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2. Радерфордов експеримент 

2.1 Теоријски увод 
 

Прва идеја о распореду наелектрисања у атому јавља се у Томсоновим радовима 1898. 

године. Томсон је замишљао атом као просторно позитивно наелектрисану лопту у којој су 

електрони, као негативно наелектрисане четице, распоређени на тако да је атом као целина 

неутрална честица. Зрачење које усијани гас или чврсто тело емитују у овом моделу могло 

би се објаснити осциловањем електрона око њихових равнотежних положаја. Овакво 

осциловање би довело до стварања зрачења континуалног спектра, али експерименти су 

давали другачији резултат – дискретан спектар.  

Почетком 20. века Радерфорд је својим експериментима покушао да добије бољу 

представу о структури атома. Под руководством Ернеста Радерфорда, Ханс Гајгер и 

Ернест Марсден су 1909. године вршили експерименте у Лабораторији за физику, у оквиру 

Универзитета у Манчестеру. Резултати експеримента су демантовали исправност 

Томсонове представе о структури атома и први пут у историји физике демонстрирано је 

постојање језгра атома. 

 

      
 

Слика 1. Радерфордов експеримент и сликовито приказани резултати 

Расејање α-честица  

на једном атому 
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  Ернест Радерфорд 

 

            Ернест Радерфорд је рођен 30. августа 1871. године 

у граду Нелсону на Новом Зеланду. Био је познати 

британски физичар и добитник Нобелове награде за 

хемију 1908. године. Радерфорд је радио као професор на 

Универзитету у Монтреалу, a био је и је професор физике 

на Универзитету у Манчестеру од 1907. до 1919. године 

био је директор Кевендиш лабараторије у Кембриџу. 

1903. године изабран је за члана Краљевског друштва, а у 

периоду од 1925. до 1930. године био је председник тог 

друштва. Ернест Радерфорд је умро 19. октобра 1937. 

године у Кембриџу. 

 

Радерфорд се у почетку се бавио проучавањем радиоактивних распада. Први је уочио да се 

зрачење радијума састоји од три врсте , које је назвао α, β, γ - зрачење. Заједно са Содијем 

увео је појам „време полураспада“ и формулисао законе радиоактивног распада. 

Проучавањем расејања α - честица на атомима Радерфорд је дошао до закључка да атом 

није компактан делић материје већ се састоји од позитивног језгра и електрона који круже 

око њега. Када се метална фолија бомбардује позитивно наелектрисаним α–честицама, 

један део честица у судару са позитивним наелектрисањем атома скреће са првобитне 

путање, дакле расејава се, док други део ипак пролази кроз фолију. Међутим, понека 

честица скрене за неочекивано велики угао (као да се одбије од фолије). Радерфорд је ово 

опажање његових ђака Гајгера и Марсдена сам прокоментарисао речима: "Био је то 

најневјероватнији догађај у мом животу. То је невероватно исто као када бисте на лист 

папира испалили топовско зрно пречника 15'' (38 cm), а оно се од њега одбије и погоди 

вас." Анализирајући овај проблем Радерфорд је закључио да су целокупна маса и 

позитивно наелектрисање атома сконцентрисани у врло малом простору, дакле да постоји 

језгро атома. Тако је настао планетаран модел атома. Радерфордов модел није могао да 

објасни стабилност атома, само линијски карактер спектара, јер, према класичној физици, 

убрзано кретање електрона око језгра значи сталну емисију енергије у облику 

електромагнетних таласа (континуални спектар) и стално смањење радијуса путање.  

Ако упоредимо експерименталну поставку вежбе „Расејање алфа честица“ у Лабораторији 

за Физику атома (слика 2) са оригиналном апаратуром у Радерфордовом експерименту, 

закључујемо да постоји разлика у самој конструкцији апаратуре. Док се у оригиналном 

Радерфордовом експерименту детектор „шета“ по кругу око златне плочице, у 

лабораторијској вежби детектор је фиксиран, а промена угла снимања се остварује 

променом међусобног положаја извор – детектор – плочица.   

