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Σε διάρκεια 125 χρόνων η εικόνα του 
ατόµου έχει αλλάξει δραστικά.

Από το πρότυπο της απλής 
συµπαγής σφαίρας, καταλήξαµε σε
ένα πρότυπο που κυριαρχεί η 
αβεβαιότητα και η πιθανότητα.

πρότυπο 
Tomson

πρότυπο 
Bohr



Αρχαίοι Έλληνες ΦιλόσοφοιΑρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι

�� Ο Αριστοτέλης Ο Αριστοτέλης 
πίστευε ότι όλα τα πίστευε ότι όλα τα 
υλικά σώµατα υλικά σώµατα 
αποτελούνται από  αποτελούνται από  
τέσσερις βασικές τέσσερις βασικές τέσσερις βασικές τέσσερις βασικές 
ουσίες:ουσίες:

�� ΦωτιάΦωτιά

�� ΑέραςΑέρας

�� ΝερόΝερό

�� ΓηΓη



Αρχαίοι Έλληνες ΦιλόσοφοιΑρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι

�� ∆ηµόκριτος∆ηµόκριτος (~(~460 π.Χ.460 π.Χ.--
370 π.Χ370 π.Χ) ) προσωκρατικόςπροσωκρατικός
φιλόσοφοςφιλόσοφος, γεννήθηκε στα , γεννήθηκε στα 
ΆβδηραΆβδηρα στην στην ΘράκηΘράκη. . 
Μαθητής του Μαθητής του ΛεύκιππουΛεύκιππου. . Μαθητής του Μαθητής του ΛεύκιππουΛεύκιππου. . 
Πίστευε ότι η Πίστευε ότι η ύληύλη
αποτελείται από αποτελείται από 
αδιάσπαστα, αόρατα αδιάσπαστα, αόρατα 
στοιχείαστοιχεία, τα , τα άτοµαάτοµα. . 

∆ηµόκριτος (~460 π.Χ.- 370 π.Χ) 



Αρχαίοι Έλληνες ΦιλόσοφοιΑρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι
�� Μερικές από τις βασικές αρχές της Μερικές από τις βασικές αρχές της 

φυσικής φιλοσοφίας του Επίκουρου :φυσικής φιλοσοφίας του Επίκουρου :

�� Πρωταρχικά στοιχεία της ύλης δεν είναι Πρωταρχικά στοιχεία της ύλης δεν είναι 
τα αριστοτελικά στοιχεία πυρ, αήρ, γη τα αριστοτελικά στοιχεία πυρ, αήρ, γη 
και ύδωρ, αλλά µικρά αδιαίρετα και ύδωρ, αλλά µικρά αδιαίρετα 
άφθαρτα σωµατίδια (άτµητα σωµάτια άφθαρτα σωµατίδια (άτµητα σωµάτια 
= άτοµα). = άτοµα). = άτοµα). = άτοµα). 

�� Τίποτα δεν µπορεί να γίνει αισθητό αν Τίποτα δεν µπορεί να γίνει αισθητό αν 
δεν έχει υλική υπόσταση. Τίποτα δεν δεν έχει υλική υπόσταση. Τίποτα δεν 
υπάρχει εκτός από τα άτοµα και το υπάρχει εκτός από τα άτοµα και το 
κενό ανάµεσά τους. κενό ανάµεσά τους. 

�� Όλα τα σώµατα, είτε είναι άτοµα, είτε Όλα τα σώµατα, είτε είναι άτοµα, είτε 
προέρχονται από ένωση ατόµων.προέρχονται από ένωση ατόµων. Επίκουρος (341-271 π.Χ.)



Η ατοµική θεωρία του DaltonΗ ατοµική θεωρία του Dalton

Η ατοµική θεωρία του Dalton:Η ατοµική θεωρία του Dalton:

�� Η ύλη φτιάχνεται από άτοµα Η ύλη φτιάχνεται από άτοµα 

�� Τα άτοµα είναι όµοια σε κάθε Τα άτοµα είναι όµοια σε κάθε 
στοιχείο στοιχείο στοιχείο στοιχείο 

�� Έχουν ξεχωριστές µάζες και Έχουν ξεχωριστές µάζες και 
ιδιότητες για διαφορετικά ιδιότητες για διαφορετικά 
στοιχείαστοιχεία

�� Αδιαίρετα και ακατάλυτα Αδιαίρετα και ακατάλυτα 

�� Συνδυάζονται σε ακέραιους Συνδυάζονται σε ακέραιους 
αριθµούς και σχηµατίζουν αριθµούς και σχηµατίζουν 
µόριαµόρια

John Dalton (1766-1844). 



Τα κλασικά Τα κλασικά Τα κλασικά Τα κλασικά Τα κλασικά Τα κλασικά Τα κλασικά Τα κλασικά πρότυπα του ατόµουπρότυπα του ατόµουπρότυπα του ατόµουπρότυπα του ατόµουπρότυπα του ατόµουπρότυπα του ατόµουπρότυπα του ατόµουπρότυπα του ατόµου

Το πείραµα του Thomson (1897)

Ο Thomson ανακαλύπτει το ηλεκτρόνιο ως 
συστατικό του ατόµου! 



