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Eksperyment Rutherforda

II PRACOWNIA FIZYCZNA

UNIWERSYTET �LA�SKI W KATOWICACH

1 Cel ¢wiczenia

Celem niniejszego ¢wiczenia jest powtórzenie sªynnego eksperymentu wykonanego

w 1909 roku przez Hansa Geigera i Ernesta Marsdena, pod kierunkiem Ernesta Rutherforda w La-

boratorium Fizyki na Uniwersytecie w Manchesterze. Istot�a do±wiadczenia byªo bombardowanie

cz�astkami α cienkiej zªotej folii i obserwacja zjawiska rozpraszania tych cz�astek. Do±wiadczenie

miaªo na celu zbadanie wewn�etrznej struktury atomu. Jego nieoczekiwane wyniki diametralnie

zmieniªy pogl�ady naukowców na budow�e atomu i staªy si�e przeªomowym odkryciem w dziedzinie

�zyki. Eksperyment ten po raz pierwszy wykazaª istnienie j�adra atomowego, powoduj�ac upadek

ówcze±nie obowi�azuj�acego modelu atomu Thomsona, zwanego potocznie �ciastem z rodzynkami�,

oraz zapocz�atkowaª rozwój nowej idei - planetarnego modelu Rutherforda - oraz zupeªnie nowej

gaª�ezi �zyki - �zyki j�adrowej.

2 Zagadnienia teoretyczne

� Budowa atomu - kolejne modele atomu, koncepcja Rutherforda, model obecny.

� Teoria rozpadu α.

� Oddziaªywanie promieniowania α z materi�a.

� Zjawisko rozpraszania i zwi�azane z nim poj�ecia (rozpraszanie w przód, rozpraszanie wsteczne,

k�at rozpraszania, parametr zderzenia).

� Zasada dziaªania póªprzewodnikowego detektora krzemowego.

� Schemat rozpadu izotopu 241Am.

� Podstawy dziaªania i funkcje przedwzmacniacza oraz analizatora wielokanaªowego (AWK);

zasada dziaªania membranowej pompy pró»niowej.
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3 Aparatura pomiarowa

Rysunek 1: Aparatura pomiarowa - zdj�ecie pogl�adowe.

1. Komora pró»niowa z zamontowanym wewn�atrz detektorem krzemowym.

2. �ródªo promieniowania α: 241Am o aktywno±ci 370 kBq.

3. Folia (aluminiowa lub zªota) - tarcza rozpraszaj�aca cz�astki α.

4. Póªprzewodnikowy detektor krzemowy.

5. Magnes do zmiany pozycji folii w komorze.

6. Manometr do pomiaru ci±nienia w komorze pró»niowej.

7. Membranowa pompa pró»niowa.

8. W�a» wraz z zaciskiem odcinaj�acym przepªyw powietrza.

9. Przedwzmacniacz.

10. Analizator wielokanaªowy (AWK) sterowany oprogramowaniem Measure zainstalowanym

na komputerze PC.

Komora pró»niowa to szklany cylinder zamkni�ety z obu stron metalowymi denkami, mocowa-

nymi na uszczelkach gumowych. Po odkr�eceniu ±rub denko mo»na zdj�a¢, dzi�eki czemu wewn�atrz

komory pró»niowej mo»na umie±ci¢ ¹ródªo promieniowania, detektor oraz odpowiedni�a przesªon�e

z foli�a. Podczas pomiaru rozpraszania w przód ¹ródªo umieszcza si�e na ruchomym dr�a»ku, dzi�eki

czemu mo»na ªatwo zmienia¢ jego pozycj�e. Przy rozpraszaniu wstecznym ¹ródªo umocowane

jest obok detektora. Detektor promieniowania α zamontowany jest wewn�atrz komory pró»nio-

wej do gniazda (pró»niowej przej±ciówki BNC) w dnie cylindra. Na zewn�atrz komory gniazdo to

ª�aczymy krótkim kablem BNC z odpowiednim wej±ciem przedwzmacniacza (Detector). Wyj±cie

Output przedwzmacniacza poª�aczone jest z wej±ciem Input analizatora wielokanaªowego. Niskie

napi�ecie staªe (±12 V ) zasilaj�ace przedwzmaczniacz jest podawane z moduªu analizatora.