На слици 2. приказани су саставни елементи експеримента сличног Радерфордовом, у 

циљу добијања резултата који се слажу са Радерфордовим из 1908. године. 
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2.2 Eкспериментална поставка 
 

 

Слика 2. Апаратура за Радерфордов експеримент 

Основни елементи са слике 2: 

1. вакуум цев 

2. детектор 

3. плочица са металним слојем 

4. клизач за подешавање положаја извора 

зрачења 

5. предпојачавач 

6. мултиканални анализатор 

7. вакуум пумпа 

8. екран за показивање притиска у цев

2.2.1 Детектор α-честица 
             

             Детектор алфа честица се постави са унутрашње стране поклопца за вакуумски суд. 

Детектор је баријерно-слојни бројач са светлосно-непропусном силиконском површином.  

Овакав бројач се користи за енергетску спектроскопију алфа честица. За алфа честице 

средње енергије, до око 12 МеV, електрични импулси предати баријерно-слојном бројачу, 

пропорционални су енергији упадног зрачења.  
 

 
Слика 3. Детектор за α – честице 

1

. 2
3

4 

5

6 7

8
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Компоненте на слици 3. су 1. Детектор; 2. Заштитни поклопац за детекторску главу, 

који треба да се држи на детектору увек када се он не користи за детекцију честица; 3. 

Заштитна кутија за чување детектора. 

        Пре него што се сигнали пренесу у одговарајуће електрично коло за даље 

процесуирање, они морају бити пропорционално конвертовани у (појачан) напонски  

сигнал. (индукована наелектрисања) 

        Алфа честице губе своју укупну енергију у ваздуху на атмосферском притиску 

након трајекторије од неколико центиметара, из чега следи закључак да се мерења  

морају вршити у вакууму.  

        Детектор се састоји од силиконског диска, p-типа проводника, који је са обе 

стране премазан са металним слојевима  нанетим  напаравањем у вакууму. Диск се 

понаша као електрода. Један слој је пресвучен алуминијумом, док је други слој 

пресвучен златом. Силиконски диск је фиксиран у металном кућишту. Алуминијумска 

електрода практично не успорава алфа честице захваљујући веома малој дебљини 

(40 𝑚𝑔/𝑐𝑚2) и она има улогу улазног прозора за све честице. Алуминијумска 

пресвлака не дозвољава улазак светлости у баријерну зону, избегавајући грешке 

бројања услед присуства кваната светлости. 

Између површине кристала и алуминијумског слоја се формира p-n спој. Детекторска 

површина делује као баријерни слој након што се прикључи континуални напон са 

коректном поларношћу. Баријерни слој алфа детектора ради као јонизациони канал. 

Алфа честице које пролазе баријеру генеришу слободна наелектрисања на свом путу 

(парови електрон – шупљина). Количина наелектрисања генерисаног на овај начин је 

директно пропорционална енергији упадних алфа честица, ако су честице комплетно 

закочене унутар баријерног слоја. Дебљина баријерног слоја расте са радним напоном. 

Максимална дебљина баријерног слоја је око 100 µm, тако да алфа честице са 

енергијом до 12 МеV генеришу енергетске импулсе наелектрисања пропорционалне 

енергији.  

 

РУКОВАЊЕ 

α-детектор је јако осетљив уређај и мора се заштити од свих спољашњих утицаја који 

га могу оштетити, посебно од механичког стреса, влажности, уљане паре, високог 

степена UV зрачења, високе температуре и температурних флуктуација, интензивног α 

и 𝛽 зрачења. 

 

Никада не испуштајте детектор! Велика оштећења могу да проузрокују 

непоправљива штету.  

 

Ради заштите детектора флексибилно црево између пумпе и стаклене коморе мора бити 

затворене са клампом пре искључивања пумпе. Уколико црево није затворено 

клампом, разлика у притисцима „доводи“ уљану пару у стаклену комору. Депозиција 

уљане паре на површини детектора смањује резолуцију.  

Контактна површина се не сме додиривати и мора бити заштићена са пластичним 

поклопцем када год се детектор не користи. Поклопљен детектор се може држати у 

својој заштитној кутији или у стакленој комори. 

 

Детектор не сме бити изложен зрачењу у току дужег временског периода, јер се на тај 

начин погоршавају његове карактеристике.  
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Чишћење 

 

Супротно уобичајеним силиконским детекторима са златном површином, површина 

алуминијумом пресвучене предње електроде и светлосно индиферентног детектора 

може бити пажљиво очишћена: 

- Ставити метанол у чисту посуду 

- Навлажити замотуљак вате метанолом и пажљиво обрисати површину 

детектора 

- Уколико вата оставља трагове прашине, поновити са чистом ватом 

- Када се површина очисти, ставити мало метанла на површину детектора да 

испари. 

