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Сарсухан 
Физикаи атом физикаи умуми хозира замонро як қисми асосиаш 

мебошад. Дар физикаи атом физикаи микродунѐ омухта мешавад. Талабахо 

сохти атом ва хоссахои онро меомузан. Дар охири асри XVIII ва дар давоми 

асри XIX дар фани физика бисъѐр тажрибахои физикави гузаронда шудааст, 

кашфиѐтха ба вужуд омадааст. Ин чунин кашфиѐтхо дар ривожи фан ва 

техника фундаменти мустахкам шудааст. Натижахои тажрибахоро тахлил 

кардан, аз жихати илмий асос кардан фани физикаи атомро тараққи 

кардагешро  талаб кард. Тахлили натижахои тажрибаҳо  атом системаи 

мураккаб будагешро нишон додааст.  

    Якум модели сохти атом дар соли 1901 аз тарафи олим Ж.Томсон 

таклиф карда шудааст. Лекин ин чунин модел ба натижахои тажрибахо 

мутакобил буд. Дуюм модели сохти атом ба асоси тажрибахои олим 

Резерфорд  таклиф карда шудааст. Ин чунин модел-модели планетарии сохти 

атом мебошад. Модели сохти атоми хозира замон-модели планетарии 

мебошад. Атом-микродунѐро системаи «офтобаш» гуфта таъриф 

додашудааст.  Атом аз ядро-«офтоб» ва дар атрофи ядро ба суръати калон 

давр мезадаги электронхо – «планетахо» иборат. Қариби хамаи массаи атом 

ба ядро жой шудаги. Лекин тахлилхои математики дар модели сохти атом 

планетари хам мутақобили будагешро нишон медихад. Ин чунин мутақобили 

аз тарафи олими мамлакати Дания Нильс Бор хал карда шудааст. Дар 

омухтани сохти атом ва хоссахои он физикаи хозира замон ба 

муваффақиятхои калон сохиб шудааст. Ин чунин муваффақиятхоро, 

ахамияти амали физикаи атомро дар сохта шудани электростанцияхои атоми, 

тезкунандахои заррахо, лазерхо ва дидан мумкин аст. Дар замони хозира 

физикаи атом дар омухтани сохти заррахои элементари ва хоссахои он ба 

суръати калон тараққи карда истодааст.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 



 

  



ХАРИТАИ ХРОНОЛОГИКИИ ДАРС:  

80 ДАҚИҚА 

1. Қисми ташкилии дарс. 2 дақиқа 

2. Санжидани давомот. 2 дақиқа 

3. Шиносоии мухтасар бо дастури кории мавзўъҳои 

аз фанни физикаи атом гузашта шаванда. 4 

дақиқа. 

4. Баѐн кардани фарқи фанни физикаи атом аз дигар 

қисмҳои фанни физика ва тарафи умумиашро 

баѐн кардан. 5 дақиқа 

5. Дар омўхтани курси физикаи атом адабиѐтҳои 

истифодашуда, матнҳои маърўза ва усулҳои аз он 

истифода намудан. 5 дақиқа. 

6. Баѐни мавзўи нав. Структураи фанни физикаи 

атом ва зинаҳои ривожѐбии он. Таркиби атом, 

баѐн кардани хусусиятҳои асосии. 55 дақиқа. 

7. Савол-жавобҳо Оиди мавзўи гузашта. 7 дақиқа. 

 

 

 

 
 

 



МАЪРЎЗАИ-I (2 соат) 

Сарсухан. Зинаҳои ривожѐбии фанни физикаи атом, вазифаҳояш. 

Ахамияти амали ва фундаментали фани физикаи атом. Дар микроолам 

ченакҳои бузургиҳои физикави. 
Нақша: 

1. Ревоҷѐбиӣ фаҳмишҳо оиди сохти атом.  

2. Вазифаҳо, зинаҳои ревоҷѐбиӣ фанни физикаи атомӣ.  

3. Аҳамияти фундаментали ва амалиӣ фанни физикаи атомӣ.  
4. Ченакҳо, бузургиҳои физики дар микроолам.  
 

Физикаи атомӣ дар вақти ҳозира яке аз шӯъбаҳои асосиӣ курси умумӣ 

физика ба шумор меравад. Физикаи атом зарраи хурди модда, сохти қаватҳои 

електрон, атом, ба онҳо руй диҳанда ҳодисаҳо ва хусусиятҳои онҳоро 

омӯзанда фан мебошад.  

Физикаи атом дар охири асри XIX ва аввали асри XX бо миѐн омадааст. 

Дар асл то ин давр, яъни физикаи атом ҳамчун фани мустақил бо миѐн 

омаданаш, сохти моддаҳо, беохир парчашавии материя ва дар бораи назарияи 

атом аз тарафи файласуфҳои Юнон бисѐр фикр-андешаҳо пеш бурда шуда, аз 

тарафи бисѐр олимон таҷрибаҳо гузаронида шуда, ҳодисаҳои физикави кашф 

карда шуд. Ҳодисаҳои физики аз ҷамкардашудаи таҷрибаҳо, кашфиѐтҳоро 

илмий асоснок кардан, фаҳмиши онҳо ревоҷѐбиӣ физикаи атомро талаб 

менамуд. Ин бошад барои ревоҷѐбиӣ физикаи атом, барои алоҳида фан ба 

миѐн омаданаш сабаб гардид.  

Бо фикри файласуфи юнони қадим Анаксагор (то ин давр 500-428 солҳо), 

дар асоси материя бисѐр хурд буда заррачаҳо тухми моддаҳо меистад, сифати 

онҳоро ҳам беохир гуфта ҳисоб кардааст. Бо гуфти Анаксагор, тамоми чизҳо, 

тамоми чизҳоро ҳақаш ҳаст, кадом чизро ҳақаш бисѐртар бошад, ҳар якеаш 

алоҳида буда бисѐртар бо ҳамон чиз монанд мешавад. Дар табиат тамоми 

дигаргуниҳо доими ва доими буда бо муносибати тухмҳои моддаҳо натиҷаи 

дигаргуншавиаш мебошад.  

Асосчиѐни материалҳои атоми буда файласуфони юнони қадим Левкипп 

(асри V то даври ҳозира) ва Демокрит (солҳои 460-370 то даври ҳозира) 

назарияи атомро пешниҳод карданд. Дар ин назария, ҳар як модда аз зарраи 

парчанашаванда, яъни аз атомҳо сохта шудааст. Бо фикри онҳо, атомҳо 

доими буда, дар онҳо холиги нест. Онҳо беохир дар фазо аз якдигар алоҳида 

ҷудо буда, сохти берунаи онҳо, ченак, шакл, бо тартибашон фарқ мекунад.  

Атомҳо дар вақтҳои маълум бо аралишиҳои доими якҷоя гардида ҳар 

намуд ҷисмҳоро пайдо мегардонад. Нигоҳҳои атомикиӣ Демокрит аз тарафи 

Эпикур (солҳои 341-270 то даври ҳозира) ревоҷ дода шуд. Бо фикри ӯ, 

атомҳо аз якдигар бо массааш фарқ мекунад, қисмҳои атомҳо вуҷуд дорад. 

Эпикур дар табиат бо ҳар шакл адади атомҳо беохир, адади шаклҳо маҳдуд 

гуфта фаҳмонид. Фаҳмишҳои тарафи заифи атомчиѐни юнони қадим аз 

тарафи Аристотел (солҳои 384-322 то даври ҳозира) тамоми консепсияи 

атомчиѐро бо танқид кардан сабаб шуд. Фикри Аристотел ва фаразҳои 

атомчиѐн, ҳатман дигаргун нашудани атом, деформатсия, фишор, аз гарми 



васеъ шудани ҷисмҳо, таъсири байни онҳо барин ҳодисаҳо буданашро 

фаҳмонидан имконият намедиҳад.  

Дар асрҳои миѐна таълимотҳо оиди атом он қадар ревоҷ наѐфт. Баъдтар 

тасаввурҳои Левкипп, Демокрит, Эпикурларҳо оиди атомро файласуф 

материалшуноси франсуз П.Гассенди (1592-1655), аз нав ревоҷ дода шудааст. 

Фаолияти он бо И. Нютон (1643-1727), ва Р. Бойл (1627-1621) таъсир 

расонид. И. Нютон дар корҳои худ материя сӯрохи буда, дар холиги ҷойгир 

кардашуда аз зарраҳои танҳо иборат гуфта фикри худро баѐн намуд. Нютон 

табиати таъсири байни ҷисмҳои сахтро дида баромада бо чунин хулоса омад: 

якҷояшавиӣ зарраҳо бо чи гуна қувва кашишаш аст, ҳангоми зарраҳо бо 

якдигар расидан, ин қувваҳо бо арзиши калон соҳиб мешавад.  

Дар ин давр барои фаҳмонидани ҳодисаҳои гарми ду намуд фаҳмиш бо 

миѐн омад: дар асоси аввала тасаввурҳо оиди ҷунбиши атом мехобад, дар 

асоси дуюмӣ бошад фаҳмиши теплород (гармиғунҷоиш), мехобад. Р. Бойл ва 

шогирди ӯ Р. Гуг (1635-1703), гармӣ- натижаи ҳаракати механикиӣ зарраҳои 

модда гуфта фикри худро гуфтаанд. Ин фикр (ғоя), аз тарафи Д.Бернулли 

дастгирӣ карда шуд. Д. Бернулли фишори газ, таъсири задухӯрди 

молекулаҳои газ бо девори контейнер гуфта фаҳмонид. Лекин баъдтар аз ин 

дар корҳои Ҷ. Блек (1728-1799) фаҳмиши теплород (гармиғунҷоиш), васеъ 

паҳн гардид. Назарияи атом дар аввалаи асри XIX бо сабаби хизматҳои 

калони Далтон ва М. Ломоносов (1711-1765), аҳамияти заруриро бо худ акс 

намудaн сар кард. М. Ломоносов бо назарияи теплород (гармиғунҷоиш) зид 

баромад. Ӯ дар асоси санҷишҳои худ гармӣ ҳаракати давриӣ зарраҳои ҷисм 

гуфта хулоса кард. Аз ин назария дар асри XIX барои назарияи кинитикиӣ 

газро баргузор намудан Г. Деви (1778-1829) ва Ҷ. Ҷоул (1818-1889) кор 

бурдаанд.  

Далтон ҳар намуд элементҳоро байни якдигар таъсир дода роҳҳои пайдо 

кардани пайвасти химявиро назорат кард. Ӯ ҳар як элемент аз атом ташкил 

ѐфтааст, атом бошад ченаки тақсимнашавандаи ҷисм аст гуфта фаҳмонид. Бо 

фикри ӯ, атомҳои баъзи элементҳои химявӣ аз дигар элементҳои химявӣ 

фарқкунанда аст. Акнун зиѐда аз 100 унсурҳои кимиѐвӣ мавҷуд ва мувофиқи 

назарияи Далтон, шумораи зикри элементҳо бояд бештар бошанд, аммо инро 

дуруст гуфтан имконпазираст. Соли 1816 дар асоси назарияи Проут 

пешниҳодкарда тамоми атомҳои элементҳо аз як намуд атомҳо, ин ҷониб аз 

атомҳои гидроген шакл ѐфта, ин бошад бо материяи якҷоякунандаи 

юнониѐни қадим тугри меояд. Проут тамоми вазни атомӣ элементҳо аз адади 

пурра шакл ѐфта, бо вазни атоми гидроген бе бутун тақсим мешавад, гуфта 

фикр буд. Барои чин намудани вазни атомҳо бо ҳамин фикр такя мекарданд. 

Бо нишондодҳои таҷрибаҳо, вазни атомҳо бо рақамҳои касрӣ ифода карда 

мешавад, масалан Cl (35,457); Cu (63,54). Бо гузашти вақт назарияи Проут 

нотугри шуда баромад. Баъди аз 100 сол ин назария бо намуди 

дигаркардашуда устувор гардид. Барои устуворшавиӣ он кушодашавиӣ 

ҳодисаҳои радиоактивият ва фикрҳои тақсимшавиӣ атомҳо сабаб гардид. Дар 

ин вақт табиати байни қувваҳои моддаҳои химяви чи намуд буда саволҳо ба 

миѐн омад. Ҳодисаи электролизро якумин шуда мушоҳида карда олим Деви, 



қувваҳои байни атомҳо, ин қувваҳои электростатики буданашро нишон дод. 

Солҳои 1833-1834 корҳои Девиро давом дода шахс Фарадей бо асоси 

таҷрибаҳои худ қонунҳои миқдори ҳодисаҳои электролизро кашф намуд. 

Фарадей дар асоси таҷрибаҳои худ бо шароитҳои маълум атом бо заряди 

электрӣ буданашро нишон дод. Лекин физикаи он давра барои фаҳмонидани 

ин намуд ҳодисаҳоро муқаррар набуд.  

Дар давоми ревоҷѐбиӣ тасаввурҳо оиди атом, атомчиѐн бо робитаи 

матералисти буданд. Аз ҷумла, бо фикри Анаксагор, тамоми ҷунбишҳо 

(ҳаракатҳоро), ақл идора дида мешавад. Бо тасаввурҳои атомики зид 

баромада Р. Декарт (1596-1650), тасаввурҳои идиалиро инкишоф дод. Э. Мах 

(1838-1926) ва В. Остволдҳо1853-1932) вуҷор намуданд, онҳо тарафдорони 

соҳаи философияи энергетикӣ буданд.  

 Барои инкишофи тасаввурҳои атомикӣ аз тарафи Д. Менделеев соли 

1869 сохти даври элементҳои химявӣ кашф кардан роли асосиро бозид. Д. 

Менделеев дар асоси қонуни даврӣ маълум нашуда мавҷуд будани 

элементҳои навро, хоссаҳои физикави ва химявӣро аз пеш гуфта дод. Лекин 

ин занҷир дар давоми бисѐрсолаҳо аз ҷиҳати илмӣ фаҳмонида нашуд. Дар 

оҳири асри XIX фикрҳои оиди сохти моддаро асоснок кунанда як қатор 

ҳодисаҳо, таҷрибаҳо бо миѐн омад. Хоссаҳои электормагнетикиӣ рӯшноӣ 

кашф карда шуд, бо баъзи спектрҳои газҳо қонунҳо ихтиро карда шуд ва 

моддаҳо аз атомҳо сохта шудааст гуфта назария дуруст буданашро нишон 

дод. Атомҳо аз хурд зарраҳо сохташуданашро нишон дод. Дар техникаи 

вакуум (холиги), роҳҳои фишорҳои пастро пайдо кардан кашф карда шуд. 

Дар газҳои фишораш кам буда разриядҳои электрикиро мушоҳида намудан 

имконият кушода дод. Барои омӯхтани гузариши ҷараѐни барқӣ аз газҳои 

фишораш паст Голдштейн, Кругсҳо корҳои тадқиқотиро пеш бурданд. Аз 

тарафи Ҷ. Томсон (1856-1940) хоссаҳо ва нурҳои катод омӯхта шуд.  Дар 

давоми гузаронидани тадқиқотҳо аз тарафи Томсон аз атомҳам як чанд 

маротиба хурд буда заррачаи електрон буданаш ѐфта шуд. Вазни электрон аз 

вазни атоми гидроген 1837 маротиба хурд ва заряди барқиаш мавҷуд буда аз 

заряди барқи хурд буданашро нишон дод. Дигаргун нашудани заряд ва 

массаи электрон ѐфта шуд. Се ҳодисаи пайдоиши эммесияи электрон ѐфта 

шуд. Якумаш, эффекти фотоэлектрики, ин ҳодиса ҳангоми бо нурҳои 

ултрабинафша нурноккуни ба вуҷуд меояд. Дуюмаш, ҷараѐни 

термоэлектрони, ин ҳодиса ҳангоми ҷисм дар ҳарорати баланд тасфонида 

шавад, аз он электронҳо бо парида баромадан сар мекунанд. Сеюмаш, 

элементҳои радиоактивӣ худ аз худ бетта-нурҳо (электронҳо), мебароранд. 

Электронҳо қатий назар дар кадом усул ҳосил кардан, тамоми онҳо бо як ҳел 

хоссаҳо, бо як хел масса ва миқдори барқӣ соҳиб аст. Электронҳо қисми 

парчанашаванда гуфта нигоҳ карда мешавад, онҳо бо заряди манфи заряднок 

мебошанд. Атомҳо дар ҳолати нормали нейтрал мешавад. Хоссаҳои атомҳо 

бо худ хос басомади рӯшноӣ барори ѐки фурӯбари онҳо заряди барқӣ 

буданашро нишон медиҳад. Атомҳои гази омехта ва буғҳои ҷисми 

гаркардашуда спектрҳои аз рангҳои гуногун иборат хатҳоро медиҳад. Барои 

ҳамин ҳам, ин спектрҳо спектрҳои хатти гуфта мешавад. Омухтани спектри 



атом, барои сохти атомро фаҳмидан муҳим аст. Хатҳои спектри атом 

бетартиб ҷойгир нашуда, баръакс серияи хатҳо номида шаванда гуруҳҳои 

маълум дар асоси қонунҳо якҷояшаванда ошкор карда шуд. 

Дар аввалаи асри XX ҳар намуд моделҳои сохти атом пешниҳод карда 

шуд. Соли 1897 электронро кашф карда Ҷ.Томсон, соли 1903 модели аввалаи 

сохти атомро пешниҳод кард. Дар асоси модели Томсон атом мусбат 

заряднок шуда шар буда, манфи заряднокшуда электронҳо бо ин шар тақсим 

шудааст. Суммаи заряди мусбат бо ҷамъи заряди электронҳо баробар буда, 

атом нейтрал ҳисоб меѐбад. Дар натиҷаи ҷунбишҳои хурди мувозинатиӣ 

электрон, атом нур меафканад. Аммо баъдтар беасос будани ин модел ошкор 

карда шуд. Ҳамин тавр бошад ҳам, ин модел бо таҷрибаи аз тарафи Лоренс 

гузаронида шуда дуруст оянда барои эҷодӣ якчанто назарияҳоро асос гардид. 

Лоренс таъсири байни мавҷҳои электромагнети бо ҷисмҳо, назарияи 

электродинамикаи муҳитро дида баромад. Бо ҳамин ӯ барои назарияи 

нисбияти А. Эйнштейн (1879-1955), замин офарид. Соли 1905 назарияи 

нисбияти А. Эйнштейн, соли 1926 механикаи кванти бо миѐн омад. Рушди 

механикаи кванти мураккаб ва бардавом гардид. Соли 1900 постулати асосиӣ 

якуми микроолам дар корҳои М.Планк – ҷараѐни квантнок гардидани 

бузургиҳои физики асоснок гардид. Аз тарафи Планк дар спектра 

нурафканиши мувозинатиӣ ҷисми сиѐҳи мутлақ баори ифода кардани қонуни 

тақсимшавиӣ энергия баровардани формула барои таъсири нурафканиш бо 

ҷисм бо тасавурҳои физикаи классики муқобил гепотеза гуфта шуд: 

частотааш  буда бо мавҷи рӯшноӣ таъсиркунанда атом ѐки молекулаи 

ҷисмҳо қисми дилхоҳи энергияро намебарорад, фурӯ намебарад, баръакс 

адади пурраи элементари ħ қисмашро мебарорад ѐки фурӯ мебарад. Бо ин 

Планк атом ѐки молекула бароранда ѐки фурӯбаранда энергия квантнок 

шуданашро нишон дод. Дар ин доимиӣ пропорсионали доимиӣ Планк гуфта 

шуд. Қиймати ѐфташудаи он дар таҷриба ħ=1,05410
–34

 Ҷс. Ревоҷѐби бадинаи 

ғояҳои квантноккуни аз тамони Эйнштейн (1905), давом дода шуд. Дар асоси 

гипотезаи Эйнштейн рӯшноӣро ҳамчун мавҷ не, балки энергияи ҳар якиаш 

E=ħ ва P=ħ/c буда самти квантҳо (фотонҳо), нигоҳ карда мешавад. Ин 

гипотеза бораи дуализми мавҷи корпускляриӣ физикаи микродунѐ принсипи 

асосиро тасдиқ кард.  

Соли 1913 Н.Бор олим физики дания квантнокшудани энергия атомро бо 

модели ядровӣ тадбиқ кард. Бор постулатҳои квантиро характернок кунанда 

ҳаракати электронро дар атом пешниҳод кард. Назария Бор, қонунҳои 

электродинамикаи классикиро бо ҷараѐнҳои даруниӣ атом карда нашуданаш, 

аз дигар тараф бошад дар физикаи микродунѐ квантнок шудани бузургиҳои 

физикаро нишон дод. Назарияи Бор барои ревоҷѐбиӣ назарияи сохти атом 

ғалабаи калон ба шумор меравад.  

Аммо спектрҳои рентген, спектрҳои металҳои ишқорий структураи 

(шакли) нозуки атоми гидроген, дастрасиҳои фаҳмонидани эффектҳои Штарк 

ва Зееман сарҳадӣ будани назарияи Борро нишон дод. Кушоиш ва ревоҷѐбиӣ  

кванти нав аз даврҳои муракаб гузашт ва соли 1926 бо пайдоиши механикаи 



квантӣ назарияи микродунѐ бо миѐн омад. Модели дуюми сохти атом модели 

планетари буда, фаҳмишҳои аввала оиди ин модел соли 1903 аз тарафи 

Келвин ва Х.Нагаока гуфта шуда буд. Дар маркази асоси модели планетариӣ 

атом заряди мусбат ҷойгир буда, электронҳо дар атрофи он бо орбитаи 

махкам ҳаракат мекунад. Аммо барои фаҳмонидани сохти атом ин ду модел 

бо маълум камбудиҳо дучор гардид. Барои фаҳмонидани сохти атом 

таҷрибаҳо гузаронидан зарур буд. Ин намуд таҷрибаҳо соли 1911 аз тарафи 

Резерфорд гузаронида шуд. Ӯ бо фолгаҳои метали тунук пошхӯриӣ зарраҳои-

алфа якчанд таҷрибаҳо гузаронид. Резерфорд дар асоси гузаронда таҷрибаҳо 

модели планетариӣ атомро пешниҳод кард. Дар асоси модели планетариӣ 

атом чунин сохта шудааст: атом аз ядрои мусбат заряднокшуда ва дар атрофи 

он заряди манфӣ қабатҳои электрони иборат. Электронҳо дар атрофи ядро бо 

орбитаҳои доиравӣ ҳаракат мекунад. Заряди манфиӣ электрон бо миқдори 

заряди мусбати ядро баробар буда, атом дар намуди нетрал (бетараф), 

мешавад. ченаки ядро 10
–13

-10
–12 

см, ченаки атом бошад 10
–8

-10
–7 

см аст. 

Вазни асосиӣ атом (99,95%), дар ядро ҷойгириаст. Модели планетариӣ 

атомро бо роҳи математики таҳлил кардан, дар он маълум зиддиятҳо 

буданашро нишон дод. Дар вақти даврзаниӣ электронҳо дар атрофи ядро бо 

орбитаи худ мавҷи электромагнети бароварданаш зарур. Дар ин энергияи 

электрон кам гардида, электрони охирин бо ядро афтида монданаш мумкин. 

Аз инҷо, модели барои атом пешниҳод кардаи Резерфорд: якум- барқарориӣ 

атомҳо, 2- қонуният ва зичиӣ спетрҳои атомро фаҳмонида натвонист. Барои 

ин муаммоҳоро бартараф намудан соли 1913 физики Дания Н.Бор бо 

назарияи классики муқобил (зид), буда фаразҳоро пешкаш кард. Ин фаразҳо 

постулатҳои квантиӣ Бор гуфта пеш бурда шуд. Дар ду постулати Бор мавҷуд 

будани рӯяҳои энергетики, дискретӣ будани онҳо ва ҳангоми электрон аз 

рӯяи болоиӣ энергия бо рӯяи пасти энергия гузаштан, энергия баровардани 

атом нишон дода шудааст.  

Назарияи Бор қонуниятҳои спектри элементи атоми гелиро ки баъд аз 

гидроген аст тамоман фаҳмонида натавонист. Назарияи Бор ним назарияи 

классикӣ ва ним назарияи кванти буд. Аммо назарияи Бор барои ревоҷѐбиӣ 

фан нақши муҳим бозид, бо ҳодисаҳои микроолам гузориши қонунҳои 

физикаи классики мумкин набуданашро нишон дод. Соли 1905 аз тарафи 

А.Эйнштейн квантонидани нурафканишҳои электромагнети дароварда шуд. 

Соли 1924 Луи де-Бройл оидӣ бо хоссаҳои мавҷӣ соҳиб будани электрон ва 

боқимонда заррачаҳо гепотезаи худро пешниҳод кард. Соли 1926 бошад 

Э.Шредингер дар асоси гипотезаи де-Бройл механикаи мавҷӣро инкишоф 

дод ва ифодаи мавҷиӣ худро пешкаш кард. Ин ифода ифодаи Шредингер 

гуфта шуд. Механикаи мавҷӣ ҳодисаҳои микрооламро аз назарӣ нуқтаи 

классики фаҳмондан дода нашуданашро нишон дод. Якҷоя бо механикаи 

мавҷӣ аз тарафи В.Гейзинберг механикаи кванти бо намуди матриса 

инкишоф дода шуд. Шредингер эквивалент будани ҳардуӣ ин намудро исбот 

кард. Механикаи кванти фаҳмишҳо оидӣ атомро пурра гардонида, бо 

фаҳмишҳо оидӣ атом наздик намуд.  



Фаҳмишҳо оидӣ атом соли 1928 аз тарафи П.Дирак дар натиҷаи 

ҷамовариӣ релятивистикиӣ ифодаи мавҷ боз ҳам ревоҷ дод. Назарияи Дирак 

–электрони мусбат вуҷуддориӣ позитронро нишон дод. Позитрон соли 1932 

К.Андерсон кашф карда шуд.  

Аз назарияи Дирак барои атоми гидроген омада баромада хулосаҳоро дар 

таҷриба санҷидан байни таҷриба ва назария кам бошад ҳам фарқ буданашро 

нишон дод. Ин фарқ соли 1947 аз тарафи У.Лемб ва Э.Резирфорд чин карда 

шуд ва дар он гузариши (силҷиш), Лемб гуфта ном гузошта шуд. Гузариши 

Лемб слои 1947 аз тарафи ГюБете фаҳмонида шуд. Якҷоя бо инкишофѐбиӣ 

фаҳмишҳо оидӣ атом, омӯзиши хоссаҳои протон, нейтрон, электрон 

заррачаҳо, ки атомро шакл додаанд пеш бурда шуд. занҷирӣ заррачаҳои 

элементариӣ нав кушода шуд.  

Аз омухтани сохти атом ва хоссаҳои он физикаи вақти ҳозира бо 

муваффақиятҳои калон соҳиб шуд. Ин муваффақиятҳо бо дунѐи фан 

стансияҳои барқиӣ атоми, тезкунакҳои заррачаҳо, сохташавиӣ лазерҳо ба 

муваффақиятҳо оварда расонид. Дар вақти ҳозира физикаи атом сохти 

зарраҳои элементари дар асоси омухтани хоссаҳои онҳо бо қадамҳои шадид 

инкишоф ѐфта истодааст.  

Чинакҳои бузургиҳои физики дар микроолам. Ҳодисаҳои микрооламро 

санҷишҳо нишон дод, ки атом ва дигар заррачаҳои элиментари итоаткунанда 

қонунҳо аз қонунҳои микроолам дигаргун мебошад. Ин ӣошад бо дараҷаи 

аниқ суръат, энергия, дарози ва чинакҳои дигари бузургиҳои физики бо дигар 

масштаб гузаштанашон пайваст аст. аммо инро макроолам ва микроолам бо 

сарҳади аниқ ҷудо карда шудааст, бо макроолам боз дигар қонунҳо таъсир 

мерасонад гуфта нафаҳмидан шарт нест. Дар микроолам таъсир расонанда 

қонунҳо бо макродунѐ таъсир мерасонад, аммо ченаки намунаҳои 

мушоҳидави дигар буданаш шакл ва корбариӣ ин қонунҳо дигаргун мешавад 

ва бо қонунҳои микроолам мегузарад. Масштаби ченакҳои бузургиҳои 

физикиро дар микроолам дида бароем.  

Дарози. Ченаки атом 10
–8 

см (1 Å=10
–8 

см =10
–10 

м) ѐки 10
–10 

м бо тартиб 

аст. Ин бузурги радиуси орбитаи электрони берунаи атомро ифода мекунад. 

Сад миллион атомро бо як саф ҷойгир намоем дарозиӣ 1 см=10
–2 

м мегирад. 

Ченаки ядро (10
–12
10

–13
)см ѐки (10

–14
10

–15
)м бо тартиб аст. 10

–13 
см=10

–15 
м 

дарози як Фермӣ гуфта гирифта шудааст. Яъни, 

1 Фермӣ = 10
–15 

м 

ѐки 

1Фермӣ = 10
–13 

см. 

Дар таҷрибаҳои то ҳозира гузаронидашуда 0,1 фермӣ ѐки то 10
–14 

см=10
–16 

м буда дарозиро чин намудан расидаанд. Аз инҳо, дар микроолам дарози бо 

ченаки фермӣ ҳисоб карда мешавад.  

Энергия. Дар корбурдиҳои атом ва ядро бо сифати  ченакҳои энергия 

электронволт (эВ), килоэлектронволт (кэВ), мегаэлектронволт (МэВ) ва 

гигаэлектронволт (ГэВ) кор бурда мешавад.  

Фарқи потенсиалҳои як электронволт электрон дар майдони барқӣ як волт 

буда байни ду нуқта давр задананда гтрифташуда энергияаш мебошад. 



Пайвастагиҳои байни як электронволт ва ченакҳои корро дида бароем. Дар 

майдони барқӣ барои гузаронидани заряд аз як нуқта бо дуюм нуқта кори 

иҷрокардаи қувваи майдон чунин ѐфта мешавад:  

qUA  ,      (1) 

q – заряди электрон. Ченакаш дар системаи СИ –Кулон. Бузургиӣ заряд  

 q=1,610
–19 

Kl.  

 1 Kl=310
9
 ченаки заряд СГСЭ.  

Дар он вақт: q=1,610
–19
310

9
=4,810

–10
 ченаки заряд СГСЭ.  

U – фарқи потенсиалӣ,  Ченакаш дар системаи СИ волт. 

1 В =
2103

1


 СГСЭ = 

300

1  ченаки потенсиалӣ СГСЭ.   

Дар асоси ифодаи (1) ченакҳои системаи СГСЭ:  

1 эВ=4,810
–10 

СГСЭ 
300

1
 SGSE =1,610

–12
 эрг.  

Аз ин ҷо, ченакҳои энергия дар микроолам чунинанд:  

1 эВ =1,610
–12 

эрг=1,610
–19 

Ҷоул; 

1 кэВ =10
3
 эВ=10

3
1,610

–12
эрг=1,610

–9
эрг=1,610

–16 
Ҷоул; 

1 МэВ=10
6
 эВ=10

6
1,610

–12
эрг=1,610

–6
эрг=1,610

–13
Ҷоул; 

1 ГэВ=10
9
 эВ=10

9
1,610

–12
эрг=1,610

–3
эрг=1,610

–10
Ҷоул. 

Бо асоси ин ченакҳо эквивалентиӣ энергияи ченакҳои вазни атомро ѐфтан 

мумкин аст:  

1 в.а.б = 931,5 МэВ; 

Вазни 1 электрон = 0,511 МэВ. 

Суръат. Маҳдудияти мутлақиӣ тамоми суръатҳо, суръати рӯшноӣ дар 

вакуум ба шумор меравад, яъни:  

c = 310
10

см/с = 310
8
м/с. 

Якҷоя бо суръати рӯшноӣ мавҷҳои электромагнити ба вазн соҳиб набуда 

нейтрино ҳаракат мекунад. Бо вазн соҳиб буда дигар зарраҳои элементарӣ ба 

суръати рӯшноӣ наздик буда суръат соҳиб буданаш мумкин, аммо аз суръати 

рӯшноӣ хурд аст. Барои мисол, дар вақти энергияи кинетикиӣ протон 10
9
 эВ 

будан, суръати он бо 85% суръати рӯшноӣ баробар мешавад. Дар микроолам 

суръати зарраҳо бо суръати рӯшноӣ тасниф карда шуда ва бо он наздик 

шуданаш мумкин, ин ҷараѐн да микроолам дида намешавад. Суръати рӯшноӣ 

дар микроолам бо намуди бузурги барои ченаки суръатҳоро гузоштан қабул 

карда мешавад. Аз инҷо, дар микроолам суръат бо мубодилаҳои суръати 

рӯшноӣ шуморида мешавад.  

Вақт. Дарози дар фермӣҳо, суръат дар мубодилаҳои суръати рӯшноӣ 

чинкардашаванда масштаби ҷараѐнҳо содиршаванда дар микроолам мо 

зиндагони кунанда вақт фарқ карданаш зарур аст. агар дарозиӣ 10 фермӣро 

бо суръати рӯшноӣ парча намоем, зарра бо суръати рӯшноӣ ҳаракат намуда 

барои бо диаметри ядроро бурида гузаштан сарфшуда вақтро шуморем, 

чунин бузургӣ ба миѐн меояд:  

s23

10

13

103
103

1010 






, 



10
–23 

секунд вақти ядро гуфта мешавад, бо ин дар микроолам масштаби вақти 

зарраҳои элементари ѐфта мешавад.  

Вазн. Вазн инертиӣ зарраҳо ва хоссаҳои гравитасиониро ифода мекунад. 

Бо ѐриӣ вазн энергияи боқимондаи заррачаҳо ѐфта мешавад. Дар асоси 

назарияӣ нисбият бо  суръат ҳаракат кардаистода энергияи пурраи ҷисм:  

2

2

2

02

1
c

cm
mcE




 ,      (2) 

<<c буда вақт /c дараҷа паҳн гардида барои пурра энергия чунин ифода ба 

миѐн меояд:  

2

0

2

0

2
cm

m
E 

 ,       (3)  

Аз ифодаи (3) дида мешавад, ки энергияи пурраи ҷисм бо энергияи кинетики 

ва аз энергияи дар ҳолати ороми буда вазнаш m0 буда ҷисм бо энергияи 

хусусиӣ дар захира буда соҳиб мешавад, ин энергия бо муносабати 2

00 cmE   

ифода карда мешавад. бо сифати ченаки вазни заррачаҳо вазни дар ҳолати 

ороми будаи электронҳо (mэ):  

Mэ=910
–28

г=910
–31

кг 

Қабул карда шудааст. Агар ин масса бо чинакҳои энергетики ифода карда 

шавад, эквивалентиӣ вазни электрон бо энергия пайдо мегардад:  

.511,0
106,1

109109
масса электрон1

6

2028
2 МэВcmэ 










 

Дар физикаи атоми ва ядрови, вазнҳои атом ва ядро бо ченакҳои вазни 

атом шуморида мешавад. То соли 1962 чинаки як атоми вазн, атоми нейтрали 

оксиген ( 16

8 ), 1/16 қисми вазн гирифта шуда буд. Аз соли 1962 инҷониб 

шкалаи нави вазни атом кислород ( C12

6 ), қабул карда шуд. Дар ин ченаки як 

атом вазн карда, вазни атоми кислород ( C12

6 ), 1/12 қисмаш гирифта шуд. 

Чинаки як атоми вазн кӯтоҳ карда ч.а.в навишта мешавад. Ин чинак чинаки 

умумиҷаҳониӣ вазни атом мебошад.  

1 ч.а.в=1/12
12

C вазнаш. 

Дар шкалаи кислород вазни атоми гидроген 1,0078252, вазни нейтрон 

1,0086654, вазни электрон 0,0005486 чинаки вазн баробар аст. Чинаки атомиӣ 

вазнро бо грамм ифода кардан мумкин аст:  

,1066,1
10023,6

116

16

1
.ч.а.в1 24

23
г

N А




  

ya‘ni, 1 ч.а.в=1,6610
–24

г=1,6610
–27

кг. 

Энергияи эквивалентиӣ чинаки як атомиӣ вазн (m=1,6610
–24

г va 

c=310
10

см/с), E=mc
2
=1,49210

–3 
эрг. 

Моменти миқдори ҳаракат. Чинаки квантиӣ моменти миқдори ҳаракат 

карда ħ қабул карда шудааст.  

с
h




 


эрг10054.1
2

10625.6

2

27
27


 . 

Аз ин, ħ=1,05410
–27

 эргс ѐки ħ=1,05410
–34

 Ҷс. 



Электронҳои дар атом буда як ħ ѐки якчанто ħ – (nħ) бо моменти миқдори 

ҳаракат соҳиб буданаш мумкин. Дар вақти миқдори моменти ҳаракат аз як 

қиймат бо дигар қиймат гузаштан бисѐр хурд мешавад, ин тарз 

дигаргуншавиро дар ҳодисаҳои макроолам ҳис карда, мушоҳида карда 

имконпазир аст. Барои зиѐд кардани миқдори моменти ҳаракати зарраҳо 

суръати онҳоро зиѐд кардан зарур аст. Моменти миқдори ҳаракати 

электронҳо ħ дар орбита бударо барои афзононидан (зиѐд кардан), суръати 

онро ду баробар афзононидан зарур мегардад.  

 

Саволҳои назорати. 

1. Фанни физикаи атом дар кадом асрҳо ва чи тавр ба миѐн омад? 

2. Физикаи атом чиро меомӯзад? 

3. Назарияи атомистики чи гуна назария ва сабабчиѐни он киҳо буданд? 

4. Ҳангоми чинкуниӣ вазнҳои атом бо назарияи ки асосониданд? 

5. Барои инкишофи физикаи атомӣ кадом ҳодисаҳо (ҷараѐнҳо), асос 

мешавад? 

6. Сохти шакли (модели), планетариӣ атом чи гуна аст ва аз тарафи кадом 

олим пешниҳод карда шуд? 

7. Нурафканиши энергияи атом чи гуна аст ва онро кадом олим 

фаҳмонид? 

8. Квантнокшавиӣ сатҳҳои энергетикиӣ атом аз тарафи кадом олим 

фаҳмонида шуд? 

9. Моҳияти гепотезаи Де-Бройл дар чист? 

10.  Дар ифодаи Шредингер хоссаи кадоми зарра ба шумор гирифта 

шудааст? 

11.  Назарияи Дирак чиҳоро мефаҳмонад? 

12.  Сохти атом, муваффақиятҳои омӯзиши хусусиятҳои он бо чи гуна 

натиҷаҳо оварда расонид?  
 



МАЪРЎЗАИ -II (2 соат) 

Нурнокшавии гарми. Нурнокшавии мувозанати. Модели жисми сиѐҳи 

мутлақ. Қонуни Кирхгоф. Қонунҳои нурнокшавии гарми. Қонуни 

Стефан-Болцман Қонуни Вин. Формулаи Релей-Жинс. Формулаи Планк. 

Гузаришҳои кванти. Гузаришҳои спонтани ва мажбури. 

Нақша: 

1. Нурафканиши гармӣ.  

2. Нурафканиши мувозинати.  

3. Модели ҷисми сиѐҳи мутлақ.  

4. Қонуни Кирхгоф. 

5. Қонунҳои нурнокшавиӣ гармӣ.   

6. Қонуни стефан-болсман.  

7. Қонуни Вин.  

8. Ифодаи Релий-Ҷинс.  

9. Ифодаи Вин.  

10. Ифодаи Планк.  

11. Гузаришҳои кванти.  

12. Гузаришҳои маҷбури ва спонтани. 

Нурафканиши гармӣ. Нурафканиши мувозинати. Нурафканиши гармӣ 

яке аз намуди бирѐр паҳн гардидаи нурафканиши электромагнети дар табиат 

мебошад. Нурафканиши гармӣ аз ҳисоби ҳаракати гармӣӣ ҷисм, атом ва 

молекула, яъни аз ҳисоби энергияи даруниӣ ҷисм ба миѐн меояд. Барои 

ҳамин ҳам нурафканиши гармӣ бо хунук гардидани нурафканиши ҷисм 

оварда мерасонад. Нурафканиш бо тамоми ҷисмҳо хос буда, ҳарораташ аз 

абсалют нол фарқ кунанда тамоми ҷисмҳо нурафканиши гармӣро медиҳад. 

Бо ҳарорати баланд гармкардашуда ҷисмҳо равшани бароварданро сар 

мекунад, дар ин онҳо бо чашм дидашаванда ва соҳаи ултрабинафша 

нурафканиши гармӣро мебарорад. Ҷисмҳо дар ҳарорати паст равшан 

намегардад, аммо онҳо дар соҳаи бо чашм нанамоянда бо намуди инфрасурх 

нурафканиши гармӣро мебарорад.  

Якҷоя бо баровардани нурафканиши гармӣ ҷисмҳо, бо худ қисми маълуми 

энергияи нурафканиши ҷисмҳои дар атроф бударо фурӯ мебарад. Ин ҳодиса 

нур фурӯбариӣ ҷисмҳо гуфта мешавад. Нур фурӯбариӣ ҷисмҳо бо гармшавиӣ 

онҳо оварда мерасонад. Таъсири байни нурафканиш ва ҷисмҳо ҳангоми 

мушоҳида шудан, дар байни онҳо мувозинати термодинамики чи гуна 

буданаш хоҳиш (талаб), карда мешавад. Дар вақти мавҷуд будани 

мувозинати термодинамики ҳарорати ҷисм доимӣ мешавад. Дар ин ҳолат 

ҷисм бо фосилаи баробари вақт якхела энергияи нурафканиширо фурӯ 

мебарад ва мебарорад. Дар ин байни ҷисм ва нурафканиш мувозинати 

термодинамики ба миѐн меояд. Дар ин ҳол якҷоя бо ҷисм ба тарзи 

мувозинати буда нурафканиш нурафканиши мувозинатиӣ гармӣ гуфта 

мешавад. Ҳарорати дар шакли мувозинати гармӣ буда ҳарорати мувозинатиӣ 

гармӣ гуфта мешавад. Намуди мувозинати нурафканиш дар ҷисмҳо худ аз 

худ пайдогарданда ба шумор меравад.  



Дар намуди мувозинати будани нурафканиш бо ҷисми 

нурнокшуда истодаро бо чунин дидан мумкин. Дар 

ҳарорати T нурнокшаванда ҷисм, нурафканиашро пурра 

баргардонанда ва аз ҷисми идиали (ягона), гармӣ 

нагузаронанда сохташуда бо сарпӯш печонида шуда 

бошад.  Аз даруни сапӯш ҳаво кашида гирифта мешавад. 

(Нақшаи 2.1). Нурҳои баровардаи ҷисм бо рӯяи деворҳои дарунаи сарпӯш 

афтида, аз он якчанд маротиба бар мегардад ва боз бо ҷисм меафтад. Ҷисм ин 

нурафканишро як қисм ѐки пурра фурӯ мебарад. Ҷисм як қисми энергияи 

нурафканишро фурӯ барад, боқимонда қисмашро бар мегардонад. Дар ин 

байни ҷисм ва даруни сарпӯш буда нурафканиш ивазшавиӣ энергия ба миѐн 

меояд ва ин ҷараѐн такрор шуда меистад. Ҷисм аз рӯяи худ бо вақти якхела 

бо шакли нурафканиш чи қадар энергия барорад, дар вақти нур фурӯбари 

ҳамон қадар энергия фурӯ мебарад. Дар ин ҷисм- дар системаи нурафканиш 

шакли мувозинати ба миѐн меояд, дар нурафканиш ва ҷиисм ҳарорат якхела 

мешавад. Ин намуд-намуди мувозинати гуфта мешавад. Ҳамин хел карда, дар 

намуди мувозинати бо фосилаи баробариӣ вақт энергияи баровардаи ҷисм бо 

энергияи фурӯ бурдаиш баробар шуда, зичиӣ нурафканиш бо ҳамин 

температура дурустоянда аниқ як адад соҳиб мешавад.  

Таҷрибаҳо нишон медиҳадки, бо нур бароранда ҷисм якҷоя нурнокшави 

дар шакли мувозанатӣ шуданаш танҳо дар вақти нурафканиши гармӣ  ба 

миѐн омадан мушоҳида карда мешавад. Барои ҳамин нурафканиши гармӣ 

баъзан нурафканиши мувозинати гуфта мешавад. Барои дар шакли 

мувозинати будани нурафканиши гармӣ якҷоя бо нурнокшаванда ҷисмҳо 

ҳангоми зиѐд гардидани ҳарорат зиѐд гардидани интинсивнокиӣ 

нурнокшавиӣ ҷисм сабаб мешавад.  

Барои миқдорӣ баҳодиҳиӣ қобиляти нурфурӯбари ва нурбарориӣ ҷисмҳо 

чунин бузургиҳо дароварда мешавад. Рӯяи ҷисми нурнокшудаистода аз рӯяи 

1 m
2 
дар як секнд бароранда энергияи гармӣ қобиляти пурра нурбарориӣ ҷисм 

гуфта мешавад ва бо ҳарфӣ Е ишора карда мешавад. Қобиляти нур барори 

(нурафканиш), Vt/m
2
 ѐки ченакҳои J/s·m

2
 шуморида мешавад. Бо ҷисм 

афтанда энергияи нурафканиш дар ҷисм фурӯ бурдашуда қисми бо гармӣ 

баргаштааш қобиляти нур фурӯбариӣ ҷисм гуфта шуда бо ҳарфӣ А ишора 

карда мешавад.  A – бузургиӣ бешумора (бечинак), мебошад. 

Аз натиҷаҳои таҷриба дида мешавад, ки аз тарафи ҷисм бароянда ѐки фурӯ 

баранда энергия бари дарозиӣ мавҷи гуногун бо гуногун қиймат соҳиб аст. 

Барои ҳамин ҳам нурафканиши спектралӣ – Eλ  ва қобиляти нур фурӯбариӣ 

спектралӣ – Aλ гуфташуда фаҳмишҳо дароварда мешавад. Қобиляти 

нурнокшавиӣ спектралиӣ ҷисмҳо гуфта, дарозиӣ мавҷиаш аз Δλ (
2





  то 

2







 буда) барои интервали хурдиаш бо шуморидашуда қобиляти 

нурбарорӣ гуфта мешавад. Қобиляти нурфурӯбариӣ спектрали ҷисм ҳам 

ҳамин тавр барои интервали хурди дарозиӣ мавҷ Δλ шуморида мешавад.  

Модели ҷисми сиѐҳи мутлақ. Ҳар намуд ҷисм бо худ афтидаистода як 

қисми нурнокшавиро фурӯ барад боқимонда қисмашро бармегардонад.  

 
Нақшаи 2.1 



Фарқи ҷисмҳо аз якдигар дар ҳамин аст, ки баъзи ҷисмҳо қисми зиѐди 

афтидаистода нурнокшавиро фурӯ барад, дигар ҷисмҳо қисми камашро фурӯ 

мебарад. Барои ҳамин ҳам якум намуд ҷисмҳоро нисбати дуюмаш сиѐҳтар 

гуфтан мумкин аст. Қобиляти тамоми нурфурӯбариӣ ҷисмҳои ҳақиқи (реал), 

аз 1 хурдаст. Аз ин, барои қисми дидашавандаи спектр қобиляти 

нурфурӯбариӣ алюминий 0.1, барои мис 0.5, барои об 0.67 баробар аст. ҷисм 

бо худ афтанда қисми зиѐди нурафканишро баргардонад, ин намуд ҷисмҳо 

ҷисмҳои сиѐҳ ба шумор меравад. Ин намуд қобиляти нур фурӯбариӣ ҷисмҳо 

бо як наздик мешавад. Қисми зиѐди афтодаистода нурафканишро 

баргардонанда ҷисм, ҷисмҳои хокистарӣ ба шумор меравад, қиймати 

қобиляти нур фурӯбариӣ ҷисмҳо аз як хурд адад (A<1), баробар мешавад. 

Афтодаистода нурафканишро пурра фурӯбаранда ҷисм, ҷисми сиѐҳ башумор 

меравад, қиймати қобиляти нурфурӯбариӣ пурраи ин намуд ҷисмҳо бо як 

баробар аст, (A=1). Афтодаистода нурафканишро пурра баргардонанда ҷисм, 

ҷисми сафед номида мешавад.  

Олими Немис Г.Р.Кирхгорф дар асоси тасаввурҳои тамоми 

термодинамика, бо мақсади соддатар фаҳмонидани спектрӣ нурафканиши 

гармӣ фаҳмиши назарияи идиалкардашуда ―Ҷисми сиѐҳи мутлақ‖ ро 

пешниҳод кард. Бо хоста дарозиӣ мавҷ ва ҳарорат бо худ афтидаистода 

энергияи нурафканиширо пурра фурӯбаранда ҷисм-ҷисми сиѐҳи мутлақ 

номида мешавад. Қобиляти нур фурӯбариӣ ин намуд ҷисм бо тамоми 

дарозиҳои мавҷи алоҳида якхела буда, қиймати он бо як баробар аст, (A=1). 

Аммо дар табиат ҷисми сиѐҳи мутлақ ва ҷисми сафед вуҷуд надорад. Дар 

табиат хоссааш бо хоссаи ҷисми сиѐҳи мутлақ наздик буда ин- сиѐҳиӣ дег 

(сиѐҳи), мебошад. Соҳаи бо чашм дидашавандаи рӯшноӣӣ сиѐҳи (=(0,40-

0,75) мкм), қобиляти нур фурӯбариаш бо 0,99 наздик мебошад. Аммо сиѐҳи 

нурҳои инфрасурхро камтар фурӯ мебарад. Ҷисми сиѐҳи мутлақ паҳнкунадаи 

нурафканиши гармӣ асоси ҷисми фоиданок мебошад. Корбариӣ фаҳмиши 

ҷисми сиѐҳи мутлақ бо хусусиятҳои нурафканиши гармӣ нурнокшуда истода 

ҷисми сахт алоқаманд набуданашро нишон медиҳад. Барои аз дигар ҷисмҳо 

фарқ кардани қобилияти нур фурӯбари  AT , қобилияти нурафканиӣ ҷисми 

сиѐҳи мутлақро бо ET ишора карда мешавад.  

Дар амал барои баргузор кардани нурафканиши гармӣӣ ҷисми сиѐҳи 

мутлақ бо хусусияти худ ба ҷисми сиѐҳи мутлақ наздик буда модел (намуд), 

кор мебаранд. Ин модел (намуд), бо сӯрохии хурди атрофаш махкам соҳиб 

буда контейнири дарунаш холи асбоб ба шумор меравад. Рӯяи даруни 

контейнири дарунаш холи бо сиѐҳи ранг карда шудааст. 

(Нақшаи-2.2). Сӯрохии хурд доштаи девори контейнири 

дарунаш холи буда бо намуд (модели), дар амал будаи 

шакли ҷисми сиѐҳи мутлақ нигоҳ карда мешавад. Аз 

сӯрохии контейнири дарунаш холи даромада нурафкани аз 

деворҳои даруниӣ контейнир бисѐр маротиба бар мегардад. 

Дар давоми як маротиба бар гаштан қисми маълуми 

энергияи нур бо деворҳои контейнир фурӯ бурда мешавад ва дар амал пурра 

фурӯ бурда мешавад. ҷисми сиѐҳи мутлақ якҷоя ҳангоми пурра фурӯ бурдани 
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энергияи нури афтида худаш ҳам нурнок мешавад. дар ҳарорати паст сӯрохи 

сиѐҳ дида мешавад. даруни контейнир то ҳарорати баланд гарм карда шавад, 

рӯяи сӯрохи намоѐн гардида равшан мешавад ва нурафканиро сар мекунад. 

Рӯяи сӯрохи ҳамчун ҷисми сиѐҳи мутлақ  бо шумор гирифта мешавад. 

Нурафканиши аз сӯрохи баромадаистода нурафканиши мувозинатиӣ гармӣ 

мебошад. Энергияи аз сӯрохи баромадаистода бо энергияи нурафканиши 

ҷисми сиѐҳи мутлақ наздик аст.  

Дар амал бо ҷисми сиѐҳи мутлақ сиѐҳиӣ чашм, оташи даруни печи Мартен  

сӯрохи мушоҳидавӣ мисол шуда метавонад.  

Дар асоси тасаввурҳои классикӣ деворҳои даруниӣ контейнири холи 

атомҳои материалаш бо сифати ҷамъи оссиляторҳои классики сохта (намуд), 

мешавад, оссиляторҳо дар даруни холигиӣ контейнир якҷоя бо нурафкани 

энергия иваз мекунад. Дар ҳолати мувозинати нурафканиши даруни 

контейнир бо намуди ҷамъи мавҷҳои доимӣ нигоҳ карда мешавад.  Дар он 

вақт нурафканиши ҷисми сиѐҳи мутлақ натиҷаи ҷунбиши оссилятор фаҳмида 

мешавад. ҳар яки мавҷҳои доимиӣ даруни контейнири холи моддаи ҷунбиш 

гуфтам мешавад. адади моддаҳо бо адади дараҷаи озоди ҷунбишҳо баробар 

буда, онҳо нурафканиши даруни контейнирро ба миѐн меоранд. Бо як 

дараҷаи озодӣ нурафканиш мостоянда энергияи миѐнаи нурафканиш E  

бошад, онгоҳ зичиӣ энергияи нурнокшавиӣ даруни контейнири холи бо ѐриӣ 

чунин ифода ѐфта мешавад: 

E
c

T 
3

28
)(


 ,    (1) 

Аз ифодаи (1) дида мешавад, ки барои ѐфтани тақсимоти энергияи 

нурафканиӣ мувозинати бо спектр ба як дараҷаи озод дурустоянда энергияи 

миѐнаи нурафкани - E  ро ѐфтан зарур мешавад. Ифодаи (1) мутаносиби дар 

асоси частота навишта шудабуда, ин ифодаро бо дарозиӣ мавҷ λ навиштан 

мумкин аст.  

Қонуни Кирхгоф. Кирхгоф хоссаҳои нурафканиши гармиӣ мувозинатиро 

аз ҷиҳати назарӣ санҷид. Кирхгоф бо роҳи термодинамики дар ҳарорати 

доими зичиӣ спектралиӣ энергияи нурнокшавиро ρν, бо хоссаҳои физикавиӣ 

ҷисми нурнокшудаистода пайвасти надоштанашро нишон дод, пайвастиӣ 

байни  қобиляти нур фурӯбари ва нурафканиш ҷисмро ошкор кард. Барои 

дида баромадани ин пайвастаги чунин ҷараѐнро дида мебароем. Аз ду ҷисм 

иборат ҳимоякардашуда (изолатсиякардашуда), система бошад. Ҳарорати 

ҷисмҳо гуногун буда, онҳо танҳо ҳангоми нурафкани ва нур фурӯбари 

энергия иваз мекунанд. Бо гузашти вақти аниқ дар ин намуд система 

мувозанати нурафканиши гармӣ ба миѐн меояд. Қобиляти нурафканиши ҳар 

ду ҷисм E
'
, E

''
 қобиляти нурфурӯбариаш A

'
, A

''
 бошад. Фараз намоем, ҷисми 

якум аз рӯяи 1 м
2
 дар 1 секунд нисбати ҷисми дуюм n маротиба бисѐртар 

энергия барорад:  
''' nEE  ,     (2) 

Онгоҳ ҷисми якум нисбати ҷисми дуюм бояд n маротиба бисѐртар энергия 

фурӯ бурданаш зарур, яъни:  
''' nAA  ,     (3)

 



Дар ин бо мутаносиби чапа ҷисми якум, аз ҳиссаи ҷисми дуюм ба гармшави 

(ѐки хунукшави) шурӯ мекунад, ҳарорати он дигаргун мешавад. Ин бошад бо 

шартӣ мувозинатиӣ гармӣ муқобил (зид) аст. Аз баробариҳои (2) ва (3) чунин 

ифодаро навиштан мумкин.  

''

''

'

'

A

E

A

E
 ,     (4) 

Агар қобиляти нурафканиши системаи ҳимоякардашуда (изолатсияшуда), E
'
, 

E
''
, E

'''
,… ва қобиляти нур фурӯбариаш A

'
, A

''
, A

'''
,… буда аз бисѐрадада ҷисмҳо 

иборат бошад, тамоми ин ҷисмҳо ҷисми сиѐҳи мутлақ бошад, дар асоси 

гуфтаҳои аввала чунин ифода сабт карда мешавад:  
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'''

'

'

'

'
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E

A

E
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E
,   (5) 

Дар ифодаи (5)  – қобиляти нурафканиши ҷисми сиѐҳи мутлақ (қобиляти 

нур фурӯбариӣ ҷисми сиѐҳи мутлақ бо нол баробар, барои ҳамин ҳам дар 

ифодаи (5), дар махраҷи  сабт карда нашудааст), ифодаи (5) қонуни 

Кирхгофро ифода мекунад, дар асоси ин ифода қонуни Кирхгоф чунин 

таъриф дода мешавад: дар ҳарорати додашуда нисбати тамоми қобилияти  

нурафканиш ва нурфурӯбариӣ ҷисмҳо бузургиӣ дигаргуннашаванда буда, бо 

қобиляти нурафканиӣ ҷисми сиѐҳи мутлақ мутаносиб аст. ин қонун барои 

қобиляти нурафканиши спектралиӣ  Eλ  ва қобиляти нур фурӯбариӣ спектрали  

Aλ ҳам дуруст аст, яъни:  
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E ,    (6) 

Дар ифодаи (5) λ – қобиляти нурафканиши спетри ҷисми сиѐҳи мутлақ 

мебошад. Аз қонуни Кирхгоф сето натиҷаи зарури омада мебарояд:  

1. Бо ҳарорати додашуда қобиляти нурбарориӣ тамоми ҳар як ҷисм 

қобиляти нурфурӯбариӣ бо ҳамин ҳарорат ба зарбӣ қобиляти нурафканиши 

ҷисми сиѐҳи мутлақ баробар аст, яъни  









 



AE

AE ,     (7) 

Дар ин ҷо  E ва A – қобиляти нурафкани ва нурфурӯбариӣ тамоми ҷисм; Eλ ва 

Aλ – қобиляти спектралиӣ нурафканиш ва спектрал нур фурӯбариӣ ҷисм;  – 

қобиляти нурафканиши ҷисми сиѐҳи мутлақ.  

2. Бо ҳарорати додашуда қобиляти нурафканиши тамоми ҷисм бо ҳамин 

ҳарорат аз қобиляти нурафканиши ҷисми сиѐҳи мутлақ хурд (E=A·, аммо 

A<1, барои ҳамин  E=). 
3. Агар ҷисм ягон намуд нури дарозиӣ мавҷро фурӯ набарад, ҳамин тарз 

нури дарозиӣ мавҷиро намебарорад (Eλ=Aλ·λ, барои ҳамин Aλ=0 шудан Eλ=0 

мешавад). 

Агар қобиляти нурфурӯбариӣ ҷисм A ва қобиляти нурафканиши ҷисми 

сиѐҳи мутлақ  маълум бошад, ифодаи (1.6) барои ѐфтани қобиляти 

нурафканиши тамоми ҷисмҳо имконият медиҳад.  

 

 



Қонунҳои нурнокшавии гарми. Қонуни Стефан-Болцман Қонуни Вин. 

Формулаи Релей-Жинс. Формулаи Планк. Гузаришҳои кванти. Гузаришҳои 

спонтани ва мажбури. 
Дар вақти омӯзиши тақсимоти нурнокшавиӣ гармиӣ ҷисми сиѐҳи мутлақ 

дар спектр охири асри XIX якчанд олимон таҷрибаҳо гузарониданд. 

Гузаронда таҷрибаҳо, дар асоси тадқиқотҳо кашф карда шуда асосий қонунҳо 

чунинҳоянд:  

Қонуни стефан-болсман. Қобиляти пайвастиӣ пурра нур баровардани  

ҷисми сиѐҳи мутлақ бо ҳарорат ба қонуни Стефан-Болсман асосонида 

мешавад. Қонун чунин таъриф дода мешавад: қобиляти пурра нур 

баровардани ҷисми сиѐҳи мутлақ бо дараҷаи чоруми доимиӣ ҳарораташ 

пропорсионал аст:  
4TE T   ,     (1) 

Дар ифодаи (1) σ – доимиӣ Стефан-Болсман буда, дар таҷриба ѐфташуда 

қиймати ададӣ он чунин аст:  

σ=5,6710
–8 

Vtm
–2 

K
–4

, 

ѐки 

σ=5,6710
–8 

Jm
–2 

s
–1

K
–4

, 

дар ин ҷо σ – бо хоссаҳои ҷисми нурнокшуда алоқаманд нест. σ – бо ҳарорати 

додашуда аз рӯяи 1м
2
 ҷисм дар як секунд баровардашуда миқдори гармӣро 

мефаҳмонад. Бо ифодаи (1.7) ифодашуда қонуни 

Стефан-Болсман соли 1879 аз тарафи физики 

австрияги Стефан-Болсман дар таҷриба ѐфта 

шудааст, соли 1884 аз тарафи Болсман назарий 

асосонида шудааст.  Қонуни Стефан-Болсман 

нишон дод, ки қобиляти пурра нур баровардани 

ҷисми сиѐҳи мутлақ танҳо бо ҳарорат алоқаманд 

буда, бо хоссаҳои физикиӣ нурнокшудаи рӯя 

алоқаманд нест. Дар пеш бо сифати намуд 

(модел), дидашуда аз рӯяи сӯрохиӣ контейнири 

дарунхоли энергияи нурнокшавиӣ бароянда дар таҷрибаҳо мушоҳида шудан 

қонуни Стефан-Болсманро пурра тасдиқ намуд.  

Қобиляти пурра нур баровардани ҷисми сиѐҳи мутлақ бо дарози 

алоқамандиаш барои гуногун ҳароратҳо (T1<T2<T3), дар тасвир 3.1 оварда 

шудааст. Хатҳои каҷӣ бо тасвир буда ба ҳароратҳои гуногун дар таҷрибаҳо 

ѐфта шуда, аз онҳо чунин хулосаҳо мебарояд: 

1. Спектри нурафканиши гармиӣ ҷисми сиѐҳи мутлақ беохир аст.  

2. Бо зиѐд шудани ҳарорат қобиляти пурра нур баровардани ҷисми сиѐҳи 

мутлақ меафзояд, дарозиӣ мавҷӣ, ки бо қобиляти максимуми нур барори мост 

меояд бо самти мавҷҳои кӯтоҳ (самти чап), меғеҷад.  

3. Хатҳои каҷи дар график аст дар ҳароратҳои гуногун тақсимшави бо 

дарозиҳои мавҷӣ энергияи нурнокшавиӣ ҷисми сиѐҳи мутлақро тасвир 

мекунад. Дар хатҳои каҷ максимум мавҷуд буда, ин максимум бо қобиляти 

максимуми нур баровардан мост меояд.  
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4. Дар ҳар як ҳарорат хати каҷи тақсимшави ва рӯяи байни тири абсисса, 

бо ҳамин ҳарорат қобиляти нур баровардани ҷисми сиѐҳи мутлақро 

мефаҳмонад.  

Қонуни Вин. Бо тақсимшави дарозиӣ мавҷӣ энергияи нурафкании гармӣ 

мувозанатиро физиги немис В.Вин соли 1893 аз ҷиҳати назария омӯхт. Вин 

аз асоси назарияи ковтуковҳои худ бо чунин хулоса омад: бо тақсимшави 

дарозиӣ мавҷӣ энергияи нурафкании гармиӣ ҷисми сиѐҳи мутлақ  ба зичиаш 

максимум вуҷуд дошта, ин максимум λмах дарозиӣ мавҷ мост меояд ва бо 

чунин муносибат ѐфта мешавад:  

bT max ,     (2) 

ин ифода λмах – дарозиӣ мавҷӣ бо максимуми нурафканиши ҷисми сиѐҳи 

мутлақ мебошад, T – ҳарорати мутлақи ҷисми сиѐҳи мутлақ, b – бузургиӣ 

дигаргуннашаванда буда, доимиӣ Вин номида мешавад, қиймати ѐфташудаи 

b бо асоси таҷрибаҳо b=2,910
–3

 mK.  

Аз ифодаи (1.9) дида мешавад, ки T - ҳарорати ҷисми сиѐҳ чи қадар баланд 

бошад λмах бо ҳамин қадар қиймати хурд соҳиб мешавад. қонуни Вин қонуни 

кӯчидан (ғеҷидан), ҳам гуфта мешавад ва ин қонун дар таҷрибаҳо тасдиқ 

карда шудааст. Қонуни Винро боз чунин таъриф додан мумкин аст: ҷисми 

сиѐҳи мутлақ нурнокшави дар спектр бо энергияи максимум мост оянда 

дарозиӣ мавҷ ба ҳарорати мутлақ чапа пропорсионал мебошад.  

Дар асоси қонуни Вин бо спектраш нигоҳ карда гармшуда ҷисмҳо 

(металҳо, моеъ кунанда печҳо, аз парчашавии атом бароянда абрҳо ва ғ), 

барои ѐфтани ҳарорати онҳо усули пирометрияи оптики кор карда шуда 

баромадааст. Аз ҳамин усул кор бурда якумин бор ҳарорати рӯяи офтоб чин 

карда шудааст. Бо рӯяи замин оянда нурҳои офтоб дарози мавҷӣ максимуми 

энергияаш λмах=0,47 мкм буда бо чашд дидашаванда соҳа (муҳит), мост 

меояд. Бо асоси қонуни Вин ҳарорати мутлақи рӯяи офтоб дар асоси чунин 

ифода шуморида ѐфта шудааст:  

4

max

0,29
6160

0,47 10

b
T K
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Ифодаи Релий-Ҷинс. Дар нурафканиши гармӣ зичиӣ тақсимшавии 

энергия E -энергияи миѐнаи моддаи ҷунбишҳо дар вақти аниқ будан, бо ѐриӣ 

ифодаи (1.1) шуморида мешавад. барои ѐфтани E  дар физикаи классики дар 

назария бо дараҷаҳои озод аз теореммаи баробар тақсимшавии энергия кор 

бурдан мумкин. Дар системаи класикаи статистики бо ҳар як дараҷаи озодӣ 

1/2кТ энергия мост меояд. Энергияи кинетикиӣ миѐнаи оссилятори 

гармоники, бо энергияи потенсиалиӣ миѐнааш баробар аст. барои ҳамин ҳам  

энергияи миѐнаи оссилятор кТ баробар аст. дар дидашудаистода системаи 

статистики нурнокшави дар холигии сӯрохи ва оссиляторҳои деворҳои 

сӯрохи медарояд, ин бошад бо моддаи як ҷунбиш холигиӣ сӯрохи (мавҷи 

доими) мост оянда энергияи миѐна kTE  баробар буданашро нишон дод, 

яъни  

kTE  ,     (3) 

аз ифодаи (3) ифодаи E  ро бо ифодаи (1) гузоштан чунин ифода пайдо 

мешавад:  



kT
c3

28
  ,     (4) 

Дар ин ҷо ρν –зичиӣ таҷсимшави энергия дар спектри нурафканиӣ гармӣ; ν – 

частотаи энергияи гармӣ; k – доимиӣ Болсман буда, қиймати адади он 

k=1,3810
–23

 J/gr; T – ҳарорати мутлақи ҷисм бароранда нурафканиӣ гармӣ; c 

– суръати рӯшноӣ дар вакуум (холиги), c=310
8 

m/s; h – доимиӣ Планк буда, 

қиймати адади он h=6,6210
–34

 Jc.  

Ифодаи (4) ифодаи Релий-Ҷинс номида мешавад. ин ифода соли 1900 аз 

тарафи Д.У.Релий пешниҳод карда шуд ва Д.Д.Ҷинс батамом асосонида шуд. 

Ифодаи Релий-Ҷинс дар спектри нурафканиши гармӣ зичиӣ тақсимшавиӣ 

энергияро ифода мекунад. Бо ифодаи (4) шуморидашуда қиймати ρν (3.2-

нақша хати пунктир) дар соҳаи хурди спектри нурафкани бо натиҷаҳои 

таҷриба мос меояд. Дар соҳаи частотаҳои калон ρν ро бо ифодаи (4) 

шуморидашуда қийматаш дар таҷриба ѐфташуда қиймат бисѐр фарқ мекунад. 

Дар нақша хати каҷи таҷриба  ν→∞ будан вақт, муносибати ρν→∞ бо миѐн 

меояд. Беғайрз аз ин, ҳаҷми пурраи энергияи нурафкани ҳам бо қиймати 

беохир калон соҳиб мешавад: 




 
0

 d .     (5) 

Ин тавр шуданаш мумкин нест. Дар таҷриба бо соҳаи частотаҳои калон 

(ултрабинафша) ρν то нол хурд шуда меравад. Ин ҳолатро яке аз асосчиѐни 

механикаи квант П.Эренфест ―фоҷиаи ултрабинафша‖ номгири кард. Бо 

қиймати беохир соҳиб шудани ρν ҷисм ва байни мувозинати нурафканиши он 

танҳо ба абсалют нол расонанда хулоса оварда мерасонад. Ин тавр хулоса бо 

натиҷаҳои таҷриба муқобил аст, чунки дар асл дар гуногун ҳарорат ҷисм –бо 

мувозинати системаи нурафкани шуданаш мумкин. Ҳамин тавр карда, дар 

асоси физикаи классики оварда баровардашуда ифодаи Релий-Ҷинс соҳаи 

болоиӣ частотаи спектрҳои нурафканиши гармиӣ ҷисми сиѐҳи мутлақро 

фаҳмонида натавонист.  

Ифодаи Вин. Соли 1896 олими немис Вин моддаи ҳар як ҷунбиш 

(мавҷҳои доими дар холигиӣ сӯрохи) E(ν)- энергия кашонанда гуфта фикрро 

таклиф кард. Аммо дар частотаи додашуда тамоми моддаҳо бедор карда 

нашудааст. Адади моддаҳои бедоркардашуда ΔN/N бо қонуни тақсимоти 

Болсман ѐфта мешавад:  

kTEe
N

N /


,     (6) 

Беғайрз аз ин частотааш   буда бо модда мос оянда энергияи миѐна чунин 

ифода карда мешавад:  
kTEeENNEE /)(/)(   ,   (7) 

Аз мулоҳизаҳои умумиӣ термодинамики Вин бо чунин хулоса омадем, ки 

энергияи ҳар як модда бо частотааш пропорсионал мешавад:  

 hE )( ,     (8) 



Дар ифодаи (8), h – коэффисиенти пропорсионали буда, дар он вақт Доимиӣ 

планк буданаш ѐфта нашуда буд. Он гоҳ ифодаи (7) ба шумор гирифта 

ифодаи (1) ро чунин навиштан мумкин аст:  

kThe
c

h /
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      (9) 

Ифодаи (9) ифодаи Вин гуфта мешавад. қийматҳои шуморидашуда ρν дар 

асоси ифодаи Вин дар соҳаи частотаҳои баланди спектри нурафканиши 

гармӣ дар таҷрибаҳо гирифташуда натичаҳо мос меояд (нақшаи 3.2-хати 

пайвасти). Дар соҳаи хурди частота бо асоси ифодаи Вин шуморидашуда 

қийматҳои ρν аз қийматҳои дар таҷриба гирифташуда хурдтар қийматҳоро 

медишад.  

Ҳамин тавр, ифодаи Вин дар соҳаи частотаҳои баланди спектри 

нурафканиши гармӣ дар таҷрибаҳо гирифташуда натиҷаҳо мос оянда 

натиҷаҳои дурустро медиҳад. Ифодаи Релий-Ҷинс бошад дар соҳаи хурди 

частотаҳои спектр бо натиҷаҳои таҷриба мос оянда натиҷаҳои дурустро 

медиҳад. Аммо ҳар ду ифода ҳам қисми миѐнаи спектрро ѐки пурра спектрро 

фаҳмонида натавонист. Ин намуд назарияи нурафканиши гармӣро бо асоси 

қонуунҳои физикаи классики фаҳмонда доданро нишон дод.  

Ифодаи Планк. Дар соҳаи фаҳмишҳои назарияи физикаи классики барои 

пурра фаҳмонидани спектри нурафканиши гармӣи ҷисми сиѐҳи мутлақ 

ҳаракатҳо бефойда баромад. Барои камбудиҳои ин ҳаракатҳоро бартараф 

кардан Макс Планк соли 1900 бо мақсади фаҳмонидани тақсимоти энергия 

дар спектри пурраи нурафканиши гармӣ чунин гипотезаи худро ба пеш 

гузошт:  

1. Оссиляторҳои ҷисми сиѐҳи мутлақ бо тарзи беохири энергия нурафкани 

намекунад. Нурафкани танҳо ҳангоми дигаргун шудани амплитудаҳои 

ҷунбиши оссилятор пайдо мегардад, яъни оссилятор аз ҷунбиши баланди 

амплитуда бо хурд ҷунбиши амплитуда гузаштан нурафкани мекунад ѐки 

баръакс, аз ҷунбиши хурди амплитуда бо ҷунбиши баланди амплитуда 

гузаштан оссилятор энергия фурӯ мебарад.  

2. Оссилятор бо қиймати хостаи энергия соҳиб шуда наметавонад, танҳо 

фақат бо ҷамъи энергияҳои дискрети соҳиб мешавад. оссилятор энергияро бо 

тарзи (квантҳо), ҳиссаҳои алоҳида-алоҳида мебарорад ѐки фурӯ мебарад. Ҳар 

як энергияи ин квантҳо дискрет буда,  

hE  ,     (10) 

Бузурги баробараст. Он гоҳ энергияи нурафканиши оссилятор бо ин 

бузургиҳо каррати буданаш зарур, яъни энергияи оссилятор бо ҷамъи 

дискретиӣ энергия баробар:  

En=nhν (n=0,1,2,3,…),     (11) 

Дар ин энергияи миѐнаи оссилятор 

1



kT

h

e

h
E




.     (12) 



Планк дар асоси гипотезаи худ зичиӣ тақсимоти энергияро дар пурра 

спектр нурафканиши гармиӣ ҷисми сиѐҳи мутлақро шарҳдиҳанда ифодаи 

интерполятсиониро пешниҳод кард:  

1

18
3
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      (13) 

ифодаи (13) ифодаи Планк номида мешавад. Дар (13) h –доимиӣ Планк буда, 

h=6,6210
–34

 Js.  –частотаи ҷунбиши оссилятор. 

Ҳангоми hν<<kT будан (частотаҳои хурд) ифодаи 

Планк бо ифодаи Релей-Ҷинс, ҳангоми hν>>kT 

будан (частотаҳои баланд) ифодаи Вин 

бармегардад. Ифода Планк бо натиҷаҳои таҷриба 

мос меояд, яъни аз ифодаи Планк ѐфташуда 

хатҳои каҷи кашидашудаи спектр дар асоси 

натиҷаҳои назарий  дар асоси натиҷаҳои таҷриба 

кашидашуда хатҳои каҷи спектр мос меояд 

(нақшаи 3.2). ифодаи Планк тақсимоти энергияро дар спектри пурраи 

нурафканиши гармиӣ ҷисми сиѐҳи мутлақро дуруст фаҳмонида дод.  

Аз сабаби моделлаштиронидани оссиляторҳо атомҳои материали 

деворҳои сӯрохи бо чунин хулоса омадан мумкин: энергияи даруниӣ атомҳо 

беохир дигаргун намешавад, балки ҷаҳида дигаргун мешавад, яъни атом 

танҳо бо энергияҳои қийматҳои дискрети соҳиб мешавад, ѐки инро чунин 

шарҳ додан мумкин аст: энергияи атом квантнок мешавад, агра шакли атом 

бо энергияаш характеронида шавад, шакли атомро дискрет гуфтан мумкин 

аст.  

Ҳамин тавр, дар асоси гепотезаи Планк нурафкани бо ҷисм байни худ 

таъсир расонидан, беохир нашудани фурӯбариӣ энергияи нурафканиш бо 

ҷисм, балки энергияаш h буда бо шакли квантҳо фурӯ бурда мешавад (бо 

шакли порча-порча) ѐки ҷисмҳои гармшуда нурафканиши гармиро бо шакли 

квантҳо мебарорад. Аз тарафи Планк даровардашуда фаҳмиши квантҳо 

порчаи (қисми) дискретиӣ энергия буда, энергияи ҳар як парча (қисм), бо 

ифодаи E=h  ѐфта мешавад.  

Гузаришҳои кванти. Тамоми шакли дискретиӣ атом бо энергияаш 

характеронида мешавад. Атом дар ин шакл вақти маълум шуда метавонад, ин 

шакли стасионари гуфта мешавад. Аз шакли баланд будани энергияи атом 

энергияаш хурд буда шакл гузаштан фарқи байни шаклҳо E ро бо сифати 

квант мебарорад. Дар ин бароварда частотаи энергия  

h

E
  

Бо чунин намуд ѐфта мешавад.  

Ҳамин тавр, энергияи хурд буда атом аз шакли стасионари энергияаш 

баланд буда ҳолати статсионари гузаштанаш мумкин. Аммо барои ин бо атом 

аз берун E энергия додан зарур аст. дар ин частотаи атом 
h

E
  будан 

кванти рӯшноӣро фурӯ мебарад.  

 
Нақшаи 3.2 



Гузаришҳои маҷбури ва спонтани. Бо роҳи фурӯ бурдан ѐки баровардан 

аз як ҳолати стасионари бо дигар ҳолати стасионари гузаштан фаҳмишҳо кор 

бурда, бо ѐриӣ усули Эйнштейн пешниҳод карда барои нурафканиши ҷисми 

сиѐҳи мутлақ ифодаи Планкро оварда баровардан мумкин аст.  

Деворҳояш бо маълум ҳарорат Т тасфонидашуда контейнири махкам 

бошад. Деворҳои ин контейнир фотонҳоро фурӯ мебарад ва мебарорад. Дар 

вақти нурнок шудани фотон атом аз сатҳи энергетикиӣ болои бо сатҳи 

энергетикиӣ паст мегузарад, вақти фурӯ бариӣ фотон бошад аз сатҳи 

энергетикиӣ паст бо сатҳи энергетикиӣ болои мегузарад.  

Ҳамин тавр,  барои атом аз сатҳи энергетикиӣ паст бо сатҳи энергетикиӣ 

болои гузаштан фотонро фурӯ бурданаш зарур мешавад. ин гузариш 

гузариши маҷбури мешавад. дар гузариши маҷбури бо нурафкани атом 

майдони нурафкани таъсир карданаш зарур аст (яъни бо атом аз берун 

энергия додан зарур аст). Бо атом майдони нурафканиши беруна таъсир 

нарасонад, атом худ аз худ ѐки бо ҳолати спонтани аз сатҳи пасти энергетики 

бо сатҳи болои энергетики намегузарад, чунки ин бо қонуни нигоҳдориӣ 

энергетики муқобил аст. Гузариши атом аз сатҳи энергетики болои бо сатҳи 

энергетики поѐни ду намуд шуданаш мумкин: якум, гузариши маҷбури, ин 

гузариш бо атом аз берун шудани таъсир, дуюм, гузариши спонтани, ин 

гузариш аз сабабҳои таъсири даруниӣ атом мешавад.  

Саволҳои назорати 

 

Саволҳои назорати 

1. Пайдоиши нурафканиши гармӣро фаҳмонед.  

2. Дар системаи нурнокшавиӣ ҷисм намуди мувозинати кадом вақт ба 

миѐн меояд?  

3. Ҷисми сиѐҳи мутлақ гуфта бо чигуна ҷисм гуфта мешавад?  

4. Намуд (модели) дар амал будаи ҷисми сиѐҳи мутлақ чигуна аст?  

5. Спектри нурафканиши гармӣ чигуна ва хатҳои каҷи он чиро ифода 

мекунад?  

6. Қонуни Кирхгоф пайвасти байни кадом бузургиҳоро ифода мекунад? 

7. Байни қобиляти пурра нурафканиши ҷисми сиѐҳи мутлақ ва ҳарорати 

доимӣ чигуна пайвастаги мавҷуд? 

8.  

9. Қонуни Вин пайвасти байни кадом бузургиҳоро аск мекунад? 

10. Моҳияти ифодаи Планк дар чист? 

11. Ифодаи Релий-Ҷинс дар кадом соҳаи спектри нурафканиши гармӣ бо 

натиҷаҳои таҷриба мос меояд? 

12. Ифодаи Вин кадом соҳаи спектри нурафканишро фаҳмонида 

метавонад? 

13. Ғояи Планк оиди нурафканиши гармӣ чи тавр аст? 

14. Ифодаи Планк чи гуна ифода карда мешавад, моҳияти онро фаҳмонед? 



МАЪРЎЗАИ –III (2 соат) 
Сарҳади мавжи кўтоҳи спектри рентген. Фотоеффект. Назарияи фотоеффект. 

Фотонҳо. Эффекти Комптон. Электронҳои Оже.  
Нақша: 

1. Сарҳади мавҷҳои хурди спектри рентгениӣ маҳдуд 

2. Фотоэффект. 

3. Соҳаҳои корбари ҳодисаҳои фотоэффект дар амалиѐт.  

4. Назария фотоэффект. 

5. Фотонҳо. 

6. Эффекти Комтон. 

7. Электронҳои Оже. 

 

Сарҳади мавҷҳои хурди спектри рентгениӣ маҳтуд. Дар трубкаи 

Рентген нурнокшавии рентгениро ҳосил кардан ду намуд- нурнокшавиҳои 

тормозшави ва характеристики иборат буданаш муайян карда шудааст.    

Дар трубкаи Рентген байни катод ва анод гузошташуда бо таъсири 

суръатдиҳандаи майдони электрӣ бо суръат ҳаракаткардаистода дар атрофи 

электрон равиши даврӣ дигаргун шудаистода майдони электрӣ дар навбати 

худ бо равиши даврӣ дигаргун шаванда майдони магнитиро бо миѐн меорад, 

ин майдон дар навбатихуд боз дигаргуншаванда майдони электрӣро пайдо 

мекунад. Ҳамин тарз бо суръат ҳаракат кардаистода гирди электрон мавҷҳои 

электромагнити пайдо мегардад. Энергияи мавҷи электромагнити бо гузашти 

вақт ба равиши даврӣ дигаргун мешавад. тормозшавиӣ электрон гуфта , дар 

гирди он дигаргуншавиӣ майдонҳои магнити ва электрӣ фаҳмида мешавад. 

дигаргуншавиӣ майдонҳои магнити ва электрӣ бошад нурафканиши мавҷи 

электромагнитиро пайдо мекунад. Ин нурнафканиш нурафканиӣ рентггени 

тормозшави мебошад. Спектри нурафканиши рентгениӣ тормозшави сарбаст 

буда, қиймати хурди дарозиаш мин маҳдуд карда мебошад.  

Дар трубкаи Рентгени якчанд қийматҳои 

фарқи байни потенсиалҳои байни анод ва катод 

(U1=30 kV, U2=40 kV, U3=50 kV) пайдо гарданда 

спектри сарбасти нурафканиши рентгениӣ 

тормозшави дар нақшаи 4.1 оварда шудааст. 

Фарқи потенсиалҳо байни анод ва катод U=U1 

шудан дарозиӣ мавҷӣ спектр аз чунин =мин1 

қиймат сар мешавад: ҳангоми фарқи потенсиаҳо 

байни анод ва катод U=U2 будан,  сарҳади мавҷи 

хурди спектр бо самти чап меғеҷад, 

интенсивнокиӣ спектр меафзояд, дар ин вақт 

спектр дар соҳаи дарозиӣ мавҷӣ хурд бо мин2 

маҳдудшуда мешавад. он боз зиѐд кардашуда U=U3 будан спектр =мин3 

маҳдуд карда мешавад. Маҳтуд будани спектри нурафканиши рентгениӣ 

тормошаванда ва дар соҳаи дарозиӣ мавҷҳои хурд бо мин сарҳадашро чунин 

фаҳмонидан мумкин. Бо таъсири майдони электриӣ суръатдиҳанда электрон 

E1=eU энергия соҳиб мешавад ва дар  материал тормоз хурда меистад. Дар ин 

 
4.1-rasm 



қисми энергияи электрон E2 барои гармкуниӣ материали анод сарф мегардад. 