UWAGA

Przed wª�aczeniem aparatury koniecznie zapoznaj si�e z punktem drugim! Podª�aczenie

do pr�adu bª�ednie ustawionych urz�adze« grozi ich nieodwracalnym uszkodzeniem!
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4 Przebieg do±wiadczenia

Celem jest wyznaczenie zale»no±ci liczby rozpraszanych cz�astek α od ich k�ata rozpraszania.

Do tego celu u»ywamy folii zªotej. Ponadto nale»y zbada¢ wpªyw liczby atomowej Z na uzyskane

wyniki, wykonuj�ac w tych samych warunkach pomiar z foli�a zªot�a (ZAu = 79) i foli�a aluminiow�a

(ZAl = 13).

�wiczenie podzielone jest na dwa etapy. Etap pierwszy obejmuje tzw. rozpraszanie w przód

(ang. forward scattering) i polega na pomiarze cz�astek α, które przenikn�eªy przez foli�e rozpro-

szone pod niewielkimi k�atami. Etap drugi polega na zmierzeniu tzw. rozpraszania wstecznego

(ang. backscattering), gdy odbicie od folii nast�epuje pod k�atem wi�ekszym od 90◦; wtedy ¹ródªo

i detektor s�a po tej samej stronie folii rozpraszaj�acej.

Przeprowadzenie pomiarów

1. Nale»y sprawdzi¢, czy aparatura jest prawidªowo zªo»ona i poª�aczona. Pierwsze pomiary

wykonujemy dla folii zªotej.

2. Przed wª�aczeniem AWK ustawiamy odpowiednio przeª�aczniki przedwzmacniacza: górne

przeª�aczniki nale»y ustawi¢ w pozycji α oraz Inv., przeª�acznik Bias w pozycji Int., a

polarno±¢ na minus. Uwaga: Bªedne ustawienie parametrów przedwzmacniacza mo»e

spowodowa¢ nieodwracalne uszkodzenie aparatury!

3. �ródªo promieniowania oraz przesªon�e z foli�a nale»y ustawi¢ jak na schemacie (folia zawsze

znajduje si�e w poªowie odlegªo±ci mi�edzy ¹ródªem a detektorem); pocz�atkowo ustawiamy

odlegªo±¢ pomi�edzy ¹ródªem a detektorem równ�a 10 cm.

Uwaga. Foli�e przesuwamy za pomoc�a magnesu uªo»onego na stole pod komor�a. Pod »ad-

nym pozorem folia nie mo»e dotkn�ac ani ¹ródªa, ani detektora.

Rysunek 2: Schemat geometrii eksperymentu badaj�acego rozpraszanie w przód.

4. Pompowanie zaczynamy po upewnieniu si�e, »e zaworek zapowietrzaj�acy i wszystkie pokr�etªa

s�a dokr�econe. Pokr�eteª nie dokr�ecamy �na siª�e�. Nale»y wypompowa¢ powietrze z komory

do ci±nienia okoªo 17 − 18 mbar (w czasie eksperymentu ci±nienie w komorze powinno

utrzymywa¢ si�e na poziomie 20 mbar). W tym celu nale»y
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� uruchomi¢ pomp�e pró»niow�a,

� po uzyskaniu odpowiedniego ci±nienia dokr�eci¢ zacisk na w�e»u i wyª�aczy¢ pomp�e,

� w celu ewentualnej regulacji (zwi�ekszenia) ci±nienia mo»na u»y¢ zaworu 4.1.

� po odpompowaniu komory mo»na jeszcze lekko dokr�eci¢ pokr�etªa.

Rysunek 3: Komora pró»niowa.

5. Dopiero po uzyskaniu wªa±ciwego ci±nienia wª�aczamy analizator wielokanaªowy oraz uru-

chamiamy program Measure na komputerze.

W zakªadceMiernik wybieramy Analizator wielokanaªowy, a w kolejnym oknie zaznaczamy

Pomiar integracyjny oraz kliknamy Dalej. W nowym oknie po prawej stronie ustawiamy

nast�epuj�ace parametry:

� czas trwania pomiaru: 1800 s,

� wspóªczynnik wzmocnienia:

poziom 2,

� o�set: 6%.