 

Техничка спецификација детектора 

Површина мерења:  50𝑚𝑚2 

Енергетска резолуција за α честице на 5.486 МeV:  ≤ 19𝑘𝑒𝑉 (за 100V напона) 

Временска константа:  0.5µm 

Максимална дебљина граничног слоја:  100µm 

Максимална вредност напона: 100V 

Поларност напона: негативна 

 

2.2.2. Предпојачавач 
 

Конекција детектора са периферним колом 

α-детектор се може користити само заједно са предпојачавачем осетљивим на 

наелектрисање.  

 

 
Слика 4. претпојачавач 

 

Кратки BNC кабл (𝑙 ≤ 300 𝑚𝑚) се користи за повезивање α детектора са улазом у 

претпојачавач. Велики тренутни скокови напона могу уништити детектор, па кoнекција 

преко кабла увек мора бити изведена пре него што се примени операциони 

континуални напон. Коло са кашњењем је интегрисано у претпојачавач и обезбеђује 

постепен пораст напона на почетку. У пракси напон од -2V je довољан за скоро све 

експерименте који укључују α честице. Већи напони су препоручљиви једино уколико 

је неопходна екстремно велика резолуција детектора, на пример при анализи фине 

структуре α-линија Аm-241. 

(Пажња! Прекидач преусмерења мора увек бити у „-“ позицији.) 
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Претпојачавач умножава пулсеве наелектрисања емитоване од стране α детектора и 

претвара их у напонске сигнале. Вредности пикова ових импулса су стриктно 

пропорционални наелектрисању  импулса пренешених α детектором.  

За α-спектроскопију, импулсни амплитудни анализатор  је повезан после 

претпојачавача и може да обезбеди напоне ±12 𝑉 потребне за рад α-претпојачавача. α-

претпојачавач конвертује овај напон у 12 V  континуалног напона неопходног за 

функционисање α-детектора.  

Предпојачавач мора да буде у електромагнетно – контролисаној средини. 

Електростатичка пражњења, мобилни телефони и други електромагнетни феномени 

утичу на то да инструмент више не ради по својим техничким спецификацијама.  

 

Техничка спецификација предпојачавача: 

Повећање:  
𝑈𝑎

𝑄𝑒
≈ 1012  

𝑉

𝐴∙𝑠
   

(𝑈𝑎: вредност пика излазног импулса; 𝑄𝑒: укупно наелектрисање улазног импулса) 

Радни напон: ±12 𝑉 

Унутрашње детектовани напон: 12 V 

Други BNC кабл се повезује за „Output“  прикључак α-претпојачала са „Input“ 

прикључком из MCA (Multy channel analizator). Петожилни кабл повезује „+/- 12V“ 

прикључак из MCA са одговарајућом утичницом α-претпојачала. 

Горња два прекидача претпојачала морају бити подешени на „α“ и „Inv.“. прекидач 

„Bias“ мора бити подешен на „Int.“, а прекидач за поларитет мора бити подешен на „-“. 

Погрешна поларизација детекторске диоде се мора избегавати. 

 

2.2.3 Мултиканални анализатор 

 

Даље, претпојачавач је повезан на мултиканални анализатор којим се анализирају 

напонски импулси који су пропорционални енергији упадних честица на детектору.  

 
Слика 5. Мултиканални анализатор 

 

Мултиканални анализатор служи за одређивање висине импулса и интензитета и у вези 

је са алфа детектором, гама детектором или са детектором X-зрака. Аналогни импулси 

из детектора се обликују помоћу анализатора, дигитализују се и сумирају по каналу 

према висини импулса. Ово резултира фреквентном дистрибуцијом детектованих 

импулса зависних од енергије зрачења. Постоји неколико режима рада детектора: 

појединачан (временско праћење и приказивање детекције сваког догађаја) и 

интегрални (увид у крајњи резултат детекције, без приказивања појединачних 

догађаја). Постоји могућност бирања ширине напонског, тј. енергетског канала, као и 

то да ли експериментатор жели да добија информације из свих активних канала 
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одједном, или жели ускопојасно скенирање по сваком каналу посебно, а да при том он 

сам подешава ширину канала. 

 

Пажња! Притисак у вакуумској цеви из опсега 10−2 𝑚𝑏𝑎𝑟 до 1 𝑚𝑏𝑎𝑟 мора се строго 

избегавати при примени напона у опсегу -15V до -100V, у супротном штетна 

микроплазма може да се створи на површини детектора! 

