
   :آزمايش پراش الکتروني

ح سـاختماني مـنظم   آرايش و طـر هاي مختلف معموالً داراي دانيم که اتمها در فلزات و مولکول       مي

 Xتواند محيط مناسب را براي انجام پديده پراش امـواجي چـون اشـعه              اختماني مي اين نظم س  . هستند

ـ         اه مناسب دچار پديده پراش مي     دستگ يک شعاع الکتروني نيز در    . فراهم آورد  ل شـود و ايـن خـود دلي

  .مهمي بر خصلت موجي الکترون است

 ايـن دسـتگاه بـا       .مواد اسـت   پراش الکتروني برخي     اي براي دستگاه ثبت    شکل زير شماي ساده   

دها و زاويـه         وسيله ممتازي براي مطالعه ساختمان م     ،  خوددوربين مخصوص    هـاي   واد به ويژه طـول پيوـن

به يک مانع برخورد کند که ابعاد اتمي آن نيز در  λهرگاه يک شعاع الکتروني به طول موج. ستاپيوندي 

روي صفحه  خاصي صورت طرحتوان آن را به  گردد که مي پراش الکتروني انجام مي باشد، پديده    λحدود

    . ثبت نمودDPعکاسي

  

  

  با اختالف) BوAبين دو صفحه(الکترونهاي تشعشع يافته از سيم در يک ميدان الکتريک 
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، طول  علت کسب سرعت زياد در اين ميدانبه. کند عبور مي)  هزار ولت60 تا 30مثالً (اد پتانسيل زي

 در نتيجه پراش الکتروني کند و مي ماده مورد آزمايش است پيدا ميکه متناسب با ابعاد اتموج کوچکتري 

مايع در خأل  تبخير . کردوارد محفظه  Cتوان از لوله اده مايع فرار يا گازي شکل را ميم. گيرد صورت مي

ل سمت راست دواير متحدالمرکز شک.  تحت شرايط خاصي ابتدا حرارت دادماده جامد را بايد. شود مي

 ويژگيهاي ماده وايسه آن با پراش برخي مواد معلوم، به ابعاد نمايشي براي يک طرح پراش است که با مق

بعدي نشان دادند که ذرات و امواج، ها و مطالعات اير آزمايشاين آزمايش و س. برند ميمجهول پي 

 اساسي هر پديده فيزيکي اثر ايهي منافي يکديگر نيستند ولي هر يک، تنها بر يکي از خصلتها پديده

اي و خواص پيوسته موجي  طبيعت خواص ناپيوسته ذره ر ذره درتوان گفت که ه بطور کلي مي. گذارد مي

 ماده بر اي  نسبتاً بزرگ است، جنبه ذرهءهنگامي که منظور ما بررسي خواص اشيا.  داراستبودن را تواماً

خارج هستند، ما ه از حد ادراک مستقيم بسيار ريز ک درمورد ذرات ،برعکس. موجي بودن آن تسلط دارد

  .يابند خواص موجي برتري مي