Қисми боқимондаи энергия бошад энергияи тормозшавиӣ нурафканиши 

рентгени, яъни бо намуди энергияи кванти рентгени ҷудо шуда мебарояд. Аз 

ин ҷо, энергияи квантҳои нурафканиши рентгени тормозшаванда бо бузургии 

h=E1–E2 баробар мешавад,  – частотаи кванти рентгени,  бошад дарозиӣ 

мавҷи он. Ҳангоми E2=E1 будан энергияи анод танҳо барои гармкуниӣ анод 

сарф мешавад. Ҳангоми E2=0 будан энергияи электрон бо тамоми энергияи 

кванти рентген бар мегардад. Ҳангоми E2 аз қиймати E1 дар масофаи то 0 

буда дигарган шуданаш мумкин. Қисми сарфшавандаи энергияи электрон 

барои гармкуниӣ анод E2 бо гуногун бузургиҳо шуданаш мумкин буданаш 

гуногун квантҳои рентген нур меафканад. Ин бошад маҳтуди спектри 

нурафканиши рентгениӣ тормозшави шуданашро нишон медиҳад. Ҳар як  

энергияи кванти нурафкани бо анод задаистода электронҳои тез аз энергияаш 

калон шуда наметавонад, яъни  

maxheU  ,     (1) 

ѐки 

min

ch
eU  ,     (2) 

Ue

ch
min ,     (3) 

Ифодаи (3) min –сарҳади мавҷи спектри рентгени маҳтудро ифода мекунад, c 

–суръати рӯшноӣ, h – доимиӣ Планк, e – заряди электронҳо, U – фарқи 

потенсиалҳои трубкаи рентгени.  

Дар трубкаи рентгени U – бо киловолтҳо шуморидан 

UUe

ch 40,12
min  Å.    (4) 

Сарҳади мавҷҳои кӯтоҳи спектр бо материали антикатод алоқаманд 

намешавад, танҳо бо фарқи потенсиалҳои трубка алоқаманд мешавад. аз 

ифодаи (3) дида мешавад, ки бо зиѐдшавиӣ тарҳи потенсиалҳо дарозиӣ мавҷи 

маҳдудкунандаи спектри маҳтуд хурд шуда меравад, дар ин интенсивияти 

спектр меафзояд. Аз ифодаи (3) кор бурда доимиӣ Планк h ро ѐфтан мумкин 

аст.  

Фотоэффект. Бо таъсири нурҳои электромагнити зада баровардани 

электронҳо аз модда ҳодисаи фотоэффект гуфта мешавад. бори аввал ҳодисаи 

Фотоэффектро соли 1887 Г.Герс мушоҳида кардааст. Герс дар контури 

кушоди заряднок бо роҳи бедоркуниӣ ҷунбишҳои электри барои ҳосил 

кардани гениратсияи мавҷҳои электромагнети катодро бо нурҳои 

ултрабинафша равшан кардан, байни электродҳои металлӣ заряддиҳанда 

дарозшавиӣ дарозиӣ чақмоқро мушоҳида кардааст ѐки дигар хул гуем, 

нурҳои ултрабинафшаи бо электроди металӣ афтидан дарозиӣ чақмоқи байни 

анод ва катод пайдошавандаро дароз мекунад. Моҳияти ин намуд 

мушоҳидашуда ҳодиса В.Галвакс, А.Столетов, П.ленард ва дигар олимон 

оиди ин гузарондашуда таҷрибаҳо фаҳмонида шуд.  



Моҳияти ҳодисаи Герс мушоҳида карда аз ҳамин иборат аст,ки катоди 

манфий заряднокшударо бо нурҳои ултрабинафша равшан кардан катод 

заряди манфиашро гум карданаш дида шудааст. Аноди мусбат заряднок 

равшан намудан заряд гум карданаш дида нашудааст. Соли 1897-Д.Томсон 

электронро ихтиро кард. Соли 1898 Томсон ва Ленард дар таҷрибаҳои 

гузарондаашон ҳангоми модда равшан кардан аз он ҷудо шуда бароянда 

зарраҳо бо майдони магнити оқиданаш асосонида, заряди бартариӣ онҳо 

(бузургиӣ e/m) ѐфтаанд. Бо ин дар таъсири рӯшноӣ аз катод ҷудо шуда 

баромада заррачаҳо электронҳои зарядаш манфӣ буда ѐфта шуд. Бо таъсири 

рӯшноӣ (ултрабинафша, бо чашм дидашаванда, инфрасурх ва ғайраҳо) аз 

металҳо ҷудо шуда баромадани электронҳо эффекти фотоэффект ѐки 

фотоэффект гуфта мешавад. Бо таъсири рӯшноӣ аз металҳо бароянда 

электронҳо фотоэлектронҳо гуфта мешавад.  

Столетов дар асоси таҷрибаҳои худ усулҳои ҳодисаи фотоэффектро аз худ 

кардан ва қонунҳои миқдори асосиро кор карда баромад. Нурҳои 

ултрабинафшаи бо катоди Ленард аз металҳои катод зада баровардани 

элетронҳоро исбот кард.  

Ҳодисаи фотоэффект квантҳои рӯшноӣ бо электронҳои ба атомҳои металл 

пайваст буда таъсир расонидан пайдо мегардад. Энергияи пайвасти 

электронҳо бо атом чи қадар калон бошад, содир шудани ҳодисаи 

фотоэффект ҳамон қадар калон мешавад. Ин эҳтимолият f – бо заряди 

элементи Z пурқувва пайваст, яъни f~Z
5
. Беғайрз аз ин ҳодисаи фотоэффекти 

беруна бо хоссаи кимѐвиӣ металл афтидаистода рӯшноӣ, шаффофиӣ рӯя ва 

бо дараҷаи тозаги алоқамандиаш дар таҷриба ѐфта шуд. Шарти заруриӣ ба 

миѐн омадани ҳодисаи фотоэффект дар қатлами равшанкардашудаи рӯяи 

металл афтидаистода рӯшноӣро бо дараҷаи аниқ фурӯбариаш мебошад. 

Ҳодисаи фотоэффект дар металлҳо, диелектрикҳо, нимноқилҳо ва 

электролитҳо ба миѐн меояд. Металлҳои ишқори – литий, натрий. Калий, 

рубидий, сезий ба таъсири фотоэффект бисѐр ҳискунанда, бо таъсири нурҳои 

бо чашм дидашаванда ҳам ҳодисаи фотоэффект пайдо мешавад. Дар 

электронҳои озод ҳодисаи фотоэффект рӯй намедиҳад, чунки электронҳои 

озод бо равиши принсипиали рӯшноӣро фурӯ бурда наметавонад.  

Фотоэффект бо фотоэффектҳои даруни ва беруни тақсим мешавад. Агар аз 

қатлами рӯяи моддаи равшанкардашуда электронҳо батамом ҷудо шуда 

баромада, бо дигар муҳит гузарад (масалан дар вакуум) ин намуд ҳодиса 

фотоэффекти беруна гуфта мешавад. ҳодисаи фотоэффекти беруна соли 1887 

аз тарафи Г.Герс кашф карда шудааст.  

Агар электронҳо танҳо бо атоми худ пайвастагиро ―канда‖ баромада бо 

даруни моддаи равшанкардаистода бо ―электрони озод‖ баргардад, ин ҳодиса 

фотоэффекти даруни гуфта мешавад. ҳодисаи фотоэффекти даруни соли 1873 

аз тарафи У.Смит кашф карда шудааст.  

Дар таъсири афтидаистода рӯшноӣ бо фотоэффекти даруна як қисми 

электронҳои муҳитҳои энергетикиӣ валент бо муҳити гузаронандаги 

мегузарад. Дар ин консентрасияи ҷараѐн кашонандаҳо ба нимноқилҳо 

меафзояд ва фотогузарони бо миѐн меояд. Яъни бо таъсири рӯшноӣ ҷараѐн 



гузарониӣ нимноқилҳо меафзояд. Аз нав тақсимшавиӣ электронҳо дар 

шаклҳои энергетикиӣ гуногун бо нимноқилҳо дигаргуншавиӣ майдони барқӣ  

даруни оварда мерасонад. Аз ин бошад дар сарҳади равшанкардашудаи ду 

намуд нимноқилҳо қувваи барқӣ пешбаранда (фото ЭюК) пайдо мешавад ѐки 

дар сарҳади равшанкардашудаи нимноқил ва  металл ҳам фото ЭюК бо миѐн 

меояд. Дар назди сарҳад қабати гузариш бо миѐн меояд. Ин қават ҷараѐнро як 

самт мегузаронад, яъни ин қават бо хоссаҳои вентил соҳиб мешавад.  

фотоэффекти беруна танҳо дар металҳо дида мешавад. Масалан, ҳангоми 

бо нурҳои ултрабинафша равшан кардани пластинкаи руҳи манфий  заряднок 

шуда бо электроскоп пайваст, электроскоп бо зудди заряднок мешавад, агар 

пластинка мусбат заряднок шуда бошад заряднокшави дида намешудабуд. Аз 

ин нурҳои ултрабинафша аз пластинкаи металли (катод), заррачаҳои манфий 

заряднок шударо ҷудо карда баромаданашро дидан мумкин.  

Схемаи дастгоҳи ҳодисаи фотоэффекти беруна дар нақшаи 2.2 оварда 

шудааст. Ҳавояш кашида гирифта бо дараҷаи 

баланд ҳосил кардашуда вакуум дар даруни 

контейнири шишаги анод – A ва катод – K  ҷойгир 

карда шуда бошад, байни онҳо   V – бо волтметр 

шуморидашаванда фарқи потенсиалҳо гузошта 

шудааст. Дар занҷири барқӣ пайдогарданда ҷараѐни 

барқӣ G – бо галванометр шуморида мешавад. дар 

девори контейнир кварс ―дарча‖ гузошта шудааст. 

Аз дарча афтидаистода бо нурҳои рӯшноӣ катод 

равшан карда шавад дар занҷири барқӣ ҷараѐн паѐдо мегардад.  

Ин ҷараѐнро бо таъсири рӯшноӣ аз рӯяи катод ҷудо шуда бо самти анод 

шитобанда электронҳои манфӣ заряднок шуда ба миѐн меорад. Ин гуна 

пайдо кардашуда ҷараѐн фотоҷараѐн номида мешавад. Агар катод равшан 

карда нашавад фотоҷараѐн пайдо намешавад.  

Интенсивияти рӯшноӣ ва доимӣ будани частота интенсивияти рӯшноӣ S1 

ва S2 буда шаклҳо пайвасти фарқи потенсиалҳои байни анод ва катод 

фотоҷараѐнро шарҳдиҳанда хатҳои каҷ дар нақшаи 4.3 оварда шудааст.  

Майдони байни анод ва катод майдони тезкунанда будан (бо катод 

манфий ва анод мусбат) қиймати фотоҷараѐн фарқи потенсиалҳо бо U ба 

равишӣ пропорсионали дар нақша овардашуда зиѐд шуда меравад.  

Аз ягон қиймати фарқи потенсиалҳо фотоҷараѐн дигаргун нашуда 

мемонад.  

дар нақша хати каҷ бо хати рости горизонтали 

мегузарад. Ин хат бо қувваи ҷараѐн дуруст меояд. Ин 

намуд қиймати максималиӣ қувваи ҷараѐнро ҷараѐни 

сершуда меноманд. Бо таъсири рӯшноӣ аз рӯяи катод 

ҷудошуда тамоми фотоэлектронҳо дар вақти бо анод 

омада афтидан ҷараѐни сершаванда пайдо мегардад. 

Баъд аз ин барзиѐд шудани фарқи потенсиалҳо қувваи фотоҷараѐни 

сершавандаро дигаргун намекунад. Қувваи фотоҷараѐни сершаванда дар 

 
нақшаи 4.2 

 
Нақшаи-4.3 



таъсири рӯшноӣ бо адади электронҳои дар ҳар як сония аз катод бароянда 

ѐфта шешавад.  

Ҳангоми бо катод афтанда интенсивияти рӯшноӣ дигаргун шудан, 

қиймати ҷараѐни сершаванда ҳам дигаргун мешавад. Инро аз графики дар 

нақшаи 2.3 дидан мумкин аст. Аз график It1<It2, чунки S1<S2, дар нақша 

дидашаванда, фарқи потенсиалҳо байни анод ва катод бо нол баробар (U=0)  

ѐки U<0 будан намудҳо фотоҷараѐн гум намешавад. Яъни U=0 будан ҳам 

вуҷуд доштани адади электронҳои аз катод бо анод шитоб доштаистода дида 

мешавад. Ин ҳолат аз рӯяи катод бо чуни суръати аввала ҷудо шуда баромада 

мавҷудияти адади электронҳо ва онҳо бо андо рафта расиданашро нишон 

медиҳад. Барои хитоби ин электронҳо ва аз байн гирифтани фотоҷараѐн 

байни катод ва анод фарқи потенсиалҳои тормоздиҳиро (U=–UT) гузоштан 

шарт аст. фарқи потенсиалҳои тормоздиҳи бо интенсивияти рӯшноӣ 

алоқаманд намешавад. Потенсиалҳои тормоздиҳи нишондиҳандаи энергияи 

кинетикиӣ электронҳои аз рӯяи катод бароянда мебошад. Суръати 

электронҳои аз катод бароянда, яъни энергияи кинитикиаш калон буда 

электронҳо бо анод рафта метавонад. Гузоштани потенсиали тормоздиҳӣ  UT  

бо суръати максимали мах аз рӯяи катод электронҳои ҷудошуда ин суръати 

худро пурра гум мекунад, дар ин фотоҷараѐн ҳам гум мешавад. дар он вақт 

бо асоси нигоҳдориӣ энергия чунин муносабат (ифодаро), навиштан мумкин 

аст:  

2

max
2

1
eT mеU  ,    (5) 

Дар ин ифода me – вазни электрон, e – заряди он, мах – суръати максималиӣ 

электрон, UT – потенсиали тормоздиҳанда. 

Қиймати фарқи потенсиалҳои тормоздиҳандаро дар таҷриба шуморида, 

энергияи кинитекиӣ бо ин қиймат дуруст ояндаи электронҳоро ба ѐриӣ 

ифодаи (2) шуморидан мумкин аст.  

Дар графики нақшаи 4.3 нишондодашуда мавҷудияти фотоҷараѐни 

сершаванда ва дуруст пропорсионалиӣ қувваи фотоҷараѐни сершаванда It бо 

интенсивноки рӯшноӣ, ададӣ электронҳои зада баровардашуда бо баробариӣ 

вақт аз рӯяи катод ба интенсивияти рӯшноӣро нишон дод. Ин пайвастаги аз 

тарафи Столетов дар таҷриба ѐфта шудааст.  

дар нақшаи 4.4 пайвастаги байни частотаи рӯшноӣ ва фарқи потенсиалҳои 

тормоздиҳандаро шарҳдиҳанда гарфик нишон дода шудааст. Ин график дар 

асоси таҷриба сабт карда шудааст. Аз нақша дидашаванда, фарқи 

потенсиалҳои тормоздиҳанда қиймати UT (яъни суръати 

максималиӣ фотоэлектронҳо) ва байни частотаҳои 

рӯшноӣ пайвасти хатти мавҷуд аст. Дар ягон қиймати 

частота q суръати фотоэлектронҳо бо нол баробар 

мешавад. ин қиймати частота сарҳад ҳисоб меѐбад. Ин 

ҳамин намуд частотаи маҳтуд аст, ки аз ин паст 

частотаҳо фотоэффект дида намешавад. q – частотаи сарҳадиӣ фотоэффект 

пайдошаванда ѐки сарҳади ―сурх‖ фотоэффект гуфта мешавад, яъни ch=q 

 
Нақшаи-4.4 



мешавад. <q частотаи рӯшноӣ ҳодисаи фотоэффектиро бо миѐн намеорад. 

Фотоэффект >q дар таъсири рӯшноӣ частотави дида мешавад. частотаи 

сарҳадӣ бо (ч) мос буда дарозиӣ мавҷи q ҳам сарҳади сурхи фотоэффект 

гуфта мешавад. яъни  

q

q

c


  .     (6) 

Аз тарафи Столетов ва дигар олимон ҳангоми омухтани ҳодисаи 

фотоэффект дар асоси таҷрибаҳои гузаронидашуда барои фотоэффекти 

беруна чунин қонунҳо ѐфта шуд: 

1. Ададӣ электронҳои ки бо фосилаи баробариӣ вақт аз рӯяи анод бо 

рӯшноӣ ба рӯяи катод афтанда интенсивияти рӯшноӣ пропорсионал аст.  

2. Энергияи кинетикиӣ аз рӯяи катод баромадаистода аз нол сар карда то 

қиймати максимали 2

max
2

1
m  мешавад. ин энергия бо интенсивияти рӯшноӣ 

алоқаманд набуда, бо катод афтидаистода частотаи рӯшноӣ пайвасти хатти 

шуданаш мебошад.  

3. Барои ҳар як материали фотокатод ягон частотаи сарҳади ч мавҷудки, 

аз ин частота паст буда частотаҳо ҳодисаи фотоэффект ба миѐн намеояд. 

Қиймати ч бо интенсивияти рӯшноӣ ва равшан кардани катод алоқаманд 

намешавад.  

Дар ҷадвал барои баъзи металлҳо қийматҳои кори баромад A (электрон-

волтҳо) ва барои ҳамин металлҳо сарҳади сурхи фотоэффект 0 (микронҳо) 

оварда шудааст.  

Ҷадвали 4.1 

Металл  0 (mk) A (eV) 

Платина  

Волфрам  

Руҳ  

Торий  

Натрий  

Сезий  

Плѐнкаи сезий бо рӯяи волфрам 

гузошташуда 

0,235 

0,276 

0,290 

0,364 

0,552 

0,620 

 

0,913 

5,29 

4,50 

4,19 

3,41 

2,25 

1,89 

 

1,36 

 

Аз ҷарвали 4.1дида мешавад, ки дар рӯяи волфрам буда плѐнкаи сезий бо 

таъсири нурҳои инфрасурх фотоэффект пайдо мегардад, дар натрий 

фотоэффект бо чашм дидашаванда ва бо таъсири нурҳои ултрабинафша, дар 

руҳ бошад бо таъсири ултрабинафша пайдо мешавад.  

 Соҳаҳои корбари ҳодисаҳои фотоэффект дар 

амалиѐт. Дар асоси ҳодисаи фотоэффекти беруна 

фотоэлементҳои вакууми сохта шудааст. (нақшаи 4.5). 

Дар нақшаи 4.5 схемаи фотоэлементи вакууми оварда 

шудааст. Дар даруни баллони шишагин вакуум пайдо 

кардашуда рӯяи даруниаш қавати металли гузошта шуда 
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буда, ин қават K – вазифаи катодро мебозад. A – анод бо шакли ҳалқаи 

металли буда, дар маркази баллон ҷойгирифтааст. G – галванометр дар 

фотоэлемент пайдо шаванда фотоҷараѐнро месанҷад.  

Бисѐр вақтҳо дар фотоэлементҳои ҳозира K – бо намуди катод сезий-

сурманок, ѐки сезий-оксигени катодҳо кор бурда мешавад. ин намуд 

катодҳоро фоточентизиаш баланд аст. Гидрогени-сезинок дар фотоэлементҳо 

инфрасурх ва бо таъсири рӯшноӣ ба чашм намоянда фотоэффект пайдо 

мешавад. Фотоҳискуниӣ ин намуд фотоэлемент бо рӯшноӣ 20-80 mkA/lm. 

Сурмави-сезинок K – бо чашм дидашаванда фотоэлементҳои катоди ва ба 

таъсири рӯшноӣ ултрабинафша фотоэффект бо миѐн меояд. Фотоҳискуниӣ 

ин намуд фотоэлементҳо 50-150 mkA/lm. 

Дар баъзи ҳолатҳо барои барзиѐд кардани ҳиссиѐти фотоэлементҳоро бо 

рӯшноӣ онро бо 10
–2

 mmNg фишор гази аргон пур мекунанд. Дар ин намуд 

фотоэлементҳо фотоэлектронҳо бо атоми гази аргон задухурд карда, дар 

натиҷаи гази аргонро ионнок кардан фотоҷараѐн пурқувва мегардад. 

Фотоҳискуниӣ газ пуркардашуда ин намуд фотоэлементҳо тахминан 1000 

mkA/lm мешавад.  

дар нимноқилҳо фотоэффекти даруни ва дар диэлектрикҳо дида мешавад. 

схемаи мушоҳидавиӣ фотоэффекти даруни дар нақшаи 2.6 оварда шудааст. 

Нимноқил бо P – пластинка G – галванометр якҷоя пай дар пай 

бо қутбҳои манба (батарея), пайваст карда шудааст. Аз сабаби 

муқовимати нимноқилҳо калон будан дар занҷир ҷараѐн бисѐр 

хурд мешавад. Аммо ҳангоми равшан кардани пластинкаи - P 

ҷараѐн якдан афзоиш мекунад. Сабаби ин чунин аст, рӯшноӣ аз 

атомҳои нимноқил электронҳоро ҷудо карда мебарорад, ин 

электронҳо дар даруни нимноқил монда, ҷараѐн гузарониӣ онро 

афзоиш медиҳад (муқовимат хурд мегардад).  

Бо ҳодисаи фотоэффекти даруни фотоэлементҳо фотоэлементҳои 

нимноқили гуфташуда ѐки фотомуқовимат гуфта мешавад. Барои баргузор 

кардани ин фотоэлементҳо аз селини қӯрғошими (PbSe), сулфури қӯрғошими  

(PbS), сулфурнок кадмиӣ (CdS) ва аз дигар нимноқилҳо кор бурда мешавад. 

Ҳискуниӣ фотоэлементҳои нимноқили аз ҳискуниӣ фотоэлементҳои вакууми 

100 маротаба зиѐд мешавад. Камбудиӣ фотоэлементҳои нимноқили ҳамин 

аст, ки дигаргуншавиӣ фотоҷараѐн бо дигаргуншавиӣ равшанкуниӣ 

фотоэлемент нисбатан бевақт мемонад. Барои ҳамин ҳам фотоэлементҳои 

нимноқили дастаи тез ҳаракаткунандаи рӯшноӣро ба сабт кардан муносиб 

нест. Аз нимноқилҳо сохташуда фотомуқовиматҳо ҳамчун детектори нурҳои 

инфрасурх кор бурда мешавад, бартариӣ онҳо аз болометрҳои термоҷараѐн 

бисѐр калон аст.  

Дар асоси фотоэффекти даруни сохташуда фотоэлементҳо боз як намудаш 

қавати рӯйпӯши фотоэлементи нимноқили ѐки фотоэлементи венти мебошад. 

Схемаи фотоэлементи венти дар нақшаи 4.7 оварда шудааст. M – пластинкаи 

металли буда, дар болояш тунук P – қабати нимноқили 

гузошта шуда ва G – бо занҷири берунаи галванометри 

барқӣ пайваст карда шудааст. Қисми ҳудуди контакти 

 
нақшаи 4.7 
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металл ва  нимноқилро пӯшонанда B рӯя меояд. Ин қават бо гузаронандаи 

вентили соҳиб шуда, яъни он электронҳоро танҳо аз нимноқилҳо бо самти 

металл мегузаронад. Дар вақти қабати нимноқил равшан карда шудан бо 

асоси фотоэффекти даруна электронҳои озод пайдо мешавад. Бо қисми 

пушонанда ба металл гузашта электронҳо ба қафо ҳаракат карда натавониста 

дар металл заряди барзиѐди манфиро пайдо мекунад. Як қисми 

электронҳояшро гум карда нимноқилҳо бо заряди мусбат соҳиб мешавад. 

Фарқи потенсиалҳои байни металл ва нимноқил пайдо гардида дар занҷири 

фотоэлемент ҷараѐни барқӣро пайдо мекунад. Ҳамин тавр, фотоэлементи 

вентили энергияи рӯшноӣро бо энергияи барқӣ баргардонанда ҳамчун 

гениратори ҷараѐн кор мекунад. Барои фотоэлементҳои вентили аз 

нимноқилҳои селин, галий сулфури, германий, кремний кор бурда мешавад. 

фотоҳискуниӣ фотоэлементҳои вентили байни 2000-30000 mkA/lm масофа 

мешавад. Бо равшаниӣ офтоб равшанкардашаванда коэффисиенти кори 

фоиданоки фотоэлементҳои кремний 12-13% мебошад. Шуморишҳои 

назарий ин коэффисиентро то 22% бардоштанро нишон дод.  

Дар фотоэлементҳо пайдошаванда фотоҷараѐн бо оғиши рӯшноӣ сабаби 

пропорсионал буданаш аз фотоэлементҳо ҳамчун ба сифати асбобҳои 

фотометрики кор бурда мешавад. Масалан, барои ин асбобҳо равшанкуниро 

ҳисобкунак асбоб люксметр мисол шуданаш мумкин. Фотоэлемент 

ҷунбишҳои оғиши рӯшноӣро бо ҷунбишҳои фотоҷараѐн баргардонидан 

имконият медиҳад. Ин бошад дар техника киноҳои овозӣ, телевиденияҳо 

васеъ кор бурда мешавад. Барои телемеханизатсиякуни, автоматикунони, 

моҳияти ҷараѐни коркарда баромадани фотоэлементҳо калон аст. Якҷоя бо 

реле пурқуввакунакҳои электрон қисми асосиӣ дастгоҳи автоматикунониӣ 

фотоэлементҳо башумор меравад. Дар ин ҳангоми ҳис намудани сигнали 

рӯшноӣ фотоэлементҳо коркарда барориӣ гуногун ва дастгоҳҳои хоҷагиӣ 

қишлоқ, коркарди механизимҳои нақлиѐт бо аҳамияти зарурӣ соҳиб аст.     

Аз фотоэлементҳои вентили дар амалиѐт ҳамчун гениратори энергияӣ 

барқӣ кор бурда мешавад. батареяи офтоб гуфта номбар шуда батареяи 

фотэлементҳои кремний дар киштиҳои кайҳони, ракетаҳо барои коркуниӣ 

радиоапаратҳо ҳамчун манбаи барқӣ кор бурда мешавад. коэффисиенти кори 

фоиданоки батерияҳои офтобӣ ҳангоми 20-22% будан, онҳо барои саноат ва 

заруриятҳои дохили (маиши), ҳамчунин манбаи энергияи барқӣ дар қатори 

якум мешавад.  

Назарияи фотоэффект. Қонуни якуми фотоэффектро танҳо дар асоси 

назарияи мавҷӣ фаҳмонидан мумкин аст. Аммо назарияи мавҷӣ қонунҳои 

дуюм ва сеюми фотоэффектро фаҳмонида наметавонад.  

Дар ҳақиқат бо асоси назарияи мавҷӣ ба фотокатод афтидаистода мавҷӣ 

ихтиѐри бо дарози соҳиб буда ҳангоми интенсивияти рӯшноӣ зиѐд шудан 

ҷудо шуда бароянда энергияи фотоэлектронҳо ҳам зиѐд шуданаш зарур буд. 

Аммо нишондодҳои таҷрибаҳо, энергияи фотоэлектронҳо бо интенсивияти 

рӯшноӣ алоқаманд нест.  

Дар асоси назарияи мавҷӣ, барои электрон аз металл ҷудо шуда 

баромадан энергияи заруриро аз ҳар гуна рӯшноӣ гирифтанаш мумкин, яъни 



дарозиӣ мавҷӣ рӯшноӣ аҳамият надорад. Танҳо интенсивияти рӯшноӣ то 

ҳадди имкон калон буданаш зарур. Аз ин, дарозиӣ мавҷӣ аз сарҳади сурх 

калон буда интенсивияти рӯшноӣ чи қадар калон бошад ҳам, ҳодисаи 

фотоэффект рӯй намедиҳад. Баръакс, дарозиӣ мавҷӣ аз сарҳади сурх хурд 

буда интенсивияти рӯшноӣ бисѐр камҷувва бошад ҳам ҳодисаи фотоэффект 

дида мешавад. Беғайрз аз ин, интенсивияти рӯшноӣ заиф афтидаистода 

бошад, бо асоси назарияи мавҷӣ, аз шумораи рӯшноӣ оварда энергия 

электрони металл миқдори энергияи маълумро ҷамъ карда гирифтанаш 

зарур. Ин энергия барои баромадани электронҳо аз металл ҳодисаи 

фотоэффект пайдо гардиданаш зарур аст. Аз нишондодҳои ҳисобот, 

интенсивияташ бисѐр кам буда рӯшноӣ Ach энергияи заруриро барои ҷамъ 

карда гирифтани электрон соатҳо, тамоми рӯз гузашти вақт зарур мешавад. 

Дар таҷрибаҳо бошад афтиши рӯшноӣ бо металл ва байни ба вуҷуд омадани 

фотоэлектронҳо 10
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 секунд гузашти вақт кифоя мешавад, халос.  

Демак, байни назарияи мавҷӣ рӯшноӣ ва ҳодисаи фотоэффект маълум мос 

наояндаҳо вуҷуд дорад. Барои ҳамин ҳам рӯшноӣро ҷараѐни 

электромагнетиӣ беохир гуфта фараз кардан табиати рӯшноӣро пурра акс 

карда наметавонад. Ин фикр соли 1905 барои баргузор кардани назарияи 

кванти рӯшноӣ А.Эйнштейн оварда расонид. Эйнштейн гепотезаи Планкро 

ревоҷ дода, рӯшноӣ ҳамчун бо намуди мубодила баромадан ҳамин тавр бо 

намуди мубодила фурӯ бурда мешавад гуфта шавад, қонунҳои фотоэффектро 

фаҳмонидан мумкин гуфта нишон дод. Бо фикри Эйнштейн, энергияи мавҷӣ 

рӯшноӣ беохир нашуда, балки ҷараѐни мубодилаи дискретиӣ энергия буда, 

онҳо кванҳо ѐки фотонҳо гуфта мешавад. Он гоҳ бо частотааш   буда 

энергияи ҳар як фотони рӯшноӣ чунин мешавад:  

hE  ,     (7) 

Дар ин h – доимиӣ Планк, h=6,6210
–34

 Ҷс. Дар асоси ин тасаввур, ба рӯяи 

металл афтида истода ҷараѐни (оқим), рӯшноӣро  ҷараѐни (оқими), фотоҳо 

гуфта тасаввур кардан мумкин аст. Эйнштейн бо ҳодисаи отоэффект қонуни 

нигоҳдориӣ энергияро кор бурд.  

Бо металл афтида фотони рӯшноӣ бо электрон заду хӯрд карда, энергияи 

h -и худро пурра бо электрон медиҳад. Фотон бо электронҳои озод 

бархӯрдан энергияашро пурра бо электронҳои озод доданаш имконпазир 

мешавад. Бо металл гузариши ҷараѐнро пешбаранда электронҳо, электронҳои 

озод номида мешавад. Аммо электронҳо байни худ ва бо зарядҳои дигари 

панҷараи металл борхӯри мекунад. Барои ҳамин ҳам онҳо дар маъхази 

динамики электронҳои пайвата буда, энергияи фотонро пурра фурӯ бурда 

метавонад. Агар энергияи фотон бо қиймати зарурӣ калон бошад, электрон 

онро дар метал дошта истода қувваҳоро бартараф карда аз металл ҷудо шуда 

мебарояд.  

Оиди тасаввурҳои Эйнштейн, энергияи h фотони рӯшноӣ барои иҷрои 

кори баромади А канда баровардани электрон аз металл ва барои додани 

энергияи кинитеки бо он сарф карда мешавад. Дар ин раванд (ҷараѐн), 

қонуни нигоҳдориӣ энергия амал мекунад, инро чунин навиштан мумкин аст:  



2

2

max


m
Ah  ,    (8) 

Дар муодилаи (8) h – энергияи фотонҳои рӯшноӣ, 
2

2

maxm
 – энергияи 

кинетикиӣ максималиӣ баромади электрон аз металл, me – вазни электрон, A 

– кори баромад. Кори баромад гуфта, қувваҳои электронро дар металл 

доштаистодаро бартараф карда, энергияи сарфшудаи барои аз металл 

баромаданро мегуянд. Крои баромад бо намуди металл ва шакли рӯяи металл 

алоқаманд аст.  

Дар асоси муодилаи (8) энергияи кинетикиӣ фотоэлектрон танҳо бо 

энергияи канда баровардаи фотони рӯшноӣ алоқаманд буда, бо интенсивият 

алоқаманд намешавад.  

Муодилаи (8) барои фотоэффекти беруна муодилаи Эйнштейн гуфта 

мешавад. Сабаби фотоэффекти беруна гуфтанамон дар он аст, ки дар пеш 

овардашуда ҳолатҳо фотоэлектронҳо аз модда бо берун ҷудо шуда мебарояд. 

Дар баъзи моддаҳо бошад, мисол дар нимноқилҳо аз таъсири фотонҳо 

электронҳои дар ҳудуди валенти буда бо сатҳи энергетикиӣ ҳудуди холи 

мегузарад. Бошарофати ин  раванд (ҷараѐн), электрон бо беруни модда 

набаромада, бо даруни он мемонад. Барои ҳамин ҳам ин намуди фотоэффект 

фотоэффекти даруни гуфта мешавад.  

Муодилаи Эйнштейн тамоми қонунҳои фотоэффектро фаҳмонида 

метавонад. Хусусан, аз муодилаи (8) дида мешавад, ки энергияи фотони 

рӯшноӣ аз кори баромади электрон аз металл хурд будан, h <A фотоэффект 

пайдо намешавад. Ин бошад барои фотоэффект рӯй додан мавҷуд будани 

сарҳади сурхро нишон медиҳад. Барои ба миѐн омадани фотоэффект қиймати 

хурди заруриӣ энергияи фотон, дар асоси ифодаи (8), бо қиймати кори 

баромади электрон аз металл баробар шуданаш зарур аст:  

Ah q  ,     (9)  

Аз ин баробари сарҳади сурхи фотоэффект – q ѐфта мешавад, яъни q=A/h. 

Частотаи сарҳади  – ch дар таҷриба шуморида мешавад, кори баромад A 

бошад max=0 будан, бо ѐриӣ муодилаи (8) шуморида мешавад. Аз муодилаи 

Эйнштейн кор бурда, доимиӣ Планк h ро ѐфтан мумкин аст. барои ин 

частотаи рӯшноӣ , A кори баромадро дар таҷриба ѐфтан ва энергияи 

кинетикиӣ фотоэлектронҳоро чин кардан лозим аст. Аз ин шуморидан 

(чинкуни), ва ҳособкуниҳо барои доимиӣ Планк h=6,6310
–34

 Ҷс қиймат ѐфта 

шудааст. Дар асоси ифодаи (9), бо сарҳади сурх афтидаистода интенсивияти 

рӯшноӣ алоқаманд нест, чунки интенсивияти рӯшноӣ адади фотонҳоро 

медиҳад. Энергияи фотон танҳо бо частота пайвасти дорад. Кори баромад 

барои металлҳои гуногун ҳархела мешавад ва якчанд электронволтро дар бар 

мегирад. Дар металлҳои калий, натрий ва мис сарҳади сурхи фотоэффект (бо 

дарозиӣ мавҷ), зарурӣ 551; 543 ва 277 нм баробар шудан кори баромади 

зарурӣ 2,25; 2,28 ва 4,48 еВ ро дар бар мегирад.  

Дар асоси муодилаи Эйнштей электрон танҳо якто фотонро фурӯ мебарад 

гуфта тасаввур мехобад. Аммо барои интенсивияташ бисѐр калон буда 



равшаниҳо қонунҳои фотоэффект қувваи худро гум мекунад. Дар ҳақиқат бо 

рӯшноӣ интенсивияташ бисѐр калон таҷриба бурда шуда истода бошад, бо 

электрони металл бар як вақт дуто фотон афтиданаш мумкин аст. дар ин вақт 

энергияи фурӯбурдашуда бо ҷамъи энергияи ҳар ду фотон баробар аст. Дар 

ин пайдогардида фотоэффектро фотоэффекти бисѐрфотона гуфта мешавад. 

Дар ҳақиқат, сарҳади сурхи фотоэффекти бисѐрфотона бо соҳаи частотаҳои 

хурд (дарозиҳои мавҷи калон), меғеҷад.  

Муваффақияти назарияи кванти фотоэффект яки аз исботҳои намоѐн 

кардани табиати кванти рӯшноӣ мебошад. Баъдтар табиати кванти рӯшноӣро 

дар бисѐр таҷрибаҳо тасдиқ карда шуд.  

Фотонҳо. Фотон – зарраи элементариӣ рӯшноӣ гуфта тасаввур карда 

мешавад. нурафканиши гарми. Ҳодисаҳои фотоэффект бо асоси фаҳмиши 

фотон фаҳмонида мешавад.  

Барои фаҳмонидани ин ҳодисаҳо энергияи рӯшноӣ (яъни, энергияи 

электромагнити) дар фотонҳо муҷассам шудааст, энергияи рӯшноӣ ҳамчун бо 

намуди фотонҳо паҳн мегардад гуфта фикр асос карда гирифта шудааст. 

Пайвастаги байни частотаи ҷунбиш ва энергияи фотон  бо муносибати E=hv  

ѐфта мешавад. Қонуни эквиваленти вазн ва энергия  
2mcE  ,     (10) 

Аз ифода кор бурда вазни фотонро ѐфтан мумкин:  

./ 2

2

chm

hcm

f

f








     (11) 

Аз дуюм тараф, вазни тамоми заррачаҳо бо суъати он якҷоя дар асоси 

назарияи нисбият чунин пайваст аст:  

22

0

/1 c

m
m


 ,    (12) 

Аз ифодаи (12) дида мешавадки, зарра беҳаракат (яъни, =0) намуд будан, 

вазни он m0 баробар мешавад, демак, m0 – вазни заррача дар ҳолати ороми. 

Дар таҷрибаҳо вазни ҳолати ороми бо m0 шуморида мешавад, чунки дар 

баъзи ҳолатҳо <<c (12) муносибат бошад барои зарраҳои бо суръати калон 

ҳаракат кардаистода мос меояд. Он гоҳ барои фотони рӯшноӣ ифодаи (12) чи 

гуна шуданашро бинем. Аз ифодаи (8)  
22

0 /1 cmm  .     (13) 

Барои фотони рӯшноӣ =c. Аз ифодаи (11) қиймати mf  бузургиӣ хатти 

буданаш дида мешавад. барои ҳамин ҳам дар асоси ифодаи (13) вазни фотони 

рӯшноӣ дар ҳолати ороми қиймати m0 бо нол баробар шуданаш зарур аст, 

гуфта хулоса мебарояд. Ёки дигар хел гуем, фотони рӯшноӣ ―истода монад‖, 

тамоми хусусиятҳои он гум мешавад, яъни вазн ва энергияаш ба нол баробар 

мешавад. ―Истодани‖ фотонҳо гуфта, аз тарафи ягон ҷисм фурӯ бурдани он 

фаҳмида мешавад. дар вақти истодан энергияи фотон (вазни бо он эквивалент 

буда) бо ҷисми фурӯбаранда мегузарад. Дар натиҷа энергияи (вазни) ҷисм бо 

равиши мос зиѐд мешавад. Демак, фарқи фотонҳои рӯшноӣ аз дигар 

заррачаҳо (масалан, электрон, протон, нейтрон, атом, молекула ва ғ) дар он 



аст, ки фотон бо вазни ҳолати ороми соҳиб намешавад, яъни дар ҳолати 

ороми вазни он бо нол баробар аст. Демак, фотон ҳангоми ҳаракат кардан 

вуҷуд дошта, он бо энергия, вазн ва импулс соҳиб мешавад, яъни  

энергияаш E=hv;  

вазнаш mf=hv/c
2
; 

импулсаш Rf=hv/c. 

Вуҷуд доштани фотонҳо дар як қатор таҷрибаҳо тасдиқ карда шуд. Яки аз 

ин таҷрибаҳо соли 1922 аз тарафи А.Ф.Иоффе ва Н.И.Доброновҳо гузаронда 

таҷриба аст. Таҷриба чунин: байни қатламҳои конденсатори ҳамвор A ва B 

зарраи мусбат заряднокшуда висмут (Bi) дар ҳолати 

―муаллақ‖ истодааст (нақшаи 4.8), яъни қувваи вазни 

зарра бо зарра муқобил самт таъсир кунанда бо 

қувваи барқи мувозинати мешавад. Яки аз қатламҳои 

конденсатор вазиваи аноди трубкаи рентгениро иҷро 

мекунад.  Оғиши электронҳои интенсивияташ хурд 

бо A анод омада задан, бо асмти он тормоз мехурад. 

Дар натиҷа аз A дар як секунд бо ҳазор наздик 

импулсҳои рентгениро мебарорад. Бо таъсири ин 

нурҳои рентгени зарраи висмут дар давоми 30 дақиқа як маротиба ҷунбида аз 

мувозинат баромадааст. Аз нишондодҳои шуморишҳо, дар давоми вақт (30 

дақиқа) самти зарра якто кванти рентген нурафкани мекардааст. Ин кванти 

рентген бо зарра бархӯрдан, ҳодисаи фотоэффект рӯй медиҳад, яъни аз аз 

зарра электрон ҷудо шуда мебарояд. Аз сабаби электрон ҷудо шуда 

баромадан заряди зарра дигаргун мешавад ва аз вазияти мувозинати 

мебарояд. Ин таҷрибаро ҳамин тавр фаҳмонидан мумкин. Ин таҷриба бо 

характери кванти таъсири нурҳои рентгени бо ҷисм соҳиб буданашро тасдиқ 

мекунад. Агар нурҳои рентгени ҳамчунин мавҷ паҳн мешавад гуфта шавад, 

барои аз зарра ҷудо шуда баромадани электрон заруршаванда энергия бо 

қиймати кори баромадаш расидан ҷамъ шуданаш зарур аст. Дар таҷриба 

корбурда интенсивияти нурҳои рентгени аз асбаби хурд буданаш, ин намуд 

энергия чи қадар вақт гузарад ҳам ҷамъ намешудааст, инро шуморишҳо 

нишон медиҳад. Бо фикри В.И.Вавилов, оғиши рӯшноӣ аз ҷамъи баъзи 

фотонҳо иборат бошад, дар асоси қонунҳои физикаи статистики 

флуктуатсияи фотонҳо дида шуданаш шарт аст. Ин фикр солҳои  1933-1942 

гузаронидашуда таҷрибаҳо тасдиқ карда шуд. Ин бошад рӯшноӣ бо табиати 

фотон соҳиб буданашро шарҳдиҳанда боз як далел мебошад.  

 

Эффекти Комптон. Бо хусусияти корпускуляри соҳиб будани 

микрозарраҳоро тасдиқкунанда яки аз ҳодисаҳо соли 1923 физики амрикои 

А.Х.Комптон кашф карда шуд ва ва бо насаби ӯ эффекти комптон гуфта шуд. 

Ҳодисаи эффекти Комптон дар болои похӯриӣ нурҳои рентгени аз тарафи 

Комптон гузарондашуда таҷрибаҳо ѐфта шуд. Таҷрибаи комптон нурҳои 

рентген ба ядро, камқувва пайвасти электрон бо моддаҳо (графит, парафин ва 

ғайраҳо) пошхӯриашро мушоҳида кардан ба амал ҷори карда шуд.  

 
4.8-rasm 



схемаи таҷриба дар нақшаи 4.9a оварда шудааст. T – нурафканишҳои 

рентгени пайдокардашуда дар трубкаи рентгени F – филтр ва D – diafragma 

yordamida ingichka monoxromatik dasta shakliga keltirilgan holda sochuvchi 

modda kristall P ga tushadi. K – kristallda ma‘lum θ 

burchak ostida sochilgan rentgen nurlanishining 

to‗lqin uzunligi SP spektrograf yordamida 

aniqlanadi. Дар асоси натиҷаҳои таҷриба 

Комптон бо дастаи нурҳои рентгени 

пошхурдашуда дуто дарозиӣ мавҷ буданаш ѐфта 

шуд: дарозиӣ мавҷи нурҳои рентгени аввала –  

ва дарозиӣ мавҷи захираги - '. ' дарозиӣ мавҷ  

 аз дарозиӣ мавҷ бисѐр калон (′>). Қиймати ′ 

кунҷи пошхӯри θ пайвасти дошта, ба табиати 

моддаи пошхӯранда алқаманди надорад (θ – кунҷи байни самти дастаи 

нурҳои рентгенӣ пошхӯрда ва аввала). Фарқи дарозиҳои мавҷи нурҳои 

рентгенӣ афтидаистодаи пошхӯрда ва аввала алоқамандиаш (Δ=′–) бо 

кунҷи пошхӯри ба чунин муносибат ѐфта мешавад: 

22 sin
2

K


      ,    (14) 

дар ин K – доимиӣ Комптон. 

Комптон соли 1923 дар асоси шуморишҳои математик Дж. Дженнсин, 

оиди нурҳои рентгенӣ чунин фикрро пеш бурд: нурҳои рентгенӣ аз оғиши 

фотонҳо ташкил ѐфта, ҳамчун дигар зарраҳо бо импулси доимӣ соҳиб аст. 

Пошхӯриӣ фотонҳо ба электронҳо задухӯрди эластикиӣ байни фотон ва 

электрон аст (фотон – зарраи массааш дар оромӣ ба нол баробар буда). Дар 

натиҷаи эластики пошхӯриӣ фотонҳо бо электронҳо дигаргуншавиӣ ҳодисаи 

дарозиӣ мавҷӣи фотонҳо эффекти Комтон гуфта мешавад.  

Энергияи афтидаистодаи нурҳои рентгенӣ бо электорн аз энергияи 

пайвасти электрон бо атом калон будан эффекти Комтон дида мешавад. Дар 

ин ваҷт электрон озод гуфта шуморида шуданаш мумкин аст. Нурҳои 

рентгенӣ бо электрон задухӯрди эластики кардан маълум қисми импулс ва 

энергияашро ба электрон медиҳад. Характеристикаҳои кунҷи ва энергитикиӣ 

пошхӯриӣ Комптон барои задухӯрди эластики бо қонуни нигоҳдориӣ импулс 

ва энергия ѐфта мешавад.  

 Энергияаш h буда фотони рентгенӣ бо электрон заду хӯрди эластики 

намуда як қисми энергияашро ба электрон додан, энергияаш бо h' кам 

мегардад, дарозиӣ мавҷӣаш бошад ' меафзояд, самти ҳаракаташ дигаргун 

мешавад. Ин гуна ҳодисаро дар асоси назарияи мавҷӣ классики фаҳмонида 

намешавад. Агар фотон аз нуқтаи назари механикаи кванти импулсаш 
h

P


  

буда зарра гуфта ва задухӯрди он бо электрон дар асоси қонуни задухӯрди 

эластики дида шавад, эффекти Комптон дуруст фаҳмонида мешавад. фотон 

дар намуди ором истода электрон эластикӣ пошхӯрдашуда истода бошад. 

Схемаи ин намуд задухӯрд дар нақшаи 2.9б овардашудааст. Энергияи фотон 
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то бо электрон задухӯрд кардан 
fE h  ва импулсаш 

f

h
P

c


  бошад. Энергияи 

дар намуди ормиӣ электрон то задухӯрд 2

0eE m c  ва импулсаш Pe=0 бошад. 

Дар задухӯрд фотон маълум як қисми энергияашро бо электрон медиҳад. Дар 

натиҷа баъди задухӯрд электрон бо 2

eE mc  энергия ва P'=m импулс соҳиб 

мешавад (дар ин ифода 0

2

2
1

m
m

c






). Баъд аз задухӯрд фотон fE h   энергия 

ва 
f

h
P

c

 
   импулс соҳиб мешавад. дар ин импулс ва энергияи фотони 

пошхӯрдашуда аввал афтидаистода импулс ва энергияи фотон хурд мешавад, 

дарозиӣ мавҷиаш калон мешавад.  

Дигаргуншавиӣ дарозиӣ мавҷ аз сабаби задухӯрди эластики дар шакли 

оромӣ буда электрон ва фотон барои ѐфтани  қонунҳои нигоҳдориӣ 

импулс ва энергияро чунин навиштан мумкин:  
' '

f e f eE E E E   ,    (15) 
' '

f f eP P P  ,     (16) 

Ифодаҳои (15) ва (16) якҷоя ҳал кардан дар задухӯрди эластикиӣ фотон 

электрон дигаргуншавиӣ дарозиӣ мавҷи фотон  ро ѐфтан ифода ба миѐн 

меояд:  

2

0

2 sin
2

h

m c


  .    (17) 

Ҳангоми ифодаҳои (14) ва (17) ро тақосонидан  
0

h
K

m c
  буданаш дида 

мешавад. K – дарозиӣ мавҷи Комптониӣ электрон гуфта мешавад. Комптон 

дар таҷрибаҳои гузарондааш дарозиӣ мавҷи электрон буда 
0

h
K

m c
  бузургиро 

чин намудан муваффақ шуд. Қиймати ѐфташудаи K дар таҷриба K=2,4310
–10

 

m.  Дар таҷрибаҳо дарозиӣ мавҷи Комптониӣ электрон K аз дарозиӣ мавҷи 

нурафканиши рентгени хурд буданаш нишон дода шуд. Бо ифодаи (17) 

натиҷаҳои гирифташуда бо натиҷаҳои таҷриба мос меояд. Ин бошад дуруст 

будани тасаввурҳо оиди хусусияти корпускуляри соҳиб будани мавҷҳои 

электромагнитиро  исбот дида мешавад. 

Электронҳои Оже. Нурҳои рентген аз модда гузаштан бо электронҳои 

атоми модда байни худ таъсир мекунад. Эҳтимолияти ин намуд таъсири 

байни якдигар пошхӯриӣ нурҳои рентгени, дар фурӯбари фотоҷараѐн калон 

мешавад. Дар ҳодисаи фотоэффект бо қабати фотоэлектрон ва жлектрони 

даруна ҷои холиаш пайдо гардида атом ба миѐн меояд. Ҷои холи аз қабати 

болои электрони гузашта электрон задухӯрд мекунад. Дар ин гузаришҳо бо 

энергияи маълум соҳиб буда нурафканиши рентгени характеристики 

мебарояд ѐки энергияи ин нурафканиш бо электрони қабати берунаи атом 

дода мешавад. энергия гирифта электрони дар қабати беруна аз атом ҷудо 

шуда мебарояд. Ин намуд ҷараѐн эффекти Оже гуфта мешавад. Аз атом 

ҷудошуда электронҳо бошад электронҳои Оже номида мешавад. 



Электронҳои Оже аз сабаби фотоэффект энергияи атомҳои бедоршударо бо 

маълум дараҷа гирифта меравад. Эффекти Оже, дар намуди гузаришҳои 

электромагнети маън кардашуда, масалан дар гузаришҳои О-О пурра намоѐн 

мешавад.  

Дар эффекти Оже бо ҷои атоми одди ионнокшуда ду маротиба 

ионнокшуда атом пайдо мегардад. Бо ҷои холи мондаи қабати K гузариши 

электрон аз қабати L энергияи квантиӣ нурафканиши рентгенӣ h=EK–EL 

мешавад. дар қабати холи мондаи L аз қабати M электрон гузаштанаш 

мумкин аст. Он гоҳ энергияи квантиӣ нурафканиши рентгенӣ h=EL–EM 

мешавад. 

Дар нақшаи-2.10 бо натиҷаи фотоэффект электрон гум кардаи қабати атом 

K пайдошавиӣ квантҳои рентгенӣ ва электронҳои Оже нишон дода шудааст. 

Дар нақшаи -4.10a энергияи электрони аз қабати L бо қабати K ҷои холи 

гузашта h1=EK–EL буда пайдошавиӣ 

квантҳои рентгенӣ акс дода шудааст. Агар 

дар қабати L ҷойи холи бошад, бо ин ҷой  

энергияи гузариши электрон аз қабати M 

h2=EL–EM буда кванти рентгенӣ пайдо 

мегардад. (нақшаи-4.10б). Аммо ба ҷойи 

пайдо гардидани кванти рентгенӣ бо ҷойи холигиӣ қабати L аз қабати M 

электрон мегузарад, энергияи зиѐдати бошад ҳамчун кванти рентгенӣ 

бароварда нашуда, балки бо электрони қабати N дода мешавад ва ин электрон 

аз атом канда мешавад (нақшаи-4.10c). Ин электрон электрони Оже буда, 

энергияи он чунин ѐфта мешавад: 

NML EEEE  . 

Демак, барои пайдо кардани ҳодисаи фотоэффекти нурҳои рентгенӣ як 

маротиба ва ду маротиба ионнок гардида атомҳо, нурҳои рентгениӣ 

характеристики ва электронҳои Оже пайдо мешавад.  
 

Саволҳои назорати 

1. Пайдошавиӣ нурафканиши рентгениӣ тормозшавиро фаҳмонед.  

2. Спектри нурафканиши рентгениӣ тормозшави ва хати каҷи спектр чиро 

ифода мекунад?  

3. Сарҳади мавҷи хурди мин  спектри рентгенӣ дар тормозшави ва байни 

қувваи суръатдиҳанда U пайвастаги бо чи гуна ифода шарҳ дода 

шудааст? 

4. Вуҷуддориӣ сарҳади мавҷи кӯтоҳ аз чи гуна хоссаи нурафкани омада 

мебарояд? 

5. Максимуми хати каҷи спектри нурафканиши гармӣ дар кадом вақт бо 

самти дарозиӣ мавҷӣ кӯтоҳ шитоб мекунад? 

6. Ҳодисаи фотоэффект чи гуна ҳодиса ва он аз ҷониби ки кушода 

шудааст?  

7. Қонунҳои Столетовро фаҳмонед.  

8. Ифодаи сарҳади сурхи фотоэффект чи гуна ва моҳияти он аз чи иборат 

аст?  

 
Нақшаи-4.10 



9. Ифодаи Эйнштейнро нависед ва онро эзоҳ диҳед.  

10.  Ҳодисаи фотоэффект дар чи гуна электронҳо пайдо мешавад?  

11.  Эффекти Комптон чи гуна ҷараѐн ва ин ҷараѐнро ки кадом вақт 

мушоҳида кардааст? 

12.  Эффекти комптон дар чи гуна электронҳо пайдо мегардад?  

13.  Қонунҳои нигоҳдориӣ импулс ва энергияро бо пошхӯриӣ Комптон 

нависед ва фаҳмонед.  

14.  Дигаргуншавиӣ дарозиӣ мавҷ дар пошхӯриӣ Комптон бо кадом ифода 

шарҳ дода мешавад?  

15.  Нурҳои рентгениӣ характеристики чи гуна пайдо мешавад ва табиати 

онҳо чи тавр аст?  

16.  Пайдошавиӣ электронҳои Ожеро фаҳмонед.  

17.  Дар амалиѐт ҳодисаи фотоэффект чи тавр кор бурда мешавад?  



МАЪРЎЗАИ -IV (2 соат) 
Хусусиятҳои мавжии микро ва макрозарраҳо. Гипотезаи де-Бройл. 

Хусусиятҳои мавжҳои де-Бройл. Дар тажриба тасдиқ шудани гипотезаи де-

Бройл. Тажрибаҳои Девисон-Джермер. Тажрибаҳои Томсон ва 

тартаковский. Фаҳмиши статистикии мавжҳои де-Бройл. Муносабати 

номуайяни. 

Нақша: 

 

1. Хусусиятҳои мавҷи микро ва макрозарраҳо.  

2. Гипотезаи де-Бройл.  

3. Хусусиятҳои мавҷҳои де-Бройл.   

4. Хусусияти эҳтимолияти мавҷҳои де-Бройл.  

5. Таъсири таҷриба бо шакли микрозарра.  

6. Суръати фазави ва мавҷҳои ҳамвор.  

7. Суръати гуруҳи ва бастаи мавҷҳо.  

8. Камбудиҳои гипотезаи бастаи мавҷ.  

9. Қоидаи кванти (миқдор). 

10.  Дарозиҳои мавҷи де-Бройли микрозарраҳо.  

11.  Тавсифи гипотезаи де-Бройл дар таҷрибаҳо.  

12. Таҷрибаҳои Девисион ва Ҷермер. 

13. Таҷрибаҳои Томсон ва Тартаковский. 

14. Тавсифи статистики мавҷҳои де-Бройл. 

15. Муносибатҳои номуайяни. 

 

Хусусиятҳои мавҷи микро ва макрозарраҳо. Дар механикаи кванти 

омӯхташаванда намунаҳоро (микрозарраҳо – электрон, протон, нейтрон, 

ядро, атом ва ғайраҳо.) ченаки хаттиаш дар тартиби 10
–8
10

–15 
м аст. Агар 

зарра бо суръати c ҳаракат намояд, ба механикаи кванти 

норелятивистики кор дида мешавад. Дар болои микрозарраҳо 

гузаронидашуда таҷрибаҳо ҳаминро нишон дод, ки микрозарра, мавҷ ҳам 

ба хоссаи зарра соҳиб аст. Хоссаи мавҷ дар вақти паҳншавиӣ онҳо 

(интерфренсия, ҳодисаҳои дифраксия), хоссаи зарра бошад таъсири байни 

зарраҳо (фотоэффект, комптон эффект ва ғайраҳо) намоѐн мешавад. Бо 

чашм дидашаванда зарраҳо микрозарраҳо гуфта мешавад. Байни микро ва 

макрозарраҳо муҳим фарқ нест. Дар зарраҳо хоссаҳои мавҷ намоѐн 

шуданаш бо ҷараѐни паҳншавиӣ зарраҳо пайдо шаванда дарозии мавҷ аз 

ченаки пошхӯриӣ зарраҳо ба намунаҳо калон буданаш зарур, яъни d 

буданаш талаб карда мешавад. Дар ин d – ченаки намуна,  – дарозиӣ 

мавҷи зарраи паҳншудаистода. Дар вақти d будан ҷараѐни паҳншавиӣ 

зарра хоссаи мавҷиаш намоѐн мешавад ва дар ин қонунҳои механикаи 

квантиро тадбиқ кардан хоҳиш карда мешавад. Дарозиӣ мавҷ дар ҳаракати 

микрозарраҳо бисѐр хурд буда, онро ӣа назар нагирифтан мумкин аст. Бо 

мақсади ѐфтани бо хоссаи мавҷ соҳиб будани микрозарра аз тарафи 

Девидсон ва Ҷермерлар гузаронидашуда таҷрибаҳо дарозиӣ мавҷи де-

Бройли электронҳо =1Å тартиб буд. Электронҳо бо атомҳои гиреҳи 



панҷараи кристали пош мехӯрад. Масофаи байни гиреҳҳои панҷараи 

кристали бо тартиби d1Å аст. Барои ҳамин ҳам дар таҷрибаҳои Девидсон 

ва Ҷермер дифраксияи электронҳо аниқ намоѐн мешавад. Ҳангоми зиѐд 

кардани энергияи зарра, дарозиӣ мавҷи онҳо кам мешавад. Энергияаш то  

1 GeV суръат додашуда электронҳоро дарозии мавҷаш бо тартиби =10
–13 

см мешавад. Ҳангоми пошхӯриӣ ин намуд электронҳо бо кристалҳо 

хоссаҳои мавҷаш дида намешавад, чунки масофаи байни гиреҳҳои 

панҷараи кристали d1Å=10
–8

см, яъни d. Аммо агар ченаки ҳамин 

электронҳо d10
–13

см буда намунаҳо пош хӯрад, хоссаҳои мавҷи онҳо 

намоѐн мегардад. Барои ҳамин ҳам ченакаш R10
–13

см буда ядроҳо ва 

нуклонҳо сохташро омӯхтан энергияи электронҳо аз 1 GeV зиѐд энергия 

суръат мегирад.  

Вазнаш 1мг ва суръаташ 1мк/с буда микрозарраро (масалан, зарраи чанг) 

дарозиӣ мавҷашро шуморидан мумкин:  

sm
m

20

43

27

106,6
1010

106,62 
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Аз ин дарозиӣ мавҷи макрозарраҳоро башумор нагирифтан дараҷа хурд 

буданашро дидан мумкин. Ин намуд макрозарраро хусусияти мавҷаш намоѐн 

намешавад.  

Гипотезаи де-Бройл. Пайдо кардани ҳодисаҳои дифраксия ва 

интерфренсиям рӯшноӣ, бо хусусияти мавҷ соҳиб буданашро тасдиқ 

мекунад. Дида шудани рӯшноӣ дар ҳодисаҳои фотоэффект ва комптон 

эффект онро бо хусусияти корпускуляр (зарра) соҳиб буданашро нишон 

медиҳад. Ҳамин хел карда, рӯшноӣ дар як вақт бо хусусиятҳои мавҷ ҳам 

корпускуляр, яъни бо хусусияти дуализми зарра-мавҷ соҳиб буданаш ѐфта 

шудааст. Ин хусусиятҳо якдигарро истисно намекунад, балки якдигарро 

яклухт мекунад. Бо хусусияти корпускуляри ва мавҷ соҳиб шудани рӯшноӣ 

вақтҳои дуру дароз мушоҳида нашуд. Баъд аз ѐфташудани бо хусусияти 

корпускуляри соҳиб будани мавҷҳои электромагнити зарраҳо ҳам бо 

хусусияти мавҷ соҳиб гуфта савол ба миѐн меояд. Бо ин савол яки аз 

асосгузорони назарияи механикаи квантӣ физики франсуз Луи де-Бройл  

ҷавоб дод. Дуализми де-Бройл натанҳо хусусият оиди ҳодисаҳои оптики 

набуда, балки бо аҳамияти универсали соҳиб гуфта фикрро пеш бурд.  

Де-Бройл соли 1924 тамоми зарраҳои модди якҷоя бо хусусиятҳои 

корпускуляри соҳиб буданаш бо хусусияти мавҷ ҳам соҳиб гуфта гипотезаи 

худро таклиф кард. Акнун муносибатҳои пайвасти хусусиятҳои мавҷ ва 

корпускуляри зарраро баровардан зарур буд. Де-Бройл мавҷ ва корпускуляр 

манзараҳоро аз якум бо дуюмаш қоидаҳои гузаришро ҳамчун зарраҳои модди 

тадбиқ кард. Дар фазои озод бо суръати доими   ҳаракаткардаистода вазни 

m зарраи модди (масалан, электрон) мавҷуд бошад. Зарра дар манзараи 

корпускуляр бо энергия E ва импулс P характеронида мешавад, дар манзараи 

мавҷ бо частота  ва дарозиӣ мавҷ  ѐфта мешавад. Агар манзараҳои мавҷ ва 

зарра якто намунаро ҷиҳатҳои гуногунаш бошад, он гоҳ онҳоро характернок 

кунанда байни бузургиҳо пайвастаги ба муносибатҳо ифода карда мешавад:  



hЕ  ,              (1) 



h
р  ,     (2) 

ѐки 

Е ,     (3) 

kP  .     (4) 

Дар ин формулаҳо h – доимии планк, h=6,6210
–34

Js  

ѐки 

sJ
h

 341005,1
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 , 

P – импулси зарра, E – энергияи зарра,  – доимии частота, =2;  – 

частотаи хатти,  – дарозии мавҷи де-Бройл, k – вектори мавҷ.  

Қиймати абсалюти k : 



1
k ,     (4a) 

аз ифодаи (2): 

hkP
P

h
 ; .    (4b) 

Барои зарраҳои дар ҳолати ороми будаи вазнаш бо нол баробар P=m, 

барои суръатҳои хурд m дигаргун нашаванда аст. Барои бо суръати рӯшноӣ 

мушоҳидашаванда суръатҳо вазни релятивистики  
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 ,    (5)  

дар асоси ифода бо суръат алоцаманд мешавад. Дар ифодаи (5) m – вазни 

зарра дар ҷараѐни ҳаракат, m0 – вазни зарра дар ҳолати ороми,  – суръати 

зарра, c – суръати рӯшноӣ. Дарозиӣ мавҷи де-Бройл барои зарраҳои дар 

ҳолати ороми вазнаш ба нол баробар буда  




m

h
 .     (6) 

Ҳамин тавр, гипотезаи де-Бройлро чунин таъриф додан мумкин: бо вазни 

m ва энергия E соҳиб буда зарраи модди ба хусусияти корпускуляри соҳиб 

буданаш бо хусусияти мавҷ ҳам соҳиб аст. Пайвасти хусусиятҳои мавҷи ва 

корпускуляриӣ зарраҳо ифодаҳои (1), (2) ѐки (3), (4) ифодаҳои де-Бройл 

гуфта мешавад.   

Хусусиятҳои мавҷҳои Де-Бройл. Дар вақти ҳаракати микрозарраҳо бо 

мавҷҳо ифода карда шудан, паҳншавиӣ онҳо ба миѐн меояд. Паҳншавиӣ 

фотонҳо, яъни рӯшноӣро бо кунчи частотаи  ва вектори мавҷ k паҳншавиаш 

мавҷи ҳамвор ифода карда мешавад:  
)(),( krtiAetr   ,     (7) 

Дар ифодаи (7)   ва k ро дар асоси (3) ва (4) энергия E ва бо импулс P иваз 

кардан, (7) ро чунин навиштан мумкин: 
( )

( , )
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 ,     (8) 



Дар (8) 1i  адади комплекс, A – амплитудаи мавҷ, E – энергияи мавҷ, P – 

импулси зарра. 

Дар ифодаи (8) овардашуда функсияи мавҷи фотон мавҷи рӯшноӣ аст. 

барои зарраҳо бошад ифодаи (8) мавҷи ҳамвори де-Бройл гуфта мешавад.  

Дар механикаи квант функсияи мавҷ ―фуксияи пси‖ гуфта мешавад. Мавҷҳои 

де-Бройл паҳн мешавад, ҳодисаҳои интерференсия ва дифраксияро пайдо 

мекунад.  

Хусусияти эҳтимолияти мавҷҳои де-Бройл. Хусусияти мавҷи зарраҳо 

якбора дар як вақт бисѐр адад шуда, ҳаракат карданаш намоѐн мешавад, 

гуфта фикр ба миѐн омаданаш мумкин. Аммо ин хел нест. Аз тарафи олимон 

Биберман, Шушкин ва Фабрикант гузаронидашуда таҷрибаҳо электронҳо 

пошхуранда бо пластинкаи метали тунук гузаронида шудааст ва ҳар як 

пошхӯрда электрон дар фотоплѐнка сабт карда шудааст. Электронҳо дар 

нуқтаҳои гуногуни фотопластинка афтидааст, дар як назар электронҳо яклухт 

дар фотопластинка бетартибона тақсимшуда барин дида мешавад. Аммо аз 

бисѐр адада пошхӯрдашуда электронҳо тасодифан тақсимгардида дидемки, 

бо фотоплѐнка афтида электронҳо тахминан тақсим нашуда, балки 

интенсивиятро максимум ва минумумашро пайдо мекунад. (нақшаи-5.1б), 

шакли онҳо бо ифодаҳои дифраксиони шуморида шуданаш мумкин. 

Ҳаракати ҳар як электрони алоҳида бо манзараи дифраксиони мушоҳида 

шуданаш дида шуд. Мавҷҳои де-Бройл ва байни фотон, мавҷи рӯшноӣ ва 

пайвастагиӣ байни фотонро чи тавр фаҳмонидан мумкин гуфта савол ба миѐн 

омад. Бор дар ифодаи (8) амплитудаи мавҷи де-Бройл A-ро бо ҷои маълуми 

фазо амплитудаи эҳтимолияти ѐфтани зарра гуфта нигоҳ карданро пешкаш 

намуд. Ибораи амплитудаи эҳтимолият гуфтаро бо чунин маъно фаҳмидан 

зарур аст, ки дар ин амплитудаи мавҷи эҳтимолияти ѐфтани зарра бо A не 

балки квадрати модули амплитуда бо |A|
2
 ѐфта мешавад.  

Хоссаи эҳтимоли мавҷҳои де-Бройл дар 

дифраксияи дастаи электронҳои интенсивияташ 

хурд буда ҳам намоѐн мешавад. Ҳаракати ҳар як 

электронҳои алоҳида бо манзараи дифраксия ѐфта 

мешавад, аммо барои ѐфтан бо эҳтимолият назар 

карда мешавад. Ҷои афтидани электронҳои 

алоҳидаро бо фотоплѐнка аз пеш гуфтан имконпазир аст. Аммо бо афзоиши 

адади пошхӯриӣ электронҳо тақсимшавиӣ онҳо аз қонуни тақсимшави 

эҳтимолият, яъни аз |A|
2
 бисѐр кам фарқ мекунад. Маънои эҳтимолияти 

фуксияи  баъзан нодуруст фаҳмида мешавад. Дар асоси физикаи классики 

микрозарра доимо дар як ҷой мешавад, аммо ин ҷой ба мо маълум нест, 

фуксияи мавҷ бошад эҳтимолияти ѐфташавиӣ микрозарраҳоро дар нуқтаҳои 

гуногуни фазо нишон медиҳад, гуфта нигоҳ кардан мумкин. Ин намуд дар 

назарияи кинетики классикиӣ газҳо дида мешавад. Дар ин назария дар вақти 

маълум ҳар як зарраро ҷояш ҳаст, аммо адади зарраҳо бисѐр, ҳаммашро 

мушоҳида карда намешавад, барои ҳамин эҳтимолияти тақсимшавиӣ онҳоро 

шуморидан мумкин аст. Ин гуна фикр бошад бо ҳодисаи интеференсия зид 

мебошад. Дар асоси принсипи Гюгенс аз нуқтаи зарра истода омада истода 

 

5.1-расм 



мавҷро бо рӯяи якдигар афтиданашро дидан бо маъно соҳиб нест. 

Шуморишҳои интерференсиони баробар ҳуқуқиӣ тамоми нуқтаҳо ѐки дар 

таҷриба ҳар ду сӯрохиро баробариашро ба назар мегирад. Дар физикаи квант 

тасаввурҳои модел ҳамчун физикаи классики рол мебозад. Аммо, агар аз 

ҷиҳати тасаввурҳои модел нигоҳ карда шавад, фуксияи  дар асоси 

амплитудааш электронро дар фазо рангкардашуда тасаввур кардан мумкин. 

Агар электрон бо модда таъсир кунад, он ҳамчун дар як нуқта ―ҷамъшуда‖ 

яклухт таъсир мекунад. Баъд аз таъсиркуни электрон аввала бо функсияи   

ифода карда намешавад. Акнун тақсимшавиӣ он бисѐр хурд шуда, дар 

ҷойҳои сиѐҳ шудаи фотоплѐнка аз нол фарқ кунанда мешавад. Ин хел 

рангомези барои чи дар обектҳои классики дида намешавад? Барои чи 

электрон аз дуто сӯрохи мегузарад, тӯби футбол якдан дар ду дарвоза шуда 

наметавонад? Бо ин савол чунин ҷавоб додан мумкин аст: ҳаракати тӯбро 

шарҳдиҳанда дарозиӣ мавҷи де-Бройл аз чинаки тӯб бисѐр хурд. Барои ҳамин 

тӯбро рангкардашуда гуфта нигоҳ карда намешавад ва ҳодисаи дифраксияро 

мушоҳида кардан мумкин нест.  

Дар механикаи классики бо траектория соҳиб шудани электрон яки аз 

хоссаҳои он мебошад. Зарра ҳангоми дар як ҷои маълум будан, дар дигар 

ҷойҳо шуда наметавонад. Дар оптикаи мавҷи классики, баръакс, мавҷ дар як 

вақт дар бисѐр ҷойҳои фазо шуда метавонад. Дар асоси тасаввурҳои назарияи 

кванти микрозарраҳо ҳамчун мавҷ дар як вақт бо бисѐр нуҷтаҳои фазо шуда 

метавонад. Барои ҳамин ҳам микрозарраҳо (электрон, протон, фотон ва 

ғайраҳо) бо траектория соҳиб шуда наметавонад. Аммо дар микрозарраҳо 

характеристикаи зарраҳои классики буда фаҳмишҳои заряд, вазн ва  энергия 

нигоҳ дошта мешавад.  

Таъсири таҷриба бо шакли микрозарра. Дар болои дифраксияи 

электронҳо гузаронидашуда таҷрибаҳо аз сӯрохи гузашта ҳар як электрон бо 

фотопластинка сабт карда мешавад ва дар фотопластинка ягон кристали 

кумуш бромидро сиѐҳ мекунад. Аз ин электронҳо ягонтояш бо кумуш 

таъсиррасони кунад бо шакли манзараи дифраксиони дар фазо 

рангкардашуда мешавад. баъд аз таъсир кардан он акнун рангнакардашуда, 

яъни дар як нуқтаи аниқи пластинка мешавад. Демак, функсияи  электрон 

дар натиҷаи таъсиркуни дигаргун мешавад. Он вақт намуди аввалаи зарра аз 

таҷриба набуда, балки намуди баъди таҷриба ѐфта мешавад. Бо роҳи ѐфтани 

сиѐҳшавиӣ кумуш баъди таъсиркуниӣ электрон ба пластинка дар кадом ҷой 

будани онро дониста гирифтан мумкин аст. То таъсиркуни намуди зарра бо 

манзараи мураккаби дифраксия ифода карда шуда бошад ҳам, дар ин таҷриба 

он мушоҳида карда намешавад. Инро баъд аз сӯрохи гузаронидан мушоҳида 

кардани тақсимшавиӣ адади калони электронҳо донистан мумкин мешавад. 

Дар физикаи микрозарраҳо ҳар кадом таҷриба, барои зарраҳо ягон 

навигариро донистан ҳаракат кардан шакли микрозарраҳо, онҳоро фуксияи 

мавҷиашро дигаргун мекунад. Дар микродунѐ бо намунаи асбобҳои чинакиро 

санҷидан таъсираш бисѐр хурд шуда, дар физикаи классики ин таъсирро 

башумор гирифтан мумкин. Дар микродунѐ бошад ин таъсир калон буда бо 

як аҳамият соҳиб мешавад.  



Суръати фазави ва мавҷҳои ҳамвор. Аз курси оптика маълумки,  – 

частотаи доирави ва k – вектори мавҷ соҳиб буда мавҷи ҳамвор бо шакли 

комплекс ба чунин функсия ифода карда мешавад:  
)(),( krtiAetr   , 

Дар ин ифода  A –амплитудаи мавҷ. 

Агар ифодаи де-Бройл E=ћ ва P=ћk башумор гирифта шавад, бо  P импулс 

ва E энергия соҳиб буда хусусияти мавҷи микрозарраҳо чунин функсияи 

мавҷи ҳамвор ѐфта мешавад:  

)(

),(
rPEt

i

Aetr


  ,     (9) 

Сургати фазавиӣ мавҷ гуфта, тамоми нуқтаҳои мавҷ бо фазаи доими 

ҳаракат кардаистода суръат гуфта мешавад. Агар тири x бо  P вектор равона 

карда шуда бошад, шарти доимиӣ фаза:  

constPxEt       (10) 

мешавад. Суръати фазавиӣ мавҷҳои де-бройл ифодаи (3.10) ро бо вақт 

дифференсиалкуни шуморида мешавад:  

0
dt

dx
PE ,      (10a) 

аз (10a) 
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Дар ифодаи (11)  – суръати зарра, c – суръати рӯшноӣ. Аз сабаби <c  будан 

суръати фазавиӣ мавҷҳои де-Бройл аз суръати рӯшноӣ калон мешавад. Аммо 

ин гуна натиҷа аз суръати рӯшноӣ калон суръат буданашро таъқидкунанда бо 

фаҳмишҳои назарияи нисбият зид шуда наметавонад. Чунки назарияи 

нисбият бо ҳаракати суръат барои ҷараѐнҳои кӯчонидани вазн ва энергия 

дуруст аст. Суръати фазави бошад бо кӯчонидани суръати вазн ва энергияи 

зарра алоқаманд набуда суръат мебошад. Кӯчонидани энергия ва вазни 

зарраро бо суръати худаш характеронида мешавад. суръати худи зарра бо 

суръати гуруҳиӣ мавҷҳои де-Бройл ѐфта мешавад.  

Суръати гуруҳи ва бастаи мавҷҳо. Аз мавҷҳои ҳамвор гурӯҳи мавҷҳоро 

сохтан мумкин, яъни адади мавҷ k хурд масофа буда ҷамъи мавҷҳоро сохтан 

мумкин аст. Дар намуди сари намуди зарраҳо ба болои якдигар афтида бо 

мавҷҳои монохроматики ҳамвори бисѐрадада ифода карда мешавад. ҳар яки 

ин мавҷҳо бо суръати худ ҳаракат мекунад. Частотааш гуногун буда мавҷҳои 

ҳамвор пайваст шуданаш пайдо гардида ва аниқ бо як максимум амплитуда 

соҳиб буда гуруҳи мавҷҳо бастаи мавҷ гуфта мешавад. Бастаи мавҷ ҳамин 

тавр система аст, ки дар қиймати маълуми вақт дар соҳаи хурди фазо 

мавҷҳо якдигарро пурқувва мекунанд. Берун аз ин соҳа бошад майдони мавҷ 

бо нол баробар мешавад. Ин намуд бастаи мавҷ худди зарра мебошад. 

Частотаи бастаи мавҷ 0 ва амплитудааш A(k) бударо якто мавҷ гуфта нигоҳ 

кардан мумкин аст. Бастаи мавҷ бо суръати гурӯҳи ҳаракат мекунад. Бастаи 



мавҷ, яъни гурӯҳи мавҷҳоро бо чунин фунсияи мавҷ ифода кардан мумкин 

аст:  
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Амплитуда A(k) масофаи кӯтоҳи ададҳои мавҷ (k0–, k0+) аз нол фарқ 

мекунад, дар ифодаи (12) зарбшавандаи 1/2 бо интегралҳои Фуре қабул 

кардашуда ишораҳо дуруст омаданаш навишта шудааст.  

бо гузашти вақт шакли бастаи мавҷ ва чинакаш дигаргун мешавад. Аз 

дигаркунандаҳои Фуре омада баромада намуд дар фазо барои дарозиӣ бастаи 

мавҷ ба чунин хулоса омадан мумкин: Дар ифодаи (12) бо амплитуда A(k) 

адади мавҷ чи қадар ба интервали хурд аз нол фарқ кунад, ҳамин қадар 

ченаки фазовиӣ бастаи мавҷ калон мешавад. дар 

нақшаи 3.2 t=0 будан вақт бастаи мавҷ акс карда 

шудааст. Хати Пунктир амплитудаи мавҷ дар 

координатаи x буданашро нишон медиҳад. Аз 

нақша дида мешавад, ки бастаи мавҷ дар қисми 

хурди тири x ғафс шудааст. Бастаи мавҷ дар як 

ҷой намеистад, балки ҳар як максимумаш (бо 

хати ғафси каҷ нишон дода шудааст) бо тири x ба 

суръати гурӯҳи ҳаракат мекунад. Баландиӣ ҳар 

як максмум доими намешавад, ҳаракати онҳо бо 

тири x алоқаманд буда якиаш зиѐд шуда равад, дигараш кам шуда меравад.  

Барои суръати гурӯҳиро шуморидан ифодаи (3.12) t=0 буда шакл 

менависем: 
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(x,0) сари t=0 будан вақт дар фазо бастаи мавҷро ифода мекунад.  

Аз ифодаи(13)  
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Он гоҳ: 
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Ин амплитудаи бастаи мавҷ чунин аст: 
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Аз ин, дар наздикшавии якум мавҷ шакли худро дигаргун накарда ҳаракат 

мекунад. Суръати бастаи мавҷ тарафи рости ифодаи (15) ро бо t 

дифренсиронидан ѐфта мешавад:  

0
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5.2-rasm 



Ин бузурги суръати гурӯҳиӣ бастаи мавҷ гуфта мешавад ва бо чунин 

ифода баробар мешавад:  

0kkguruh
dk

d



 .    (17) 

Барои мавҷҳои де-Бройл суръати гурӯҳи:  

dP

dE

dk

d
guruh 


 ,    (18) 

ифода ѐфта мешавад. Барои энергия 
22

0

2 cmPcE  , 

чунин ифода башумор гирифта шавад, суръати гурӯҳи:  
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 guruh .     (19) 

Аз ин, хоссаҳои гурӯҳиӣ мавҷҳои де-Бройл бо ҳамин мавҷҳо ѐфташаванда 

суръати зарра баробар аст. (11) ва (19) ифодаҳо мушоҳида карда шудан, 

пайвасти зарури байни суръатҳои гурӯҳи ва мавҷҳои де-Бройли фазави омада 

мебарояд, яъни:  
2cfg       (20) 

ифодаи (18a) зарраро ҳамчун бастаи мавҷ тасаввур кардан фикрро бо миѐн 

орад, аммо ин имконпазир аст.  

Камбудиҳои гипотезаи бастаи мавҷ. Сабаби дуруст набудани гипотезаи 

бастаи мавҷ чунин аст: зарра ҳосилаи доими шуморида мешавад. Ӯ дар 

давоми ҳаракати худ дигаргун намешавад, дар шакли худ мемонад. Зарраро 

ифодакунанда бастаи мавҷ ҳам бо гузашти вақт дар давоми ҳаракати худ 

шакли фазови, васеъгиашро нигоҳ доштанаш шарт. Аммо бастаи мавҷ бо ин 

гуна хосса соҳиб нест, он танҳо дар якум наздикшави шакл ва васеъгиӣ худро 

нигоҳ медорад. Бо гузашти вақт бошад бастаи мавҷ паҳн шуда меравад, шакл 

ва васеъгиӣ худро нигоҳ намедорад. Сабаби ин дисперсияи суръатҳои 

фазавиӣ мавҷи бастаро ҳосил карда мебошад. Дар натиҷа тез ҳаракат 

кардаистода мавҷҳо пеш гузашта меравад, аста ҳаракаткардаистодаҳояш аз 

суръатҳои мавҷҳо дар қафо мемонад. Барои ҳамин ҳам, зарраро бастаи мавҷ 

гуфта тасаввур карда намешавад. Аммо ин хулоса бо муодилаҳои хатти 

ифодакардашаванда мавҷҳо дуруст меояд. Барои хатти набуда мавҷҳо 

шароит дигар хел аст, мавҷҳо аралаш буданаш мумкин, ин гуна мавҷҳо дар 

соҳаи хурди фазо ҷамъ омада буда, шакл ва ченакашро дигаргун накарда 

ҳаракат мекунад.  

Қоидаи кванти (миқдор). Де-Бройл барои атоми як электрона қоидаи 

квантиӣ Борн буда ифодаи L=nħ фаҳмонидан аз тасаввурҳои оиди мавҷҳо 

фазави кор мебаранд. Де-Бройл бо орбитаи доирави дар гирди ядро 

ҳаракаткардаистода мавҷи фазавиро дида баромад. Агар бо дарозии орбита 

дарозиҳои мавҷи бо адади яклухт ҷойгир шавад, он гоҳ ѐдроро даврзананда 

мавҷ ҳар доим аввала фазааш ва амплитудааш бо намуди аввалааш бар 



мегардад. Дар ҳар як нуқтаи орбитаи доирави ҷунбиш пайдо мешавад, 

(нақшаи 5.3), дар ин ҳол нурнокшави намешавад. Ин намуд орбита стасионар 

мешавад. Агар дар пеш гуфташуда шарт иҷро шавад, фазаи мавҷ ва 

амплитудаи гирди ядроро даврзананда аввала қийматашро гирифта 

наметавонад, намудҳои стасионари пайдо намешавад. Дар асоси ҳамин 

мулоҳазаҳо де-Бройл шарти стасионар будани орбитаҳоро ѐки қоидаи 

квантониданро чунин ифода кардааст:  

2R/=n yoki 2R=n,    (21) 

R – радиуси орбитаи доирави, n – адади бутун (адади кванти якум). 

=h/P=2ħ/P буданаш ва моменти миқдори ҳаракати электронҳо L=RP 

(P=m) башумор гирифта шавад, 

L=nħ,      (22) 

ифода ба миѐн меояд. Ифодаи (22) шарти стасионариӣ орбитаҳои электрон 

ѐки қоидаи квантони гуфта мешавад. Ин ифода бо шарти квантонидани Бор 

дуруст меояд. Ҳамин тавр, дар асоси ифодаи (21) бо дарозиӣ орбитаи 

электрон дарозиӣ мавҷи бо адади яклухт ҷойгир шавад, орбитаҳои 

стасионариӣ де-Бройл пайдо мешавад ва нурафканиш намешавад.  

