
  

  شرح آزمايش

، ارنست رادرفورد 1910درسال 
1

ركدان انگليسي، همراه با هانس گايگ، فيزي
2

 فيزيكدان آلماني و

 كارشناسي بود، با آزمايشهايي كه گليسي كه در آن زمان دانشجوي دورة ، فيزيكدان ان3نارنست مارسد

زيادي در ثر بسيار هم چنين اين آزمايشها، ا. انجام دادند، نادرست بودن مدل اتمي تامسون را ثابت كردند

  . داشت و سبب شناخت ساختمان اتمي ماده گرديدپيدايش نظريه اتمي جديد

) ساختمان دروني اتم از اشعه آلفاي رادرفورد و همكارانش براي مطالعة )α ساطع از مواد راديو اكتيو

يونهاي αبود و مي دانستند كه ذراتانرژي اين اشعه در موارد مختلف اندازه گيري شده . استفاده كردند

 اين ذرات را لوله باران نمودن اتم ها به وسيلةرادرفورد و همكارانش گ. هستند2He+هليم با دو بار مثبت،

از يك   راديو اكتيو را پس از گذراندن كه ذرات آلفاي منتشره از يك چشمةبدين ترتيب. تحقق بخشيدند

به ضخامت ) و يا نقره، پالتين و مس ( شكاف باريك به سوي يك برگ فلزي بسيار نازك از طال 

cm4/ oooo ) برخي از اين ذره ها ضمن نفوذ و عبور از برگ فلزي از . گسيل داشتند)  اتم 410و يا به قطر

  .ره هاي منحرف شده با زاويه هاي مختلف را شمارش كردمسير اوليه منحرف مي شوند و مي توان ذ

 اتم به ثبوت رسانيد و و هستةα رادرفورد اين موضوع را با محاسبة احتماالتي برخوردهاي بين ذرة

كمياب ولي بسيار o90 انحراف را تعيين و ثابت نمود كه انحرافهاي بزرگتر از ذرات با هر زاويةتعداد نسبي 

  .ييد نظري يافتبدين ترتيب نتايج تجربي، تأ. ستاا گوي



  

  

                                 

  

  

به هنگام برخورد با صفحه آغشته به αدر آن زمان اين شمارش با استفاده از اثر نوراني كه ذره 

  )ن روش گايگرو مارسد( رفت انجام مي گسولفيد روي ايجاد مي كند، 
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   به وسيلة برگة فلزيαنمودار دستگاه مربوط به آزمايش گايگرو مارسدن پراكندگي ذرات 

  

  

  

براي اندازه گيري انحراف ذره هاي آلفا بر اثر برخورد با ورقة طال ، بيشتر ذره هاي آلفا بدون آزمايش رادرفورد 

  . نند و تعداد كمي با زاوية زياد منحرف مي شوند و برخي ذره ها به سمت عقب بر ميگردند انحراف عبور مي ك



  :همكاران رادرفورد نتايج آزمايشهاي خود را بدين شرح منتشر كردند

  .بدون انحراف قابل مالحظه اي از برگ فلزي عبور مي كندαبيشتر ذرات  .1

 بسيار كمي درجه نشان مي دهند و عدة90تا 30افهاي زيادي در حدود عده كمي از ذرات آلفا انحر .2

كه دليل . درجه يا بيشتر بازگشت مي يابند150تقريباً منعكس مي شوند و با زاويه هايي در حدود 

 .نمايداين امر، ساختمان غير يكنواخت اتم  را مشخص مي 
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