
 آة عٌصش اصلی تطکیل دٌّذُ خْبى          تالس    تئَسی ّبی اتوی 

 عٌصش آة ، خبک ، َّا ٍ آتص سا سبصًذُ خْبى هعشفی کشد 4     ارسطو  

 ضیوی علوی تدشثی  هفَْم خذیذ ٍ اهشٍصی اص عٌصش     دس کتبة ضیویذاى ضکبک  رابرت بویل  

 ثشای تبییذ هفبّین ضیوی پیطٌْبد کشدثشای ًخستیي ثبس آصهبیطبت عولی سا     

 خَاظ فیضیکی سا تَخیِ هی کٌذ       ثٌذ ًظشیِ خَد سا عٌَاى کشد 7دس        دالتون  

 الکتشٍى    ثبس : هٌفی   پشتَ کبتذی      تامسون       

 )هْوتشیي کبس تبهسَى( c/g 018 x 0771ًسجت ثبس ثِ اًشطی :          

 ضٌبسبیی پشٍتَى  اٍلیي هذل ّستِ داسصفحِ طال                 رادرفورد  

 * اگش خٌس ّستِ تغییش کٌذ اًحشاف پشتَّبی آلفب ًیض تغییش هی کٌذ7           

 الیِ داسین    7هفَْم تشاص ّبی اًشطی        هفَْم کَاًتَم         بور  

 ( = Vفشکبًس |  = h ) ثبثت پالًک E2-E0=hVاختالف اًشطی دٍ تشاص ثصَست ًَس آصاد هی ضَد    

 سا هعشفی کشد ٍ ثش خصلت L  ٍmLضشٍدیٌگش اعذاد کَاًتَهی      هفَْم اٍسثیتبل سا هعشفی کشد         شرودینگر  

 ای الکتشٍى تبکیذ کشد7  رسُ -هَخی          

 رسُ حبهل ثبس   ثشقکبفت )الکتشٍلیذ( یک تشکیت ضیویبیی فلضداس       فبسادی   الکترون  رسات صیش اتوی

 رسات حبهل ثبس ، الکتشٍى ًبهیذُ هیطًَذ      استًَی    ٍ ضٌبسبیی آًْب

 ثب آصهبیص پشتَ کبتذی ًَع ثبس ٍ ًسجت ثبس ثِ خشم سا ثذست آٍسد      تبهسَى    

 ثب آصهبیص قطشُ سٍغي هقذاس ثبس الکتشٍى سا ثذست آٍسد  ساثشت هلیکبى    

  خٌس ّستِ اص پشٍتَى است ٍ پشٍتَى ثبس )+( داسد دس آصهبیص ثوجبساى ٍسقِ طال        سادسفَسد  پروتون  

 سا ثِ عٌَاى عذد اتوی هعشفی کشد Zهقذاس ثبس هَثش ّستِ سا تعییي کشد ٍ ًخستیي ثبس  ٌّشی هَصلی     

 پیص ثیٌی حضَس آى       سادسفَسد  روننوت  

 ثب آصهبیطبت اتوی ، ًَتشٍى سا کطف کشد ٍ ثبس آًشا خٌثی ٍ خشم آى سا ثیطتش اص     خیوض چبدٍیک    

    Mn>Mp>>MeهیجبضذA  7پشٍتَى تعییي کشد ٍ کبضف عذد خشهی         
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 دس صَست اعوبل ٍلتبط ثبال ، پشتَّب   (      تَلیذ پشتَّبی کبتذی-قطت ) کبتذ ثشقکبفت             پرتو کاتدی   آصهبیطبت هْن

 هقصذ پشتَّبی کبتذی است ٍ دس آى تغییش سًگ هبدُ فلشٍسٌت      آًذ       قطت )+(   )تبهسَى(      ضٌبسبیی سبختبس

 ثِ سًگ سجض دیذُ هیطَدZnS 7یب           اتن       

 ضشایط      ٍلتبط ثبال             

 آصهبیص     خالء ًسجی ) فطبس کن (             

 خٌس کبتذ سثطی ثِ تَلیذ پشتَ کبتذی ًذاسد پس الکتشٍى دس توبم هَاد ٍخَد داسد  -     

 عَض هیطَد خٌس گبص دسٍى لَلِ هْن ًیست فقط ثب تغییش آى ، سًگ  - ًتبیح               

 ًحشاف پشتَ کبتذی ثِ سوت قطت )+( هیذاى ، اعالم کشد پشتَ کبتذی هٌفی است ثب ا  -     

 ًسجت ثبس ثِ خشم سا ثشای الکتشٍى تعییي کشد         

 ٍاحذ اص عذد خشهی کن هیطَد 4        ( C 09-01 x 071ضٌبسبیی ثبس اکتشٍى )          )هلیکبى(قطره روغن     

2   [  آلفب α پرتوزایی                            
 ٍاحذ اص عذد اتوی کن هیطَد 2   :اگش خذا ضَد  هْبس ثب کبغز     ] 4

 ثبس هٌفی پیذا هیکٌذ  2اتن ّن               اٍل ثکشل هطبّذُ کشد                 

 عذد خشهی ثبثت ٍ یک ٍاحذ ثِ عذد -هْبس ثب صفحِ آلَهیٌیَم     الکتشٍى پش اًشطی  ثتب   β سپس هبسی کَسی ًبم گزاسی کشد    

 اتوی اضبفِ هیطَد    اگش خذا ضَد:                    

 ثبس اتن یک ٍاحذ )+( هیطَد -                

     γ فقط اًشطی کن هیطَد   هْبس ثب صفحِ ضخین سشثی اهَاج اکتشٍهغٌبطیس   –ًَس   گبهب 

 ثذٍى تغییش هیوبًذ AٍZاگش خذا ضَد:                        