Дар мулоҳизаҳои де-Бройл мавҷ дар фазо паҳн намешавад, балки бо 

дарозиӣ орбитаи стасионари электрон паҳн мешавад. ин намуд идиалкунони 

бо оптикаи геометри дуруст меояд. Ин наздикшави дарозиӣ мавҷ бо радиуси 

орбитаи электрон нисбатан хурд буда намудҳо, яъни дар қийматҳои калони 

кванти n дуруст меояд. Дар ин масалаи квантонидан асоси шуда намемоанад. 

Дар ин ҳолат барои ҳалли масалаи квантонидан оптикаи геометриро бо мавҷ 

иваз кардан зарур мешавад. ин вазиҷаро Шреденгер иҷро кард.  

Дарозиҳои мавҷи де-Бройли микрозарраҳо. U бо фарқи потенсиалҳо 

суръатдодашуда барои электронҳо импулс ба ѐриӣ ифодаи eUmP e2  ѐфта 

мешавад. Он гоҳ барои электронҳо дарозиӣ мавҷи де-Бройл дар асоси ифодаи 

e, =h/P чунин ѐфта мешавад:  

eUmh ee 2/ ,    (23) 

ѐки  

eUcm

c

e

e
22

2 
  ,    (23a) 

дар ин mec
2
=511003 eV, hc=1,239910

–4 
eVsm. Он гоҳ барои электрон чунин 

ифодаи ам амалиӣ дарозиӣ мавҷи де-Бройл бо миѐн меояд:  

nm
U

sm
U

BB

e

)(

8

)(

2264,1
10

42,150
  .    (24) 

(23a) formulaga son qiymatlarini qo‗yib, e hisoblash mumkin: 

nmsm

eVergeVeV

ssmserg
e

16,06,1106,1

106,1501052

1031005,114,32
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Ифодаи шуморидани дарозиӣ мавҷи де-Бройл барои протон:  



.
02862,0

)(

nm
U B

р       (25) 

Ифодаи шуморидани дарозиӣ мавҷи де-Бройл барои атоми гелий:  

nm
T

He

26,1
 .     (26) 

дар ин T – aҳарорати доими (абсалют) (mHe=6,710
–24

 g.). 

Барои нейтронҳои гарм дарозиӣ мавҷи де-Бройл:  

nm
T

п

52,2
 .      (27) 

Ифодаи шуморидани дарозиӣ мавҷи де-Бройл барои молекулаи гидроген:  

nm
Т

Н

78,1
2
 .     (27a) 

Аз ин ифода дида мешавад, ки электронҳои то 100-10000 B потенсиалҳо 

суръатдодашуда ва атоми гелий дар ҳарорати хона, молекулаи гидроген, 

нейтронҳои гарм ва барои дигар зарраҳои сабук тартиби дарозиӣ мавҷи де-

Бройл, дар тартиби дарозиӣ мавҷи нурҳои рентгениӣ мулоим мебошад.  

Тавсифи (тасдиқи) гипотезаи де-Бройл дар таҷрибаҳо.  Дарозиӣ мавҷи 

де-Бройли зарраҳо бисѐр хурд мебошад. Энергияаш барои якчанд 

электронволт буда электронҳо дарозиӣ мавҷи де-Бройл 1 нм баробар аст. Ин  

бошад дар кристалҳо бо масофаи байни атомҳо якхела аст. барои ҳамин ҳам 

хоссаҳои мавҷи электронҳоро дар кристалҳо пайдо кардани дифраксия, 

интерфренсия мушоҳида кардан мумкин аст. Гипотезаи де-Бройл бо ин 

таҷрибаҳо бо вақти наздик тасдиқи худро мегирад. Соли 1927 дар Ню-Ёрк  аз 

тарафи К.Девилсон ва Л.Ҷермер, дар абердин (Шотландия) П.Томсон ва дар 

Россия  П.С.Тартаковскиҳо дар як вақт таҷрибаҳо гузаронида шуд. Ин гуна 

таҷрибаҳо соли 1949 аз тарафи В.Фабрикант, Л.Биберман ва Н.Сушкинҳо ҳам 

гузаронида шуд. Гузарондашуда таҷрибаҳо на танҳо барои электроҳо, балки 

барои тамоми зарраҳои модди, яъни атомҳо, молекулаҳо ҳам бо хоссаи мавҷ 

соҳиб буданашро нишон дод.  

зарядаш e ва вазнаш m буда дар шакли ором буда зарра фарқи 

потенсиалҳои U ро гузаштан, бо  суръат соҳиб мешавад. суръати  ро 

норелятивистики барои намуди <<c дар асоси қонуни нигоҳдориӣ энергия 

аз чунин ифода ѐфтан мумкин:  

eUm 2

2

1
 , 

Аз ин 

m

eU2
 , 

Дарозиӣ мавҷи де-Бройл 

emU2

2 
  . 

Дар ин ифода заряди электрон e=1,610
–19

 Kl, вазнаш m=9,1110
–31

 kg, 

nm
U

m
U

2,1
10

150 10   . Аз ин ифода дида мешавад, ки энергияи электрон 



якчанд электронволт будан дарозиӣ мавҷи де-Бройл бо тартиби 1 нм 

мешавад. Барои ҳамин ҳам хоссаи мавҷи ин гуна электрони энергиядорро дар 

таҷрибаҳо бо кристалҳо дифраксияашро ѐфтан мумкин.  

Таҷрибаҳои Девисион ва Ҷермер. Хусусияти мавҷи зарраҳо яклухт 

намоѐн мешуда таҷрибаҳо аз тарафи Девиссон ва Жермер гузаронида 

шудааст. Дар ин таҷрибаҳо аз монокристали никел баргашта дифраксияи 

дастаи электронҳо мушоҳида шудааст. Схемаи 

тажрибаҳои Девиссон ва Ҷермер дар нақшаи 6.4 

оварда шудааст. Электрон дар пушка гармкардашуда 

аз A сим баромадаистода дастаи электронҳо байни A 

ва B гузошташуда бо фарқи U потенсиалҳо суръат 

дода мешавад. аз сӯрохиӣ B электрод гузашта 

электронҳо бо монокристали никели C меафтад ва ба 

он пош мехурад. Интенсивияти электронҳои 

пошхӯрда бо ѐриӣ G галванометр чин карда мешавад. 

Дар таҷрибаи якум бо монокристали никел энергияаш 

якчанд даҳ электрон-волт буда электронҳо 

фиристонда мешавад, баъд кунчи афтиши рӯяи кристали электронро 

дигаргун карда, аз кристал баргашта дастаи электронҳо дигаргуншавиӣ 

интенсивияташ сабт карда мешавад. Кунҷи лағҷиши интенсивияти дастаи 

электронҳои баргашта бо   алоқамандиаш дар нақшаи 6.2 акс карда 

шудааст. Дар диаграммаи нақша баргашта электронҳо максимуми 

интенсивияташ бо кунҷи 0 дуруст омаданаш нишон дода шудааст 

(электронҳо аз ҳамвориҳои параллел 

баргаштан кунчи лағҷиш  


 
2

 ифода 

баробар мешавад.  – кунҷи афташи рӯяи 

кристали электронҳо). Дар таҷрибаи дуюм 

кунҷи афтиши рӯяи монокристали никели 

электронҳоро дигаргун накарда 

интенсивияти дастаи электронҳои аз кристалл баргашта афтидаистода бо 

энергияи электронҳо (яъни фарқи потенсиалҳои суръатдиҳандаро дигаргун 

карда истодан вақт) бо равиши пайвасти чин карда мешавад. Интенсивияти 

дастаи электронҳои аз кристал баргашта бо қувваи ҷараѐни галванометр 

нишондода нигоҳ карда чин карда шудааст. Натиҷаҳои таҷриба дар 

диаграммаи нақшаи 3.6 оварда шудааст. Дар ин диаграмма хатҳои каҷ бо 

пошхӯриӣ электронҳо тақсимшавиӣ интенсивиятро нишон медиҳад. Бо тири 

абсисса қийматҳои U , ба тири ордината пошхӯрда қийматҳои интенсивияти 

нисбиӣ электронҳо гузошта шудааст.  

Аз тарафи Девиссон ва Ҷермер соли 1927 гузаронида натиҷаҳои ин намуд 

таҷрибаҳо ҳамчун хоссаҳои мавҷи электронҳо намоѐн шудан фаҳмонида 

мешавад ва ин натиҷаҳо дуруст будани ифодаи де-Бройлро миқдоран тасдиқ 

мекунад.  

Дифраксияи мавҷҳои электронро дар вақти назари таҳлил кардан, 

дифраксияи электронҳо бо дифраксияи нурҳои рентгени дуруст омаданаш 

 
Нақшаи-6.1 

 
6.2-rasm 



мушоҳида шудааст. Дар таҷрибаҳои Девиссон ва Ҷермер дифраксияи 

мавҷҳои–электрон аз усусли Брегг кор бурда мушоҳида карда шудааст. 

Дарозиӣ мавҷи электронҳои аз кристал баргашта  

meU2

2 
  ,     (1) 

бо ѐриӣ ифода шуморида мешавад. Дар ин ифода m=9,1110
–31

 kg – вазни 

электрон, e=1,610
–19

 , Кулон – заряди электрон, sJ
h

 341005,1
2

 , U – фарқи 

потенсиалҳои суръатдиҳандаи электронҳо. Ин намуд бузургиҳоро бо ифодаи 

(28) гузошта шуморидан, ифода бо чунин намуд навишта шуданаш мумкин:  

nm
U











226,1
 .    (2a) 

Кунҷи мушоҳидашавандаи интенсивнокиӣ дастаи электронҳои аз кристал 

баргашта бо ифодаи Вулф-Брегг ѐфта мешавад. Кунҷи аз ифода ѐфташударо 

дар таҷриба максимум мушоҳидашуда 0 қиймати кунҷ тақосонида ифодаи 

де-Бройлро бо натиҷаи таҷриба тақосонидан имконият медиҳад. Ифодаи де-

Бройл бо натиҷаҳои таҷриба яклухт тасдиқ шудааст.  

Дар пеш дидашуда кунҷи лағҷиши кунҷ  дигаргуннашаванда будан 

максимумҳои интенсивияти электронҳои баргашта:  

nλn=2dsin (n=1,2,3,...),    (3) 

иҷро шудани шарт дида мешавад. дар ифодаи (3)  – кунҷи лағҷиш, d – 

масофаи байни ҳамвориҳои атом дар кристалл, n – тартиб рақами максимуми 

интенсивияти электронҳои аз кристалл баргашта, λ – дарозиӣ мавҷи де-

Бройли дастаи электронҳои баргашта, барои кристалли никел қиймати d аз 

таҷрибаҳо мушоҳидаи дифраксияи нурҳои рентгени мебошад. Ҳангоми аз 

ифодаи (2) кор бурдан аз (3) барои фарқи потенсиалҳо чунин ифодаро 

навиштан иконпазир мегардад:  

nconstn
emd

n
U 










2

1

sin

 ,   (4) 

Аз ифодаи (4) дида мешавадки, максимумҳои интенсивияти электронҳои 

гузошташуда аз якдигар бо фарқи потенсиалҳо як хел қийматҳо U  пайдо 

мешавад, яъни байни максимумҳо якхела шуда, бо U  баробар. Дар як хел 

масофа пайдо шудани максимумҳо ифодаи дурусти манзараи пошхӯри 

баргашти мавҷиэлектронҳоро нишон медиҳад. Пайвастагиӣ ифодаи (4) дар 

таҷриба тасдиқи худро мегирад. пайвастаги дар ифода дар таҷриба тасдиқи 

худро мегирад. Дар нақшаи овардашуда бо диаграмма бо ѐриӣ ифодаи (4) ба 

шуморишҳои назарӣ пайдо кардашуда вазияти максимумҳо бо стрелкаҳо 

нишон дода шудааст, вазияти максимумҳои дар таҷриба пайдокардашуда 

бошад ҳамчун бо шакли максимумҳои манзараи мавҷ нишон дода шудааст. 

Вазияти максимумҳои пайдо кардани шуморишҳои назарӣ n ро калон 

қийматҳояш (n=6,7,8,...) дар таҷриба мушоҳидакардашуда бо вазияти 

максимумҳо дуруст меояд. Аммо бо зиѐд шуда рафтани энергияи электронҳо 

ин фарқият кам шуда меравад. Сабаби фарқияти байни максимумҳои назарӣ 

ва таҷрибавӣ аз тарафи Бете фаҳмонида шуд.  



Бете дар кристалҳо барои мавҷҳои электрони де-Бройл нишондоди 

шикастро башумор гирифтанро фаҳмонид. Инро чунин эзоҳ дод. Дар 

панҷараи кристали металл ионҳои мусбат заряднок ва масофаи байни манфи 

заряднок электронҳо дуруст намеояд. Барои ҳамин ҳам дар металл майдони 

электрики буда, потенсиали он бо равиши даври дигаргун шуда меистод. 

Барои тамоми фазо миѐнаи ин потенсиалҳо бо U0 ишора кардан мумкин. Ин 

намуд потенсиали миѐна потенсиали даруни металл гуфта мешавад.  

Агар потенсиали фазои беруна ба нол баробар гуфта дида шавад, барои 

электронҳо дар даруни металл дошта шуда истоданаш U0 бузурги мусбат 

шуданаш шарт. Дар ҳақиқат дар ин намуд дар даруни металл энергияи 

потенсиалиӣ электрон манфӣ мешавад, дар ин электрон чуқуриаш U0 буда 

чуқуриӣ потенсиали барин мешавад. Ҳамин хел карда, аз вакуум (холиги) бо 

металл гузаштани электрони суръатдодашуда зиѐдшавиӣ нишондоди 

шикасташ бо вуҷуддориӣ потенсиали даруни фаҳмонида мешавад. Электорн  

аз берун бо металл афтидаистода бошад. Агар электронро суръатдодаистода 

потенсиал U бошад, суръати электрон U~1  мешавад. суръати электрон дар 

даруни металл бо таъсири потенсиали даруниӣ металл U0 зиѐд мегардад, яъни 

02 ~ UU   мешавад. барои ҳамин ҳам бо металл даромадани электрон 

траектория ва бо он алоқаманд буда мавҷҳои де-Бройл мешиканад. Барои ин 

гуна ҷараѐн нишондоди шикасти нисбиӣ металл чунин ифода карда мешавад:  

U

U
n 0

1

2
21 1



 ,    (4a) 

дар ин 2 – суръати электрон дар металл, 1 – суръати электрон дар вакуум, 

n21 – нишондоди шикасти мавҷҳои электрон. n21n гуфта ишора карда 

мегирем. Мавҷҳои электрони де-Бройл бо рӯяи металл афтиданаш 

шикасташро ба назар гирифта шуда ифодаи Вулф-Брегг бо чунин шакл 

навишта шуданаш мумкин:  

 mdn cos2 ,    (4б) 

дар ифодаи (4б)  – кунҷи шикаст, λ – дарозиӣ мавҷи электронҳо дар беруни 

металл, m – тартиби максимумҳои адади яклухт (m=1,2,3,…).  

2

22 sin1sin1cos
n


  , 

буданаш ба назар гирифта ифодаи (4б) кунҷи афтишашро бо  ифода кардан 

мумкин, яъни  

 mnd  22 sin2 ,   (4.д) 

 cossin   ( – кунҷи шикаст) буданаш шарти (4.д) ро бо чунин намуд 

навиштан мумкин:  

 mnd  22 cos2 .   (4e) 

Дуруст будани фаҳмишҳои гуфташуда бо шуморишҳо тасдиқ карда 

шудааст. Кунҷи шикаст дар таҷриба бо қиймати маълуми  фарқи 

потенсиалҳои суръатдиҳандаро m=3,4,5 ба тартиби қиймати пайдо 

кардашудаи максимумҳо чин карда мешавад. Бо ифодаи (3a) ба ин 

максимумҳо дурустоянда дарозиҳои мавҷи де-Бройл шуморида мешавад. Аз 



ифодаи (4е) кор бурда, n – нишондоди шикасташ ѐфта мешавад, бо ифодаи 

(30a) потенсиали даруниӣ металлро ба U0 ѐфта мешавад. U0 танҳо бо табиатӣ 

металл алоқаманд буданаш ѐфта шудааст. Барои металли никел U0≈15В. 

Барои дигар металлҳо ҳам потенсиали даруни дар гирди (атрофи) ҳамин 

қиймат буданаш нишон дода шудааст.  

Таҷрибаҳои Томсон ва Тартаковски. Барои дифраксияи электронҳоро 

мушоҳида кардан Томсон ва Тартовскиҳо аз усусли Дебай-Шерер кор 

бурданд. Дар ин дастаи электронҳо аз пластинкаи металли полокристали 

гузаронда шудан пошхӯрдашуда электронҳо бо фотопластинка ҳалқаҳои 

дифраксиониро пайдо карданаш шарт.  

Дар ҳақиқат бо таҷрибаҳои Томсон ва 

Тартаковски системаи ҳалқаҳои 

дифраксиони дида мешавад. Соли 1927 

Д.П.Томсон барои гузаронидани таҷриба аз 

энергияаш (17,5-56,5)кэВ буда электронҳои 

тез кор бурд. Схемаи таҷрибаи Томсон дар 

наҷшаи 6.3 оварда шудааст. Энергияаш 10
4 

еВ буда дастаи параллели электронҳо бо 

фалгаи тиллоӣ ғафсиаш 10
–5 

см буда равона карда шуд. Дар ин Томсон бо 

экран як қатор ҳалқаҳои дифраксиони пайдо шуданашро мушоҳида кард. 

Кунҷҳои пошхӯриӣ электронҳо 1,2,3 муодилаи дифраксияи нурҳои рӯшноӣ  

 sindn  , (n=1,2,3,…),    (5) 

бо кунҷҳои ѐфташаванда дуруст меояд.  – кунҷи байни самти дастаи 

афтидаистодаи электронҳо ва дастаи электронҳои дифраксияшуда. Дар 

таҷрибаи Томсон дифраксияи мушоҳидашудаи электронҳо, бо хоссаи мавҷ 

соҳиб буданаш тасдиқи худро гирифт.  

П.С.Тартаковски энергияаш то 1,7кеВ буда 

суст электронҳо таҷриба гузаронид. Схемаи 

таҷрибаи Тартаковски дар нақшаи 6.4 тасвир 

карда шудааст. Дастаи 

электронҳо (1), бо қоғози металли 

полокристали тунук (2), равона карда мешавад. 

дастаи дифраксияшудаи электронҳо (3), дар 

фотопластинка нақши худро мегузорад. 

 
Дар ин пайдо гардида электронограмма дар нақшаи 6.5 оварда шудааст. 

Дар электронограмма бо асоси қонунияти маълум бо навбат ҷойгиршуда 

давраҳои консентрикиро дидан мумкин аст. дастаи электронҳо пурқувва бар 

мегардад. Дар шароити таҷриба d ва  ҳо доими шуда, баргашти электронҳо 

шарти (5) ро қаноаткардашуда бо кунҷи  мешавад. Дар нуқтаи ҳар як 

ҳалқаҳои дифраксиони бо як намуд адад буда электронҳо омада мебарояд. 

 
Нақшаи 6.3 
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Ҳар як ҳалқа, бо дарозиӣ ҳалқа ба интенсивият соҳиб аст. Дар 

электронограмма пайдо шудани ҳалқаҳои дифраксиони, таҳлил карддани 

ҷойгиршавиӣ ҳалқаҳо дуруст будани гипотезаи де-Бройлро тасдиқ мекунад.  

Гипотезаи де-Бройл беғайр аз электронҳо, барои нейтронҳо, протонҳо, 

атом ва молекулаҳо ҳам дуруст мешавад. Соли 1929 аз тарафи Штерн ва 

Фриштлар атомҳои гелий (дифраксияаш мушоҳида мешавад), соли 1931 аз 

тарафи Ҷонсон дифраксияи молекулаҳо мушоҳида карда шуд. Соли 1936 дар 

монокристали магний дифраксияи нейтронҳо пайдо карда шуд. Ҳамин хел 

карда, аз тарафи бисѐр олимон гузаронидашуда таҷрибаҳо гипотезаи де-

Бройл тасдиқ карда шуд. Якҷоя бо ҳамин ин гипотеза барои тамоми зарраҳои 

моддӣ (e, p, n, атом, молекула) дуруст буданаш исбот карда шуд.  

Тавсифи статистики мавҷҳои де-Бройл. Маълумки, зарраҳоро ҳамчун 

бастаи мавҷ санҷидан ба бемуваффақияти гирифтор шуда буд. Бастаҳо паҳн 

мешавад ва гум шуда меравад, зарраҳо бо ин хосса соҳиб намебошад. 

Зарраҳои микроскопиро ҳамчун бастаи мавҷ нигоҳ кардан мумкин 

набуданашро фаҳмонанда мулоҳизаҳо мавҷуд. Ишораи заруриӣ зарраҳои 

элементари дар тақсимнашавиӣ онҳо аст.  

Аз электронҳои барқиӣ манфӣ иборат гуфта сабаби нигоҳ кардан дар 

ҷараѐни заряднокшави ва разрядшави бо заряди як электрон ѐки як чанд 

электрон баробар миқдори барқи дода шуданаш мумкин. Ҳамин тавр 

қонунҳои фотоэффектро таҳлил кардан мавҷуд будани фотонҳоро нишон 

медиҳад, чунки  частотанок энергияи монохроматики рӯшноӣ набалки бо 

мубодилаи фотонҳо, балки танҳо энергияаш h буда ҳамчун бо сифати 

фотонҳои яклухт кашонидашаванда ва фурӯбариӣ энергияи рӯшноӣ ҳам h  

энергиянок бо шакли фотонҳои яклухт (бутун) фурӯбурда шуданаш маълум. 

Ин намуд ҳолат парчанашавиӣ зарраҳоро нишон медиҳад.  

Мавҷҳо бо ин намуд хоссаи парчанашави соҳиб нест. Мавҷ дар сарҳади ду 

суҳити суръати фазавӣ гуногун баргашта ва шикаста мавҷҳо ҷудо мешавад, 

аз кристалл гузаштан бошад бо қатор дастаҳои дифраксиони ҷудо мешавад. 

Агар электронро ҳамчун ҷамъи мавҷҳо гуфта ба шумор гирифтанамон, он 

гоҳ, масалан, электронҳо бо кристалл дар дифраксияи дастаи бисѐр беқувваи 

пайравӣ ҳар як дастаи дифраксиони танҳо қисми электронро гирифта 

гаштанаш зарур буд, дарҳақиқат ин хел намешавад.  

Агар дар ҷараѐнҳои баргашт, шикаст, дифраксия 

яклухтиӣ зарраҳо нигоҳ дошта шавад, он гоҳ дар 

сарҳади дуто муҳит афтида зарра бармегардад ѐки бо 

муҳити дуюм мегузарад. Аммо дар ин ҳолат пайвастӣ 

байни зарраҳо ва мавҷҳо танҳо ба равиши статистики 

чунин тавсир карда мешавад: чинаки интенсивнокиӣ 

мавҷ буда қиймати дар як ҷой маълуми квадрати 

амплитуда чинаки эҳтимолияти ѐфтани ҷойи ҳамин 

зарра мешавад.  

Барои фаҳмонидани ин чунин интерференсион таҷрибаро дида баромадан 

мумкин. S1 ва S2 дусӯроха равшан набудабо экрани I мавҷи ҳамвор меафтад. 

(нақшаи 6.6). дар ин ҳолат бо дарозиӣ зарури ҳоскунанда экрани II роҳҳои 

 
нақшаи -6.6 



пай дар пайи равшан ва торик иборат манзараи интерференсиони пайдо 

мешавад. Ин гуна манзара аз нуқтаи назари мавҷ фаҳмонидан зарур: аз чап 

бо экрани I афтидани мавҷи ҳамворро хотиррас кардан шарт, фаҳмиши мавҷи 

ҳамворро тасаввур кардан зарур, сӯрохиҳои S1 ва S2 дар ин ҳолат аз экран бо 

тарафи рост паҳншаванда ва байни худ интерфренсиякунанда дуто сферавӣ 

маркази мавҷҳои Гюгенс шуда мемонад. II экран (фотопластинка) ро фарқи 

роҳҳои ин мавҷҳо (r2–r1) бо нол ѐки ба дарозиӣ мавҷи ним адади ҷуфт 

баробаршаванда ҷой максимуми амплитуда, яъни максимуми роҳҳои равшан 

пайдо мешавад. фарқи роҳҳои мавҷҳо (r2–r1) дар ҷои дарозиӣ мавҷҳои 

нимададаи тоқ баробар буда мавҷҳо интерференсияшуданаш якдигарро 

хомӯш мекунад, маплитуда бо нол баробар шуда, роҳҳои торик пайдо 

мешавад. Дар вақти электронҳо зарраҳои тақсимнашаванда гуфта нигоҳ 

карда шавад, пайдошудани ин роҳҳои равшанро чи тавр фаҳмидан мумкин? 

Дар вақти дастаи электронҳои афтанда бисѐр заиф гуфта тасаввур карда 

шавад, натиҷаҳои таҷриба характери манзараи интерференсиони бо 

интенсивият алоқаманд нашуданашро нишон медиҳад. Фотопластинка 

афтидани баъзи электронҳоро сабт мекунад, гуфта фараз кардан, дастаи 

заифи электронҳо бо экрани I гузаштан дар фотопластинка аввал бетартиб 

ҷойгиршуда баъзи торик нуқтаҳо – нишонаи бархӯрди электронҳо пайдо 

шуданаш шарт. Адади бархӯрди электронҳо дар ҷойҳои максимумҳои 

манзараи интерференсиони мешуда бисѐртар шуданашро фаҳмидан мумкин. 

Ҳангоми таҷрибаро бисѐр вақт давом додан, баъзи ин нишонаҳо роҳҳои 

интерференсиониро ташкил карданаш шарт. Ҳамин хел карда, роҳҳои 

интерференсиониӣ равшан – электронҳо бисѐртар афтанда ҷойҳо мебошад, 

роҳҳои торик бошад электронҳо умуман наафтанда ҷойҳо мебошад.  

Акнун гурӯҳи электронҳои бисѐрадада не, балки баъзи электронҳо дида 

шавад, он гоҳ эҳтимолияти ѐфтани электрон дар ҷойи максимум будаи 

амплитудаи майдони мавҷ максимал мешавад, дар ҷои амплитуда бо нол 

баробар буда эҳтимолият ҳам бо нол баробар мешавад. Аммо манфӣ ва 

мусбат ҳам шудани тавонистани амплитуда, эҳтимолият бошад ҳама вақт 

адади мусбат шуданаш эҳтимолият бо квадрати амплитуда ифода карда 

мешавад. мавҷҳои де-Бройлро ҳамин тавр мавҷи статистики карда, бастаҳои 

мавҷро ҳамчун бо сифати усули мушоҳидавиӣ нигоҳ доштан мумкин. Фазоро 

электрон бо ягон муайян вақт истода ҷойро фарогиранда бастаи мавҷ сохта, 

онро бо ҳолати худаш гузоштан мумкин. Бастаро (пакет) бо ягон баъдина t  

вақт шаклаш ѐфта шавад, дар он ѐки ин ҷой квадрати амплитудаи он 

электронро дар ҳамин ҷой эҳтимолияти ѐфтан бо t вақт пропорсионал 

мешавад.  

Инчунин, зарраҳо дар баъзи ҳодисаҳо хусусияти мавҷро, бо баъзи 

ҳодисаҳо бошад нейтронҳои хусусияти зарраро нишондиҳанда мешавад. 

Аммо бо маънои классики мавҷ ҳам. Зарра ҳам намебошад.  

Муносибатҳои номуайяни. Талқини статистикиӣ мавҷҳои де-Бройл дар 

пеш дида баромадашуда натиҷаҳои бо роҳи назарӣ гирифташударо дар 

таҷриба гирифташуда маълумотҳо пайваст кардан имконият медиҳад. Дар ин 

ҷой масалаи асоси натиҷаҳои дар таҷриба гирифташударо барои фаҳмонидан 



баъзан аз манзараҳои зарраҳо, баъзан аз манзараҳои мавҷҳо кор бурдан 

дуруст омаданаш аст. Худди баъзи намунаҳо дар таҷрибаи бо камераи 

Вилсон гузарнидашуда аста нақшҳои сарҳади мегузорад, яъни худро бо 

траекторияҳо ҳамчун снарядҳо нишон медиҳад, дар таҷрибаҳо гузаришҳо бо 

қоғозҳои кристалл бошад дар экран ҳалқаҳои равшан ва торикро пайдо карда, 

манзараи интерференсияро медиҳад, яъни худро ҳамчун бо принсипи 

суперпозитсия итоаткунанда медорад. Аммо хоссаҳои мавҷҳо ва зарраҳо аз 

якдигар бисѐр фарқ мекунад. Электронҳо ба худ хос ягона табиат соҳиб 

буданаш зарра ҳам, мавҷ ҳам намебошад. Онҳоро дар баъзи намудҳо 

манзараи мавҷ баъзан манзараи зарраҳа гуфта меҳисобанд. Барои ҳамин 

макрозарраҳои механикаи классикиро фаҳмишҳои характерноккунандаро бо 

микрозарраҳо тадбиқ намудан ягон намуд дуршави даровардан шарт аст.  

Дар механикаи классики макрозарраҳо бо чунин хоссаҳои асоси соҳиб: 

ҳар гуна зарра дар дилхоҳ вақт ба фазо ҷои аниқро мегирад ва бо импулси 

муайян соҳиб мешавад. Намудиаҳо системаи зарраҳо бо тамоми 

координатаҳо ва бо онҳо дуруст ҷамъи импулсҳо характеронида мешавад. 

Мавҷуд будани хоссаҳои мавҷ дар микрозарраҳо имконияти ѐфтани намуди 

системаи микрозарраҳоро маҳтуд мекунад. Ин маҳтудиҳоро дида мебароем.  

Фараз намоем, ҳалати микрозарраҳо дар тири x бо ягон номуайяни x 

маълум бошад, бинобарин, зарра дар ягон ҷой байни x0 ва x0+x меистад 

гуфтан мумкин. Далели бо ягон номуайяни x гуфтани ҳолати зарраро дар 

манзараи мавҷ дидан мумкин. Амплитудаи фуксияи мавҷ тахминан бо x 

баробар буришҳо аз нол фарқ мекунад гуфта шуморида мешавад. Ин 

функсияро бо роҳи мавҷҳои гармоникиро ҷамъ кардан сохтан мумкин, аммо 

пайдокардашуда мавҷ гармоники намешавад. Барои ҳамин ҳам ин мавҷро бо 

частота  ва вектори мавҷ k ифода карда намешавад. Дар фазо фуксияи мавҷи 

маҳтуткардашуда аз барери мавҷ иборат буда, онро барои сохтан бо роҳи 

ҷамъ кардани мавҷҳои синусоидали қийматҳояш байни k беохир 

дигаргуншаванда вектори мавҷ k буда мавҷҳоро ҷамъ кардан зарур аст. 

васеъгиӣ x барери мавҷ ва байни масофаи k муносибат бо чунин шарт 

ифода карда мешавад:  

1 kx .     (6) 

Ҳар ду тарафи ин нобаробариро бо доимиӣ Планк h зарб кардан ва дар 

асоси постулати де-Бройл hkx=Px буданаш бо назар гирифта шавад  

hPx x  ,     (7) 

Ифода омада мебарояд. x – номуайяни барои ѐфтани координатаи зарра, P 

– номуайяни барои ѐфтани импулси зарра, (7) муносибат барои координата 

ва импулс муносибати номуайяниӣ Гейзинберг гуфта мешавад. Аз нуқтаи 

назари механикаи классики ин муносибат намуди зарра, яъни барои ѐфтани 

координатаи зарра x ва импулсаш P  зарури буда сарҳади номуайяниҳои x 

ва P ро мефаҳмонад. Ифодаи (7) якҷоя бо хоссаи корпускуляриӣ 

микрозарраҳо бо хоссаи мавҷ соҳиб шуданаш ифодаи математикиаш 

мебошад. Ифодаи (36) импулс ва координатаи микрозарраҳо дар як вақт бо 



қийматҳои маълум соҳиб шуда натавонистанашро нишон медиҳад, яъни 

бузургиҳои x ва P дар як вақт ба нол баробар шуда наметавонад.  

Координатаи зарра x чи қадар бо муайяниӣ калон дода шуда бошад, 

импулси он Px бо ҳамин қадар паст муайяни ишора карда мешавад ва 

баръакс, яъни x=0 будан P ва баръакс. 

Координатаи зарра x ва импулсаш P ба намуди бо як вақт ѐфташавиӣ 

муайяниаш дар табиат вуҷуд надорад. Муносибатҳои номуайяни соли аз 

тарафи Гейзинберг ѐфта шуда, барои фаҳмонидани қонуниятҳои микроолам 

ва пайдоиши механикаи кванти қадами асоси шуд.  

Дар намуди сечинака аз назари нуқтаи классики зарра бо се координатаҳо 

x, y, z ва бо онҳо алоқаманд Px, Py, Pz импулсҳо характеронида ммешавад. Дар 

ин намуд муносибатҳои номуайяниӣ Гейзинберг номуайяни дар координата 

ва бо пайвасти байни номуайяниӣ проексияи тири координатаро ифода 

мекунад, яъни:  

.;; hPzhPyhPx zyx     (8) 

Таҷрибаҳо нишон дод, ки чинкуниҳои дар соҳаи физикаи кванти 

бурдашаванда аз чинкуниҳои физикаи классики фарқ мекунад. Аммо дар 

ҳарду намудҳо хатогиҳои чинкуни мешавад. Усули чинкуниӣ физикаи 

классикиро, чинкуни бо пурзӯр кардани техникааш хатогиҳоро бо қиймати 

хурд овардан мумкин гуфта мешавад. Баръакс, асосан дар физикаи квантӣ, 

чинкуни сарҳади асосиӣ муайяни буданаш зарур. Инро бошад, техникаи 

чинкуниро пурзӯр кардан, дуруст кардан гум кардан имконпазир аст. 

Муносибатҳои номуайяниӣ Гейзенберг бошад ҳамин муайян сарҳадҳоро 

нишон медиҳад. Аз муносибатҳои номуайяни баъзи хулосаҳо омада 

мебарояд: 

1. Зарра дар равиши мавҷ оромшаванда намуд шуданаш мумкин нест. Дар 

физикаи классики импулси зарра бо ифодаи P=m ѐфта мешавад. барои 

суръат  ро ѐфтан қийматҳояш наздик буда масфаҳои вақти t1 ва t2 

координатаҳои x1 ва x2 зарраҳо чин карда мешавад ва бузургиӣ (x1–x2)/(tt–t2) 

ѐфта мешавад, гузариши сарҳади t1t2 иҷро карда мешавад. Ин намуд усулро 

барои суръати доимиӣ микрозарраро ѐфтан кор бурдан имконпазир аст. 

Дарҳақиқат, гузаришҳои чегаравӣ мукаммал чинкуниҳои x1 ва x2 ро талаб 

мекунад. Мукаммал чин кардани координатаҳо бошад импулси зарраро бо 

дараҷаи ҳискуни дигаргун мекунад. Барои ҳамин ҳам бо гузариши сарҳади бо 

ягон намуди зарра суръати доимиӣ онро ѐфтан имконпазир намешавад. 

Масофаи вақт t1 ва t2,  (t2–t1) дар қиймати калонтар гирифтан ва x1, x2 дар 

масофаи паст чин карда шудан, суръати доимиӣ зарраро ѐфтан имконпазир 

мешавад. дар ин намуд хатогиҳои чинкуни барои ѐфтани суръати зарра ва 

(x2–x1)/(t2–t1) қиймати каср камтар таъсир мерасонад. Бо ин роҳ қиймати 

дурусти зарра ѐфта нашуда, балки бо масофаи вақт (t2–t1) қиймати миѐнаи он 

ѐфта мешавад.  

2. Дар механикаи кванти энергияи пурра E бо энергияҳои потенсиали ва 

кинетики ҷудо шуданаш маънои худро гум мекунад. Дарҳақиқат, яки аз ин 

бузургиҳо бо импулс ва дигараш бо координата алоқаманд аст. дар асоси 



муносибатҳои номуайяни ин намуд дигаргуншаванда бузургиҳо дар як вақт 

бо қийматҳои муайян соҳиб шуда наметавонад. Энергияи пурра E бо 

энергияҳои кинетики ва потенсиали ҷудо нашуда, балки ҳамчун энергия чин 

карда шуданаш ва мушоҳида шуданаш зарур аст.  

3. Дар назарияи классики чинаки атомро мушоҳида кунанда параметрҳо 

набуд. Муносибатҳои номуайяни бошад барои ѐфтани ин намуд параметрҳо 

роҳ нишон дод. Ҳамчун мисол заряди ядрояш Ze буда атоми 

гидрогенмонандро дидан мумкин аст. Дар асоси назарияи классики муодилаи 

қонуни нигоҳдориӣ энергияи чунин:  

const
r

Ze

m

P


22

2
,     (9) 

Агар электрон дар беохири бо намуди ороми бошад, он гоҳ const=0. бо ин P
2
 

ѐта мешавад, он гоҳ аз (9): 

rmZerP 222 2 .     (10) 

Муносибатҳои номуайяни бо чунин шакл навишта мешавад:  
2 2 2 / 4x P h   ,     (11) 

Дар тамоми намуд ҳам r<r; P<P, он гоҳ аз ифодаи (11)  

4/222 hrP  ,      (12) 

(41)ро ба хотир гирифтан (10)ро чунин навиштан мумкин аст:  
2 22 / 4mZe r h ,     (13) 

аз ифодаи(13) бошад 

sm
Zme

h

Z
r 9

2

2

1066,0
1

8

1  .    (14) 

Ифодаи (14) тартиби чинаки атомро дуруст шарҳ медиҳад. Аммо дар 

муайянкуни ба қиймати адади коеффисиент аҳамият надодан зарур, чунки 

ифодаи (14) танҳо чинаки атомро баҳо дода метавонад. Баҳодиҳи ҳаминро 

нишон медиҳад, ки дар майдони Кулони ядро электрон бо ядро намеафтад. 

Агар ин намуд баҳодиҳи барои ѐфтани чинаки ядрои атом тадбиқ карда 

шавад аз ифодаи (14) ба ҷои m вазни протонро гузоштан зарур аст. Он гоҳ 

барои радиуси ядро аз қиймати ифодаи (14) 2000 маротиба хурд буда бузурги 

пайдо мешавад (чинаки ядро 10
–13

см), ин бошад барои пайдо шудани ядро 

қувваҳои кулон пурра набуданашро нишон медиҳад. Дар даруни ядро 

пурқувва буда қувваҳои ядро таъсир карданаш зарур, ин қувваҳо аз қувваҳои 

Кулон паҳнгардида бо тартиби 2 калон аст.  

Ҳамчун муносибатҳои ифодаи (7) дар назарияи мавҷ барои номуайяниӣ 

частота ва вақт  

 2t ,     (15) 

Муносибат бароварда мешавад. маънои (15) дар ҳамин аст, ки бо вақт 

маҳтудкардашуда ҷараѐни мавҷи монохроматик шуда наметавонад. Агар 

ҷараѐни мавҷи бо вақти t дароз шавад, маҳтуд шудани частота  ифодаи 

(15) қаноат мекунонад. Барои ҳамин ҳам ҳангоми ҷараѐни монохроматикиро 

мушоҳида кардан вақти t ҷудо карда шавад, частотаи ҷараѐн ифодаи (15) ро 

қаноаткунандаро бо хатоги ѐфта мешавад. Агар частота  ро бо ѐри ифодаи 



=ħ ѐфташаванда энергия тақосонида шавад, он гоҳ ифодаи (15) ба чунин 

шакл меояд:  

ht   2 .     (16) 

Ифодаи (45) барои энергияи зарра ва барои чин кардани вақти энергия 

муносибатҳои номуайяниӣ Гейзенберг гуфта мешавад. Муносибати (45) 

энергияи зарраро бо дурустиӣ E чин намудан тахминан гузашти вақти 

t~ħ/E ро нишон медиҳад. Ёки дигар хел карда гуфтан, агар система дар 

ҷараѐни чинкуни дар давоми вақти t бо ягон намуд мавҷуд бошад, энергияи 

он дар ин намуд бо номуайяниӣ E~ħ/t чин карда мешавад. Дар асоси 

муносибати (45) барои чин кардани энергия сарф шуда вақт аз t хурд бошад, 

номуайяни чинкуниӣ энергия E калон мешавад ва баръакс.  

Ҳамин хел карда, дар ҳамин боб (қисм) барои табиати микрозарраҳо 

гуфташуда муносибатҳо чунин хулосаҳо кардан мумкин аст:  

1. Намуди микрозарраҳо функсияи мавҷи ҳамвори де-Бройл (функсияи ) 

ифода карда мешавад. квадрати модули амплитудаи фуксияи мавҷ A
2
 дар 

ҷои додашудаи фазо эҳтимолияти ѐфтани зарраро ифода мекунад.  

2. Микрозарраҳо дар фазо ―рангкардашуда‖ гуфта фараз карда мешавад.  

3. Микрозарраҳо бо аниқ (дуруст) траектория (фаҳмиши классики) соҳиб 

намешавад. Дар микрозарраҳо характеристикаҳои зарраҳои классики буда 

фаҳмишҳои вазн, заряд, энергия нигоҳ дошта мешавад.  

4. Хусусиятҳои бо худ хоси микрозарраҳо аз ҳамин иборат аст, ки дар он 

таҷриба дигар хел фаҳмида мешавад. Дар болои микрозарраҳо 

гузарондашуда таҷриба намуди микрозарраро дигаргун мекунад. Функсияи 

мавҷи зарра то таҷриба гузаронидан ва баъд аз таҷриба баъдина функсияи 

мавҷиаш фарқ мекунад.  

5. Суръати  микрозарра бо суръати гурӯҳиӣ мавҷҳои намуди зарраро 

ѐбанда бо суръати g  дуруст меояд: =g. 

6. Микрозарра дар давоми як вақт ҳам зарра ҳам хусусиятҳои мавҷро 

муҷассамкарда табиати махсус соҳиб буда материя мебошад.  

7. Микрозарра бо зарраи тасаввурҳои классики ҳам, мавҷ ҳам монанд аст. 

Аммо дар баъзи ҳодисаҳо (воқеаҳо) (фотоэффект, эффекти Комптон) 

хусусияти зарраро намоѐн мекунад, дар баъзи ҳодисаҳо (дифраксия, 

интерфренсия) хусусияти мавҷро намоѐн мекунад.  

8. Муносибатҳои номуайяни микрозарраҳои дар механикаи классики 

фаҳмишҳоро характеронанда сарҳадҳои тадбиқ карданро дар микрозарраҳоро 

мефаҳмонад.  

9. Координата ва импулси микрозарраҳоро дар як вақт бо муайяниӣ аниқ 

чин кардан мумкин нест, координатаи микрозарра дурустар чин карда шавад, 

импулси онро бо хурд муайяни имконияи чин карданро медиҳад. Дар ин 

доимиӣ Планк дар тамоми чинакҳои физикавӣ ҳамчун фактори сарҳади 

мешавад.  

 

 

 



Саволҳои назорати 

1. Намуди микрозарраҳо бо чигуна функсияи мавҷ ифода карда мешавад? 

2. Моҳияти гипотезаи де-Бройл дар чист? 

3. Дар микрозарраҳо кадом характеристикаҳои зарраҳои классики нигоҳ 

дошта мешавад?  

4. Муодилаҳои де-Бройлро фаҳмонед. 

5. Дар ҷои додашудаи фазо эҳтимолияти ѐфтани микрозарраҳо бо кадом 

бузурги ѐфта мешавад?  

6. Микрозарра бо чигуна суръат ҳаракат мекунад? 

7. Таҷрибаҳои гипотезаи де-Бройл тасдиқшавандаро фаҳмонед? 

8. Тажрибаи Девиссон ва Джермерро фаҳмонед. 

9. Моҳияти тажрибаи Томсон ва Тартаковский аз чи иборат аст? 

10. Барои электрон, протон ифодаҳои дарозиӣ мавҷи де-Бройлро нависед 

ва фаҳмонед. 

11. Муносибати номуайяни барои чи дароварда шудааст ва моҳияти он дар 

чист? 

12. Барои импулс ва координата муносибати номуайяни бо кадом ифода 

шарҳ дода мешавад? 

13. Барои Энергия муносибати номуайяниро нависед ва шарҳ диҳед.  



МАЪРЎЗАИ -V (2 соат) 
Моделҳои сохти атом. Модели атомии Томсон. Тажрибаҳои Резерфорд. 

Назарияи пошхўрии алфа-зарраҳо. Формулаи Резерфорд. Модели сайѐравии 

сохти атом. Ба тасаввурҳои физикаи классики моснаомадани модели 

сайѐравии атом.  

Нақша: 

1. Моделҳои сохти атом.  

2. Модели Томсон барои сохти атом.  

3. Таҷрибаҳои Резерфорд.  

4. Назарияи пошхӮриӢ алфа-зарраҳо. Ифодаи Резерфорд.  

5. модели планетариӣ сохти атом.  

6. Дуруст омадани модели плпнетприӣ сохти атом барои тасаввурҳои 

физикаи классики.  

Моделҳои сохти атом. Дар асоси таълимоти Демокрит ва Левкипп 

файласуфони грек атом – зарраи тақсимнашавандаи модда буда, бо чинаки 

хурд соҳиб буда ҳрганҳои ҳиссиѐт ҳис накунанда дараҷа тасаввурҳо дар фан 

вақтҳои дуру-дароз ҳукм ронд. Калимаи ―атом‖ аз калимаи греки ―атомос‖ 

гирифташуда буда, ―тақсимнашаванда‖ гуфта маъноро мефаҳмонад.  

Дар охирҳои асри XIX гузаронидашуда як қатор оламшумур натиҷаҳои 

таҷрибаҳо фикрҳои оиди бо сохти мураккаб соҳиб будани атомро намоѐн 

кард.  

Дар аввалаи асри XX вуҷуд доштани атомҳо, чинаки онҳо бо тартиби      

10
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см буда аз системаи барқи иборат буданаш, вуҷудодриӣ зарядҳои манфи 

ва мусбат дар атом, заряди манфиро кашонанда электронҳо буданаш ѐфта 

шуда буд. Аммо зарядҳои мусбатро кашонанда (протонҳо) ҳали муайян 

набуд, мавҷуд будани ионҳои мусбат маълум буд. Дар тартиби рӯз вазифаи 

муайян кардан атом меистод. Аз сабаби байни якдигар компинсатсия шудани 

зарядҳои манфи ва мусбат атом пурра (яхлит) нейтрал аст. Дуто модели 

назарияи сохти атом вуҷуд дошт. Якумаш соли 1901 аз тарафи Ҷ.Томсон 

пешниҳод шудааст. Дар асоси ин модел атом мусбат заряднокшуда курра 

буда, электронҳои манфи заряднок бо ҳаҷми курра тақсим шудааст. 

Электронҳо бо элементи мусбат заряднокшудаи курра дар асоси қонуни 

Кулон таъсир мекунад. Электронҳо дар гирди ҷунбиши мувозинати худ  атом 

энергияро нурнок мекунад. Дар асоси дуюм модел атом ҳамчун сохти 

системаи Офтоб сохта шудааст. Ин модели планетариӣ атом буд. 

Тасаввурҳои аввала оиди модели планетари соли 1903 аз тарафи Келвин ва 

Х.Нагаока гуфта шудааст. Дар асоси ин модел дар маркази атом мусбат 

заряднокшуда ядро ҷойгир буда, дар гирди он электронҳо планетар ҳаракат 

мекунад. Электронҳо бо ѐриӣ қувваҳои кашиши Кулони ядро дошта истода 

мешавад. барои доими (турғун) будани атомро фаҳмонидан ҳар ду ин модел 

бо камбудиҳо дучор гардид. Дарҳақиқат чи намуд будани сохти атомро 

донистан таҷрибаҳо гузарнидан хоҳиш (талаб) карда шуд. Ин гуна таҷрибаҳо 

соли 1911 аз тарафи физики инглиз Э.Резерфорд гузаронида шуд. Бо 

таҷрибаҳои оиди сохти атом бисѐртар (батафсил) меистем. 

  



Модели Томсон барои сохти атом. Соли 1897 аз тарафи Ҷ.Томсон 

электрон кашф карда шуд. Соли 1901 бошад Томсон модели якуми сохти 

атомро пешниҳод кард. Дар асоси модели Томсон атом курраи мусбат 

заряднокшуда буда, дар он манфи заряднокшуда электронҳо тақсим шудааст. 

Заряди мусбати ҷамъи курра бо ҷамъи электронҳо заряди манфи баробар 

буда, системаи атом яклухт (пурра) нейтрал аст.  

Чинаки курраи мусбат заряднокшуда дар тартиби радиуси яклухти атом, 

яъни 10
–10

м. Нурафканиши атом дар натиҷаи ҷунбиши хурд дар гирди шакли 

мувозинатиӣ электронҳо пайдо мегардад. Дар модели Томсон бо атом афтида 

алфа-зарра бо бисѐр хурд кунҷ майл мекунад. 

(нақшаи-7.1). Ин бошад дар даруни атоми 

Томсон камқувва будани майдони барқиро 

нишон медиҳад. Пурқуввашудани майдон дар 

даруни курраи якхела заряднокшуда бо чунин 

ифода ѐфта мешавад.  

).0()(
3

Rrr
R

e
rE      (1)  

Дар ин ифода e –заряди курра, R – радиусаш, r – дуршавиӣ электрон аз шакли 

мувозинати. Аз шакли мувозинати (маркази курра) бо электрони масофаи r 

истода қувваи квазиэластики чунин ифода карда мешавад:  

krr
R

e
Eef 

3

2

)( ,    (2) 

Бо ягон роҳ аз шакли мувозинати баровардашуда электрон  

3

2

mR

e

m

k
 ,     (3) 

бо частота ҷунбиш мехӯрад.   

Дар ифодаи (3) m – вазни электрон, R – радиуси атом, e – заряди электрон. 

Аз модели Томсон кор бурда, радиуси атом ѐфта шудааст. Аз ифодаи (3): 
3/1

2

2











m

e
R .     (4) 

Дар соҳаи дидашавандаи спектр λ=610
–5

см дарозиӣ мавҷ, =310
15 

s
–1

 

частота дуруст меояд. Он гоҳ дар асоси (4) радиуси атомро шуморидан 

мумкин (e=1,610
–19 

К, m=9,1110
–31

кг). 
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Қиймати ин R бо чинаки газокинетикиӣ атом дуруст меояд. Инро тасдиқи 

модели Томсон шуморидан ҳам мумкин. Баъдтар хато будани модели Томсон 

ѐфта шуд. Дар вақти ҳозира модели Томсон ҳамчунин барои ревоҷѐбиӣ 

тасавурҳо оиди сохти атом бо аҳамияти таърихи соҳиб аст.  

Таҷрибаи Резерфорд.  Соли 1911 ассиенти аввалаи Томсон профессор 

Эрмит резерфорд якҷоя бо шогирдони худ Ганс Гейгер ва Эрнест Марсденҳо 

дар болои фолгаи метали тунук пошхӯриӣ алфа-зарраҳо як қатор таҷрибаҳо 

гузаронид. Ин намуд таҷрибаҳо модели Томсони сохти атом дуруст 
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набуданашро нишон дод. Ин бошад барои фарази Резерфорд оиди сохти атом 

асос гардид: диаметри атом бисѐр хурд (10
–14

 м), тамоми заряди атом ва 

ҷамъшуда қисми калони вазнаш аз ядро иборат буда, ядро (ядро – ―мағз‖ 

гуфта маъноро мефаҳмонад) бо абри манфи заряднокшуда электронҳо фаро 

гирифта шудааст. Чинаки атом дар тартиби 10
–10

 м аст.  Нейтралбудани атом 

бошад аз баробар будани заряди манфиӣ электронҳо бо заряди мусбати ядро 

омада мебарояд. Дар таҷрибаҳои болои алфа-зарраҳо гузарондашудаи 

Резерфорд фолгаи тиллоини тунук аз хӯрдашавиӣ (Z=79) 
214

Po пайдо шаванда 

бо алфа-зарраҳо бомбардимон кард. Аз фолга гузаштани намуди ѐфтани 

кунҷи пошхӯриӣ алфа-зарраҳо, алфа зарраро бо пошхӯрдаистода атомҳои 

нишон (атомҳои тилло) сохташро ѐфтан мумкин аст. Алфа-зарра ядрои атоми 

гели буда, аз ду протон ва ду нейтрон ташкил ѐфтааст. Резерфорд ва Томас 

Ройс соли 1909 заряди алфа-зарра 2e баробар буданашро ѐфта буданд. 

Резерфорд дар асоси модели худ ва модели Томсон кунҷи пошхӯриаш θ ро 

назари шуморид.  Натиҷаҳоро бо натиҷаҳои таҷриба таққосонид. Дар модели 

Томсон бо атом афтида алфа-зарра аз самти аввалаш беаҳамият буда бисѐр 

хурд буда кунҷ равона мешавад, ин бошад дар даруни атом нисбатан 

камқувва будани майдони барқиро нишон медиҳад. Дар атоми Резерфорд 

кунҷи равонашудаи алфа-зарра аз аввала самташ калон буданаш дида 

мешавад. Сабаби ин тамоми заряди мусбати атом бо ҳаҷми хурд +Ze – дар 

ядро ҷамъшуданаш аст.  

резерфорд дар таҷрибаҳои худ аз коҳиши полоний -214 пайдо шаванда 

энергияаш 7,68 МэВ буда алфа-зарраҳо кор бурдааст. Ғафсиӣ дастаи алфа-

зарраҳо дар холиги (вакуум) 6∙10
–7

м буда бо фолгаи тилло равона карда шуда 

ва бо он пошхӯриаш мушоҳида карда 

шудааст. Схемаи таҷрибаи Резерфорд дар 

нақшаи 7.2 оварда шудааст. Дар назди 

манбаи алфа-зарраҳо (S) диафрагмаи дар 

марказаш сӯрохи дошта (D) гузошта 

шудааст. Аз манба баромада алфа-

зарраҳои бо сӯрохи афтида ҳамчун бо 

шакли даста баромада бо экрани 

люминессенсиявӣ (LE) меафтад. Экран бо 

сулфиди руҳ (ZnS) фаро гиронида 

шудааст. Дар ҷойи ҳар як алфа-зарра 

омада зада бо экран равшан доғҳо 

(ссинтиллятсия) пайдо шуданаш дида 

мешавад. дар як секун бо экран 

афтидаистода адади алфа-зарраҳо бисѐр буданаш онҳо пайдо карда равшан 

доғҳо пайваст шуда якдигарро фаро гирифта доғи равшани марказиро пайдо 

мекунад. (нақшаи 7.2a). Акнун дар пеши экран ғафсиаш 6∙10
–7

м буда фалгаи 

тилло (OF) гузошта мешавад (нақшаи 7.2б). Алфа-зарраҳо аз фалгаи тилло 

гузашта бо экран меафтад. Дар вақти набудани фалгаи тиллои дар экран 

пайдо гардида интенсивияти доғ-равшани марказӣ кам бошад ҳам хурд 

мешавад. Дар экран дастаи алфа-зарраҳо пайдо карда беъайрз аз доғи 
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равшани марказӣ дигар доғи равшан пайдо мешавад. ин доғҳои равшанро аз 

фалгаи тиллои гузаштан самти худро дигаргун карда, яъни бо атомҳои 

фалгаи тиллои пошхӯрда алфа-зарраҳо пайдо мекунад. Дар экран пайдо 

гардида доғҳои равшан бо лупа ѐки микроскоп (М) мушоҳида карда мешавад. 

дар ин таҷриба чунин намудҳо зарур аст: диаметри атоми тилло 3∙10
–10

м, он 

гоҳ ғафсиаш 6∙10
–7

м буда фалгаи тиллои 3300 қабати атом буда, дар ин 

атомҳо зич ҷойгир мешавад. барои ҳамин ҳам алфа-зарраҳо аз фалгаи тилло 

гузаштан тахминан бо 3300 атоми тилло заду-хӯрд мекунад. Қисми зиѐди 

алфа-зарраҳо аз фалга гузаштан ба атомҳои тилло бо дараҷаи 13 буда 

кунҷҳо пошхӯрдашуданаш мушоҳида шудааст. Аммо дар байни алфа-

зарраҳои пошхӯрда то кунҷи 150 расанда калон кунҷҳо пошхӯрда алфа-

зарраҳо ҳам мушоҳида шудааст. Дар ин калон кунҷҳо пошхӯранда адади 

алфа-зарраҳо бисѐр кам будааст. Масалан, бо фалга афтида 8000 то алфа-

зарраҳо аз кунҷи 90 калон кунҷҳо танҳо якто алфа-зарра пошхӯрдааст. Барои 

бо кунҷи калон равона кардани суръати калон доштаи алфа-зарраҳо бо он ба 

қувваи калон таъсир расонидан зарур мешавад. Аз натиҷаҳои таҷрибаи 

резерфорд чунин хулоса мебарояд: бо ҳар як кунҷи калон пошхӯри, ин 

маркази ягон қувваи нуқтавӣ буда дар он бо масофаи наздик парида 

гузаштаистода алфа-зарраҳо натиҷаи танҳо таъсиркуниаш мебошад. Маркази 

ин намуд қувва бошад мусбат заряднокшуда ядрои атом мебошад. Демак, бо 

атом афтида алфа-зарраро дар атом бо кунҷи калон пошхӯриаш дар даруни 

атом бо ҳаҷми бисѐр хурд ҷамъшудаи заряди мусбат ва майдони барқиӣ 

пурқувваро пайдо карданашро нишон медиҳад. Aлфа-зарра ядрои атоми гели 

аст. Таъсири байни якдигариӣ электростатики ин ду ядро барои пошхӯриӣ 

алфа-зарраҳо бо кунҷҳои калон сабаб мешавад. Аз пошхӯриӣ самти ҳаракати 

худди алфа-зарраҳо онҳоро аз камераи Вилсон аз нишонаи (из) фотосуратҳо 

дидан мумкин (нақшаи- 7.3). 

Дар нақша нишонаи алфа-зарраҳо бо оксиген акс 

карда шудааст. Дар охир нишонаи (из) алфа-зарраҳо аз 

якдигар фарқ намекунад. Аммо дар байни нионаҳои 

нақша ахираш шикаста ѐки шакли вилка буда нишонаҳо 

ҳам дида мешавад. Ин нишонаҳо дар натиҷаи алфа-

зарраҳо бо ядро заду-хӯрди пайдо шудааст. Дар вақти 

заду-хӯрд самти ҳаракати зарра оҳиста дигаргун шудааст 

ва аз туфайли заду-хӯрд бо ҳаракат омада ядро нишонаи 

нав гузоштааст, ин нишона бо нишонаи алфа-зарра вилка 

пайдо кардааст. Ин фотосурат кунҷҳои пошхӯриӣ дар 

натиҷаи таҳо заду-хӯрд пайдо шуданашро нишон 

медиҳад. Дар даруни атом бо ҳаҷми хурд (чинакаш 10
–13

см) ва бо вазни калон 

соҳиб буда заряди мусбат – ядро майдони барқи пурқувваро пайдо мекунад. 

Демак, дар даруни атом заряди мусбат бо ҳаҷми хурд ҷамъ омадааст, ин ҳаҷм 

ядро гуфта мешавад. Ин хулоса модели ядрои сохти атом буд. Парида омада 

истода алфа-зарра дар даруни атом ядро пайдо карда майдони барқиӣ 

пурқувва афтида бо таъсири майдон самти худро дигаргун мекунад, яъни бо 

кунҷҳои калон пош мехӯрад. Агар бо атоми зарядаш мусбаташ бо ҳаҷми 
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калон тақсим шуда бошад, дар даруни атом майдони барқиӣ пурқувва 

намешуд. Он гоҳ бо атом афтида алфа-зарраҳо самти худро дигаргун накарда, 

пошнахӯрда тӯғри гузашта мерафт.   

Натиҷаҳои таҷрибаҳои гузарондашударо Резерфорд чунин фаҳмонид: бо 

ҳаҷми бисѐр хурди атом заряди мусбат ҷой гирифтааст, тамоми қисми гирди 

он аз абрҳои заряди манфи дошта электронҳо иборат буда, заряди пурраи 

манфиӣ ин электронҳо бо ҳаҷми хурди заряди мусбат аз ҷиҳати миқдор 

баробар аст. натиҷаҳои ин гуна таҷрибаҳои гузаронидашуда дуруст будани 

фаразҳои резерфордро тасдиқ кард. Ин гуна таҷрибаҳо, бо шуморишҳои 

натиҷаҳо модели ядровиӣ атом сохта шуд. Ин модел бисѐртар модели 

планетари гуфта пеш бурда мешавад, чунки сохти модели ядровиӣ атом бо 

сохти системаи Офтоб монанд, яъни ядроро бо Офтоб, электронҳо бо 

планетаҳо монанд карда мешавад.  

Назарияи пошхӯриӣ алфа-зарраҳо. Ифодаи Резерфорд. Резерфорд 

назарияи миқдориӣ пошхӯриӣ алфа-зарраҳоро кор карда баромад. Дар ин 

назария таъсиркуниӣ байни якдигари алфа-зарра бо ядро дар асоси қонуни 

Кулон мегузарад. Алфа-зарраҳо ва бо он таъсиркунанда қувваи байни 

якдигари атом бо квадрати масофаи онҳо баръакс пропорсионал гуфта фараз 

карда мешавад. Ин гипотеза аст, чунки алфа-зарра дар ядро бо масофаи 10
–

12
см наздик шуда метавонад. Барои ин масофаҳо қонуни Кулон дар таҷрибаҳо 

мушоҳида карда нашудааст. Ҳаракати алфа-зарраҳо дар майдони ядро аз 

тарафи Резерфорд бо нуқтаи назари механикаи классики назар карда 

шудааст. Вазни ядрои пошхӯрда нисбати вазни алфа-зарра бисѐр калон гуфта 

фараз карда мешавад, ядроро наҷунбанда гуфта нигоҳ кардан мумкин. Аммо 

дарҳақиқат ядро беҳаракат нест, барои ҳамин ҳам вазни алфа-зарраро бо 

овардашуда вазн иваз намуда, ҳаракати ядроро башумор гирифтан мумкин.  

Аз нишондоди Резерфорд, барои пошхӯриӣ -зарра бо атом ба даруни 

атом бо ҳаҷми хурд (радиусаш 10
–14

 м) ҷамъомада вазни калон алоқаманд 

будани заряди мусбат пайдокарда майдони барқиӣ пурқувва буданаш зарур 

аст. Дар асоси ин тасаввурҳо Резерфорд назарияи миқдори пошхӯрии -

зарраҳоро ревоҷ дод.  

Дар таҷрибаи Резерфорд ғафсиаш 10
–5

-10
–4

см буда фолгаҳои металли  

кор бурда шудааст. Дар ин намуд бо кунҷҳои калон пошхӯранда бисѐр 

маротиба заду-хӯрди алфа-зарраҳо бо ядроро баназар нагирифтан мумкин, ду 

ва аз он зиѐд заду-хӯрд бо кунҷҳои калон эҳтимолияти пошхӯри бисѐр хурд 

мешавад. Аз сабаби вазни электронҳо бисѐр хурд будан алфа-зарраҳо бо 

электронҳо бо кунҷҳои калон эҳтимолияти пошхӯри бисѐр хурд аст. Он гоҳ  

танҳо алфа-зарра бо якто ядоро таъсири байниҳамдигариаш ба шумор 

гирифта мешавад. алфа-зарра бо якто ядро байни якдигар таъсир намуда, аз 

дигар ядроҳо бо дури парида мегузарад. Пошхӯриӣ алфа-зарра бо ядрои атом 

дар нақшаи 4.4 оварда шудаааст. Ҳамин хел карда, назарияи Резерфорд танҳо 

бо таъсири майдони барқиӣ якто ядро шаванда кунҷҳои пошхӯриӣ калон 

асосинок мешавад. Ин пошхӯри пошхӯриӣ Резерфорд гуфта мешавад. Ин 

пошхӯри пошхӯриӣ эластики мебошад, чунки энергияи кинетикиаш дигаргун 

намешавад. Дар пеш дидашуда масала ҳамчун масалаи Кеплер оиди ҳаракати 



планетари дар гирди Офтоб монанд аст.  Дар ҳар ду масала ҳам қувваи 

таъсири байни ҷисмҳо маркази шуда, бо равиши байни ҷисмҳои 

таъсиркунанда баръакс пропорсионал дигаргун мешавад. Бо намуди 

планетари нигоҳ карда шавад, ин қувва қувваи кашиш аст, дар намуди 

зарраҳо бошад қувваи теладиҳи мебошад.  

Ин намуд шакл планетаҳо бо эллепс ва 

гипербола, алфа-зарраҳо бошад танҳо бо 

гипербола ҳаракат кардан дида мешавад. 

Резерфорд пошхӯриӣ -зарраҳоро бо 

чунин схема фаҳмонид: бо нуқтаи 

0пошдиҳанда ядро ҷойгиркардашуда 

бошад. Заряди ядро +Ze ва заряди -зарра 

+2e баробар. Вазни ядро аз вазни -зарра 

ҳамин қадар калон аст, ки ядроро 

наҷунбанда гуфта мегиранд. Аммо 

дарҳақиқат ядро наҷунбанда намебошад, 

барои ҳамин ҳам вазни -зарраро бо вазни 

овардашуда иваз намуда ҳаракати ядроро ба назар гирифтан мумкин аст. Бо 

тарафи ядро парида омадаистода -зарра ва қувваи теладиҳи байни ядро бо 

қонуни Кулон итоат мекунад гуфта фараз карда мешавад. Ин қувва -зарра 

ва бо квадрати байни масофаи ядро баръакс (чаппа) пропорсионал. Аз 

механикаи классики маълум, ки -зарра бо ядрои нуқтаи 0 нисбатан ба 

гипербола ҳаракат карданаш зарур. Вазни -зарра m, аз ядрои пошдиҳанда 

суръати дар масофаи дуртараш бо  ишора карда мешавад. Агар -зарра бо 

ядро таъсир нарасонат, он аз ядро бо масофаи b дури парида мегузашта буд. 

Масофаи b  масофаи -зарра бо ядро наздикшавиаш буда, бо он масофаи ба 

нишон гиранда гуфта мешавад, аммо онро дар таҷриба имконияти 

чинкуниаш вуҷуд надорат. Парида омадаистода -зарра то масофаи b наздик 

мешавад, баъд аз ядро тела хӯрда бо гипербола ҳаракат карданаш зарур. Аз 

ядро дуршудаистода кунҷи дуршавиӣ -зарра  дар асоси қонуни Кулон 

чунин ѐфта мешавад:  

2

2

22 Ze

bm
ctg


 ,     (5) 

Аз ин ифода дар таҷриба ѐфтанаш мумкин буда бо асоси параметрҳо буриши 

эффективи пошхӯриро ѐфтан кор бурда мешавад.  

Дар ифодаи (5)  m –вазни алфа-зарра,  – суръаташ, Ze – заряди ядро, 2e – 

заряди алфа-зарра (ягонагиӣ заряди элементари),    Z – адади заряди ядро ѐки 

заряди ядро гуфта мешавад. b – масофаи наздикшавиӣ хурди алфа-зарра бо 

ядро, яъни бо нишон гирифтани он. Кунҷи пошхӯри масофаи бо 

нишонгирандаи   ба  b алоқаманд. Алфа-зарра чиқадар аз наздики ядро 

гузарад, яъни b чиқадар хурд бошад, алфа-зарра бо ҳамин қадар калон кунҷ 

пош мехӯрад. Ифодаи (5) ро дар таҷриба санҷидан бисѐр қийин, чунки бо ин 

ифода чин карда нашаванда бузургиӣ b медарояд. Барои ҳамин ҳам 

натиҷаҳои аз ин ифода омада барояндаро дида баромадан мумкин. Аз ҳамин 
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сабаб фаҳмиши буриши эффективи дифференсиали дароварда мешавад. Бо 

баробариӣ вақт ба асоси рӯя адади алфа-зарраҳо, ки бо самти ятом 

паридаистода N бошад. Дар ин бо сели алфа-зарраҳо перпендикуляр буда аз 

рӯяи элементари d парида гузашта ададаи алфа-зарраҳо чунин аст:  

NddN  .     (6) 

Баъд азз пошхӯри ин зарраҳо d даруни кунҷи фазои элементари меафтад. 

d – калониӣ кунҷ ва самти тири он, d – калониӣ рӯя ва намудаш ѐфта 

мешавад. барои ҳамин ҳам dN бо баробариӣ вақт d даруни кунҷи фазовӣ аз 

ядро пошхӯрда адади алфа-зарраро ифода мекунад. Нисбати dN бо N  

нисбаташ d баробар, d ягонагиӣ рӯя чин карда мешавад. d бо ядро 

пошхӯриӣ алфа-зарраҳо ба ядро буриши эффективиӣ дифренсиалиашро 

мефаҳмонад. Ин фаҳмиш бо тамоми ҷараѐнҳои ба зарра гузаранда кор бурда 

мешавад. Бо асоси таърифи гуфташуда буриши эффективиӣ дифренсиалиро 

чунин ифода кардан мумкин:  

N

dN
d  .     (7) 

Буриши эффективиӣ дифференсиали гуфта, бо баробариӣ вақт шумораи 

зарраҳои аз ядро пошхӯрдаистода бо нисбати шумораи зарраҳои 

афтидаистода гуфта мешавад.  

Акнун барои пошхӯриӣ алфа-зарра алоҳида бо ядрои атом ѐфтани буриши 

эффективиӣ дифференсиалиро дида бароем. Баъд аз пошхӯри алфа-зарраҳо аз 

рӯяи d гузашта даруни кунҷи d меафтад. Ҳамчун тири x масофаи бо 

нишонгири b=0 будан, траекторияи хати рости алфа-зарраро гирем. Аз 

симметрияи силиндри кор бурда, барои самимият d ро рӯяи ҳалқа гуфта 

гирем,яъни: 

bdbd  2 ,      (8) 

d рӯя бо сели зарраҳо перпендикуляр бошад. Чинаки даруни ин гуна рӯя бо 

b, чинаки беруниаш бошад b+db баробар, марказаш бо тири x ҷойгирифтааст 

(нақшаи-6.4б).  

Миѐнаи b ва b+db бо кунҷҳои пошхӯриӣ алфа-зарраҳо   ва +d мувофиқ 

меояд, дар асоси ифодаи (5):  

)2/(sin 22

2







d

m

Ze
db  ,     (9) 

Алфа-зарраҳо d даруни кунҷи фазовӣ (марҳилаҳо) пош мехӯрад ва он чунин 

ѐфта мешавад:  

 dd sin2 .     (10) 

Он гоҳ бо асоси ифодаҳои (4.9) ва (4.10): 

)2/(sin4
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2
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d

m

Ze
d ,    (11) 

Ифодаи (11) танҳо набарои рӯяи намуди ҳалқа дуруст набуда, балки барои 

дилхоҳ рӯяи элементари d дуруст мешавад. Дар ифодаи (11) ифодаи 

Резерфорд гуфта мешавад, дар таҷриба тасдиқ карда шудааст. Резерфорд 

якумин шуда вуҷуддори ядроро асосонид.  



Буриши эффективиӣ пурраи пошхӯри гуфта, бо баробариӣ вақт пошхӯрда 

шумораи пурра алфа-зарраҳо бо нисбати шумораи пурра зарраҳои 

афтидаистода гуфта мешавад. Буриши эффективиӣ пурра  буриши 

эффективиӣ дифференсиали d ро бо қийматҳои мумкин будаи d 

интегронидан ѐфта мешавад. Дар пошхӯриӣ алфа-зарраҳо d=2sind 

буданашро башумор гирифта, аз =0 то =  буда сарҳад интегронидан зарур. 

Дар натиҷаи интегрони = пайдо мешавад. Аз ин бошад, d рӯя x тир дур 

бошад, кунҷи пошхӯри  ҳамин қадар хурд буданаш дида мешавад. Аз 

рӯяҳои тири x бодури гузаранда алфа-зарраҳо дар амал намеғеҷад. Чамъи ин 

гуна рӯяҳо ва шумораи пурраи зарраҳои пошхӯрда беохир аст. Ҳамин тавр, 

буриши пурраи пошхӯри ҳам беохир калон аст. Ин хулоса бо характери 

формал (шакли) соҳиб, чунки барои кунҷҳои хурди пошхӯри ифодаи 

Резерфорд дуруст намешавад.  

Ифодаи (11) ро барои дар таҷриба мушоҳида кардан бо шакли даркори 

(зарури) навиштан мумкин. Намуди алфа-зарраҳо бо ядроҳо пошхӯриаш бо 

якдигар вобаста нест. Он гоҳ, шумораи ядроҳои пошдиҳанда бо баробариӣ 

ҳаҷи n бошад, бобаробариӣ вақт ҳаҷми V  шумораи миѐнаи алфа-зарраҳои 

миѐнаи пошхӯрда ба даруни кунҷи фазовӣ (марҳилаҳо) d бо dN чунин ѐфта 

мешавад:  
2

2

2 4sin ( / 2)

Ze d
dN VnN

m 

  
  

 

.     (12) 

Дар ифодаи (12) овардашуда ифодаи Резерфорд дар таҷриба тасдиқ шудааст. 

Дар таҷриба d кунҷи фазовӣ (марҳилаҳо)  доими (d=const) будан, аз 

ифодаи (12) dNsin
4
(/2) ҳам доими (dNsin

4
(/2)=const) шуданаш дида 

мешавад. Дар ифодаи (12) n – 1 см
3
 ҳаҷм шумораи ядроҳои пошхӯранда, N –

шумораи афтидаистода алфа-зарраҳо дар як секунд  бо фалгаи метали тунуки 

пошдиҳанда,  – кунҷи пошхӯри, алфа-зарраҳо d даруни кунҷи фазовӣ пош 

мехӯрад, dN – шумораи алфа-зарраҳои пошхӯрдашуда, Ze –заряди ядрои 

пошдиҳанда. Аз ифодаи (12) дида мешавад, ки шумораи алфа-зарраҳои 

пошхӯрдашуда dN бо кунҷи пошхӯри   ҳамоҳанг пайваст, бо камшаввиӣ 

кунҷи  , dN зиѐд мегардад. Ҳангоми ҳаҷм V=1см
3
 будан, ифодаи Резерфорд 

)2/(sin 4
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намуд мешавад. Тасдиқ гардидани ифодаи Резерфорд дар таҷриба алфа-зарра 

ва дар масофаҳои наздик байни якдигар таъсир кардани ядроҳоро бо қонуни 

Кулон итоат карданашро исбот кард. Бо мақсади ѐфтани корбариӣ қонуни 

Кулон аз тарафи Блекетт бо газҳо дар болои пошхӯриӣ алфа-зарраҳо 

таҷрибаҳо бурда шуд. Дар камераи Вилсон нишонаи шумораи бисѐри алфа-

зарраҳо бо сурат гирифта шуд, кунҷҳои тартиби он чин карда шуд, яъни 

кунҷҳои пошхӯриаш шуморида шуд. Дар таҷрибаҳо дар ҳаво таъсиркунанда 

масофаи байни алфа-зарра ва ядро аз 3∙10
–1

см то 5∙10
–10

см аст, дар агрон  

7∙10
–12

см то 10
–9

см будан барои ин таъсирҳоро фаҳмонидан қонуни кулонро 

кор бурдан мумкин буданашро фаҳмонид. Аммо таҷрибаҳо масофаи байни 



зарраҳои таъсиркунанда 10
–12

см ва аз он хурд будан аз қонуни Кулон оҳиста 

дуршавиро нишон дод. Дар ин хурд масофаҳо қувваҳои кашиши ядро таъсир 

мекунад ва ин қувваҳо аз қувваҳои теладиҳои Кулон калон мебошад. 

Модели планетариӣ сохти атом. Резерфорд дар асоси таҷрибаҳои 

гузарондаи худ модели планетариӣ сохти атомро офарид. Дар асоси ин модел 

атом дар марказ чинакаш бисѐр хурд (10
–14

м) ва зарядаш +Ze буда ядрои 

вазнин меистад. Дар атрофи ядро ҳамчун планетаҳои, ки дар атрофи Офтоб 

ҳаракат мекунад манфӣ заряднокшуда бо шумораи Z 

электронҳо доиравӣ ва орбитаи эллептики ҳаракат 

мекунад. Ин модели сохти атом модели планетари 

динамики мебошад. Агар ин модел статик модел 

мебуд, он гоҳ дар таъсири қувваи кашиши Кулон 

тамоми электронҳои ки ядроро иҳота карда истодааст 

бо ядро кашида мешуда буд. Дар модели планетари 

динамики бошад ядрои вазнин наҷунбанда гуфта 

нигоҳ карда мешавад. Электронҳо бошад дар атрофи 

ядро бо орбитаҳои эллептики ва доирави ҳаракат мекунад. (нақшаи-7.5).  

Акнун атоми оддӣ модели планетариӣ атоми гидрогенро дида бароем. 

Барои оддӣ будан вазнаш m ва электрони 

зарядаш манфӣ дар атрофи маркази атом 

ҷогиршуда зарядаш +e буда протон бо 

орбитаи доиравӣ ҳаракат мекунад (нақшаи 

7.6). дар якум наздикшави вазнаш аз вазни 

электрон 1836 маротиба калон буда ҳаракати 

протонро бо инобат нагирифтан мумкин. 

Электронро дар орбита дошта истода қувва қувваи Кулони кашиши байни 

протон ва электрон мебошад. Ин қувваро чунин ифода кардан мумкин:  

2
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1
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e
F


 ,      (14) 

Дар ин ифода r – радиуси орбитаи доиравиӣ электрон мебошад. Дар асоси 

қонуни дуюми Нютон ифодаи (4,14) ро бо чунин шакл навиштан мумкин:  

r
m

r

e 2

2

2
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 .     (15) 

Дар ифодаи (15) r
r





2

 – суръати бо марказ равонашуда. Аз ифодаи (15) кор 

бурда, дар наздикшавиӣ классики энергияи кинетикиӣ электронро бо чунин 

шакл ифода кардан мумкин:  

r

e
mEk
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  ,    (16) 

Энергияи потенсиалиӣ сохти атом бошад:  

r

e
En
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04
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,     (17) 
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Нақшаи-7.5 



Дар ифодаи (17) ишораи (–) таъсир кардани қувваҳои кашиши системаи 

атомро мефаҳмонад. Энергияи пурраи системаи атом бо ҷамъи энергияҳои 

кинетики ва потенсиали баробар аст:  

r

e
EEE nk

2

08

1


 .    (18) 

Системаи атом ситемаи пайваст аст. Энергияи пайвасти электрон барои  

канда шудани электрон аз атом пурра буда миқдори энергияи хурд ѐки 

энергияи ионнокунии атом гуфта мешавад. Бо роҳи таҷриба энергияи пайваст 

барои атоми гидроген –13,53 эВ буданаш ѐфта шудааст. Ин қийматро дар 

ифодаи (18) буда ба ҷои E гузошта, радиуси атом r=0,53∙10
–10

m=0,53 Å 

буданашро шуморидан мумкин. Қиймати ин радиус r=r1 – радиуси Бор гуфта 

қабул карда шудааст. Суръати хатти дар орбита будаи электрон, бо частотаи 

даврзаниӣ он дар орбита ба чунин муносибат пайваст мебошад:  

frr  2 ,     (19) 

Аз ифодаи (19) қиймати  роб о ифодаи (16) гузошта чунин ифодаро ѐфтан 

мумкин:  
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  ,     (20) 

Аз ифодаи (20) частотаи даврзаниӣ электрон  f ро дар атрофи ядроро ѐфтан 

мумкин:  
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 .     (21) 

Дар ифодаи (21) r=0,53∙10
–10

м, e=1,6∙10
–19

К, m=9,11∙10
–31

кг қийматҳоро 

гузошта шуморидан, частота f=7∙10
–15

s
–1

 буданаш ѐфта шуд. Ин қиймат f ро 

бо дигар роҳҳо ѐфташуда қийматҳо дуруст меояд.  

Дуруст омадани модели плпнетприӣ сохти атом барои тасаввурҳои 

физикаи классики. Барои фаҳмонидани сохти атом бо мувоффиқиятҳо 

расида бошанд ҳам, дар пеши физикҳо ѐфтани зиддиятҳо мистодабуд. 

Масалан, дар асоси қонунҳои электродинамикаи классики:  

1. Аз модели планетариӣ атом, электронҳо дар атрофи ядро дар орбитаи 

маҳкам бо марказ равона суръат ҳаракат мекунад. Дар нуқтаи назари физикаи 

классики электронҳо бо равиши беохири мавҷҳои электромагнитиро 

нурбарори карданаш зарур аст. Дар натиҷа энергияи электронҳо бо 

нурбарори сарф гардида бо оҳистаги кам гардида меравад, дар ин орбитаи 

электронҳо беохир хурд шуда меравад. Дар ин вақт электрон бо вақти кӯтоҳ 

(10
–8

с) бо ядро афтида мемонад (нақшаи-

7.7), дар ин атом вайрон мешавад, 

барқарор будани он гум мешавад. ин тавр 

шуданаш имконпазир аст. Демак, дар 

нуқтаи назари физикаи классики атом дар 

системаи модели планетари вуҷуд дошта 

наметавонад. Модели планетари барқарор 

будани атомро фаҳмонида наметавонад.  
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2. Аз нуқтаи назари физикаи классики частотаи энергияи нурбарориӣ атом бо 

частотаи электрони даврзананда бо орбитаи атрофи ядро баробар буданаш 

зарур аст. дар ин атом бароранда спектри энергияи нурбарориаш беохир 

мешавад ва электрон дар атрофи ядро мумкин буда тамоми орбитаҳоро 

мекашад. Дар ин вақт атомҳо бо масофаи хурди вақт вайрон шуданаш зарур. 

Ин дидашуда ҳар ду мулоҳаза ҳам бо натиҷаҳои таҷриба муқобил аст. 

натиҷаҳои таҷриба системаи барқарор будани атомро, спектрҳои атом аз 

ҷамъи хатҳои спектрали дискрет иборат буда спектри дискретиӣ хатти 

буданаш, электрони дар атом дискрет будани орбитаҳоро нишон медиҳад. 

Ҳамин тавр, аз як тараф таҷрибаҳои резерфорд модели планетариӣ сохти 

атомро тасдиқ дида мешавад. Аз дуюм тараф бо модели планетариӣ атом ва 

бо тасаввурҳои физикаи классики асосонида, дар таҷрибаҳо дидашуда як 

қатор натиҷаҳо ва қонуниятҳоро фаҳмонида намешавад. Модели планетари 

барқарор будани атом ва дискрет будани спектри нурбарориӣ атомро 

фаҳмонида наметвонад, яъни энергия баровардани атом ва ҷараѐнҳои 

фурӯбариашро фаҳмонида наметавонад. Барои ин зиддияҳоро бартараф 

кардан бо физика фаҳмишҳои навро даровардан хоҳиш (талаб) карда мешуд. 

Ин фаҳмишҳо соли 1913 аз тарафи физики Дания Нилс Бор дароварда шуд.  

 

Саволҳои назорати 

1. Сохти атоми модели Томсонро фаҳмонед. Аз ин модел кор бурда кадом 

бузурги ѐфта шудааст?  

2. Таҷрибаи резерфорд. Ифодаи Резерфорд, моҳияти он чи гуна аст? 

3. Аз таҷрибаҳои Резерфорд кардашуда хулосаҳо ва модели планетариӣ 

сохти атомро фаҳмонед.  

4. Модели планетари чи гуна ҷараѐнҳоро фаҳмонида натавонист?  