� rekord x : �Odlegªo±¢�,

� symbol : l,

� jednostka : cm.

Rysunek 4: Fragment okna pomiaru
integracyjnego.
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6. Rozpoczynamy pomiar klikaj�ac w odpowiedni przycisk. Po zako«czeniu pomiaru pojawi si�e

okno, w którym nale»y wpisa¢ aktualn�a warto±¢ odlegªo±ci l pomi�edzy detektorem a ¹ró-

dªem. Po zaakceptowaniu nale»y zmieni¢ odlegªo±ci w ukªadzie pomiarowym i rozpocz�a¢

kolejny pomiar. Pomiar wykonuje si�e kilkakrotnie, Zalecane odlegªo±ci mi�edzy ¹ródªem a

detektorem to: l = 5, 7, 10, 14, 18 cm.

Uwaga. Dane trzeba koniecznie zapisa¢ na dysku, gdy» nie zapisuj�a si�e automatycznie.

7. Po wykonaniu pomiarów dla folii zªotej, foli�e nale»y wymieni¢ na aluminiow�a i wykona¢

pomiar dla: l = 10 cm, t = 2400 s.

8. Pomiar dla przypadku rozpraszania wstecznego na folii zªotej.

Ustawiamy kon�guracj�e jak na rysunku obok.

Ostro»nie ustawiamy foli�e w pozycji z = 4.5 cm,

czyli ok. 16 mm od ¹ródªa. Tak jak poprzed-

nio, sprawdzamy dokªadnie aparatur�e i

jej parametry i odpompowujemy powietrze

z komory. Uruchamiamy program Measure.

W zakªadce Miernik wybieramy Analizator

wielokanaªowy, a w kolejnym oknie zaznaczamy

Rejestracja widm oraz klikamy Dalej. W nowym

oknie po prawej stronie ustawiamy nast�epuj�ace

parametry � wspóªczynnik wzmocnienia: poziom

2, o�set: 6%, dane x: �Numer kanaªu�.

Rysunek 5: Ustawienie detektora (D)
i ¹ródªa (S) podczas pomiaru
rozpraszania wstecznego.

Rozpoczynamy pomiar przyciskiem Reset. Gdy zarejestrowane zostanie minimum 100 zli-

cze«, przerywamy pomiar i zapisujemy czas pomiaru oraz liczb�e zlicze«. Pomiar powta-

rzamy dla kilku pozycji folii, np. z = 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 cm. Na koniec wykonujemy pomiar

dla folii aluminiowej w pozycji 4.0 cm.

9. Po wykonaniu ¢wiczenia (oraz w przypadku zmiany folii lub geometrii pomiaru)wyª�aczamy

aparatur�e i przy pomocy zaworu 4.1 delikatnie zapowietrzamy komor�e.

5 Przeczyta¢ uwa»nie przed rozpocze�ciem ¢wiczenia:

� Nale»y pami�eta¢ o ustawieniu odpowiednich parametrów na przedwzmacniaczu.

� Podczas wymiany folii ostro»nie wyjmujemy wszystkie elementy, by nic nie upadªo.

� Podczas zamykania komory pró»niowej upewniamy si�e, »e gumowa uszczelka (o-ring) znaj-

duje si�e w odpowiednim rowku.
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� Delikatnie przesuwamy pªytk�e z foli�e magnesem, tak aby nie dotkn�eªa ani ¹ródªa, ani de-

tektora. Najpierw ustawiamy foli�e, potem przysuwamy ¹ródªo. Po wyj�eciu z komory foli�e

od razu chowamy do pojemnika.

� Detektor jest bardzo delikatny, gdy nie jest w u»yciu, zawsze zamykamy go plastikow�a

osªonk�a.

� Unikamy gwaªtownych zmian ci±nienia przy wª�aczonym detektorze.

� Je±li podczas wykonywania pomiarów ci±nienie w komorze spada, sprawdzamy dokr�ecenie

elemntów i zaworu i ewentualnie przed nast�epnym pomiarem lekko odpompowujemy po-

wietrze, steruj�ac r�ecznie zaciskiem.

� W razie problemów z odpompowaniem powietrza z komory, próbujemy r�ecznie odblokowa¢

w�a» w miejscu zacisku.

