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ا رد و ارادر ا .1

  ع( m−≈ 151 ( ــا  ردار  یــة دارا ا

( ا ه ا دور ــ  ی در اون اد  1 ــ

  زیا  یا  از ا ،  در .)ــ س 

ی ( ونا اد و  ) +e ر  ی ( ا ون اد

اــ ا اــو ــه ی  ر  ان ا ل ای .) −e ر 

د. ه

شی   ن اوای در .ای ًۀای ،ا ا

و ر   د ه ارائ )1940ـ1856( ــن زف دا

ضض در .ا اود ،ا  در ــن دیه در د. ا از

 ی   او ه ده ا م در ر  د ای 

.دار ار آن دادر   ونا  د

  ر  چ  ا 1 در ا ــك
 دور ا    ون درا اد 

. س   .ه ا

 ونا
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ویدانزیاررادررد)1937ـ1871( »«ل

 را آن ا ل ای  داد ار را  ی 1911 ل در

را و رادررد ،د ن 2   نر . ا ر د

د ــه ــ  از  ز  ورة  را )α ( ــذراتآ از اــری

آن در ا م، ا )ة ــ  ردار ذرات آ ذرات .

ـ ل ا .  زا اد  از  د( ه ــ 

از  ر  ًی αذرات   ــدا ار ی درد، ــ

  ذرات  ارد ود ل ای در  ، ای  .ر ور

در ر و دار  م ــی در ونا زیا ،ف را α
.ا ه ده «ه«

 ذرۀآیــ رد  ــ ،رو ــ یورة از اــده 

ر  αذرات ة    ــارا و رادررد ،ــدر

ف   رگو زاوی  آن از   ،ر ور از 

ی ــ  د دور« ی رادررد ــد .ــف

  و دد  و   دل ا  را ای 15 ة

ای ر  او   ر ای    رادررد رد«.

.ا ه   م   ة در ،ــ ه زی ا ــا در

ا ردار ــة از ا  اــ ای در ونا و

 اــ ر ــیر یا و  ،د ــ ونا ا ؟

ر دور   یره  ی ونا ،ای . ه دا

ل  ا اــ ل ،وا در .ــ  در ــ دور  د

ل در  رــ  ــا ن ا اد ،و ــد. ــه »رهاــ«

دارد. رگ     ة از ه  1 

1  لاست؟ خ ا ض ب آی

ر ع  س  ) m−≈ × 151 1 ( ــ ع ،ا رهاــ ل در

ــ دور  ) m−≈ × 11 1 
 ( ــ ة در اــون .) m≈ × 87 1 ( ــا

ك 2 آزی ا رادررد  در آن ذرات
 م و .ها ها  زک ور از ی α
.)ه ا ن داده( ار دارد  ا در ی

α ذرات 

 ور

ده

 رد، اررادر
)ان 1937 ـ 1871(

ار  ی از دوازده ز اده د 
از ن ل ا   و 
 ی د، و ای  ی
  . ــ ای  آ   ــ
    ی  از ردار
 ر  ــد  ،ن رــ

  در دی  ا د. 
 ــدر  189۲ ــل  در  رادرــرد 
 دری   ل و ی  ر
`



11 n ها ر و ارادر گاکپ

دور  ز  ) / m≈ × 111 5 1 ( ــا ــ ة  س   دد

دار را یوی ن ز و ر اد  ض دد. ر

ر زو  ة ارتای در .دار اون ار او ة 

 )ب( . ًوا  د آ از رگ  )ا( درا؟ ام

.ــ ًوا  د  ًی )پ( .ــ ًوا  د آ از 

:ا  ع از رگ ا ار ی اون ار ع ال:

( m) / ( m)− −× × =  15 15 51 1 1 1 1

. آر را در  ر ع   ای از اده

 ز ــار ــع ــ ــضــ .اــدر )ب( و )پ( ــخ

ــر و ز ة آنه، ــد. ــر ــع ــا 51 ــر دور

ة  و ًی  و    د ( m) m× × = ×5 8 131 7 1 7 1  

.ا وا

ع ا 51 ر دور  ز ار ــع ا .ا در )خ )ا

( m) m× × = ×5 8 131 7 1 7 1   ا ــر و ز  ة د، ــر

در .ــا رگ / m≈ × 111 5 1 وا ار ــع ا ر از   د

ار ــع دارا  ، از  ــا ــر از دور ا ده ز ،وا

    از رگ ر  دارا ا ، .ــا m× 126 1

.ا  ة
3 ئ  ط يك

دارد.  اوالزیددر لرهااده ا

دارد. ای ب ،  ا  ــ رو اون و ً

وا ااج ، ــبداــ اون و دا  نر و

رود  ردائ  ژا ای .ــ ژا  ااج ای .