5. Аз ифодаи Резерфорд кор бурда, кадом бузургиҳоро ѐфтан мумкин?  
 

 
 



МАЪРЎЗАИ –VI (2 соат) 
Постулатаҳои Бор. Назарияи Бории сохти атом. Квантиронидани орбитаҳои 

доирави. Квантиронидани орбитаҳои эллиптики. Тажрибаҳои Франк ва герц. 

Нақша:  

1. Постулатҳои Бор. Нзарияи Бор барои сохти Атом.  

2. Квантонидани орбитаҳои доиравӣ.  

3. Квантонидани орбитаҳои эллептики.  

4. Таҷрибаҳои Франк ва Герс. 

 

Постулатҳои Бор. Нзарияи Бор барои сохти Атом. Аз моҳияти худ 

қонунҳои физикаи классики, ҷараѐнҳои беохирро ифода кардан қодир аст. 

Атомҳои элеменҳои химявӣ характери хатҳои спектрали спектрҳои 

нурбарориро маҳтуд будани ҷараѐнҳои даруниатомро нишон медиҳад. Инро 

якумин шуда Нис Бор фаҳмид ва қонунҳои физикаи классикиро бо ҷараѐнҳои 

даруни атом тадбиқ карда нашуданашро нишон дод.  

Модели планетариӣ сохти атоми Резерфорд дуруст шуморида шавад ҳам, 

аммо ҷараѐни нурбарориӣ энергияи атомро, барои фаҳмонидани барқарор 

будани атом бо камбудиҳо дучор шуд. Соли 1913 модели сохт атоми 

Резерфорд аз тарафи Нилс Бор мукаммал карда шуд ва ин камбудиҳо 

бартараф карда шуд.  

Н.Бор дар таҷрибаҳои Резерфорд мушоҳида кардааст, аммо физикаи 

классики фаҳмонида наметавониста натиҷаҳоро, барои фаҳмонидани 

қонуниятҳо модели сохти атоми гидрогени худро таклиф кард. Модели Бор 

якумин модели муваффақияти барои сохти атоми гидроген буда, барои 

ревоҷѐбиӣ тасаввурҳо оидӣ сохти атом роли асосиро бозид. Модели Бор 

барои пайдоиши гипотезаи де-Бройл бо аҳамияти калон соҳиб шуд. 

Қонуниятҳои дар спектри нурбарориӣ атом, сатҳҳои энергетикиӣ атом 

якумин маротиба аз тарафи Бор фаҳмонида шуд. Сохти атоми гидроген 

модели Бор таклиф карда бо чунин постулатҳо асосонида шуд:  

1. Aтом вақти дароз дар ҳолати стасионари шуда метавонад. Атом дар 

ҳолатҳои стасионари бо қийматҳои дискретиӣ E1,E2,E3,...,En энергия соҳиб 

мешавад. Атом дар ҳолатҳои стасионари энергияро нурнок намекунад. Барои 

ҳамин ин ҳолатҳо ҳолатҳои стасионари гуфта мешавад. Бо ҳолатҳои 

стасионари орбитаҳои стасионари дуруст меояд.  

2. Аз орбитаҳои стасионари дар атом буданаш мумкин моменти импулси 

электрон  

nrmL   , (n=1,2,3,...)    (1) 

шартро қаноаткунанда дар орбитаҳои стасионари мавҷуд мешавад. Ин гуна 

орбитаҳо рухсат додашуда орбитаҳои стасионари гуфта мешавад. Орбитаҳои 

стасионариӣ атомҳо квантонида шуда, сатҳҳои энергетикиӣ стасионариро 

пайдо мекунад.  

3. Электрон энергияаш Ei буда аз орбита энергияаш Ef буда (Ei>Ef) бо 

орбита гузаштан атом энергия мебарорад. Энергияи баровардашуда бо фарқи 

(тарҳӣ) ҳар ду энергияи орбита баробар мешавад, яъни:  

fi EEh  ,     (2) 



Аз ин ифода: 

h

ЕЕ fi 
 ,     (3) 

Дар ифодаи (3) Ei – энергияи орбитаи якум, Ef – энергияи орбитаи дуюм,    – 

частотаи энергияи баровардашуда. Муносибати (2) дар вақти атом энергия 

фурӯ бурдан асоснок мешавад. Дар вақти Ef>Ei будан энергия фурӯ бурда 

мешавад. Дар ин бо атом афтида энергияи фотон атомро аз ҳолати сатҳи 

энергетики поѐни бо ҳолати сатҳи энергетики  болои мегузаронад. Масалан, 

агар электрон аз орбитаи n=5 бо орбитаи n=4 буда гузарад, он гоҳ частотаи 

атом (нақшаи-8.1)  

h

ЕЕ 45  , 

буда энергия мебарорад (спекти баровардан пайдо мегардад). агар бо атом 

энергияаш h=E5–E4 буда фотон афтад, ин фотон дар атом фурӯ бурда 

мешавад ва электрон дар таъсири энергияи ин фотон аз орбитаи n=4 бо 

орбитаи n=5 мегузарад (спектири фурӯбари пайдо мегардад). Демак, атом аз 

ҳолати энергияаш калон буда бо ҳолати энергияаш хурд буда гузарад энергия 

мебарорад. Агар атом аз энергияаш хурд буда ҳолат бо энергияаш калон буда 

ҳолат гузарад энергия фурӯ мебарад. Барои ин бо атом аз берун энергия 

додан зарур мешавад. Дар ифодаи (3) бошад қоидаи частотаҳои Бор гуфта 

мешавад. h – Доимиӣ Планк буда, қиймати ададӣ он чунин аст:  

h=6,62∙10
–34 

Ҷ∙с. 

2

h
 , 

ѐки 

34
34

1005,1
14,32

1062,6 






 J∙s. 

Демак, дар атом электронҳо бо қиймати 

ихтиѐри энергия соҳиб нашуда, балки бо 

қийматҳои аниқи энергия соҳиб мешавад, 

ин қийматҳои энергияҳо спектри 

дискретиро пайдо мекунад. Дар асоси 

постулатҳои дар пеш овардашуда модели 

бомуваффақиятиӣ атоми гидроген сохта 

шуд, дар ин модел шуморишҳо барои орбитаҳои доиравӣ иҷро карда шуд. 

Модели Бор атом дар ҳолати стасионари барои чи нурнабаровардани 

энергияро фаҳмонида наметавонад. Беғайр аз ин, электрон дар атрофи ядро 

бо орбитаи доирави ҳаракат карданашро дар таҷриба нишон додан мумкин 

нест. Барои ҳамин ҳам дар татбиқи модели Бор маълум камбудиҳо мавҷуд. 

Баъдтар дар спектроскопия кардашуда кашфиѐтҳои нав модели Бор ҷавоб 

дода натавонист. Ин ҳолат назарияи физикавиӣ навро кор карда 

бароварданро хоҳиш (талаб) мекард. Ба ҷои модели Бор дар вақти ҳозира аз 

тарафи Дирак, Шреденгер, Гейзинберг сохташуда модели механикиӣ кванти 

сохти атом омада бошад ҳам, модели Бор барои дохил кардани фаҳмишҳои 

ҳолати стасионари ҳамчун модели намоиши кор бурда мешавад. модели 

 
8.1-rasm 



Борро дар даҳ соли баъдина Зоммерфелд, Вилсон ва дигарон пур карданд, 

аниқиҳо дохил карданд. Вуҷуддориӣ сатҳҳои энергетики дар атом соли 1914 

аз тарафи Франк ва Герс бо атомҳои симоб гузаронидашуда таҷрибаҳо тасдиқ 

карда шуд.  

Квантонидани орбитаҳои доиравӣ. Бо қоидаи квантонидан энергияи 

ҳолати стасионари ѐфта мешавад. Агар орбитаҳои доиравиӣ электронҳо дида 

баромада шавад, дар асоси постулати дуюми Бор, дар атом моменти импулси 

электронро бо доимиӣ Планк шарти каррали бударо ба орбитаҳои 

қаноаткунанда мавҷуд шуда метавонад, яъни  

,...).3,2,1(,  nnrmL     (4) 

Дар ин n – адаи пурра буда, адади квант гуфта мешавад. Ифодаи (4) formula 

моменти импулси электрон – L кватонидашудагиаш, танҳо онро 1ħ,2ħ,3ħ,... 

буда қийматҳои дискретиро қабул карданашро нишон медиҳад. Дар ин ħ 

ягонагӣ моменти импулс карда қабул карда шуд. Ифодаи (4) қоидаи 

орбитаҳои доиравӣ мебошад. Бо ѐриӣ ин қоида ченакҳои орбитаҳои 

стасионари доиравиӣ атомро ва бо онҳо алоқаманд энергияҳоро шуморидан 

мумкин. Аз сабаби вазни ядро аз вазни электрон 2000 маротиба калон 

буданаш ядро наҷунбанда гуфта нигоҳ карда мешавад. электрон бошад дар 

атрофи ядро радиусаш r буда бо доира ҳаракат мекунад.  

Ядро дар сари системаи координатаҳо ҷойгир карда шуда бошад. 

Энергияи потенсиалиӣ электрон дар масофаи дури беохир аз ядро ба нол 

баробар гуфта шуморида мешавад. Дар ин вақт зарядаш +Ze буда аз ядро дар 

масофаи r энергияи пурраи электрон чунин ифода карда мешавад:  

kn EEЕ   yoki 
24

2
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m

r

Ze
Е  ,   (5) 

Дар ин ифода 
r

Ze
Еn

0

2

4
  – энергияи потенсиалиӣ байни якдигар таъсиркуниӣ 

электрон бо ядро, 
2

2m
Еk   – энергияи кинетикиӣ электрон, m – вазни 

электрон,  – суръати электрон, e – заряди электрон, 0 – доимиӣ 

диэлектрики барои вакуум (холиги).  

Электрон дар атрофи ядро дар орбитаи давра ҳаракат мекунад гуфта 

шуморида мешавад. Дар ин ҳолат ядро бо электрони майдони барқӣ таъсир 

кунанда дар маркази қувваи кашиши Кулон бо қувваи равоан баробар 

мешавад, яъни  

r

m

r

Ze 2

0

2

4




 ,      (6) 

Аз (6) қиймати m2
 ро ѐфта, бо ифодаи  (5) гузоштан, энергияи пурраи 

электрон чунин ифода карда мешавад:  

r

Ze
Е

0

2

8
 ,      (7) 

Ҳар ду тарафи ифодаи (6) ро mr
3
 зарб карда, чунин ифодаро пайдо мекунем:  
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 .     (8) 



Дар ин ифода ифодаи дар тарафи рост квадрати моменти импулс мебошад. 

Барои ҳамин ҳам ифодаи (8) ро чунин навиштан мумкин:  

0

2
22

4

mrZe
n  ,     (9) 

Ифодаҳои (8) ва (9) ро зарури тарафҳои рост ва чапашро зарб карда, зарядаш 

+Ze буда энергияи пурраи электрони бо орбитаи даври бо атрофи ядро 

ҳаракат кардаистодаро ѐфтан мумкин, яъни:  
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.     (10) 

Ин ифода рӯяи энергияи ҳолати стасионариӣ электрони ба атоми гидроген 

бударо ифода мекунад. Аз ифодаи (10) дида мешавад, ки энергияи пурраи 

электрон бо адади кванти n алоқаманд. n – рақами тартиби орбитаи 

электронро мефаҳмонад ва қийматҳои n=1,2,3,... ро қабул мекунад. Ифодаи 

(10) энергияи фурӯбари ва баровардани атомро ифода мекунад  ва квантнок 

шудани онро нишон медиҳад. n=1,2,3,... будаи қийматҳои мумкин будаи 

энергияро бо ифодаи (10) шуморида мешавад. Дар n сатҳҳои энергетики 

азони худ E=0 буда бо тарафи қиймати сарҳади зич мешавад. Ҳолати 

энергияи хурд будаи атом n=1 ҳолати асосиӣ он гуфта мешавад. Атом дар 

ҳолати асоси вақти дароз шуданаш мумкин. Ҳолатҳои n=2,3,4,... будаи атом 

(n>1) ҳолати бедоршудаи он гуфта мешавад. Дар ҳар яки ин ҳолатҳо энергияи 

атом аз энергияҳои асосиӣ он калон мешавад. ишораи манфӣ дар ифодаи (10) 

пайвасти системаи атом ва квантонида шудани энергияро нишон медиҳад.  

Дар ифодаи (4.31) вазни электрон ва зарядаш қийматҳои адади (m=9,11∙10
–

31
kg, e=1,6∙10

–19
Kl) гузошта шуморида шавад:  

,...3,2,1,/6.13 2  neVnЕn
   (10a) 

Ифода пайдо мегардад. Бо ифодаи (10a) бо қийматҳои гуногуни n 

дурустоянда энергия шуморида шудан чунин қийматҳои энергия пайдо 

мегардад:  

n = 1 E1 = – 13,55 eV; 

n = 2 E2 = – 3,38 eV; 

n = 3 E3 = – 1,5 eV; 

n = 4 E4 = – 0,84 eV; 

n = 5 E5 = – 0,54 eV; 

n = 6 E6 = – 0,38 eV. 

Аз шуморидашуда қийматҳои энергия дида мешавад, ки бо зиѐд 

гардидани радиуси орбита якҷоя энергияи қиймати манфиӣ электрон кам 

шуда меравад. Дар E0 сатҳҳои энергетики зич шуда меравад. Дар E>0 

электрон озод мешавад ва сатҳҳои энергетики квантонида намешавад, 

спектри беохирӣ пайдо мегардад. 

Ҳамин тавр карда, энергияи рӯяҳои энергетикиӣ электрон квантонида 

шуда буда, бо ифодаҳои (10) ѐки (10a) ѐфташаванда ба қийматҳои дискрети 

соҳиб мешавад. Акнун аз постулати сеюми Бор кор мебарем. Электрон аз 

орбитаи стасионари ni бо орбитаи стасионари nf гузаштан, атом кванти 

рӯшноӣро мебарорад. Энергияи он чунин ѐфта мешавад:  



fi EEh  ,     (11)  

Барои энергия навишташуда асоси ифода (4.31) ифодаи (4.32) ро бо чунин 

намуд навиштан мумкин:  
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ni ва nf ҳо болои Ei  ва поѐни Ef сатҳҳои энергетики мансуб буда ададҳои 

кванти мебошад. Ифодаи (12) дар асоси таҳлил кардани атоми гидроген 

пайдо карда шудааст. Аз ифодаи (12) ифодаи пайдо кардани частотаи 

энергияи атом барорандаро пайдо кардан мумкин, яъни:  
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c
  буданашро башумор гирифтан, атом бароранда 

дарозиӣ мавҷи энергияи фотонро ѐфтан мумкин буда ифода пайдо мешавад, 

яъни  
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Дар ин ифода:  
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R – доимиӣ Ридберг гуфта мешавад.  

Дар ифодаи (14)барои ифодаи атоми гидроген  Z=1, он гоҳ  
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Дар он вақт ифодаи (13)ро чунин навиштан мумкин.  
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ифодаи (16) ифодаи эмперики буда, аз тарафи олими шведсария Ю. Ридберг 

кор карда баромадааст. Доимиӣ Ридберг дар як сантиметр ҷойгиршаванда 

адади мавҷро мефаҳмонад. Бо ифодаи (14) дароянда бузургиҳои физики e,m,ħ 

ҳоро адади қийматҳояшро гузошта шуморидан, қиймати назарий шуморидаи 

R пайдо мешавад: R=109737 sm
–1

. ин қиймати R дар таҷриба бо қиймати 

усули спектроскопи ѐфташуда бисѐр наздик аст. ин бошад барои ѐфтани 

сатҳҳои энергетикиӣ атоми гидроген аз тарафи Бор кор карда баромада 

дуруст будани (9) ифодаро тасдиқ мекунад.  

Назарияи Бор барои шуморидани орбитаҳои стасионари мумкин буда дар 

атом имконият медиҳад. Аз ифодаи (8) чинаки орбитаи стасионари ѐфта 

мешавад.  

,...3,2,1,
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Чинаки орбитаи стасионари якуми дар атом ѐфта шудан n=1 гуфта 

гирифта мешавад (ҳолати асосиӣ атом). Он гоҳ: 
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Å, 



r = rB = 0,53 Å,  

дар ин rB – радиуси орбитаи Бор гуфта мешавад. Ин натиҷа бо қиймати 

назарияи кинетикиӣ газҳо дуруст меояд. Аз ифодаи (17): 

rn=n
2
r1.      (18) 

ифодаи (18) квантнок шудани радиуси орбитаҳои стасионариӣ атом 

(ченакҳояш) ва қабул кардани қийматҳои дискретиашро r1,4r1,9r1,... нишон 

медиҳад.  

Квантонидани орбитаҳои эллептики. Орбитаҳои доиравӣ ҳоли хусусиӣ 

орбитаҳои электрон дар майдони Кулони ядро башумор меравад. Ҳар ҳолати 

умуми орбитаҳои ҳаракати электронҳо орбитаҳои эллептики гуфта гирифта 

мешавад.  

Аз тарафи Ч.Вилсон ва А.Зоммерфелд қоидаи квантонидан барои 

орбитаҳои эллептики якҷоя карда шуд. Дараҷаи озодиаш системаи j буда 

системаи механики координатаи якҷоякардашуда qi (i=1,2,...,j) ва импулси 

якҷоякардашуда бо Ri ифода карда мешавад.  
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 ,     (19) 

Дар ин Ek – энергияи кинетикиӣ система, iq  –ҳосилаи бо вақт гирифташудаи 

координатаҳои якҷоякардашуда.  

Агар система j бо дараҷаи озоди соҳиб бошад, дар ҳаракати он                    

ni (i=1,2,3,...) бо ѐриӣ ададҳои квант j шартҳои квантонидан гузошта мешавад. 

Ин шартҳои квантӣ бо чунин намуд мебошад:  

iii ndq 2 , (ni=1,2,3,..., i=1,2,3,…, j),  (20) 

Дар ифодаи (20) координатаҳои якҷоякардашуда ҳамчун qi ҳамин тавр 

координатаҳо гирифта мешавад, ки дар онҳо ҳар як Pi импулс танҳо 

якҷоякардашуда qi координатаҳо далхдор функсия башумор меравад. Бо 

сифати соҳаи интеграл тамоми соҳаи дигаргуниӣ дигаргуншаванда гирифта 

мешавад. Шарти (20) барои квантонидани ҳаракати система имконият 

медиҳад.  

Квантонидани орбитаҳои эллептикиӣ атоми гидрогенмонандро чунин 

дидан мумкин: бо сифати координатаи якҷоякардашуда кунҷи қутби  ва r – 

заряди электрон Ze буда аз сари координатаи дурустояндаи ҷои ядро истода 

масофаи нуқтаи худди электрон истода гирифта мешавад. Дар сари 

координата зарядаш Ze буда ядро ҷойгирифташуда гуфта шуморида мешавад. 

Он гоҳ энергияи кинетикиӣ система:  

)(
2

1 222  rrmEk  ,     (21) 

Импулси якҷояшуда бошад:  
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Сабаби доими будани P қувваҳои таъсиркунанда қувваҳои маркази буданаш 

аст. Дар қонуни нигоҳдориӣ энергия асосан энергияи пурраи дар майдони 

ядро будаи электронро чунин навиштан мумкин:  



)4/()2/()/()4/( 0

222
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2 rZemrPPrZeEE rk    .   (24) 

Аз сабаби система ҳамвор ҳаракат карданаш бо дуто дараҷаи озоди соҳиб, 

дар он вақт шарти квантонидан дуто мешавад:  

  ndР 2 ,     (25) 

  rr ndrP 2 .     (26) 

Дар ин n – азимутҳо, nr – ададҳои радиалиӣ квант гуфта мешавад, Pr – 

импулси радиал, P – импулси азимутӣ. 

P=L=const,      (27) 

Аз шарти шуда 

P=L=nħ,       (28)
 

буданаш омада мебарояд. Дар ифодаи (28) дигаргун шудани  аз нол (0) то  

башумор гирифта шудааст. Барои иҷрои квантонидани радиалӣ дар (26) 

импулси якҷоякардашуда Pr ро ҳамчун функсияи r ифода кардан зарур:  
2/12)//2( rcrBAPr  ,    (29) 

дар ин 
22

0

2 );4/(;2  nCmZeBmEA  .   (30) 

Барои ҳамин ҳам дар ифодаи (29) овардашуда шарти квантонидани 

радиалиро бо чунин намуд ифода кардан мумкин:  

   rndrrcrBA 2//2
2/12 ,    (31) 

Дар ифодаи (31) сарҳади интегракуни тамоми мумкин буда қийматҳои r ро 

бо даруни худ мегирад. Дар қийматҳои минимал ва максимали r ифодаи зери 

интеграл бо нол бармегардад. Маънои ин аз ҳамин иборат аст, ки дар ин 

нуқтаҳо наздикшавиӣ максималиӣ электронҳо бо ядро ва максимал дур 

шуданаш суръати радиалиӣ электрон ба нол бармегардад. Дар натиҷа 

импулси радиалӣ Pr ҳам ба нол бармегардад, яъни 0 rmPr
  мешавад.  

(31) ifodadagi integral odatdagidek hisoblanadi: 

  )1();/(2)//2( 2/12 iABcidrrcrBA  .   (32) 

Ҳамин тавр карда,  
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Аз ин бошад  n энергияи электрон дар орбитаи эллептики ѐфта мешавад:  
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Ифодаи (34) ҳангоми эллептик будани орбитаи электрон атом энергияи 

ҳолати стасионариро ифода мекунад. Дар ин ифода n адади мусбати пурра 

шуда, n=n+nr гуфта гирифта шудааст. Барои орбитаҳои эллептики 

навишташуда ифодаи (34), барои орбитаҳои доирави навишташуда ифодаи 

(9) якҷоя тақосонидан дида мешавад, барои орбитаҳои эллептики қиймати 

энергия ба монанди қиймати энергия барои орбитаҳои доирави мешавад. 

фарқияташ дар ҳамин аст, ки адади кванти дар ҳолати орбитаҳои доирави (n), 

азимутҳо дар орбитаҳои эллептики (n) ва радиал (nr) бо ҷамъи ададҳои 

квантӣ баробар мешавад. Аз эллепсҳои дар адади бисѐр будаи маълум 



гардида (25) ва (26)бо шатрҳои квантонидан чинак ва шаклаш n , nr а бо 

ададҳои кванти ѐфташуда эллепсҳои аниқ ҷудо карда мешавад.  

constnn r       (35) 

буда тамоми эллепсҳо дар орбитаҳои доиравиӣ аниқ аз ҷиҳати энергия 

эквивалент мешавад.  

Ҳамин хел карда, бо ѐриӣ қоидаи квантонидан дар орбитаҳои эллептики 

ҳаракаткардаистода энергияи электрон бо ѐриӣ ифодаи (34) ѐфта мешудааст. 

Ифодаҳои (25) ва (26) қоидаҳои квантонидани орбитаҳои эллептикиро ифода 

мекунад.  

Таҷрибаҳои Франк ва Герс. Аз тарафи Франк ва Гкрс соли 1913 

гузаронида таҷрибаҳо дискрет будани ҳолати атом тасдиқ карда шуд.  

Дар задухӯрдҳои ноэластики байни атом ва электрон электрон энергияи 

худро бо атом медиҳад. Электрон бо дилхоҳ қиймати энергияи кинетики 

соҳиб шуданаш мумкин. Агар энергияи даруниӣ атом беохир дигаргун 

мешудабуд, дар вақти атом бо электрон ноэластик бархӯрдан атом аз 

электрон энергияи қиймати дилхоҳро қабул мекардабуд. Аммо дар таҷриба 

ин ҳолат мушоҳида карда нашуд. Таҷрибаҳо дар вақти ноэластик бархӯрдани 

атом бо электрон,  атом аз электрон танҳо гирифтани энергияҳои бо як 

қиймати аниқ бударо нишон дод. Атом қабул карда ин қиймати энергия бо 

фарқи энергияҳои ҳолати стасионариӣ ду атом баробар мешшавад. Демак, 

дар задухӯрди ноэластики байни атом ва электрон, электрон танҳо бо атом 

танҳо бо як қиймати аниқ будаи энергияро ба атом дода метавонад. Миқдори 

энергияи электрон бо атом додашударо чин намуда, ин энергия бо фарқи 

энергияҳои ҳолатҳои стасионари баробар буданашро ѐфтан мумкин. Ғояи 

таҷрибаҳои Франк ва Герс аз ҳамин иборат буд.  

Схемаи таҷриба. Схемаи дастгоҳҳои таҷриба 

дар нақшаи 7.2 оварда шудааст. Фишораш бо як 

устуми симоб 1 мм (130 Pa) баробар буда бо буғи 

симоб пур кардашуда даруни трубка катод (K), тӯр  

(A) ва вазифаи анодро иҷрокунанда (B) пластинка 

ҷойгир карда шудааст. Катоди гармкардашуда (K) 

ва байни тӯр (A) баромада электронҳоро фарқи 

потенсиалҳои суръатдиҳанда (U) гузошта шудааст. Электронҳо дар давоми 

ҳаракати худ бо атомҳои симоб брамехӯрад. Пластинкаи B баъд аз тӯри A 

гузошта шудааст, дар байни онҳо камқувва (0,5 V) тормоздиҳи (сускунанда) 

потенсиал U3 гузошта мешавад. электронҳо бо тӯри A дар байни пластинкаи 

B тормозхӯри (суст карда) мекунад. Агар энергияаш 0,5 eV хурд буда 

электрон аз тӯри A гузарад, он то пластинкаи B омада намерасад. Энергияаш 

аз 0,5 eV калон буда электронҳо аз тӯри A гузашта бо пластинкаи B омада 

мерасад. Адади онҳо бо бузургиӣ қувваи барқи галванометр (G) 

нишондодаистода ѐфта шуданаш мумкин.  

Дар таҷрибаҳо бо пластинкаи B афтида пайвасти байнашон 

(характиристикаҳои волт-амперӣ) фарқи потенсиалҳои суръатдиҳандаи 

электронҳо U бо қувваи барқиӣ электронҳои афтида пайдо карда графикаш 
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кашида шудааст (нақшаи-7.3). дар характеристикаи 

волт-амперӣ максимумҳои қувваҳои барқи аз якдигар 

бо як хел масофа ҷойгир шудааст. Масофаи ҳар як 

максимумҳои пай дар пай ҷойгиршуда бо 4,9 V 

баробар аст. якум максимум бо фарқи потенсиалҳои 

4,9 V , максимуми дуюм 9,8 V, максимуми сеюм 14,7 

V  фарқи потенсиалҳо дуруст меояд.                                                                            

Таҳлили таҷрибаҳо. Дар асоси натиҷаҳои 

таҷрибаҳо кашидашуда бо характеристикаи волт-

ампер пайдо шудани максимумҳои қувваҳои барқӣро чунин фаҳмонидан 

мумкин. Дар характеристикаи волт-ампер қувваи барқ (ҷараѐн) аввал 

монотон зиѐд шуда меравад ва фарқи потенсиалҳо то       U=4,9 Волт расидан 

ба максимум мерасад, баъд U боз зиѐд шуданаш қувваи барқ якдан кам 

гардида бо минимум мерасад, Боз бо зиѐт кардани U ва   U=9,8 волт расидан 

қувваи барқ бо максимум мерасад. Ин намуд максимуми қувваи барқ боз дар 

U=14,7 волт  такрор мешавад. Фарқи потенсиалҳои байни ҳар ду 

максимумҳо бо 4,9 волт баробар аст. Дар ин намуд будани характеристикаи 

волт-ампер, дискрет будани сатҳҳои энергетики дар атом ва атомҳо 

энергияро танҳо бо маълум порсияҳо гирифтанаш, яъни атомҳои симоб 4,9 

эВ энергияи дискретиро қабул карданаш нишон медиҳад. Энергияи 

электронҳо аз 4,9 эВ хурд будан, байни электронҳо ва атомҳои симоб 

бархӯри эластики мешавад. Электронҳо потенсиали тормозхӯриӣ байни A тӯр 

ва B пластинкаро ғалаба карда бо пластинкаи B омада меафтад. Ин вақт дар 

занҷир зиѐд шудани қувваи барқӣ ва энергияи электронҳо бо 4,9 эВ расидан 

ба максимум расидани қувваи барқӣ дида мешавад. энергияи электронҳо        

4,9 эВ будан, онҳо бо атомҳои симоб ноэластик бармехӯранд ва энергияи 

худро бо атоми симоб медиҳанд. Электронҳои энергияашро бо атомҳои 

симоб дода ба пластинкаи В омада расида наметавонад, дар ин вақт бо зудди 

кам шудани қувваи барқӣ намоѐн мешавад. Ҳадди потенсиалҳо боз зиѐд 

карда шудан қувваи барқ зиѐд шуда меравад. Энергияи электронҳо бо 9,8 эВ 

расидан қувваи барқ боз бо максимум мерасад. Дар ин электронҳо бо 

атомҳои симоб боз ноэластик бармехӯрад ва энергияҳои худро бо атомҳои 

симоб медиҳад. Энергияашро бо атоми симоб дода электронҳо бо 

пласиӯтинка В (анод) омада расида наметавонанд, қувваи барқ боз кам шуда 

меравад. Ҳамин тавр энергияи электронҳо бо 14,7 эВ расидан ҳам байни 

атоми симоб ва электрон бархӯрдиӣ ноэластики мешавад. Аз ин таҷрибаҳо 

энергияи электронҳо бо ҳар як 4,9 эВ баромадан ба атомҳои симоб 

бархӯрдиҳои ноэластики шуданаш дида мешавад. Демак, дар таҷриба бо 

атоми симоб 4,9, 9,8, 14,7 эВ  ба энергияи дискрети соҳиб буда мавҷуд 

будани ҳолатҳои стасионари дида шуд. Ҳолатҳои дар атом квантонида буда, 

танҳо дискрет E=E2–E1=9,8–4,9=4,9 эВ энергияҳоро гирифта ѐки 

бароварданаш мумкин. Дар бархӯрдиҳои ноэластики энергияи 4,9 эВ ро 

гирифта атомҳои симоб бо ҳолати бедоршуда мегузарад. Дар ҳолати бедорӣ 

10
–7

–10
–8

 секунд зиндагони карда, баъд энергияҳои хомӯш шударо ба сифати 

кванти равшанӣ (чақмоқ) бароварда боз бо ҳолати асоси мегузарад. Дар 
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нурбарориӣ атоми симоб энергияи баровардааш 4,9 эВ баробар мешавад. ѐки 

дигархел гуфтан, атомҳои симоб аз ҳолати асоси бо ҳолати бедоршуда 

гузаштан энергия фурӯ мебарад, атом аз ҳолати бедори бо ҳолати асоси 

гузаштан фурӯбурда энергияашро бо намуди кванти рӯшноӣ мебарорад. 

Атом бароранда энергияи қийматҳои дискрети спектри дискретиро пайдо 

мекунад. Дар ҳар як қиймати дискрети энергия хати спектралиӣ маълум 

дуруст меояд. Дар ҳолати ҷамъбасти гузаришҳо дар байни ду ҳолатҳои 

бедоршуда шуданаш мумкин. Аз сатҳи энергетикиӣ поѐни бо сатҳи 

энергетикиӣ болои гузариш энергия фурӯ мебарад аз сатҳи болои бо поѐни 

гузариш бошад энергия мебарорад. Асосий ҳолат иштироккунанда 

гузаришҳо гузаришҳои резонанси гуфта мешавад. Атоми симоб бароранда 

4,9 эВ энергия (кванти рӯшноӣ) дарозиӣ мавҷи атоми симоб 253,7 нм буда бо 

хати резонанс алоқаманд, яъни атоми симоб 4,9 эВ энергия баровардан 

гузариши резонанс мешавад, чунки дар ин ҳолати асоси иштирок мекунад. 

4,9 В атоми симоб потенсиали резонанс гуфта мешавад. Аз натиҷаҳои 

таҷриба ҳамин тавр хулоса баровардан мумкин, ки дар атоми симоб дуто 

ҳолати энергетики мавҷуд: ҳолати бедорнашуда ( ин ҳолати асоси) ва якум 

ҳолати энергетикии бедоршуда. Ин ҳолат аз ҳолати асоси бо энергияи 4,9 эВ 

фарқ мекунад. Аммо дар атоми симоб мавҷуд буда боз баланд бедоршуда 

ҳолати энергетики ѐфта шудааст. Дар нурбарориҳои атомҳо спектрҳои 

дискретиӣ ҳолатҳои бедоршуда пайдо мешавад. Ҷойгиршудани хатҳои 

спектрали атом бароранда бо ҷойгиршудани сатҳҳои энергетики атом 

алоқаманд. Бо ҳамин монанд таҷрибаҳо ба дигар моддаҳо ҳам гузаронида 

шудааст. Дар тамоми таҷрибаҳо ҳам дар боло гуфташуда ҷараѐнҳо дида 

шудааст. Масалан, бо атомҳои калий ва натрий таҷрибаҳо гузаронида 

шудааст. Барои калий потенсиали резонанс 1,63 В, барои натрий 2,12 В 

буданаш ѐфта шудааст.  

Саволҳои назоарти  

1. Постулатҳои Борро гӯед.  

2. Дар асоси назарияи Бор радиуси орбитаи электрон, суръати электрон, 

энергияаш бо ѐриӣ кадом ифодаҳо шуморида мешавад?  

3. Моҳияти таҷрибаи Франк ва Герц чи гуна аст?  

 



МАЪРЎЗАИ –VII (2 соат) 

Функсияи мавж. Муодилаи Шрѐденгер. Маълумоти мухтасар дар бораи 

операторҳо. Ҳаракати озоди зарра. Зарра дар чоҳи потенсиалии якченака. 

Гузаштани заррачаҳо аз чоҳи потенсиали. Эффекти Туннел. Оссилятори 

гармоники хатти.  

Нақша: 

1. Хоссаи мавжи микрозаррахо, функцияи мавж. 

2. Муодилаи Шредингер барои харакати зарра дар холатхои U(r) 

= 0 ва U(r) ≠ 0 

3. Холатхои стационари ва ностационари.  

4. Кийматхои хусусии функция ва энергия. 
5. Маълумоти хурд оиди операторҳо  

6. Дар механикаи кванти бузургиҳои физикиро ифода кардан. 

7. Арзиши миѐнаи бузургиҳои физикиӣ дигаргуншавандаро шуморидан.  

8. Оператори координата. 

9. Оператори импулс 

10. Оператори Гамелтон 

11. Оператори энергияи пурра 

12. Бо операторҳо ифода карда шудани  муодилаҳои Шреденгер  

13. Ҳаракати озоди зарра. Функсияи мавҷ. 

14. Нормакуни бо дарозиӣ даври.  

15. Спектри беохир 

16. Зичиӣ барқӣ ва зичиӣ заряд. 
17. Зарраи дар чоҳи потенсиалиӣ якченака.  

18. Гузариши зарраҳо аз барерӣ потенсиали. Эффекти туннел.  

19. Оссилятори гармоникиӣ хатти.  

 

Ба асоси фаразияи  де–Бройль энергияаш Е ва импульсааш Р 

будаги микрозаррахо ба хоссаи мавжи сохиб мебошан. Холати 

микрозаррахо бо ѐрии мавжи хамвори де–Бройль ифода карда 

мешавад, яъне ин чунин: 
 tkriС                    (1) 

Дар формулаи (1) К-адади мавж 
h

Р
К  ; r–радиус вектор, ώ–

зудди доиравий; t–вакт; адади комплекси 1i ; С-адади доимии. 

Харакати микрозаррахо хоссаи мавжиашро ба хисоб мегирифтаги 

муодиларо дар соли 1926 олими Австрия Эрвин Шредингер кор 

карда буровард. Шредингер муносабатхои де–Бройль ва Планкро 

асос карда гирифт, яъне ин чунин муносабатхоро: 

P

h
  ва 

h

E
v               (2) 

дар формулаи (2) энергияи пурраи микрозарра ин тавр мебошад: 



U
m

Р
Е 

0

2

2
           (3) 


0

2

2m

Р
энергияи кинетики классики микрозарра; U-энергияи 

потенциали микрозарра, U=-e
2
/r; m0-массаи ороми микрозарра; ψ-

функцияи мавжи хамвори де–Бройль мебошад. 

ψ-функция ин чунин шартхоро каноатбахш кардагеш лозим. 

1. ψ-функция сархаднок шуданаш даркор. Чунки эхтимолияти 

муайян кардани микрозарра дар як нуктаи фазо аз раками як 

калон шуда наметавонад.  

2. ψ-функция боядки як киймата бошад,чунки эхтимолияти муайян 

кардани микрозарра дар як нуктаи фазо як чандто шуданаш 

мумкин нест. 

3. ψ-функция бе фосила шуданаш лозим. Чунки эхтимолияти 

муайян кардани микрозарра дар як нуктаи фазо жахида 

тагйирнамеѐбад. 

Ин чунин шартхоро каноатбахш мекардаги муодиларо 

импульс Р-ро доимий хисобида дифференциали формулаи (1) ро 

хисоб мекунем, яъни: 
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Аз жами хадхои ифодаи (4) ин чунин ифода хосил мешавад: 


2

2
22



Р
К                     (5) 

Дар инжо              
2

2

2

2

2

2
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zух 












 . 

Муодилаи (5) муодилаи дифференциал аст. Муодилаи (5) 

харакати зарраро ифода мекунадки, инпульсаш доимии аст. ώ-ро 

доими хисобида  дифференциали (1) –ро хисоб мекунем: 
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Муодилаи (6) зарраи ба энергияи кинетики доими  харакат 

карда истодаро холати харакаташро ифода мекунад. Формулахои 



(5) ва (6)-ро хадма-хад таксим карда ва 
m

Р
Е

2

2

  -ро ба назар дошта 

формулаи зеринро хосил мекунем: 
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Муодила (7) ифодаи математикаи муодилаи харакати зарра 

дар майдони потенциалаш ба ноль баробар аст (U=0), яъни (7) 

муодила барои холати U=0 муодилаи Шредингер мебошад. 

Муодилаи (7)-ро барои кувваи майдони потенциалаш ба ноль 

баробар набудаги холат (U 0 ) навиштан мумкин аст. Бузурги t/  

ба вохиди энергия сохиб мебошад. Дар ин вакт 
t

i



 , U(r) ва ψ  

бузургхо хам ба вохиди энергия сохиб мебошанд. Барои хамин хам 

ба тарафи ростаи муодилаи (7) U(r)ψ навишта шавад вохиди 

муодила тагйирнамеѐбад, яъни (7) муодиларо ин чунин навиштан 

мумкин мебошад. 
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Муодилаи (8)  ба харакати зарра таъсир мекардаги кувваи 

майдони потенциалиро ба хисоб мегирад. Муодилаи (8) зарраро ба 

таъсири кувваи майдони потенциали (U≠0) харакаташро ифода 

мекардаги муодилаи Шредингер мебошад, яъни муодилаи 

ностационари Шредингер мебошад. Дар холатхои стационари бо 

гузаштани вакт бузургхои физикави майдонро ифода кунанда 

тагйирнамеѐбад. Функцияи мавжии холати стационариро ψ(r) 

ифода кунем, функцияи ностационари (функцияи мавж) ψ(r,t)–ро 

чунин ифода кардан мумкин аст.  
     9                         , tirtr     

Онро ба формула (8) гузошта аз он ψ(r)–ро муайян мекунем, ин 

чунин муодила хосил мешавад. 
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Дар ин формула бузурги   дар холати стационари энергияи 

пурраи зарраро(Е) ифода мекунад. Демак, дар холати стационари 

барои энергияи пурраи зарра ин чунин муодила хосил мешавад: 

   

         10
2

2
2

                          rЕψrψrUrψ
m




 



Дида мешавадки, муодилаи (10)  ба вакт вобаст нест. 

Муодилаи (10) муодилаи Шредингер барои холати стационари аст. 

Аз баски, дар холати ностационари бузургхои физики вобаста ба 

вакт тагйирмеѐбад. Функцияи мавжи низ ба  вакт вобаста аст, нигар 

ба формулахои (6), (7), (8), (9). Дар механиаи кванти харакати зарра 

тагйирѐфтани холати онро ифода мекунад. Бинобарон кайд кардан 

лозим астки, (8) ифода математикаи муодилаи Шредингер барои 

холати ностационари аст. Дар назарияи кванти  бо рохи чен 

кардани функцияи ψ характеристикахои мавжии зарраро бо кадом 

сахеи чен намоем, бо хамун носахеи координатахои зарра чен карда 

мешавад. Дар назарияи кванти харакати зарра тагйир ѐфтани 

холати стационари мебошад. Ин чунин коида маънои калон дорад. 

Холати коинот умуман холати стационари намебошад. Лекин 

муайян кисмхои коинот, масалан атомхо ба холати стационари 

буданаш мумкин аст. Агар онхо дар холати стационари доими вакт 

бошанд, хатто мавжуд будани онхо ба Фан маълум намешавад. Дар 

олами физика мавжуд будани атомхо факат дар тагйирѐфтани 

холати стационари онхо маълум мешавад. Хамчунин хамаи 

ходисахо дар натижаи тагйирѐфтани бузургхои физикави хосил 

мешавад. Дар холати ностационари бо гузаштани вакт холати зарра, 

бузургхои физикави тагйирмеѐбад. Дар холати стационари бо 

гузаштани вакт холати харакати зарра тагйирнамеѐбад. Дар холати 

стационари энергияи пурраи зарра Е тагйирнамеѐбад, яъни: 
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2
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                     const     U
m

P
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Муодилаи Шредингерро бо ѐрии опереторхо ифода карда 

чунин навиштан мумкин аст.  
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H –оператори Гамильтон мебошад. Дар физикаи классики 

функцияи Гамильтон бо импульс ва координатахо ифода карда 

шудаги знергияи пурраи зарраро ифода мекунад. Дар механикаи 

кванти ба функцияи Гамильтон оператор мувофикон мебошад.  

Акнун муодилаи (8)-ро бо ѐрии оператори Гамильтон ин чунин 

навиштан мумкин аст. 

     13                 rЕrH  


 

барои холати ностационари муодилаи Шредингер чунин мешавад. 
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Ифодаи энергия 
t

iE



   -ро ба муодилаи (13) мегузорем. 
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Муодилаи Шредингер барои кийматхои дискрети  Е1, Е2,…,Еn 

хал дорад, яъне ин гунна энергияхоро энергияхои квантонида шуда 

меноман. Функцияхои мавжи ψ1, ψ2,…,ψn мувофикон функцияхои 

мавжии зарраро барои холатхои      Е1, Е2,…,Еn ифода мекунад. 

Энергияхои Е1, Е2,…,Еn энергияхои хусусии, функцияхоро 

функцияхои хусусии меноманд. 
 

Маълумоти мухтасар дар бораи операторҳо. Ҳаракати озоди зарра.  
 

 Маълумоти хурд оиди операторҳо. Дар механикаи классики ҳар як 

бузургиӣ физики дар нуҷтаи он ѐки ин фазо, дар як вақт бо арзиши адад 

характеронида мешавад. Масалан, суръати зарра дар мобайни ҳар як вақт бо 

ададҳои аниқ, яъни проексияи бо тирҳои координатаи суръат (x,y,z) ѐфта 

мешавад. Ёки дигар хел гуфтан, дар механикаи классики бузургиҳои физики 

бо сифати координата ва функсияҳои физики ифода карда мешавад. Бо 

ҳолати умуми (якҷоя) фуксия гуфта, бо бузургиӣ ҷамъи ададҳо ѐки ададҳои 

дигар ва ҷамъи ададҳо ѐки ягон адад гуфта мешавад. Вазифаи механикаи 

классики аз ѐфтани пайвастагиҳои функсионали байни бузургиҳои физики 

иборат аст.  

Дар механикаи кванти бузургиҳои физикиро ифода кардан. Дар 

механикаи кванти бузургиҳои физики бо арзиши адади аниқ соҳиб шуда 

наметавонад. Масалан, бузургиӣ фаҳмонандаи ҷойи зарраро бинем. Дар 

механикаи классики ҷойи зарра дар ҳар як вақт бо се адад- координатаҳои 

зарра ифода карда мешавад. дар механикаи кванти танҳо зарра фазоро дар он 

ѐки ин қисмаш эҳтимолияти ѐфташуданаш сухан рондан мумкин. Ин 

эҳтимолият бошад бо ѐриӣ фуксияи мавҷ шуморида мешавад. Аммо фуксияи 

мавҷ координатаи зарраро бо сифати фуксияи вақт ѐфтан имконият 

намедиҳад. Механикаи кванти танҳо эҳтимолияти он ѐки ин координатаро ва 

арзиши миѐнаи онро шуморидан, барои донистани эҳтимолияти арзиши 

адади бузургиӣ физикиӣ чинкардашаванда имконият медиҳад. Ҳамин тавр, 

дар механикаи кванти бузургиҳои физики бо арзиши адади не, балки бо 

додашуда оператори бузургиӣ физики характеронида мешавад. Дар ҳолати 

додашудаи аниқ арзиши адади бузургиӣ физики ѐфта намешавад, балки онро 

ифодакунанда оператор аниқ маълум мегардад. Функсия пайвасти маълум як 

ададҳо бо дигар ададҳоро нишон медиҳад. Операторҳо пайвасти як фуксияро 

бо дигар фуксияҳоро ба амал ҷори мекунад.  

Оператор гуфта, бо чи гуна соҳа додашуда ҳар як функсия алоқаманд ба 

ҳамин соҳа додашуда функсияи навро пайдокунанда имкониятро диҳанда 

амали математики гуфта мешавад. Масалан, бо сифати ду адада зарбкунанда 

чи гуна масофа додашуда ҳар як қиймати функсияро ду баробар зиѐд карда 



дигаргун мекунад, дар ин соҳаи ѐфташавандаи функсия дигаргун намешавад. 

Дар ин ҳолат оператори арифметикиӣ ду адада шуморида мешавад. бо 

функсияи f(x) гузошташуда оператори дифферинсиали 
dx

d
 бо маънои одди 

ҳар як қиймати функсияи f(x) бо намуди ҳосилааш дигаргун мешавад:  

)(')( xfxf
dx

d








 . 

Операторҳоро аз ададҳо барои фарқ кардан дар болояш ишораи ―^‖ 

гузошташуда бо ҳарфҳо навишта мешавад. Масалан, BA ˆ,ˆ  ва ғайраҳо. 

Операторҳоро ҷамъ кардан мумкин. Ҷамъи операторҳои A ва B гуфта ҳамин 

тавр оператор фаҳмида мешавад, ки таъсири дилхоҳи он бо функсияи f(x) 

натиҷаи )(ˆ)(ˆ xfBxfA   медиҳад. Зарби операторҳои BA ˆˆ  гуфта ҳамин тавр 

оператор фаҳмида мешавад, ки таъсири он бо дилхоҳ функсияи f(x) бо 

ифодаи )](ˆ[ˆ xfBA  баробар мешавад. дар ин функсияи f(x) дараввал бо таъсири 

B̂  оператор мешавад, баъд бо натиҷаи пайдошуда оператори Â  таъсир 

мекунад. Ҳолати хусусиӣ зарбкунандаи операторҳо оператори Â  ро адади  

зарбкунандааш мешавад, яъни   Â  ѐки Â намуд мешавад. Дар алгебраи 

операторҳо нисбати зарбкуни қонуни коммутативи тамоми вақт ҳам дуруст 

намешавад. Яъни, ABBA ˆˆˆˆ   ифода ҳама вақт дуруст намешавад. Ҳамин 

баробари дар ҳолатҳои дуруст буда ҳператорҳои Â  ва B̂  бо якдигар 

комутатсияшаванда гуфта мешавад ва онҳо операторҳои комутатсишаванда 

гуфта мешавад. Дар акси ҳол операторҳои Â  ва B̂  бо якдигар комутатсия 

намешавад, дар ин ҳолат операторҳои антикомутативи гуфта мешавад. бо 

операторҳои антикомутативи ба x зарбкуни ва бо x дифференсиронидан 

мисол мешавад. дар ҳақиқат ҳам 
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x
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.     (2) 

Ҳамин тавр  

1









x
xx

x
.     (3) 

Ин тавр ѐфтан додашуда бо операторҳои Â  ва B̂  функсияи онҳо буда дигар 

операторҳо )ˆˆ(ˆ BAL  ро сохтан имконият медиҳад. Ёфтан функсияҳои 

расионали пурра операторҳои Â  ва B̂  бо маъно соҳиб мешавад. ададҳои 

зарбкуни ва ҷамъкуниӣ операторҳо дар одат ҷамъи алгебрави, бо зарбкуни 

иҷро карда мешавад. Дар ин танҳо якто фарқ аз ҳамин иборат аст, ки дар 

зарбкуниӣ операторҳо зарбкунандаҳоро иваз кардан ҳамма вақт ҳам мумкин 

намешавад. Масалан, ҳамма вақт 
222 ˆˆˆˆˆˆ)ˆˆ)(ˆˆ()ˆˆ( BBAABABABABA  .   (4) 

Дар ҳолати якҷояги чунин навиштан дуруст намешавад:  
222 ˆˆˆ2ˆ)ˆˆ( BBAABA       (5) 



Ҳамин ифода Â  ва B̂  операторҳо якдигарро комутативкардан дуруст 

мешавад, кадом вақт, ки BAAB ˆˆˆˆ   шавад, он аз аввалааш пайдо мешавад. 

Дилхоҳ f ва  фуксияҳо ва барои  ,  доимиҳо чунин муносибат дуруст  

 AfAfA ˆˆ)(ˆ  ,      (6) 

шавад оператори Â  хатти гуфта мешавад. дар механикаи кванти операторҳои 

хатти кор бурда мешавад. Баръакс принсипи суперпозитсияи ҳолатҳо вайрон 

мешавад.  

 Арзиши миѐнаи бузургиҳои физикириӣ дигаргуншавандаро 

шуморидан.  Дар назарияи эҳтимолият an
2
 бо эҳтимолият n (n=1,2,…) 

қийматҳо қабул карда шудааст қиймати миѐнаи бузурги <A> бо чунин ифода 

шуморида мешавад:  
2ˆ 

n

nn aA  ,     (7) 

Ин қоида чунин якҷоя карда шуданаш мумкин: бо оператори Â ѐфташаванда 

қиймати миѐнаи дигаргуншавандаҳои динамики ба функсияи мавҷи   

ҳолати характернокшавиаш бо ѐриӣ чунин ифода ѐфта мешавад:  

 dxAA  ˆˆ * ,     (8) 

Агар функсияҳои *
 ва  ро  

nnUaUaUaU  2211
 

(a – адади доими, коэффисиенти ҷудокуни гуфта мешавад, U – функсияи 

хусусиӣ операторҳо) бо намуди пай дар пайи ифода карда шуда, қатори 

пайдо шударо бо ифодаи (8) гузошта шавад, баъд аз иҷро шудани амалҳо 

ифодаи (7) пайдо мешавад. ин бошад асоси ифодаи (8) буданашро нишон 

медиҳад.  

Оператори координата. Операторҳои дигаргуншавандаи динамикиро 

ѐбанда операторҳои эрмит буданаш зарур. Барои намуди (сохти) аниқи 

онҳоро интихоб кардан, натиҷаҳои бо ѐриӣ онҳо гирифташударо ба 

натиҷаҳои таҷриба дуруст омаданаш омӯхта мешавад.  

*
(x)(x) – бузургии зарраро дар нуқтаи x ѐфташавиаш зиҷиӣ 

эҳтимолияташро мефаҳмонад. Дар он вақт қиймати миѐнаи координатаҳо 

чунин ѐфта мешавад:  

dxxxxdxxxX )()()()( **   ,    (9) 

Мушоҳидаи ифодаи (9) бо (8) бо сифати оператори кооордината ба ҳамин 

координата оператори зарбиро интихоӣ карданро нишон медиҳад, яъни 

оператори координата x̂  ро бо чи гуна f(x) функсия кор бурда шавад, ҳамин 

функсияро бо x зарб кардан зарур мешавад:  

),()(ˆ xfxxfx   яъни оператор .ˆ xx   

Оператори импулс.  Барои оператори импулсро ѐфтан аз гипотезаи де-

Бройл кор бурдан мумкин. Бо асоси гипотезаи де-Бройл импулсаш Px буда 

адади мавҷи зарраи озод 


x
x

P
k   ва частотааш 



E
  буда ба мавҷи ҳамвор 

ѐфта мешавад. Барои ҳамин ҳам қийматҳои хусусиӣ импулсро ифодакунанда 

чунин муодиларо менависем:  



 xx PP ˆ ,     (10) 

Ҳалли ин муодила дар чунин намуд мавҷи ҳамвор шуданаш зарур, яъни  
)()( xPEZixkti xx AeAe




     (11) 

Ифодаҳои (11) ва (10) тасдиқкунанда оператори импулс ба сифати xP̂  чунин 

операторро интихоб карданаш дида мешавад:  

xi
Px





ˆ ,     (12) 

Оператори импулс барои интихоби ин намуд P̂  дар ифодаи (11) функсияи 

мавҷ муодиларо қаноат карданаш зарур. Дигар ташкилдиҳандаҳои оператори 

импулс ҳам ҳамин тавр ѐфта мешавад. Барои ҳамин ҳам оператори импулсро 

бо намуди вектор чунин ифода кардан мумкин:  
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P zyx

ˆ ,    (13) 

Дар (13) ix, iy, iz ҳо операторҳо. 

Оператори Гамелтон. Дар физикаи классики фуксияи гамелтон гуфта, 

бо координата ва импулси зарра ифодакардашаванда энергияи пуррааш гуфта 

мешавад. барои як зарра энергияи мавҷ бо сифати ҷамъи энергияҳои 

потенсиали ва кинетики ѐфта мешавад:  

)(
2

),(
2

rU
m

P
prH  ,    (14) 

Дар асоси таърифи функсияи Гамелтон энергияи кинетикиӣ зарра бо 

суръат не, балки бо импулс ифода карда шавад, ифодаи (5.30) бо чунин 

намуд ифода карда мешавад:  

constEU
m

P
H 

2

2

,    (15) 

Дар механикаи классики бо ифодаи (15) H –функсияи Гамелтон гуфта 

мешавад.  

Дар механикаи кванти бо функсияи Гамелтон алоқаманд оператор 

буданаш зарур. Барои ин операторро пайдо кардан бо ифодаи (15) ба ҷои P 

оператори он ифодаи P̂ , яъни  


i

P
ˆ      (16) 

Ифодаро гузоштан зарур. Дар он вақт 
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ѐки  
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     (18) 

Ĥ  – оператори Гамелтон гуфта мешавад.  

Оператори энергияи пурра. Оператори энергияи пурра Ê  ро ҳамин тавр 

қабул кардан зарур, ки қийматҳои хусусиӣ он бо энергияи зарра E баробар 

бошад. Бо мисоли зарраи озод мумкин будаи намудашро ѐфтан мумкин. 

Барои ин натиҷаро барои ҳолати умуми якҷоя карда мешавад:  



 EE ˆ ,      (19) 

Ҳалли ин муодила энергияаш E буда зарраи озодро ифодакунанда бо намуди 

мавҷи ҳамвор буданаш зарур, яъни  
)( xPEti xAe


 . 

Дар он вақт оператори энергия Ê  чунин ѐфта мешавад:  

ti
E





ˆ ,      (20) 

Барои ҳолати хусуси ѐфташуда (5.36) оператори энергияи пурра барои ҳолати 

ихтиѐри якҷоя карда мешавад.  

Бо операторҳо ифода карда шудани  муодилаҳои Шреденгер.  Дар боло 

дидашуда бо гуногун намуд навишташуда муодилаҳои мавҷро бо операторҳо 

бо роҳи хурд ва зарури ифода кардан мумкин.  

Муодилаи стасионариӣ Шреденгерро бо чунин намуд навиштан мумкин:  
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m
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,    (21) 

Дар муодилаи (21) =(x) – фуксияи мавҷ, U=U(x) – энергияи потенсиали, E 

– энергияи пурра. Ин муодила дар давоми ҳаракат энергияи пурра E барои 

дигаргуннашаванда ҳолатҳо дуруст меояд.  

Дар муодилаи (21) ифодаи дар даруни қавс бо намуди оператор ифода 

карда мешавад:  

U
dx

d

m
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,     (22) 

Ĥ  – Оператори Гамелтон гуфта мешавад. бо функсияи Гамилтони 

механикаи классики монанд муодилаи стасионариӣ Шредингерро бо намуди 

кӯтоҳ чунин навиштан мумкин:  

 EH ˆ ,     (23) 

Муодилаи (23) чунин фаҳмидан мумкин: бо функсияи  таъсир карда истода 

оператор Ĥ  бо функсияи  зарбкардашуда энергияи пурра E баробар аст. 

Акнун муодилаи ҷамъбасти Шреденгерро бо чунин намуд навиштан мумкин:  

ti
U

xm 












 
2

22

2
,    (24) 

ѐки 

zi
U

xm 






















2

22

2
,    (25) 

Дар ин муодила 
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    (26) 

ифода оператори Гамелтон гуфта мешавад.  Дар он вақт муодилаи 

ҷамъбасти Шредингерро бо намуди кӯтоҳ чунин навиштан мумкин:  

ti
H









ˆ ,    (27) 

Муодилаҳоро (19) ва (24) тақосонидан барои оператори энергия Ê  чунин 

ифодаро навиштан мумкин:  



dt

d

i
E


ˆ .     (28) 

Ҳамин тавр карда, муодилаи ҷамъи Шредингерро бо операторҳо чунин 

ифода кардан мумкин:  

 EH ˆˆ  ,     (29) 

Ин муодила дар ифодаи (19) овардашуда барои ҳолати стасионари 

навишташуда муодила бисѐр монанд аст.  

Маънои муодилаи (29) чунин аст: оператори бо функсияи  

таъсиркунанда Ĥ   функсия таъсир кардаистода Ê  оператор баробар, яъни 

операторҳои Ĥ  ва Ê  зарбкунандаҳои оддиӣ скляри намебошад.  

Агар дар ифодаи (29) шарҳдодашуда муодилаи ҷамъи Шредингер 

майдони қувваи потенсиали таъсир накарда ҳаракати зарраи озодро ифода 

кунад, дар он вақт энергияи пурра дилхоҳ қийматро гирифтанаш мумкин. 

Инро дар ҳалҳои бисѐрададаи мумкин будаи муодилаи мавҷ (x,y,z,t) дидан 

мумкин.  Агар зарраи озод бо деворҳо сарҳади карда шуда чи гуна ҳаҷми 

маҳдуд бошад, ин ҳолатро ҳолати стасионари гуфта гирифта, аз ифодаи (23) 

кор бурдан мумкин, дар ин функсияи υ танҳо функсияи координатаҳо (x,y,z) 

мешавад. Дар ин ҳолат энергия дилхоҳ қийматҳоро гирифта наметавонад, 

балки энергияро танҳо баъзи аниқ Ei қийматҳояшро қабул мекунад, ин намуд 

қийматҳои энергия бо ҳалҳои аниқи i(x,y,z) муодилаҳои мавҷ дуруст меояд. 

Мумкин буда ҳалҳои i бисѐр функсияи хусуси, бо ин ҳалҳо далхдор буда 

қийматҳои энергия Ei қийматҳои хусуси гуфта мешавад.  

 Ҳаракати озоди зарра. Функсияи мавҷ. Бо ҳаракати озоди зарра 

қувваҳои беруна таъсир намекунад (U=0). Дар ин ҳолат энергияи пурраи 

зарраро бо энергияи кинетикиӣ он ѐфта мешавад. Ҳаракати якчинакаи 

зарраро дида бароем. Дар ин оператори Гамелтон Ĥ  ва муодилаи 

Шредингерро чунин навиштан мумкин:  
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дар ин: 

)(),( 0

/ xetx hiEt   .     (32) 

Дар он вақт барои 0(x) чунин муодила пайдо мешавад:  
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,     (33) 

Ҳалли (33) муодила:  
hxiPhxiP xx BeAex

//

0 )(


 ,    (34) 

дар ин импулси зарраи озод Px ро бо энергияаш чунин пайвастагиашро ба 

назар гирифта шудааст, яъни:  

mEPx 2  

Доимиҳои A ва B ҳо аст. дар (34) ҳадди якум зарраро тири x мубат, дуюм ҳад 

бошад бо самти манфи ҳаракат карданашро мефаҳмонад. Барои ҳамин тавр 



буданаш бовари ҳосил кардан (34) ро ба назар гирифта функсияи (30) ро дида 

бароем. Бо ҳадди якум ва дуюми функсияи (34) фазаҳояш доими буда 

нуқтаҳояш бо кадом самт ғеҷиданашро дида бароем. Масалан, шарти доимиӣ 

фазаҳои ҳади якум чунин аст:  

constxPEt x  . 

Ин ифодаро бо t дифренсиронида, суръати фазавӣ ба тири x самти мусбаташ 

равона карда шуданашро дидан мумкин. Ҳади дуюми функсияи (34) ро ҳам 

ҳамин тавр таҳлил кардан мумкин. Ҳаракати зарраро бо самти мусбат гуфта 

гирем, B=0 шуданаш зарур. Дар он вақт бо ифодаи (32) асосан функсияи 

мавҷи зарраи озод бо шакли мавҷи ҳамвор мешавад, яъни  
/)(

),(
xPEti xAetx


 ,    (35) 

Муодилаи (33) дар қиймати дилхоҳи энергия E як қиймата, бо ҳалли беохир 

ва маҳдуд соҳиб мешавад. Ин бошад спектри энергияи зарраи озодро беохир 

шуданашро нишон медиҳад. Барои зарраи озод қавсҳои пуассон ]ˆ,ˆ[ xPH  бо нол 

баробар мешавад.  

0]ˆ,ˆ[ xPH ,     (36) 

Аз  ин бошад импулси зарраи озод интеграли ҳаракат бо бузургии доими 

баробар шуданаш омада мебарояд. Бо нол баробар будани ифодаи (36)  

энергияи зарраи озод ва импулсаш дар як вақт чинкардамешуда бузургиҳо 

буданашро нишон медиҳад.  

Нормакуни бо дарозиӣ даври. Спектри қийматҳои хусусиӣ зарраҳои озод 

барои беохир буданаш қийматҳои хусусиро бо як нормакардан мумкин нест, 

чунки  










 dxAdx 2* ,    (37) 

Дар ин ҳолат бо фуксияи   аз шарти нормакуни кор бурдан зарур. Аммо 

бисѐр вақт бо ҷои ин аз усусли нормауниӣ даври кор бурда мешавад. ин усул 

чунин аст: фараз намоем дарозиӣ зарра L буда соҳа ҳаракат карда истода 

бошад. Берун аз ин соҳа функсияи мавҷ бо равиши даври такрор мешавад. 

дар он вақт бо функсия чунин шарти давриро менависем:  

)()( 00 xLx   .     (38) 

Дар ин ҳолат зарра бо равиши пурра озод шуморида мешавад, ҳаракати он бо 

шарти (38) маҳдуд карда шуда мебошад. Бо ин, спектри энергияи зарра 

беохир намешавад. Аммо дарозии L калон будан, ҳаракати зарра аз ҳаракати 

озодаш камтар фарқ мекунад. Спектри энергия (35) ро башумор гирифтан аз 

шарти (38) йфта мешавад ва бо чунин намуд соҳиб мешавад:  
 //)( xx ixPPLxi

AeAe 
 ,    (39) 

ѐки 
1

/


LiPxe ,     (40) 

дар ин Px қиймати ихтиѐриро намегирад, балки танҳо қийматҳои дискрети Pxn 

ро қабул мекунад, ин қийматҳои дискрети бо асоси ифодаи (40) бо чунин 

баробари ѐфта мешавад:  

LnP xxn /2  ,    (41) 



nx – адади пурра (бутун). Ҳамин тавр карда, шарти давриро даровардан 

спектри беохирро бо спектри дискрети оварда мерасонад, яъни:  
22222 )/(22/ mLnmPE xxnn  ,   (42) 

Дар спектри дискрети аз шарти ортонормакуни кор бурдан зарур, ин шарт:  
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    (43) 

Аз ин чунинҳо пайдо мешавад:  

LALA /1;12  ,    (44) 

Функсияҳои ортонормакуни системавӣ бо чунин намуд навишта мешавад:  
XikXiP

оn
xnxn eLLex 2/12/1/

)(  
  

LnkLnP xxnxxn /2;/2         (45) 

Барои қийматҳои хусусиӣ энергия аз ифодаи (42) кор бурдан дидан мумкин 

аст, ки L бо чинакҳои макроскопи соҳиб бошад, қийматҳои дискретиӣ En бо 

якдигар наздик буда, тахминан спектри беохир пайдо мегардад. ин натиҷаҳо 

натиҷаҳои тақриби буда, спектри ҳаракати озоди зарра дар соҳаи маҳдуд 

набуда беохир мешавад.  

Спектри беохир. Бо ҳолати спектри беохир адади мавҷ kx қатори 

қийматҳои беохирро қабул мекунад ва функсия мавҷаш бо чунин намуд 

мешавад.  
xik

x
nlAx 1)(  ,     (46) 

Бо функсияи   шарти нормакуни бо чунин намуд соҳиб мешавад:  
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Бо ѐриӣ интегралҳои Фуре чунин баробари исбот карда мешавад:  

)()2( ')(1 '
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      (48) 

Ифодаҳои (47) ва (48) тақосонидан нишон дод, ки 
2

1
1 A  ва функсияҳои 

спектри беохир бо  функсия системаи нормакардашудаш бо чунин намуд 

меояд:  

/,2)( 2/1
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  .    (49) 

Зичиӣ барқӣ ва зичиӣ заряд. Аз ифодаи (36): 
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Барои ҳамин ҳам зичиӣ заряд ва барқ чунин ифодаро навиштан мумкин 

аст. зичиӣ барқ (ҷараѐн):  
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Зичиӣ заряд:  



2* Aqq   , 

яъни 

xxx mPj   / .     (51) 

Ин ифода бо ифодаи зичиӣ барқӣ дар электродинамикаи классики дуруст 

меояд. Шуморишҳои дар пеш барои як координата дида шуд. Ин намуд 

шуморишҳо барои дуто дигар координатаҳо ҳам дуруст мешавад. функсияи 

мавҷи зарраи озод (r,t) ро бо се чинак чунин ифода кардан мумкин:  

),(),(),(),( tztytxtr   .    (52) 

Функсияи ҳвр як тарафи рости муодилаи (52) бо намуди ифодаи (34) ѐфта 

мешавад. функсияи мавҷи зарраи озод дар се чинак чунин ифода карда 

мешавад:  

hAetr prEti /),( )(  ,     (53) 

Дар ин  

zPyPxPpr zyx  ; 

)2/()()2/( 2222 mPPPmPE zyx  . 

A=(2π)
–3/2

 – доимиӣ нормакуни. Дар нормакуниӣ ҳаҷм доимиӣ нормакуни 

чунин ѐфта мешавад:  
2/1)(  zyx LLLA  

(Lx,Ly,Lz) – дар самти тирҳои x,y,z дарозиҳои даври аст. дар ин вақт функсияи 

мавҷ:  
)(2/1)(

Zkykxki

zyxnnn
znynxn

zyx
eLLL

 .    (53a) 

zznyynxxn LnkLnkLnk
zyx

/2,/2,/2    

Дар ин nx, ny, nz – ададҳои пурраи бо якдигар алоқаманд набуда. Барои 

спектри беохир функсия мавҷ ба ҷои ифодаи (47) бо чунин ифода ифода 

карда мешавад:  

/;)2()( 2/3 Pker ikr

k   .     (54) 

Дар он вақт ба ҷои ифодаҳои (51) ва (52) барои зичиӣ барқ чунин ифодаҳо 

пайдо мегардад:  
22

;/ AqmAqpj   ,    (55) 

PVmPjmpj  /,/  .    (56)  
 

Зарра дар чоҳи потенсиалии якченака. Гузаштани заррачаҳо аз чоҳи 

потенсиали. Эффекти Туннел. Оссилятори гармоники хатти. 

 

Зарраи дар чоҳи потенсиалиӣ якченака. Дар асоси муодилаи Шреденгер 

квантноккуни шакли як ченакаи чоркунҷа бо мисоли 

―чоҳи потенсиали‖ фаҳмонида мешавад. U(x) функсияи 

потенсиали дар интервали –<x<+ бо қиймати доими 

соҳиб мешавад U0, ва берун аз ин интеграл ба нол 

бармегардад. (нақшаи-13.1). Барои ин ҳолат ҳалли 

дурусти муодилаи Шреденгерро пайдо кардан ва дар 

 
нақшаи-13.1 



ҳамин асос квантнок шудани энергияро дида баромадан мумкин.  

Чоҳи потенсиалиӣ беохир чуқурро дида бароем. Дар ин U0 бузурги бо 

беохири бармегардад. Дар ин ҳол барои қиймати нолуми функсияи 

потенсиали, қиймати дар таги чоҳи потенсиали, яъни –<x<+ қиймати 

интенсивияташ гирифта мешавад. дар ин вақт бо девори чоҳ (яъни x=±a 

будан) аз 0 масофаи байни  + буда дар функсияи U(x) кандашави мешавад. 

Ин гуна чоҳи потенсиали дар нақшаи 13.2 оварда шудааст. Аз ҳолати чоҳи 

потенсиалиӣ бо чуқуриӣ маҳтуд соҳиб буда ба ҳолати чоҳи потенсиалиӣ бо 

чуқуриӣ беохир соҳиб буда гузариш соддакуниӣ математики, берун аз 

миѐнаи –<x<+  функсияи U беохир калон шудан ба нол баргаштани 

функсияи  алоқаманд аст. Дар ҳақиқат ҳам, бо асоси физикаи классики, 

энергияаш E буда зарра U(x)=+ буда соҳа гузашта наметавонад. Дар 

механикаи кванти зичиӣ эҳтимолияти ин ҳолат *  ва худди функсия   ро 

ба табиати нол баргаштан иваз карда мешавад.  

Ҳамин тавр карда, танҳо ҳалли муодилаи Шреденгерро бо миѐнаи               

–<x<+  дида баромадан пурра мешавад. Бо даруни –<x<+ миѐна U(x)=0. 

Дар он вақт барои ҳолати якченака навишташуда  

0)(
2 2

2

 


UE
dx

d

m


 

Муодилаи Шредингерро бо чунин намуд 

менависем:  

02

2

2

 


k
dx

d
.   (1) 

Дар ин чунин ишоракуни дароварда шудааст:  
22 /2 mEk  ,    (2) 

шуда, бо қийматҳои мусбати k маҳдуд мешавем. 

Ҳалли умумиӣ муодилаи (1) бо чунин намуд мешавад:  

kxBkxА sincos  . 

Дар деворҳои x=a чоҳ  = 0 шуданаш зарур. Он гоҳ  

x  шудан 0sincos   kBkA , 

x  шудан 0sincos   kBkA .                      (2a)  

Агар A0 нашавад, Acosk=0, демак, cosk=0 вa sink0, B=0. Баъакс, агар 

B0 нашавад, Bsink=0, демак, sink=0; cosk0, A=0. Ҳамин тавр карда, 

тамоми ҳалҳои муодилаи (1) бо ду қисм ҷудо мешавад:  

1. Бо функсияҳои ҷуфт 

,...
2

5
,

2

3
,

2
,cos


  kkxА  

2. Бо функсияҳои тоқ 

,...
2

6,
2

4,
2

2,sin 


























 kkxB  

Дар ҳолати дуюм k=0 шуданаш мумкин нест, чунки дар ин =0 шуданаш 

зарур, ин бошад бо маънои физики соҳиб намешавад. Доимиҳои A ва B чунин 

шарти нормакуниаш  

 
нақшаи-13.2 










a

a

dx 0
2

  , 

ѐфта мешавад. 

Дар он вақт:  
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sin
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шудан ток;
2

cos
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шуданжуфтn
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     (3) 

Дар ҳар ду ҳолат k=n/2a барои қийматҳои пурраи n:  

,...)3,2,1(,
82

2

2

2
2  nn

ma
k

m
E


,   (4) 

Ифодаи (4) квантнокшудани энергияро нишон медиҳад. Сатҳҳои энергетики 

ҳам дискрет, дар U=+ адади онҳо беохир калон, чунки n=0 буда сатҳ 

намешавад. Барои ҳамин ҳам энергияи сапҳи паст ҳам бо бузургиӣ ħ2
/8ma

2 

баробар. Ин қиймати энергия энергияи нолинчи мешавад. Дар пеш 

овардашуда ҳалҳо зид чунин инкорро дидан мумкин. Функсияи потенсиали 

U(x) ҳар намуд кандашавиӣ рӯяҳояш чунин шартҳои сарҳади иҷро шуданаш 

зарур:  





















dx

xd

dx

xd

xx

)0()0(

),0()0(

21

21




.    (5) 

як тарафи рӯяи кандашавиӣ функсияи 1(x) – (x), тарафи дуюмаш -2(x). 

Дар ҳолати дидашудаистода даруни миѐна –a<x<+a буданаш =1 бо 

ифодаҳои  (2a) ифода карда шудааст. Берун аз ин интервал бошад =2=0. 

ҳамин тавр карда, дар деворҳои чоҳи потенсиали ҳосилаи якуми функсияи 

(x) бо кандашавиӣ беохири соҳиб мешавад. Аммо функсияи (x) ро 

қаноаткунанда ин намуд зиддият дар қийматҳои сарҳади бо гузаришҳои 

математики пайдо мешавад. ва зиддият дида мешавад. Дар ҳолатҳои ҳақиқи 

чуқуриӣ чоҳи потенсиали U0 маҳтуд аст, аммо бо қиймати калон соҳиб 

шуданаш мумкин. Дар ин ҳолат бо назди девор бо ҳар ду тарафи он (x) вa 

d/dx аз нол фарқкунанда ва шарти (5) пурра иҷро карда мешавад. Аммо бо 

сарҳади чоҳи чуқури беохир гузаштан, дар қийматҳои сарҳади ин шартҳо 

иҷро нашуданаш мумкин. Дар ҳақиқат, аз муносибатҳои (5) чунин 

муносибатҳои сарҳади иҷро нашуданаш дида мешавад.  

)0(lim)0(lim 21  xх  , 

)0(lim)0(lim 21  x
dx

d
x

dx

d
 . 

Ҳалли ѐфташуда дар қиймати калони U0 бо реал (x) мансуб нашуда, 

балки дар U0 ба қиймати сарҳадиаш мансуб аст. Бо чуқуриӣ маҳтуд соҳиб 

буда чоҳи потенсиалиро дида бароем. Берун аз чоҳ функсияи потенсиали бо 

нол баробар аст. даруни чоҳ бошад U(x)=U0<0. Ҳамчун аввали координата 

маркази поѐни чоҳ гирифта мешавад. Дар аввал энергияи пурра E ҳолати 

манфий бударо дидан мумкин, дар ин U0<E<0. Чунин ишоракуниҳоро 

медарорем:  
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.    (6) 

Дар он вақт даруни чоҳ муодилаи Шредингерро чунин навиштан мумкин:  

02

2

2

 


k
dx

d
.     (7)  

Берун аз чоҳ 

02

2

2

 


a
dx

d
.     (8) 

Ҳалли умумиӣ муодилаи (  ): 

kxBkxA sincos  ,    (9) 

Ҳалли муодилаи (8) бошад e
x

 мешавад. Дар ин ҳамин тавр ишораро 

интихоб кардан зарур аст, ки бо x= ҳал ба нол баргардад. Ҳамин тавр 

карда, берун аз чоҳ 

x>a будан xCe    

x<–a будан xDe   

мешавад. 

Аз хоссаи симметрики дида мешавад, ки зичиӣ эҳтимолият 2 нисбати 

сари координата функсияи симетрикиӣ x шуданаш зарур. Аз ин C
2
=D

2
, яъни 

дуто ҳолат шуданаш мумкин: C=D вa C=–D. A,B,C,D доимиҳоро ҳамин тавр 

интихоб кардан зарур аст, ки дар сарҳади чоҳ функсияи  ва ҳосилаи он 

d/dx беохир шуданаш зарур. Дар сарҳади x=+a ҳамин тавр шуданаш:  
aCekaBkaA  sincos , 

 aCekakBkakA  cossin , 

x=–a сарҳад: 
aDekaBkaA  sincos , 
 aDekakBkakA  cossin . 

Аз ин: 
aeDCkaA  )(cos2 , 
 aeDCkakA  )(sin2 , 

aeDCkaB  )(sin2 , 
 aeDCkakB  )(cos2 . 

Aгар A0 вa C=D бошад, он гоҳ  

kak tg .     (10) 

Aгар B0 вa C=–D бошад, он гоҳ 

kakctg .     (11) 

Ин шартҳо дар як вақт қаноат кунонида намешавад. Дар вақти қаноат 

кунонидан k
2
=–2 

шуданаш зарур буд, ин бошад мумкин нест. A,B,C,D 

коэффисиентҳо ҳалли ҳолати ба нол баробар шудааш бо маънои физики 

соҳиб намешавад. Буданаш мумкин буда тамоми ҳалҳо бо ду гурӯҳ ҷудо 

мешавад: A0, B=0, C=D будан ҳалҳои функсияҳои мавҷи ҷуфт ва A=0, B0, 

C=–D буда ҳалҳои функсияҳои мавҷи тоқ. Сатҳҳои энергия (10) ѐки (11) 

муодилаҳоро бо график ѐки қиймати ададиаш ҳал карда шуданаш омада 



мебарояд. Сатҳҳои энергия (10) ѐки (11) ифодаҳоро бо намуди график ѐки 

ададҳо ҳалҳояш пайдо мешавад.  вa k ҳо бо ифодаҳои (7) ѐфта мешавад. 

Барои бо ҳолати график ҳал кардан бузургиҳои бечинака медарорем:  

 aаk  ; ,      (12) 

Он гоҳ  
22

0

22 /2 amU ,    (13) 

Барои ҳалҳои функсияи мавҷи ҷуфт аз ифодаи (10)  

 tg ,      (14) 

Барои ҳалҳои функсияҳои мавҷи тоқ аз ифодаи (11)  

 сtg ,      (15) 

дар нақшаи-13.3а =tg ва 

нақшаи-13.3б =–ctg 

хатҳои каҷи бузургиҳо 

оварда шудааст.  

Бо хатҳои пунктри 

вертикал ва бо ин 

асимтотаҳои хатҳои каҷ 

нишон дода шудааст. Аз 

сабаби мусбат будани 

бузургиҳои  вa  танҳо 

хатҳои каҷро (>0, >0) 

қисми квадрати мусбаташ аҳамиятнок аст. Ин хатҳои каҷро ифодаи (13) 

пайдо кунанда давра бурида мегузарем. Радиуси давра /2 0аmU  аниқ 

гуфта шуморида шуданаш зарур, чунки U0 вa a бузургиҳо бузургиҳои аниқ 

мебошад. Ин давраро бо ифодаҳои  (14) вa (15) ифодакардашуда бо хатҳои 

каҷ координатаҳои нуқтаҳои буришаш  вa  ҳо бо қийматҳои мумкин буда 

баробар мешавад. Демак, k вa   ҳам ѐфта мешавад. Он гоҳ бо ифодаи (6) 

энергияро E бо осони ѐфтан мумкин. Адади сатҳҳо маҳтуд шуда, чуқуриӣ 

чоҳи потенсиали –U0 вa васеъгиаш бо 2a ѐфта мешавад. Масалан, радиуси 

давра 7 бошад, 5 то сатҳ пайдо мешавад. Буриш дар нуқтаҳои 1,3,5 ҷуфт, 2, 4 

ҳо бошад функсияҳои мавҷи тоқ дуруст меояд. Агар 0–U0a
2
ħ

22
/(8m) 

бошад, танҳо якто нуқтаи бурриш мешавад, чунки бузургиӣ k аз нол фарқ 

мекунад. Он гоҳ дар ифодаи (6), E>U0. Тамоми сатҳҳои энергетики, аз ҷумла, 

сатҳи паст ҳам аз таги чоҳи потенсиали дар боло меистад. Ҳалли ѐфташуда 

зарур будани энергияи нолинчиро нишон дод. Ҳолати E>0 бударо дида 

бароем. Дар ин вақт бузургиӣ  аз ҳама хурд мешавад. =i бошад, ба ҷои 

муодилаи (8) чунин муодила пайдо мешавад:  

02

2

2

 


dx

d
,     (16) 

Ҳалли ин муодила:  

буданsin'cos' axxBxA   ,  (17) 

буданsin"cos" axxBxA   ,  (18) 

 
Нақшаи-13.3 



x ро бо дилхоҳ қийматҳояш ҳар ду ҳал маҳтуд мешавад ва бо онҳо чорто 

ихтиѐри доимиҳо A', B', A", B" иштирок мекунад. Ин ҳалҳоро дар интервалаш 

–a<x<+a ифодаи (9) бо ҳал якҷоя карда шуданаш мумкин. Аммо дар ин вақт 

бо ҳар ду девори чоҳи потенсиали  вa d/dx бузургиҳо беохир шуданаш 

зарур. Ин хел A', B', A", B" коэффисиентҳо нисбатан чорто муодилаи хатти 

пайдо мешавад. муодилаҳо бо параметрҳои A вa B соҳиб мешавад. Ин бошад 

коэффисиентҳои номаълумро бо A вa B ҳо ифода кардан пурра аст. A вa B 

дилхоҳ қийматҳоро қабул карданаш мумкин. Аз ин бошад чунин хулоса 

омада мебарояд: E>0 будан энергия квантонида намешавад, спектри 

энергетики беохир мешавад. Функсияи мавҷ x бо нол майл намекунад, 

яъни ҳаракати зарра инфинит, назарияи умуми ҳам ҳаминро хоҳиш (талаб) 

мекунад.  

 Гузариши зарраҳо аз барерӣ потенсиали. Эффекти туннел. Яки аз 

ҳолатҳои муҳими ҳаракати якчинакаи зарраҳо, гузариши он аз чоҳи 

потенсиали аст. Дар нақшаи-13.4 овардашуда чоҳи потенсиалиро дида 

баромадан мумкин. Зарраи вазнаш m бо самти тири x ҳаракаткардаистода 

бошад. Дар нақша тири x ба соҳаҳои I, II, III тақсим шудааст. Дар соҳаи 

a<x<b энергияи потенсиали аз нол фарқ мекунад. 

Васеъгиаш ab вa баландиаш U0 буда барерӣ 

потенсиали соҳа a<x<b гуфта мешавад. Зарра бо 

самти тири x ҳаракат кардан бо барерӣ 

потенсиали рӯбарӯ ояд (нақшаи-13.4). Агар 

энергияи пурраи зарра E баландиӣ барер аз U0 

калон, яъни E>U0 будан (U0 – энергияи 

потенсиали) зарра дар асоси фаҳмишҳои 

механикаи классики, албатта, аз I соҳа бо II соҳа 

мегузарад, яъни даруни барерӣ потенсиали 

медарояд ва бо энергияи камшудаи худ E-U даруни барерӣ потенсиали (II 

соҳа) ҳаракаташро давом медиҳад. Ба соҳаи II танҳо мавҷи гузаранда паҳн 

мешавад. Дар ин зарра бо пушти барерӣ потенсиали соҳаи III гузашта 

мегирад ва аз чоҳи потенсиали баромада меравад, барнамегардад. Агар 

энергияи пурраи зарра E аз баландиӣ барерӣ потенсиали U0 хурд, яъни  E<U0 

бошад, дар механикаи классики зарра аз як соҳа бо дигар соҳа гузаштанаш 

мумкин нест. Аммо дар механикаи кванти ҳодисаи эффекти туннел 

гуфташаванда асосан энергияи пурраи зарраро E аз баландиӣ барерӣ 

потенсиали U0 хурд будан, яъни  E<U0 будан ҳам ѐфтани микрозарра дар 

соҳаи II бо эҳтимолияти аниқ соҳиб мешавад. бо зиѐдшавиӣ x ин эҳтимолият 

экспотенсиал кам шуда меравад, аммо аз нол фарқ мекунад. Барои туннели 

эффективиро фаҳмидан дар механикаи кванти фаҳмиши D бо шаффофиӣ 

барерӣ потенсиали дароварда мешавад. D – бо барер афтидаистода 

интенсивияти мавҷҳои электронҳои бузургиӣ характеронандаи аз қисми  

барер гузаранда. Бо физикаи класикиӣ микрозарраҳо зид буда, яъни дар 

ҳолати E<U0  будаи аз барер гузаришаш бо ҳалли муодилаи Шредингер омада 

мебарояд. Дар нақша бо соҳаи a<x<b ҳалли муодилаи Шредингер буда 

функсияи  аз нол фарқкунанда қийматҳо соҳиб мешавад. Эҳтимолияти 

 
Нақшаи-13.4 



ѐфташудаи даруни барер зарра бошад бо квадрати амплитудаи функсияи 

мавҷ пропорсионал мебошад. Барои ҳамин ҳам эҳтимолияти сабт кардани 

даруни барер микрозарра мавҷуд, эҳтимолияти гузаштани он аз барери 

потенсиали аз нол фарқ мекунад.  