� Miernik ci±nienia powinien by¢ ustawiony na [mbar]

� Po pomiarze trzeba zapisa¢ dane na specjalnym dysku. Nie zapisujemy danych na pulpicie

- pliki z pulpitu zostan�a utracone w chwili wyª�aczenia komputera.

6 Opracowanie wyników

Etapy analizy:

� tabele otrzymanych warto±ci dla rozpraszania w przód:

l [cm] θ [o] ∆n [min−1] δ(∆n) ∆nt [min−1]

gdzie δ(∆n) oznacza niepewno±¢ statystyczn�a, a ∆nt warto±¢ wyliczon�a teoretycznie;

wykres zale»no±ci liczby cz�astek ∆n od k�ata rozpraszania θ[◦] oraz od cos(θ/2) ,

� porównanie wyników rozpraszania w przód dla folii zªotej i aluminiowej przy zadanej pozycji

folii

Z t NdF [m−2] ∆n [min−1] δ(∆n) ∆nt [min−1]

oraz wykres ∆n(Z2),

� tabele otrzymanych warto±ci dla rozpraszania wstecznego:

z [cm] α [o] θ [o] r2 [cm2] t [min] ∆n(z) [min−1] δ(∆n(z)) 1
sin4 ( θ2 )

∆n(z)
r2 sin4 ( θ2 )

oraz wykres zale»no±ci ∆n od r−2 sin−4( θ2).
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� porównanie wyników rozpraszania wstecznego dla folii zªotej i aluminiowej, przy zadanej

pozycji folii

z [cm] ∆n [min−1] Z ∆n
Z2 [min−1] δ(∆n)

Z2

oraz odpowiedni wykres,

� dyskusja ewentualnych ¹ródeª niepewno±ci systematycznych,

� podsumowanie wyników i wnioski.

6.1 Rozpraszanie w przód

Przeanalizujmy uproszczony schemat eksperymentu Rutherforda, przedstawiony na poni»-

szym rysunku.

Rysunek 6: Schmemat eksperymentu Rutherforda.

Liczba cz�astek rozproszonych pod k�atem θ w k�at bryªowy dΩ wynosi:

dn(θ, dθ)
n

=
d′FN

m2v40

[
zZe2

4πε0

]2
dΩ

4 sin4 θ2
, (1)

gdzie:

� d′F - efektywna grubo±¢ folii (w tej geometrii równa grubo±ci folii),

� N - liczba centrów oddziaªywania (atomów) w jednostce obj�eto±ci folii, N = NAρ/Mmol,

gdzie NA = 6.023 · 1023, Mmol = A [g], g�esto±¢ ρ [g/cm3],

� Z - liczba atomowa tarczy,

przy czym dla cz�astki α z = 2. W przypadku nierelatywistycznym energia kinetyczna

Eα =
mv2

2
(2)
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Je±li Q to aktywno±¢ ¹ródªa, to w odlegªo±ci r1 od ¹ródªa liczba cz�astek (na sekund�e) padaj�acych

na jednostk�e powierzchni wynosi Q/(4πr21). Wobec tego na foli�e o powierzchni A′F w ci�agu

sekundy pada

n =
QA′F
4πr21

(3)

cz�astek. K�at bryªowy detektora o efektywnej powierzchni A′D wynosi

dΩ =
A′D
r22
.

Podstawiaj�ac do wzoru (1) otrzymujemy liczb�e cz�astek rozproszonych pod k�atem θ:

dn(θ, dθ) =
Q

4πr21
A′Fd

′
FN
1
4

[
Ze2

(4πε0)
2Eα

]2
A′D
r22

1

sin4 θ2
, (4)

Wprowadzamy staª�a

S =
N

4

[
2Ze2

4πε02Eα

]2
, (5)

i ostatecznie otrzymujemy

∆n(θ) =
QA′Fd

′
F

4πr21

A′D
r22

S

sin4 θ2
. (6)

Rozpatrzmy teraz geometri�e naszego pomiaru, przedstawion�a na Rysunku 2. Folia stanowi

pier±cie« o promieniu a znajduj�acy si�e w ±rodku ukªadu, zatem

θ = 2arctan
2a
l
.