.ا و  رو ام و رود دا ف  رچ ر  اون و

ا ،رهاــ ل ، .ا اق ادن و ای ،ــا یار ده ن

  و ،دد  وا ی »« ل  

  او .ــ ی ار ــر در
 ر ،  ر ل رة در
ا  در رج  و آزیــه 
 ای ا را ی هــدر دا یو
ر اــب ــد.  ایــ اب آن 
ــد  ی ای آزیــه در آن زن، 
 هی ن، در زــ ن زف
   ان  ــوا

. 
 دا« ل 1895 او رد دررادر
 . یو هــیآز وــ« در 
اا ر رو آرــز ج  را 
 ــ د ادا داد، و ــة ل 
 ر  ن .د دآنرا زی ج
ــ أ ار   ــ زود از او 
درا د  در و ،x   در 
.  ،د ه  زه نآن ز

  آورد ا اــز x  ــ ر
  ، اع دیات اــا ا ردرادر
 ر رد م، رااز اورا   هوی
 ا ده ازا   او .ار د
 »«   ن دادــ ه ب
اــ از  یــ  ر 
  در   »آ«  ا ،

. 
 َِ د ردل 1898 رادر در
 .ی را  هدا  دا
 از ورودش  ال ــ د 
 ی ل زا ز  از ریم 
»ز   ــ ،ا د و ا را

`

`



ت ا ب یآ n 12

او وبه ا ــر  داــن .ی را داــن از

. ن را آن از دی ة  

 ي .2

 در و ،  وا ااج ام م  دا

داغ رة   یا .آی ی  ای  دی ا

  دار را ج ل از ــ ها ااج ای ،ــروی

 وی جل ۀــة .اوا  ئۀــ در آن از

د، ا ، .ــآور ود  را  ــا یا ة

 ــۀــ   آزاد  در د   از ــ

 ا ة ج ل ای . ــ را   ج ل

رر ر ا .دــد  ا ــر رد در را  ــ و

 ا آن در   ار اده رد ــر ز د، ا

.دار    از 

ر ــ اف ار  ــه درزی در ــر  ز

 ــوا ااج ا در وا اود دو  ر 

ا ان را ز از ــه ــ د ج ل ر   .

د ای .دا آن ی  ــرو ی ــدرتی  و د

ز رت  ــرو ی  زیا ــ ه  ی

در   و از ف دزی اد از  )»«ی( ــد 

.ها   ر

) )Hgه

) )Neن

ك   3 ا ن و ه

زا« اــ(  اوز ــرون ه 
      .)دــ
  ن نز ــ  ت

د.
 دا َِِ 1907 لــ رد دررادر
 ی از   ،را ــ هــدا
 ، ب ی هــدا ی
 وردــد ــ ــ و .ــی
 د د ای  اشــیآز
 ــ  ةی از آن ی  ،ی

در ل  1908د.
   ،ردرادر  یر
ا د. در ل 1909 ی دا دورة 
  ن، رار م ار  ،ر
  ه از ــ ذرات آ  د
ــزا را  ی  ف ، و اد 
    در زاوی  را ذرا
  ف  اازه د. 
 ای ذرات ا ی ون ااف ر 
 ،ــ ف   ی د
ً رگ در زاوی از آن  ا

ــ ــ در ارد  ــ  از 
90 در  رــ، در وا از ف 

ــ داده ــ. وا رادررد 

`

`



13 n  فط

  nيی  ئن و ر جية  ين

ه و ن  در ن از رتا ــر ز از ــآ ة دو

ای ا   ئ  3 ــ ن. ها  در

  ــ ا   ئ ج ــل .د ــن را ا دو

.د  ر ن  ه ر و  

ادرک ی او ا روژن ، یده

 از  4 ــ .ــا  ام آن در د ج ــل

.ا ا روژن  در  د ی وه

از ی ا ــــا ــوا  ئة در یوه

 اه د ایــ .ــا ــه ه  ــ ،)1825 ـ 1898(  ین

ا   و ه ج ل در ن  ا ــ د

:ها داده  در رگ ج ل

( ) , , ,...= − =
λ ۲ ۲
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1

R n
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R n
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 و ــا / m−= × 7 11 97 1R ار داراR ة د ای در

 ا ای  ای از وه  ا ویی ــد. ه ریگ

ف  هاایا ر   دارد وــد  و   ل ــود

   ا را ود ای  4 ــ .ــ  ه  ل

.    ا را آن 2 ل و ،د د

nm
12
2

nm
36
5 nm

65
6 nm

82


nm
18
75nm
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λ ل ج،

  ن 
   .روژن ا   4 ــك
 در  ئ  او ار دارد.

 :وف ا )هــ یز رــ (
 دور ر ن ًی ات ای«
  را ده ای پ    د
  و   غ لد ا

از غ دد و  دش رد.«
 ــ  ردل 1911، رادرــ در
  را ا  ایــ ا 
. رادررد ار د  ا ش 
  ا  اون در و آن 
   ًی م ا ا .ز 
 ــ م  ، رــ ــ در
 ه ا .ن ر ا  )غ از 
 ،ه ا   در )ونر ا
 ــ   ر  ــ یــذرات آ
 دا أ ــ ًی ــ دیــ

. ار ن وا
ــم ا ــا در اــا ان 
ــرد  ــار . ا ــ ر در 
ــل  ،1913 در ــ  ت 
  اــ آن را ــا ،ــا
 ی و ،زای ،ی داده

 ر د. 
  193۲ ل در رگ دی ادروی
   .د دوی ــ ون
 م ــ ون ،ــ رادررد در 
ــل 19۲0 ودن را   ده 
  ةز اا نو  اه ،د

 .

`