Демак, энергияи пуррааш E буда зарра U0 баландиаш аз E калон буда бо 

барери потенсиали афтад, яъни E<U0 шудан гузариши зарра аз барерӣ 

потенсиали бо эҳтимолияти маҳтуд соҳиб мешавад. Аз барерӣ потенсиали 

оқида гузаштани зарра эффекти туннел гуфта мешавад. Эффекти туннел 

танҳо аз нуқтаи назари механикаи кванти фаҳмонида мешавад.  

Эҳтимолияти гузариши зарра аз барери потенсиалиро чунин шуморидан 

мумкин (нақшаи-14.4). 

Дар соҳаҳои I, II, III қийматҳои энергияи потенсиали (баландиӣ барери 

потенсиали) чунин аст:  

















bxсохаидар
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)( 0     (19) 

Дар сощащои I, II, III функсиящои мавыи зарращо I, II, III бошад. 

Барои ҳар як соҳа муодилаи Шредингер бо чунин намуд навишта мешавад:  
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Ишоракуниҳои 2

1K  ва 2

2K  дароварда, ин муодилаҳоро чунин навиштан 

мумкин:  

E
m

K
2

2

1

2


 ,     (21) 

ва 
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2
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Дар он вақт  
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Ҳалли ин муодилаҳо чунин фуксияҳо мебошад:  
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   (24) 



Дар ин ҳалҳо C1,C2,C3,C4,C5,C6 бо ҳар як мавҷ алоқаманд буда 

амплитудаҳо мебошад. Онҳо чунин ѐфта мешавад:  

C1 – бо барери потенсиали аз чап афтидаистода амплитудаи мавҷ:  

C2 – бо соҳаи I баргашта амплитудаи мавҷ;  

C3 – бо соҳаи II гузашта (даруни барери потенсиал) амплитудаи мавҷ;  

C4 – бо барери потенсиали (нуқтаи б) баргашта амплитудаи мавҷ;  

C5– аз барери потенсиали бо соҳаи III гузашта, ба беохири рафта 

амплитудаи мавҷ;  

C6 – бо соҳаи III баргашта амплитудаи мавҷ.  

C6 – мавҷуд набуда мавҷ, чунки мавҷ аз беохири барнамегардад, барои 

ҳамин ҳам C6=0. 

Дар ифодаи (23) муодилаи дифференсиалиӣ бо (24) овардашуда ҳалҳои 

хусуси ба соҳаҳои  I вva II мавҷҳои ҳамвори де-Бройлро ифода мекунад 

(ҳаракати микрозарраҳо ҳамчун бо сифати мавҷи ҳамвори де-Бройл намоѐн 

мешавад). Ҳалҳои хусуси (шахсӣ) бо намуди xik
e 1  va xik

e 2  соҳиб аст. Дар ин 
xik

e 1  ҳал дар самти тири x аз чап бо рост майлдошта мавҷ, xik
e 1  бошад бо 

мавҷи баргашта мансуб аст. Ҳамин тавр, ҳалли xik
e 2  ҳам бо мавҷҳои равона 

ва баргашта мансуб аст. Дар нақша овардашуда соҳаҳои I, II, III дида 

баромадашуда I, II, III – функсияҳои мавҷ дар ҳар як нуҷтаҳои тири x 

беохирӣ ва якқиймата ѐфта мешавад. Ин бошад бо роҳи ҳал кардани 

муодилаи мавҷ ҳар гуна амплитудаҳоро энергияҳои зарраҳо, баландиӣ барери 

мавҷ, бо васеъгиӣ он ифода кардан имконият медиҳад.  

Бо функсияи мавҷ алоқаманд буда зичиӣ эҳтимолият ба квадрати 

амплитудаи ҳамин функсия пропорсионал шуданаш коэффисиенти 

шаффофиӣ барери потенсиалиро чунин ѐфтан мумкин:  

2

1

2

5

C

C
D  .     (25) 

Ҳамин тавр, аз барер баргашта ва бо он афтида нисбати квадрати 

модулҳои амплитудаҳои мавҷҳо ѐфта мешавад:  

2

1

2

2

C

C
R  ,     (26) 

Дар ифодаҳои (25) вa (26) formulalarda D – эҳтимолияти гузариш аз барери 

потенсиали ѐки гузариш бо соҳаи II; R – эҳтимолияти баргаштани зарраҳо аз 

сарҳади соҳаҳо.  

Ҳалҳои I, II, III ва ҳосилаҳои онҳо x=a вa x=b нуқтаҳо баробар шарти 

тақсимшавиаш C1,C2,C3,C4,C5 барои ивазкуниҳо системаи муодилаҳо омада 

мебарояд. Бо ѐриӣ ин муодилаҳо нисбатҳои ивазкуниҳои C5,C1,C2  ѐфтан 

мумкин. Дар ин бо коэффисиенти шаффофи пайвастагиӣ параметри барер 

пайдо мешавад. барои ин намуд барерро ѐфтан амалҳои математикиро 

наоварда бо ѐрдами мулоҳизаҳои физикавӣ коэффесиенти шаффофи D 

ифодаашро навиштан мумкин мешавад.  

Барерӣ потенсиали бо девори x=a аз чап омада афтида xik
eC 1

1
 интенсивияти 

мавҷ даруни барер ба намуди xk
e 2  бо қонуни экспотенсиали кам мегардад, 



барерро x=b буда дуюм девораш нисбати қиймати аввалаи интенсивияти 

мавҷ  
)(2~

abk
eC

 ,     (27) 

маротиба заиф гардида расида меояд. Дар он вақт функсияи  зарраи (аз 

барерӣ потенсиали бо соҳаи III гузаштан) қафои барерӣ потенсиали бо 

зарбкунандаи )(2 abk
e

  функсияи зарраи (дар соҳаи I ) пеши барери потенсиали 

фарқ мекунад. Эҳтимолияти ѐфтани зарра бо квадрати функсияи мавҷ ѐфта 

мешавад. Барои ҳамин ҳам зичиӣ зарраҳои қафои барерӣ потенсиали аз зичиӣ 

зарраҳои пеши барери потенсиали ба чунин зарбкунанда фарқ мекунад.:  
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,   (28) 

Дар ин ифода D – коэффисиенти шаффофиӣ барери потенсиали гуфта 

мешавад ва эҳтимолияти гузариш аз барери потенсиали зарраро мефаҳмонад. 

Ин намуд ҳодиса эффекти туннел гуфта мешавад.  

Ҳамин тавр карда, барои чоркунҷа барери потенсиали коэффисиенти 

шаффофи  
)()(2

2
0 abEUm

eD


  .    (29) 

Барои шакли ихтиѐриӣ барери потенсиали коэффисиенти шаффоф чунин 

ѐфта мешавад:  
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    (30) 

дар ин ифода x1 вa x2 бо E энергия дурустоянда U=U(x) функсия 

координатаҳои барерӣ потенсиали.  

Энергияаш E буда баландиӣ зарра аз E калон, яъни бо E<U(x) буда барерӣ 

потенсиали омада афтад, гузариши зарра бо эҳтимолияти маҳтуд соҳиб 

мешавад. Ин эҳтимолият бо ифодаи (29) шуморида мешавад.  

Демак, дар вақти зарра аз барери потенсиали гузаштан энергияашро гум 

намекунад гуфта шуморида мешавад. Энергияи зарра то ба барер афтидан чи 

қадар бошад, аз барер бо ҳамин энергия мебарояд. Зарраро аз барерӣ 

потенсиали гузаштанаш ҳамчун аз тунел шино карда гузаштанаш эффекти 

туннел гуфта мешавад.  

Оссилятори гармоникиӣ хаттӣ. Оссилятори гармоникиӣ хатти яки аз 

моделҳои асоси корбурдашаванда дар физикаи атом башумор меравад. Бо 

тири x ба таъсири қувваи F=–kx квазиклассик ҳаракаткунанда зарраи вазнаш 

m оссилятори гармоники гуфта мешавад. Оссилятори гармоникиро да 

баромадан мумкин.  

Оиди фаҳмишҳои механикаи классики оссилятори гармоникиро дида 

бароем. Вазнаш m буда микрозарра ҷунбишҳои оддиро иҷро карда, аз ҳолати 

мувозинати бо масофаи x меғеҷад (наушаи-13.5) . Зарра  

F kx       (31) 

бо таъсири қувва ҳаракат мекунад. Дар ин ифода k – доимӣ.,  F – қувваи 

эластики, бо ҳаракати зарра баръакс равона кардашуда буда, зарра бо ҳолати 

аввалааш баргаштан ҳаракат мекунад. Ифодаи (31) бо асоси қонуни дуюми 

Нютон чунин ѐзиш мумкин:  

 
Нақшаи-13.5 
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2

d x
m kx

dt
  ,     (32) 

ѐки 
2

2

dx d x
m dt kxdx

dt dt
   . 

Аз интегронидани ин муодила чунин ифода омада мебарояд:  

2 21 1

2 2
m kx const E    ,    (33) 

Дар ифодаи (33) ҳадди якум энергияи кинетикиӣ зарраро ифода мекунад:  

21

2
K m ,     (34) 

ҳадди дуюм бошад энергияи потенсиалиӣ зарраро ифода мекунад:  
21

2
U kx ,     (35) 

Дар он вақт энергияи системаи пурраи оссилятор чунин ифода карда 

мешавад:  

K U E const   .     (36) 

Дар қиймати дилхоҳи энергия зарра байни ду нуқта, масалан, A 

(координаташ x=L) вa A' нуқта (координатааш x=–L) байнаш бо частота  

m

k
  ҳаракати ҷунбиши гармоники мекунад. Дар ин энергия E, x вa бо  

алоқаманд буда дилхоҳ қийматҳоро қабул карданаш мумкин буда спектри 

қийматҳо беохир мешавад,  

2 k

m
  ,     (37) 

ишоракуни дароварда, ифодаи (5.104) ро чунин навиштан мумкин:  
2

2

2
0

d x
x

dt
  ,     (38) 

ифодаи (38) Шредингерро   
2

2 2

2 2

( ) 2
0;

d x mE

dx


     ,    (39) 

бо муодилаи мавҷиаш монанд аст. Барои ҳамин ҳам ҳалли муодилаи (38) ро 

ҳамчун ҳалли (39) ифода кардан мумкин:  
titi BeAex   ,     (40) 

Доимиҳои A вa B ро аз қийматҳои аввалаи суръат ва координата ѐфтан 

мумкин. Барои ин бо асоси ифодаи Эйлер ҳалли дар (40) ро чунин навиштан 

мумкин:  

tDtCx  sincos  ,    (41) 

Ифодаи (41) бо равиши алоқаманд ба вақт ҳолати зарраро ифодакунанда 

муодилаи ҳаракат аст. Дар қиймати дилхоҳи вақт суръати зарра чунин ифода 

карда мешавад:  

tDtC
dt

dx
 cossin  ,    (42) 

Дар вақти t=0 будан зарра бо нуқтаи x=L бошад, дар он вақт суръати он ҳам 

=0 мешавад. Дар шарти t=0 вa =0 буда ин гуна пайвастаги ба ифодаи (42) 



C=L вa D=0 мешавад. дар он вақт муодилаҳои (41) вa (42) ро чунин навиштан 

мумкин:  

tLtx cos)(  ,     (43) 

вa 

tLt  sin)(  .     (44) 

Акнун энергияи пурраро чунин ифода кардан мумкин:  

tkLtmLE  22222 cos
2

1
sin

2

1
 .    (45) 

Дар ҳаракати ҷунбиши зарра x=0 буда мувозинат аз вазият гузаштан бо 

максимум мах=L суръат соҳиб мешавад. Дар ин вақт энергияи потенсиали 

бо нол баробар, яъни U=0 мешавад. Дар ин ҳолат энергияи пурраи зарра 

(оссилятори гармоники)  

222

max
2

1

2

1
LmmE   ,    (46) 

бузурги ѐфта мешавад. Агар зарра A ѐки A' маҳтуд ҳолат бошад, энергияи 

кинетикиӣ он ба нол баробар мешавад, чунки суръат =0. Дар ин ҳолат 

энергияи пурраи зарра танҳо бо энергияи потенсиали баробар, яъни  

22

max
2

1

2

1
kLkxE  .     (47) 

Демак, дар механикаи классики оссилятори гармоникиӣ хатти дар атрофи 

ҳолати мувозинати ҷунбишҳои оддиӣ гармоникиро иҷрокардаистода зарра 

гуфта дида мешавад. Дар механикаи кванти оссилятори гармоникиро дида 

бароем. Дар пеш бо механикаи классики дида баромада зарраро бо ѐриӣ 

усусли механикаи кванти дида баромадан ҳалли муодилаи зарурӣ 

Шредингерро ѐфтан зарур. Дар ин функсияи мавҷ бо тири x ба ягон нуқта 

ҷамънаомадаашро, барои ҳамин бо вақти додашуда мумкин набудани ҷои 

истодаи зарраро ѐфтанро баназар гирифтан зарур мешавад.  

Бузургиӣ * зарраро бо тири x дар дилхоҳ масофаи dx ѐфтани зичиӣ 

эҳтимолияти зарраро мефаҳмонад. Барои ҳамин ҳам қувваи бо зарра таъсир 

кунанда бо ҷойгиршавиӣ зарра алоқаманд бошад (бо ҳолати механикаи 

классики, яъни F=–kx буда), дар механикаи кванти оссилятори гармоникиро 

дида намешавад. Дар ҳақиқат ҳам, бо модели механикаи кванти қувва маънои 

худро гум мекунад, аммо фаҳмишҳои импулс ва энергия нигоҳ дошта 

мешавад. Дар механикаи кванти ҳамчун механикаи классики барои оссилятор 

ба монанди функсияи вақт суръат ва ҳолати зарраро шарҳдиҳанда вa монанд 

муодилаҳо пайдо карда наметавонем. Аммо энергияи оссиляторро дидан 

мумкин, чунки энергия дар масалаҳои механикаи классики ва кванти 

монанди функсияи координата бо энергияи потенсиали ифода карда 

мешавад. Бо механикаи классики дар муодилаи (35) ифодаи энергияи 

потенсиали ба асоси қонуни Нютон ифодаи қувваи таъсиркунанда бароварда 

мешавад. Дар механикаи кванти энергияи потенсиали бошад  

2

2

1
kxU  ,     (48) 

системаи механикиро характеронанда бузургиӣ аввала ва асоси (зарурӣ) 

башумор меравад. Ин ҳолат дар механикаи кванти вазифаи ѐфтани нави 



функсияи U(x)ро мегузорад. Зарра дар механикаи классики L=xмах бо 

чуршавиӣ максимум соҳиб ва дар ин энергияи пурра ба энергияи потенсиали 

баробар гуфта асоси тасаввур муодилаи (47) пайдо карда мешавад. Аммо дар 

механикаи кванти энергияи пурраро бо энергияи потенсиали ифода карда 

намешавад. Барои ҳамин ҳам ба функсия шартҳои нав гузошта шавад, соҳаи 

ѐфтани он то x= мешавад. Бо функсияи мавҷ чунин шарти нав гузошта 

мешавад: дар x, (x)0 шуданаш зарур. Дар ин ҳолат манзараи 

ҳаракати зарра ҳамчун монанди механикаи классики намешавад, яъни бо 

таъсири қувваи эластики дар атрофи мувозинатиӣ зарра манзараи ҷунбанда 

намешавад. Бо функсияи U(x) шарти нав гузошта шудан, манзараи дар 

механикаи кванти ба чуқуриӣ потенсиали системаи мавҷҳоро хотиррасон 

мекунад. Эҳтимолияти ѐфтани ин потенсиал дарун ѐки беруни чоҳи 

потенсиали ва бо шакли чуқуриӣ потенсиали энергияи зарра ѐфташаванда 

мумкин буда тамоми қийматҳоро шуморидан мумкин мешавад. Ин усулро бо 

як намуд роҳ аз ҳамма тарафҳо маҳтудкардашуда мавҷҳо кор бурдан мумкин. 

Дар механикаи кванти оссилятори гармоникиӣ хатти дида шудан, даруни 

чуқуриӣ потенсиали мавҷҳои доими мавҷуд гуфта дида мешавад. Демак, 

даруни чуқуриӣ потенсиали буданаш мумкин буда гуногун функсияҳои 

хусусиӣ мавҷҳои доими (n) ва ба онҳо мансуб буда энергияҳои хусусиро 

(En) ѐфтан хоҳиш (талаб) карда мешавад. Ҳамин хел карда, дар механикаи 

кванти оссилятори гармоники аз системаи мавҷҳои доими бо чуқуриӣ 

потенсиали иборат гуфта дида мешавад. Ин модели оссилятори гармоникиро 

дар механикаи кванти барои чинкуниҳои дилхоҳи ададҳои энергияи мавҷҳои 

доимӣ якҷоя кардан мумкин. Агар шакли чуқуриӣ потенсиали бо энергияи 

оссилятори гармоникиӣ дар механикаи классики  

2

2

1
kxU   

ѐфта шавад, дар он вақт барои оссилятори гармоники муодилаи Шредингер 

чунин ифода карда мешавад:  
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.    (49) 

Ҳалли ин муодиларо аз ҷиҳати математики баровардан мураккаб буданаш 

ва аз сабаби онро оварда баровардан зарурият набуданаш аз намуди тайѐри 

ин муодила кор бурда қийматҳои функсияи мавҷӣ хусуси ва энергияи 

хусусиро дидан мумкин. Оссилятори гармоникиӣ як чинакаро мумкин буда 

қийматҳои энергияашро ѐбанда ифодаро чунин навиштан мумкин:  

 hnnEn 
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дар ин =2 – частотаи доиравӣ, n – адади кванти, қийматҳои n=1,2,3,… ро 

қабул карда, тартиб рақами сатҳҳои энергетикиро нишон медиҳад.  

Дар асоси ифодаи (50) шуморидашуда спектри қийматҳои энергия аз 

якдигар бо h масофа ҷойгирифта системаи сатҳҳои энергетикиро пайдо 

мекунад. Қиймати хурдтарини энергия бо бузургиӣ 
2

0

h
E  , бо байни ду 

ҳамсоя сатҳҳои энергетики h баробар аст. Дар нақшаи 13.6 спектри 



энергияҳои мумкин будаи оссилятори гармоники оварда шудааст. 
2

0

h
E   – 

энергияи асосиӣ ҳолати оссилятор буда, энергияи нолум гуфта мешавад. 

Демак, дар механикаи кванти спектри 

энергетикиӣ оссилятор дискрет мешавад. 

Дар ин спектр фарқи байни сатҳҳои 

энергетикиӣ оссилятор бо h баробар аст. 

Ин намуд спектрҳои энергетикиӣ дискрети 

дар вақти маҳтуд будани системаи 

механикаи кванти пайдо мегардад. Дар 

механикаи классики спектри энергетикиӣ 

оссилятор беохир мешавад. ―Озод‖ зарра, 

яъни дар беруни майдони қувва буда, 

энергияи потенсиалиаш доими буда зарра 

бо қийматҳои дилхоҳи энергия соҳиб 

буданаш мумкин, дар ин спектри он беохир 

мешавад.  

Дар нақшаи-14.6 сатҳҳои энергетикиӣ 

оссилятор бо ифодаи (50) шуморидашуда қийматҳои энергия ва дар тири x бо 

ҳар як соҳа зичиӣ эҳтимолияти ѐфтани зарра 2 оварда шудааст.  

Аз нуқтаи назари механкаи квантӣ оиди оссилятор гуфташуда фаҳмишҳо 

боз як хулоса омада баромад: энергияи оссилятор ба нол баргаштанаш 

мумкин нест. Аз ифодаи (50) дида мешавад, ки энергияи хурдтарини энергия 

E0 ба нол баробар намешавад, ин энергияи нолумин гуфта мешавад ва h
2

1
 

баробар мешавад.  

Дар соҳаи додашуда бо тири x эҳтимолияти ѐфтани зарра ба нақшаи-13.6 

барои баъзи як қийматҳои рухсат дода шудаи энергия тақсимшавиӣ зичиӣ 

эҳтимолият оварда шудааст. Дар график функсияи потенсиалиӣ U(r) 

оссилятори гармоникиӣ хатти шарҳ дода шудааст. A вa A', B вa B' нуқтаҳо 

адади квантӣ n додашуда қийматаш нуқтаҳои баробаршаванда бо энергияи 

пурра мумкин буда энергияи потенсиали аст. Оссилятори классики бо асоси 

ифодаи (46) аз сарҳади ин нуқтаҳо ба берун баромада наметавонад. Барои 

оссилятори дар механикаи кванти зичиӣ эҳтимолият бо қиймати маҳтуд 

соҳиб мешавад ва берун аз ин нуқтаҳои маҳтудбуда, яъни берун аз чуқуриӣ 

потенсиали эҳтимолияти ѐфтани зарра хурд бошад ҳам, бо қиймати маҳтуд 

соҳиб мешавад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
нақшаи-13.6 



Саволҳои назорати: 

 

1. Гипотезаи де–Бройль. 

2. Холати зарраро ифода мекардаги функцияи мавж чи тавр 

мебошад? 

3. Дар муодилаи Шредингер кадоме хоссаи зарра ба ҳисоб 

гирифта шудааст? 

4. Ҳолатҳои стационари ва ностационариро фаҳмонед?  

5. Муодилаи Шредингер барои ҳолати стационари чи тавр 

нависта мешавад? 

6. Муодилаи ҳаракати зарра ба таъсири қувваи майдони 

потенциали чи тавр мебошад? 

7. Бо ѐрии оператор муодилаи Шредингер чи тавр ифода 

карда мешавад? 

8. Кийматҳои хусусии функция ва энергия. 

9. 9.    Маънои оператори Гамильтон чи тавр? 

10. Операторҳои бузургиҳои физикиро чи гуна мефаҳмонед?  

11. Оператрҳо чи гуна пайвастагиро ифода мекунад? 

12. Зарбкуни ва ҷамъ кардани операторҳо чи тавр иҷро карда мешавад? 

13. Моҳияти операторҳои гамелтон аз чи иборат аст? 

14. Зарра кадом вақт озод ҳаракат карда метавонад ва барои ин ҳаракат 

муодилаи Шредингер бо кадом намуд навеста мешавад?  

15. Оссилятори гармоникиӣ хаттиро чи гуна мефаҳмед?  

16. Энергияи оссилятор бо кадом ифода ѐфта мешавад?  

17. Энергия оссилятор ба нол баргаштанаш мумкинми?  



 МАЪРЎЗАИ-VIII (2 соат) 

Атоми гидроген. Атомҳои гидрогенмонанд. Ададҳои кванти. Моментҳои 

орбиталии механики ва магнитии электрон. Моменти хусусии электрон. 

Спин. Тажрибаи Штерн ва Герлах. 

Нақша: 

1. Атоми гидроген.  

2. Муодилаи азимутӣ 

3. Муодила дар координатаҳои қутб  

4. Муодилаи радиалӣ 

5. Функсияи муодилаи пурра 

6. Атомҳои гидрогенмонанд. Ионҳои гидрогенмонанд. 

7. Мюони ва розитрони 

8. Атомҳои мюони 

9. Атомҳои адрони 

10.  Атомҳои Ридберг 

11.  Ададҳои кванти  

12.  Шакли орбитаҳои атоми гидроген 

13.  Тақсимшавиӣ радиалиӣ эҳтимолияти зичиӣ абрӣ электрон  

14.  Тақсимшавиӣ кунҷиӣ эҳтимолияти зичиӣ абрӣ электрон 

15.  Моменти механикиӣ орбитавиӣ электрон  

16.  Проексияи моменти импулс 

17.  Квадрати моменти импулс 

18.  Моменти магнети орбитавиӣ электрон 

19.  Спин. Моменти хусусиӣ электрон  

20.  Таҷрибаҳои Штерн ва Герлах 

 

Дар қабати электрониӣ берунааш якто электрон (электрони валенти) 

ҳаракаткунанда атом атоми якэлектрона гуфта мешавад. Бо атомҳои 

якатома атомҳои гидроген ва гидрогенмонанд медарояд.  

Атоми гидроген. Атоми гидроген системаи атоми одди буда, он аз протон 

ва электрон сохта шудааст. Дар майдони ядро якто электрон ҳаракат 

мекунад. Байни протон ва электрон қувваи кашиш таъсир мекунад.  

Вазни протон аз вазни электрон якчанд маротиба mp=1836me калон аст, 

барои ҳамин ҳам протонро (ядроро) батамом дар ҳолати ороми гуфта қабул 

кардан мумкин аст. Дар асоси тасаввурҳои классики сохти атоми гидроген бо 

нақшаи-14.1 нишон дода шудааст. Ядро дар аввали системаи координатаи 

чоркунҷа ҷойгир шудааст. Электрон дар атрофи ядро бо чинаки орбитаи r ба 

таъсири қувваи кашиши Кулон ҳаракат мекунад. Энергияи потенсиалиӣ 

электрон:  
2

0

( )
4

е
U r

r
  ,   (1) 

дар ифодаи (1) e – заряди электрон, 0 – доимиӣ 

диэлектрики барои вакуум (холиги), 0=8,85∙10
–

12
f/m, r – радиуси орбитаи электрон. 

 
14.1-rasm 



Аз нуқтаи назари механикаи кванти электрон дар чуқуриӣ потенсиалиӣ 

Кулон ҷойгиршуда системаи мавҷҳо иборат аст. Дар ин бошад мавҷуд будани 

системаи мавҷҳои доими омада мебарояд. Бо ҳар яки ин мавҷҳо қиймати 

мумкин будаи энергияи мавҷ дуруст меояд. Барои ин ҳолат муодилаи мавҷро 

бо шакли сечинака навиштан талаб (хоҳиш) карда мешавад. Аз сабаби атоми 

гидроген бо ҳолати стасионари буданаш аз ба вақт алоқаманд набуда 

муодилаи Шредингер кор бурдан муносиб аст. Дар ин энергияи пурра чунин 

аст:  
2

.
2

P
E U

m
        (2) 

Дар системаи координатаҳои се чинакаи кунҷҳояш дуруст оператори 

Гамелтон бо чунин намуд навишта мешавад:  
2 2 2 2

2 2 2
ˆ .

2
H U

m x y z

   
     

   

     (3) 

Аз сабаби симетрик будани масъала аз системаи координатаҳои 

асмметрики кор бурда мешавад. Ин намуд система дар нақшаи-14.1 оварда 

шудааст. Дар нақша радиус вектор – r, кунҷи қутб – , кунчи азимути –  

координатаҳои сферики шуморида мешавад. Координатаҳои декарти x,y,z вa 

байни координатаҳои сферики r,,  чунин пайвастаги мавҷуд:  





















cos

sinsin

cossin

rz

ry
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Дар (4) ба овардашуда ифодаҳо аз системаи координатаи декарти бо 

системаи координатаҳои сферики мегузарем. Оператори Гамелтонро дар 

координатаҳои сферики навишта, баъд аз амалҳои математикиӣ маълумро 

иҷро кардан муодилаи стасионариӣ Шредингерро ба чунин намуд навиштан 

мумкин:  
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2 2

2 2
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   (5) 

Акнун функсияи мавҷ r,   вa   алоқаманд мешавад. 

( , , )r    .       (6) 

Пайдо кардашуда ҳалли муодилаи (5) функсияи сето координата бо 

намуди зарб мешавад.  

( , , ) ( ) ( ) ( )r R r           (7) 

Ифодаи (7)ро бо ифодаи (6.5) муодилаи Шреденгир мегузорем ва 2mr
2
/ћ

2
 

зарб мекунем, дар он вақт:  
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    (8) 

Муодилаи (8) ро бо =R тақсим намоем, ҳадҳояш бо  r алоқаманд ва ба 

, алоқаманд набуда ифода пайдо мешавад. Ин ҳолат ду қисмро 

гурӯҳонидан ѐри мерасонад: бо r алоқаманд набуда радиал ва бо ,  



алоқаманд буда қисмҳои кунҷ аст. Ҳар яки онҳо бо як намуд адади доими 

баробар карда гирифта мешавад. Бо сифати ин доими ℓ(ℓ+1) қабул карда 

шудааст. 
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Муодилаи (10) ро бо ду қисм ҷудо кардан мумкин: якум танҳо кунҷи қутб   , 

дуюмаш танҳо бо кунҷи азимутӣ  алоқаманд буда қисм аст. Барои ин 

муодилаи (10) ро sin
2  зарб зада, ҳадҳоро гурӯҳонидан зарур:  
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Ҳар як қисми (11) ро бо бузургиӣ доими баробар менамоем. Ҳалли дилхоҳи 

муодилаҳои пайдо гардида бо қиймати мансуби намуди параметри ℓ соҳиб 

мешавад. Доимиӣ тақсимотиро бо 2

m  ишора менамоем. Ҳар ду қисми 

муодиларо бо 2

m  баробар карда ва баъд аз иҷро кардани амалҳои математики 

зарури чунин дуто муодила пайдо мешавад:  
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Ҳамин тавр карда, барои модели идиалкунондаи атоми гидроген муодилаи 

мавҷи системаи координатаҳои сферикиӣ Шредингер бо сето муодилаҳо (9), 

(12) вa (13) ҷудо карда мешавад. Ҳар яки муодилаҳо танҳо бо якто 

координата алоқаманд. Ин муодилаҳоро дида бароем.  

1. Муодилаи азимути. Дар ифодаи (13) овардашуда муодилаи мавҷи 

азимутали дар атрофи тири z даврзананда функсияи мавҷи де-Бройлро шарҳ 

медиҳад. Ин муодила бо муодилаи оссилятори гармоники монан буда, дуто 

ҳал ва бо якто функсияи давриӣ комплекси соҳиб мешавад, яъни:  
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Агар атом дар атрофи тири  z пурра як маротиба давр занад, функсияи  

ҳолати аввалаашро мегирад ва кунҷи азимутиаш боз ба  баробар мешавад. 

Бузургиӣ mℓ бо 2 каррали будан ҳар доим функсияи (14) ин намуд шартро 

қаноат мекунад. Дар радианаҳои  чин карда мешавад, он гоҳ mℓ бо 

қийматҳои адади пурра соҳиб шуданаш зарур. Аммо, қиймати ба нол 

баробари mℓ ва бо тарафи (самти) зид давр заданашро башумор гирифтан 

зарур. Дар он вақт mℓ ро қийматҳои мумкин будааш чунин мешавад:  

mℓ = 0, 1, 2, 3,…    (14a) 

―–‖ ин ишора бо самти муқобил давр заданашро мефаҳмонад, квадрати 

қийматҳои mℓ дар (14) гуногун бо функсияҳои хусуси алоқаманд буда 



қийматҳои хусуси мебошад. Дар навбати худ ин қийматҳо ҳалҳои мумкин 

будаи муодилаҳои азимутали мебошад. Бузургиӣ доими mℓ атоми гидрогенро 

характеронанда адади кванти аст. mℓ – адади кванти орбитали гуфта мешавад.  

2. Муодилаи координатаҳои қутб. Муодилаи (12) муодилаи қутб буда, 

нисбати ҳолати аввалаи кунҷи қутб дигаргуншудааш функсияи мавҷи де-

Бройлро ифода мекунад. Ҳалли ин муодила ҳамчун полиномҳои пайвасти 

Леҷандр мешавад ва қуйидагича ифода карда мешавад:  

)(cos
lm .     (15) 

Ин полиномҳо cos  вa mℓ, ℓ доимиҳо алоқаманд мешавад. mℓ мусбат ва 

манфий ададҳои бутун, қийматҳои нолро қабул карданаш кунҷи қутбиаш аз 0 

то  дигаргун мешавад. Асосан аз хоссаи полиноми Леҷандр ҳалли дар 

ифодаи (15) бо ададҳои бутуни ℓ  баробар вa mℓ ро аз қийматҳои абсалютиаш 

калон ѐки баробар буда қийматҳо дуруст меояд. Аз ин шарт адади кванти 

дуюмаш – қийматҳои адади мумкин будаи қабул кардани адади кванти 

орбитали омада мебарояд, яъни:  

ℓ=0, 1, 2, 3,… 

ℓ mℓ аз қиймати абсалюти калон ѐки баробар шуданаш ℓ=0 бошад, mℓ=0 ѐки 

ℓ=1 бошад, mℓ 0 ѐки 1 қийматҳояш баробар шуданаш мумкин, яъни:  

mℓ=0, 1, 2, 3, …,ℓ. 

Дар ҳоли умуми бо ҳар як қиймати додашудаи ℓ, (2ℓ+1) ҳал дуруст меояд. 

Ёки инро чунин таъриф додан мумкин: ҳолати бо ҳар як қиймати ℓ 

дурустоянда бо нисбати mℓ (2ℓ+1) намуди каррави (―вайронгардида‖) 

мешавад. Агар бо ҳар як қиймати ℓ дуруст меомада қийматҳои хусусиӣ 

энергияҳои адади (2ℓ+1) байни худ баробар бошад, ин ҳолатҳо 

―вайронгардида‖ гуфта мешавад. Аз дуюм тараф, дар ягон таъсири ҳодисаҳои 

физики бо қийматҳои хусуси ҷудо шавад, он гоҳ намудшави (турланиш) 

(―вайроншави‖) аз байн меравад, ҳолатҳои пайдогардида намуд нашаванда 

(―вайронагашта‖) гуфта мешавад 

3. Муодилаи радиали. (9) муодилаи мавҷ муодилаи радиали шуда, аз 

протон масофаи дуриаш бо r пайваста функсияи мавҷи де-Бройро шарҳ 

медиҳад. Ҳалли ин муодила дар намуди полиноми Лежандр Ln,e(r) шуда, 

чунин ифода карда мешавад:  

, ,( ) ( )nr

n nR r е r L r .     (16) 

Дар ин n – адади мусбати дилхоҳи аз нол фарқкунанда, ℓ – адади кванти 

орбитали, n – бошад адади кванти сари (якум) гуфта мешавад. Дар асоси 

хоссаҳои полиноми Лежандр ҳалли (16) барои дуруст шуданаш n>ℓ+1 

шуданаш зарур. Аз ин шарт  n ро қабулкунанда қийматҳои мумкин будаи 

адад омада мебарояд.  

Ҳамин тавр карда, аз се муодилаҳо (9), (12) вa (13) барои атоми гидроген 

бо якдигар ба чунин пайвастаги буда системаи сето ададҳои кванти пайдо 

карда мешавад:  

Адади кванти сари (якум)  n = 1, 2, 3,…; 

Адади кванти орбитали ℓ = 0, 1, 2, 3,…,(n–1); 

Адади кванти магнетиӣ орбитали mℓ = 0, 1, 2, 3,…,ℓ 



Бо қиймати додашудаи n дар ифодаи (5) шарҳдодашуда ҳалҳои адади бо 

якдигар мутаносиб набудаи Шреденгир чунин ѐфта мешавад:  
1

2

0

(2 1)
n

n




  .     (17) 

4. Функсияи мавҷи пурра. Барои модели дидашудаистодаи атоми 

гидроген аввал барои пайдо кардани мавҷи пурра дар пеш пайдокардашуда 

ҳар яки муодилаҳои (9), (12), (14) ро бо сарҳади муносиб барои ҳар як 

координата (r,,) нормакунонидан зарур. Ифодаҳои овардашуда монанди 

муодилаи (7) зарб карда мешавад. Агар муодилаи мавҷи пурраи натиҷавиӣ 

пайдокардашуда дар функсияҳои хусусиаш ҳал карда шавад, дар он вақт ҳар 

яки ин ҳалҳо бо амплитудаи дигаргуншаванда характерониданашро дидан 

мумкин. Дар атрофи сари координата фазо бо рӯяҳои гиреҳи ба чорякҳо ҷудо 

карда мешавад. Дар ин бо ҳар як ҳамсоя чорякҳо амплитудаи лапиш ба фаза 

муқобил (зид) мешавад. Адади рӯяҳои гиреҳи бо n–1 баробар аст. 

Агар қийматҳои хусусиӣ энергия барои ягон аниқ ададҳои кванти 

шуморида шавад, қийматҳои шуморидашуда танҳо адади сари кванти бо  n 

пайвастагиашро дидан мумкин. Ин бошад барои модели соддакардашудаи 

дидашудаистода ифодаи вайроншавиӣ система аст. Масъаларо дар асоси 

механикаи кванти ҳал кардан барои пайдо кардани қийматҳои хусусиӣ 

дискретиӣ энергия дар ҳар як қиймати радиуси орбита энергияи пурраи 

электрон E, энергияи потенсиалиӣ он аз U(r) хурд буданаш зарур. Ин намуд 

ҳолатҳо ҳолатҳои пайвасти, электронҳо бошад электронҳои пайвасташуда 

гуфта мешавад. Агар энергияи пурра аз энергияи потенсиали  U(r) калон 

бошад, электрон бо дилхоҳ қиймати энергия соҳиб шуданаш мумкин. Дар ин 

энергияи электрон квантонида намешавад ва он озод намешавад. Ҳолатҳои 

пайвастаги ѐки барои 

электронҳои 

пайвасташуда қийматҳои 

хусусиӣ энергия бо чунин 

ифода шуморида мешавад.  
4
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   (18) 

Ифодаи (18) дар назарияи 

Бор пайдо кардашуда 

ифодаи энергия дуруст 

меояд.  

Дар назарияи Бор пайдо карда намешуда бисѐр дигар натиҷаҳо бо асоси 

тасаввурҳои механика-кванти пайдо карда мешавад. Аз ҷумла, механикаи 

кванти бо вайроншавиӣ ҳолатҳои энергетики пайваста буда масалаҳо ѐки дар 

табиат бо хоссаҳои атомҳои мавҷудбуда дурустоянда модели атомро ѐфтан 

имконият медиҳад. Дар нақшаи-14.2 чуқуриӣ потенсиалиӣ Кулон ва бо 

чуқури пайваста системаи электронҳо алоқаманд буда сатҳҳои энергетики ба 

равиши схемави оварда шудааст. Ҳамин тавр дар нақша байни сатҳҳои 

 
нақшаи-14.2 



энергетики пайваста баъзи гузаришҳои як оптики тасвир карда шудааст. Ин 

намуд гузаришҳо серияи Балмери дар спектри атоми гидроген бударо пайдо 

мекқнад. Дар нақша энергияи пурраи электрон бо нол наздикшавиаш ва 

ҷаспшавиӣ сатҳҳои энергетики тасвир карда шудааст. Дар вақти энергияи 

пурраи электрон аз нол калон будан, яъни E>0 озод ҳаракат мекунад, дар ин 

сатҳҳои энергетики квантонида намешавад. Энергияи электрони озод 

спектрҳои сарбаст набудаи дискретиро пайдо меккунад.  

Шундай қилиб, барои атоми гидроген ҳалли муодилаи Шредингер сето 

адади кванти n,ℓ,mℓ  алоқаманд шуда, чунин ифода карда мешавад:  

, , ,( ) ( ) ( ) ( ).m

n m n mr R r          (19) 

 

Атомҳои гидрогенмонанд. Атомҳои гидрогенмонанд ва системаҳо гуфта, 

байнашон қувваҳои кашиши барқӣ таъсир кардаистода аз ду вазни нуқтавӣ 

иборат система гуфта мешавад. Бо атомҳои гидрогенмонанд ионҳои 

гидрогенмонанд, изотопҳои атом, позитрон ва мюон, атомҳои мюон, атомҳои 

адрони, атомҳои Ридберг мисол мешавад. Прототипи атомҳои 

гидрогенмонанд атоми гидроген бушумор меравад. Аз ин ҷониб барои атоми 

гидроген навишташуда тамоми ифодаҳо барои атомҳои гидрогенмонад 

дуруст мешавад. Барои атоми гидроген Z=1, вазни протон M ва вазни 

электрон m. 

Ионҳои гидрогенмонанд. Бо ин намуд ионҳо як маротиба ионнокшуда, 

адади зарядаш Z=2 буда атоми гелий He
+
; ду маротиба ионнокшуда, адади 

зарядаш Z=3 буда атоми литий Li
++

; се маротиба ионнокшуда, адади зарядаш 

Z=4 буда атоми бериллий Be
+++

 вa дигар ионҳои гидрогенмонанд медарояд.  

Дар атом зичиӣ тақсимшавиӣ абри электрон бо атрофи (гирди) ядро  

радиуси максимум шудааш чунин ѐфта мешавад:  

Z

an
rn

0

2

 .     (20) 
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  – дар атоми гидроген радиуси орбитаи якуми Бор.  

Энергияи сатҳҳои энергетикиӣ атомҳои гидрогенмонанд:  
2 4

2 2 2 2

032
n

mZ е
E

n 
  ,     (21) 

Дар ин n=ℓ+k+1 шуда, n, ℓ, k ҳо ададҳои пурра; n – адади кванти сари, ℓ – 

адади кванти орбитали, k – адади кванти радиали. ℓ вa k ҳо 0,1,2,… 

қийматҳоро, n=1,2,3,… қийматҳоро қабул мекунад, Z –адади заряд.  

Аз ифодаҳои (20) вa (21) дида мешавад, ки дар атомҳои He, Li, Be радиуси 

орбитаи якуми Бор (орбитаҳои дигари далхдор ҳам) нисбати атоми гидроген 

Z маротиба хурд, потенсиали ионноккуни бошад Z
2
 маротиба калон аст. Дар 

атрофи ядро зичиӣ тақсимшавиӣ абри электрон нисбати самти радиали дар 

ифодаи n=ℓ+k+1, k=0, ℓ=n–1 орбитаҳо доиравий мешавад, дар k0 орбитаҳо 

эллептики мешавад.  

Дар изотопҳои гидроген (детерий ва  третий) протон дейтрон ва тритон 

ивазшуда мешавад. Аз дейтрон протон ва нейтрон, тритон бошад аз протон 



ва нейтрон шакл ѐфтааст. Барои ҳамин дар дейтери ва тритий ҳамчун атоми 

гидроген Z=1 мешавад, фарқи байни энергияи сатҳи энергетики ҳар гуна 

будани вазни овардашуда мебошад. Вазни дейтрон ва тритон аз вазни протон 

тахминан зарури ду ва се маротиба калон. Барои протон, дейтрон ва тритон 

фарқи нисбияти вазни овардашуда бо тартиби 10
–3

 аст. Аз ин дида мешавад, 

ки барои детирий ва тритий ченакҳои орбита ва қийматҳои потенсиалиӣ 

ионнокуни дуруст меояд. Фарқи хурди вазни овардашуда бо ғеҷидани хатҳои 

спектралиӣ нурбарори оварда мерасонад. Қиймати нисбияти ғеҷидани 

изотопики частотаи нурбарори дар тартиби 10
–3 

 аст. 

Мюоний ва позитроний. Позитроний гуфта, позитрон e
+
 вa электрон e

–
 

иборат  системаи гидрогенмонанд гуфта мешавад. Вазни позитрон бо вазни 

электрон баробар аст, зарядаш бо як мусбат заряд баробар аст. Барои ин 

намуд система Z=1, вазни овардашуда аз вазни овардашудаи атоми гидроген 

тақрибан ду маротиба хурд аст. Барои ҳамин ҳам бо атоми гидроген назар 

андохтан чинаки орбитаи Бори позитроний ду маротиба калон ва потенсиали 

ионноккунониаш ду маротиба хурд аст. Мюоний мусбат мюон + 
вa аз 

электрон шакл ѐфтааст. Мюон бо хоссаҳои худ ба позитрон монанд, аммо 

вазнаш аз вазни позитрон 207 маротиба калонтар аст. Зарраи мюон бо гурӯҳи 

лептонҳо медарояд. Лептонҳо дар таъсири пурқувваи байниякдигари 

иштирок намекунад. 

Мюон зарраи беқарор шуда, вақти зиндагониаш 2,2 мкс. Барои мюон Z=1, 

овардашуда вазн бо вазни овардашудаи атоми гидроген баробар, чинаки 

орбитаи Бори мюон ва қийматҳои потенсиали ионноккуниаш бо атоми 

гидроген тахминан якхела аст. Позитроний ва мюоний атомҳои беқарор 

мебошад. Беқарор будани мюоний ва даври зиндагониаш бо беқарориӣ мюон 

ва вақти зиндагониаш ѐфта мешавад. Беқарориӣ позитроний бо анниглатсияи 

байни якдигар мумкин будаи электрон ва позитрон характеронида мешавад. 

Позитроний ду намуд мешавад: ортопозитроний ва парапозитроний. Дар 

ортопозитроний спинҳои электрон ва позитрон бо якдигар мутақобил равона 

шудааст. Ортопозитроний дар фосилаи вақти 1,410
–7

с баъд аз 

аниглатсияшуданаш сето гамма-квант пайдо мекунад, аз парапозитроний 

бошад ба фосилаи байни вақт 1,2510
–10

с дуто гамма-квант пайдо мешавад.  

Атомҳои мюонӣ. Ядро заряди Ze буда вa электронаш бо манфи мюон –
 

ивазкардашуда атомҳо атомҳои мюоннок гуфта мешавад. Вазни иони 

манфий ва вақти зиндагониаш бо иони мусбат далхдор ва бо ҳамин 

бузургиҳо баробар аст. Зарядаш бошад манфи ишоравӣ аст. Барои атоми 

гидроген навишташуда ифодаҳо бо бедигаргуниҳо ба мюон ҳам дуруст 

меояд, танҳо вазни электронро бо вазни мюони манфи иваз кардан зарур. 

Вазни мюони манфи аз вазни электрон 207 маротиба калон. Дар ин вақт 

вазни овардашуда ҳам 186 маротиба зиѐд мешавад. Дар атомҳои мюони 

чинаки орбитаи Бор аз чинаки орбитаи Бори атоми гидроген 186 маротиба 

калон, потенсиали ионноккуниаш бошад 186 маротиба калон аст. Частотаи 

хатҳои спектрали дар атоми гидроген гузариши nn
1 

 пайдо шаванда 

частотаҳои хатҳои спектрали 186 маротиба калон аст. Ин бошад байни 



сатҳҳои энергетикиӣ поѐни гузаришҳо пайдо шудани нурбарориӣ рентгениро 

нишон медиҳад. Z дар атомҳои мюони калон буда ислоҳи овардашуда вазнро 

башумор нагирифтан мумкин. Барои ҳамин ҳам дар атомҳои мюондори 

вазнин чинаки атоми Бор 207Z маротиба хурд мегардад, потенсиали 

ионнокуниаш бошад 207Z
2
 маротиба меафзояд, гидроген нисбати азони атом 

Z~10
2
 тартиб бошад, чинаки орбитаи Бор бо тартиби 10

–15
м мешавад, 

потенсиали ионнокуни бошад якчан МэВ мешавад. Заряди атомҳои мюони бо 

ҳаҷми ядро тақсимгардида мебошад. Ин бошад бо баъзи эффектҳои ҳаҷм 

оварда мерасонад. Дар атомҳои мюониӣ ядровиӣ вазнин ин намуд эффектҳо 

бисѐртар бо чашм аѐн аст. Спектри атомҳои мюони бо сохти даруниӣ ядро 

бисѐр алоқаманд буданашро нишон медиҳад, аз ин бошад барои омӯхтани 

сохти ядроҳо кор бурдан мумкин аст. Дар атомҳои мюони орбитаи мюон ба 

даруни ядро меафтад. Вақти зиндагониӣ атомҳои мюони маҳтуд буда, бо 

вақти зиндагониӣ мюон –
 ѐфта мешавад (2,2мкс). Дар одат, бо қавати 

атомҳои мюони якҷоя электрон ҳам мешавад, аммо аҳамияти онҳо камтар 

аст, чунки нисбат бо электрон мюон бо ядро наздиктар меистад. Атомҳои 

мюони баъд аз –
 мюонро фаро гирифтан ба ҳолати бедоршави мегузарад ва 

баъд нурнокшави электромагнети ѐки аз қабати атом электронро зада 

баровардан бо ҳолати асоси мегузарад.  

Атомҳои адрони. Дар атомҳои адрони заряди ядро Ze буда, электрон бо 

адрони манфи ивазшуда мешавад. Адронҳо дар таъсирҳои байни якдигар 

пурқувва иштироккунанда зарраҳо мебошад. Адронҳои спинаш бо ним бутун 

адад баробар буда барионҳо гуфта мешавад, адронҳои спинаш бо адади бутун 

баробарбуда мезонҳо гуфта мешавад. Бо барионҳо протон, антипротон, 

нейтрон, антинейтрон, гиперон, сигма, кси барин зарраҳо медарояд. Бо 

мезонҳо -мезонҳо, K-мезонҳо ва дигарҳо медарояд. Барои атоми гидроген 

навишташуда ифодаҳо барои атомҳои адрони ддар наздикшавиӣ якум 

корбурдашавиаш ва чинаки орбитаи Бор, барои қийматҳои потенсиалиӣ 

ионноккуни натиҷаҳои калонро доданаш мумкин. Аммо, таъсири байни 

якдигар пурқувва, аз сабаби таъсири кӯтоҳ буданаш барои ҳолатҳои 

бедоршуда таъсири байни якдигариӣ пурқувва кам мегардад, дар ин вақт 

барои атоми гидроген навишташуда ифодаҳо барои атомҳои адрони 

натиҷаҳои дурустро гирифтан мумкин.  

Атомҳои Ридберг. Дар атомҳои Ридберг электрон дар ҳолатҳои 

пурқувваи бедоршави ҷойгир мешавад, яъни адади кванти сари – n бо 

қиймати калон соҳиб мешавад. Ин гуна электрон ѐки атом дар ҳолати болои 

Ридберг ҷойгиршуда гуфта мешавад. Чинаки орбитаи электрон бо ифодаи 

=0n
2
 ѐфта мешавад. Дар ин 0=5,310

–7
м – чинаки орбитаи якуми Бор аст. 

Аз ин дида мешавад, ки дар ин атомҳо чинаки орбитаи электрон бисѐр калон 

мешавад. Масалан, n=100 шудан, чинаки орбита 0=5,310
–7

м мешавад. Рӯяи 

буриши кундалангиӣ ин гуна атом бо n
4
 пропорсионал ва n=1 будаги аз 

ҳолати асоси 10
8
 маротиба калон. Потенсиали ионноккуни бошад n

2
=10

4
 

маротиба хурд шуда,  1,3610
–3 

эВ баробар аст. Дар атомҳои Ридберг пайвасти 



камқувва бошад ҳам, вақти зисташ нисбатан калон аст, байни ҳолатҳои 

ҳамсояи бедоршуда бошад хурд аст.  
3

2 2

1 1
2 / .

( 1)
n

n n
 


 

Омӯзиши атомҳои Ридберг дар физикаи лазерҳо, плазмаҳо ва 

радиоастрономия бо аҳамияти калон соҳиб аст.  

Ададҳои кванти. Дар пеш барои таҳлил кардани модели 

соддакардашудаи атоми гидроген аз муодилаи Шредингер кор бурда шуд. Бо 

сифати якуми ин гуна таҳлил бо якдигар пайвастаги надошта сето системаи 

муодилаҳои мавҷ пайдо карда мешавад. Бо ҳар як муодила аз сето 

дигаргуншавандаи системаи координатаҳои қутби сферики (r,,) функсияи 

яктоаш дохил мешавад. Баъд барои ҳолатҳои пайвасташуда (энергияи пурраи 

электрон аз баландиӣ барери энергетикиӣ потенсиали хурд яъни Eto‗lU(r) 

буда вақт) сето доимиҳои квантишуда (n,ℓ,mℓ) пайдо карда шуд. Ин доимиҳо 

барои атоми гидроген ҳамчун монанди дар назарияи Бор буда ададҳои 

кванти гуфта мешавад.   

Дар системаи координатаҳои сферики барои атоми гидроген навишташуда 

(муодилаи (5) ҳалли муодилаи Шредингер сето ададҳои кванти n, ℓ, mℓ  

алоқаманд шуда, (19) бо чунин намуд ифода карда мешаавад: 

( , , ) ( ) ( ) ( )m

n m n mr R r       , 

n, e, me ададҳои кванти Rne, 
m

  ва m ҳолати функсияҳоро меѐбад. Маънои 

ададҳои квантиро дида бароем. Адади кванти якум n – адади кванти сари 

гуфта мешавад. Адади кванти сари n дар атоми гидроген пайваста барои 

ҳолатҳо энергияро электрон соҳиб шуданаш мумкин буда қийматҳои хусусиӣ 

дискретиро меѐбад. Инро дар чунин ифода дидан мумкин:  

eU
nn

me
En 2222

0

2

2 6,131

32



,    (22) 

Дар ин n – адади кванти сари буда, якдан саршаванда ададҳои пурраи 

(бутун), мусбатҳо қабул мекунад:  

n=1, 2, 3, … 

 Адади кванти дуюм ℓ – адади кванти орбитали гуфта мешавад. Бо ѐриӣ 

адади кванти орбитали моменти импулси электрон соҳиб шуда метавониста L  

ро қийматҳои дискретиро бо чунин ифода ифода кардан мумкин:  

)1(  L . 

Адади кванти орбитали – ℓ аз 0 то n–1 ададҳои мусбати бутунро қабул 

мекунад, яъни  

ℓ=0, 1, 2, 3,…, n–1. 

Дар назарияи Бор электрон дар атрофи протон бо орбита 

ҳаракаткардаистода зарра гуфта дида мешавад, дар системаи атом барои 

шароити квантониданро сохтан қоидаи квантонидани импулси электрон 

дохил карда шудааст. Акнун дар асоси механикаи кванти барои моменти 

импулс муносибатҳои квантониданро ѐфтан зарур. Барои ҳамин дар боло 

дидашуда бо муодилаи мавҷи радиали энергияи потенсиалиро бо U(r) ишора 

карда ба чунин намуд навиштан мумкин:  
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,   (23) 

Дар ин ифода функсияи радиали бо R зарб кардашуда сето ҳади даруни қавс 

ҳам бо чинаки ягонагиӣ энергия соҳиб буданаш зарур. Ин муодиларо нисбати  

)1(2   аз ҳалаш чунин ифода пайдо мешавад:  
2 2 2 2( 1) (2 )r mK r P   . 

Дар ин ифода K – энергияи кинетики, P – импулс. Зарби радиус бо импулс 

моменти импулс L баробар аст, барои ҳамин чунин ифодаро навиштан 

мумкин мешавад:  

)1(  L ,     (23a) 

Ифодаи (23a) дар атоми гидроген ҳолатҳои пайваста буда моменти импулси 

орбитали квантонидани электронро мефаҳмонад. Демак, адади кванти 

орбитали ℓ электрон соҳиб буданаш мумкин буда қийматҳои дискретиӣ 

моментҳои импулсро меѐбад.  

Адади кванти орбитали ℓ бо қиймати нол соҳиб шуда, мумкин будаданш 

нишон дода шуд. Дар назарияи Бор моменти импулс ҳолати нол шудаданш 

рад карда мешавад. Дар назарияи Шредингер бошад моменти импулс ҳолати 

нол шуданаш мумкин аст. Ифодаи (23a) дар модели Бор бо шарти 

квантонидани моменти импулс бисѐр монанд аст. Дар назарияи Бор  

nrmL   ,      (24) 

Дар ин n – дар атрофи ядро бо орбита ҳаракаткардаистода барои электрон 

адади пурраи квантиро ифода мекунад:  

n=1, 2, 3, … 

Адади кванти орбитали – ℓ дар атрофи сари координатаи функсияи мавҷи 

пурра бо самтҳои гуногун тақсимгардида қисмашро ѐбанда (аниқкунанда) аз 

хоссаҳои функсияҳои гармоникаи сферики пайдо мешавад.  

Дар қийматҳои калони ℓ ифодаи (23a) бо чунин намуд меояд:  

  )1(L ,     (24a) 

Ин бошад бо постулати Бор монанд аст:  

nL  . 

Барои омӯхтани спектрҳои атом дар спектроскопия ℓ ро ҳар як қиймати 

ададаш ҳолатҳои электронро ѐбанда ба ҳарфҳои хурди лотини чунин ишора 

карда мешавад (ҷадвали -14.1). 

Ҷадвали-14.1 

Қийматҳои ℓ 0 1 2 3 4 

Ишораи ҳолатҳо  s p d f g 

Дар ин ишоракуниҳо асосан агар ℓ=0 бошад, s-электронҳо, ℓ=1 бошад, p-

электронҳо, ℓ=2 бошад, d-электронҳо ва ғайраҳо гуфта пеш бурда мешавад. 

Ҳолати электрон бо ададҳои кванти чунин нишон дода мешавад: дар n=1, ℓ=0 

ҳолати 1s , дар n=2, ℓ=1 ҳолати 2p, n=3, ℓ=2 ҳолати 3d ва ғайраҳо. ℓ=0 буда 

ҳолати s моменти импулси электрон нол буда ҳолат аст. Дар ин ҳолат барои 

атоми гидроген танҳо аз сето функсияи мавҷ якто функсияи мавҷи радиали 

мемонад. Барои ҳамин системаи атом қутби   ва азимут  кунҷҳо алоқаманд 

намешавад. Дар ин вақт система симметрики-сферики мешавад. Аммо  



сабаби аз нол фарқкунанда қийматро гирфтани ℓ функсияи мавҷи пурра бо 

симметрияи сферики соҳиб намегардад ва система ба моменти импулс соҳиб 

мешавад. Дар муодилаи (23) ҳади сеюми қавси квадрати R – бо функсияи 

мавҷ ҳамчун барери потенсиалиӣ Кулон U(r) барин таъсир мерасонад. Барои  

ҳамин ҳади сеюм барери моменти импулс гуфта мешавад.  

Адади кванти сеюм mℓ – адади кванти магнити орбитали гуфта мешавад. 

Функсияи m() дар атрофи тири z тозанда (давванда), мавҷи де-Бройлро 

ифода мекунад. Адади кванти магнити орбитали бошад моменти импулси 

орбитали L ро бо тири z проексияашро меѐбад, яъни  

mLz  . 

Ин ифода моменти импулсро бо тири z мумкин буда проексияашро меѐбад.  

Дар механикаи мавҷиӣ Шредингер адади кванти магнети mℓ ро бо чи гуна 

маъно соҳиб буданашро чунин фаҳмидан мумкин. Барои ин оператори 

моменти импулс дароварда мешавад, ин оператор дар системаи 

координатаҳои сферики ба чунин намуд соҳиб аст:  






i
Lz


.     (25) 

Дар механикаи классики моменти импулси зарра бо муодилаи вектори ѐфта 

мешавад: 

L r P  . 

Дар ин r


 – зарраро бо ҳолати нисбияти сари координата ѐбанда радиус-

вектор, p


 – импулси зарра, дар системаи координатаҳои кунҷҳояш дуруст 

(росткунҷа) компонентаи тири z бо чунин муодила ѐфта мешавад:  

xyz yPxPL  , 

Дар ин Py вa Px ҳо импулс компонентаҳои P  бо тирҳои  y вa x. Ин 

компонентаҳои импулсро бо операторҳои оиди механикаи кванти иваз 

менамоем:  




















x
y

y
x

i
Lz


, 

Ин муодила дар системаи координатаҳои кунҷҳояш дуруст (росткунҷа) барои 

компонентаи z оператори моменти импулсро шарҳ медиҳад. Компонентаҳои 

ин ифодаро дигаргун намуда, дар системаи координатаҳои қутби сферики ба 

чунин намуд (шакл) навиштан мумкин:  






i
Lz


,     (26) 

Ин ифода оператори моменти импулсро шарҳ медиҳад. Бо функсияи мавҷ 

гузошташуда оператори моментиӣ импулс моменти импулс системаи ҳолати 

компонентаҳои z ро меѐбад (моменти импулс z қиймати хусусиӣ 

компонентаҳояшро):  





zL

i





. 

Ҳалли ин муодила дар чунин намуд:  
 /iLz) ,( 

 rf ,     (27) 



Дар ин функсияи   беохир, якқиймата ва кунҷи азимутиаш бо   ба даври 2 

соҳиб шуданаш зарур. Ин бошад  
; mLz   

0,  1,  2,  3,...m         (28) 

шуданашро нишон медиҳад. 

m доими адади магнити кванти орбитали mℓ ро шарҳ медиҳад. Қийматҳои 

mℓ дар ифодаи (14a) оварда шудааст, яъни  

mℓ=0,1,2,3,…, ℓ. 

Аз муодилаҳои (27)-(6.28) бо қийматҳои хусуси Lz алоуаманд буда 

функсияҳои хусуси  
im ,      (29) 

бо ифода ѐфта мешавад.  

Дар ин A – доими буда, қиймати он аз чунин шарти нормакуни ѐфта 

мешавад:  

 




2

0

* 1d ,      (30) 

 – ҳамчун ҳалли муодилаи азимути функсияи хусуси дар ифодаи (14) 

оварда шудааст. Ин функсияҳои хусуси моменти орбиталиӣ импулс бо 

қиймати мумкин буда компонентаҳои z алоқаманд аст, яъни:  

( 1)L   .     (31) 

Кунҷи қутби вектори моменти пурраи импулс   танҳо чунин шартро 

қаноаткунанда қийматҳо соҳиб буданаш мумкин:  

cos
( 1) ( 1)

e ez
m mL

L
   

 
    (32) 

Ин бошад дар нақшаи-12.3 ҳамчун график акси 

худро гирифтааст.  

Дар қийматҳои калони импулс, ℓ>>1 будан 
2)1(    мешавад. Он гоҳ муодилаи (31) бо чунин 

намуд меояд:  

L  ,                         (6.33) 

Дар ин ҳолат фарқи байни пай дар пайи моменти 

импулс нисбати моменти пурраи импулс хурд 

мешавад ва спектри қийматҳои рухсат додашудаи 

моменти импулс бо спектри интегралӣ (яхлит) 

кӯшиш мекунад. Адади кванти орбитали  қиймати максимуми mℓ бо ℓ 

баробар аст. Қийматҳои калони ℓ вa барои қийматҳои максимуми mℓ 

муодилаи (32) бо чунин намуд мешавад:  

1
1

1

)1(
cos 





m

 ,     (34) 

Яъни вектори моменти импулс аз 0 то   буда масофа тамоми проексияҳояш 

мумкин.  

Ҳамин тавр, адади кванти магнити орбитали mℓ моменти импулси 

орбиталиӣ электрон L ро бо тири  z буда проексияашро меѐбад (нақшаи-14.3). 

 
Нақшаи-14.3 



Тартиб рақами сатҳҳои энергетикиӣ адади кванти сари бо қийматҳои n, 

ҳолатҳои электрон бошад адади кванти орбитали бо қийматҳои ℓ ѐфта 

мешавад. Дар як сатҳи энергетики ба қийматҳои  ℓ якчанд ҳолатҳо буданаш 

мумкин аст. 

Агар дар ҳар як қиймати додашудаи ℓ адади кванти магнити орбиталиӣ 

электрон mℓ гуногун буда (2ℓ+1) мумкин будани ҳолатҳо ба ҳисоб гирифта 

шавад, дар он вақт бо қиймати додашудаи n (сатҳи як энергетики) қийматҳои 

ℓ вa mℓ адади ҳолатҳои гуногунбуда чунин ѐфта мешавад:  







1

0

2)12(
n

n


 ,     (35) 

Аммо аз сабаби электрон бо спин соҳиб буданаш дар ин ифода ба ҷои n
2
 

қиймати 2n
2
 шуданаш зарур аст. Агар дар як сатҳи энергетики аз як зиѐд 

ҳолат далхдор бошад, энергияҳои ин ҳолатҳо якхела мешавад. Ин намуд 

сатҳи энергетики ―вайроншуда‖ гуфта мешавад. бо якхела инергия соҳиб 

буда адади ҳолатҳо каррати ―вайроншави‖ гуфта мешавад. Дар атомҳои 

гидроген ва гидрогенмонанд танҳо n=1 буда сатҳ ―вайроннашуда‖ мешавад, 

ин сатҳ ҳолати асосиӣ атомро меѐбад. Сатҳи n=2 буда чор каррави 

―вайроншуда‖ мешавад, дар ин ℓ=0 (mℓ=0) буда якто ҳолат ва ℓ=0 (mℓ=0, 1) 

буда чорто ҳолат буданаш мумкин аст. сатҳи n=3 буда нӯҳ маротиба 

―вайроншуда‖ сатҳи n=4 буда даҳ карра ―вайроншуда‖ ва ғайраҳо.  

Ҳамин тавр, дар боло ададҳои кванти n, mℓ, ℓ дида мешавад. Аммо дар 

моменти миқдори ҳаракати даруни электрон (спин) сабаби соҳиб буданаш 

барои характеронидани ҳолати электрони атом сето адади кват пурра 

намешавад. Дар ҳоли дидашудаистода атомҳои гидрогенмонанд ѐки дар 

қабати берунааш якто электрон (электрони валент) буда электрони атом дида 

шуда истодааст. Дар механикаи кванти ин намуд ҳолати электрон бо атом ба 

чорто адади кванти ѐфта мешавад:  

1) адади кванти сари – n; 

2) адади кванти орбитали – ℓ; 

3) адади кванти орбитали – mℓ; 

4) адади кванти магнити спин – ms. 

Адади кванти чорум ms – адади кванти магнити спин гуфта мешавад ва он 

вектори спин проексияи бо самти S


 додашударо меѐбад. Масалан, дар самти 

тири z. Оиди ms дар прграфҳои баъдина маълумот дода мешавад.  

Шакли орбитаҳои атоми гидроген. Дар фазои сечинака 

),,(,,  rmn  функсияи мавҷро бо равиши графики ифода кардан мураккаб 

шуда, дар ин тақсимшавиӣ зичиӣ кунҷи ва радиалиӣ электрон алоҳида ифода 

кардан зарур мешавад.  

Тақсимшави радиали эҳтимолияти зичиӣ абри электрон. Радиали 

функсияи мавҷи адади кванти сари n вa адади кванти орбитали ℓ алоқаманд 

шуда, аз ядро дуршудан бо қонуни экспоненсиали кам мегардад. Ҳамин тавр 

эҳтимолияти ѐфтани электрон дар rRnℓ
2
dr кам мегардад. функсияи rRnℓ

2
dr 

электронро аз ядро дар соҳаи r вa r+dr эҳтимолияти ѐфташавиашро 

мефаҳмонад. rRnℓ
2
 – зичиӣ эҳтимолият гуфта мешавад. Тақсимшудани зичиӣ 



абри электрон дар атрофи ядро бо бузургиӣ nℓem
2
 ѐфта мешавад. 

Тақсимшавиӣ зичиӣ абри электрон бо радиус бошад ба функсияи rRnℓ
2
 дода 

мешавад. Электрон дар атом бо маълум ягон эҳтимолият ба нуқтаи дилхоҳ 

шуданаш мумкин. Эҳтимолияти будани электрон дар ҳолати 1s бо масофаи 

0,3 nm ба нол наздик мешавад. Ин бошад барои маҳтуд кардани ҳаҷми фазои 

зичиб электронҳо ҷамъшуда имконият медиҳад. Барои ҳолати 1s максимуми 

тақсимшудани радиали зичиӣ электрон бо масофаи 0,053 нм дуруст меояд, ин 

масофа ба радиуси орбитаи якуми Бор дуруст меояд. Ҳолатҳои бедоршудаи 

n=2,3,…,∞ атом тақсимшудани радиали зичиӣ электрон дарасоси чунин 

қонуният мешавад, яъни бо зиѐд шудани n дарозшавиӣ орбитаҳои электрон 

меафзояд, энергияи пайвастшавиӣ электрон бо ядро кам мегардад. Дар атом 

тақсимшавиӣ зичиӣ абри электрон бо кунҷ ℓ вa mℓ ба ададҳои квант 

алоқаманд ))()(),(( ,  mm    буда, бо қатори функсияҳои тригонометрияи  

sin вa cos шарҳ дода мешавад. Симметрияи орбитаҳои атом ва шакли рӯяи 

сарҳадиашро ташкилдиҳандаи кунҷи функсияҳои мавҷӣ меѐбад. Барои 

ҳолатҳои ℓ=0 вa mℓ=0, яъни n=1 буда барои ҳолати асоси 1s ва n=2,3,…,∞ 

буда ҳолатҳои бедоршуда қисми кунҷи бо кунҷҳои   вa  алоқаманд 

намебошад. Ин бошад ба тамоми самтҳои тамоми дар фазо эҳтимолияти 

ѐфташавиӣ электрон якхела буданашро мефаҳмонад. Барои ҳамин тамоми 

орбитаҳои s нисбати ядро сферики, симметрики мешавад (дар нақшаи-6.5 

шакли якум. Ҳолати s (сфераи рӯяи сарҳади, буриши он бо ҳамвори давра 

аст)).  

Тақсимшави кунҷиӣ эҳтимолияти зичиӣ абри электрон. Қисми кунҷиӣ 

функсияи мавҷ ℓn вa mℓ бо ададҳои кванти алоқаманд: )()(),( ,  mm   . 

Эҳтимолияти ѐфтани электрон дар кунҷи азимҷусса d=sindd бо бузурги 

 ddm  sin )()( 2

m  ѐфта мешавад. Кунҷи қутби зичиӣ абри электрон дар 

атрофи ядро  вa бо кунҷи азимути  равиши алоқаманди тақсимшавиаш ба 

функсияи 
2

)()(  m

m  шарҳ дода мешавад.  

Функсияи m

  аз 1

1

0

1

0

0  , ,   дида мешавад, ки графики системаи 

координатаҳои функсияҳо дар нақшаи-14.4 аск дода шудааст. Дар ин  бо 

кунҷи қутб дар самти тири z равонашуда дарозиӣ радиус-вектор бо қиймати 

функсия m

  баробар аст. Кунҷи 

азимути функсия m

  барои бо  

алоқаманд набуданаш хатҳои каҷи 

нақшаи-14.4 нисбати тири z 

симметрияви аст.  

Аз ҳалли муодилаи азимути дида 

мешавад, ки бузургиӣ 
2

)(m  бо  

алоқаманд намебошад. Барои ҳамин 

тақсимшавиӣ зичиӣ абри электрон бо 

кунҷи  алоуаманд набуданаш зарур, яъни абри электрон z атрофи тири 

симметрия даврзананда ҷисм ―шакл‖ шуданаш зарур аст. Дар нақшаи-14.5 бо 

 
Нақшаи-14.4 



гуногун қийматҳои ℓ вa mℓ p,d,f ҳолатҳо тақсимшавиӣ зичиӣ абри электронҳо 

(шаклаш) оварда шудааст. Дар нақшаи-14.5 ҳолатҳои абри электрон бо 

спектроскопия корфармудашаванда ба ҳарфҳои хурди лотини ишора карда 

шудааст.  

 
Нақшаи-14.5 

 

Моменти механикиӣ орбитали электрон. Дар механикаи классики 

атрофи ядрои атом бо орбита ҳаракаткардаистода сари координатаи электрон 

нисбати O моменти механикиӣ орбитали то қиймати L ѐфта мешавад.  

eL m r Pr  ,     (36) 

Дар ин ифода L – моменти механикиӣ орбитали электрон (моменти импулс), 

me – вазни электрон,  – суръати электрон, r – радиуси орбита, P – импулси 

электорн. Аммо дар механикаи кванти ѐфтани ин намуд моменти импулс ба 

маъно соҳиб намебошад. Чунки ҳар ду вектор r вa P дар як вақт бо 

қийматҳои аниқ соҳиб буда ҳолатҳо мавҷуд намебошад. Дар механикаи 

кванти моменти импулс бо баъзи ба худ хос хоссаҳои квантомеханики соҳиб 

аст. Ҳамин хоссаҳоро дида бароем. Дар механикаи кванти бо операторҳои 

бузургиҳои r вa P кор дида мешавад.  

Проексияи моменти импулс. Моменти импулс L ро бо самти тири z буда 

проексияаш Lz ро қабул карданаш мумкин буда қийматҳоро ѐбем. Яки аз 

фаҳмишҳои асосиӣ механикаи кванти ҳамин аст, ки дар ин бузургиӣ физики  

f  бо аниқ aniq як қиймати f0 соҳиб шаванда ҳолат функсияи  шарҳ дода 

мешавад:  

0f̂ f  ,      (37) 

Ҳалли ин муодила функсияи  аст. Дар ин бузургиӣ физики f̂ оператори f0  

аст. Аз ҳамин фаҳмишҳои механикаи кванти кор бурда, муодилаи (37) барои 

моменти импулс чунин навиштан мумкин: 
ˆ

z zL L  ,      (38) 

Дар ифодаи (38) Lz – моменти импулс проексияи тири z бо L, zL̂  бошад 

оператори  Lz  буда, чунин ѐфта мешавад:  



ˆ
zL i




 


,       (39) 

Координатаи умумикардашуда  вa Lz вa импулси умумиикардашуда аст. 

оператори импулси умумикардашуда бошад ҳосилаи аз координатаи 

умумикардашуда гирифта  

ˆ
xP i

x


  


 

намуд ѐфта мешавад.  

Ифода (39) бо ифодаи (6.38) гузорем чунин ифода пайдо мешавад:  

zi L






 


,     (40) 

Ҳалли муодилаи (40) бо сифати функсияи  ѐфта мешавад:  

1

2

ZL
i

e





 ,      (41) 

2

1  зарбкунанда функсияи   нормави кардан дохил карда шудааст, яъни  

2

*

0

1d



    . 

Ҳалли (41) ҳамавақт маҳтуд, аммо ҳамавақт як қиймата намешавад. Функсия 

 дар ҳолати якқиймата будан ҳалли (41) беохир ва ҳамвор мешавад. Агар  

бо 2 дигаргун шудан функсияи  дар (41) бо қиймати аввалааш баргардад, 

он якқиймата мешавад, яъни  

2 2zL
m       (42) 

будан, бо ифодаи (41) функсияи  якқиймата мешавад. Дар ин m адади 

бутуни дилхоҳ (мусбат, манфи ѐки ба нол баробар). Дар он вақт аз ифодаи 

(42):  

zL m , (m=0, 1, 2,…).     (43) 

Дар ифодаи (43) моменти импулс Lz, L ро (L – моменти 

механики орбитали ѐки моменти импулс), проексияи бо 

тири z ро шарҳ медиҳад. Ифодаи (43) моменти импулс L 

қоидаи квантонидани проексияаш аст. Квантшавиӣ Lz дар 

нақшаи-14.6 бо равиши схемави акси худро гирифтааст. 

Дар нақша бо тири z қийматҳои мумкин будаи m гузошта 

шудааст. Ҳамин тавр, аз ифодаи (43) дида мешавад, ки 

проексияи дилхоҳи моменти импулс проексияаш бо тир 

квантонида мешавад ва бо ададҳои бутуни доими Планк 

баробар мешавад. Маънои физикавиӣ ин натиҷаро дида 

бароем. Барои ин вектори моменти импулс L ро дида мебароем. Дар якум 

назар проексияи L квантнокшавиӣ Lz  вектори L бо тири z маълум кунҷ пайдо 

карда барин менамояд. Аммо тири z дар фазо бо тарафи дилхоҳ равона карда 

шуда буданаш мумкин аст. Барои ҳамин ин намуд мулоҳаза бемаъно аст. 

Натиҷаи аз ифодаи (43) бароянда бо дигар маъно соҳиб аст. Ифодаи (43) 

нишон медиҳад, ки дар таҷриба чин намудани проексияи моменти импулс бо 

 
Нақшаи-14.6 



ћ каррави буда натиҷаҳоро пайдо мекунад. Аммо қиймати Lz то таҷриба ба 

тамоми ададҳои бутуни ћ баробар набуданаш зарур аст. То таҷриба ва баъд аз 

таҷриба функсияҳои ψ дуруст афтиданаш шарт нест, ҳолати функсияи ψ 

система то таҷриба, яъни функсияи ψ дилхоҳи ҳолати физики бо намуди 

суперпозитсияи ҳалли хусусиаш шуданаш мумкин:  

 









m

im

m

m

mm eCC 




2

1
,    (44) 

Бо ин намуд функсияи ψ ифодакардашаванда моменти импулси система ба 

проексияи аниқи L соҳиб шуда наметавонад. Дар ин вектори L бо самти 

ихтиѐри равона карда шуда буданаш мумкин аст. Аммо дар чинкуниӣ Lz бо 

ифодаи (44) дароянда ягонто қийматҳои m ѐфта нашуд. Ёфташавиӣ 

эҳтимолияти қийматҳои Lz=mh бо бузургиӣ 
2

mC  ѐфта мешавад. Ҳамин тавр 

карда, вектори моменти импулс дар фазо бо самти аниқ соҳиб шуда 

наметавонад. Квантнок шудани проексияи моменти импулс, вектори моменти 

импулси квантонидашуда дар фазо бо самти аниқ нисбати самти ихтиѐри 

соҳиб нашуданашро нишон дод. Ин намуд ҳолат квантнокшавиӣ фазови 

номида мешавад.  

Аз ифодаи (43) дида мешавад, ки дар чинкуниҳо қийматҳои адади бутуни 

моменти импулси вақт ѐфта мешавад. Демак, ҳолати дилхоҳи система бо 

намуди қатори (6.44) шуданаш мумкин аст. Кунҷи азимут функсияи беохири 

як қиймати дилхоҳи  бо даври 2 даври мебошад. Дар асоси теорремаи 

Фуре ин намуд функсия бо қатори (44) паҳн шуданаш мумкин аст.  

Ҳамин тавр карда, намуди функсияи  ифодаи (44) ягон намуд 

дуршавиҳоро намегузорад.  

Квадрати моменти импулс. Квадрати моменти импулс қийматҳои 

мумкин будаи L
2
 ро ѐбем. Дар асоси ифодаи (37) чунин ифодаро навиштан 

мумкин аст:  
2 2L̂ L  .      (45) 

Оператор намуди 2L̂  мураккаб шуда, ҳалли он ҳам бо функсияҳои махсус кор 

карданро талаб мекунад. Барои ҳамин қийматҳои мумкин будаи 2L̂  ро ѐфтан 

дигар хел назар карда мешавад. Дар механикаи кванти квадрати моменти 

импулс бо ҷамъи квадрати проексияи бо тир баробар аст:  
2222

zyx LLLL  .     (46) 

Дар механикаи кванти муодилаи (46) алоқаманд операторро пайвасткунанда 

ифода гуфта нигоҳ кардан мумкин.  
2222 ˆˆˆˆ
zyx LLLL  ,      (47) 

Қиймати зиѐдатиаш бошад  

 2222

zyx LLLL .     (48) 

Дар ин бо майдони сферики- симметрики ҳаракаткардаистода зарраро 

дида бароем. Квадрати моменти импулси зарра бо ягон қиймати аниқ соҳиб 

бошад. Аммо дода шудани квадрати моменти импулс ҳолати зарраро пурра 

намеѐбад, чунки дар ин вақт проексияи моменти импулс бо тири z бо гуногун 

қийматҳо соҳиб шуданаш мумкин. Дар ин бо қиймати додашудаи квадрати 



моменти импулс ҳолати сферики-симметрикиӣ зарра шавқовар мекунад. 

Тири z аз дигар тири координатаҳо умуман фарқ намекунад. Барои ҳамин бо 

ҳолати сферики-симметрикиӣ зарра чунин ифодаро навиштан мумкин аст:  

 222

zyx LLL .    (49) 

Он гоҳ бо асоси ифодаи (48)  

 22 3 zLL .     (50) 

Ҳалли симметрики бо як проексияи аниқи моменти импулс соҳиб 

намешавад. Чунки ин намуд ҳолатҳо вектори L буданаш мумкин буда соҳаи 

кунҷҳоро маҳтуд мекунад. Ҳалли симметрики бо суперпозитсияи тамоми 

ҳалҳои проексияи ҳалҳои мумкин будаи L баробар мешавад. Дар ҳалли 

симметрики бо дилхоҳ тир аз ҷумла, бо тири z ҳам буда тамоми проексияҳо 

баробар эҳтимолияти мебошад. Барои ҳамин бо миѐнаи қийматҳои тамоми 

мумкин будаи  2

zL  2

zL  баробар мешавад. бо асоси ифодаи (43) қийматҳои 

мумкин будаи Lz бо қийматҳои бутуни доимиҳои Планк баробар мешавад:  

Lz=0, 1ћ, 2ћ, 3ћ,…,mmaksћ. 

Проексияи моменти импулс қиймати максимуми Lz , қиймати абсалюти L аз 

|L| калон шуда наметавонад. Қиймати максимуми m ро бо ℓ ифода намоем: 

mmaks=ℓ. ℓ – адади бутуни мусбат ҷамъи қийматҳои тамоми қабул карданаш 

мумкин будаи Lz вa m ро менависем.  
( 1) ( 2) ( )

( 1) ( 2) 1 0 1 ( 1)

zL ,  ,  , , 

m ,  , , , , , , , .  

     


        

.   (51) 

Аз ин дида мешавад, ки бо тамоми қийматҳои додашудаи ℓ проексияи 

моменти импулс Lz 2ℓ+1 баробар буда гуногун қийматҳоро қабул мекунад. 

Барои ҳамин қиймати миѐнаи  2

zL  бо чунин ифода ѐфта мешавад:  

)1(
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zL ,      (52) 

Пайдо кардашуда ин қийматҳои 2

zL  ро бо ифодаи (52) гузошта, квадрати 

моменти импулси электрон барои L
2
 чунин ифодаро пайдо мекунем:  

)1(22  L ,     (53) 

Дар ифодаи (53) ℓ – нол ѐки адади бутуни мусбат. Ифодаи (53) қонуни 

квантонидани квадрати моменти импулсро мефаҳмонад.  

Дар (51) бо ℓ додашуда қиймат тамоми қийматҳои додашудаи мумкин 

буда қабул кардани Lz оварда шудааст. Аз тақосонидаи ифодаҳои (51) вa (53) 

дида мешавад, ки ℓ ро ℓ>0 буда гуногун қийматҳояш чунин муносибат 

муносб мешавад:  
22

max
LLz  , 

чунки 
222

max
zL , 

L
2
 бошад 



)1(22  L ,     (54) 

)1(  L .    (55) 

Ин натиҷаро аз нуқтаи назари физикаи классики фаҳмонидан душвор аст. 

Аммо дар механикаи кванти бо осони фаҳмонида мешавад. Саҷишҳо нишон 

дод, ки моменти миқдори ҳаракати микрозарраҳоро бо дуто гуногун тирҳо 

буда проексияашро дар чк вақт ѐфтан мумкин намебошад. Масалан, Lx вa Lz 

ҳоро дар як вақт ѐфтан мумкин намебошад. Барои онҳо муносибати 

номуайяни мавҷуд аст. Проексия қиймати Lz аниқ донистанамон барои 

ѐфтани проексияҳои  Lx вa Ly номуайяни дароварда мешавад. Дар ин ҳолат 

қийматҳои миѐнаи 2

хL   va 2

уL   ҳамин хел ҳолати ―рангкардашуда‖ аз нол 

фарқкунанда мешавад: 2 0хL   va 2 0уL  . Барои ҳамин  

2 2 2 2 2[ ]x у z zL L L L L          . 

Квадраи моменти импулс L
2
 вa яки аз проексияҳои он, масалан, Lz дар чк 

вақт ѐфта шуданаш мумкин аст. дар механикаи кванти нишон дода мешавад. 

