كاتد در اين ل. كاتدي را روي آنتي كاتد متمركز مي كند

 

       

  

 



 

 

  

گسيل و به وسيله آند ) كاتد سرد ( ، پرتوهاي كاتدي يا الكتروني از يك كاتد مقعر xدر لوله هاي پرتو

الكترونها با . كه اختالف پتانسيل آن نسبت به كاتد در حدود چند ده كيلو ولت است، شتابدار مي شود

درجه 45 ن متصل است و با محور لوله، زاويةكاتد، كه به آوي قرصي از تنگستن به نام آنتي  رسرعت زياد بر

  .مي سازد، مي تابند

هاي آنتي كاتد برانگيخته شده و الكترونهاي اليه  اثر برخورد الكترونهاي سريع به آنتي كاتد، اتمدر

ر مي روند و پس از بازگشت نورهايي با طول موج بسيار كوتاه، كه هاي داخلي اين اتم ها به سطوح انرژي باالت

.  در تمام جهت هاي جلوي آنتي كاتد منتشر مي شوندxپرتوهاي .  هستند ايجاد مي كنندxهمان پرتوهاي 

ها بيشتر و در نتيجه طول موج پرتوهاي هر چه اختالف پتانسيل بين آند و كاتد بيشتر باشد، سرعت الكترون

xحاصل كوتاهتر مي شود .  

   كدامند ؟xويژگي هاي پرتوهاي 

 از لحاظ ماهيت كامالً با پرتوهاي كاتدي متفاوت هستند و به طور خالصه داراي ويژگي xپرتوهاي 

  :هاي زيرند

  .آنگستروم است20تا .050موج آنها بين نس پرتوهاي الكترومغناطيس و طول  از جxپرتوهاي  .1



 

 

 بر روي x در بيشتر اجسام، فلوئورسانس توليد مي كنند، مثالً بر اثر تابش پرتوهاي x پرتوهاي .2

)گزاسيانوپالتينات باريم ه )IV نور سبز رنگ و بر روي تنگستات كادميم نور آبي رنگ تابش مي

 .كنند

اگر دست خود را در .  فوق العاده زياد است و از اغلب مواد عبور مي كندxقدرت نفوذ پرتوهاي  .3

) باريم هگزاسيانو پالتينات  صفحة و جلوي يكxمسير پرتوهاي  )IV قرار دهيم، مالحظه مي شود 

كه فقط سايه استخوانهاي دست به طور مشخصي بر روي صفحه مي افتد، علت اين امر اين است كه 

ها عبور نمي د، در حاليكه از استخواننبدون آنكه جذب شوند، از گوشت عبور مي كنxپرتوهاي

به طور كلي عناصري .  بستگي به جنس مواد و طول موج پرتوها داردxقابليت جذب پرتوهاي. كنند

نها اتم عناصر سنگين وجود مچنين اجسام مركبي كه در مولكول آكه جرم اتمي آنها زياد است و ه

 . جذب مي كنند را بيشترxداشته باشد پرتوهاي 

عكاسي اثر مي كنند و از اين طريق مي توان براي عكسبرداري از اعضاي بر روي فيلم  xپرتوهاي  .4

 .دروني بدن استفاده كرد

ثير اين نچه بافت هاي بدن مدت زياد تحت تأ بر روي بافتهاي حيواني اثر مي كنند، چناxپرتوهاي  .5

 سرو كار دارند در xبه همين جهت كساني كه با پرتوهاي . ار گيرند، فاسد مي شوندرپرتوها ق

 را در محفظه xامروزه برا ي جلوگيري از چنين خطري لوله هاي مولد پرتوهاي . معرض خطر هستند

 . اين پرتوها به اطراف جلوگيري شودهاي سربي قرار مي دهند تا از انتشار



 

 

سانتي متر  2زيرا قابليت جذب سرب بسيار زياد است، به طوريكه يك ورقه سرب به ضخامت 

 . مي شودxمانع عبور پرتوهاي 

  :كشف مفهوم عدد اتمي توسط موزلي 

تناوبي را هدف ، عناصر متوالي يك دوره از جدول  1913، شاگرد جوان رادرفورد در سال 1موزلي

يك پرانرژي قرار داد و ديد كه هر چه جرم اتمي عنصر سنگين تر شود، فركانس اشعه بمباران اشعه كاتد

xدر تفسير . ي روي فيلم عكاسي به جاي مي گذاردان فزون تر مي گردد و  اثر بيشتر حاصل از بمبار

هر چه تعداد پرتوهاي . خواهد شد بوهر كه در بخش هاي بعدي تشريح  امر و مطابق مدل اتميعلت اين

يك مي گيرند تا تدهسته  يك اتم بيشتر شود، الكترونهاي سطوح پائيني آن، انرژي بيشتري از اشعه كا

لكترون از سقوط يك ا. به ميزاني از بر انگيختگي برسند كه از هسته دور شوند و به سطح باالتر بجهند

در . سطح باال به حفره هاي حاصل از اين مهاجرت الكتروني، به همان نسبت انرژي بيشتري آزاد مي كند

  .، آشكار مي گرددxنتيجه خط طيفي با فركانس باالتر اشعه 

يده را در ذهن موزلي پديد آورد  حاصل از عناصر مجاور، اين اxثير اشعه مقايسه دقيق  شدت تأ

  .كه بار هسته از يك عنصر به عنصر مجاور به اندازه يك واحد يا يك بسته افزايش مي يابد

 نشر شده در اثر بمباران فلزات مختلف با الكترونهاي x موزلي در آزمايش خود فركانس اشعة

  : زير را بدست آوردة اندازه گيري كرد و معادلشتابدار شده را 

2)( bZav −=  



 

 

 يك عدد صحيح مثبت و برابر Z توليد شده وفركانس اشعةvمقادير ثابت وbوa باال،در معادلة

متناسب است با xانس اشعة كه با فركZ نتيجه گرفتموزلي. با عدد اتمي فلز مورد آزمايش مي باشد

  .تعداد ذرات باردار در هسته اتم كه توسط رادرفورد پيشنهاد شده بود، يكي مي باشد

بنابراين افزايش تدريجي بار هسته يعني افزايش تدريجي پروتونها و بدين ترتيب مفهوم عدد 

 .ف شداتمي كش

 

  

 )1887-1915(هنري لوين جفرير موزليزندگي نامه 

  

 

 

 



 

 

هنگام درگذشت پدرش چهار . پدرش استاد تشريح بود.  زاده شدWeymouthفيزيكدان انگليسي در

سالگي به گروه دانشمندان تحت نظر رادرفورد در دانشگاه ويكتوريا منچستر  23 در  1910 در سال .ساله بود

يكي پس از . عالوه بر رادرفورد هفت تن از كساني كه با او بودند. سال آنجا كاركرد 2و به مدت . تپيوس

  .  نوبل گرفتندةديگري سرانجام جايز

موزلي كارهاي بسياري پيرامون پي بردن به ساختار اتمي و اشعه هاي حاصل از اتم ها انجام داد و  

وي با درجه ستواني در بخش مهندسي در طي جنگ جهاني اول كه 1915در سال . عدد اتمي را گذاشت پايه 

ارتش انگلستان مشغول جنگ بود، در حاليكه فرماني را با تلفن ابالغ مي كرد، گلوله اي به سر او اصابت كرد 

  .جسد او را در گاليپولي به خاك سپردند .و در دم او را كشت
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