2.2.4 Вакуум пумпа 

 

Помоћу ВАКУУМ ПУМПЕ притисак у суду се у сваком задатку вежбе подешава на 

p=20 mbar. При смањивању притиска у суду потребно је водити рачуна о томе да се 

увек прво црево затвори стегом и тек тада искључи пумпа. Ако притисак у току вежбе 

порасте, потребно га је довести поново на жељену вредност. То се ради на следећи 

начин: између два узастопна корака у вежби, прво укључити пумпу, па тек тада 

попустити стегу и смањити притисак до жељене вредности, затим затворити 

стегу и тек након тога искључити пупму. Описан поступак се ради да би се спречио 

улазак тешких молекула уља и различитих врста „прљавштина“ у суд, а симим тим и 

контакт тих честица са детектором и спречило његово оштећење. 

 

 

2.3 Расејање уназад (backscattering) 
 

За влакно дебљине 5 mm, са унутрашње стране поклопца, поред детектора се повеже 

извор 241 Am од 370 kBq. Узорак за расејање, златна фолија на ануларној дијафрагми, 

постави се унутар суда. Страна на којој је фолија од злата окренута је од извора. Не 

додиривати фолију прстима (видети слику 6). 

  

Слика 6. Сликовит приказ експерименталне поставке при снимању расејања уназад, са 

геометријском везом елемената 

 

 2.3.1 Експериментални рад 

 

Евакуисати посуду до притиска од око 20 hPa. Затворити клеме за црева пре гашења 

пумпе. Проверавати да ли је притисак константан – не сме бити већег цурења. 
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Уколико се користи Аlphа- и Photodetector 09099.00 непходно је заштити детектор од 

видљивог светла стављањем парчета картона преко суда или замрачивањем просторије. 

Помоћу магнета поставити фолију за расејање на вредност на скали од 4.5 cm, тј. 16 

mm од извора. 

Покренути „measure“ програм, селектовати „gauge“ > “Multi Channel Analyser“. 

Селектовати „Spectra recording“, притиснути дугме „Continue“ (погледати слику 7). 

 

  
Слика 7. Стартни прозор  МCA 

 

Поставити „Gain“ на „Level 2“, „Offset [%]“ на 6, селектовати „Channel number“ као x-

dаtа, притиснути дугме „Reset“  и забележити време од почетка експеримента, видети 

слику 5. Сачекајте да се региструје довољан број импулса (око 100) и опет забележити 

време. Израчунајте број импулса у минуту и забележите ову вредност. 

 

 
Слика 8. Прозор за снимање експеримента  
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Поновити ово мерење за вредности позиције фолије од 4.0 cm до 6.0 cm, по кораку који 

вам зада наставник. Заменити златну фолију алуминијумском и извршити мерење на 

4.0 cm. 

α-честице носе два позитивна елементарна наелектрисања и четири атомске јединице 

масе. 

Интеракција енергетских α-честица са материјом може да пружи информације о 

структури атома. Следеће чињенице су карактеристичне за интеракцију: 

• На високим енергијама α-честице губе своју енергију приликом проласка кроз 

материју пропорционално дужини пута и густини средине кроз коју путују, без 

значајног скретања. Већина α-честица пролази кроз танку металну фолију, а да 

не буде апсорбована. 

• Неке од α-честица се расејавају при великим угловима.  

Губитак енергије, пропорционалан дужини пута, са малим скретањем, може се описати 

многим интеракцијама са  светлосним честицама у којима долази до размене само 

малих порција енергије и момената имулса α-честица. Светлоснe честицe могу бити 

униформно диспергована кроз средину и њихова густина је пропоционална густини 

масе средине. При скретању за велики угао мора да постоји значајан трасфер момента 

приликом интеракције. Колизиони партнер (друга честица) мора бити тежи од α-

честице и мора бити мали пошто само неколико α-честица скреће док већина може да 

прође кроз металну фолију без скретања. 

Радерфорд је описао процес својим моделом -  Радерфордовом теоријом расејања: 

• Атоми се састоје из лаких негативно наелектрисаних електрона који испуњују 

целокупан простор који обухвата атом али су носиоци само јако малог дела масе 

атома и врло малог, тешког и позитивно наелектрисаног нуклеуса који садржи 

готово целокупну масу атома са наелектрисањем једнаким укупном 

наелектрисању електрона. 