  < α>  β γمقایسه از نظر انرژی : *     

 اتن ثب آلفب 2111ثوجبساى ٍسقِ طال ثب ضخبهت   -  ) سادسفَسد (صفحه طال     

 % پشتَّب ثذٍى اًحشاف سد ضذًذ      ثیطتش فضبی اتن فضبی خبلی است91 -     

 دسخِ هٌحشف ضذًذ      ٍخَد یک هیذاى الکتشیکی دس اتن 91% پشتَّب ثب صاٍیِ 8  -     

 دسخِ هٌحشف ضذًذ      ّستِ فضبی هتشاکن ثب ثبس )+( 91% ثب صاٍیِ ثیطتش اص 2  -     

 ثب ایي آصهبیص ثبثت ضذ ّستِ ثیطتشیي خشم اتن سا داضتِ ٍ الکتشٍى ثِ دٍس آى حشکت هیکٌذ  -     

 پشتَ کبتذی سٍی آًذ فلضی  )سًٍتگي(اشعه ایکس    ثیطتشیي هقذاس rثعذ اص  xعِ * اض

 داًطوٌذ سٍی اضعِ ایکس کبس کشدًذ :  سادسفَسد : عذد اتوی ثیطتش فشکبًس ثیطتش 2     اًشطی ٍ قذست ًفَر سا داسد ٍ اص سشة

 کبًس ثیطتشهَصلی : عذد خشهی ثیطتش فش                     ٍ استخَاى سد ًوی ضَد7
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=Z فشهَل ّبی طالیی
   

2
    x=N-P  ًَتشٍى(N=پشٍتَى()P=) 

=N=e    Z       آًیَى   A  ٍZهحبسجِ 
   

2
     (x=|n|) 

=N-e    Z       آًیَى  
   

2
     (x=N-e+n) 

=N-e    Z      کبتیَى  
   

2
     (x=N-e-n) 

:      خشم هیبًگیي  
 0 0  2 2       

011
      

 ]ایضٍتَح  2اختالف خشم  x تش  دسصذ سٌگیي[ایضٍتَح داسد :  خشم سجکتش +  2ثشای عٌصشی کِ    فشهَل ّبی طالیی

:   (m . nاًَاع ایضٍتَح ّبی یک هَلکَل ) ایضٍتَح ّب
 (تعذاد ایضٍتَپْبی عٌصش  )

 (تعذاد عٌصش   تعذاد ایضٍتَح  )
 n= 

 تش خشم سٌگیي –خشم سجکتش  

 اثش اًگطت    ضٌبسبیی فلضات  تست ضعلِ 

    سٌگ هعذى لیتین داس ساثشت ثًَضى    

 خط دیذُ هیطَد )ثٌفص،آثی،سجض،قشهض( H  ،4دس طیف ًطشی خطی کِ یک طیف ًب پیَستِ ثشای  

 n          0تب  7عذد کَاًتَهی اصلی      تشاصّبی اًشطی      الیِ ّب      ثَس n=   )ُدٍس( 

 =L 1تب  n-0صیش الیِ )ًَع اٍسثیتبل(      ضشٍدیٌگش       عذد کَاًتَهی اٍسثیتبلی    L اعذاد کَاًتَهی 

      mL     خْت گیشی فضبیی اٍسثیتبل ّب    عذد کَاًتَهی اٍسثیتبلی هغٌبطیسی       +L  تب–L 

    mS    اسائِ تَسط ًَّذ         عذد کَاًتَهی اسپیي      خْت گشدش الکتشٍى ثِ دٍس خَدش سا ًطبى هیذّذ 

 

  n2      ِتعذاد اٍسثیتبل ّبی ّش الی 

 تعذاد الکتشٍى ّبی ّش الیِ      n  n22 فشهَل ّبی طالیی

 تعذاد اٍسثیتبل ّبی ّش صیش الیِ  L 0+L2 کَاًتَهیاعذاد 

  (2+L2)2      ِتعذاد الکتشٍى ّبی ّش صیش الی 
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 اصل هوند : ثش اسبس قبئذُ ی ًَّذ دس پش ضذى اٍسثیتبل ّب اثتذا الکتشٍى ّب ثب اسپیي 0/2+ (سبعتگشد) هکبى سا پش هیکٌٌذ 

اصَل ٍ قَائذ          سپس ثقیِ الکتشٍى ّب ثب اسپیي 0/2- (پبد سبعتگشد) اٍسثیتبل سا پش هیکٌٌذ7 *قبئذُ ًَّذ ثٌب سا ثش اسبس ثیطتشیي اسپیي هیگزاسد

تعییي کٌٌذُ         اصلمھم طرد پائولی : ثش اسبس ایي اصل ّیچ دٍ الکتشًٍی ٍخَد ًذاسد ک4ِ  عذد کَاًتَهی آى یکسبى ثبضذ7 حذاقل یکی اص آًْب

ثقیِ هتفبٍت است7  قبئذُ آفجب             با

          قائده آفبا (اصل ثٌبگزاسی): عٌَاى هیکٌذ چگًَِ الکتشًٍْب سا دس هکبًْبیی ثِ ًبم اٍسثیتبل قشاس دّین ٍ ثِ صَست صیش ثیبى هیطَد

n=1 1S2

n=2,3 2S2 2P6 3S2 3P6

n=4,5 4S2 3d11 4P6 5S2 4d11 5P6

n=6,7 6S2 4f14 5d11 6P6 7S2 5f14  6d11 7P6 

* دس قبئذُ آفجب چْبس ضکستگی دیذُ هیطَد ، دلیل ایي ضکستگی ّب هالحظبت اًشطی است7
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