ки додашудани қийматҳои Lz вa L
2
 бо равиши пурра ҳолати давраи зарраро 

меѐбад. Ҳолати додашуда L
2
 мумкин буда Lz бо яки аз қийматҳои 2ℓ+1 ѐфта 

мешавад. Ҳамин тавр карда, қатори дар (54) бо қиймати додашудаи 

L
2
=ħ

2
ℓ(ℓ+1) аз ҳади 2ℓ+1 иборат мешавад. Дар таҷриба чин кардани ягон 

бузургиӣ порексияи моменти импулс бо тир ягон мумкин буда қийматҳои 

2ℓ+1ро меѐбад. Ифодаи (54) квадрати моменти импулси электрн, ифодаи (55) 

бошад моменти импулси электронро шарҳ медиҳад.  

Моменти магнити орбиталиӣ электрон. Аз курси электродинамика 

маълум аст, ки зарраи зарядноки бо давра ҳаракаткардаистода ҷараѐни 

барқиӣ сарбастро пайдо мекунад. Бо асоси назарияи Максвелл ҷараѐни 

барқиӣ сарбаст майдони магнитиро пайдо бавуҷуд меорад. Пурқуввашавиӣ 

ин гуна майдони магнитиро бо моменти магнит шарҳ додан мумкин аст. 

Барои ин давраи радиусаш R дар орбита электрони ҳаракаткардаистода ба 

атрофи протонро дида бароем (нақшаи-12.7). 

Моменти миқдори ҳаракати орбиталиӣ электрон бошад:  

RmLe )(  ,      (56) 

Дар (56) m – вазни электрон, R – радиуси орбита,  –суръати хатиӣ электрон, 

=2R. Он гоҳ моменти миқдори ҳаракати орбиталиӣ электрон ба чунин 

намуд мешавад:  
22 RmLe  .     (57) 

Частотаи даврзаниӣ электрон дар орбита  бошад, ҷараѐни барқиӣ он 

пайдо карда:  
ei  .      (58) 

Рӯяаш S=R
2
 буда аз контури сарбаст гузаштаистода i ҷараѐн пайдо карда 

моменти магнитиӣ майдони магнит чунин ѐфта мешавад:  
22 ReRiiSe   .    (59) 

Ифодаи (59) моменти магнити орбиталиӣ электронро шарҳ медиҳад. 

Нисбати ифодаи (59) бо (57) гирифта шавад:  
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 ,    (60) 

m

e
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e

2


  – нисбати гиромагнити гуфта мешавад. Он гоҳ моменти магнити 

орбиталиӣ электронро чунин шарҳ додан мукин:  

ee L
m

e

2
 .      (61) 

Моменти магнити ҳаракати орбиталиӣ электрон бо Le квантонида буда, 

чунин ѐфта мешавад:  

)1(  eL .      (62) 

Он гоҳ аз ифодаи (60): 

)1(
22
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e
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m

e
ee ,     (63) 

e – моменти магнити орбитали буда, бо ҳаракати орбиталиӣ электрон 

алоқаманд аст. 

Аз сабаи электрон бо заряди манфи соҳиб буданаш вектори моменти 

магнит бо вектори моменти миқдори ҳаракат баъакс равона кардашуда 

мешавад.  

Дар ифодаи (62) ℓ – адади кванти орбитали гуфта мешавад ва қийматҳои 

ℓ=0,1,2,…, n–1 ро мегирад. дар ифодаи (63) BM
m

e


2

  – магнетони Бор аст.  

1241027,9
2

  TlJ
m

e
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, 

Магнетони Бор чинаки моменти магнит аст. моменти магнити электрон ва 

проексияҳои моментҳои механики барои ℓz вa Lℓz ҳо ҳам ҳамчун (63) 

пайвастаги дуруст меояд.  
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2
 .     (64) 

Моменти хусусиӣ электрон. Дар таҷриба барои омӯхтани спектрҳои 

атомҳои ишқори бо якдигар бисѐр наздик ҷойгиршуда дуто компонентаҳо 

(дублет) ѐфта шудааст. Масалан, дар атоми 
23

Na11 пурқувва нурбарори дар 

гузариши 3p3s дида мешавад, дар спектри ин нурбарори якто хати 

спектралиро пайдо мекунад. Аммо бо санҷишҳои диқати гузаронидашуда ин 

якто хати одди набуда, балки аз дуто дарозиӣ мавҷ (5890,12 вa 5896,26 Å) 

шаклѐфта хати дублет буданашро нишон дод. Якто хати спектрали бо 

якдигар бисѐр наздик ҷойгиршуда ба дуто компонента ҷудо шуданаш 

структураи нозики спектри атом гуфта мешавад. Барои фаҳмонидани сохти 

дублети хатҳои спектри сето адади кванти – n, ℓ, mℓ пурра намешавад. Барои 

ин боз адади кванти чорумро дохил кардан хоҳиш карда мешавад. Барои 

фаҳмонидани ин ҳолат А.Х.Комптон соли 1921 электрон ба пилдироқ монанд 

зарра буданаш зарур, гуфта фараз кард. Соли 1925 хатмкунандагони 

университети Лейдин Гаудсмит ва Уленбекҳо электрон дар атрофи тири худ 

давра ҳаракат мекунад, гуфта фараз намуда, ҷудошавиӣ хатҳои спектралиро 

аз ҷиҳати назари фаҳмониданд. Дар асоси ин намуд гипотезаи Гаудсмит ва 

Уленбек электрони дар атрофи тири хусусит худ доирави ҳаракаткарданаш 



моменти импулси механики Ls вa бо он алоқаманд буда моменти магнити 

хусуси s соҳиб шуданаш зарур аст.  

Спин. Моменти импулси механики хусусиӣ электрон Ls моменти спин 

(ѐки спин) гуфта мешавад. Спин бузургиӣ вектори буда, дар системаи 

координатаҳои декарти бо тирҳои координата Sx, Sy, Sz проексияҳояш соҳиб 

аст. Моменти импулси электрон нисбати ядро бо моменти импулси 

даврзаниӣ замин дар атрофи офтоб, моменти механикиӣ хусуси (спинро) 

бошад, бо моменти импулси даврзаниӣ замин дар атрофи тири худ 

тақосонидан мумкин аст. Соли 1928 Дирак назарияи кванти релятивистики 

электронро пайдо кард, аз ин назарияи хусусиятҳои спин омада мебарояд.  

Барои ба ҳисоб гирифтани даврзаниӣ электронро дар атрофи тираш боз як 

адади квантиро даровардан зарур мешавад. Дар асоси назарияи кванти 

релятивистики Дирак ин адади кввант – адади кванти спин – s мебошад.  

Мавҷуд будани адади квант дар таҷриба барои омӯхтани структураи 

нозики атом ѐфта шудааст.  

Моменти импулси механики хусуси (шахсӣ) бо ифодаи киймати Ls 

квантонида шудааст:  

( 1)sL s s  ,     (65) 

Бо ин ифода даромада адади кванти спин s танҳо s=1/2 баробар буда якто 

қийматро мегирад. Он гоҳ  қиймати қабул кардани мумкин будани Ls:  

1 1 3
1

2 2 2
sL

 
   

 
,    (66) 

s – адади кванти спин гуфта мешавад, аммо ин бо қатори (сафи) дигар 

ададҳои кванти кор бурда намешавад, чунки танҳо якто (s=1/2) қиймат соҳиб 

ва байни ҳотаҳо фарқият дохил карда намешавад. Моменти механики хусуси 

ҳам бо якто (
3

2
sL  ) қиймат соҳиб мешавад ва вазни электрон, ҳамчун 

зарядаш характеристикаи фундаменталиаш шуморида мешавад. моменти 

механики хусуси бо самти интихобиӣ Ls, масалан бо самти тири z 

проексияаш Ls ҳам квантонида шуда, ба чунин ифода ѐфта мешавад:  

sz sL m ,     (67) 

Дар ин ms – адади кванти магнити спин гуфта мешавад қийматҳои ms=1/2 

гирифтанаш мумкин аст. Ҳангоми ms=1/2 будан ―спин ба боло‖ () ва                

ms=–1/2 будан ―спин ба поѐн‖ () намуд ишора карда мешавад.  

Аз 1

2
sm    шуданаш моменти механики хусуси Ls ро бо самти тири z 

проексияаш чунин қийматҳоро гирифтанаш мумкин:  
1

2
szL   ,     (68) 

Дар ҷадвали-14.2 қийматҳои адади кванти оварда шудааст.  

Ҷадвали-14.2 

Ададҳои кванти  Қийматҳояш 
Адади қийматҳои 

мумкин буда  

n – адади кванти сари 1,2,3,4,… Адади дилхоҳ 



ℓ – адади кванти орбитали 0,1,2,3,…,n–1 n 

ms – адади кванти магнити 

орбитали  

0,±1,±2,±3,±4,….,±ℓ 2ℓ+1 

s – адади кванти спин  ½ 1 

ms – адади кванти магнити 

спин  

±1/2 2s+1=2 

Адади кванти спин – s аз сабаби доимо бо ½ баробар буданаш ҳолати 

система n, ℓ, mℓ, ms ба ададҳои кванти пурра ѐфта шуданаш мумкин.  

 Барои ҳар як қиймати ℓ mℓ ро қиймати 

2ℓ+1 мавҷуд. Барои қиймати s бошад 

ms ро қиймати 2s+1=2 мавҷуд.  

Бо самти додашудаи моменти спин 

танҳо дуто мумкин буда орентасияаш 

буданаш мумкин. Ҳолатҳои мумкин 

будаи ин ду орентасия (―ба боло‖, ―ба 

поѐн‖) дар нақшаи-14.8 акс дода 

шудааст. Дар пеш дидашуда моменти 

спини квантонида квантонидани 

фазави гуфта дида мешавад.  

Таҷрибаҳои Штерн ва Герлах. 
Соли 1921 O.Штерн моменти магнити атомро фикри дар таҷриба 

чинкарданро таклиф кард. Ин таклиф соли 1922 якҷоя бо В.Герлах дар 

таҷриба бо амал ҷори карда шуд. Дар таҷрибаи Штерн ва Герлах ҷудо 

гардидани дастаи атомҳои гидроген дар майдони магнити, яъни ҷудо 

гардидани сатҳҳои энергетикиӣ атом якумин маротиба мушоҳида карда шуд. 

Дар ин таҷриба дастаи атомҳои нейтрали (мустақил) гидроген аз майдони 

магнети якҷинса набуда гузаронида мешавад. дар майдони якҷинса набуда бо 

атомҳо аз тарфи майдон  

)( HgradugradF  ,     (69) 

қувва таъсир мекунад. Дар ин  – моменти магнити атом, H – пурқуввашавиӣ 

майдони магит. Дар ифодаи (6.69) ифодакардашуда ба майдони магнити 

қувва дастаи атомҳоро бо компонентаҳои алоҳида ҷудо мекунад. Дастгоҳи 

таҷриба дар нақшаҳои 14.9 вa 14.10 оварда шудааст.  

Дар вакуум (холиги) ҷойгиркардашуда байни нӯгҳои қутбҳои магнити S вa 

N якҷинса набуда майдони магнити пайдо карда мешавад. майдони магнити 

як ҷинса ва пурқува набуда бо шакли корд бо наздики қутби S мешавад. 

Печка буғикунонидашуда дастаи атомҳои гидрогини пайдокардашуда дар 

майдони якҷинса набуда бо самти тири y равона карда мешавад. дар майдони 

магнити дастаи атомҳо бо тири z ҷудошавиаш дида мешавад. Ин ҷудошавиро 

дар экрани  дидан мумкин (нақшаи-14.10). бо тири z қувваи ба дастаи 

атомҳо таъсиркунанда:  
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Нақшаи-14.8 



 Қутби S таҳти шакли 

корд дар ҳамвориӣ yz 

танҳо ташкилдиҳандаи Hz 

аз нол фарқ мекунад: дар 

наздикшави бо қутби 

магнити S шакли  корд 

буда Hz  бо зудди зиѐд мешавад. Дар ифодаи (70) 

дигар ҳадҳо аз ғеҷидани ҳамвориӣ x=0 дастаи атомҳо 

пайдо мегардад. Ҳамин тавр карда, бо дастаи атомҳо таъсиркунанда қувва:  

z

H
F z

zz



  ,      (71) 

 Бузургиӣ қувваи Fz бо z алоқаманд. Дар таъсири қувваи Fz аз ин намуд 

майдони магнити гузашта дастаи атомҳо назди корд бо алоҳида 

компонентаҳо ҷудо мешавад. Адади ҷудошуда компонентаҳо бо адади 

проексияҳои мумкин будаи моменти магнити атом баробар буданаш зарур 

аст.  

Дар таҷрибаҳои Штерн ва Герлах дастаи атомҳои гидроген бо дуто 

компонентаҳо ҷудо мегардад. Ин бошад бо ҷудо шудани дастаи атомҳо сабаб 

шуда моменти магнити атом ба самти майдони магнити бо дуто проексия 

соҳиб буданашро нишон дод. Ба ин проексияҳо мувофиқ буда адади квант бо 

ms ишора мешавад вa ms танҳо дуто қийматро гирифтанаш ѐфта шуд. Дар 

таҷрибаҳои Штерн ва Герлах проексияи моменти магнит квантонидани ms 

нишон дода шуд.  

Штерн ва Герлах қиймати бузургиро 
z

H
F z

z



  вa дастаи атомҳо бо чандто 

компонента ҷудо шуданашро дониста ба даврзаниӣ хусуси электрон муносиб 

буда моменти магнити спин s ро самти майдони магнити бузургиӣ 

проексияашро шумориданд. Бузургиӣ ин проексия бо як магнетони Бор 

баробар шуда баромад. Ин натиҷаи ғайричашмдошт барои ѐфтани нисбати 

гиромагнит оварда расонид (нисбати проексияҳои моменти механики ва 

моменти магнити спини электронҳо). Механики орбитали нисбати 

гиромагнити ѐфташуда ва моментҳои магнитро пайвасткунанда гиромагнит 

нисбатан ду маротиба калон аст, яъни:  
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 .    (72) 

Модули моменти магнити спини электрон чунин ѐфта мешавад:  

  Bss MSS
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 .   (73) 

Аммо моменти магнити спини электромагнит бо магнитони як Бор 

баробар гуфта пеш бурда мешавад. Сабаби ин хел гуфтан ҳангоми чин карда 

шудани моменти магнит, доим худи ӯ набуда, балки проексияаш чин карда 

мешавад, ин бошад бо як моментони Бор баробар аст, яъни 1 B.  

Миқдори таҳлил кардани натиҷаҳои таҷрибаҳои Штерн ва Герлах дар 

соли 1925 бо ѐфташавиӣ спини электрон оварда расонид. Проексияҳои 

 
Нақшаи-14.9 

 
Нақшаи-14.10 



моменти магнити спин (ягонагиҳои ћ) ададаш бо ифодаи 2S+1 шуморида 

мешавад. Дар таҷрибаи Штерн ва Герлах 2S+1=2 буданаш ѐфта шуд, аз ин 

бошад спини электрон S=1/2 буданаш омада мебарояд. Баъдтар таҷрибаи 

Штерн ва Герлах ба атомҳои мис, тилло ва ғайраҳо гузаронида шуд. Дар ин 

ҳам бо атоми гидроген гузарондашуда натиҷаҳо пайдо карда шуд. Ҳамин 

тавр карда, Штерн ва Герлах дар атом мавҷуд будани моменти магнитро ба 

таҷриба нишон доданд.   

Саволҳои назорати  

1. Як электрона атомҳо гуфта, бо чихел атомҳо мегӯянд ва бо ин атомҳо 

кадом атомҳо мисол шуданаш мумкин?  

2. Сохти атоми гидрогенро фаҳмонед. Байни ядро ва электрон қувваи 

байниякдигари чи гуна қувва башумор меравад?  

3. Аз системаи координатаҳои дурусткунҷа (росткунҷа) бо системаи 

координатаҳои сферики чи тавр гузаштан мумкин?  

4. Дар системаи координатаҳои сферики муодилаи стасионари 

Шредингер бо чи намуд навишта мешавад ва ҳалли ин гуна муодила чи 

тавр мешавад? 

5. Муодилаи Шредингер бо чи гуна муодилаҳо ҷудо карда мешавад? 

6. Муодилаи азимутали кадом ҳолати функсияи мавҷи де-Бройлро шарҳ 

медиҳад ва бо кадом координата алоқаманд? 

7. Муодилаи дар координатаҳои қутб бо кадом вақт буда функсияи мавҷи 

де-Бройлро шарҳ медиҳад ва бо кадом координата алоқаманд? 

8. Муодилаи радиали дар кадом масофа будаи функсияи мавҷи де-

Бройлро шарҳ медиҳад ва бо кадом координата алоқаманд? 

9. Ададҳои кванти қабулкунанда мумкин буда қийматҳоро нависед. 

10. Кадом гидрогенмонанд атомҳоро медонед? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЪРЎЗАИ -IX (2 соат) 

Системаи атомҳои бисѐрелектрона. Сохти сатҳҳои электрони дар атомҳои 

бисѐрелектрона. Атоми гелий. Атомҳои металлҳои ишқори. Принсипи Паули. 

Системаи даврии элементҳо. Қабатҳои электрони ва ҳолатҳо, пур шудани 

онҳо бо электронҳо. Қоидаи инт ихобот дар нурнокшави ва фурўъравии атом. 

Намудҳои бандии электронҳо дар атом. 

Нақша: 

1. Системаи атомҳои бисѐр электрона.  

2. Сохти сатҳҳои электрон дар атомҳои бисѐр электрона.  

3. Атоми гелий.  

4. Монандиӣ электронҳои гуногун 

5. Симметрияи функсияҳои мавҷ 

6. Симметрия ва ―вайроншави‖ ивазшави функсияҳои мавҷ башумор 

гирифташудаи байниякдигари электронҳо  

7. Функсияи мавҷи башумор гирифташудаи спини электрон  

8. Атомҳои металлҳои ишқорӣ.  

9. Ададҳои квант 

10.  Ҳаракати дар майдони ядрои эффективиӣ электронҳои валенти  

11.  Термҳои спектрали 

12.  Қоидаи интихоби. Серияҳои спектрали. 

13.  Принсипи Паули. 

14. Системаи давриӣ элементҳо. қавати электрони атом ва тартиби 

пуршавиӣ ҳолатҳо бо электронҳо.  

15. Қоидаҳои интихоби дар фурӯбари ва нурбарориӣ атом. 

16. Намудҳои пайвастшави электронҳо дар атом. Пайвасти LS. 

17. Пайвасти jj. 
 

Системаи атомҳои бисѐр электрона. Дар қавати электрони атоми 

гидрогенмонанд ва гидроген ба майдони ядрои атом якто электрон ҳаракат 

мекунад. Спектри гидрогенмонанд ва гидрогенро омӯхтан қонуниятҳои 

асосиӣ физикаи микрооламро гузошт. Электронаш аз якто электрон зиѐд буда 

атомҳо атомҳои бисѐр электрона гуфта мешавад. Омӯхтани спектри атомҳои 

бисѐр электрона барои омӯхтани як қатор қонуниятҳои нав имконият дод. 

Масалан, соли 1925 аз тарафи Уленбек ва Гаудсмит барои фаҳмонидани 

структураи нозики атомҳои материалли ишқори бошад оиди спин соҳиб 

будани электрон гипотеза гуфта шуд. Аз тарфи Теренин ва Добресовлар соли 

1928 дар спектри атомҳои металлҳои ишқори якумин маротиба бисѐр нозик 

структура дида шуд, ба моментҳои механики ва магнити ядрои атом соҳиб 

буданаш нишон дода шуд. Дар асоси таҳлил кардани қонуниятҳои спектри 

атомҳои бисѐр атома соли 1925 Паули табиати электронҳоро идоракунанда 

принсипи худро (принсипи Паули) пешниҳод кард. Назарияи атомҳои бисѐр 

электрона аз назарияи электронҳои як атома мураккабтар аст.  

Барои атомҳои бисѐр атома муодилаи Шреденгирро навиштан бо ядрои 

атоми электрон берун аз таъсири байнаш таъсири байни электронҳоро ҳам ба 

назар гирифтан зарур мешавад. Ин намуд муодилаи дифферинсиали бисѐр 



мураккаб аст. Барои ҳалли муодилаи атоми мураккабро шарҳдиҳанда дар 

механикаи кванти методҳои наздикшави гуногун қабул карда шудааст. Дар 

атомҳои бисѐр электрона ҳар як майдони электрони ядро ва боқимонда 

электронҳо пайдо карда майдон ҳаракат мекунад. Ин майдонро майдони 

маркази шуморидан мумкин. Барои ҳамин моменти миқдори ҳаракати 

электронҳо нигоҳ дода мешавад ва бо ин электронҳо гидрогенмонанд атомҳо 

мос оянда ададҳои квант n, ℓ, mℓ, ms дуруст меояд. Ин намуд мулоҳизаҳо, дар 

атомҳои бисѐр электрона ва принсипи Паули аз баъе қоидаҳои пуршави 

қавати электрон кор бурдан, сохти системаи даври элементҳо, барои 

омӯхтани хусусиятҳои нурбарориҳои рентгени ва оптики атомҳо ѐри 

мерасонад. Спектри атомҳои мураккаб ҳам мураккаб шуда, адади хатҳои 

спектрали бисѐр калон мешавад. Дар спектрҳои атомҳои литий, гелий бисѐр 

адад хатҳо дида мешавад. Дар спектрҳои атомҳои элементҳои вазнин бошад 

адади хатҳо бо якчанд даҳ ҳазор мерасад. Нақшаи-16.1: 

a) спектри атоми оҳан (3700’4000)Å 

соҳаи дарози мавҷаш оварда шудааст:  

b) спектри атоми гидроген соҳаи 

дарозиӣ мавҷаш нишон дода шудааст.  

Дар ин нақша аз бисѐр адад хатҳо 

иборат спектрро дидан мумкин.  

Электронаш аз як зиѐд буда тамоми 

атомҳо ба атомҳои бисѐр атома мисол 

мешавад. Масалан, He, Li, Be, B, C, N, O, 

F, Ne, Na, Mg, Si, P, S, Cl, Ar, K,... атомҳои элементҳо мисол мешавад.  

Сохти сатҳҳои электрон дар атомҳои бисѐр электрона. Дар атомҳои 

гидрогенмонанд адади кванти сари якхела бо n вa адади кванти орбитали 

якхела ℓ соҳиб буда тамоми сатҳҳо бо якхела қиймати энергия соҳиб 

мешавад. Ин ―вайроншави‖ тасодифи шуда, сабаби он ҳамин аст, ки 

электронҳо дар атомҳои гидрогенмонанд ба майдони Кулон мешавад, 

Потенсиали майдон бошад бо қонуни 1/r кам мешавад. Дар атомҳои бисѐр 

электрона майдони электронҳо ҳаракаткунанда қариб майдони маркази аст ва 

потненсиали майдон бо қонуни 1/r дигаргун намешавад. Барои ҳамин дар 

атомҳои бисѐр атома моменти миқдори ҳаракат бо ℓ ―вайроншави‖ 

намешавад. Дар атомҳои бисѐр атома бошад бо адади кванти сари як намуд 

ва бо адади кванти орбитали ҳар хела соҳиб буда сатҳҳои энергетики бо 

қийматҳои энергияи гуногун соҳиб мешавад. Электронҳои бо як хел n ва 

гуногун ℓ соҳиб буда функсияи мавҷро дида бароем. Дар нақшаи-14.1 барои 

ҳолати  2s вa 2p атоми гидрогинмонанд бо хати пунктир квадрати функсияи 

мавҷ 2 ба хати беохири бошад электронро 2r2
dr рӯяи сатҳ буданаш 

графики зичи эҳтимолияташ оварда шудааст. Дар атомҳои бисѐр атома 

потенсиали майдони барқӣ нисбати 1/r бо зудди кам мегардад. Чунки 

электронро аз маркази атом дур кардан майдони барқиӣ ядро натанҳо бо 

қонуни Кулон кам мегардад, балки бо ядро наздик буда электронҳо экрани 

мешавад.  

 
Нақшаи-16.1 



Қисми асосиӣ таъсири  байни ядро бо электрон дар қийматҳои хурди r 

ҷойгиршуда қисми функсияи мавҷ мансуб. Аз нақшаи-16.2 дида мешавад, ки 

ҳолати s дар электронҳо қисми функсияи мавҷ аз электронҳои ҳолати p калон 

аст. Азони электронҳои p бошад аз электронҳои d пурқувва дар як хел 

қийматҳои n қиймати ℓ чи қадар хурд бошад, сатҳҳо бо ҳамин қадар калонтар 

чуқури ҷойгир мешавад.  

Масалан, дар атоми натрий энергияи сатҳи 3s, 5,12 эВ. Энергияи сатҳи 3p 

бошад 3,02 эВ. Дар атом электронҳо чи қадар бисѐр бошад, экраникуни 

ҳамин қадар бисѐр таъсир мекунад ва адади кванти орбитал ℓ дар сатҳҳои 

гуногун ҷудошавиаш ҳамин қадар пурқувва мегардад. Дар атомҳои вазнин ℓ 

ҳояш гуногун буда ҷудошави сатҳҳо ҳамин қадар пурқувва, ки бо як қиймати 

маълуми n сатҳҳои калони ℓ адади кванти сари n+1 буда аз ҳолати s дар боло 

ҷойгир мешавад. Шудани таъсири байни орбитал-спини n вa ℓ ҳояш якхела 

буда ба ҷудошави нозики зиѐдати сатҳҳо оварда мерасонад. Аммо дар ин 

моменти спин s ро моменти орбитали нисбати ℓ орентасияаш гуногун 

мешавад. Бо нисбати s=1/2 танҳо s ро дуто орентасияаш шуданаш мумкин, он 

гоҳ ℓ0 буда ҳар як сатҳ дублет мешавад. 

Масалан, сатҳи 3p ҷамъи сатҳчаҳои 3p1/2 вa 3p3/2 башумор меравад. Дар 

атоми натрий масофаи байни ин сатҳчаҳо (фарқи энергия) 210
–3 

эВ ро 

ташкил мекунад, ин бошад аз масофаи байни сатҳҳои 3s вa 3p бисѐр хурд аст. 

Аммо энергияи таъсири байни орбитали-спин бо зиѐд шудани тартиб рақами 

атом Z
4
 равиш мегузарад. Барои ҳамин дар атомҳои вазнин ҷудошави 

орбитал –спин ба ҳолатҳои сатҳҳо таъсир мерасонад. Ҳамчун атомҳои 

гидрогенмонанд дар атомҳои бисѐр электрона майдони магнити беруна 

набудан проексияи моменти миқдори ҳаракати пурраи сатҳҳо вайроншавиаш 

нигоҳ дошта мешавад. Барои донистани сохти атомҳои бисѐр элктрона 

тамоми ҳолатҳои электронҳои дар атом бударо донистан зарур аст. Агар дар 

ягон ҳолат бо қиймати додашудаи ададҳои квант n, ℓ, j соҳиб буда якчанто 

электрон бошад, ин ҳолатро саҳеҳтар (оддитар) навиштан мумкин аст. 

Масалан, дар ҳолати бедорнашудаи гелий ҳар ду электрон бо ҳолати 1s1/2 

мешавад. Ин ҳолатро 1s1/2:1s1/2 ба ҷои навиштаҷот [1s1/2]
2
 ѐки 1s

2
1/2 намуд 

додан мумкин. 

Атоми гелий. Дар қавати электрон атоми гидроген ба майдони ядро якто 

электрон ҳаракат мекунад. Ҳамин тавр атомҳои бисѐр электрона ҳаст, ки дар 

қавати берунаи онҳо дуто электрон ҳаракат мекунад. Бо ин намуд атомҳо 

элеменҳои атоми магний, радий, берилли, строний, гелий медарояд. Қавати 

электрони атоми гелий аз дуто электрон иборат аст. Атоми гелий баъд аз 

гидроген атоми одди башумор равад ҳам, назарияи Бор аз чунин сабабҳо 

онро фаҳмонида наметавонад: якум, назарияи кванти Бор энергияи 

ивазшавиро башумор намегирад. Энергияи ивазшави бошад дар атомҳои 

бисѐр электрона аз ҷумла, дар атоми гелий ҳам ба аҳамияти зарури соҳиб аст. 

Дуюм, назарияи Бор спини электронро башумор намегирад. Дар атомҳои 

бисѐр электрона бошад эффектҳои бо спин мансубро башумор нагирифта, 

бисѐр хоссаҳояш онҳо фаҳмонида намешавад. Ҳар як серияи спектри атоми 

гелий аз ду нусха иборат мешавад. Хатҳои нусхаи якум хатҳои одди синлет 



аст. ҳар як хатҳои нусхаи дуюм аз хатҳои триплет иборат мешавад, яъни ҳар 

як хат бо якдигараш наздик ҷойгиршуда аз сето хат иборат мешавад. Дар 

атоми гелий дуто электрон ба ҳолати 1s ҷойгир шудааст. Ҳангоми 

бедоркуниӣ атом якто ѐки дутои ин электронҳо бо сатҳи болои мегузарад. 

Спини электрони ба сатҳи болои гузашта бо спини электрони дар сатҳи 

поѐни монда параллел ѐки зидпараллел шуданаш мумкин. Спинҳо параллел 

равона бошад, спини натиҷави s=1/2+1/2=1; зидпараллел равлна бошад, 

апини натиҷавиӣ онҳо s=1/2–1/2=0 мешавад. Дар ин мултиплети сатҳи 

энергетики 2s+1=20+1=1 мешавад. Ин намуд сатҳи энергетики ҷудо 

намешавад. Ин ҳолати синглети атоми гелий аст. Ба ҳолати синглети гелий 

парагелий гуфта мешавад. Агар спинҳои электронҳо параллел равона шуда 

бошад, мултиплети сатҳи энергетики 2s+1=21+1=3 мешавад. Дар ин ҳар як 

сатҳи энергетики ба се ҷудо мешавад. Ин ҳолати триплети атоми гелий 

мешавад. Ба ҳолати триплети атоми гелий ортогелий гуфта мешавад 

(нақшаи-7.3). Гузаришҳои электрон синглет-синглет (ss) ѐки триплет-триплет 

(tt) байни ҳолатҳо шуданаш мумкин. Ба ин гузаришҳо қоидаи интихоби бо 

адади кванти спин иҷро мешавад, яъни s=0 шуданаш зарур аст. Хатҳои 

серияи сари аз хатҳои триплети ба соҳаи инфрасурх мехобад. Хатҳои синглет 

ба соҳаи ултрабинафши спектр мехобад. Дар спектри атоми гелий хати аниқ 

D3 хати зард аст. Элементи гелий бо ҳамин хати зард соли 1867 дар Офтоб 

ѐфта шудааст. Ин D3 хати зард триплет шуда, дарозиӣ мавҷи онҳо 587,59; 

587,56 нм. Барои атомҳои қавати беруниаш 2 то электронаш буда муодилаи 

Шреденгерро навиштан мумкин.  

Ҳаракати зарра дар майдони потенсиали бо муодилаи Шреденгер шарҳ 

дода мешавад.  

 EH ˆ ,      (1) 

Дар ин Ĥ  – гамилтониани зарра, яъни энергияи пурраи зарра ҳамчун 

функсияи координата ва импулс шарҳ дода шудааст: 
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Муодила (1)барои як электрон ба ҳоли мукаммали ба чунин намуд навишта 

мешавад:  
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Аз сабаби атоми гелий дуто электрон буданаш энергияи пурраи системаи 

атом аз ҷамъи чунин энергияҳо иборат мешавад:  

a) аз энергияҳои кинетики ҳар як электрон:  
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b) аз энергияҳои потенсиали ҳар як электрон:  
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r1 вa r2 радиус-векторҳои якум ва дуюм электрон.  

d) энергияи байни якдигари ҳар ду электрон  
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r12 – масофа байни электронҳо. Барои системаи атоми ду электрона 

гамилтонианиро чунин навиштан мумкин:  
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Барои системаи аз ду электронигелий ибоат муодилаи Шреденгер ба 

намуди (1) мешавад, аммо дар ин муодила Ĥ  бо намуди ифодаи (5) шарҳ 

дода мешавад. Дар ин  – функсияи мавҷ.  ҳо бо координатаҳои дар ду 

электронҳо мансуб мешавад, яъни бо шашто дигаргуншаванда мансуб. 

Ҳамин тавр карда, барои системаи ду электрона барои ѐфтани функсия 

(r1,r2) ба ҷои муодилаи (3) муодилаи Шреденгер гузошта шуда чунин 

навишта мешавад:  
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Дар ин муодила 
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2

1  вa 2

2  – барои якум ва дуюм электрон операторҳои Лаплас мебошад.  

Дар муодилаи (5) функсияи мавҷ  ро маънояш барои як электрон 

навишташуда ҳамчун монанди маънои функсияи мавҷ мешавад, яъни 

(r1,r2)
2
 – радиус-векторҳояш r1 вa r2 буда зичиӣ эҳтимолияти ѐфтани якум 

ва дуюм электрон дар нуқтаҳои мансуб аст. Акнун барои атоми ду электрона 

қиймати хусуси муодилаи навишташуда ва функсияи хусусиашро ѐфтан 

зарур аст. Бо функсияҳои хусуси гузошташаванда хоҳишҳо (талабҳо) барои 

атомҳои як электрона ҳамчун хоҳишҳои гушошташудаи функсияҳои хусуси 

барин мешавад.  

Таъсири байни ду электрон ва спини электронҳо башумор гирифта 

нашудан, қиймати хусуси муодилаи (6) вa функсияи хусусиашро ѐфтан бисѐр 

мураккаб аст. Энергияи байни таъсири ядро ва ҳар як электрон аз энергияи 

таъсири байни якдигари калон аст. Барои ҳамин дар якум наздикшави 

энергияи таъсири байни электронҳо Ep12 башумор нагирифтан мумкин. Он 

гоҳ ба ҷои муодилаи (6) дар чунин намуд муодила дида мешавад:  
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Дар ифодаи (9) энергияҳои потенсиали якум ва дуюм:  

)( 111
rEE pp   va )( 222

rEE pp  . 

Башумор нагирифтани таъсири байни электронҳо дар майдони ядро ҳар як 

электрон ба дуюмаш алоқаманд нашуда мустақил ҳаракат мекунад гуфта 

гирифта мешавад. Он гоҳ ин элктронро, фазоро дар он ѐки ин нуқта 

эҳтимолияи ѐфтанаш ва энергияаш эҳтимолияти ѐфтани электрони дуюм ва 



энтропияаш мансуб намешавад. Демак, энергияи умумиӣ ду электронҳо бо 

ҷамъи энергияи ҳар ду электронҳо баробар аст: 

)2()1( ba EEE       (10) 

Дар (10), Ea(1) – энергияи ҳолати a якум электрон, Eb(2) – энергияи ҳолати b 

электрони дуюм.  

Бо якдигар мансуб набуда эҳтимолияти ба рӯя баровардани ҳар ду ҳодиса 

бо зарби ба рӯя баровардани ҳар як ҳодиса баробар аст.  

Дар ҳамин асос маънои функсияи мавҷ  вa башумор гирифтани мустақил 

ҳаракат кардани электрон чунин ифодаро навиштан мумкин аст:  

)2()1()2,1( ba   .     (11) 

Дар ифодаи (11)  

)()1( 1raa    va )()2( 2rbb   ,     (12) 

ифодаҳо дар ҳолатҳои a вa b буда функсияҳои мавҷи мансуби электронҳо.  

Ба ифодаи (9) дар ифодаҳо (10) вa (11) гузошта шудан чунин намуд 

муодила пайдо мешавад:  
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Функсияи a(1) бо b(2) мансуб набуданашро башумор нагирифтан аз (13): 
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.    (15) 

Заряди ин муодилаҳо +2e буда дар майдони Кулон ядроро 

ҳаракаткардаистода муодилаи ҳаракати электронҳо аст.  

Дар ин бо пеш дидашуда ҳамчун атомҳои гидроенмонанд функсияҳои 

хусуси ва қийматҳои хусуси мансуб бо чунин ифодаҳо дода мешавад:  

),()(,,  m

nmn yrR   ,    (16) 

Қийматҳои энергияи хусуси бошад бо чунин ифода:  

222

0

2

42

32 n

emz
En 

 ,      (17) 

1 kn  , 

n – адади кванти сари, ℓ – адади кванти орбитали, k – адади кванти радиали, ℓ 

вa k ҳо ададҳои 0,1,2,... вa қийматҳои n=1,2,3,… қабул мекунад.  

Ба ҳоли электронҳо бо якдигар мансуб набудан бо ҳолатҳои гуногун 

шуданаш мумкин. Энергияи пурра бо ҷамъи энергияҳои электронҳо баробар 

мешавад. Сатҳи энергетики ҳар як электрон бо сатҳи энергетики атоми 

гидрогенмонанд мос меафтад. Аммо таъсири байни электронҳо ва спинҳояш 

башумор гирифта шавад, бо атоми гидрогенмонанд ин намуд мос афтишҳо 

бо дараҷаи аҳамияти дигаргун мешавад.  

Монандиӣ электронҳои гуногун. Электрон бо заряд ва вазни муайян 

соҳиб буда зарраи нуқтави аст. Хоссаҳои тамоми электронҳо бо якдигараш 



монанд аст. Барои ҳамин агар як электрон бо дуюмаш иваз карда шавад, ягон 

чиз дигаргун намешавад  

Ивазкуни ―вайроншавиаш‖ 

)2()1()2,1( ba   ,     (18) 

Дар (18) шарҳ дода шуда функсияи мавҷ E=Ea+Eb ба қийматҳои энергияи 

хусуси мансуб аст. Ин функсияи мавҷ ҳалли муодилаи (9) мешавад. 2- 

элктронро 1-электронаш буда a ҳолат вa 1-электронро 2-электронаш буда b 

ҳолат гузаронидан, яъни ҷойҳои электронҳо иваз карда шудан, аз сабаби 

монанд будани электронҳо ягон намуд дигаргуни намешавад. Он гоҳ аз ҷойи 

электронҳо иваз карда шудан пайдо шаванда функсияи мавҷ чунин:  

)1()2()1,2( ba   ,     (19) 

Дар (19) шарҳ додашуда функсияи мавҷ ҳам ҳалли муодилаи (9) шуда 

метавонад. Ин функсияи мавҷ E=Ea+Eb бо қиймати энергияи хусуси мансуб 

мешавад. Ҳамин тавр карда, айнан бо қиймати энергияи хусуси мансуб буда 

(18) вa (19) функсияҳои мавҷ мавҷуд мешавад. Ин намуд ҳол натиҷаи монанд 

будани электронҳо аст. Ин намуд вайроншави вайроншави ивазкуни гуфта 

мешавад.  

Симметрияи функсияҳои мавҷ. Аз монандиӣ электронҳо якум 

электронро дар нуқтаи r1, дуюм электронро дар нуқтаи r2 эҳтимолияи 

ѐфташавиаш дуюм электронро дар нуқтаи r1, якум электронро дар нуқтаи r2 

эҳтимолияти ѐфташавиаш баробар аст.  
22

)1,2()2,1(   ,     (20) 

Он гоҳ аз ду муодила бо яктоаш амал мекунад:  

)1,2()2,1(   ,     (21a) 

ѐки 

)1,2()2,1(   .     (21b) 

Яъни функсияи мавҷ симметрики ѐки зидсимметрики шуданаш зарур:  

)2()1()2,1( ba    va )1()2()1,2( ba   . 

Функсияҳои мавҷ дар ҳоли монандиӣ электронҳоро башумор гирифтан, 

ҳаракати онҳоро шарҳ медиҳад, чунки ин фунсияҳои мавҷ ба хоссаҳои 

муайяни функсияҳои мавҷ соҳиб намебошад. Яъни ин функсияҳои мавҷ 

симмектрики ҳам намебошад, зидсимметрики ҳам намешавад. Аммо ба онҳо 

функсияҳои мавҷи симметрики ва зидсимметрикиро сохтан мумкин. 

Муодилаи (9) муодилаҳои дифференсиали хати аст. Барои ҳамин ин 

муодиларо бо коэффисиентҳои доими ихтиѐри (интихоби) буда ҷамъи 

ҳалҳояш ҳалли муодилаи (7.9) шуда метавонад. Он гоҳ:  

)1()2()2()1()2,1( babа   ,    (22) 

)1()2()2()1()2,1( babа   .    (23) 

Функсияҳои мавҷ ҳам ҳалли муодилаи (9) шуда метавонад. Дар 

муодилаҳои (22) вa (23) шарҳ додашуда функсияҳои мавҷ ба функсияҳои 

мавҷ гузошташуда талабҳо (хоҳишҳо) ро қаноат мекунонад. Аммо (22) вa 

(23) функсияҳои мавҷ аз функсияҳои мавҷ (18) вa (19) равиши фарқнок бо 

хусусиятҳои симметрики соҳиб аст:  



+
(1,2) – функсияи мавҷи симметрики; 

–
(1,2) – функсияҳои мавҷи зидсимметрики аст.  

Барои ҳамин ин функсияҳо ҳаракати электронҳоро монандиӣ онҳоро 

башумор гирифтанро шарҳ дода метавонад.  

Дар пеш бо якдигар монандиӣ электронҳоро нишон медиҳад. Аммо 

гуногун протонҳо ва гуногун нейтронҳо ба хоссаҳои бо якдигар монанди 

соҳиб аст. Демак, хоссаи монанди ба дигар зарраҳои элементари ҳам мансуб 

аст. Системаи зарраҳои элементари дилхоҳ функсияи мавҷро шарҳ дода 

наметавонад, балки бо хоссаҳои симметрияи муайян (аниқ) соҳиб буда, 

функсияҳои мавҷи симметрики ѐки зидсимметрикиро шарҳ дода метавонад. 

Барои шарҳ додани ҳаракати зарраи элементари аз функсияҳои мавҷи 

симметрики ѐки зидсимметрики кадомашро кор бурдан ба спини зарра 

мансуб мешавад. Функсияҳои мавҷи дар ифодаҳои (22) вa (23) ба қиймати 

энергияи хусуси якхела E=Ea+Eb далхдор (мансуб) аст. Аммо таъсири байни 

электронҳо башумор гирифта шавад, ин мулоҳиза дуруст намеояд.  

Симметрия ва “вайроншави” ивазшави функсияҳои мавҷи башумор 

гирифташудаи байниякдигари электронҳо. Ҳангоми таъсири байни 

электронҳо башумор гирифта шудан, функсияи мавҷи онҳо ба намуди зарби 

функсияҳои ҳар ду электрон шуда наметавонад, яъни  (18) вa (19) 

функсияҳои мавҷ ѐки онҳоро (22) вa (23) шарҳ додашуда ба намуди 

комбинатсияҳои хатти шуда наметавонад. Барои ҳамин таъсири байни 

электронҳо башумор гирифта шудан, ивазкуни ―вайроншави‖ намешавад.  

(21а) вa (21б) хусусиятҳои симметрики функсияҳои мавҷ ҳангоми таъсири 

байни электронҳо башумор гирифта шудан ҳам нигоҳ дошта шуданаш зарур, 

чунки ин хусусиятҳои симметрия натиҷаи монандиӣ электронҳо шуда, 

таъсири байни будан ҳам нигоҳ дошта мешавад. Аммо таъсири байни будан 

функсияҳои симметрики ва зидсимметрики ба қийматҳои энергияи хусуси 

гуногун мансуб мешавад.  

Функсияи мавҷи башумор гирифташудаи спини электрон. Векторҳои 

спинро функсияи мавҷи спин мегӯем ва бо S
(+)

(i), S
(–)

(i) (i=1,2,3,…) ишора 

мекунем. Дар ин i – тартиб рақами электронҳо оиди функсияи мавҷ, S
(+) 

– 

функсияи пурраи мавҷ, ба самти додашудаи он (бо тири-z) буда проексияаш 

мусбат шуда, ħ/2 баробар, S
(–)

 – проексияи спинаш манфи буда функсияи 

мавҷ аст. Адади кванти проексияи спинро бо ms ишора менамоем. 
2

1
sm  

спини электрон бо ҳаракати фазовиаш камқувва таъсир мекунад. Агар a(1) 

функсияи мавҷи шарҳ диҳандаи ҳаракати фазовиӣ электрон бошад, он гоҳ 

функсия мавҷи спинаш башумор гирифташуда ба орентасияи спин равиши 

мансуб чунин шарҳ ифода карда мешавад:  

)1()1( )(Sa  yoki )1()1( )(Sa .    (24) 

Функсияи спини ду электрон ба намуди зарби функсияҳои спини 

электронҳои алоҳида дода мешавад. Аз ду функсияҳои спини электронҳо 

зарбшавандаҳои чунин функсияҳои спинро пайдо кардан мумкин:  

)2()1( )()(  SS ,     (25a) 

)2()1( )()(  SS ,     (25b) 



)2()1( )()(  SS ,     (25c) 

)2()1( )()(  SS .     (25d) 

Дар (25) овардашуда функсияҳо танҳо a вa d функсияҳо бо симметрияи 

аниқ (маълум) соҳиб шуда, нисбати ивазшавиӣ ҷойҳои электронҳо 

функсияҳои симметри аст. Функсияҳои b вa c симметрики намебошад. Аммо 

аз онатсияҳои симметрики ва зидсимметрики сохтан мумкин:  

).1()2()2()1(

),1()2()2()1(

)()()()(

)()()()(









SSSS

SSSS
    (26) 

Ҳамин тавр, чунин функсияҳои мавҷи спин пайдо карда мешавад:  

a) функсияҳои симметрики:  

1)2()1( )()(  SS ,   (27a) 

0)1()2()2()1( )()()()(   SSSS ,   (27b) 

1)2()1( )()(  SS ,   (27c) 

b) функсияҳои зидсимметрики:  

0)1()2()2()1( )()()()(   SSSS .   (27d) 

Аз ду электрон шаклѐфта ба самти додашудаи спини пурраи система 

проексияаш бо ҷамъи проексияҳои якум ва дуюм электронҳо баробар, яъни: 
)2()1(

sss mmm  ,     (28) 

Дар ифодаи (28) ms адади квант аз ҳисоби дарѐфти функсияҳои пурраи 

спинро башумор гирифтан пайдо карда мешавад. Маълумки, адади кванти 

спини пурра S чунин қийматҳоро гирифтанаш мумкин:  
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Дар ин N – адади электронҳо. Аз ин ифода дида мешавад, ки адади кванти 

пурраи ду электрон – S цийматщои 0 ѐки 1 гирифтанаш мумкин аст. Дар 

(27a)-(27д) спини пурраи функсиящои спини мавҷ бо 1 мансуб буданаш аниқ 

намоѐн шуда истодааст, чунки ҳангоми спини мавҷ 0 шудан, проексияи аз 

нол фарқкунандаи спин мавҷуд шуданаш мумкин нест. Ин функсияҳо 

симметрики аст. Агар 1 спини мавҷ бо дигар функсияҳо ифода карда шавад, 

он гоҳ комбинатсияи ъатти ин функсияҳо 1 спини мавҷро шарҳ доданаш 

зарур аст. Аммо барои функсияи мавҷи комбинатсияи хатти шуданаш бо 

симметрияи аниқ соҳиб шуданаш зарур, ин ҳол бошад ҳангоми 

шаклдиҳандаҳои функсия бо як намуд симметрия соҳиб шудан пайдо 

шуданаш мумкин. Аз ин бошад 1 спини мавҷро шарҳ диҳанда тамоми 

функсияҳо бо як намуд симметрия соҳиб буданаш омада мебарояд. Барои 

ҳамин функсия (27б) ҳам ҳамчун (27a) вa (27c) функсияҳо бо 1 спини мавҷ 

мансуб мешавад. Дар (27д) ифодакардашуда функсияи мавҷ 0 спини мавҷ 

мансуб, чунки ин функсия бо хоссаҳои дигари симметрия соҳиб аст. Демак, 

(27a) вa (27c) функсияҳои пурраи спини симметрики ду электронро (S=1) 

ҳолати триплетиашро шарҳ медиҳад, функсияи мавҷи спини зидсимметрики 

(27д) бошад  ду электронро (S=0) ҳолати синглетиашро шарҳ медиҳад.  



Ҳамин тавр карда, 

спини электронҳои атоми 

гелий бо самти параллел, 

спини натиҷави бо 1 

баробар шуда, бо сето 

проексия соҳиб мешавад:  

+1, –1, 0. 

Аз ин бошад ҳолати 

триплети атоми гелий 

пайдо мегардад. Спини 

натиҷави атоми гелий бо 

як баробар шуда дар 

ҳолати триплети (ортогелий) аз нол фарқкунанда ба моменти магнет соҳиб 

мешавад ва дар майдони магнети ҷудошавиӣ Зееманро пайдо мекунад. 

Сатҳҳои энергетики ортогелий ва ба қоидаи интихоби хатҳои спектрали 

итоат мекунад.  

Дар ҳолати синглет (парагелий) нол спини натиҷави атоми гелий ба 

моменти магнит соҳиб намешавад ва дар майдони магнет ҷудошавиӣ 

зееманро пайдо намекунад. Ҳамин тавр карда, ҳолати асосиӣ атоми гелий 

синглет 
1
S0 ҳолатҳо (парагелий). Сатҳҳои энергетики атоми гелий ва байни 

онҳо гузаришҳои электрони дар нақшаи-16.3 оварда шудааст. Термҳои 

треплет 
3
S1 пурра намебошад,чунки  S>L буданаш аз якто сатҳи энергетики 

иборат аст. 
3
P, 

3
D вa ғайра термҳои триплет аз сето сатҳ иборат аст: 

3
P0,1,2 вa 

3
D1,2,3. Ҳар як сатҳи термҳои триплети бо энергияи худ соҳиб аст. Сабаби аз 

якдигар фарқ кардани энергияи сатҳҳо таъсири байни орбитал-спин аст. 

Барои атоми гелий бузургиӣ ҷудошавиӣ сатҳи термҳои триплети хурд аст.  

Атомҳои металлҳои ишқорӣ. Фаҳмишҳои ҷамъбаст. Атоми гидроген 

аз ҳама атоми одди башумор меравад, омухтани он, дар шуморишҳо аз 

методҳои одди кор бурдан мумкин аст. Сохти дигар атомҳо бошад мураккаб 

шуда, барои омӯхтани онҳо аз методҳои наздикшави (тақриби) кор бурда  

мешавад. Аммо металлҳои ишқори (литий, натрий, калий, рубидий, сезий) 

атомҳояшро омӯхтан нисбат бо методи оддитар натиҷа гирифтан мумкин, ин 

бошад ба сохти атомҳояш мансуб аст. Металлҳои ишқори дар системаи 

элементари Меделеев баъд аз газҳои инерти ҷойгир шудааст: литий баъд аз 

гелий, калий баъд аз аргон ва ғайраҳо. Атомҳои гази инерт бисѐр барқарор 

шуда, барои онҳоро ионноккуни энергияи калон хоҳиш (талаб) карда 

мешавад. Дар қавати берунаи қавати электрони атомҳои метали ишқори якто 

электрон шуда, як валента аст. Онҳоро бо тези ионнок кардан мумкин, барои 

ионноккуни энергияи калон зарур намешавад. Агар атоми металли ишқори Z 

адади электронҳо соҳиб бошад, атомро Z–1 электронҳояш сохти атоми газҳои 

инертро пайдо мекунад. Электрони дар қавати охирон буда бо дигар 

электронҳо ва ядро беқувва пайваста мешавад. Ҳамин тавр карда, атоми 

металли ишҷори Z–1 электронаш бо ядро зарядаш Ze буда решаи барқарорро 

пайдо мекунад. Ин бошад зарядаш Ze буда ба ядро монанд аст.  

 
Нақшаи-16.2 



Ба ин ядро ядрои эффектив вa Ze – зарядаш заряди эффективи гуфта 

мешавад. Дар қавати берунаи атом якто электрон (электрони валент) ядрои 

эффективи ба майдони барқӣ ҳаракат мекунад. Барои атоми бетараф 

(нейтрал) Z=Z–1, барои атоми як маротиба ионнокшуда Z=Z–2, барои атоми 

ду маротиба ионнокшуда Z=Z–3 вa ғайраҳо. Барои ин намуд гузошта шудани 

масала атомҳои металлҳои ишқори атомҳои якатома гуфта дида мешавад, бо 

сифати ядро ядрои эффективи фаҳмида мешавад. Атомҳои металлҳои 

ишқори дар қавати берунаи электрони якто электрон (валент) ҳаракат 

карданаш онҳо бо атоми гидроген монанд аст. Аммо атоми гидроген ва байни 

атоми металлҳои ишқори чунин фарқи ҷидди ҳаст: дар атоми гидроген 

электрон дар майдони нуқтави ҳаракат мекунад, дар атоми металли ишқори 

бошад дар қавати беруна якто электрон ба майдони ядрои эффективи ҳаракат 

мекунад, ядрои эффективи бошад заряди нуқтави намебошад. Сохти он дар 

пеш гуфта шудааст.  

Ададҳои кванти. Дар қавати берунаи атоми металлҳои ишқори ҳолати 

стасионари электрони валенти ҳолатҳои стасионари электронҳо ҳамчун 

атоми гидроген сето ададҳои кванти– адади кванти сари – n, адади кванти 

орбитали – ℓ вa адади кванти магнити – mℓ ѐфта мешавад.  

Адади кванти орбитали – ℓ квадрати моменти кунҷи электронро шарҳ 

медиҳад:  

)1(22   .     (29) 

Адади кванти магнити m ба самти интихоби моменти кунҷи, дар одат ба 

тири z буда проексияашро шарҳ медиҳад:  

mhm zz  ,     (30) 

Бо қиймати додашудаи ℓ, m қийматро гирифтанаш 2ℓ+1 мумкин, яъни  

m=– ℓ, –(ℓ–1),…,–1, 0, +1,…,+(ℓ–1),+ℓ. 

Адади кванти сари: 

1 rnn ,     (31) 

бо ифода ѐфта мешавад. nr – адади кванти радиали шуда, бо радиус функсияи 

мавҷ  гиреҳҳояш баробар (r=0 буда нуқта барқаро шуморида намешавад). 

Дар қиймати додашудаи n гирифтанаш мумкин:  

ℓ=0, 1, 2, 3,…,n–1. 

Барои пурра ѐфтани ҳолати электронҳои валент сето ададҳои кванти n, ℓ, 

mℓ боз ба зиѐдати адади кванти чорум пур карда шуданаш зарур аст. Адади 

квати чорум адади кванти магнити спин шуда, дуто қиймат гирифтанаш 

мумкин, яъни ms=1/2. Аз ин бошад адади ҳолатҳои кванти электрон ду 

маротиба меафзояд, яъни: 
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 .     (32) 

Ҳамин тавр карда, бо якдигар алоқаманд набуда 2n
2
 адад ҳолатҳои кванти 

пайдо мешавад.  Ҳолатҳои электрон дар атом адади кванти орбитали ℓ ро ба 

қийматҳои ададиаш равиши мос бо ҳарфҳои хурди лотини ишора карда 

мешавад. Ишораи ҳолатҳо дар ҷадвал оварда шудааст.  

Ҷадвали-16.1 



Адади квант- ℓ  0 1 2 3 4 5 6 7 

Ишораи 

ҳолатҳо  

s p d f g h i k 

Дар ин  s – ҳолат, s – электронҳо, p –ҳолат бошад p – электронҳо гуфта 

мешавад.  

Ҳаракати дар майдони ядрои эффективиӣ электронҳои валенти. 
Дар қавати берунаи атоми металлҳои ишқори ҳаракати электрони валентиро 

ба майдони барқиӣ ядрои эффективи дида бароем. Электрони валент ба 

ядрои эффективи таъсир намуда, дар он тақсимшави заряд ва майдони 

барқиашро дигаргун мекунад. Дар наздикшави якум майдони ядрои 

эффективи заряди нуқтави ҷойгиршуда Ze болои якдигар афтида майдони 

диполи нуқтави гуфта нигоҳ кардан мумкин. Дар ин тири дипол ба электрони 

беруна равона карда шудааст. Барои ҳамин ҳаракати электрони беруна 

ҳаракати майдони симметрики- сферики гуфта гирифта мешавад. Функсияи 

потенсиали ин майдон чунин шарҳ дода мешавад:  

2

22

r

еZ
c

r

еZ
U   ,      (33) 

Дар ин s – бузурги доими, cZe
2
/r

2
 ҳади асоси – Ze

2
/r ислоҳкуни гутфа 

гирифтан мумкин. Дар наздикшави қабул кардашуда фарқи атоми металли 

ишқори аз атоми гидрогенмонанд ба функсияи потенсиали –c(Ze
2
/r) 

павасташави ҳад (қатор) иборат аст. Вектори чинаки муодилаи Шредингер 

дар ҳолати стасионари r вa ,  кунҷҳо алоқаманд шуданаш мумкин. Аммо 

пайвастшави чи тавр бошад, дар ҳолатҳои стасионари квадрати моменти кунҷ  

 )1(ˆ 222  LL  

мешавад. Барои ҳамин дар ин ҳол функсияи қувваи потенсиали 
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шуда барои майдони қувваи симметрики-радиали чунин шарҳ дода мешавад:  
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E – энергияи пурраи электрон, 
r

Zе
rU

2

)(   – энергияи потенсиали, 
2

2

2

)1(

mr

  – 

энергияи кинетики электрон дар гирди (атрофи) ядро, ин бузургиро энергияи 

ба марказ равона ҳам мегӯянд. Муодилаи (34) барои ҳолатҳои стасионари 

навиштаи Шредингер аз фарқи  EH ˆ  муодила 
2

2

2

)1(

m


 омадани ҳади 

барзиѐдати аст. Дар ифодаи (33) –c(Ze
2
/r) ҳадро ба муодилаи (34) ифодаи 

энергияи марказрав якҷоя шавад, пайдо шуда сумма (ҷавоб) ро ба чунин 

намуд навиштан мумкин:  
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Дар ифодаи (35) адади доими  ℓ
*
 бо чунин муодилаи квадрати ѐфта мешавад:  
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  ,    (36) 

Он гоҳ 
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22 /2 mZeq   va 22 /2 mE ,    (38) 

Дар муодила ℓ ро бо ℓ
*
 вa q ро бо q

*
 иваз кардан зарур мешавад, яъни: 

0
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22* /2 mZq  ,     (39) 

Аз ℓ фарқкунанда ℓ
*
 адади бутун намебошад. Энергияи потенсиали майдони 

ядрои эффективи –U(r) ро 
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 ,      (40) 

дар намуди бардавоми кофтан мумкин. Аз ифодаи (7.36): 
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Дар (41) ҳади мусбат шуморида шудааст 2

2

2
еcZ

m











 бузурги ҳади асоси 

(ℓ+1/2)
2
  созиш (тузатма) гуфта дидан мумкин. Ин созиш ба нол баргаштан 

ѐки аз нол фарқ кардан ҳам ба назди решаи кввадрати ишораи (+) гирифта 

мешавад. Ҳамин тавр, фарқи атоми металли ишқори аз атоми 

гидрогенмонанд ℓ ро бо ℓ
*
 ивазкарданаш аст. Дар ин ҳол сатҳҳои энергетики 

металлҳои ишқори чунин ѐфта мешавад:  

2*2
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Дар ифодаи (42) адади кванти сари n: 
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Дар он вақт ифодаи (42) ро чунин ѐзиш мумкин:  

22
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n
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 ,     (44) 

Дар ин =ℓ
*
–ℓ,  – бузурги адади кванти сари созиши (тузатма) n аст. Ин 

созиш (тузатма) адади кванти орбитали бо ℓ алоқаманд. Аз ин дида мешавад, 

ки дар атомҳои металлҳои ишқори адади кванти сари энергияи сатҳҳо бо n ва 

адади кванти орбитали бо ℓ мансуб аст. c бузурги доими ҳам бо ℓ мансуб аст. 

 созишро (тузатма) барои Li, Na, K қийматҳои шуморидашудааш дар 

ҷадвали-16.2 оварда шудааст. Демак,  созиш (тузатма) энергияҳои сатҳҳои 

энергетики металлҳои ишқори бо ℓ мансуб буданашро башуморгиранда 

бузурги аст.  

Ҷадвали-16.2 

Элементҳо 
 

ℓ=1 ℓ=2 ℓ=3 

Литий 0,41 0,04 0,00 



Натрий  1,67 0,38 0,01 

Калий 2,23 1,77 0,15 

 

Термҳои спектрали. Дар асоси назарияи Бор сохти атом қиймати 

максимали ℓ ба орбитаи доирави мос меояд. Дар ин ҳол орбитаи электрони 

валет ба даруни мағзи атом медарояд ва майдони онро бо равиши пурқувва 

бедор мекунад. Дар орбитаҳои доирави ҳол намешавад ва бедоршави 

камқувва мешавад. Дар мағзи атом эҳтимолияти ѐфтани электрон дар 

қийматҳои хурди ℓ калон мешавад. Дар ҳақиқат бошад бо қийматҳои калони 

ℓ ба атом эҳтимолияти ѐфтани электрон нисбати симметрияи сферики, ба 

қиймати хурди ℓ наздик мешавад. Ҳамин тавр карда, дар атомҳои металлҳои 

ишқори энергияи сатҳҳои энергетики адади кванти сари n вa адади кванти 

орбитали ℓ мансуб мешавад, инро аз ифодаи (44) дидан мумкин аст. Дар 

атомҳои металлҳои ишқори ба сатҳҳои энергетики чунин термҳои спектрали 

мос меояд:  
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Дар ин 
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R – доими Ридберг. 

Термҳои атомҳои металли ишқори барои (Z=Z–1) ифодаи ба намуди 

ch

E
Т n

n   охири асри XIX аз тарафи Ридберг бо роҳи эмперики ѐфта шудааст. 

Ин термҳо аз терми атоми гидроген бо созиши  фарқ мекунад. Барои атоми 

гидроген созиш =0. Термҳои спектри металлҳои ишқори дуто адади квант: 

бо n вa ℓ ҳаракат мекунад. Дар навишти термҳои спектрали адади кванти сари 

– n аввал, баъд бошад бо қиймати адади ℓ шарҳдодашуда ҳарфҳои лотини 

навишта мешавад. Масалан, 3s навиштаҷот n=3 вa ℓ=0 шуда, 5d навиштаҷот 

n=5 вa ℓ=2 шуда термҳоро шарҳ медиҳад. Ҳамин тавр карда, барои атомҳои 

металли ишқори чунин ишоракуниҳои термҳо пайдо мешавад:  
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,   (47) 

Барои ин гуна атомҳои нейтрал (бетараф) Z=1 гуфта гирифта шудааст. 

Адади кванти сари бо n буда созишҳо ба ҳарфҳои s, p, d навишта шуда, ℓ=0, 

ℓ=1, ℓ=2,… ададҳоро мефаҳмонад. Ин ҳарфҳоро бо ҳарфҳои тарафи чапи 

ифода иваз накардан зарур, ин ҳарфҳо термҳоро мефаҳмонад.  

Серияҳои спектрали. Қоидаи интихоби. Дар асоси принсипи 

комбинасиони бо комбинатсия кардани термҳои гуногун хатҳои спектрали 

пайдо мешавад. Аммо нур баровардан ѐки бо роҳи нур фурӯбари тамоми 

комбинатсияҳои хатҳои спектрали рухсат дода нашудааст. Дар металҳҳои 

ишқори нур фурӯ бурдан ѐки баровардан терми s ва термҳои r вa d , терми d 

бо термҳои p вa f  мумкин будани комбинатсияаш ѐфта шудааст. Аз як сатҳи 

энергетики бо дигар сатҳ шаванда гузаришҳои электрони ба қоидаи  

интихоби рухсат додашуда гузаришҳо мос меояд. Дар ин гузаришҳои кванти 



(нур барори ѐки фурӯбари) адади кванти орбитали ℓ қоидаи интихоби чунин 

иҷро шуданаш зарур:  

ℓ=1. 

Бо адади кванти сари бошад n ба адади дилхоҳ баробар шуданаш 

мумкин. Дар гузаришҳои квант ин тавр дигаргун шудани ададҳои кванти 

қоидаи интихоби гуфта мешавад. Қоидаҳои интихоби ба нурбарори ва 

фурӯбариӣ интихоби мансуб шуда, дар атомҳо гузаранда бо дигар ҷараѐнҳо 

мансуб намебошад. Масалан, дар вақти зарра будан аз ҳолати s ба d, f, g вa 

дигар ҳолатҳо гузариш шуданаш мумкин. Аммо дар ин нурбарори диҳанда 

дигаргуншави моменти диполи атом дида намешавад. Берун аз ин, 

гузаришҳои маън кардашуда ҳам бо баровардани хатҳои спектрали пайдо 

мешавад. Дар ин атом моменти дипол дигаргуншаванда нурарори дипол 

намешавад, балки атомро моментҳои квадрупол ва октупол дигаргуншаванда 

нурбарориҳои квадрупол ѐки октупол мешавад. Қоидаи интихоби ин намуд 

нурбарори ба ℓ=1 алоқаманд намешавад.  

Дар механикаи кванти бо нурбарориӣ сохти атом эҳтимолияти аз як 

ҳолати кванти бо дуюм ҳолати кванти ѐфта мешавад. Ба қоидаи интихоби 

риоя накардан ин эҳтимолият бо нол бармегардад. Энергияи сатҳи 

энергетики атомҳои металлҳои ишқори бо n вa ℓ алоқаманд шуданаш 

серияҳои спкектрали онҳо пайдо мешавад. Қоидаи интихоби ℓ=1 ҳангоми 

башумор гирифташудан дар спектрҳои атомҳои металлҳо, масалан, дар 

спектри атоми литий чунин серияҳои спектрали ѐфта мешавад (нақшаи-14.3): 

Серияи сари  mpns ~ .    (48) 

Серияи тез (ӯткир) msnp ~ .    (49) 

Серияи диффуз (бухори) mdnp ~ .    (50) 

      Серияи асоси (серияи Бергман) mfnd ~ .                 (7.51) 

Дар ин ифодаҳо  /1~  – адади мавҷи спектроскопи. Барои ҳар як серия n 

доими мемонад. Серияи сари m: m=n, n+1, n+2 барои дигар серияҳо бошад 

m=n+1, n+2,… қийматҳоро қабул мекунад.  тузатма дар сарҳади ҳар як 

серия доми шуда, аз серия бо серия 

гузаштан дигаргун мешавад. барои атоми 

литий гузаришҳои кванти ва хатҳои 

спектрали дар нақшаи-16.3, барои атоми 

натрий дар нақшаи-16.5 оварда шудааст. 

Дарозиҳои мавҷи хатҳои спектрали бо 

ангеструмҳо дода шудааст (1Å=0,1 нм). Дар 

нақшаи-16.4 дар якум сутунича барои 

қийматҳои n сатҳҳои ҳолати s шарҳ дода 

шудааст, дар дуюм сутун барои қийматҳои 

гуногуни n сатҳҳои энергетики ҳолати p 

оварда шудааст, дар сеюм сутун бошад 

сатҳҳои энергетики ҳолати d оварда шудааст. Қоидаи интихоби ба асоси 

ℓ=1 нурбарори атом танҳо бо ℓ байни сатҳҳои ҳамсоя буданаш мумкин, 

яъни s вa p ҳолатҳо, p вa d ҳолатҳо, байни ҳолатҳои d вa f  буданаш мумкин. 

 
Нақшаи-16.3 



Дар атоми литий электрони валент ба соҳаи 2s мешавад, ҳолати бедоршудаи 

наздики он ҳолати 2p аст. Барои ҳамин аз 2p ҳолати электрон интенсивияти 

хатҳои нурбарори гузаранда калон мешавад. Ин намуд хати интенсивияташ 

калон хати резонанс гуфта мешавад. Частотаи хати резонанс:  

npns~  yoki ps 22~  ,     (52) 

Бо ѐриӣ ифода ѐфта мешвад.  частотаи нурбарори гузариш аз ҳолати 2p ба 

ҳолати 2s мебошад. Спектри атоми литий дар гузаришҳои электрони валенти 

пайдо мешавад. Хати сурхи литий, хати зарди натрий хати резонанс аст. Дар 

атоми литий энергияҳои сатҳҳои 2s, 2p гуногун аст. Ҳамин тавр энергияҳои 

сатҳҳои 3s, 3p, 3d гуногун аст. Умуман адади кванти сари n якхела ва адади 

кванти орбитали l гуногун буда энергияи сатҳҳои энергетики гуногун аст. 

Дар атоми литий сатҳи s танҳо буда, дигар сатҳҳо бошад бо натиҷаи таъсири 

байни орбитал-спини магнит саҳҳои мултиплети ҷудошуда мебошад. Адади 

кванти спин s=1/2 буданаш дублет будани тамоми сатҳҳои энергетики омада 

мебарояд, яъни, p сатҳ p1/2 вa p3/2, d сатҳ d3/2 вa d5/2 сатҳҳо иборат мешавад. 

Электронҳои валент аз ҳолатҳои  p дарунтар (чуқуртар) s гузаштан хатҳои 

спектрали серияи сари (np–2s) пайдо мегардад. Хатҳои спектрали серияи 

сари дар нур фурӯ бурдан ва баровардани атом ҳам дида мешавад. Дар 

нақшаи-16.6 ба спектри бароварди буғи натрий пайдошаванда хатҳои серия 

нишон дода шудааст. Дар нақша танҳо қисми кӯтоҳмавҷи серия оварда 

шудааст. Дар хатҳои серияи сари дидашуда истода атомҳои элемент хатҳои 

резонансиаш мешавад.  

Хатҳои серияи диффуз (бухори) электронро аз ҳолатҳои гуногуни d бо 

ҳалати p гузаришаш пайдо мешавад. Дар серияи диффуз (бухори) электронро 

аз ҳолатҳои d бо ҳоалти p гузаштанаш пайдо шаванда частотаи хатҳои серияи 

диффуз (бухори) бо =2p–nd (n=3,4,…) ифода ѐфта мешавад. Хатҳои серияи 

тез (ӯткир) бошад электронҳои валент аз гуногун ҳолатҳо s ба ҳолатҳои p 

гузаштанаш пайдо мешавад. Частотаи серияи тез (ӯткир) бо =2p–ns 

(n=3,4,…) ифода шарҳ дода мешавад.  

Бо ѐриӣ дастгоҳҳои спектроскопи қобиляти ҷудо карда гирифтанаш 

пурқувва буда спектри атоми металлҳои ишқориро мушоҳида кардан ҳар як 

хат бо ду ҷудошуда, яъни хати дублет буданаш ѐфта шудааст. Ба ҷудо 

шудани хатҳои спектрали чунин қонуниятҳо дида мешавад:  

1. Ҷудошави хатҳои серияи сари доими намебошад, аз он хат то хат 

дигаргун мешавад.  

2. Ба тамоми хатҳои серия диффуз (бухори) ҷудошави якхела аст.  

3. Дар хатҳои серияи тез (ӯткир) ҷудошави якхела аст.  

Нурбаробариҳои атомҳои металлҳои ишқори дар таҷрибаҳо дидашуда 

спектрҳоро таҳлил кардан ҳар як хати спектрали ба ду ҷудошуданаш, яъни бо 

характери дублет буданашро нишон медиҳад. Ин намуд ҷудо шудани хатҳои 

спектрали нишон медиҳад, ки энергияи сатҳҳои энергетики атом танҳо бо 

адади квани сари ва бо адади кванти орбитали алоқаманд набуда, балки боз 

ба бузурги алоқаманд буда, ин бузурги энергияи сатҳоро камтар дигаргун 

мекунад. Бузургиӣ дигаргуншудаи энергияи сатҳ ҷудошавиӣ сатҳҳо пурра 



набуда бузургиӣ энергия мешавад. Барои ҳамин ин энергияи зиѐдати дар 

ифодаи (42) овардашуда энергия тузатма дароварда мешавад. Гуфтан 

мумкин, ки электрон дар нурбарори атом ҳискардашаванда зиѐдати дараҷаи 

озоди соҳиб аст. Бо дараҷаи озоди зиѐдати адади кванти бо ms ишора шавад, 

энергияи сатҳҳои энергетики атом ба сето адади квант мансуб мешавад:  

smnEE ,, .     (53) 

Ҳамин тавр карда, барои фаҳмонидани натиҷаҳои таҷриба электрон ба 

дараҷаи озоди даруни соҳиб гуфта тахмин карда мешавад. Баъдтар боз як 

қатор ихтироҳо карда шуд, ки барои фаҳмонидани онҳо ҳам дараҷаи даруни 

озоди электронро башумор гирифтан зарур шуд.  

Дараҷаи озоди даруни электрон, ин моменти механики хусусиаш буда, 

спини электрон гуфта мешавад. Ба моменти механики хусуси электрон 

мансуб буда бо моменти магнети хусуси ҳам соҳиб мешавад. Бо моменти 

магнити электрон соҳиӣб шудан имконияти фаҳмонидани хатҳои дублети 

спектри атомҳои металлҳои ишқориро медиҳад, чунки моменти магнит 

таъсири байни зиѐдатиро бавуҷуд меорад. Ин намуд таъсири байни таъсири 

байни орбитал-спин гуфта мешавад. Ин намуд таъсири байни аз сабаби 

энергияи таъсири байни майдони магнити берунаи моменти магнети 

электрон пайдо мегардад. Ин энергия бо чунин ифода ѐфта мешавад:  

nE B  .     (54) 

Энергияи таъсири байни орбитал-спин сатҳҳои энергетики атомро ба 

ҷудошавиӣ сатҳҳояш оварда мерасонад. Дар спектр ин ҷудошави ба 

ҷудошави хатҳои спектрали, яъни бо характери дублети буданаш дида 

мешавад.  

Ҳамин тавр карда, атомҳои металли ишқори ва дар спектри нурбарори 

атоми гидроген характери дублети хатҳои спектрали бо моменти магнити 

электрон соҳиб шуданаш ва дар натиҷа бо пайдошавиӣ таъсири байни 

орбитали-спин фаҳмонида мешавад.  

Принсипи Паули. Электронҳо дар атом n, ℓ, mℓ, ms – ҷамъи ададҳои 

кванти гуногун буда ба ҳолатҳои гуногун шуданаш мумкин. Бо тасаввурҳои 

доими дар атомҳои бедорнакардашуда (ҳолати асоси) электронҳо мумкин 

буда ба сатҳҳои энергияаш азҳад хурд буданаш зарур, яъни дар сатҳи 

энергетики даруни атом. Аммо таҷрибаҳо инхел набуданашро нишон дод. Бо 

афзудани Z сатҳҳои электрони атом пай дар пай пур карда меравад. Барои 

фаҳмонидани пуршави пай дар пайиӣ сатҳҳо Паули чунин гипотезаи худро 

таклиф кард: дар кванти дилхоҳ (сатҳҳои энергетики) танҳо якто электрон 

шуданаш мумкин. Ҳар як электрони баъдинаи атоми бедорнакардашуда дар 

сатҳҳои пурнашуда сатҳи даруниашро соҳиби карданаш зарур аст. Ин 

гепотезаи Паули дар ҳар тарафа санҷидан тасдиқ карда шуд.  

Дар ҳолати як квант аз якто электрон зиѐд шуда натавонистанаш тасдиқ 

шуданаш, бо тадбиқи умумиаш оварда расонид ва ин қоида принсипи Паули 

ѐки принсипи маънкуни гуфта шуд. Принсипи Паули танҳо барои 

электронҳои маълуми як атом дуруст набуда, балки барои тамоми 

электронҳои дар коинот буда дуруст мешавад. Аммо дар ин ҳолати электрон 



энергияи онҳо ва тақсимшавиӣ онҳо фарқ мекунад. Принсипи Паули яке аз 

принсипҳои асосиӣ механикаи кванти башумор меравад. Барои тавсиф 

кардани ин принсип бо якдигар ҳатман монанд будани зарраҳо башумор 

гирифта мешавад. Дар механикаи кванти ҳолати системаи зарраҳо бо 

функсияи мавҷ шарҳ дода мешавад. Дар системаи аз якхела зарраҳо иборат 

ҳамин тавр ҳолатҳо мешавад, ки ҳангоми ҷои зарраҳои дилхоҳ иваз карда 

шудан, ишораи функсияи мавҷ дигаргун нашавад, ин намуд функсияи мавҷ 

функсияи мавҷ гуфта мешавад. Дар механикаи кванти барои 

характеронидани зарраҳои бисѐр адада аз статистикаҳои Ферми-Бозе ва Бозе-

Эйнштейн кор бурда мешавад. Таҷрибаҳо нишон дод, ки спинаш ним пурра 

баробар буда зарраҳо (электронҳо, протонҳо, нейтронҳо ва ғайраҳо) бо 

функсияи мавҷи антисимметрики шарҳ дода мешавад. Ин намуд зарраҳо ба 

принсипи Паули итоат мекунад ва онҳоро зарраҳои Ферми-Дирак ѐки 

фермионҳо гуфта мешавад. Спинаш нол ѐки бо адади пурра баробар буда 

зарраҳо (алфа зарраҳо, –
, K-мезонҳо ва ғайраҳо) бо функсияи мавҷи 

симметрики ифода карда мешавад. Ин намуд зарраҳо бо принсипи Паули 

итоат намекунад ва онҳоро зарраҳои Бозе-Эйнштейн ѐки бозонҳо меноманд.  

Ҳамин тавр карда, принсипи Паулиро чунин фаҳмидан мумкин: дар 

ҳолати як квант (сатҳи энергетики) чорто адади кванти ҳам бо як хел қиймат 

соҳиб буда ду электрон шуда наметавонад. Масалан, адади кванти сари ду 

электрон n, адади кванти орбитали ℓ вa адади кванти магнити орбитали mℓ бо 

як хел қийматҳо соҳиб бошад, адади кванти магнити спини чорум ms 

қийматҳояш аз якдигар бояд фарқ кунад, яъни барои ду электрон қийматҳои 

ms ду хел шуданаш зарур: 1

2
  вa 1

2
 . 

Ҳолати атомро бо равиши пурра ѐбанда n, ℓ, mℓ, ms – сето ададҳои кванти – 

n, ℓ, mℓ аз ҳалли муодилаҳои Шредингер омада мебарояд, адади кванти 

магнити спини чорум ms бошад аз назарияи релятивистики Дирак кор карда 

баромадаи электрон омада мебарояд.  

Барои принсипи худро кашф кардани Волфганг паули соли 1945 ба 

мукофоти (туҳфаи) Нобели сазовор шудааст.  
 

Системаи даврии элементҳо. Қабатҳои электрони ва ҳолатҳо, пур 

шудани онҳо бо электронҳо. Қоидаи инт ихобот дар нурнокшави ва 

фурўъравии атом. Намудҳои бандии электронҳо дар атом.  

 

Системаи давриӣ элементҳо. қавати электрони атом ва тартиби 

пуршавиӢ ҳолатҳо бо электронҳо. Бо равиши даври такрорѐбиӣ хоссаҳои 

эоементҳои химяви соли 1869 аз тарафи Д.И.Менделеев кашф карда шудааст 

ва дар системаи даври элементҳои Менделеев акси худро гирифт. Ин 

кашфиѐт соли 1992 аз тарафи Бор нуқтаи назари сохти атом фаҳмонида шуд 

ва дар асоси системаи элементҳои химяви набалки вазни атом, балки заряди 

он истоданашро ѐфт. Агар чинаки заряд карда заряди элементҳо e қабул 

карда шавад, он гоҳ заряди ядро адади бутун (пурра) шуда, бо Z ишора карда 

мешавад. Адади Z тартиб рақами элементро дар системаи даври мефаҳмонад 



ва элемент бо ҷамъи адади электронҳои атом баробар мешавад. Заряди ядро 

аз ҷиҳати адад ядроро фаро гирифта электронҳо бо адади электронҳои қават 

баробар, хоссаи элемент, электрони атом бо адади электронҳои қават ва 

сохти қават алоқаманд аст. Хоссаи химявиӣ элемент бо электронҳои қавати 

беруна (электрони валент) ѐфта мешавад. Системаи даври Менделеев соли 

1925 баъъд аз принсипи Пули ѐфташудан пурратар фаҳмонида шуд. 

Принсипи паули дар қавати электрон атом ба ҳолати кванти аниқ буданаш 

мумкин буда адади электронҳоро меѐбад. Баъд аз ҳамин системаи даври 

элементҳо ба давр ва гурӯҳҳо тақсимшавиаш фаҳмонида шуд. Дар табиат ба 

ҳолати табии 90 то элемент мавҷуд. Тартиб рақами калони элементҳо – (92) 

ба уран мос меояд. 43Tc (технетсий) вa 61Pm (прометий) дар ҳолати табии 

мавҷуд намебошад. Ин элементҳо радиоактив буда, даври нимкоҳиши онҳо 

изотопи асосиӣ 99

43 Tc 2,1210
5
 сол, барои изотопҳои Pm аз якчанд сол то 

якчанд солҳо буда, аз соли Замин бисѐр маротиба хурд аст. баъд аз пайдоиши 

Замин ин элементҳо батамом коҳиш хӯрда шудааст. Дар системаи элементҳо 

тартиб рақамаш аз 92 калон буда элементҳо элементҳои трансуран гуфта 

мешавад. Ин элементҳо радиоактив буда, бо роҳи сунъи пайдо карда 

шудааст. Дар вақти ҳозира тартиб рақамаш 109 буда элемент ҳам пайдо карда 

шудааст. Такрорѐбиӣ хоссаҳои даври элементҳо ишораи берунаи сохти 

даруни қавати электрони атом аст. Дар атом ҳолати кванти электрони 

алоҳида бо чорто адади кванти n, ℓ, mℓ, ms ѐфта мешавад. Принсипи Паули 

дар як ҳолати квант аз як зиѐд электрон шуданаш мумкин нест гуфта 

мефаҳмонад. Адади кванти сари ҷамъи электронҳои қиймати додашудаи n 

қаватҳои электрониро пайдо мекунад. Қаватҳои электрони ба қийматҳои 

адади кванти сари бо равиши мос ба ҳарфҳои калони лотини ишора карда 

мешавад (ҷадвали-17.1). 

Ҷадвали-17.1 

Тартиби адад 1 2 3 4 5 

Рӯяи қавати электрон K L M N O 

Адади максимуми электронҳои 

қавати электрон  

2 8 18 32 50 

Адади кванти сари n вa адади кванти орбитали ℓ ро додашуда ба 

қийматҳои ҷамъи электронҳо ҳолатҳои электронро пайдо мекунад. Ба 

қийматҳои қабул карданаш мумкин будаи n ва ℓ нигоҳ карда дар як электрон 

қават якчанд ҳолатҳо буданаш мумкин. Ин ҳолатҳо бо қийматҳои mℓ фарқ 

мекунад. mℓ чунин қийматҳоро қабул мекунад:  

, ( 1),...,0,..., ( 1),m        . 

Адади кванти орбитали ҳолатҳои электрон бо қийматҳои адади ℓ равиши 

мос ба ҳарфҳои хурди лотини ишора карда мешавад (ҷадвали-17.2). 