Obszar aktywny detektora A′D to rzut powierzchni detektora AD na powierzchni�e prostopadª�a

do toru cz�astki i wynosi:

A′D = AD cos
θ

2
,

a efektywna grubo±¢ folii

d′F = dF

(
cos
θ

2

)−1
,

gdzie dF jest zwykªa grubo±ci�a folii - cz�astka przechodzi przez foli�e pod k�atem θ, st�ad jej droga

w folii jest odpowiednio dªu»sza.

Napromieniany obszar folii wynosi:

A′F = AF cos
θ

2
,

dªugo±¢ toru od ¹ródªa do detektora wynosi

r = 2r1 = 2r2.

a cos(θ/2) = l/r.

Ponadto mo»na napisa¢ zwi�azek

sin
θ

2
=
2a
r
,
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czyli
1

sin4 θ2
=
r4

16a4

i ostatecznie otrzymujemy:

∆n(θ) =
QAFdFS

4πa4
AD cos

θ

2
. (7)

Wydajno±¢ detektora na cz�astki α jest prawie równa 1. Próg detekcji jest ustawiony tak, by

cz�e±ciowo stªumi¢ wielokrotnie rozproszone cz�astki, które dolatuj�a do detektora z nisk�a energi�a

lub cz�astki pochodz�ace z gª�ebszych warstw ¹ródªa.

W pierwszej kolejno±ci wyliczamy warto±¢ SAu dla folii zªotej oraz odpowiednio warto±ci

teoretyczne ∆n(Au) dla poszczególnych θ. Mo»na nast�epnie skorzysta¢ z faktu, »e

SAl =
(
ZAl
ZAu

)2 NAl
NAu
SAu (8)

i dalej

∆n(Al) =
(
ZAl
ZAu

)2 NAldAlF
NAudAuF

∆n(Au). (9)

Rozpraszanie wsteczne

Gªównym problemem w tej cz�e±ci ¢wiczenia jest brak mo»liwo±ci okre±lenia trajektorii cz�astki.

Nie wiemy, w którym miejscu odbiªa si�e cz�astka zarejestrowana przez detektor. W zwi�azku z tym

stosujemy uproszczone podej±cie.

Wykorzystajmy fakt, »e k�at bryªowy detektora dla odbi¢ w ró»nych miejscach folii maleje jak
1
r2 , co na podstawie Rysunku 5 mo»emy zapisa¢ jako 1

(s+d)2 . Zakªadamy, »e gªówny wkªad do

liczby zlicze« maj�a przypadki, dla których droga jest minimalna. Wtedy

tan α =
sx
sz
=
dx
dz
=
xSD
r
,

r = s+ d =
√
s2x + s2z +

√
d2x + d2z,

gdzie xSD = sx + dx = 23 mm.

Poniewa» caªkujemy nie tylko po powierzchni, ale i grubo±ci folii, otrzymane wyniki bez-

wgl�edne b�ed�a odbiegaªy od przewidzianych teoretycznie. Mo»na jednak zbada¢ zmian�e liczby

zlicze« w funkcji k�ata rozpraszania. W tym celu wystarczy zbada¢ cz�e±¢ k�atow�a we wzorze Ru-

therforda:
∆n(z)

r2 sin4 θ2
.

Analogicznie, dla porównania folii zªotej i aluminiowej wystarczy porówna¢:

∆n(z)
Z2
.
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7 Warto±ci niektórych parametrów

� ZAu = 79,

� ZAl = 13,

� ρAu = 19, 3 g/cm3, ρAl = 2, 7 g/cm3,

� ε0 = 8, 854 · 10−12 AsVm ,

� Eα = 3 MeV ,

� a = 2 cm,

� Q = 370 kBq,

� AF = 6 cm2,

� AD = 63, 6 mm2,

� dAuF = 1, 5 µm, dAulF = 8 µm,

Rozpad 241Am dostarcza cz�astek o energii 5, 5 MeV, przyj�eta warto±¢ energii uwzgl�ednia

straty w ¹ródle i folii. Precyzyjne obliczenia wymagaªyby splatania rozkªadu energii na danej

gª�eboko±ci w folii z odpowiednim prawdopodobie«stwem rozpraszania, które jest bardzo czuªe

na warto±¢ tej energii.
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