• Електрони штите електрично поље нуклеуса тако да посматрано са стране атом 

изгледа као ненаелктрисана честица док у близини нуклеуса постоји електрично 

Кулоново поље чија јачина опада обрнуто пропорционлано квадрату растојања 

од нуклеуса. 

 

Промена броја честица ΔN(θ) расејаних кроз угао θ у просторном углу dΩ је вођено 

претпоставком Радерфодове једначине за α-честице: 

 

∆𝑁(𝜃) = 𝑁𝑛𝑑𝐹((2𝑍𝑒^2)/(4𝜋𝜀 04𝐸𝛼 ))2
𝑑𝛺

𝑠𝑖𝑛4 𝜃
2

 

Где су: 

n - концентраација атома у фолији 

𝑑𝐹 - дебљина фолије 

Z - наелектрисање језгра расејавјућих атома 

Еα - енергија α-честица 

е - елементрано наелектрисање = 1.6021• 10-19 As 

𝜀0 - електрична константна = 8.8524 • 10-12 As/Vm 

 

Како просторни угао dΩ детектора опада са 𝑟2 = (𝑠 + 𝑑)2, може се претпоставити да 

углавном честице са најкраћом путањом од извора до детектора D доприносе брзини 

бројања. За најкраћи пут угао судара је једнак углу рефлексије, па је: 
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𝑡𝑔𝛼 = 𝑠𝑥 𝑠𝑧 =⁄ 𝑑𝑥 𝑑𝑧 =⁄ 𝑥𝑆𝐷 𝑟⁄  

и                                                 𝑟 = 𝑠 + 𝑑 = √𝑠𝑧
2 + 𝑠𝑥

2 + √𝑑𝑧
2 + 𝑑𝑥

2
 

где је:                                               

𝑥𝑆𝐷 = 𝑑𝑥 + 𝑠𝑥 = 2.3 𝑐𝑚 
 

Како спектри мерене енергије показују, енергија расејаних честица у тренутку расејања 

под великим углом остаје недефинисана јер α-честице губе енергију при проласку кроз 

фолију. Уколико се честица нађе у детектору на ниској енергији то значи да је изгубила 

већину своје енергије приликом проласка кроз материју. Такође, вероватноћа расејања 

је веома енергетски зависна. Експеримент интегрише преко низа енергија и низа 

углова. Апсолутна вероватноћа се не може одредити у овој поставци али се угаона 

зависност може испитивати уколико и даље важи претпоставка да је расејање након 

проласка кроз материју зависно од угла и ако се смањење учесталости са реципрочном 

вредношћу квадрата растојања узме у обзир. Аргумент који подржава ово је сличност 

спектара за различите фолије а самим тим и различите углове судара: уколико је судар 

више латералан, средња дубина расејања у фолији је мања али је дужина пута честица 

кроз фолију иста. Другим речима: са извором α-честица дате енергије заступљеност α-

честица са нижом енергијом је одређена дужином пута кроз материју а не углом 

судара. 

 

При мерењу, за дефинисање и одређивање позиција извора, детектора и расејавајуће 

фолије, користи се скала на вакуум цеви. Са  скале се очитавају позиције елемената 

дуж z-осе. При анализи расејања унапред, извор S је подешен на вредност од 2.5cm 

тако да 𝑠𝑧 = 𝑧 − 2.5 𝑐𝑚, a  детектор D је био на 2.1 cm тако да je 𝑑𝑧 = 𝑧, са скалом са 

које се очитава позиција фолије z. Одавде следи: 

  

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑥𝑠𝑑

𝑑𝑧 + 𝑠𝑧
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

2.3 𝑐𝑚

2𝑧 − 2.5 𝑐𝑚
) 

 

𝑟2 = ((𝑑𝑧 + 𝑠𝑧 ))/ cos 𝛼 )2 = (
2𝑧 − 2.5 𝑐𝑚

cos 𝛼
)2 

 
𝜃

2
= 90° − 𝛼 

 

Број судара n(z) је мерен током t минута што резултује брзином бројања Δn(z) у 

минути. 

 

 

ЗАДАТАК 

 

Извршити мерења по упутству наставника, за различите углове расејања. 