Ҷадвали-17.2 

ℓ 0 1 2 3 4 

Ҳолатҳо  s p d f g 

Адади максимуми электронҳои ҳолатҳо  2 6 10 14 18 

 



Адади квант бо қийматҳои гуногуни ℓ дуруст оянда бо ҳар як ҳолатҳо 

буданаш мумкин буда адади максимуми электронҳо бо ифодаи 2(2ℓ+1) ѐфта 

мешавад. Масалан, n=1 вa ℓ=0 буда ҳолати s 2 то, n=2 вa ℓ=1 буда ҳолати p    

6 то, n=3 вa ℓ=2 буда дар ҳолати d, 10 то электрон буданаш мумкин ва 

ғайраҳо. Демак, бо қиймати додашудаи n бо қийматҳои қабул карданаш 

мумкин будаи ℓ равиши алоқаманди ба як қавати электрони якчанто 

электронҳо буданаш мумкин аст. Масалан,  n=2 буда қавати L, ℓ=0 вa 1 буда  

ҳолатҳои s вa p мешавад. Барои ҳамин ба қиймати додашудаи n бо ҳар як 

қават адади максимуми электронҳои мумкин буда дар ҳамин ҳолатҳо буда 

ҷамъи электронҳо баробар, яъни  

2

1

0

2(2 1) 2
n

n




  .    (1) 

Ҳолати электронро фаҳмонанда ҳарф вa адади электронҳои дар он 

конфигуратсияи электронҳои атом номида мешавад. Масалан, 1s
2
2s

2
2p

6
 

навиштаҷот n=1, ℓ=0 буда бо ҳолати s дуто электрон буданашро ва n=2, ℓ=1 

буда ҳолати p шашто электрон буданашро мефаҳмонад. 1s
2
2s

2
2p

6
 навиштаҷот 

конфигуратсияи электрони неон мебошад. Қаватҳои электрони бо электронҳо 

пай дар пай пур карда шуданаш зарур буд, дар аввал бо ҳар як қавати 

электрони ҳолати s, баъд ҳолатҳои p,d,f бо равиши пурра пур карда шуданаш 

зарур буд. Дар ҳақиқат бошад ин намуд ―идиал‖ пур карда шудани қаватҳои 

электрони барои тамоми атомҳои элементҳо иҷро карда намешавад. Вайрон 

шудани ин намуд пур карда шудани ―идиали‖ асосан электронҳо ба моменти 

миқдори ҳаракати орбитали ( 1)L h   соҳиб буданаш фаҳмонида мешавад. 

Энергияи пайвасти электрон танҳо онро бо энергияи потенсиали майдони 

барқиӣ ядро, ба қавати электрони онро иҳота кардашуда алоқаманд нашуда, 

балки аз марказ гурезанда энергия алоқаманд мешавад:  
2 2

2 2

( 1)

2 2e e

L

m r m r


 ,     (2) 

Дар ин r – масофаи электрон то ядро. Аз марказ гурезанда ва ишораи бо 

якдигар зид энергияҳои барқӣ соҳиб, барои ҳамин ба тарафҳои гуногун 

таъсир мекунад. Ёки дигар хел гуфтан, дар орбита даврзаниӣ электрон пайдо 

шаванда қувваи аз марказ гурезанда электронро аз ядро дур кардан ҳаракат 

мекунад. Ба ҳамин асбаб, дар ҳолати 3d ҳар яки 10 то электрон ба ҳолати 4s 

дуто электрон нисбати энергяи пайвастагиаш бо энергияи қиймати хурди 

пайвастагиаш соҳиб мешавад. Дар натиҷа ҳолати 4s бо электронҳо аз ҳолати 

3d пештар пур мешавад. Энергияи аз марказ гурезанда, айнан, дар ҳолатҳои  

d вa f калон аст, бо ин ҳолатҳо ℓ(ℓ+1)=2(2+1)=6 вa ℓ(ℓ+1)=3(3+1)=12. Будани 

ин намуд ҳолатҳо ба вайроншавиӣ пурашавиӣ идиали сабаб мешавад. Дар 

ҳақиқат ҳам, қавати электрони дар атом ва ҳолатҳо бо чунин тартиб пур 

карда мешавад:  

1s
2
   2 электрон – қавати K   n=1 

2s
2
2p

6
  8 электрон – қавати L n=2 

3s
2
3p

6
  10 электрон-қавати M  n=3 

4s
2
3d

10
4p

6
 18 электрон-қавати N n=4 



5s
2
4d

10
5p

6
 18 электрон-қавати O    n=5 

6s
2
4f

14
5d

10
6p

6
 32 электрон – қавати P  n=6 

7s
2
5f

14
6d

10
7p

6
 32 электрон – қавати F  n=7 

n=1 буда K – қавати электрон ℓ=0 буда аз якто ҳолати s иборат. Дар атоми 

гидроген ба ин ҳолат якто электрон мешавад – 1s
1
. Дар атоми гелий бо ин 

электрон электрони дуюм ҳамроҳ мешавад, вa бо ҳамин ҳолат s дуто 

электрон мешавад – 1s
2
. Дар ин бо атоми гелий энергияи пайвасти электрон 

аз энергияи пайвасти электрони атоми гидроген ду маротиба калон. Ин 

бошад заряди ядрои гелий аз заряди ядрои гидроген ду маротиба калон 

шуданаш фаҳмонида мешавад. Барои ҳамин дар ҳолати нормали электрони 

атоми гелий нисбати атоми гидроген аз ядро ба масофаи хурд мешавад. 

Будани электрони дуюм энергияи пайвастшавиӣ электрони якумро кам 

мекунад. Гидроген ва гелий даври якуми системаи элеменҳоро пайдо 

мекунад. Акнун заряди ядро бо як афзудан шудан ба электронҳои атом боз 

электрони афзудаи сеюм ҳамроҳ мешавад, дар ин ҳолати 1s бо дуто электрон 

пур шуда буда, электрони сеюм ба ҳолати 2s (n=2, L қават) мегузарад, яъни: 

1s
2
2s

1
. Ин бошад метали ишқори кофигуратсияи атоми 3Li, заряди ядро боз бо 

як афзуда, бо электронҳои атом боз электрони чорум ҳамроҳ мешавад, ин 

электрон ҳолати 2s ро пур мекунад: 1s
2
2s

2
 ин бошад конфигуратсияи 

электрони атоми 4Be. Бо ҳамин тартиб 6C, 7N, 8O, 9F конфигуратсияҳои 

электрони атомро пайдо мешавад. Пуршавиӣ ҳолати 2p бо гази 10Ne тамом 

мешавад. Ҳамин тавр карда, даври дуюми системаи элементҳо сар мешавад. 

11Na – аз элементҳои ишқори сар шуда n=3 буда қавати электрони M пур 

шудан сар мешавад ва бо гази 18Ar пур карда мешавад. Дар ин даври сеюми 

системаи элементҳо пайдо мешавад. Дар навбат аз элементи Z=19 сар шуда 

қавати электрони атом ва тартиби болои ҳолатҳои электронҳо пуршавиаш 

вайрон мешавад. Дар аввал ҳолати 4s пур карда мешавад, баъд дар байн 

монда ҳолати 3d пуршавиаш сар мешавад. Дар пуршавиӣ элеменҳо ин намуд 

вайроншави аз атоми элементи 19K сар мешавад. Дар даври чоруми системаи 

электронҳо (V) конфигуратсияи электрон: баъд аз 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

3
 

конфигуратсияи электрони хром (Cr) меояд – 4s
1
3d

5
, яъни адади электронҳои 

ҳолати 3d якдан ба дуто меафзояд, дар ин як электрон аз ҳолати 4s мегузарад. 

Элементи навбати дар конфигуратсияи марганес (Mn) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
3d

5
 

электрони нав набалки бо ҳолати 3d, балки ба ҳолати 4s ҳамроҳ мешавад. Дар 

пуршавиӣ ҳолатҳои электрон ин намуд вайроншави ба пуршавиӣ ҳолатҳои   

d, f  ҳам дида мешавад. Дар системаи элементҳо ҳар як давр бо металли 

ишқори сар мешавад ва бо газҳои энерти He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn ба охир 

мерасад. Атоми металли ишқори қавати беруниаш якто электрон ҳаракат 

мекунад, потенсиали ионноккуниӣ онҳо хурд аст. Барои ҳамин ин намуд 

атомҳо электрони беруниаш бо дигар атом ба осони пайваста мешавад, 

электрони берунаро медиҳад. Барои ҳамин металлҳои ишқори химяви актив 

шуморида мешавад. Дар газҳои энерти беруна ҳолатҳо s-p аз ҳашто электрон 

шакл ѐфта, системаи пайвасти мустаҳкам ва симметрикиро ташкил мекунад. 

Барои ҳамин потенсиали ионноккуниӣ газҳои энерти ба қиймати калон соҳиб 

мешавад, аз ҳамин сабаб газҳои инерти химяви актив намешавад, онҳо бо 



дигар атомҳо пайвасти химявиро пайдо намекунад. Дар системаи элементҳо 

элементи гузариши ним давр бо элементҳои Fe, Ni, Co, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt 

ба охир мерасад, тамом мешавад. Инҳо триадаро пайдо мекунад: (оҳан,  

кобалт, никел), (рубиди, родий, паладий), (осмий, иридий, платина). Дар 

системаи даври элементҳо аз серия сар карда лютетсияро ба даруни худ 

гирифта чордаҳто элемент элементҳои ноѐби Замин ѐки лантаноидҳо 

мебошад. Дар атомҳои ин элементҳо даруни ҳолати 4f пур карда мешавад, 

ҳолатҳои беруна дигаргун нашуда мемонад. Лантаноидҳо – Ce, Pr, Nd, Pm, 

Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu ҳоро хоссаҳои химявиаш бо якдигар 

наздик аст. Аз торий сар карда лоуренсиро ба даруни худ гирифта – Th, Pa, U, 

Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr элементҳо aктиноидҳо гуфта 

мешавад. Бисѐри онҳо бо роҳи сунъи пайдо карда шудааст. Ба ин элементҳо 

даруни ҳолати 5f пур карда мешавад, ҳолатҳои беруна бошад дигаргун 

нашуда мемонад. Барои ҳамин лантаноидҳо ва актаноидҳоро хоссаҳои 

химявиаш бо якдигар наздик аст.  

Системаи даври элементҳо аз 8 устун иборат шуда, ин устунҳо ҳашт 

гурӯҳро ташкил медиҳад. Гурӯҳҳо бошад дар ҷадвал ҳафто қатори 

горизонталиро ташкил мекунад. Ин қаторҳо даврҳо номида мешавад. Бо ҳар 

як гурӯҳ элементҳои хусусиятҳои химяви ва физикавиаш якхела ҷойгир 

карда шудааст. Даври хусусиятҳои элементҳо такрор шудани 

конфигуратсияи электрони дар қавати бурчаки атом элементҳои монандро 

фаҳмонидан мумкин. Масалан, элементҳои Si (кремний) va C (карбон) 

хусусиятҳои химяви атомҳояш бо якдигар монанд, барои ҳамин электрони 

охирини атоми ин элементро шарҳ диҳанда сето адади квант (n – берун аз 

адади кванти сари) ҳам айнан як хел аст. Системаи даври элементҳо ҳамин 

китобро фарзаш оварда шудааст.  

Ишораи химяви элементҳои системаи даври, потенсиали ионноккуни ва 

17.3 оварда шудааст.  

Ҷадвали-17.3 

Элеме

нт 

Потенсиали 

ионноккуни, , эВ 

Ҳолати 

асоси 

Тақсимшави электронҳо ба қаватҳо  

K L M N O 

1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1H 

2He 

13,6 

24,6 

2
S1/2 
1
S0 

1 

2 

    

3Li 

4Be 

5B 

6C 

7N 

8O 

9F 

10Ne 

5,4 

9,3 

8,3 

11,3 

14,6 

13,6 

17,4 

21,6 

2
S1/2 
1
S0 

2
P1/2 
3
P0 

4
S3/2 
3
P2 

2
P3/2 
1
S0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

   

11Na 

12Mg 

5,1 

7,6 

2
S1/2 
1
S0 

Конфигур

атсияи 

1 

2 

 

 

   



13Al 

14Si 

15P 

16S 

17Cl 

18Ar 

6,0 

8,2 

10,9 

10,4 

12,9 

15,8 

2
P1/2 
3
P0 

4
S3/2 
3
P2 

2
P3/2 
1
S0 

неон  2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

19K 

20Ca 

21Sc 

22Ti 

23V 

24Cr 

25Mn 

26Fe 

27Co 

28Ni 

29Cu 

30Zn 

31Ga 

32Ge 

33As 

34Se 

35Br 

36Kr 

4,3 

6,1 

6,7 

6,8 

6,7 

6,7 

7,4 

7,8 

7,8 

7,6 

7,7 

9,4 

6,0 

8,1 

10,5 

9,7 

11,8 

14,0 

2
S1/2 
1
S0 

2
D3/2 
3
F2 

4
F3/2 
7
S3 

6
S3/2 

5
D4 

4
F9/2 
3
F4 

2
S1/2 
1
S0 

2
P1/2 
3
P0 

4
S3/2 
3
P2 

2
P3/2 
1
P0 

Конфигуратсияи 

аргон  

 

 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

7 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

37Rb 

38Sr 

39Y 

40Zr 

41Nb 

42Mo 

43Tc 

44Ru 

45Rh 

46Pd 

47Ag 

48Cd 

49Jn 

50Sn 

51Sb 

52Te 

53I 

54Xe 

4,2 

5,7 

6,5 

7,0 

6,8 

7,1 

7,1 

7,5 

7,7 

8,1 

7,6 

9,0 

5,8 

7,3 

8,6 

9,0 

10,4 

12,1 

2
S1/2 
1
S0 

2
D3/2 
3
F2 

6
D1/2 
7
S3 

6
D9/2 
5
F5 

4
F9/2 
1
S0 

2
S1/2 
1
S0 

2
P1/2 
3
P0 

4
S3/2 
3
P2 

2
P3/2 
1
S0 

Конфигуратсияи 

криптон  

 

 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

Қоидаҳои интихоби дар фурӯбари ва нурбарориӣ атом. Агар атом дар 

ҳолати бедоршуда бошад, он бо нурбарориӣ фотон ба ҳолати энергетики паст 



гузаштанаш мумкин. Баръакс, атом бо фурӯбариӣ фотон ба ҳолати 

энергетики болои гузаштанаш мумкин. Аммо атомро ин намуд тамоми 

гузаришҳо аз як ҳолат ба ҳолати дигараш дарҳақиқат баамал намебарояд. Бо 

фотон нурбарори ѐки фурӯбари ба амал ҷори шудани гузаришҳои кванти ѐки 

ҷори нашуданаш бо ададҳои кванти қоидаҳои интиҳоби ѐфта мешавад. 

Қоидаҳои интихоби рухсат додашудаи гузаришҳои кванти ѐки маҳтуд 

кардашуданашро шарҳ медиҳад. Қоидаҳои интихоби дар спектроскопия бо 

асоси таҷрибаҳо гузошта шудааст. Ҳар як қоидаи интихоби як намуд қоидаи 

нигоҳдориро шарҳ медиҳад.  

Бо нур фурӯбари ѐки нурбарори атом дар гузаришҳо дидашаванда 

қоидаҳои интихоби асоси ѐки бо фурӯбариаш мавҷуд гузаришҳо қоидаи 

интихоби асоси натиҷаи қонуни нигоҳдориӣ моменти миқдори ҳаракат аст. 

Бо дуто фотон баровардан мешуда эҳтимолияти гузаришҳо хурд аст. Бо якто 

фотон баровардан мешуда гузаришро дида мебароем. Атомро дар якто фотон 

нурбарориаш қонуни нигоҳдори моменти миқдори ҳаракатро чунин 

навиштан мумкин:  

 SJJ ,     (3) 

Дар ифодаи (3) J – моменти миқдори ҳаракати 

нурбарори фотон атом (ħ чинакҳояш), J' – моменти 

миқдори ҳаракат баъд аз нурбарориӣ фотон S – 

вектори спини фотон. Дар қоидаҳои интихоби ададҳои 

кванти векторҳои J, J' вa S бо асоси J, J', S бароварда 

мешавад. Дар асоси қонуни нигоҳдори моменти 

миқдори ҳаракат бо ҳар ду тарафи муодилаи (3) 

ададҳои квантиаш якхела шуданаш зарур аст. ададҳои кванти тарафи рости 

(3) аз қоидаи ҷамъи векторҳоро омада мебарояд. Дар механикаи кванти 

вектори J ба як қиймат ѐбанда ҳоли хусуси мавҷуд аст. Дар ин ҳол адади 

кванти вектори моменти пурра J=0 мешавад. Он гоҳ квадраи вектори J , 

J
2
=J(J+1)=0, яъни худди вектори J ва тамоми проексияҳояш бо қийматҳои 

аниқ соҳиб мешавад. Дар ин вектори J  ҳамчун монанди физикаи классики 

дида мешавад. Барои ҳамин адади квант J=0 буда аз ҳолати квант J=0 буда ба 

дигар ҳолат гузариш, яъни гузаришҳои 0–0 доими маҳтудкардашуда 

мешавад. Барои оварда баровардани қоидаҳои интихоби аз модели методи 

диаграммаҳои вектор кор мебарем. Дар ин метод векторҳои J вa S векторҳои 

одди классики гуда дида мешавад. Дарозиӣ ин векторҳо ба ададҳои кванти    

J вa S баробар нашуда, балки бузургиҳои )1( JJ  вa )1( SS  баробар 

мешавад. Дидашудаистода дар модели вектори SJJ  '  қонуни нигоҳдориӣ 

импулси нурбарори фотони атомро шарҳ медиҳад. Дар нурбарориӣ фотони 

атом ягонто векторҳои J вa J' нол нашаванда ҳолро дида бароем. JJ '  

бошад. Дар нақшаи-15.1a  ҳар як дарозиӣ тарафи секунҷа аз ҷамъи дарозиӣ 

боқимонда кунҷҳояш хурд аст. Дарозтарини векторҳои J вa J', яъни аз 

нобаробариӣ SJJ '  кор мебарем, ѐки  

  )1()1(1''  SSJJJJ ,    (4) 

 
Нақшаи-17.1 



барои фотон адади кванти спин S=1, он гоҳ ҳади дуюм бо 2  баробар 

мешавад. Дар атом адади электронҳо ҷуфт будан ададҳои кванти бутун 

(пурра) J' вa J вa адади электронҳо тоқ будан, бо ним пурра адад баробар 

мешавад. ∆Ј≡J'–J танҳо бо ададҳои пурраи мусбат баробар мешавад, чунки 

атом фотон нурбарори адади электронҳояш дигаргун намешавад. Дар ифодаи 

(7.58)  J' ро бо ифодаи J+∆Ј иваз намуда ба квадрат мебардорем:  

)1(222)12(2  JJJJJ ,    (5) 

Дар қиймати маълуми J вa ∆Ј≥0 будан, тарафи чапи ифодаи (5) бо зиѐдшавиӣ 

∆Ј меафзояд, чунки ҳосилаи он бо ∆Ј мусбат аст. ∆Ј=0 будан нобаробари (5) 

иҷро карда мешавад. Нобаробари (5) дар вақти ∆Ј=1 будан ҳам иҷро карда 

мешавад, аммо бо нобаробариӣ )1(22  JJJ  бармегардад. ∆Ј=2 будан 

нобаробари (5) иҷро карда намешавад ва он  

)1(22)1(2  JJJ  

нобаробари бармегардад, ин нобаробари бошад дуруст намебошад. Дар 

қийматҳои калони ∆Ј нобаробари (5) иҷро карда намешавад. J'≤Ј буда ҳол J 

ро бо ивазкуниӣ J' оварда мерасонад. Ҳамин тавр, J аa J' ягонто ададҳои 

кванти нол нашудан, барои нурбарори фотони атом қоидаҳои интихоби 

пайдо мешавад, яъни  

1'  JJJ  ѐки 0,    (6) 

Аз ададҳои кванти J вa J' ягонтоаш ба нол баргардад дар ифодаи (6) ҳоли  

∆Ј=0 ба амал ҷори намешавад. Танҳо ∆Ј=±1 буда гузаришҳо буданаш 

мумкин. Ададҳои кванти J вa J' ҳар дуяш нол буда ҳол шуданаш мумкин 

нест.  

Қоидаи интихоби нурбарори фотони атом барин пайдо карда мешавад. 

Дар ин ҳол векторҳои моменти пурра ба пайвасти J+S=J' мешавад. Дар ин 

Bunda аз нақшаи-15.1б кор бурда мешавад.  

Акнун то нурбарориӣ фотони атом ѐки баъди нурбарори  векторҳои 

моментҳои пурраи импулс J вa J' проексияҳояш mJ вa mJ
'
 ададҳои квантиаш 

қоидаи интихобиро дида бароем. Дар ин қоидаи интихобиро якдан навиштан 

мумкин: 

1'  jjj mmm  ѐки 0,    (7) 

Қоидаи интихоби дар (7) аввал дидашуда бо қоидаҳои интихоби ба як вақт 

иҷро шуданаш зарур аст.  

Ҳамин тавр карда, Энергияи гузариши атом аз як ҳолати стасионари ба 

ҳолати дуюми стасионари E=ћ буда бо якто фотон баровардан мегузарад. 

Моменти миқдори ҳаракати даруни бо ҳаракати орбитали фотон алоқаманд 

набуда спини фотон гуфта мешавад. спини фотон ба як баробар аст (яъни бо 

ћ баробар). Аммо худи моменти пурра не, балки проексияи он бо чинакҳои ћ 

чин карда мешавад. Спини фотон бо самти паҳшавиаш бо ду метод орентасия 

мешавад. Ин ҳаминро нишон медиҳад, ки ҳолати қутбноки дилхоҳи фотон аз 

комбинатсияи хаттиаш пайдо мешавад. Дар ҳолати якум қутбнокшави рост 

ва дар дуюмаш ба тарафи чап мешавад. Якҷоя бо ҳамин ба самти дилхоҳи 

вектори S адади ҳолатҳо ва проексияҳояш бо ифодаи 2S+1 баробар аст. Дар 

ин S адади кванти спин. Барои ҳамин спини фотон 1/2 буда барин дида 



мешавад. Аммо дар ин ҳол ба фурӯбари ва нурбарори фотон вектори 

моменти миқдори ҳаракати пурраи атом адади кванти J бо ±1/2 дигаргун 

шуданаш зарур, яъни аз адади пурра бо ним адади пурра мегузарад ва 

баръакс. Ин ҳол бошад нурбарори фотони атом ѐки фурӯбариаш адади 

электронҳои атом дигаргун намешавад гуфта мулоҳаза зид аст. Адади кванти 

J бошад ҳангоми адади электронҳо ҷуфт будан пурра ва тоқ будан бо 

нимпурра адад баробар мешавад. Фотон танҳо суръаташ бо суръати рӯшнои 

баробар буда ҳолати ҳаракат мавҷуд мешавад. Дар системаи шуориши 

дилхоҳ барои фотон якто самти интихоби – самти ҳаракат мавҷуд. Проексияи 

вектори спини фотон ҳам дар ҳамин самт мешавад. Аз сабаби спини фотон 

S=1 будан нисбати ҳамин самт 2S+1, яъни се намуд орентасия шуданаш 

мумкин: дар ҳоли якум проексияи спит бо самти ҳаракат равонашуда, дар 

ҳоли дуюм баръакс равона, дар ҳоли сеюм бошад ба нол баробар аст. Дар 

ҳақиқат аз сабаби мавҷҳои электромагнити ѐнбош (кундаланг) буданаш 

ҳолати сеюм ба амал ҷори намешавад. Ин намуд натиҷаҳо дар таҷрибаҳо 

мушоҳида шудааст. Вектори моменти миқдори ҳаракати пурра L вa вектори 

моменти спин бо S алоқаманд буда қоидаҳои интихобиро дида бароем. 

Хоссаҳои электромагнити электрон нурбарори (фотон) мавҷҳои 

электромагнити – аз сабаби моменти магнит ва заряд пайдо мешавад. Фотони 

нурбарори атом дигаргуншави ҳаракати заряд (дигаргуншави вектори L) ѐки 

дигаргуншавиӣ моменти магнити спин ѐки якдан дар натиҷаи ҳар ду 

дигаргуншави пайдо мешавад. Дар бозгашти спин пайдо гарданда нурбарори 

эффкти релятивистики башумор меравад. Назария нишон медиҳад, ки дар 

соҳаи оптики нурбарори будан таъсири байни фотон бо заряди электрон аз 

таъсири байни фотон ва моменти магнити электрон пурқувва мешавад. Ин 

бошад бо дигаргуншави вектори спини нурбарори фотон алқаманд 

набуданашро нишон медиҳад, яъни  

0S .     (8) 

Демак, атомро нур (фотон) фурӯбариаш ѐки нурбарориаш дар вақти 

набудани спини ҳолатҳои атом пайдо мегардад, яъни бо спин алоқаманд 

намешавад. Дар ин моменти магнити атом танҳо бо моменти орбитали 

баробар гуфта дида мешавад. Яъни момени пурра J моменти орбитали L 

баробар аст. Он гоҳ якто фотон нурбарори ѐки бо фурӯбари шавада барои 

гузаришҳо адади кванти моменти орбитали қоидаи интихоби чунин иҷро 

мешавад:  

1'  LLL  ѐки 0.    (9) 

Аз L вa L'
 

ягонтоаш ба нол баргардад, ΔL=0 буда ҳол ба амал ҷори 

намешавад. Ҳоли L=0 буда барои атомҳои бо як валент электрон соҳиб ҳам 

ба амал ҷори намешавад (масалан, барои атомҳои металлҳои ишқори ва 

гидроген) Аммо ин намуд тақсимшави гузаришҳо бо қонуни нигоҳдори 

миқдори ҳаракат алоқаманд нашуда, балки бо қонуни нигоҳдори ҷуфти 

функсияи мавҷ алоқаманд аст. Ҳангоми ΔJ=±1 қоидаи интихоби иҷро шудан 

фотони давра қутбнокшуда нур мебарорад, дар ΔJ=0 бошад фотони хатти 

қутбнокшуда нур мебарорад.  



Дар пеш дидашуда бо ифодаҳои (6-9) қоидаи интихоби ба хоссаҳои фотон 

алоқаманд шуда, танҳо дар гузаришҳои кванти бо якто фотон нурбарори ѐки 

фурӯбари дуруст (мос) меояд. Бо гузаришҳои бисѐр фотон нурбарори ѐки 

фурӯбари дуруст (мос) намеояд.  

Намудҳои пайвасти электрони дар атом. Бо миқдори моменти ҳаракати 

пурраи атом J

 якчанто моменти спин ва орбитали электрон ҳисса гузорад, J


 

бо шакли ҷамъи вектори ҳамин моментҳо ѐфта мешавад. Аз сабаби байни 

якдигар таъсири электронҳо ҷамъ катдани моментҳои спин ва орбитали онҳо 

бо қоидаҳои ѐбандаи характери таъсири байни якдигар мавҷуди системаи 

атом итоат мекунад.  

Пайвасти LS. Агар таъсири байни якдигари моментҳои спин ва орбитали 

системаи электронҳо аз ҳар як таъсири моменти спин ва орбитали электрон 

пурқувва бошад, дар системаи электронҳо пайвасти LS ба амал мебарояд. 

Бисѐртар пайвасти LS пайвасти нормави ѐки Россел-Саундерс ҳам гуфта 

мешавад. Дар натиҷаҳои таҷриба бисѐр ҳолатҳо бо амал ҷори шудани 

пайвасти LS исбот карда шудааст. Аз ҳамин сабаб дар назарияи сохти атом 

пайвасти LS роли асосиро мебозад.  

Дар пайвасти LS моментҳои орбитали электронҳои алоҳида якҷоя гардида 

моменти орбитали атом L моментҳои спин ҳамроҳ шуда бошад моменти 

спини атом S ро пайдо мекунад. Яъни,  

...,

...
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      (10) 

Моменти пурраи атом J орбитали он L

 вa спин S


 ҷамъи моментҳояш иборат 

мешавад.  

SLJ


 ,     (10a) 

Пайвасти LS  бо чунин намуди ифодаҳо ҳам шарҳ дода мешавад:  
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L , 


S , 


J , Lz, Sz, Jz ҳо ҳамчун аввала квантонида мешавад ва ба онҳо ададҳои 

кванти L, S, J, ML, MS вa MJ мос меояд, яъни  
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ML – адади кванти магнити орбитали атом  
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MS – адади кванти магнити спини атом  
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      (13) 

MJ – адади кванти магнити пурраи атом  

Дар атом адади электронҳо ҷуфт будан ададҳои кванти S вa J адади пурра, 

адади электронҳо тоқ будан бошад ним пурра қийматҳои ададро мегирад. 



Пайвасти LS қувваҳои электростатики нисбати таҳти таъсири пурқувва ба 

пайдо мешавад.  

Пайвасти jj. Дар атомҳои вазнин аз сабаби калон будани заряди ядро 

байни моментҳои спин Si ва орбитал li таъсири байни орбитал-спин байни 

электронҳо бо таъсири байни электростатики баробар мешавад. Дар натиҷа 

пайваси LS вайрон шуда, моментҳои миқдори ҳаракати пурраи баъзе 

электронҳо якдан ҳамроҳ (пайваста) мешавад. Бо ҳамин роҳ моменти 

миқдори ҳаракати пурраи атом пайдо мегардад, яъни миқдори моменти 

ҳаракати пурраи атом аз ҷамъи моментҳои миқдори ҳаракати пурраи 

электронҳои алоҳида иборат мешавад. Ин намуд пайвасташави моментҳои 

миқдори ҳаракати электрон дар ин пайвасташави пайвасти-jj гуфта мешавад. 

Дар пайвасти  jj моменти пурраи электрони даруни- i  

,,...,2,1  , NiSj ii 


      (14) 
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,     (15) 

Дар ин ифода: J – моменти миқдори ҳаракати пурраи атом, j – моменти 

миқдори ҳаракати пурраи электрон, li –моменти орбитали электрон, Si – 

моменти спини электрон. Дар атом бо ин намуд пайвастшави электронҳо 

пайвасти jj гуфтам мешавад. Пайвасти jj нисбати пайвасти LS кам дида 

мешавад.  

Ҳамчун мисол бо ин пайвастагиҳо конфигуратсияи пайдо кардани дуто 

электронҳо бо ҳолати ℓ=0,1 ро дидан мумкин. ℓ1=0, ℓ2=1, S1=S2=1/2 бошад 

(нақшаи-15.2). Бо асоси пайвастагиҳои Рассел-Саундерс:  

  1  ;,...,  ,1 2121 


LLLLL  , 

  1,0  ;,...,    ,1 2121 


SSSSSSSSS  , 

  0, 1, 2,  va1 ;,...,   ,1 


jjSLSL jjjj   

Яъни, чорто сатҳ ба миѐн меояд. Ин чорто сатҳ  j1=1 вa j=2,1,0 аз сатҳҳо 

иборат дуто терми сариро ташкил медиҳад. Дуюм  j2 терм аз сето бо якдигар 

наздик сатҳҳо иборат. Бо пайвасти jj, 

iii Sj


  ,      (16) 

   ;
2

1
   ;,...,    ,1 111111111 



jSSjjjj   

  . ;   jS,...S    j,jjj
2

1 va
2

3,1 222222222 


    (17) 

дар натиҷаи таъсири байни пурқувваи j

 

вa S

,  j=3/2; Ҳолатҳои 1/2 бо энергияи аз 

якдигар фарқкунанда соҳиб мешавад. 

байни 
1j


 вa 
2j


 дар натиҷаи пайвасти 

камқувва  

,


ii jj


     

 (18) 

 
Нақшаи-15.2 
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      (19) 

Демак, боз чорто сатҳ пайдо мешудааст. Дар нақшаи-15.2 сатҳҳои 

энергияи ин ду пайвастагиҳо диҳанда оварда шудааст.  

Ҳамин тавр карда, дар ин ду намуд пайвастаги адади сатҳҳо баробар ва 

қийматҳои j

 якхела аст.  

Саволҳои назорати  

1. Чи гуна атомҳо атомҳои бисѐр электрона гуфта мешавад? Мисолҳо 

биѐред. 

2. Барои атомҳои мураккаб дар муодилаи Шредингер чи гуна 

таъсирҳои байни электронҳо башумор гирифта шуданаш зарур аст?  

3. Сохти атомҳои металлҳои ишқори чи гуна?  

4. Пайдо шудани ядрои эффективи ва заяди эффективиро фаҳмонед.  

5. Дар атомҳои металлҳои ишқори ададҳои кванти чи гуна мешавад?  

6. Энергияи энергетики атомҳои металлҳои ишқори бо чи гуна ифода 

ѐфта мешавадва ва дар ин адади кванти сари ба кадом бузурги 

мансуб аст?  

7. Дар спектри атомҳои металлҳои ишқори чи гуна серияҳо дида 

мешавад? 

8. Моҳияти принсипи Паулиро фаҳмонед. 

9. Қавати электрони бо электронҳо пур шуданашро фаҳмонед.  

10. Конфигуратсияи электрони элементи 11Na нависед  

11. Қоидаҳои интихобиро гуед. 

12. Чи гуна намудҳои пайвасти электрони атом бударо медонед? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЪРЎЗАИ -X (2 соат) 

Ҳосил карда шудани нурҳои Рентгени. Спектрҳои нурҳои Рентгени. 

Қонуни Мозли. Дифраксияи нурҳои рентгени. Дар модда фурўъравии 

нурҳои Рентгени. Дар модда пошхўрии нурҳои Рентгени. 

Нақша: 

1. Пайдо кардани нурҳои рентгенӣ.  

2. Спктрҳои нурҳои рентгенӣ.  

3. Қонуни Мозли. 

4. Дифраксияи нурҳои рентгени.  

5. Ифодаи Брегг-Вулф 

6. Методҳои мушоҳидаи дифраксияи мавҷҳо дар кристаллҳо:  

a. Методи Лауе 

b. Методи Брегг 

c. Методи Дебай-Шерер 

7. Башумор гирифтани шикасти нурҳои рентгени  

8. Дар модда фурӯбариӣ нурҳои рентгени.  

9. Дар модда пошхӯриӣ нурҳои рентгени.  

10. Ёфтани заряди муқоисави электрон.  

11. Хоссаҳои нурҳои рентгени ва корбари аз онҳо. 

 

Пайдо кардани нурҳои рентгенӣ. Нурҳои рентген соли 1895 аз тарафи 

В.Рентген кашф карда шуда, бо номи ӯ гузошта мешавад. Нурҳои рентгенӣ 

радиасияи мавҷҳои электромагнити буда, дарозиӣ мавҷаш ба миѐнаи 

λ=(100,001) нм мешавад. Нурҳои рентгенӣ ду намуд шуданаш ѐфта шудааст: 

нурҳои рентгениӣ тормозшаванда ва характеристики.  

Нурҳои рентгенӣ дар нақшаи-18.1 

тасвиркардашуда турубкаи ренгени пайдо карда 

мешавад.  

Акнун аз даруни трубкаи рентгениӣ одди 

ҳавояш кашида гирифта (10
–5

-10
–7

) мм Hg фишор 

пайдо кардашуда баллони шишаги буда, даруни 

он электродҳои катод K ва анод A ҷойгир карда 

шудааст. Катоди K аз волфрам сохташуда спирал буда, аз ин спирал ҷараѐни 

барқиӣ волташ паст гузаронида мешавад, дар ин спирал то ~2000 метасфад. 

Аз катоди тасфида термоэлектронҳо ҷудо гардида баромадан сар мекунад. A 

– анод аз металл сохташуда стержини массиви иборат, рӯяи стержин бо 

методи галваники ѐки пайвандкуни нурҳои рентгенӣ санҷидашаванда қавати 

элемент пайдо карда мешавад. Байни катод ва анод бо тартиби якчанд даҳ 

киловолт тарҳӣ потенсиалҳо гузошта мешавад.  

Механизми пайдо шудани нурҳои рентгениӣ тормозшаванда чунин: дар 

вақти катод тасфонидашуда будан, тарҳӣ потенсиалҳои анод ва катод зиѐд 

карда мешавад. Дар ин пайдо кардашуда майдони барқи аз катоди 

тасфонидашуда чудошуда баромадаистода термоэлектронҳоро суръат 

медиҳад. То ҳадди имкон калон бо энергияи кинетики расида электронҳо ба 

рӯяи анод бархӯрда, дар он тормоз мехурад. 
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Маълумки, дар атрофи электрони ҳаракаткардаистода майдонҳои барқи ва 

магнити мавҷуд, чунки электрони дар ҳаракатбуда бо ҷараѐни барқӣ 

эквивалент аст. Тормозшавиӣ электрон гуфтан, дигаргун шудани майдон дар 

атрофи он фаҳмида мешавад. Дигаргун шудани майдони магнити ва барқӣ бо 

нурбарориӣ мавҷҳои электромагнити сабаб мешавад. Ин нурбарори 

нурнокшавиӣ рентгениӣ тормозшави гуфта мешавад.  

Механизми пайдо гардидани нурҳои 

рентгениӣ характеристики чуни аст: 

нурбарориӣ рентгени характеристики дар 

қабати электрони даруниӣ атомҳои 

мураккаб бо натиҷаи гузариши электрон 

пайдо мешавад. Байни анод ва катод бо 

тарҳо потенсиалҳо суръатдодашуда, ба энергияи калон соҳиб буда 

электронҳо бо атомҳои материали анод бармехурад ва яки аз қаватҳои 

даруниӣ (K,L,M,…) атом электронҳоро зада мебарорад ѐки бо қавати берунаи 

холи мегузаронад. Ба ҷои холи аз қаватҳои ҳамсоя электрон мегузарад. 

Гузариши электрон бо нурбарориӣ энергияаш калон содир мешавад. Ин гуна 

нурбарори анодро характернок мекунад, барои ҳамин ҳам ин нурбарори 

нурбарориӣ рентгени характеристики гуфта мешавад. Масалан, агар аз 

қавати K электрон зада баровардаҳуда бошад (нақшаи-18.2a), бо қавати K  

ҷои холи монда аз он дар боло буда яки аз қаватҳои L,M,N электрон 

гузаштанаш мумкин (нақшаи-18.2б). Ҳамин тавр электрон аз қавати L зада 

бароварда бошад, дар қавати холиӣ L ҷои холи монда аз қавати M электрон 

мегузарад (нақшаи-18.2c). Дар ин гузаришҳо нурбарориӣ энергияаш калон 

пайдо мегардад. Ҳамин нурбарори нурбарориӣ рентгениӣ характеристики 

мешавад. Байни қаватҳои даруни атом буда электрон дар гузаришҳо бо 

миқдори калон энергия мебарорад.  

Дар трубкаҳои рентгени суръатдодашуда электронҳо ~0,01 қисми 

энергияи кинетикиаш бо энергияи нурҳои рентгени бармегардад, қисми 

боқимондаи энергия барои тасфонидани анод сарф карда мешавад. Қувваташ 

баланд буда дар трубкаҳои рентгени анод бо об хунук карда мешавад. 

Спектри нурҳои рентгени. Нурҳои рентгениӣ тормози спектрҳои 

сарбастро пайдо мекунад. Сохти спектри сарбаст бо материали анод 

алоқаманд намешавад. Спектри сарбаст бо чунин хоссаҳо соҳиб: дар спектр 

интенсивияти нурҳои рентгени бо равиши алоқаманди ба дарозиӣ мавҷ аз 

хатҳои каҷ иборат шуда, бо қийматҳои аниқи дарозиӣ мавҷ ва хати каҷ ба 

максимум соҳиб мешавад. Мавҷҳои дароз аз ин максимуми интенсивият ба 

тарафи мавҷҳои кӯтоҳ паст шуданаш гуногун мешавад: ҳангоми ба тарафи 

мавҷҳои дароз паст шудан хати каҷ бо равиши ассимтотики ба нол ҳаракат 

мекунад, бо тарафи мавҷҳои кӯтоҳ паст гардидан якдан паст мешавад ва дар 

як қиймати маълуми дарозиӣ мавҷ спектр якдан раҳо (канда) мешавад. Ин 

қиймати дарозиӣ мавҷ сарҳади мавҷи кӯтоҳи спектри сарбаст гуфта мешавад 

ва он бо потенсиали суръатдиҳандаи электронҳо алоқаманд мешавад.  
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Дар нақшаи-18.3 барои қийматҳои гуногуни фарқи потенсиалҳои байни 

анод ва катод спектри сарбасти нурбарориӣ рентгени тормозшаванда оварда 

шудааст. Дар нақша интенсивияти нурбарориӣ рентгени тормозшаванда бо 

дарозии мавҷ алоқамандиаш акс ѐфтааст. Тарҳи 

потенсиалҳои байни катод ва анод U1=30 кВ 

будан дарозиӣ мавҷи спектр аз қиймати λсар1 як 

маълум сар шуда, мавҷҳои дароз аз тарафи 

дарозиҳо давом дода мешавад. тарҳи 

потенсиалҳо боз зиѐд карда шавад, U2=40 кВ 

шудан, саҳади мавҷи кӯтоҳи спектр бо чап 

меғеҷад, λcар2 интенсивияти спектр бошад 

меафзояд. U2=50 кВ  будан ҳам ҳамин тавр 

мешавад ва ғайраҳо.  

Дар соҳаи мавҷҳои кӯтоҳи спектри сарбаст 

кадашавиаш бо асоси тасаввурҳои механикаи 

кванти чунин фаҳмонидан мумкин: дар тормозшавиӣ электрон пайдо 

шаванда энергияи нурҳои рентген тормозшуда аз энергияи электронҳои тез 

калон шуда наметавонад.  

Тарҳи потенсиалҳои гузошташуда байни анод ва катод электронҳои 

суръатдодашуда ба бузургиӣ eU бо энергияи кинетики мерасад. Электронҳо 

бо рӯяи анод бархӯрда тормозхӯрдан як қисми энергияи кинетикиаш барои 

тасфонидани анод сарф мешавад, қисми боқимондааш ба энергияи кванти 

нурҳои рентгени пайдо гардида бармегардад. Он гоҳ барои энергия чунин 

муносибат асоснок мешавад:  

hν<<eU,      (81) 

Дар ифодаи (1), hν – энергияи квантонидашавиӣ нурбарори рентгени 

тормозшави, eU – энергияи кинетики электронҳои суръатдодашуда, энергияи 

сарфкардашудаи электрон барои тасфонидани анод аз сабаби гуногун 

буданаш пайдошаванда энергияи квантҳои рентгени ҳам як хил мешавад, 

яъни квантҳои рентгени энергияаш гуногун нурнок мешавад. Барои ҳамин 

ҳам нурбарориӣ рентгени тормозшаванда бо спектри сарбаст соҳиб мешавад.  

Дар спектри сарбаст нурҳои рентгени тормозшаванда бо азҳад кӯтоҳ 

дарозиӣ мавҷ дуруст оянда квантҳои нурбарори рентгени hνмax – энергияи 

максимум соҳиб мешавад. Ин намуд энергияаш калон квантҳои нурбарори 

рентгени тормозшаванда бо анод омада бархуранда энергияи кинетики 

электронҳои тез ба равиши пурра энергияи нурҳои рентгени тормозшуда 

баргаштан пайдо мешавад. Барои ҳамин сарҳади спектри сарбаст λмiн ро 

ѐфтан энергияи кинетики электрон eU бо энергияи максимуми кванти 

рентген hνмax  баробар кардан зарур, яъни: 

eU=hνмax      (2) 

Дар ифодаи (2) νмax=c/λмин  буданашро ба шумор гирифтан ҳолат барои λмин 

чунин ифодаро навиштан мумкин:  

λmin=hc/eU,      (3) 

дар ифодаи (3)  

λmin=λcheg, 
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λсар – дарозиӣ мавҷи сарҳади аз ҳад кӯтоҳи спектри сарбаст гуфта мешавад. 

Аз ифодаи (3) дида мешавад, ки дарозиӣ мавҷи сарҳадиӣ спектри рентгени 

сарбаст танҳо бо тарҳи потенсиалҳо алоқаманд шуда, ба материали анод 

алоқаманд намебошад.  

Дар ифодаи (3) U – киловолтҳо ва λ – бо ангиструмҳо шарҳ дода шуда 

бошад, онро бо чунин намуд навиштан мумкин:  

U

412,12
 Å,      (4) 

Дар ифодаи (4) потенсиали суръатдиҳандаи электрон U=100 кВ будан 

дарозиӣ мавҷи сарҳади кӯтоҳи сарҳадикардаи спектри сарбаст λсар=0,124Å  

баробар мешавад.  

Дар спектроскопияи рентген дарозиӣ мавҷ бо ягонагиҳои –XE шарҳ дода 

мешавад:  

1XE=1,00225Å,     (5) 

Ифодаи (5) овардашуда ягонагиҳо шуморидашуда дарозиҳои мавҷ 

нурбарориӣ рентгени тормозшаванда дар соҳаи мавҷи кӯтоҳи спектри 

сарбаст ҷойгирифта мешавад.  

Нурҳои рентгени характеристики спектри хаттиро пайдо мекунад. 

Спектрҳои хатти бо материали анод, ба хоссаҳои 

аноди он алоқаманд мешавад. Барои ҳамин ҳар як 

элемент танҳо бо худ хос нурҳои рентгени 

характеристикиро мебарорад. Байни анод ва катод 

гузошташуда тарҳи потенсиалҳои қиймати 

маълумаш энергияи электронҳои суръатдодашуда 

қаватҳои даруни атоми материали анод барои зада 

баровардани электрон пурра буда ҳолат дар фони 

спектри сарбасти нурҳои рентгени тормозшаванда 

хатҳои кӯтоҳи нурҳои рентгени характеристики 

пайдо мешавад (нақшаи-18.4). 

Дар нақшаи-18.4 байни анод ва катод гузошташуда тарҳи потенсиалҳо 15, 

20, 25, 30 кВ қийматҳо буда фони спектри сарбасти нурбарори тормозшави 

хатҳои спектрали нурбарориӣ рентгени характеристики K, K пайдо 

шудааст.  
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Дар спектри рентген хатҳои спектрали байни сатҳҳои рентгени шаванда 

натиҷаи гузаришҳои электрони пайдо мешавад. Гузаришҳои электрони 

L=±1, j=0, ±1 қоидаҳои интихоби ба асоси иҷро шуданаш пайдо мешавад. 

Хатҳои спектрали нурҳои рентгени характеристики бо маълум қонуният пай 

дар пай ҷойгир мешавад. Хатҳои спктрали 

дар серияҳо якҷоя карда мешавад. Серияҳо 

бо ҳарфҳои K,L,M,N ишора карда мешавад. 

Агар хатҳои спектрали дар гузашти 

электрон ба қавати K гузаштанаш пайдо 

шуда бошад, хатҳои спектрали бо серияи K 

далхдор мешавад, хатҳои серияи L аз 

хатҳои электрон бо қавати L гузаштанаш 

иборат мешавад. Хатҳои спектрали дар 

дигар серияҳо ҳам ҳамин тавр пайдо 

мешавад. серияи K дар соҳаи мавҷи азҳад кӯтоҳи  спектр, серияи L дар соҳаи 

мавҷҳои дароз, серияҳои M вa N  бо соҳаи дар чашм дидашаванда 

ҷойгирифта мебошад. Дар спектри рентгени характеристики пайдо шудани 

серияҳои K,L,M,N бо равиши схемави ба нақшаи-18.5 овардашуда хати ҳар як 

серия бо ишораи худ соҳиб аст. Ҳар як хат бо кадом серия мансуб бошад, ба 

номи ҳамин серия гузошта мешавад. Электрон аз кадом қават гузашта бошад, 

бо индекси ҳамин қават нишон дода мешавад. Масалан, K электрони 

навиштаҷот ба қавати K гушазтанашро мефаҳмонад.  – индекс гузариши 

электрон аз наздик қават буданаш,  – индекс гузаришҳо аз наздик ва қавати 

баъдина буданашро нишон медиҳад ва ғайраҳо. Қаватҳо ,, – бо индексҳои 

K, K, K ѐки L, L, L ва ғайраҳо намуд навишта мешавад (нақшаи-18.5). K 

электронро аз наздик қават бо қавати K гузаштанаш баровардашуда энергияи 

нури рентгени характеристики пайдо шуда хати спектрали аст. ,,, – 

ҳарфҳо гузошташуда индексҳои адад аз хатҳои спектрали мавҷҳои дароз сар 

карда тартиб рақами хатҳои серияро нишон медиҳад. Серияи – K бо сохти 

худ, спектри одди шуморида мешавад. Ин серия аз сето хати спектрали 

иборат буда, онҳо бо равиши шарти K, K, K ҳо ишора карда мешавад. K  -

хати дароз мавҷ буда, бо интенсивияти калонтар соҳиб аст. K – хати  1 вa 2 

компонентаҳо, яъни 
1

K  вa 
2K  – хатҳо иборат буда сохти дублети соҳиб аст. 

K – хат дарозиӣ мавҷ ва ҷиҳати интенсивият баъд аз K истоянда хат аст. K 

– хат ҳам бо сохти дублети соҳиб буда, намуди
1

K  ваa 
2

K  ишора карда 

мешавад. Хатҳои 
1

K  вa 
2K , 

1
K  вa 

2
K  бо энергия аз 

якдигар кам фарқ мекунад. Ин хатҳо спектри 

рентгенро ―сохти нозукашро‖ пайдо мекунад. Хати 

– K хати кӯтоҳ мавҷ шуморида мешавад. серияи L 

нисбати серияи K бо сохти муракаб соҳиб мешавад.  

Дар нақшаи-18.6а спектрҳои серияи-K баъзи 

элиментҳо оварда шудааст. Дар нақшаи-18.6б 

бошад хатҳои спектрали серияи-L волффрам акс 
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ѐфтааст. Аз нақшаҳо серияи-L нисбати серияи-K муракаб сохташудагиашро 

дидан мумкин аст. Электрони дар қавати-K бо атом пурқувва пайваст аст, 

электрони-L камқувватар, электрони дар қавати-M аз он ҳам камқувватар 

пайваст шудааст. Барои ҳамин электронҳо дар гузариши LK пайдо шаванда 

нурнокшави рентгени характеристики энергияи квантҳо бо фарқи энергияҳои 

пайвасти электрон дар қаватҳои L вa K баробар мешавад. Спектрҳои рентген 

аз сабаби ҳаракати электронҳо дар қавати даруни атом пайдо мешавад. 

Қаватҳои даруни атом бо якхела сохт соҳиб буданаш дар спектри нурҳои 

рентгени такроршави дида намешавад. Хатҳои спектрали бо афзудани 

частотаҳои тартиб рақамаш Z ба тарафи (самти) мавҷҳои кӯтоҳ монотон 

ғеҷиданаш дида мешавад. дар спектри нурҳои рентгени адади хатҳо бисѐр 

кам буда, хатҳо бо як хил сохт соҳиб мешавад. Батамом сектрҳои нурҳои 

рентгени одди ва бо як хил сохт соҳиб аст. Дар спектри рентген хоссаҳои бо 

атом мансуб мавҷуд мешавад. Барои ҳамин ҳам спектирҳои хаттиӣ нурҳои 

рентген барои ѐфтани сохти қаватҳои электрони муракаби атомҳо имконият 

медиҳад.  

 

Қонуни Мозли. Зарядаш +Ze буда энергияи ядрои дар майдони Кулон 

буда:  

2

2 1

n
AZEn  . 

Энергияи электрони ягон қавати атомро чунин шарҳ додан мумкин: 

2

2 1
)(

n
ZAE nln  ,     (6) 

Ин ифода ҳамчун ифодаи шуморидани энегияи сатҳҳои энергетикиӣ атоми 

гидрогенмонанд барин буда, дар ин nl – дигаргуни дароварда шудааст. nl – 

доимиӣ экраникунони гуфта мешавад. nl – майдони ядроро электронҳои 

даруни ва бо дигар электронҳо экраникунониро башумор мегирад (nl<<Z). 

Сохти қаватҳои даруни атомҳо аз сабаи якхела буданаш барои қавати 

додашуда (барои додашуда n) n якхела мешавад. Асосан бо электронҳои 

қавати-K экранишавандаи электрони дуюм таъсир мерасонад, дар ин ҳол 

доими экраникунони ≡1 мешавад. Барои электронҳои қавати-L бошад ≡8. 

Қийматҳои аниқи nl дар таҷрибаҳо дида мешавад ва дар ҷадвалҳои доимиӣ 

физикави оварда мешавад. Ифодаи (6) аз ифодаи ѐфтани атоми 

гидрогенмонанд )
1

2
(
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 бо ишорааш фарқ мекунад. Дар ифодаи (6) 

ишора мусбат, электронаш гумкардашуда энергияи атом мусбат мешавад.  

Энергияи квантҳои нурҳои рентген дар асоси қонуни нигоҳдориӣ энергия 

бо фарқи (тарҳи) энергияҳои ҳолатҳои охирон ва аввалаи атом баробар аст:  
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Дар ифодаи (7) 
1nE  – энергияи ҳолати саршавиӣ атом, 

2nE  – энергияи ҳолати 

охирони атом, A – энергияи сатҳ, 6,13
2 2

4


h

me
A эВ, n – адаи кванти сари,  – 

доими экраникунони.  

Доимиӣ экраникунони  ро набалки барои сатҳҳои энергетики, барои 

хатҳои спектрали башумор гирифтан мумкин. Он гоҳ ифодаи (7) бо чунин 

намуд навиштан мумкин:  
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Дар спектрҳои атомҳои гуногун барои якхила хатҳои спектрали қиймати  

тахминан доими мешавад. Масалан, 20<Z<30 буда тамоми атомҳо барои хати 

K ,  =1,13. 

Аз ифодаи (8) дида мешавад, ки частотаи хатҳои спектрали рентген 

(частотаи нурҳои рентгени) аз элемент бо элемент гузаштан дар амал бо Z
2
 ба 

равиши пропорсионали меафзояд. Ин қонуният соли 1913 аз тарафи Мозли 

бо роҳи таҷрибави кашф карда шуд. Мозли частотаи хатҳои спектрали 

рентгени характеристики элементҳои гуногунро омӯхта, решаи квадрати 

баровардашуда аз частотаи нурҳои рентгени тартиб рақами элементҳо бо Z 

пайвасти хатти буданашро ѐфт, яъни  

)( nZa   ,     (9) 

Дар ифодаи (9),  – частотаи нурҳои рентгени характеристики, n – доимиӣ 

экраникунони, Z – антикатод (анод) сохташуда тартиб рақами элемент, a – 

барои хатҳои спектрали серия мийдори доими шуда, чунин ѐфта мешавад:  
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11

mn
Rca , 

Дар ин R – доимиӣ Ридберг, c – суръати рӯшнои дар вакуум (холиги), m вa n 

ҳо тартиб рақами орбитаҳои электрон.  

Ифодаи (9) қонуни Мозлиро шарҳ медиҳад. Қонуни мозли дар ситемаи 

давриӣ элементҳои Менделеев ба системаи давриаш тартиб рақами 

элементҳоро дуруст ѐфтан муҳим ҷой мегирад.  

Дар қисмҳои гуногуни системаи давриӣ элементҳо бо элементҳои кашф 

карданашуда далхдор кушод монда ҷойҳо мавҷуд буд. Аз Z=58 то Z=71 буда 

байни элементҳо дуруст ҷойгиркардашудааш нобовар буд. Чунки хоссаҳои 

ин элементҳо аз якдигар бисѐр кам фарқ мекунад. Онҳоро байни атомҳояш 

боваринок аниқ набуд, барои ҳамин онҳоро бо тартиб чойгиркардашуданаш 

бовар кардан мушкил буд. Мозли ин муаммоҳоро бартараф кард. Мозли 

байни гидроген (H) ва уран (U) тартиб рақамҳояш гуногун буда 92 намуд 

атом мавҷуд буданашро нишон дода, то ҳозир ѐфтанашуда адади 

элементҳоро аниқ гуфта дод. Мозли якумин шуда хоссаҳои физики-химявиӣ 

элементҳоро вазни атом не, балки тартиб рақами элемент (заряди ядро) 

ишора карданашро нишон дод. Ин хулоса бо ѐфташудани изотопҳо боз ҳам 

тасдиқи худро гирифт.  
 

 



Дифраксияи нурҳои рентгени. Дар модда фурўъравии нурҳои Рентгени. 

Дар модда пошхўрии нурҳои Рентгени. 
 

Дифраксияи нурҳои рентгени. Соли 1912 аз тарафи М.Лауе оиди 

омӯхтани дифраксияи нурҳои рентгени гузаронидашуда натиҷаҳои таҷрибаҳо 

нурҳои рентгени аз мавҷҳои электромагнети иборат буданаш ѐфта шуд. Ин 

таҷрибаҳо нурҳои рентгени натанҳо бо табиати мавҷ соҳиб буданашро нишон 

дод, балки барои чинкуниӣ дарозиҳои мавҷиаш имконият дод.  

Ифодаи Брегг-Вулф. Дар гиреҳҳои панҷараи фазовиӣ кристалл маълум 

қонуният ва бо тартиб ҷойгирифта атом ва ҷамъи момекулаҳо иборат 

мешавад. Табиати мавҷҳо бо принсипи Гюйгенс-Френел таҳлил карда 

мешшавад. Асосан дар ин принсип ҳар як нуқтаи фронти (дастаи) мавҷ 

манбаи мавҷҳои дуюми (иккиламчи) шуморида мешавад. Аз манбаҳои 

дубора баромада мавҷҳо ҳангоми муносибатҳои фазови башумор 

гирифташудан ҳодисаи интерференсияро пайдо мекунад. Аз рӯяи ҳамвор 

баргаштани мавҷҳо бо ҳамин оварда мерасонад, ки ҳар як нуҷтаи рӯя манбаи 

маҷвҳои дубора шуда мемонад. Аз ин манбаҳо бароянда мавҷҳо байни худ 

интереренсияви шуда, таҳти кунҷи маълум баргашта мавҷҳоро пайдо 

мекунад, кунҷи бозгашт бо кунҷи афтиш баробар мешавад.  

Дар вақти бо кристаллҳо афтидани мавҷҳо гиреҳҳои панҷараи кристаллҳо 

манбаи мавҷҳои дубора мешавад. Агар гиреҳҳо дар як ҳамвори ҷойгиршуда 

бошад, он гоҳ аз ҳамвори ба кунҷи фатиши мавҷҳо баробар буда таҳти кунҷи 

бозгашт пайдо мешавад. Интенсивияти 

мавҷҳои баргашта дар ҳамвори чи қадар ҷасп 

ҷойгиршудани гиреҳҳои панҷараи кристалли 

алоқаманд: Зичиӣ ҷойгиршави гиреҳҳо дар 

ҳамвори кам гардад, интенсивияти мавҷҳои 

баргашта кам мешавад. Бо гиреҳҳои панҷараи 

кристалли фазови ҳамвориҳои бисѐр адада 

гузаронидан мумкин. Ҳар яки ин ҳамвориҳо мавҷҳоро бо ҳамин тавр самт 

бармегардонад, ки кунҷи бошгашт бо кунҷи афтиш баробар мешавад. Аммо 

ин шарт бо дарозиӣ мавҷ алоқаманд намешавад, дарозиӣ мавҷиаш гуногун 

буда мавҷҳо якхела бар мегардад. Мавҷҳои аз гуногун ҳамвориҳо баргашта 

мавҷҳо байни худ когирент мебошад, чунки онҳо аз як хел мавҷҳо омада 

баромада мавҷҳои дубора мебошад. Фарқи фазаҳои мавҷҳои дубора бо 2 

каррати бошад, ин мавҷҳо якдигарро пурқувва мекунад ва таҳти кунҷи 

бозгашт дарҳақиқат мавҷҳои баргашта паҳн мешавад. Шарти баргашти 

мавҷҳо аз системаи ҳамвориҳои параллел шарти Брегг-Вулф гуфта мешавад. 

Ин шартро чунин баровардан мумкин. Дар нақшаи-19.1 аз ҳамвориҳои 

параллели ҳамсоя баргашта 1 a 2 мавҷҳо акс карда шудааст. Фарқи байни 

роҳҳои ин мавҷҳо чунин ѐфта мешавад:  

АDВСАВ  ,     (1) 

Аз нақшаи-19.1 

cos/2dВСАВ  , 

 
Нақшаи-19.1 



 sintg2dAD  , 

буданаш башумор гирифта шавад чунин ифода пайдо мешавад:  







cos2
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sin2

cos

2 2

s
dd

 .    (2) 

Фарқи фазаҳои мавҷҳои баргашта аз ҳамвориҳои ҳамсоя ба чунин бузурги 

баробар мешавад:  

   /2k . 

Интерференсияи ин мавҷҳои баргашта:  
,...)3,2,1(,2  mm  

иҷро шудани шарт пайдо мешавад. Демак, шарти баргашти мавҷҳо аз 

ҳамвориҳои параллел дар асоси ифодаи (2) ба чунин намуд навиштан 

мумкин:  

 md cos2 ,      (3) 

Дар ифодаи (3) d – масофаи байни ҳамвориҳои параллел,  – дарозиӣ мавҷ. 

Кунҷи сарбасти ин ифодаро набалким бо θ, балки бо кунҷи ғеҷиш =π/2–θ 

ифода кардан мумкин, яъни  

 md sin2 ,      (4) 

Ифодаҳои (3) вa (4) шарти Брегг-Вулф шарҳ медиҳад. Агар дар системаи 

ҳамвориҳои параллел мавҷҳои монохроматики омада барояд, шарти (3) онро 

қаноаткунанда қисмаш бармегардад. Агар шарти мавҷи афтида (3) 

қаноаткунанда қисм намебошад, бозгашт пайдо намешавад. Дар системаи 

ҳамвориҳои параллел шарти (3) ро қаноаткунанда бозгашти мавҷҳои 

монохромати мумкин.  

Ҳамин тавр, аз системаи ҳамвориҳои параллел максимумҳои 

интерференсияи мавҷҳои баргаштаро мушоҳида кардан сохти кристалл 

маълум бошад, оиди дарозиӣ мавҷ, агар дарозиӣ мавҷ маълум бошад, оиди 

сохти кристалл маълумот гирифтан имконият медиҳад. Дар ифодаи (3) Брегг-

Вулф ба кристаллҳо даромадани мавҷҳо ва шикасти баромадаш башумор 

гирифта нашудааст. Аммо барои мавҷҳои нурҳои рентгени коеффисиентҳои 

шикаст якдан бисѐр фарқ мекунад.  

Методҳои мушоҳидаи дифраксияи мавҷҳо дар кристаллҳо. Дар 

кристаллҳо се методи мушоҳидаи дифраксияи мавҷҳо маълум:  

1. Методи Лауе. Бо нурҳои рентгени монокристалли нурнок карда 

мешавад. Аз гиреҳҳои монокристалли гузашта системаи рӯяҳои параллел ҳар 

як рӯя мансуб самтҳо мавҷҳои бо маълум дарозиро мегардонад. 

Интенсивияти нурҳои баргашта ҷойгиршави атомҳои ҳамвори гардонанда 

зич будан ба дараҷаи ҳискуни мешавад. Агар аз системаи ҳамвориҳои 

гуногун ба роҳи баргашта нурҳо фотопластинка гузошта шавад, системаи 

доғҳои фотопластинка пайдо мешавад. Ба системаи ин доғҳо лауеграмма 

гуфта мешавад (нақшаи-17.2). Ба донистани геометрияи таҷриба аз 

лауеграмма, сохти кристалл ва пайваст байни дарози 

мавҷро ѐфтан мумкин.  

2. Методи Берг. Бо нурҳои рентгениӣ 

монохроматикиӣ кристалл нурнок карда мешавад. Аз 

 
Нақшаи-19.3 

 
Нақшаи-19.2 



системаи ҳамвориҳо баргашта параллел нурҳо ҳолати даврзанонидани 

монокристалли санҷида мешавад. Дар асоси ифодаи (4) ба қийматҳои 

маълуми кунҷҳои ғеҷидан бозгашт пайдо мешавад. Кунҷи ғеҷиданро чин 

карда,  ро дониста аз ифодаи (4) барои системаи ҳамвориӣ параллел 

баргардонанда d-ро шуморидан мумкин. Дар таҷрибаҳо ба амал бо ҷои 

даврзанонидани кристаллҳо дигаргун кардани самти нурҳои рентгени қулай 

мешавад. Дар ин кристалли нағеҷанда мешавад (нақшаи-19.3). 

3. Методи Дебай-Шерер. Монокристаллҳои чинакаш калонро пайдо 

кардан муаммо пайдо мекунад. Аз монокристаллҳои хурд иборат буда 

порошоки монокристалиро пайдо кардан оддитар ва сабуктар аст. Берун аз 

ин, дар бисѐр вақтҳо поликристаллҳоро санҷидан талаб карда мешавад. Дар 

ин вақтҳо методи Дебай-Шерер кор бурда мешавад. Агар порошоги 

поликристалл бо нурҳои рентгени монохроматики нурнок карда шавад, 

байни монокристаллҳои шаклдиҳандаи порошок нисбати дастаи нурҳо 

орентатсияҳояш дар ифодаи (4) шарти Вулф-Бреггро қаноаткунанда 

монокристаллҳо мешавад. Агар ба кристаллҳо 

афтидаистода самти нурҳои рентгени 

фотопластинка гузошта шавад, баргашта нурҳо 

дар фотопластинка изҳои бо шакли ҳалқа 

мегузорад (нақшаи-19.4). Бозгаштҳо аз системаи 

рӯяҳои гуногун дар як вақт пайдо мешавад ва дар фотопластинкаҳо системаи 

ҳалқаҳо пайдо мешавад. Геометрияи таҷрибаро, дарозиӣ мавҷи нурҳои 

рентгени афтанда ва ҷойгиршави ҳалқаҳо дар фотопластинкаро дониста 

сохти монокристаллҳо ѐки маълум шудани сохти монокристалли, оиди 

дарозиӣ мавҷи нурҳои рентген маълумот гирифтан мумкин. Дар пеш 

дидашуда ин се метод дифраксияи нурҳои рентгениро омӯхтан 

бомуваффақият кор бурда мешавад. Дифраксияи нурҳои рентген ба табиати 

мавҷи электромагнитии нурҳои рентгенро тасдиқ кардан, дарозиӣ мавҷи 

нурҳои рентгениро ѐфтан имконият медиҳад. Масофаи байни атомҳои 

кристалл d бо вазни муқоисави ба равиши алоқаманд набуда дифраксия ва 

вазни атомро дониста ҳам ѐфтан мумкин. Ин бошад дарозиӣ мавҷи нурҳои 

рентген ба чинаки атом тартиби наздик буданашро нишон медиҳад. Барои 

ҳамин мушоҳидаи интерференсияи нурҳои рентген гузоштани таҷриба 

камбудиҳоро ба миѐн меорад. Ҳамин тавр бошад ҳам, баъдтар ин намуд 

таҷрибаҳо гузошта шудааст. Дар асоси ҳодисаҳои дифраксиони дарозиӣ 

мавҷи нурҳои рентгени бо чинкуни баланд имконият диҳанда дастгоҳҳо 

сохта шуд. Ёфтани сохти модда методи таҳлили рентгеноструктура кор карда 

бароварда шуд.  

Башумор гирифтани нурҳои рентгени. Шикасти нурҳои рентгени, 

онҳоро дар муҳити гуногун ва вакуум (холиги) бо гуногун суръатҳо 

паҳншавиаш омада мебарояд. Фарқи суръатҳои фазави мавҷҳо (2) 

дигаргуншави шарти Брегг-Вулф дигаргуншавиаш оварда мерасонад. Дар ин 

вақт кунҷи афтиш (афтиш), кунҷи шикат (шик) баробар намешавад, барои 

ҳамин фарқи роҳҳои мавҷҳо (1) ифода нишондоди шикасти муҳит n ро 

даровардан зарур мешавад. Яъни  

 
Нақшаи-19.4 



)...( ADBCABn      (5) 

Ифодаи (5) n>1 вa n<1 буда барои ҳолҳо ҳам дуруст мешавад. Барои нурҳои 

рентгени n<1.  

sincos/2 dВСАВ   

ва 

tushsin sintg2   dAD  

буданаш вa қонуни шикаст 
tush

sin

sin

sin




n  башумор гирифтан ҳол ифодаи (2) ро ба 

чунин намуд навиштан мумкин:  

sin

sin

sin

2

sin

cos2
cos

sin2

cos

2







nd

dndn
 . 

Демак, фарқи роҳҳо:  

sincos2 nd . 

Он гоҳ нурҳои рентгени дар ифодаи (3) овардашуда шарти бозгашт  

 mnd sincos2 ,     (6) 

Намуд шарҳ дода мешавад. Дар ин  – дарозиӣ мавҷ дар вакуум (холиги), sin 

– кунҷи шикаст.  

Дар модда фурӯбариӣ нурҳои рентгени. Яки аз хусусиятҳои ба худ хоси 

нурҳои рентгени дар моддаҳо фурӯбариӣ онҳо аст. Дар модда фурӯбариӣ 

нурҳои рентгени ба хусусиятҳои оптики алоқаманд намебошад. Масалан, 

барои рӯшнои беранг ва шаффоф буда шишаи қӯрғошими (Pb) нурҳои 

рентгениро пурра фурӯ мебарад. Барои ҳамин ҳам шишаи қӯрғошими бо 

дастгоҳҳои рентгени шиша коркунанда мутахассиҳо ҳимоя кардан шишаҳои 

қӯрғошими кор бурда мешавад. Баръакс, барои рӯшнои шаффоф набуда 

қоғози алюминиӣ тунук (Al) нурҳои рентгениро бисѐр кам фурӯ мебарад.  

Нурҳои рентгениро дар тиббиѐт ва техника равшан карда дидан ба чунин 

қонунҳои фурӯбари нурҳои рентгени асосонида мешавад: агар дастаи 

параллели нурҳои рентгени аз қавати модда гузарад, он гоҳ даста камқувва 

мегардад, яъни интенсивияташ кам мешавад. Ба ин камқуввашави ду ҷараѐн 

сабаб мешавад: пошхӯри ва фурӯбари. Ин ҷараѐнҳо аз якдигар пурра фарқ 

мекунад.  

Дар натиҷаи пошхӯри бо камқувва шудани дастаи 

нурҳо як қисми нурҳо ба тараф ғеҷидан (нақшаи-19.5) 

ва барои ҳамин аз дастаи параллел баромада рафтан 

сабаб мешавад. Ин ҳодиса бо пошхӯриӣ гузашти 

рӯшнои аз муҳити хира монанд мешавад. Дар ин фарқ 

бо ҳамин аст, ки шафоф набудани муҳит бо рӯшнои 

дар он нишондоди шикаст аз нишондоди шикасти муҳит фарқ кунанда бисѐр 

калон заррачаҳо ба ҳолати муаллақ буданаш аст. Аз сабаби кӯтоҳ будани 

дарозиӣ мавҷи нурҳои рентгени бо рӯшнои шаффоф буда ҳар гуна муҳит 

барои нурҳои рентгени ношаффоф шуморида мешавад. Дар ин ҳол марказҳои 

пошдиҳанда атоми модда ѐки худди молекула мешавад. Ба ин монанд 

пошхӯриӣ молекуляри дар рӯшнои ҳам дида мешавад. Ғафсиӣ дастаи нурҳои 

рентгени 2,7 маротиба камқувва мешавад.  

 
Нақшаи-19.5 



Дар натиҷаи фурӯбари ѐки абсорбсия сабаби камқуввашави, як қисми 

энергияи нурҳои рентгени дар модда ҳақиқатан фурӯ бурда мешавад, ба 

гарми бармегардад.  

Агар дастаи паралеи нурҳои рентгени монохроматики бошад, яъни аз 

нурҳои дарозиӣ мавҷиаш якхела иборат бошад, он гоҳ ғафсиӣ модда dx буда 

дар қавати тунуки беохир камқувашавиӣ даста бо асоси чунин қонун 

мешавад:  

IdxdI  , 

Дар ин ифода I – интенсивияти нурҳои рентгени афтидаистода бо қават,  – 

коеффисиенти камқуввашави. Ин муодиларо интегронида дар қавати 

маҳтуди d модда нурҳои рентгени қонуни камқуввашавиро пайдо кардан 

мумкин:  
deII  0 ,     (7) 

Дар ифодаи (7) I0 – ғафсиӣ моддаи дастаи нурҳои рентгени d=0 буда 

интенсивияташ аст. Коеффисиенти фурӯбари   чинакаш (см
–1

).  

Аз ҳисоби пошхӯри ва фурӯбари дар камқуввашави коэффисиенти 

камқуввашави () дуто коэффисиентҳоро: аз ҷамъи коэффисиенти фурӯбари 

() вa коэффисиенти пошхӯри () иборат мешавад: 

  ,     (8) 

 вa  коэффисиентҳо вa  бо вазни модда пропорсионал мешавад. Барои 

ҳамин ҳам аз коэффисиентҳои коэффисиентҳои вазни гуфташаванда, яъни 

/, / вa / нисбатҳо корбари осон шуда,  – зичиӣ моддаро мефаҳмонад. 

Дар асоси ҳамин ифодаи (8) чунин навиштан мумкин: 

d

еII






 0 ,     (9) 

Буриши зарби d, 1 см
2
 вa ғафсиаш d буда модда вазни стунаш / чинакиаш 

[g
–1

∙sm
2
]. Агар rd=1 бошад, он гоҳ I=I0e

–/ 
мешавад. Аз ин нисбати / дар 

ҳар як сантиметр квадрати нурҳои рентгени 1г модда соҳиб буда ғафси 

камқуввашавиаш дида мешавад.  
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А

N
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N
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    (10) 

Демак, a бузурги як см
2
 рӯя як атомаш буда қаватро камқувашавиашро 

шарҳ медиҳад. Ин коэффисиентҳоро бо равиши мос атомро камқуввакуниӣ 

нурҳои рентгени, пошхӯри ѐки фурӯбари дар буриши эффективи шуморида 

мешавад.  

Барои τa бо роҳи эмперики ѐфташуда ва дар амал бисѐр дуруст буда чунин 

муносибатҳоро овардан мумкин:  
34 cZa  ,     (11) 

Дар ин ҷо c – бузургиӣ доими, Z – тартиб рақами атоми модда вa  – дарозиӣ 

мавҷ. Аз ифодаи (11) кор бурда, коэффисиенти вазниӣ фурӯбариро ѐфтан 

мумкин:  

34


Z
A

cN

A

N

р

а  ,      (12) 



ѐки 

)'(,34 NссZ
A

c

р
 

 ,     (13) 

Аз ифодаҳои (12) вa (13) гуфтан мумкин аст, ки фурӯбариӣ дарозиӣ мавҷи 

муайян бо афзоиши тартиб рақами атом (Z) бисѐр тез меафзудааст.  

Хусусияти дуюми фурӯбариӣ нурҳои рентгени бо атом хос будани 

фурӯбари аст. Барои ҳамин коэффисиенти молекуляриӣ фурӯбари бо таркиби 

ин молекула дароянда коэффисиентҳои атоми элементҳоро аддитив ҷамъ 

кардан ѐфта мешавад. Аз ҳамин сабаб шумориши коэффисиентҳои 

молекуляри омехтаҳои химявиӣ гуногун коэффисиентҳои атоми фурӯбари 

элементҳоро донистан кофӣ аст.  

Ифодаҳои (12) вa (13) вa аддитивиӣ фурӯбариӣ нурҳои рентгени аз ин 

нурҳо барои равшан карда дидан кор бурдан асос карда гирифта шудааст. 

Масалан, устухони одам ва коэффисиенти фурӯбари мушакҳояшро муқоиса 

карда бинем. Моддаи устухон калсий фосфат Ca3(PO4)2; фурӯбари мушак, 

асосан бо оби таркибаш (H2O) алоқаманд аст.  Ca, P, O вa H ҳоро бо равиши 

мос тартиб рақамаш 20; 15; 8 вa 1 баробар буданашро ба назар гирифта, 

нисбати коэффисиентҳои атоми фурӯбариӣ ҳар ду модда  

,8
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5
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яъни  коэффисиенти фурӯбари Ca3(PO4)2 аз коэффисиентҳои атоми фурӯбари 

об (мушакҳо) ~150 маротиба калон буданашро ѐфтан мумкин. Аммо дар 

мақсадҳои амали нисбати коэффисиентҳои вазнро донистан муҳимтар аст. 

Агар барои шавқовартар кардан ифодаи (12) кор барем, нисбат ~68 баробар 

шуда мебарояд. Ин бошад дар ренгинология барои чи сояи устухон пурра 

ҷудо шуда истоданашро фаҳмонида медиҳад.  

Ифодаҳои (11) вa (12) дарозиӣ мавҷ зиѐд шудан, фурӯбари нурҳои 

рентгени тез зиѐд шуданашро нишон медиҳад. Дарозии мавҷ чи қадар калон 

бошад, қобиляти гузариши нурҳои рентгени ҳамон уадар кам мешавад. Агар 

бо дарозиҳои мавҷ 3   пайвасти байни қийматҳояш кашида шавад, он гоҳ 

дар асоси ифодаҳои (11) вa (12) барои ин элемент пайвасти графики 

фурӯбари бо  ба хати рост акс дода мешавад (нақшаи-19.6). Аммо дар 

дарозиӣ мавҷи муайян, 

дар фурӯбари якдан 

чаҳиш рӯй медиҳад, 

баъд боз бо қонуни 

хатти дигаргун мешавад. 

Дар нақшаи-17.6 барои 

мис (Cu) ин гуна чаҳиг 

=1,3785Å, барои (Ag) 

бошад =0,485Å рӯй 

доданаш дида шуда 

истодааст. Магнои 

критики ин гуна 

 
Нақшаи-19.6 



дарозиҳои мавҷ аз чунинҳо иборат: агар ягон элемент бо дарозиӣ мавҷиаш 

кӯтоҳ шуда раванда ба нурҳои рентгени монохроматики равшан карда шавад, 

аз дарозиӣ мавҷи қаъиӣ нурҳои рентгени сар карда элемент аз худ дар 

намуди нурбарои флуорессенсия нурҳои хусуси (шахси) мебарорад. Дар 

фурӯбари чаҳиш рӯй диҳанда дарозиҳои мавҷи критики ин дарозиӣ мавҷи 

флуорессенсия бо дарозиҳои мавҷи критики нурҳои характеристики мос 

меояд. Дар фурӯбари чаҳиш рӯй додан ба ифодаҳои (11) вa (12) бо ҳамин 

башумор гирифта мешавад, ки c коэффисиент дар ду тарафи дарозиҳои мавҷи 

критики бо гуногун қийматҳо соҳиб мешавад.  

Дар модда пошхӯриӣ нурҳои рентгени. Дар модда пошхӯриӣ нурҳои 

рентгени аз қонунҳои пошхӯриӣ рӯшнои бо қисми оптики спектр фарқнок 

буданаш дида мешавад. Маълумки, дарозиӣ мавҷи спектр бо тартиби 10
–5

 см 

яъни аз чинакҳои атом (10
–8

см) бисѐр калон буда бо дараҷаи чоруми дарозиӣ 

мавҷи пошхӯранда дар қисми оптики баръакс пропорсионал мебошад. Ин 

осмонро сабз шуда дидашавиашро фаҳмонанда қонуни Релей мебошад. Дар 

соҳаи нурҳои рентгени тартиби чинакҳои атом бо дарозиӣ мавҷ якхила аст. 

Дар ин ҷой қонуни пошхӯри ҳам дигархел мешавад. Пошхӯриӣ нурҳои 

рентгени бо дарозиӣ мавҷ алоқаманд намебошад. Барои омӯхтани хоссаҳои 

нурҳои рентгени Ҷ.Томсон кашонандаи пошхӯри дар таъсири майдони 

электромагнети нурҳои рентгени натиҷаи ҳаракати ҷунбишиӣ электронҳо 

гуфта гирифта, барои коэффисиенти атоми пошхӯри чунин ифодаро таклиф 

кардааст:  

Z
cm

е
а 42

4

3

8
  ,     (14) 

Дар ин ҷо e вa m заряди электрон ва вазнаш, c – суръати рӯшнои. Ба ин ифода 

дароянда тартиб рақами атоми элемент– Z бо адади электронҳои атоми 

нейтрал (бетараф) баробар аст. Ҳамчун дар пеш овадашуда, чинаки a бо 

чинаки рӯй якхила аст.  

Ҳамин тавр карда,  

42

4

3

8

cm

еа 



, 

нисбатро буриши эффективиӣ нурҳои рентгени якто электрон гуфта 

гирифтан мумкин аст. Дар ин e=4,8∙10
–10

; СГСЕq; e/mc=1,760∙10
7
; c=2,997∙10

10
 

см/с қийматҳоро гузошта, буриши эффективи электронро меѐбем. Он гоҳ  

sm
cm

е
а

25

42

4

1057,6
3

8 


 ,     (15) 

Чинаки ин буриши эффективи  

smr 13

0 1057,4  ,     (16) 

Тартиби ин бузургиҳо бо тартиби чинаки классикиӣ электронҳо якхила аст.  

Ҷ.Томсон барои ѐфтани адади электронҳо дар атом ифодаи (14) ро бо 

чунин роҳ тадбиқ кардааст: коэффисиентҳои атомро бо таърифи ифодаи (11) 

мувофиқ  

N

А

р
а


   

буданаш коэффисиенти вазни пошхӯриро аз ифодаи (8.23) меѐбем:  



A

NZ

cm

e
42

4

3

8




 ,     (17) 

Аз ифодаи (14) кор бурда ба чунин соҳиб мешавем:  

А

Z

А
40,01002,61057,6 2325 


 



 .    (18) 

Ифодаи (14) Ҷ.Томсонро дар таҷриба санҷидан ин ифода барои 

элементҳои сабук бисѐр дудурст буданашро исбот кард. Дар таҷрибаҳо 

ѐфташуда / бузурги бо дарозиӣ мавҷ алоқаманд намебошад, қиймати он 

0,20 баробар аст. Ин қийматро ба ифодаи (18) гузоштан:  

А


 40,020,0  yoki 

2

1




А
,    (19) 

яъни, тартиб рақами элементҳои сабук (беғайр аз H) бо ним вазни атом 

баробар буданаш зарур. Дарҳақиқат ин муносибат ба аввали системаи даври 

дуруст шуда мебарояд.  
 

Дарозиӣ мавҷи нурҳои рентгениро ѐфтан. Барои қиймати 

интерференсияи нурҳои рентгени чунин шарт иҷро шуданаш зарур:  
,...3,2,1,sin2  nnd   

Ин ифода ифодаи Вулф-Брегг мебошад. Ин ифода бо 

асоси спектроскопияи нурҳои рентгени гирифта шуда, 

дарозиӣ мавҷи нурҳои рентгениро имконияти бо кунҷи 

бозгашт ѐфтанро медиҳад. Аммо дар ин масофаи d байни 

ҳамвориҳои атоми ҳамсояи кристал маълум буданаш 

зарур аст. Ин масофаро чунин ѐфтан мумкин. Кристалли 

дар шакли куб будаи катаки элемент мавҷуд бошад. Дар 

ин мисол карда кристалли NaCl гирем (нақшаи-19.7). 

Вазни як грамм молекулаи NaCl M=58,584 г. Дар он 

адади молекулаҳои NaCl ба доимиӣ Авогадро (N) баробар аст. Барои ҳамин 

ҳам дар он адади ионҳои Na
+
 вa Cl

–
, 2N мешавад. Катаки элементариӣ 

кристалли NaCl ро санҷем. Структураи ин кристаллроо омӯхтан дар нӯгҳои 

куби элементари молекулаҳои NaCl намебошад, балки ҷойгиршавиӣ ионҳои 

Na
+
 вa Cl

–
 нишон медиҳад. Ҳамин тавр карда, дар 8 катаки куб 8 то ион 

ҷойгир мешавад, аммо ҳар яки нӯгҳо аз сабаби бо 8 то катаки ҳамсоя умуми 

буданаш, бо ҳар як катак 1 то ион мос меояд. Агар дарозиӣ қирраи катак бо d 

баробар бошад, ҳаҷмаш d
3
 мешавад ва дарунаш 2N ионаш буда ҳаҷми пурраи 

як грамм молекула 2Nd
3
 мешавад. Ин ҳаҷм M масса нисбати зичиӣ кристалл 

 баробар. Дар асоси ин шарт, чунинро навиштан мумкин:  
MNd 32  

ѐки  

3

2

1

N

M
d  ,      (20) 

Дар ифодаи (20),  – зичиӣ кристалл.  

Дуруст ѐфтани  барои физикаи атоми ба аҳамияти калон молик аст. 

барои NaCl, dNaCl=2,81400Å. Аз трубкаи рентгени аноди мис кор бурдан 

дарозиӣ мавҷи хати мис (Cu)K :  

 
Нақшаи-19.7 



λ=1,53302(31)∙10
–8

sm 

буданашро ѐфтан мумкин. Аз ин дида шуда истодааст, ки λ ро бо аниқиӣ 

баланд ѐфтан мумкин.  

