
  نتيجه گيري آزمايش

اين نام را از آنجا داريـم  ولي . اشعه كاتدي چيزي جز جرياني از الكترونها در فضاي تخليه شده نيست    

 تخليه الكتريكي كشف شد و اشعه اي بود كه از كاتد به سوي آند و به خـط                   كه اشعة مذكور در ضمن مطالعة     

  .راست منتشر مي شد

  :آزمايش هاي متعدد نشان داده است كه 

  ) از جنس الكترون ( اتي كه بار الكتريكي منفي دارند تشكيل شده است اشعه كاتدي از ذر .1

 كاتد و يا نوع گاز بستگي ندارد، علت اين است كه پرتوهاي اين اشعه به جنس فلز تشكيل دهندة .2

مطالعات بعدي نشان داد كه اين اشعه از جنس نور . ويژه اي از كاتد به سوي آند روانه مي شوند

يدان الكتريكي و مغناطيسي انحراف مي يابد و اين انحراف به سمت قطب مثبت نيست، زيرا كه در م

 .است

نشان داد كه اشعه كاتدي از ذرات كوچكي كه داراي بار الكتريكي منفي  1895  در سال 1ژان پرن

او در سر راه عبور اشعه كاتدي صفحه اي قرار داد كه در وسط آن شكافي . هستند به وجود آمده است

  .شت و از داخل آن شكاف توانست يك دسته اشعه عبور دهدوجود دا
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 وقتي حباب در حوزة. ليت رؤيت كنيمدر اين حالت اگر مسير اشعه را به كمك فلوئورسانس قاب

 كاتدي به طرف قطب جنوب مغناطيس منحرف مي ك آهنربا قرار مي گيرد، مسير اشعةمغناطيسي ي

  .شود

 ميدان الكتريكي قائم در مسير اشعةتفاده از اثر توأم يك  با اس2ج تامسون-جدانشمند معروف 

.  مفروض، يعني الكترون را محاسبه كندطيسي، توانست نسبت بار به جرم ذرةكاتدي و يك ميدان مغنا

 او اين بود كه اين نسبت، يعني نتيجة بسيار مهم آزمايش و محاسبة) 1897(







m
q بستگي به جنس ،

  .گاز درون لوله و شرايط آزمايشي ندارد

ه تخليه الكتريكي در درون دانشمنداني كه از آنها نام برده شد به ويژه تامسون، نتايج مربوط ب

نين بيان كردند كه هر اتم از تعدادي الكترون و يك قسمت با بار مثبت و بسيار سنگين تر ا چرگازها 

ثير ميدان الكتريكي پر قدرت، از كاتد تحت تأ. اي است تجزيه پذيرين ذره ساخته شده، بنابرا

روانه مي شوند و در سر راه خود به اتم هاي گاز  الكترونهايي كنده شده و با سرعت زياد بسوي آند



اشعه مثبت ( برخورد كرده و از اين اتمها الكترونهايي را به بيرون پرتاب و آنها را تبديل به يونهاي مثبت 

در ضمن اين يونها حالت بر انگيخته پيدا كرده و نوري را منتشر مي سازند كه مشخص كننده . كنندمي ) 

  .آنهاست، چنانكه رنگ نور منتشره از يك گاز به گاز ديگر تفاوت دارد

كشف الكترون سر آغاز مطالعات . بدين سان ثابت شد كه الكترون از اجزاء اصلي تمام مواد است

 تجزيه ناپذير بودن اتم خط بطالن كشيده ختمان دروني اتم بوده و به انديشة ساونظريه هاي مربوط به

  .است
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