 

Пример изгледа табеле коју треба попунити бројним вредностима у току рада дат је на 

слици 9. 
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  z 

[cm] 

α [°] θ [°] 𝑟2 [𝑐𝑚2] n(z) t [min]  ∆𝑛(𝑧) 

[𝑚𝑖𝑛−1] 

𝑠𝑖𝑛4 𝜃 2⁄  ∆𝑛(𝑧) × 𝑟2𝑠𝑖𝑛4 𝜃 2⁄  

         

         

         

Слика 9. Табела за организовано попуњавање података 

Aнализирати добијене резултате и проверити поклапање са Радерфордовом формулом. 

Уколико су резултати мерења добри, може се закључити да постоји механизам којим 

се скрећу високо енергетске α-честице за велике углове што не може бити објашњено 

уколико се не претпостави присуство тешке честице у атому 

2.4 Расејање унапред (Forward scattering) 
 

 
Слика 10. Приказ експерименталне поставке при снимању расејања унапред 

 

Брзина алфа честица у фолији опада са 𝑟1
−2 према једначини 𝑛 =

𝑄

4𝜋𝑟1
2 𝐴𝐹, где је 𝐴𝐹 

површина фолије која је озрачена, док Q представља активност радиоактивног извора 

(брзину распада), уколико се ради под претпоставком да је извор тачка. Просторни 

угао који је активан при бројању честица, од стране детектора, дефинише се као: 

𝑑𝛺 =
𝐴𝐷

𝑟2
2  ,  где је 𝐴𝐷 осетљива површина детектора, док је 𝑟2 растојање између фолије за 

расејање и детектора. 

𝑆 = 𝑁(
2𝑍𝑒2

4𝜋𝜀04𝐸𝛼
)2 

 

При експерименталној поставци као на слици 7, једначина расејања постаје:  

∆𝑛(𝜃) =
𝑄𝐴𝐹𝑑𝐹

4𝜋𝑟1
2

𝐴𝐷

𝑟2
2

𝑆

𝑠𝑖𝑛4(
𝜃
2) 

 

Расејавајућа фолија је прстенаста структура која је постављена на средини пута између 

извора и детектора. Кроз фолију пролазе само честице чији је угао расејања θ, док су 

остале честице које долазе из радиоактивног извора заустављене металним држачем 

фолије. Угао θ је одређен растојањем l између извора и детектора: 
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𝜃 = 2 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
2𝑎

𝑙
 

Из претходног се закључује да се неки чланови у једначини расејања морају изменити. 

- А𝐷 са 𝐴𝐷
′ = А𝐷𝑐𝑜𝑠𝜃 јер се детектор види под углом и његова пројекција у 

правцу захвата је редукована; 

- 𝑑𝐹 са 𝑑𝐹
′ = 𝑑𝐹/ cos

𝜃

2
 jeр је дужина пута честице кроз фолију повећана услед тога 

што честица улази у фолију под углом; 

- 𝐴𝐹 са 𝐴𝐹
′ = 𝐴𝐹cos (

𝜃

2
) јер честице „виде“ фолију под углом и укупна ефективна 

површина фолије је редукована; 

- 𝑟1 = 𝑟2 треба заменити са r/2 где је r трајекторија честице од извора ка 

детектору. 

 

Узимајући у обзир: 

sin
𝜃

2
=

2а

𝑟
 

следи: 

1

𝑠𝑖𝑛2 𝜃
2

=
𝑟4

16𝑎4
 

Једначина расејања постаје: 

 

∆𝑛(𝜃) =
𝑄𝐴𝐹𝑑𝐹

4𝜋(
𝑟
2)

2

𝐴𝐷 cos
𝜃
2

(
𝑟
2)

2

𝑆𝑟4

16𝑎4
=

𝑄𝐴𝐹𝑑𝐹𝑆

4𝜋𝑎4
𝐴𝐷 cos

𝜃

2
 

 

У пракси растојање l не би требало да буде мање од 5 cm зато што отвор детектора 

09099.00 може у супротном да засени осетљиво подручје. Осетљивост детектора за α-

честице које стижу до осетљивог подручја је готово јединично а константа 

замрачености готово нула. Офсет се поставља тако да парцијално сузбија вишетруко 

расејане α-честице које долазе до детектора са ниском енергијом на пример као када 

долазе из дубљег слоја или када су већ подлегле расејању у детектору. (Због велике 

енергетске осетљивости веома је дискутабилно да ли они треба да се узму у обзир.) 