�� Το άτοµο έχει Το άτοµο έχει εσωτερική δοµήεσωτερική δοµή..

�� Τα άτοµα είναι Τα άτοµα είναι ηλεκτρικά ουδέτεραηλεκτρικά ουδέτερα, άρα , άρα 
έχουν ίση ποσότητα θετικού και αρνητικού έχουν ίση ποσότητα θετικού και αρνητικού 
φορτίου.φορτίου.

Και οδηγείται στο συµπέρασµα ότι:

φορτίου.φορτίου.

�� H H µάζα του θετικά φορτισµένου τµήµατος µάζα του θετικά φορτισµένου τµήµατος 
είναι είναι µεγαλύτερηµεγαλύτερη από τη µάζα των από τη µάζα των 
ηλεκτρονίων.ηλεκτρονίων.

Με βάση τα νέα δεδοµένα ο Thomson προτείνει ένα νέο 
πρότυπο για τη δοµή του ατόµου…



Το πρότυπο του Το πρότυπο του Το πρότυπο του Το πρότυπο του Το πρότυπο του Το πρότυπο του Το πρότυπο του Το πρότυπο του Thomson (1Thomson (1Thomson (1Thomson (1Thomson (1Thomson (1Thomson (1Thomson (1904904904904904904904904))))))))

αρνητικά

ηλεκτρόνια

Το σταφιδόψωµο

ουδέτερο 

θετικά 
φορτισµένη 
ύλη.

ουδέτερο 
άτοµο

Το άτοµο είναι µία σφαίρα θετικού φορτίου, κατανεµηµένου 
οµοιόµορφα, µέσα στην οποία βρίσκονται τα αρνητικά φορτισµένα 

ηλεκτρόνια



Rutherford (1871-1937)



RutherfordRutherford

Πείραµα µε φύλλα χρυσού

Βοµβαρδισµός 
λεπτού φύλλου 
χρυσού µε 
σωµάτια α 
δηλαδή 
πυρήνες

4
2He



Πως θα έπρεπε να κινηθούν τα σωµάτια α Πως θα έπρεπε να κινηθούν τα σωµάτια α 
σύµφωνα µε το πρότυπο σύµφωνα µε το πρότυπο ThomsonThomson

� Το ολικό φορτίο του ατόµου είναι µηδέν 
και εποµένως δεν ασκείται ηλεκτρική 
δύναµη στα σωµάτια α, όσο βρίσκονται 
έξω από το άτοµο.

� Επειδή το θετικό φορτίο είναι 
οµοιόµορφα κατανεµηµένο, δεν µπορεί οµοιόµορφα κατανεµηµένο, δεν µπορεί 
να ασκεί σηµαντική απωστική δύναµη 
στα σωµάτια α, όσο αυτά βρίσκονται στο 
εσωτερικό του ατόµου.

� Η σύγκρουση των σωµατίων α µε τα 
ηλεκτρόνια δεν επηρεάζει σηµαντικά τη 
κίνηση τους, γιατί τα ηλεκτρόνια έχουν 
πολύ µικρότερη µάζα. Με το ίδιο τρόπο 
δεν επηρεάζεται σηµαντικά η κίνηση µιας 
βαριάς πέτρας µέσα στη βροχή.



Τι έδειξαν οι µετρήσεις:Τι έδειξαν οι µετρήσεις:

� Η µέγιστη πλειοψηφία των σωµατίων α πέρασε 
ανεπηρέαστη

� Κάποια απέκλιναν σε διάφορες γωνίες

� Ελάχιστα απέκλιναν σε γωνίες 1800 (γύρισαν πίσω).



�� TTα αποτελέσµατα ήταν εκπληκτικά!α αποτελέσµατα ήταν εκπληκτικά!

«... Ήταν το πιο απίστευτο γεγονός της ζωής «... Ήταν το πιο απίστευτο γεγονός της ζωής 
µου. Ήταν σαν να πυροβολούσες φύλλο µου. Ήταν σαν να πυροβολούσες φύλλο 
χαρτιού µε βλήµα των 15 ιντσών και το χαρτιού µε βλήµα των 15 ιντσών και το 
βλήµα επέστρεφε και σε χτυπούσε.» βλήµα επέστρεφε και σε χτυπούσε.» 
(αναφορά του (αναφορά του Rutherford)Rutherford)(αναφορά του (αναφορά του Rutherford)Rutherford)

�� TTα πειραµατικά αποτελέσµατα α πειραµατικά αποτελέσµατα δενδεν
συµφωνούν µε το πρότυπο συµφωνούν µε το πρότυπο Thomson!Thomson!



