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دالتون از اید هي یونانیان باســــتان درباره ات مها 

اســـتفاده کرد. (کلمه اتم از واژه (atomos) به 

معنی تقســی مناپذیر آمده است.) نظریه او عنوان 

م یکند که ات مها تقسی مناپذیرند. ات مهایی که براي 

یک عنصـر اند یکسـان هســتند و ترکی بها هم 

مجموع هاي از انواع مختلف ات مها هستند.

ات مهاي شناخته شد هي یک عنصر مشخص 

با بقیه عناصر متفاوت است.

ات مها تقسیم ناپذیر نیستند، آنها ترکیبی از 

ذرات زیر اتمی اند.

تامسون در سال 1897 میالدي الکترو نها را (که او 

آنها را ذره نامید) در ات مها کشـف کرد وبخاطر آن 

جایزه نوبل دریافت نمود. ســـپس وي مدل اتمی 

کیک کشــمشــی را مطرح کرد. این مدل اتم را 

ب هعنوان ترکیبی از الکترو نها که سرتاسـر ابري از 

بار مثبت پراکنده شد هاند، نشان م یدهد.

 شــــناخت الکترو نها ب هعنوان اجزاي اتم

هسته وجود ندارد. مشاهدات تجربی بعدي 

را توضیح نم یدهد.

رادرفورد ذرات آلفاي با بار مثبت را به صـــفح هي 

نازکی از طال شــــلیک کرد. اغلب آنها با انحراف 

کوچکی عبور کردند، اما بعضـی با زاوی ههاي بزرگ 

منحرف شدند. این امر تنها در صورتی ممکن است 

که بیشتر فضـاي اتم تهی بوده و بار مثبت در مرکز 

آن متمرکز باشد: همان هسته

 متوجه شد بار مثبت در هست هي یک اتم 

قرار دارد.

توضیح نم یدهد که چرا الکترو نها در 

مداري حول هسته باق ی م یماند.

بور مدل اتمی رادرفورد را بوسیل هي این توضیح که 

الکترو نها حول هســـته در مدا رهایی با اندازه و 

انرژي ثابت م یچرخند، بهبود داد. انرژي الکتـرون 

در این مدل گسـسـته بود. الکترو نها نم یتوانند 

مقادیر انرژي را اتخاذ کنند که بین ســطوح انرژي 

ثابت هستند.

مدارهاي الکترونی پایدار را پیشنهاد داد و 

طیف گسیلی برخی عناصر را توضیح داد.

الکترو نهاي در حال حرکت باید انرژي گسیل کرده و 

داخل هسته سقوط کنند. مدل براي ات مهاي 

سنگی نتر پاس خگو نیست.

شرودینگر عنوان کرد که الکترو نها در مسی رهاي 

مشـخ ص شده در اطراف هسـته حرکت نم یکنند. 

غیر ممکن اســت که موقعیت دقیق الکترو نها را 

بدانیم. در عوض  ما ابــرهایـــی از احتمال ب هنام 

اوربیتا لهایـی داریم که پیدا کـردن الکتـرون در 

آ نها محتم لتر است.

نشان م یدهد که الکترو نها در مدا رهایی حول هسته 

حرکت نم یکنند بلکه در اب رهایی که مکانشان عدم 

قطعیت دارد حضور دارند.

هنوز ب هعنوان دقی قترین مدل اتمی بطور 

گسترده مقبولیت دارد.
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