 

Угао расејања се повећава са смањењем растојања између извора и детектора. 

Експериментална поставка приказана је на слици 10. Златна фолија је окренута ка 

извору. Циљ овог дела вежбе је анализа броја и енергија α честица које се расеју 

унапред након проласка кроз златну фолију, тј. кроз површину прстена тачно 

дефинисаног конструкцијом металног држача за фолију.  

 

2.4.1 Експериментални рад 
 

Помоћу вакуум пумпе притисак у суду подесити на p=20 mbar. При смањивању 

притиска у суду потребно је водити рачуна о томе да се увек прво црево затвори стегом 

и тек тада искључи пумпа. Ако притисак у току вежбе порасте, потребно га је довести 

на жељену вредност. То се ради на следећи начин: између два узастопна корака у 

вежби, прво укључити пумпу, па тек тада попустити стегу и смањити притисак до 

жељене вредности, затим затворити стегу и тек након тога искључити пупму. Описан 

поступак се ради да би се спречио улазак тешких молекула уља и различитих врста 
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„прљавштина“ у суд, а симим тим и контакт тих честица са детектором и спречило 

његово оштећење. 

Пре почетка мерења детектор, тј. читав суд, се мора заштити од спољашње светлости. 

Потребно је и подешавање одговарајућих компоненти програма за снимање и обраду 

података. Процедура је следећа: Покренути „measure“ програм, селектовати „Gauge“ > 

„Мulti Channel Analyser“. Селектовати „Integration measurement“ и притиснути дугме 

„Continue“. Подесити „Gain“ на „Level 2“, „Offset [%]“ на 6 и „Recording time [s]“ на 

1800. Унети одговарајуће ознаке у поље „x-data“. Растојање између извора и детектора 

се подешава клизним штапом, а учвршћавање се врши помоћу шрафа. Позиција златне 

фолије се подешава помоћу магнета, а потребно ју је поставити на половину растојања 

између извора и детектора. Након поставке жељених растојања, ради покретања 

мерења притиснути дугме „measure“. Након истека одређеног времена појављује се 

прозор у који се унесе вредност за „l“, а затим се означи „Accept value“. 
 

 
Слика 11. Прозор који се појављује на крају мерења на једној конкретној позицији 

 

ЗАДАТАК 

 

Променити растојање „l“, све време држећи дијафрагму на половини пута између 

извора и детектора, а затим притиснути „Perform measurment“. Извести мерења за 

између l=5 и l=19 cm, за вредности задате од стране наставника, a затим притиснути 

дугме „Accept data“. Снимљени подаци се појављују у прозору у примарном програму 

„measure“. Означити параметре мерења користећи „Display options“ и сачувати 

податке. 

Заменити златну фолију са алуминијумском, евакуисати посуду и бележити вредности 

за l=10 cm током 2400 s.  

 

а.     б.  

Слика 12. Табеларни приказ снимљених и обрађених података 

Током мерења попуњавати табеле на слици 12. Aнализирати добијене резултате. 

Додатак: 

Постоје три главне систематске грешке које се прозвољно јављају при мерењима, у 

складу са Радерфордовом формулом: 



Лабораторијске вежбе из физике атома, Физички факултет, Београд  Нора Тркља
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• Претпоставка да је енергија α-честице Еα = 3 МеV је oквирна. Распад А𝑚241  

даје α-честице енергије око Еα = 5.5 МеV. Средња енергија α-честица покривеног 

извора је око 4 МеV, али је већ широко дистрибуирана. Након проласка кроз златну 

фолију дебљине 1.5 μм средња енергија је нешто испод 3 МеV са још ширим 

енергетским профилом. Тачније израчунавање би требало да обједини дистрибуцију 

енергије у сваком слоју фолије са вероватноћом  расејања, пошто је предвиђена брзина 

расејања орбрнуто сразмерна квадрату енергије α-честица а самим тим енергетски 

веома осетљива. 

• Промена угла мења дебљину фолије, што је узето у обзир, али такође се мења и 

енергија честица услед јачег успоравања након дужег пута кроз материју, што је 

занемарено. За углове веће од 75˚ или l мање од 6 cm требало би смањити офсет који 

смањује ниско-енергетске догађаје на пример на 1% 

• За мале углове или велико l јављају се и α-честице које су расејане од стране 

електрона што се огледа у великом порасту у броја догађаја што уопште није 

предвиђено Радерфордовом једначином. 