Το πρότυπο  Το πρότυπο  Το πρότυπο  Το πρότυπο  Το πρότυπο  Το πρότυπο  Το πρότυπο  Το πρότυπο  

του του του του του του του του RRRRRRRRutherfoutherfoutherfoutherfoutherfoutherfoutherfoutherforrrrrrrrd d d d d d d d (1(1(1(1(1(1(1(191919191919191911)1)1)1)1)1)1)1)

ηλεκτρόνιο

Το 

πυρήνας

Το 
πλανητικό 
πρότυπο

του ατόµου.



Για την ερµηνεία των πειραµατικών Για την ερµηνεία των πειραµατικών 
παρατηρήσεων ο παρατηρήσεων ο Rutherford Rutherford πρότεινε:πρότεινε:

� Το άτοµο αποτελείται από µια 
πολύ µικρή περιοχή στην οποία 
είναι συγκεντρωµένο όλο το 
θετικό φορτίο και σχεδόν όλη η 
µάζα του ατόµου

Πλανητικό µοντέλο

µάζα του ατόµου

� Η περιοχή ονοµάζεται 
πυρήνας

� Ο πυρήνας περιβάλλεται από 
ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται σε 
κυκλικές τροχιές, γιατί, αν ήταν 
ακίνητα, θα έπεφταν πάνω στον 
πυρήνα εξαιτίας της ηλεκτρικής 
έλξης που δέχονται



Οι διαστάσεις του ατόµου είναι τεράστιες Οι διαστάσεις του ατόµου είναι τεράστιες 
σε σχέση µε τις διαστάσεις του πυρήνα:σε σχέση µε τις διαστάσεις του πυρήνα:

Αν ο πυρήνας γίνει σε 
µέγεθος όσο ένα στραγάλι, 
τότε το κοντινότερο 
ηλεκτρόνιο θα περιστρέφεται 
σε ακτίνα 50 m

ηλεκτρόνιο

σε ακτίνα 50 m

∆ηλαδή αν το στραγάλι -
πυρήνα το βάλουµε στη 
σέντρα του γηπέδου, το 
κοντινότερο ηλεκτρόνιο θα 
περιστρέφεται στις κερκίδες..

πυρήνας



Πρότυπο Πρότυπο RutherfordRutherford

�� Το πρότυπο του Rutherford Το πρότυπο του Rutherford 
((πλανητικό µοντέλο) πλανητικό µοντέλο) είναι ένα είναι ένα 
µεγάλο βήµα, προς την εικόνα του µεγάλο βήµα, προς την εικόνα του 
ατόµου όπως τη γνωρίζουµε ατόµου όπως τη γνωρίζουµε 
σήµερα.σήµερα.σήµερα.σήµερα.

�� Όµως το πρότυπο του Rutherford Όµως το πρότυπο του Rutherford 
παρουσιάζει ορισµένες σηµαντικές παρουσιάζει ορισµένες σηµαντικές 
αδυναµίες.αδυναµίες.

�� Γι αυτές όµως θα µιλήσουµε στο Γι αυτές όµως θα µιλήσουµε στο 
επόµενο µάθηµα.επόµενο µάθηµα.

Φωτογραφία: J. J. Thomson (αριστερά) 
και Ε. Rutherford



Τι µάθαµεΤι µάθαµε

�� Σύµφωνα µε το πρότυπο του Thomson, το άτοµο Σύµφωνα µε το πρότυπο του Thomson, το άτοµο 
αποτελείται από µία σφαίρα οµοιόµορφα αποτελείται από µία σφαίρα οµοιόµορφα 
κατανεµηµένουκατανεµηµένου θετικού φορτίου, µέσα στην θετικού φορτίου, µέσα στην 
οποία είναι ενσωµατωµένα τα ηλεκτρόνια.οποία είναι ενσωµατωµένα τα ηλεκτρόνια.

�� Σύµφωνα µε το πρότυπο του Rutherford, το Σύµφωνα µε το πρότυπο του Rutherford, το �� Σύµφωνα µε το πρότυπο του Rutherford, το Σύµφωνα µε το πρότυπο του Rutherford, το 
άτοµο αποτελείταιάτοµο αποτελείται από:από:
α.α. µια µικρή περιοχή (µια µικρή περιοχή (πυρήναςπυρήνας), στην οποία ), στην οποία 
είναι συγκεντρωµένο όλο το θετικό φορτίο και είναι συγκεντρωµένο όλο το θετικό φορτίο και 
όλη σχεδόν η µάζα του ατόµου, και όλη σχεδόν η µάζα του ατόµου, και 
β.β. τα ηλεκτρόνια, τα οποία κινούνται σε κυκλικές τα ηλεκτρόνια, τα οποία κινούνται σε κυκλικές 
τροχιές γύρω από τον πυρήνα.τροχιές γύρω από τον πυρήνα.



Για το σπίτιΓια το σπίτι

�� Μελέτη: σ.Μελέτη: σ. 4343--4545

Ερωτήσεις:Ερωτήσεις: 11--33�� Ερωτήσεις:Ερωτήσεις: 11--33

�� Ευχαριστώ!Ευχαριστώ!