Заряди муқоисавиӣ электронро ѐфтан. Омӯхтани спектри рентген 

заряди муқоисавиӣ электронро (e/m) ѐфтан имкониятҳои навро дод. Аз 

назарияи дисперсияи электрон, заиф буда электрон ва нурҳои 

рентгениэнергияаш калон будан ҳалат нишондоди шикасташ чунин ѐфта 

мешавад:  

2

2

2
1




m

ne
 ,     (21) 

дар ин n – адади электронҳо дар ҳаҷми см
3
 ва ν – частотаи нурҳои рентгени.  

Адади электронро чунин шарҳ додан мумкин: тартиб рақами атом Z буда 

адади электронҳо дар як моли модда бо NZ баробар, адади бо ҳаҷми 1 см
3 

бошад:  


M

NZ
n  ,     (22) 

Дар ин M – вазни атом. Агар e дар ягонагиҳои электростатики, F – адади 

Фарадей дар ягонагиҳои электромагнети шарҳ дода шуда бошад, он гоҳ 

Ne=Fc мешавад; ν ро бо c/λ иваз карда, аз ифодаҳои (21) вa (22) чунинро 

меѐбем:  
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Дар ирн  1  гуфта ишора карда, e/m ѐфта мешавад:  

2

2
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–1
,    (23) 

Аз ифодаи (20) e/m ро, яъни заряди муқоисавиӣ электронро барои дар 

ягонагиҳои электромагнет ѐфтан  вa дарозиӣ абсалют (доими) мавҷи нурҳои 

рентгениро аниқ донистан зарур аст. Аз ифодаи (23) кор бурда, Берден чунин 

қийматаш e/m-ро ѐфтааст:  
710)3(7601,1/ mce CGSMg

–1
; 

Ин қиймат бо дигар методҳо ѐфташуда қиймат бисѐр наздик аст.  

Хоссаҳои нурҳои рентгени ва корбари аз онҳо. Хоссаҳои физикиӣ 

нурҳои рентгени бо чашм дидашаванда ѐки ҳамчун хоссаҳои нурҳои 

ултрабинафша аст. Нурҳои рентгени ҳам корпускуляр, ҳам ба хоссаҳои мавҷ 

соҳиб аст. Аз бисѐр дидашаванда нурҳо фарқияташ дар ҳамин аст, ки дарозиӣ 

мавҷи нурҳои рентгени бисѐр хурд (=1010
–2

 нм), аммо дарозиӣ мавҷи 

гамма-нурҳо аз дарозиӣ мавҷи нурҳои рентгени ҳам хурд аст. нурҳои рентген 

бо чашм дида намешавад, нурҳои рентгениро ба модда таъсир карданаш 

дониста ва тадқиқ кардан мумкин аст.  

Ба чашм дида нашаванда нурҳои рентгени дар моддаҳои табиӣ кристалл 

ва бо роҳи сунъи тайѐркардашуда прашокҳо афтидан бо чашм дидашаванда 

равшан флуорессенсия пайдо мекунад. Ба фотопластинка таъсир карда, онро 

сиѐҳ мекунад, газҳоро ионнок мекунад. Нурҳои рентгени бо қобиляти 

пурқувва гузарнидан соҳиб, чунки коэффисиенти фурӯбариӣ онҳо хурд аст. 

Фурӯбариӣ нурҳои рентгени зичиӣ модда ва афтидаистода дарозиӣ нури 



мавҷи нури рентген алоқаманд аст. Коэффисиенти фурӯбари бо куби тартиб 

рақами атом пропорсионал ва бо v
3 

баръакс (чаппа) пропорсионал. Аз ҳамин 

сабаб ҳам моддаҳои сабук нисбати моддаҳои вазнин шаффоф башумор 

меравад. Дар трубкаи рентгени байни анод ва катод гузошташуда 

шиддатноки қадар гузаронанда (энергияаш калонмешавд, ѐки нурҳои 

рентгени сахт гуфта мешавад) мешавад. Ин намуд нурҳои рентгени дар 

тиббиѐт (медитсина), металургия, машинасози ва дар дигар соҳаҳои фан-

техника ҷисмҳоро нурнок карда санҷидан корҳо васеъ кор бурда мешавад. 

Барои омӯхтани моддаҳои зия байни анод ва катод U=(100200)кВ 

шидатноки гузошташаванда дастгоҳҳо кор бурда мешавад. Барои мушоҳидаи 

(омухтани) қисмҳои гуногуни бадани одам (инсон) 30-60 кВ шидатнок 

дастгоҳи рентген кор бурда мешавад.  

 

Саволҳои назорати 

1. Пайдо кардани нурҳои рентгениро фаҳмонед. Дарозиӣ мавҷҳо бо 

кадом масофа мешавад?  

2. Пайдо шудани ҷараѐнҳои нурбарориӣ характеристики ва 

тормозшавиро фаҳмонед.  

3. Қонуни Мозли пайвасти байни кадом бузургиҳоро шарҳ медиҳад ва 

аз он кор бурда чи гуна бузургиҳои физикиро ѐфтан мумкин?  

4. Спектрҳои нурбарориӣ рентгени характеристики ва тормозшави аз 

якдигар чи тавр фарқ мекунад? 

5. Спектрҳоро кашида фаҳмонед. 

6. Дифраксияи нурҳои рентгени бо методҳои кадом олимон мушоҳида 

карда шудааст?  

7. Аз дифраксияи нурҳои рентгени кадом бузургиҳо ѐфта шудааст?  

8. Дар модда пошхӯри ва фурӯбариӣ нурҳои рентгениро фаҳмонед.  

9. Эффеки оже даркадом вақт пайдо мешавад?  

10. Дарозиӣ мавҷи хатҳои спектрали нкрҳои рентгени чи тавр ѐфта 

мешавад?  

11. Бо роҳи чинкуниӣ дарозиӣ мавҷи нурҳои рентгени заряди муқоисави 

(e/m) ѐфта шудан аз кадом ифода кор бурда мешавад? 

12. Хусусиятҳои нурҳои рентгени ва соҳаҳои корбариӣ аз онҳоро номбар 

намоед. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЪРЎЗАИ -XI (2 соат) 

Хусусиятҳои асосии ядро. Зинаҳои ривожѐбии физикаи ядро ва заррачаҳои 

элементари. Заряд ва тартиб рақами ядро. Массаи ядро. Ченак ва зичии ядро. 

Ядроҳои изотоп, изобар, изотон, изомер ва «оина». 

Нақша: 

1. Пешгуфтор. Хусусиятҳои асосии ҳаста. 

2. Зинаҳои ривожѐбии физикаи ҳаста ва заррачаҳои элементари. 

3. Таркиби ҳаста.  

4. Боҳамтаъсири ҳаста ба сифати системаи протон ва нейтрон. 

5. Ҳастаи атом ва кашфи он. 

6. Заряд ва тартиб рақами ҳаста. 

7. Массаи ҳаста. 

a. Адади массави. 

b. Воҳиди масса ва энергия дар физикаи ҳаста. 

c. Таносуби масса ва энергия дар микроолам. 

8. Андозаи атом ва ҳаста. 

Пешгуфтор. Хусусиятҳои асосии ҳаста.Физикаи ҳаста ва зарраҳо ѐ бо 

номи физикаи таҳтул-ҳастай низ маълум аст - қисмати хотимавии курси 

физикаи умумӣ - яке аз соҳаҳои ҷавони илми физика мебошад. Аз рӯзи 

пайдоишаш (1-ми марти соли 1896) ин шохаи илми фи-чика ба пешгоҳи илми 

табиатшиносӣ табдил гашт. Аз омӯ-зиши радиоактивияти табий, нурҳои 

радиоактив - нурҳое, ки ҳастаҳои радиоактив меафкананд, оғоз намуда баъдан 

бо омӯзиши таркиб ва сохтори ҳастаи атом (моделҳои ҳаста), ва 

радиоактивияти сунъй ва механизми реаксияҳои ҳастай, ки билохир ба 

экспериментҳо доир ба парешхӯрд ва таъсири мутақобили зарраҳои ҳамгири 

баландэнергая (зарра бо ан-тизарра -электронҳо бо позитронҳо дар 

Каллайдери электро-ий) ва протон бо антипротон (дар Коллайдери калони 

адронӣ) овардаад. Ин таҷрибаҳо имконият фароҳам оварданд, ки доир ба 

мураккабии на танҳо ҳастаҳои атомҳо, балки ба му-раккабии зарраҳои 

таркиби ҳаста - нуклонҳо далелҳои рад-попазир ба вуҷуд оянд, баъдтар 

таъсироти мутақобшш адронй кашф мешавад, ки ба дарки он, ки ҳатто фотон 

хусу-сияти адрониро соҳиб аст ва ба таъсири мутақобили зӯр қобил аст, 

меоварад. Ошкор мешавад, ки таъсири мутақоби-ли электромагнитӣ ва суст ба 

ҳам алоқамандии қавӣ доранд. Ин шохаи илми физика илми табиатшиносиро 

бо консепсия-қои нав ғанӣ гардовда имконияти дарки чуқуртари қонунҳои 

габиатро фароҳам овард. Одатан физжкаи ҳаста ва физикаи чарраҳо, 

энергетикаи ҳастаӣ ва чунин шохаҳои техникиро ба мисли суръатфизоҳо (аз 

суръатфизоҳои электронҳо то суръатфизоҳои ионҳои бисѐрзарядаи вазнин) ва 

техникаи ченгирии нурҳои радиоактивро низ дарбар мегирад. 

Одатан физикаи ҳастаии энергияҳои паст (бо муаммрҳои сохтори ҳаста, 

омӯзиши коҳиши радиоактивй ва тадқиқи реаксияҳои ҳастаии таҳти таъсири 

зарраҳои энергияашон то 200 МэВ ба вуҷуд омада сару кор дорад), 



энергияҳои мобайнӣ (равандҳое, ки дар соҳаи энергияҳои аз 200 МэВ то 1 

ГэВ амалӣ мегарданд) ва энергияҳои балавд (муаммоҳое, ки дар соҳаи 

энергияҳои аз 1 ГэВ зиѐдтар ба вуҷуд меоянд)-ро фарқ мекунанд. Албатга, ин 

тафовут шартист ва вобаста ба таърихи инкшпофи техникаи суръатфизоҳо 

арзи вуҷуд кардааст. Дар физикаи ҳастаии муосир сохтори ҳастаро та-вассути 

зарраҳои баландэнергия меомӯзанд. 

Қисми таркибии ниҳоят фарохи физикаи ҳаста дар соҳаҳои энергияи 

паст, «физикаи нейтрон» ба ҳисоб меравад, ки бо тадқиқи таъсири мутақобили 

нейтронҳои сустгард бо моддаҳо ва реаксияҳои ҳастаӣ бо таъсири нейтронҳо 

машғул мебошад. Соҳаи дигари физикаи ҳаста, бо реаксияҳои ҳастаии 

тавассути ионҳои вазнини дар суръатфизоҳо шито-бѐфта (аз ионҳои 

бисѐрзарядаи ҳастаҳои сабук то уран) ба вуҷуд меоянд), сару кор дорад. Ин 

реаксияҳо на танҳо барои ҳосил кардани атомҳои нави унсурҳои вазнин 

(унсурҳои трансуранй), балки барои таққиқи механизми таъсирк мутақобили 

ҳастаҳои мураккабро байни худ исгифода мешаванд. Самти дигари физикаи 

ҳаста омӯзиши таъсири мутақобили ҳастаҳо бо электронҳо ва фотонҳо 

(реаксияҳои фотоҳастаӣ) мебошад. Кисмҳои номбаршудаи физикаи ҳаста бо 

ҳам пайванданд ва бо ҳадафҳои умумӣ алоқамавданд. 

Реакторҳои ҳастаӣ, ки дар асоси тадкдқоти физикдонони соҳаи физикаи 

ҳаста сохта шуда буданд ва асоси энергетикаи ҳастаиро ташкил мекунанд, 

ҳамчун манбаи тавонои нейтронҳо нақши назаррас доранд. Амали 

гардондани таҷрибаҳои гуногун ва бешумори соҳаҳои физикаи ҳаста ва 

зарраҳоро бе истифодаи ҳисобгиракҳо ҳатто тасаввур кар-дан имконнопазир 

мебошад. Хусусияти хоси таҷрибаҳои муосири физикаи ҳаста ва зарраҳо 

истифодаи сели тавонои нейтронҳо ѐ зарраҳои зарядноки шитобѐфта ѐ 

нурҳои ба-ландэнергияи кайҳонй мебошад, ки имконияти тадқиқи ра-ванду 

падидаҳои ниҳоят нодир ва қайдгирии ҳамзамонаи даҳҳо зарраи маҳсули як 

бархӯрдро фароҳам меорад. Фаро-вонии далелҳои дар як таҷриба 

дасграсшуда, истифодаи компютерҳои зудамали алоқаманд бо таҷҳизоти 

қайдгирро талаб мекунад. 

Бо вучуди он, ки физикаи ҳаста бо ҳалли масъалаҳои фундаменталии 

сохтори материя ва зарраҳои бунѐдӣ сарукор дорад, комѐбиҳои он дар амалия 

ба зуди майдони тадбиқ мѐѐбанд Ақида ва далелҳои ҳангоми омӯзипш 

ҳодисаҳои таҳтулатомӣ ба даст овардаи ин шохаи илми физика тасаввуроти 

моро оид ба табиати ҷаҳони моро иҳота карда, ба кулли. тағйир медиҳанд. 

Консепсияҳои дар физикаи тақтулатомй инкжпоф ѐфта барои фаҳмидани 

муаммоҳои чиѐд, ба мисли роҳҳои пайдоиши унсурҳои кимиѐӣ, манбаи 

шергияи Офтоб, сохтор ва хусусиятҳои ҷирмҳои осмонӣ (еитораҳои нейтронӣ, 

квазарҳо ва ғ). Аз аслиҳаи ҳастаӣ (бомбаҳои атомй, ҳидрогенй, термоҳастаӣ) 

то энергетикаи қастаӣ (нерӯгоҳи барқи атомӣ, дастгоҳҳои энергетикии 

қасгаӣ барои киштиҳои зериобӣ ва кшптиҳои рӯиобии ях-шикан), аз 

бомбаҳои атомию термоҳастай то истифодаи ичотопҳои радиоактив дар 

соҳаҳои гуногуни илм (тиб, био-ногия, геология, химия, археология ва г) ва 

техника, хоҷагии қишлоқ, саноат ва санъат, ҳама маҳсули бевоситаи физикаи 



қаета ва зарраҳо мебошад. Дар асоси устуворияти фапқулоддаи коҳиши 

радиоактивӣ соати фавқуддақиқ со-итн атомӣ) сохта шуд. 

Бе шубҳа метавон тасдиқ кард, ки ҳамзамон бо афзоиши дониши мо оид ба 

ҳаста, соҳаи истифодаи физикаи ҳаста ва зарраҳо то рафт афзоиш меѐбад. Дар 

тӯли таърихи нисбатан кӯтохд худ физикаи ҳаста бо кӯшишу ғайрати 

касношунидаи ҷонфидоѐни илми физика роҳи пурмашаққатро - аз 

тадқиқоти соддаи лабораторй то истифодаи амалии ниҳоят фарохи 

комѐбиҳоаш дар соҳаҳои гуногуни илм ва техника -тай намудааст. 2-ми 

декабри соли 1942 реактори аввалини ҳастай дар ҷаҳон (Ферми, ИМА) - 

олате, ки дар он реаксияи ҳастаии занҷирии идорапазири уран-235 амалй 

гашта буд, ба кор даромад. Сохтмон ва ба кор омода кардани реактори 

ҳастай ба давраи истифодаи саноатии энергияи ҳастай ибти-до гузошт ва 

ҳамзамон, имконияти васеи ба тариқи сунъи ҳосил кардани изотопҳои нави 

унсурҳои радиоактив (ба хусус, (изотопҳои плутоний), ки сӯзишвории 

босамари ҳастаӣ мебошад)- ро фароҳам овард. 

Энергияи ҳангоми рававди порашавии сузишвории ҳастаӣ дар реактор 

хориҷшуда, саранҷом пурра ба энергияи гармо табдил меѐбад. Баъдан, ин 

энергия метавонад бевоси-та истифода шавад ѐ ба навъи дигар, мас., ба 

энергияи электрӣ табдил дода шавад. Қобилияти гармоофарии сӯзишвории 

ҳастаӣ, нисбат ба сӯзишвориҳои оддӣ ҳазорҳо маротиба зиѐдтар мебошад. 

Дар собиқ Иттиҳоди Шӯравй (27.06 1954) нахустин Нерӯгоҳи барқи атомй 

бо тавоноии 5000 кВт ба истифода дода шуд. 

Бо кӯшишу ғайрати олимони мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон, ки аз вахми 

натсистон ба Америка муҳоҷират карда буданд, бомбаи атомӣ сохта мешавад. 

16 июли соли 1945 дар биѐбони минтақаи Ню-Мехико бомбаи атомӣ аз 

санҷиш мегузарад. Соли 1945 шаҳрҳои Херосима (6-ми август) ва Нагасаки (9-

ми август) ҳадафи ду бомбаи атомй гардиданд. 

Тавре ки дар боло қайд кардем, физикаи таҳтулҳаста бо объектҳои андозаашон 

ниҳоят хурд сару кор дорад, ва аз ин хотир, физикаи ҳаста ва физикаи 

зарраҳои бунѐдиро ба ҳам мутгахдд месозад. Ин соҳаҳои илми физика 

умумиятҳои зиѐде доранд ва онҳоро ба қисматҳои алоҳида ва мустақил. ҷудо 

кардан нодуруст мебуд. 

Даврҳои ривочи физикаи ҳаста. Фани физикаи ҳаста ва заррахои 

элементари нисбатан ба дигар қисмхои физикаи умумий ѐш ва бисъѐр ба 

суръати калон ривоч ѐфта истодаги Фан мебошад. Муваффақиятхои, 

натичахои ривочи фани физикаи ҳаста дар хама сохахои хочагии халқ 

истифода бурда истодааст. Масалан ба мақсадхои ҳарбий энергетика, дар 

фанхои геология, химия, биология, медицина, техника ва ба корхои илмий, 

хочагии қишлоқ истифода бурдан руз то руз бисьѐр шуда истодааст, ин тавр 

холат фани физикаи ҳастаро чукуртар ѐд гирифтан, омухтан даркор 

будагешро талаб мекунад. Дар фани физикаи ҳаста ба ходисахои макродунѐ 

шуносон мешавем, физикаи ҳаста сохиби ҳастахои атомро, хоссахои 

қуввахои ҳаставиро, дар вақти табдилот дигаргун шудани ҳастахоро, 

реакцияхои ҳаставиро, бахамтаъсири нурхои ҳаставиро ба моддахо меомузад. 

Дар соли 1896 физиги Франция Анри Беккерель хоссаи радиоактиви 



элементи уранро ихтиро кард, яъни якумин маротиба ходисаи 

радиоактивиятро кашф кард. Дар соли 1898 Мария Кюри ва Пьер Кюри 

элементхои радиоактиви радий – Ra ва полоний – Po ро ихтиро кардан. 

Резерфорд нурхои элементхои радиоактиви баровардагиро дар майдони 

магнити омухта, ин нурхо аз се хел нурхо иборат будагешро нишон дод. Ин 

нурхо α,β,γ нурхо гуфта номида шуд. Резерфорд пошхури α-заррахоро дар 

тачриба омухта дар маркази атом размераш 10
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см будаги ҳаста будагешро 

нишон дод. 

Дар соли 1919 Резерфорд бо ѐрии λ – заррахоро бўлак шудагешро дар 

тачриба нишон дод. Бо ин тавр тачриба Резерфорд якумин маротиба 

реакцияи ҳаставиро хосил кард: 

Дар ин реакция аз ҳаста зарядаш мусбат будаги ва массааш аз массаи 

электрон 1836 маротиба калон будаги зарра – (протон) баромадагешро дар 

тачриба нишон дод. Демак, дар таркиби хар як ҳаста ҳастаи гидроген мавжуд 

мебошад. Ин ҳастаи гидрогенро протон гуфта номидан ва Р – ҳарф кати 

ифода кардан. Дар соли 1930 олимхо Боте ва Беккер ҳастаи велиллиро бо 

ѐрии λ – зарра бомбардимон карданд, дар ин вақт аз ҳаста қобилияти 

гузарониаш калон будаги нурхоро баромадагешро нишон доданд. Ин тавр 

нурхо j – нурхо мебошанд. Дар соли 1932 олим Чадвик дар даруни ҳаста 

массааш ба массаи протон наздик будаги зарра нейтрон мавжуд будагешро 

исбот кард, баъд аз ин кашфиѐт Гейзенберг ва Иваненко ҳаста аз протон ва 

нейтрон ташкил ѐфтаги система гуфтаги гипотезаро таклиф кардан.  

Таркиби ҳаста. Адади протонхо заряди ҳастаро нишон медихад. 

Яъни заряди ҳаста ба Ze – формула муайян карда мешавад. Z – адади 

протонхо дар ҳаста, е – заряди электрон (е=1,6·10
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), Z – рақами тартиби 

элемент дар чадвали Менделеев. Адади массаи ѐки вазни атома бо харфи А 

ифода карда мешавад.  

А=Z+N 

Дар ин формула Z – адади протонро дар ҳаста, N – адади нейтронхо 

дар ҳаста, А – массаи ҳаста. 

Протонхо заряди мусбат, заряди нейтрон ба нол баробар аст, яъни 

нейтрон зарраи безаряд нейтрал. Ҳастаи радиоактив аз холати ангехта ба 

холати поѐнтарин энергетики гузаштани худ альфа – зарра (ҳастаи атоми 

гелий), бета–зарра (электрон, позитрон) ѐки гамма-квант (табиий 

электромагнити) меафканад. Акнун савол пайдо шудки, дар ҳаста протон ва 

нейтронхоро медоштаги кувва чи тавр нейтрон зарраи нейтрал мебошад, 

барои хамин хам ин кувва кувваи электрики шуда наметаводан. Ин куввахо 

куввахои ҳаставии мебошад. Акнун хоссахои ин куввахои муайян кардан 

омухтан даркор шуд.  

Кашф шудани нейтрон дар ривочи физикаи ҳаста даври навро кушод. 

Дар охири соли 1932 дар таркиби нурхои космики позитрон мавчуд будагеш 

муайян карда шуд. Массаи позитрон ба массаи электрон баробар аст, лекин 

зарядаш мусбат (е
+
). Назарияи мавчуд будани позитрон аз тарафи Дирак 

гуфта шуда буд. Спектрхои ва заррахо яхлит будагеш нишон дода шуд. 

Энергияи миѐнаи электронхо аз энергияи табдилоти ҳастахо хурд мебошад. 



Барои фахмондани яхлит будани в- спектр Паули гипотезаи мавчуд будани 

боз як зарраи нейтрал нейтриноро таклиф кард. Дар вақти в- табдилоти 

ҳастахо нейтрино хам як қисми энергияро гирифта мераванд. Баъд аз 20 сол 

ин гипотеза дар тачриба тасдиқ шуд. Дар фахмондани в- кохиш ферми кувваи 

нав кувваи в- кохиш будагешро таклиф кард – ин тавр ба хам таъсирро, ба 

хам таъсири кувва гуфта номинанд. Ин тавр Бахам таъсир в- кохишро бо 

вучуд меорад, яъне 

Боҳамтаъсири ҳаста ба сифати системаи протон ва нейтрон. 

Дар даруни ҳаста будани N ва Р хар дуяш кати нуклонхо гуфта номида 

мешавад. Ин тавр куввахои ҳастаи N ва Р – ро электрон нейтрино чуфти 

заррахоро алиш кардагешонба хосил мешавад. Олим Тамм нишон додки ин 

куввахои ҳастави бисѐр суст Буда мустахками ҳастахоро нигохдошта 

наметавонад. Дар соли 1938 дар иттифоқи нурхои космики заррахо ѐфт 

шуданд Ки, ин заррахоро М мезонхо гуфта номинанд. Бахам таъсири М 

мезонхо ба заррахои ҳастави суст мебошад. 

Дар соли 1947 Пауэлл дар таркиби нурхои космики ҳаста актив 

заррахо – П – мезонхо мавчуд будагешро нишон дод. Массаи М – мезонхо ба 

200 ме баробар аст. Дар асоси мавчуд будани куввахои ҳастави дар байни 

нуклонхо будаги бахамтаъсир майдони  куввахои ҳастави кати ичро мешавад. 

Квантхои ин майдони куввахои ҳастави П – мезонхо мебошад. Омухтани 

Бахам таъсири байни нуклонхо баъд аз кашф кардани методхои тезкунандат 

заррахоро кор карда буромаданд боз ривоч ѐфт. Тез карда шудаги протонхо 

кати ҳастахо бомбардимон кардаги вақтба чараѐнхои бўлак шудани 

(расцепление) ҳастахоро дидан мумкин аст. Асбобхои тезкунандаи заррахоба 

электронхо, алфа заррахо, нейтронхо ва дигар заррахо тез карда мешавад. 

Ҳастаи атом ва кашфи он. Физикаи классики дар асоси чандин 

таҷрибаҳои хеле намоѐн арзи вуҷуд кард. Дар қатори он таҷрибаҳо ҷои 

махсусро таҷрибаҳои Г. Кавендиш, Ш. Кулон ва М. Фарадей ишғол 

мекунанд. Дар ин таҷрибаҳо қонунҳои    таъсири, мутақобили    ҷозибавӣ    

ва    электромагнитии    ҷисмҳои макроскопӣ муқаррар карда шуданд. 

Аммо, технология (тарз ва усулҳои гузаронидан) - и таҷрибаҳои Г. 

Кавендиш, Ш. Кулон ва М. Фарадей дар олами микрофизика, бинобар ниҳоят 

хурд будани андозаҳои объектҳо, қобили истифода намебошад. 

Усули нави тадқиқи системаҳои микрооламро Э. Резерфорд пепшиҳод 

мекунад. Дар расм тарқи таҷрибаҳои Резерфорд инъикос ѐфтааст (аз ин 

тернет). 

 
Расми-1. Таҷрибаҳои Резерфорд 



Моҳияти усули   Резерфорд дар тадкиқи тақсимоти кунҷии алфа-зарраҳои 

а» варақаҳои тиллоӣ парешхӯрда буд. Мақсади таҷриба дар муайян кардани 

сохтори дохилии атом буд. Резерфорд дар: асоси модели сайѐравӣ ва 

натиҷаҳои таҷрибаҳояш ба хулосае меояд, ки буриши босамари парешхурди 

алфа-зарра (заряди алфа-зарра ба 2е (е-заряди электрон) баробар аст) д а р  

а т о м      бо кунҷи парешхӯрд ( )     бо ифодаи зерин алоқаманд мебошад: 

дар системаи СГС 

дар СИ (1) 

Дар ин ҷо собити Кулон, 0- собити э л е к т р и    ѐ 

нуфузпазирии  диэлектрии  вакуум, Zа ва ZAu муофиқан заряди атоми алфа-

зарра ва ҳастаи тилло,   dΩ-кунжи фазоӣ. 

Буриши босамарро чун нисбати адади зарраҳои  ба  кунжи додашуда 

парешхӯрда (dN)-ро ба адади зарраҳои 

афтанда (N) низ қабул кардан мумкин аст. Агар марказҳои 

парешдиҳанда (ҳастаҳо) дар 1 см
3
 n-то бошанд он гоҳ: 

(2) 

мешавад. Ҳамин аст формулаи Резерфорд, ки онро дар тажриба ба осонӣ 

санчидан мумкин мебошад. 

Конуни тақсимоти (2) танҳо ҳамон вақт ҷой дорад, ки 

 
хтори дохилии ҳастаҳоро гузаронидан мумкин мегардад. Дар ҳақиқат, 

натиҷаи аниқтар оиди андозаҳои ҳастаҳои атомҳо дар таҷрибаҳои баъдина 



аз омӯзиши раванди парешхӯрди электронҳо дар ҳастаҳо ба даст оварда 

шуда буданд. Ошкор карда шуд, ки радиуси ҳаста бо афзудани адади 

массавӣ А (ҷамъи адади протонҳо ва нейтронҳо дар ҳаста) меафзояд ва ба 

таносуби: 

     (3) 

хуб мувофиқат мекунад. 

Ҳастаи атом-қисми марказии атом мебошад, ки аз протону нейтрон 

иборат аст. Тавре ки дар боло қайд карда будем,   ҳастаи   атом   аз   тарафи 

Резерфорд   соли. 1911, хангоми тадқиқи раванди парешхӯрди алфа-

зарраҳои изотопи радиоактив ва таҳлили натиҷаҳои тақсимоти кунҷии 

онҳо, кашф карда буд. У маълум мекунад, ки дар дохили атом, аниқтараш 

дар маркази атом, ҳастаи хурдакаки мусбат заряднок ҷой гирифтааст ва 

анқариб тамоми массаи атом дар он мутамарказонида шудааст. Таҳқиқи 

атоми соддатарин - атоми унсури ҳидроген ошкор кард, ки дар 

маркази он зарраи заряди электрикиаш мусбат ва қимати 

ададиаш ба заряди электрон (1,6-10
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Кл) баробар ҷойгир аст. Баъдтар он 

зарра номи протонро мегирад. Ба зуди ошкор карда шуд, ки протонҳо ба 

таркиби кулли ҳастаҳо дохиланд. Танҳо пас аз кашфи нейтрон (Чедвиг, 

соли 1932) маълум гашт, ки ҳаста аз нейтрону протон таркиб ѐфтааст 

(соли 1932, Д.Д. Иваненко, В. Ҳейзенберг). Ҳамин тариқ 

ҳама  ҳастаҳои  атомҳои  унсурҳои  кимиѐӣ     аз  протону нейтронҳо 

таркиб ѐфтаанд. Протону нейтрон ба яқдигар ҳам монанданду ҳам тафовут 

доранд. 

Заряд ва тартиб рақами ҳаста. Адади протонҳои ҳаста-Z заряди элек- 

трикии ҳаста ѐ рақами тартибии унсур ва ҷои онро дар сис- 

темаи даврии унсурҳо, инчунин адади электронҳои атойи 

нейтралро муайян мекунад. Аз формулаи (2) хулосае мебарояд, ки агар 

ҳангоми таҷриба ҳамаи параметрҳои таркиби ин формуларо ғайр аз кунҷи 

парешхӯрд, бетағйир гузорем, яъне тақсимоти кунҷии алфа-зарраҳои 

парешхӯрдаро тадқиқ кунем, он гоҳ: 

(4) 

мешавад. 

Санҷиши таҷрибавии ин хулоса дуруст будани пешбинии назариявиро 

исбот кард (ҷадвали 1). 

Ҷадвали 1 Парешхӯрдиалфа-зарраҳо аз варақаи тиллои 
 



Адади алфа-зарраҳои дар таҳти кунчӣ додашуда парешхӯрдаро қайд 

карда заряди ҳастаи парешдиҳандаро низ аз формулаи (2) муайян кардан 

мумкин аст. 

(5) 

Ин ифода аз тарафи Джеймс Чедвиг соли 1920 дар таҷриба санҷида шуд. 

Натиҷаҳои таҷрибаи Чедвиг бахши-да ба муайян кардани заряда ҳастаи 

атоми баъзе унсурҳо нишон дод, ки Z-рақами тартибии унсур дар 

ҷадвали Д.И. Менделеев мебошад. Ҳамин тариқ, дурустии форму-лаи 

Резерфорд ва ҳамаи он хулосаҳои, ки аз таҷрибаҳои ӯ баромаданд, исбот 

шуд. 

Бори нахуст заряди ҳастаро шогирди Резерфорд Ҷ.Чедвиг муайян карда 

буд. Дар миѐнаҳои соли 1913, чандин сол пеш аз пайдоиши механикаи квантӣ-

назарияи сохтори атом, шогирди дигари Резерфорд Ҳ. Мозли қонунеро кашф 

мекунад, ки басомади хати тайфиро бо рақами тар-тибии унсури ҳамин 

хатро афканда алоқаманд мекунад: 

(6) 

Ин ҷо А ва а собитҳоеанд, ки мувофиқан ба серия ва хати тайфӣ 

вобастаанд. 

Қонуни Мозли барои муқаррар намудани рақами тар-тибии дурусти 

унсурҳоро дар ҷадвали даврии Менделеев роли ниҳоят бузург бозид. 

Ҷойгиршавии унсурҳо дар ҷадвал, ки ба массаи атомй ва хосиятҳои 

кимиѐии унсурҳо асос ѐфта буд, на дар ҳама мавридҳо боварибахш менамуд. 

Масалан, дар қисматҳои алоҳидаи ҷадвал ҷойҳои холй (ҷойҳои унсурҳои 

ҳоло кашфнашуда) ба назар мерасиданд; унсурҳои аргон - калий, кобалт - 

никел ва теллур - йод ба қонуни зиѐдшавии массаи атомҳо аз рӯи хосиятҳои 

ки-миѐиашон аз 58 то 70 унсурҳои нодирзамин - лантандцҳо), ки хосиятҳои 

кимиѐиашон тафовути ночизе дошту массаи атомиашон бо саҳеҳияти лозимӣ 

маълум набуд дар вуҷуди муҳаққиқон шубҳаи одилонае меангехт. 

Қонуни Мозли ҳамаи ин душвориҳою шубҳаҳоро барта-раф кард. Зиѐда аз 

ин муқаррар кард, ки байни ҳқдрогену уран бояд 92 унсур мавҷуд бошад. Бо 

ҳамин, ин қонун адади аниқи унсурҳоро муайян ва ҳамзамон шумораи 

унсурҳои ҳанӯз кашфнашударо пешгӯӣ кард. Аз ҳамин лаҳза аҳамияти массаи 

атомӣ, ки дар физикаву кимиѐ ва умуман дар ҷаҳони унсурҳо аз замони 

назарияи атомии Далтон ҳукмфармо буд, коста шуда ҷои онро рақами тартибӣ 

ѐ заряди ҳастаи атом ѐ адади электронҳои атоми нейтрал мегирад. 

Қонуни Мозли ба шарҳи моҳияти ҳодисаи изотопия, ки ба ҳамин қарибй 

(с.1913) аз тарафи Фредерик Содди (1877-1956, физикдон ва кимиѐгари 

англис) кашф карда буд, равшанй андохт. 

Массаи ҳаста. Дар қатори заряд (Z), масса (М, ҳангоми сухан дар 

бораи зарраи алоҳида рафтан барои масса ишорати m-ро истифода 

мебарем) яке аз тавсифҳои муҳимтарини ҳаста мебошад. Ҳастаи адади 

массавиаш ѐ адади нуклонҳояш А (А = Z + N) дар таркибаш Z-протону N-



нейтрони бо ҳам алоқаманд дорад. Энергияи пурраи ҳаста Ех бо таносуби 

зайл алоқаманд мебошад: 

     (7) 

Аз нуқтаи назари физикаи классикй массаи ҳаста бояд ба ҳосили ҷамъи 

массаҳои Z-протону (Zmр) N-нейтрон (Nmn) баробар бошад: 

   (8) 

Ин ҷо mр - массаи протон асту mn- массаи нейтрон. Ин бузургиҳо дар 

таҷриба ниҳоят саҳеҳ муайян карда шуда-анд.Пас бо ѐрии фармулаи (8) 

муайян кардани массаи ҳаста ҳеҷгуна душворие надорад. Аммо қимати массе, 

ки бо ин роҳ ҳисобукитоб карда мешавад. 

Массаи ҳаста дар ҳолати ангехта нисбат ба массаи ҳаста дар ҳолати 

асосӣ ба бузургии 

 
зиѐдтар аст. Энергия (масса)-и оромиши ҳаста ба ҳолати ҳаракати ҳастаи 

кулл вобаста намебошад. 

Адади массавӣ. Дар физикаи ҳаста ва зарраҳо ней-трону протонро дар 

якҷоягӣ нуклон меноманд. Истилоҳи нуклон маънои «зарраи ҳастаӣ»-ро 

дорад. Дар равандҳои дилхоҳи ҳастай (реаксияҳои ҳастаӣ, коҳиши ҳаста, 

радио-активияти табиию сунъӣ ва ғ.) ба истиснои реаксияҳо бо тавлиди 

антизарраҳо, адади нуклонҳо тағйир намеѐбад (қонуни бақои адади 

нуклонҳо). Ҳангоми тавсифи ҳастаҳои атомҳо ишораҳои зерин истифода 

мешаванд: Z- адади протонҳо; N- адади нейтронҳо; А = Z+N ѐ адади умумии 

нуклонҳои ҳаста - адади массавй. 

Ҳастаҳое ки Z-и якхела доранду А-ҳои гуногун (яъне адади 

нейтронҳояшон N = А-Z-ашон гуногун) - изотопҳо номида мешаванду 

ҳастаҳои N-и якхела дошта - изотонҳо. Ҳастаҳо бо А-и якхелаю Z-и 

гуногун - изобарҳо ном гирифтаанд. 

Ҳамин   тариқ,   ҳастаи   ҳама   атомҳо   аз   протонҳову нейтронҳо таркиб 

ѐфтааст. 

Воҳиди масса ва энергия дар физикаи ҳаста. Дар физикаи атому ҳаста ба 

сифати воҳиди массаи ҳаста (ѐ атом), воҳиди ғайрисистемаи «воҳиди атомии 

масса» ѐ ишораташ «ВАМ» истифода мешавад (соли 1961 аз тарафи Иттиҳоди 

байналмилалии оид ба физикаи соф ва амалӣ (ИЮПАП - ихтисораи ибораи 

англисии Intеrnаtiоnаl Union of Pure and Applied Physiks - IUPAP тасдиқ 

гардидааст): 

1 ВАМ ба дувоздаҳяки массаи изотопи карбони адади массавиаш 12 

баробар аст ва бо воҳидҳои дигари масса ва энергия ин тавр алоқаманди 

дорад: 1 ВАМ=(1/12)М12с=(1/12)12/NAv= 1,66057∙10
-27

кг = 1,49∙10
-3

 эрг/с
2
 = 

1,49∙10
-10

 Ҷ/с
2
 = 9,3151∙10

8
 эВ/с

2
 = 931,5 МэВ/с

2
. 

 
Воҳиди дигари ниҳоят муҳими энергия - электронволг 

(эВ) истифода мешавад. Он ба энергияе баробар аст, ки ба ; 



он электрон ҳангоми гузаштанаш аз майдони электрии  

фаркр потенсиалҳряш

 

1 волт соҳиб мешавад.' 

аст. Массаи  мувофиқ меояд. 

Таносуби масса ва энергия дар микроолам. Мувофиқи ақвдаи Эйнштейн 

алоқаи байни энергия (Е) ва массаи зарра-ҳо (m) бо ифодаи зерин муайян 

карда мешавад: Е = mс
2
. Ин ифода формулаи Эйнштейн ном дорад ва 

қонуни робитаи мутақобили масса ва энергия ѐ қонуни муодилбуд (эквива-

лентият)-и энергияву массаро ифода мекунад. Ба сифати за-риби мутаносибй 

квадрати суръати вакуумии рӯшной с
2
 = 9-10

16
 м

2
/с

2
 хизмат мекунад. 

Тавассути формулаи Эйнштейн таносуби воҳидҳои энергия ва массаро барои 

системаҳои гунгун ҳисоб кардан мумкин аст. Мас., массаи 1 кг ба 9·10
16 

Ҷ 

мувофиқ меояд. 

Дар физикаи классикӣ ақидае ҳукмфармо буд, ки мувофиқи он массаи 

ҷисмро тағйирнопазир мепиндоштанд (қонуни бақои масса). Мафҳуми масса 

дар назарияи махсуси нисбияти Эйнштейн, ки ҳаракати ҷисмҳо (ѐ зарраҳо)-и 

суръаташон ниҳоят калон ( , суръати зарра ҳамчени суръати вакуумии 

рӯшной)-ро муоина мекунад, маънои чуқуртарро соҳиб гашт. Дар 

механикае, ки ингуна суръатҳоро муоина мекунад ва механикаи релативӣ 

ном дорад, алоқаи байни импулс ва суръат бо таносуби: 

        (9) 

муайян карда мешавад. Дар мавриди суръатҳои  ин таносуб ба 

формулаи классикии Р = т  мубаддал мегардад. Бузургии m0-ро массаи 

оромиш меноманд яъне - мас-саи зарраи ором — массаи зарра дар системаи 

сарҳисобе, ки зарра нисбат ба он беҳаракат мебошад. Аз ин ифода бар-

меояд, ки массаву суръат низ бо ифодаи 

   (10) 

муайян карда мешавад, яъне бо мурури афзудани суръат массаи зарра низ 

меафзояд. Дар механикаи релативӣ таърифҳои масса мувофиқи таносубҳои 

Ғ=mа ва Р=т  муодил (эквивалент) нестанд, чунки шитоб ва қувваи онро 

офарида имконияти ба ҳам параллел буданро гум мекунанд ва масса ба самти 

суръат вобаста мегардад. Мувофиқи на-зарияи нисби массаи зарра ба 

энергияи пурраи он мувофиқи таносуби 

(11) 

алоқаманд мебошад. Массаи m0 - энергияи дохилии зарраро муайян мекунад 

ва энергияи оромиш номида мешавад. 

(12) 

Ҳамин тариқ, масса ҳамеша бо энергия алоқаманд ме-бошад ва баракс. 

Аз ҳамин хотир, дар механикаи релативӣ қонунҳои бақои масса ва энергия ба 

алоҳидагӣ истифода намешаванд. Онҳо ба як қонуни умумй - қонуни бақои 

энергияи пурра, ки энергияи оромишро низ дар бар меги-рад, муттаҳид 

карда шудаанд. 



Ҳангоми ба бузургии  тағйир ѐфтани энергияи ин ѐ он система ѐ 

зарраи атомӣ массаи он, мувофиқи таносуби Эйнштейн, ба бузургии 

= /с
2
 тағйир меѐбад. Маса-лан, агар дар ибтидо зарраи ороми 

массааш m0-ро бо суръати  ба ҳаракат орем, он гоҳ энергияи пурраи он (Е) 

аз энергияи оромиши он (Ео=m0с
2
 ) ба бузургии энергияи кинетикӣ (Ек) 

зиѐдтар мешавад: 

(13) 

Ҳамзамон, массаи зарра низ ба бузургии меафзояд ва ба  

(14) 

баробар мешавад ва массаи релативии зарра ном дорад. Ҳамин тариқ, байни 

энергия пурра ва масса релативи зарра хдмеша таносуби зайл ҷой дорад: 

(15) 

Барои энергияи кинетикии зарраи релативи аз ифодаи (13) ҳосил 

мекунем: 

(16) 

Ин ҷо  ҳангоми  будан (16) ба формулаи классикии 

(17) 

мубаддал мешавад. Ифодаи 16-ро дар мавриди  ИСтифода бурдан 

мебояд. Агар  бошад, истифодаи ифо-даи (17) кофист. Одатан алоқаи 

байни энергияи пурра ва энергияи оромишро тавассути таносуби 

(18) 

муайян мекунанд. Ин таносубро ба осонӣ аз ифодаи (11) ҳосил кардан 

мумкин аст, агар ба сифати импулс импулси релативии зарра 

 (19) 

гузошта шавад, ин ҷо  (барои ин ифодаи (11)-ро ба квадрат 

мебардорем ва пас аз баъзе дигаргуниҳо ҳосил ме- 

    (20) 

Фарқи байни энергаяи пурра ва энергияи оромиши зарра энергияи 

кинетикии релативиро медиҳад: 

       (21) 

Аз муқоисаи ифодаҳои (11) ва (21) мо алоқаи байни энергияи кинетикӣ 

ва импулси релативиро ҳосил мекунем: 

       (22) 

Дар ҳолати Ек < Ео   будан ифодаи (18) ба формулаи классикии 

                  (23) 



табдил меѐбад. 

Аз муоинаи таиосуби (20) ба хулосаи хеле муҳим мео-см: энергияи 

пурраи зарраи ором (суръташт  = 0 ѐ импулсаш Р=0)-и массаи оромиаш т0 

ба 

(24) 

баробар асту барои зарраи бе массаи оромиш ( mо= 0) вале дорои импулси Р 

     (25) 

яъне дар ин маврид энергияи пурра на ба квадрати импулс, балки ба дараҷаи 

яки он мутаносиб мебошад. 

Дар мавриди мураккаб будани зарра, яъне аз якчанд зарра, ба мисли 

ҳастаи атом, ки аз нуклонҳо иборат аст, сохта шуда бошад, онгоҳ энергияи 

оромиши он, мебояд, ба ҳолатҳои ҳаракати зарраҳои дохилии он вобаста 

бошад. Аз ин хотир, энергияи оромиши зарраи мураккаб бо ҳаракатҳои 

дохилии зарраҳояш муайян карда мешавад. Ҳар қадар энергияи ҳаракати 

зарраҳои дохилӣ зиѐд бошад, хдмон қадар энергияи оромиши зарраи том 

зиѐдтар меша-вад. Ҳамзамон, массаи оромиши зарраи мураккаб мутано-

сибан ба энергияи оромишаш меафзояд:   m0 = Е0/с
2
. 

Андозаи атом ва ҳаста. Тасаввуроти нахустинро оид ба андо-заи ҳастаи 

атом, ҳанӯз Резерфорд (соли 1911) дар асоси таҳлили натиҷаҳои 

таҷрибаҳояш доир ба омӯзиши парешхӯрди алфа-зарраҳо аз варақаҳои 

металӣ, пешниҳод карда буд. Барои маънидод кардани ин натиҷаҳо Резер-

фордро лозим омад, ки модели сайѐравии атомро (дар маркази ҳар як атом 

кураи мусбатзарядноки соҳиби қариб та-моми массаи атому андозааш 

тақрибан (10
-12

 ÷10
-13

) см ҷойгар шуда (монанди Офтоб) дар атрофи он, 

дар масофаҳои тақрибан 10
-8
 см дар мадорҳои собит бо таъсири қувваҳои 

электрӣ электронҳои сабуки зарящашон манфӣ (мисли сайѐраҳо) ҳаракат 

мекунанд) пешниҳод кунад. Аммо ҳаста сарҳади возеҳ надорад ва ҳам зичии 

заряд ва ҳам зи-чии моддаи ҳастаӣ дар қарибиҳои сатҳи ҳаста на яку якбо-ра, 

балки оҳиста-оҳиста кам мешаванд. 

 
Расми 2. Тақсимоти радиусии зичии заряд барои ҳастаҳои гуногун (а) ва 

тақсимоти зичии моддаи ҳастаӣ (б). 

Ин ҷо зичии заряд (а) ва зичии моддаи ҳастай ва зичии қабати сатҳӣ (t), 

ки дар он зичии моддаи ҳастаӣ дар марказй ҳаста аз 90% то ба 10% қимати 



худ кам мешавад, ипъикос ѐфтаанд. Ин қабат бо t ишора шудааст ва барои 

қастаҳои гуногун тақрибан як хел буда ба 2,4 - 2,5 Фм ба-робар аст. Ба 

ибораи дигар, бузургии аз қимати 0,9 то 0,1 барои ҳама ҳастаҳо дар ҳамон як 

фосила (t (2,4 - 2.5) Фм) мемонад. Иловатан, аз расми 2а бармеояд, ки 

ҳангоми ба соҳаи ҳастаҳои сабук гузаштан (ѐ кам шудани адади иуклонҳо) 

соҳаи  то рафт танг шуда, барои хдстаҳои сабуктарин (А< 12) аз 

байн меравад. 

Ҳозир илми физикаи ҳаста тақсимоти заряд - радиуси тектрп ѐрадиуси 

кулони ва тақсимоти зичии модцаи ҳастаӣ радиуси нуклопи ѐрадиуси массавп 

(тақсимоти нейтронӣ ва тақсимоти протонӣ)-ро (тавассути усули парешхӯрди 

шектронҳои тезгарди дарозии мавҷи дебройлиашон ҳамчени андозаҳои 

ҳаста) хеле дақиқ ошкор кардааст. 

Дар расми 2 тақсимоти радиусии зичии заряд барои ҳастаҳои гуногун (а) 

инъикос ѐфтааст. Тавре ки аз расм бармеояд, дар тақриби аввал дар ҳастаҳои 

вазнин зичии заряд дар соҳаҳои дохилии ҳаста собит мебошад ва дар қабати 

нисбатан тунуки наздикиҳои сатҳ, ки «қабати сатҳп» ном гирифтааст, кам 

шуда ба еифр майл мекунад. 

Тақсимоти нейтронҳою протонҳо дар ҳаста ба ҳамдигар наздиканд, ва 

умуман, тақсимоти радиусии модцаи ҳастай амалан вобастагии радиусии 

зарҳаста такрор мекунад (расми 2б). 

Барои тақсимоти радиусии зичии моддаи ҳастай, дар тақриби 

соддатарин, формулаи тақсимоти дупараметрии Ферми мебошад, ки шакли 

зеринро дорад: 

(26) 

Ин ҷо а - параметри диффузияпазирии ҳаста, ки суръати кам шудани 

зарҳаста (бо мурури кам шудани масофа аз маркази ҳаста) нишон медиҳад, 

бо ғафсии қабати сатҳӣ t бо таносуби t; 4,4 алоқаманд аст ва тақрибан ба 

0,55 Фм баробар мебошад. 

Баски ғафсии қабати сатҳӣ нисбат ба андозаи ҳаста на-зарногир нест, 

лозим меояд, ки мо ба он ки радиуси ҳаста гуфта чиро дар назар дорем?, 

равшанӣ андозем. Радиуси ҳаста гуфта масофа (R)-ро аз маркази он то 

нуқтаеро меноманд, ки дар он зичп нисбат ба зичп дар марказ ду лшро-тиб 

кам мешавад (ниг. расми 2б) 

Бояд таъкид кунем, ки мафҳуми радиуси ҳаста дар мав-риди сипеҳрй 

(сферический)) будани он мавриди истифода мебошад. Ҳастаҳои дар расми 2 

омада маҳз ҳамингуна шакл доранд. Тавре ки таҷрибаҳо ошкор кардаанд, 

акса-рияти ҳастаҳо шакли сипеҳрӣ надоранд, лекин ин ғайрисипеҳрӣ он 

қадар бузург нест ва дар тақриби аввал онро ба назар нагирифтан мумкин 

мебошад. Аз ин хотир, мафҳуми «радуси ҳасга» барои кулли ҳастаҳо 

истифода ме-шавад. Умуман, ҳастаҳо аз рӯи шаклашон ѐ эллипсоидҳои 

андаке кашхӯрда (вытянутые) ѐ пахшхӯрдаи (сплюснутые) симметрияи 

меҳварй (аксиально) доштаро мемонанд. 

Аз назари тадқиқи сохтори ҳаста, ҳам тақсимоти ней-трон ва ҳам 

тақсимоти протон дар ҳаста аҳамияти назаррас дорад. Маълум гашт, ки 



радиуси нейтронии ҳастаи тақри-бан ба 0,14 см
2
 нисбат ба радиуси 

протониаш зиѐдтар аст. 

Аз вобастагии энергияи бандшпи ҳаста (оиди ин бузургй сухан дар 

пеш аст) ба ададй массавӣ (ѐ адади нуклонҳо) ва натиҷаҳои таҷрибаҳо бо 

истифодаи тарзҳои муайян кардани андозаи ҳаста бармеояд, ки андозаи 

ҳаста R бо мурури афзудани адади массавӣ мутаносибан ба А
1/3 

меафзояд. 

Пас, бо фарзи он ки ҳаста сипеҳршакл мебошад (ба истиснои ҳастаҳои 

сабук). радиуси ҳастаро ин тавр ифода кардан мумкин аст: 

(27) 

Муқоиса бо натиҷаҳои таҷриба барои r0 - (андозаи соҳаеро муайян 

мекунад, ки онро як нуклони таркиби ҳаста ишғол мекунад) қимати зайлро 

медиҳад: 

(28) 

Аз ифодаи 27 ва 28 бармеояд, ки зичии ҳастаҳои гуногун тақрибан як 

хел буда ба 0,17 нуклон/ Фм
3
 3 • 10

14 
г/см

3
 баробар аст. 

 

Саволҳои назорати: 

1. Хусусиятҳои асосии ҳаста кадомҳоянд? 

2. Зинаҳои ривожѐбии физикаи ҳаста ва заррачаҳои элементари.  

3. Ба ташкилдиҳандаи асосии таркиби ҳастаро кадом зарраҳо ташкил 

медиҳанд? 

4. Боҳамтаъсири ҳаста ба сифати системаи протон ва нейтрон. 

5. Тажрибаи Резерфордро шарҳ диҳед. 

6. Ҳастаи атом ва кашфи он. 

7. Усулҳои муайян намудани заряд ва тартиб рақами ҳаста. 

8. Муайян намудани массаи ҳаста. 

9. Воҳидҳои масса ва энергия дар физикаи ҳаста. 

10. Таносуби масса ва энергия дар микроолам чи тавр аст? 

11. Андозаи атом ва ҳаста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЪРЎЗАИ -XII (2 соат) 

Энергияи бандии ядро. Барои энергияи бандии ядро формулаи нимемпереки. 

Спини ядро. Куввахои ядрови. Табиати қувваҳои ядрови. Дейтрон. 

Нақша: 

1. Ҳастаҳои изотоп, изобар, изотон, изомер ва «оина». 

2. Энергияи бандии ҳаста. 

2.1. Энергияи бандиши хос. 

3. Формулаи нимэмпирии Вайсзеккер. Далелҳои таҷрибавии 

пайдоиши формула 

4. Спин ва моменти магмитии ҳаста 

5. Намудҳои боҳамтаъсирҳои фундаментали. 

6. Табиати қувваҳои ҳастави. 

7. Хусусиятҳои қувваҳои ҳастави. 

 

Ҳастаҳои изотоп, изобар, изотон, изомер ва «оина». Олим Чадвик дар 

соли 1932 нейтронно кашв кард. Хамин сол олимхо Иваненко ва 

Гейзенбергхо ҳастаро протон, нейтрон моделашро кашф кардан. Ба асоси ин 

модел асосан ҳаста аз Z – протонхо ва N– нейтронхо иборат.  

A=Z+N 

Инжо А – адади масса ѐки вазни атоми мебошад.N – ҳастаба будаги адади 

нейтронхо, Z – адади протонхо. Демак, дар таркиби ҳаста протон ва нейтрон 

хаст. Протон ва нейтронро хар дуяшро нуклонхо мегуянд, нуклон магз 

гуфтаги маъноро медихад. 

Протон. Мусбат заряднок заррача мебошад, заряди протон аз жиҳати 

миқдораш 1,6∙10
-19

 нуклонба баробар. 

Массаи протон mp=1836 me 

Массаи электрон  me=9,11∙10
-31

 кг 

Дар вохиди энергия массаи протон ин тавр: 
МэВmp 26,938  

          Агар массаи протонро дар вохиди массаи атом ифода кунем, 

mп=1,00759 в.м.а. мешавад.  

          Протон ферми заррачахояш хисоб меѐбад, спини протон ½ ба баробар 

моменти магнити хусусияш 0793,2 pPm  

          Инжо μ0 – магнетони ҳаста мебошад. 

тесла

Жоуль

C

eh

p

26

0 10505,0
2




  

          Протон ба холати озод заррачаи барқарор мебошад. Агар ҳастаба 

протон зиѐд бошад вай нейтронба мегардад, яъне 

  np  (нейтрино) 

Нейтрон. Нейтрон бе заряд заррача мебошад. Массаи нейтрон: 
...00898,155,9391838 амвМэВmm en   

Спини нейтрон ½ баробар, моменти магнити хусусияш 



091,1 npm  

(-) ишора равишаш чаппа будагеш нишон медихад. Ба холати озоди 

нейтрон беқарор заррача мебошад. Нейтрон аз худ-худ кохиш дода протонба 

мегардад: 
  pn  

Даври нимкохиши нейтрон 12 дақиқа. Адади нуклонхо А мебошад, 

яъне вазни атоми. 

Спинхои ҳастахо ин тавр мебошад: 

Агар А жуфт бошад I=0,1,2 

Агар А тоқ бошад I=½, 3/2 

Хар як элемент атомаша ҳасташ хамин элемент химиявий символаш 

кати нишон дода мешуд. Элемента хамин химиявий символаша тарафи 

чапашба болоба вазни адида массааш – А, тарафи чапашба пасташба заряди 

ҳаста – Z, тарафи росташба пасташба адади нейтронхо – N навишта мешаад. 

Масалан,  

6,6,12,12

6  NZAC  

ѐки 

.12,11,23,23

11  NZANa  

Адади протонхояш, яъне Z як хел ва адади массааш хар хел будаги 

ҳастахоба изотопхо гуфта мешевад. Масалан, кислородро ба табиат 3 та 

изотопаш хаст инчо А=16,17,18 хар хел, лекин зарядаш як хел Z=8 кремний 

элементаша хам 3 та изтопаш мавжуд: 

30,29,28,, 30

14

29

14

28

14 ASiSiSi  

Зарядаш як хел Z=14 изотопхоя хоссахои химиявиашон ва оптикиашон 

як хел мебошад. Изотопхоя системаи Менделеевба якта катакба жой 

мекунан. Табиатба адади массахошон як хел ва адади протонхош хар будаги 

ҳастахоям мавжуд. Ин хел ҳастахоба изобархо мегуян. Масалан, 

BeLiHeH 7

4

7

3

3

2

3

1 ,,,  

ин жо Z – хар хел. 

Адади масса А-майда миѐна кийматхошба ҳастахоба протонхо ва 

нейтронхо як хел мебошад. 

Ин хел ҳастахоба A=2Z мебошад, инчо Z=2,8,20,28,50,82 ва N=A-

Z=50,82,126 мебошад. 

Ин ададхоба ададхои магики гуфта меноманд. Ин хел ҳастахо устувор 

ҳастахо мебошанд. 

(Z) формулаба ZA номери тартиби ҳастаи барқарор. П-барои ҳастахои 

ток (0) ба баробар, барои ҳастаи жуфт-жуфт +1 ба баробар, барои ҳастаи тоқ-

тоқ -1 ба баробар. 

Адади массааш аз 36 сар карда жуфт-жуфт изобархо мавжуд мебошад. 

TiCaCaArArS 46

22

46

20

40

20

40

12

36

18

36

16 ,,   

Ин хел жуфтхои изобархо 58 та мебошан. Хамин хел изобархо хам хаст 

ки вайхо 3 таги (триада) мебошан. Масалан, 

RuMoZr 96

44

96

42

96

40   



CeBaX 136

58

136

56

136

54   

Массаи ҳастахо бо ѐрии асбобхои масс-спектрометр ва 

масспектрографхо чен мекунан.  

Дар соли 1907 физики инглиз Томсон заррачахои заряднок 

ва ионхоро ба таъсири электр ва магнит майдонашба аз озишиш фойда бурда 

масс-спектрометр сохтанро таклиф кард. Масс-спектрометрба ионхоя 

тартибнок харакаташба жараѐни электрикиро хосил мекунад. Ин 

электрометркади чен карда мешуд. Масс-спектрографик ионхоя 

интенсивнокаш ва массааш бо ѐрии фотопластинка аниқ карда мешаад. 

Сифаташ баланд будаги масс-спектрометр 1919 сол аз тарафи Астон ва 

Демпстерхо сохта шуд. 

Изомерияи ҳаста. Адади масса А, заряди Z як хел ва даври 

нимкохишаш хар хел будаги ҳастахо будагеш аниқ карда шудаги. Ин тавр 

ҳастахоба изомерхо мегуян. Изомерияи ҳастахои радиоактиви дар соли 1935 

сунъий аз тарафи олимхо Курчатов ва Русиновхо омухта шудаги. Масалан, 

Br изотопияи устувореша нейтронхо кати бомбардимон кардан вактба 2 та 

изотопияи радиоактиви хосил мешавад: 

 BrnBr 8079  

 BrnBr 8281  

Инжо хосил шудаги Br80  ва Br82 изотопхо бета – актив буда, даври 

никохиши онхо 1,8 дақиқа=4,4 ва 34 соат мебошад. 

Br80  ва Br82  ҳастахо бета коиш дода Kr80  ва Kr82  изотопхояш хосил 

мекунан.  











KrBr

KrBr

82

36

82

35

80

36

80

35       

соатТ

соатT

минT

34

4,4

18

3

2

1







 

Дидан мумкинки, Br80  ѐки Br82  ду хел даври  никохихаш  кати кохиш 

метияд. Тажрибаро дигар хел кардан Br79  ва Br81 хоя гамма нурхо кати 

бомбардимон кардан. Хар ду тажрибаро таккос карда даври никохишхои 180 

дақиқа ва 4,4 соат Br80  ба тўғри меомадагеш аниқ карда шуд. Демак, ҳастаи 

брон – 80 ду холатба: 

Холати асосиба изомерба ба вақти зиндагааш калон будаги холати 

ангехтаба аз моменти холати асоси фарқ мекунад, барои хамин эхтимояти 

холати асосиро гузаштанаш хурд мебошад.  

Даври нимкохиши холати асоси Br80  17 дақиқа мебошад, лекин ин 

холати асосии даври книмкохиаш 4,58 соатба баробар будаги спинаш 5
-
 

будаги холати ангехтая (5
-
) М3 (2

-
) М1 (1

-
) будаги гамма нурафкани 

каскаднок кати хосил мешавад.   

 

минТ

соатT

минT

4,6

4,4

18

3

2

1







 

Энергияи бандии ҳаста. Донистани бузургии дақиқи массаи нейтрону 

протон имкон медиҳад, ки массаи ҳастаро бо ҷамъи массаҳои ҳамаи 

нуклонҳои таркиби ҳаста муқоиса кунем. Тавре ки дар боби (бахши «массаи 



ҳаста») қайд карда будем, массаи ҳаста Мҳ аз ҷамъи массаҳои нуклонҳои 

ҳаста хурд мебошад. Аз ин бармеояд, ки 

 (1)  

ѐ мувофиқи формулаи Эйнштейн: 

 (2) 

Ин формула энергияи бандиши пурраи ҳастаи иборат аз Z-протону N-

нейтронро ифода мекунад. Аз ин бармеояд: Энергияи бандиши ҳаста - 

энергияест, ки барои ба нуклонҳо (протоиу нейтронҳо)-и алоҳида ҷудо 

кардани ҳаста сарф мешавад. 

Баски дар аксарияти таҷрибаҳои соҳаи физикаи ҳаста ва зарраҳо на 

ҳастаи луч (атоми беэлектрон) балки бо ато-ми нейтрал (ҳастае ки дар 

атрофаш Z-электрон давр мезанад) сару кор доранд, формулаи (1)-ро ба 

таври зайл ифода кардан дуруст мебуд: 

 
ин ҷо mе-массаи электрон. Маълум аст, ки ((mр+mе)) массаи атоми 

ҳидроген Мн-ро ифода мекунад, пас 

(3) 

мешавад. Аз ин ҷо (1)-ро ин тавр ифода кардан мебояд: 

(4) 

Дар аксарияти ҳолатҳо энергияи бандишро бо воҳиди ато-мии масса ифода 

кардан кулайтар мебошад. Аз ин хотир (4)-ро ин тавр навиштан ба мақсад 

наздик мебуд: 

(5) 

Ин ҷо қиматҳои Мн, Nmn ва Мат.-ро бо воҳидҳои атомии масса ифода 

кардан мебояд. 1ВАМ = 1,66∙10
-17

 кг = 931,5/с
2
 

Агар Еб > 0 бошад, онгоҳ ҳаста устувор мебошад, яъне барои ба 

нуклонҳои алоҳида ҷудо кардани ҳаста ба он аз бе-рун энергия додан мебояд. 

Ҳангоми Еб < 0 будан, ҳаста ноустувор мебошад (он худ ба худ ба зарраҳои 

таркибаш ҷудо мешавад). 

 

Расми 1 

Массаи ҳаста аз ҷамъи массаҳои нуклони таркибаш ба бузургаи Еб/с
2
 

хурд аст. Еn-энергияи ҳаста дар ҳолати асосй; -ҷамъи энергияи 

оромиши нуклонҳои озод,  -массаи нуклони озод, А - адади массавй. 

Еб - энергияест. ки ҳангоми аз нуклонҳои   алоҳида   ташкил ѐфтани 

ҳаста хориҷу (расми 1.а), ҳангоми ба нуклонҳои алоҳида ҷудо кардани 



ҳаста сарф мешавад (расми 1.б), яъне Еб - энергияи бандиши пурраи ҳаста 

мебошад. 
Дар қатори истилоҳи «ҳастаи атом», дар физикаи ҳаста, исгилоҳи 

«нуклид» низ васеъ истифода мешавад. Нуклид -ҳамон ҳастаест, ки дар 

таркибаш протону нейтрон дорад. Яъне ҳастаи изотопи муайяни ин ѐ он 

унсурро нуклид меноманд. ва онро одатан бо рамзи унсури мувофиқ ишорат 

мекунанд. Ҳамзамон, адади массавӣ А-ро дар болои тарафи чапи рамз ва 

заряди ҳаста (Z)-ро дар поѐни ҳамин тараф мегузоранд. Массаи ба нуклид 

мутобиқро массаи нуклидӣ ѐ массаи изотопӣ меноманд. Фарқи байни 

массаи нуклид ва адади массавй (ѐ адади нуклонҳо) А-ро (ба ВАМ-ҳо), ки ба 

адади хурдтар аз 1/2 ба-робар асту ҳам мусбату ҳам манфӣ буда метавонад, 

камомад (ѐ изофат)-и масса (дефект массы) ( ) меноманд: 

(*) 

Камомади масса барои нейтрон 1,008665 - 1 = + 0,008665 ВАМ = 0,008665-

931,5 МэВ = 8,071 МэВ: барои ҳастаи атоми ҳидроген 1,007794 - 1 = + 

0,007794 ВАМ асту барои ҳелий (Не) = 4,0026 - 4 = + 0,0026 ВАМ барои 

сарбон (
12

6С) = 12,0000 - 12 = 0,0000, ягона нуклиде, ки камомади массааш ба 

сифр баробар аст). Ҳамин буд, ки ба сифати воҳиди атомии масса (ВАМ) 

дувоздаҳ яки массаи изотопи карбони адади массавиаш 12 қабул шудааст. 

Қимати камомади масса барои нуклидҳои то А = 34 ба истиснои якчанд 

изотопҳои: оксиген (16,17,18), фтор (19,20,21), неон (аз 20 то 24), натрий (аз 

21 то 29), магний (аз 22 то 30 ва 32), арзиз (алуминий аз 24 то 32), силитсий 

(аз 24 то 34) аломати мусбат доранд. Бо назардошти (*) ифодаи (3)-ро ба 

таври зайл ифода кардан мумкин аст: 

 
Қимати массаҳои Мн = 1,007825 ва mN = 1008665 -ро ба назар гирифта 

ҳосил мекунем: 

(5) 

Аз (5) бармеояд, ки агар барои ҳастаи додашуда камомади масса маълум 

бошад, Еб-и онро муайян кардан мумкин аст. 

Камомади масса бо энергияи бандиш алоқаманд аст ва аз он танҳо бо 

аломати худ фарқ мекунад. Дигар ин, ки дар камомади масса тафовути байни 

массаҳои протону нейтрон ба ҳисоб оварда шудааст. 

Нисбати камомади массаро ба адади массавӣ ѐ камомади массаи хоси як 

нуклонро зариби бандубаст меноманд: 

,    (6) 

яъне зариби бандубаст камомади массаест, ки дар натиҷаи ба ҳаста зам 

кардан ѐ аз он кам кардани як нуклон ба вуҷуд меояд. 

Энергияи бандиши хос - бузургиест, ки энергияи бан-диши миѐнаи як 

нуклонро дар ҳаста тавсиф медиҳад ѐ ба ибораи дагар - энергияи бандиши 

хос ( ) - энергияест, ки барои аз ҳаста дур (хориҷ) кардани таиҳо як 

нуклон бидуни ба он додани энергаяи кинетикӣ сарф мешавад: 



(7) 

Ин энергияро дар асоси формулаи (5) бо зариби бандубасти нуклонҳои 

ҳаста р алоқаманд кардан осон аст. Онгоҳ агар р маълум бошад, энергияи 

бандишро ѐфтан душворие нахоҳад дошт. 

Дар воқеъ энергияи бандиш 

  (8) 

 
     (9) 

Яъне зариби бандубастро дониста, энергияи бандиши миѐнаи хоси як 

нуклони ҳастаро бо осонӣ муайян кардан мумкин мегардад. 

Ҳар қадаре, ки қимати г зиѐд бошад, ҳамон қадар ҳаста устувортар 

мешавад. Таҳлили натиҷаҳои таҷрибавй ва тахқиқи вобастагии , 

яъне вобастагии энергияи бандиши хоси як нуклон ба адади массавии ҳаста 

(ниг. расми 2) дар бораи хосиятҳои ҳаста ва қувваҳои таъсири мутақобшш 

байни нуклонҳои ҳаста (қувваҳои ҳастаӣ) маълумотҳои муфид медиҳад. 

 
Расми 2. Вобастагии энергияи бандиши хоси як нуклон 

ба адади массавй барои ҳастаҳои устувор ва ҳастаҳои 

вазнини дарозумртарин (дар асоси натиҷаҳои таҷриба) 

Формулаи нимэмпирии Вайсзеккер. Далелҳои таҷрибавии пайдоиши 

формула. Формулаеро, ки мо мавриди муоина қарор доданием, соли 1935 

физик-назарияшинос ва астрофизики олмонӣ Карл Фридрих фон 

Вайсзеккер пешниҳод карда буд. Ин формула вобастагии энергияи бандиши 

пурраи ҳаста ѐ би-нобар  будан энергияи бандиши хоси ҳастаро ба 

адади нуклонҳои таркиби ҳаста А муқаррар мекунад, ба ибораи дигар, 

формулаеро пешниҳод кард, ки вобастагии Е = f(А) дар расми 2 акс ѐфтаро 

шарҳ медиҳад. Эҷоди ин формула ба далелҳои таҷрибавии: 

1. Энергаяи бандиши пурраи ҳаста ба адади нуклонҳои таркиби хаста 

мутаносиб мебошад; 

2. Энергияи бандиши хоси ҳаста (барои ҳастаҳои соҳаи А > 20) тақрибан 

собит аст; 

3. Аз далелҳои 1 ва 2 бармеояд, ки зичии модда (материя)-и ҳастаӣ 



доимст. Ин хулоса дар навбати худ хосиятифишурданашавандагии моддаи 

ҳастаиро ифода мекунад; 

4. Энергияи бандипга хоси як нуклони ҳастаҳои ҷуфт-ҷуфт назар ба 

ҳамини ҳастаҳои тоқ қадре зиѐд аст ва ҳангоми Z=N будан қимати 

зиѐдтарин дорад. 

5. Вобастагии потенсиали таъсири мутақобили нуклон- 

нуклонӣ бар масофа, потенсиали Юкава, ва агар тафовути миқѐсҳои 

бузургиҳоро сарфи назар кунем айнан   бо   ҳамин   хел   вобастагии   

потенсиали   таъсири мутақобилй атомҳои молекула як хел аст, асос ѐфта 

буданд. Чанде аз хосиятҳои номбаршуда ба моеъҳо низ хосанд  

(доимй будани зичӣ, фишурданашавандагӣ, ба масса мута- 

носиб будани ҳаҷму адади молекулаҳо, доимӣ будани гар- 

мии бухоршавӣ ва м.и.) Ҳамин буд, ки соли 1936 новобаста 

ба якдигар Нилс Ҳендрик Давид Бор ва Яков Илич Френкел чакрамодели 

ҳастаро пепшиҳод карданд, ки мувофиқи он ҳаста чакраи аз ҷиҳати электрӣ 

зарядноки моеи фишурданашавандаро мемонад. 

Дар асоси ин модел Бор ва Ҷон Арчибалд Уилер (фи-зикдони амрикой) 

ва новобаста ба инҳо Яков Илич Френкел (1894-1952, физик-назарияшиноси 

собиқ Иттиҳоди Шӯравй) соли 1939 назарияи порашавии ҳастаҳоро кор 

кардаанд. 

Чакрамодели ҳаста имкон дод, ки қонуниятҳои умумии вобастагии Еб, ба 

А ва Z-и ҳаста шарҳи худро ѐбанд. (Ин ва дигар хосиятҳо ва қонуниятҳои 

хоси ҳастаи атомро дар бо-би «Чакрамодели ҳаста» муфассалтар хоҳем 

муоина кард). 

Қайд карданро лозим мешуморем, ки формулаи Вайс-зеккерро одатан бо 

чакрамодели ҳаста алоқаманд меку-нанд. Лек, дар ҳақиқат он ба 

тасаввуроти моделӣ алоқамандие надорад. Ин формула барои системаҳое, 

ки бо сохтори дохилии худ аз чакраи моеъ фарқ мекунанд, низ қабули 

истифода буда метавонад. 

Формулаи Вайсзеккер барои энергияи бандиши пурраи ҳаста аз панҷ узв 

иборат аст, ки ҳар кадоми он бо ин ѐ он хосияти ҳаста ва сохтори он 

алоқаманд мебошад. Биѐед, ба муоинаи ҳар яки ин узв шурӯъ кунем. 

Энергияи ҳаҷмӣ. Тавре ки қайд кардем, энергияи бандиши пурраи ҳаста 

мувофиқи далелҳои таҷрибавй мутаносибан бо зиѐд шуда-ни А меафзояд. 

Дар навбати худ бо афзудани А ҳаҷми ҳаста низ зиѐд мешавад. Бинобар ин, 

энергияи ҳастаро дар тақриби аввал, ба намуди ба ном энергияи ҳаҷмӣ 

ифода кардан мумкин аст: 

     (10) 

Ин ҷо аv > 0 - зариби мутаносибӣ мебошад ва қимати он тавре интихоб 

карда мешавад, ки натиҷаи ҳисобукитоби энергияи бандиш аз рӯи 



формулаи Вайсзеккер бо натиҷаҳои таҷрибвии чен кардаи он мутобиқати 

беҳтарин дошта бошад. 

Ифодаи (10) барои муҳити беохири моддаи ҳастаи ду-руст аст. Дар акси 

ҳол (дар ҳастаи воқеӣ - муҳити моддаи ҳастаӣ беохир нест) энергияи 

бандиш ба адади нуклонҳо (А) мутаносиб буда наметавонад, ва тахмини 

собит будани энергияи бандипш хос  аз ҳакдқати ҳол дур 

мешавад. Дигар ин, ки ин ҷо моддаи ҳастаӣ муҳити безаряд, яъне зарядҳои 

электрии озод, пиндошта шудааст. 

Вале ин тахминҳо аз ҳақиқат дуранд. Ҳамин аст, ки бо вучуди маънии 

аv=Еv/А доштанаш назар ба энергияи бан-диши хоси як нуклон  

тақрибан ду маротиба зиѐд-тар аст. 

Энергияи сатҳӣ. Мо дар тақриби сифрӣ энергияи бандиши хоси ҳастаро 

доимӣ қабул кардем, яъне тахмин кардем, ки ҳама нуклонҳои таркиби 

ҳаста баробарҳуқуқанд, яъне ҳама нуклонҳо дар шароити якхела воқеъ 

мебошанд. Дар асл, дар ҳастаи воқеӣ ин тавр нест. Агар мо ҳастаро ба 

чакраи моеъ айният диҳем (монанд қабул кунем), нуклонҳои сатқй чун 

молекулаҳои сатҳии моеъ на ҳама банд (робита, алоқа)-ҳои худро истифода 

мебаранд. 

Тасаввур кунед, ки мо моддаи ҳаҷман беохири ҳастаӣ, ҳаҷмеро баробар 

ба ҳаҷми ҳаста интихоб карда гирифтем. Онгоҳ тақрибан нисфи бандҳои 

нуклонҳои дар сатҳи ҳаҷми интихобӣ воқеъ буда озод мемонанд. Бинобар 

ин, аз ҳаста дур кардани ин гуна нуклонҳо нисбат ба нуклонҳои дарунй 

осонтар мегардад. Ин маънои онро дорад, ки энергияи бандиши ҳастаро ба 

андозае кам мебояд кард, ки он ба адади нуклонҳои сатҳи ҳаста мутаносиб 

бошад. Дар навбати худ адади нуклонҳои сатҳй ба масоҳати сатҳи ҳаста 

мутаносиб мебошад. Пас, энергияи сатҳиро чун ҳосили зарби зариби 

кашшпи сатҳӣ бар сатҳи ҳаста S= 4πR
2
 баробар кардан ҷоиз аст: 

     (11) 

Ин ҷо R= r0А
1
/
3
- радиуси ҳаста, r0 = 1,2 Фм ва ас > 0 бузургии доимист. 

Ҳамин тариқ, аз ҳисоби сатҳи ҳаста энергияи ҳаҷми (Еv) ба бузургии 

Ес=асА
2
/
3
 кам мешавад, яьне ба формулаи энергияи бандиш ин энергия (Ес)-

ро (бо аломати минус) илова бояд кард. Қайд мекунем, ки узви (10) дар мав-

риди чакраи моеъ, энергияи буғшавию узви (11) энергияи кашиши сатҳиро 

ифода мекунад. Бо ҳамин аслан шабоҳати ҳастаю чакраи моеъ ба охир 

мерасад. 

Энергияи кулонй. Таъсири мутақобили электростатикии протонҳои до-

хили ҳаста (протонҳо бо сабаби мусбат заряднок будана-шон, ҳамдигарро бо 

қувваи кулонй тела медиҳанд ва самти ин қувва ба самти қувваи ҳастаӣ 

муқобил, яъне сӯи беруни ҳаста равон мебошад) боиси камшавии энергияи 

бандиши ҳаста мегардад. Вобастагии энергияи теладиҳии протонҳоро 

ба адади протонҳо Z ва адади нуклонҳо (А)-и ҳаста ин тавр муайян кардан 

мумкин аст. Ҳар як протон тавассути қувваи кулонй бо Z-1 протони 

боқимонда таъсири мутақобил мекунад, чунки қувваи электростатикй 

(кулонӣ) ба сабаби дуртаъсир буданаш (бар хшюфи қувваи ҳастай, ки 



кӯтоҳтаъсиранд) дар байни ҳама протонҳо вуҷуд дорад. Бинобар ин 

энергияи электростатикии он низ ба Z-1 мутаносиб мебошад. Иловатан, ин 

энергия ба масофаи байни протонҳо мутаносиби чап аст. Масофаи миѐнаи 

бай-ни протонҳо дар ҳаста бо радиуси ҳаста муайян карда ме-шавад, яъне он 

ба А
1/3

 мутаносиб аст (R= rоА
1
/
3
). Ҳамин тариқ, энергияи электростатикии 

ҳар як протон ба (Z-1)А
1
/
3
 мутаносиб мебошад. Барои энергияи пурраи 

таъсири мутақобили байни ҳама протонҳоро муайян кардан ин бу-зургиро 

ба Z зарб задан мебояд: Z(Z-1)А
|/3

. Агар ҳастаро чун кураи радиусаш R 

тахмин кунем ва пиндорем, ки протонҳо дар ҳаҷми кура бо зичии 

 мунта-зам тақсим шудаанд, онгоҳ ҳисобукитоб барои 

энергияи кулонии теладиҳӣ ифодаи зайлро медиҳад: 

(12) 

Ин ҷо 

 
0 - собити электристу е = 1,6∙10

-19
 Кл- заряди электрон. Аз ҳисоби 

энергияи кулонӣ энергияи бандиши пурраи ҳаста ба бузургии Екулони кам 

мешавад. 

Энергияи симметрӣ. Як далели таҷрибавиро ба хотир меорем. Барои А-и 

додашуда ҳастаҳое устуворанд, ки дар таркибашон ададҳои баробари 

протону нейтрон (N = Z) доранд, яъне ҳастаҳое, ки дар таркибашон 

нуклонҳои навъи муайян (ѐ протон ѐ нейтрон)-и зиѐдтарро доранд (N > Z ѐ 

Z > N), энергияи бандшпи камтар (нисбат ба ҳастаҳои (N = Z) дошта)-ро 

соҳибанд. Сабаби ингуна вобастагӣ доштани Еб ба А (ѐ та-носуби (Z -у N) дар 

он аст, ки аз як тараф, қувваҳои ҳастай хосияти сершавандагиро моликанд ва 

аз тарафи дигар, ча-краи иборат аз моеи протонӣ ва нейтронӣ табиати 

квантӣ дорад (протону нейтрон ба синфи фермионҳо, зарраҳое, ки спини 

нимтом (касрй) доранд, дохиланд ва ба омори Фер-ми-Дирак тобеъанд). 

Бинобар ин, протонҳову нейтронҳо ҳангоми ҷойгаршавиашон дар савияҳои 

энергии ҳаста ба принсипи Паули* итоат мекунанд. яъне дар ҳар як савияи 

энергӣ танҳо ду протону ду нейтрон ҷой мегаранд. 

Дар ҳар ҳолати квантии бо маҷмӯи пурраи ададҳои квантӣ тавсифѐбанда 

танҳо як зарраи навъи муайян буда метавонад (он маҷмӯи ададҳои квантӣ 

инҳоанд: 1.n = 1,2,3---- адади квантии асосӣ; 2.  = 0,1,2,...n - 1 - адади 

квантии мадорй; 3.J =  + s адади квантии пурра; (ин ҷо s = ± 1/2 адади 

квантии спинй); 4. mj = -j, -j+1,...+j - адади кванитии магнитии 



пурра).

 

 
(13)  

Ин ҷо асим > 0 зариби мутаносибй, бузургии доимист. 

Аз ин ифода бармеояд, ки аз як тараф энергияи сим-метрия бо зиѐд 

шудани адади нуклонҳо (А) новобаста ба навъи онҳо, меафзояд (Есим ~ (А — 

2Z)
2
) ва аз тарафи ди-гар, бо зиѐд шудани А масофаи воқеии байни савияҳои 

энергии ҳастаҳо кам мешавад (Есим ~ 1/А). Энергияи сим-метрия энергияи 

бандиши ҳастаро камтар мекунад. Ҳамин тарик, бо назардошти формулаҳои 

10, 11, 12 ва 13 барои энергия бандипш пурраи ҳаста дар модели чакрагй 

ҳосил мекунем: 

              (14) 

Ин ҷо ау, ас, акул ва асим зарибҳоеанд, ки бо МэВ-ҳо чен карда мешаванд ва ба 

адади протонҳову нейтронҳои ҳаста (Z, N ва А) вобастагӣ надоранд. Онҳоро 

тавре интихоб (аз ҳамин сабаб формулаи 14-ро формулаи нимэмпирй мено-

манд) мекунанд, ки қимати энергияи бандиши дар таҷриба муайян шуда бо 

формулаи 14 мутобиқати беҳтарин дошта бошад. 

Қиматҳои интихобшудаи ин зарибҳо чунинанд: 

аv = 15,6 МэВ, ас=17,2 МэВ, акул=0,72 МэВ, асим=23,6 МэВ. 

Аз формулаи 14 хулосаи муҳим бармеояд, ки мо онро ин ҷо хотирнишон 

мекунем: 

Еб(А,Z) - қимати зиѐдтаринро дар мавриде соҳиб меша-вад, ки агар ҷамъи 

узвҳои сеюм ва чаҳорум қимати камта-рин дошта бошанд. Барои ѐфтани ин 

қимати камтарин аз шарти ѐфтани экстремумҳои функсия истифода бурда аз 

формулаи 14 барои А-и додашуда нисбат ба Z ҳосила гирифта онро ба сифр 

баробар мекунем. Онгоҳ мебинем, ки адади протонҳои ҳастаи устувортарин 

бо адади массавии ҳаста ин тавр алоқаманд мебошанд: 

 



Ин формула шарти устувории ҳастаҳои бета-фаъолро низ ифода 

мекунад. Ғайр аз ин, аз ин формула бармеояд, ки   ZуСТ  < 1/2     мебошад.   

Ҳангоми   набудани   таъсири мутақобили кулони, яъне ҳангоми акул = 0 будан 

Zуст = А/2 мешавад. Сабаб ин аст, ки таъсири мутақобили зӯри байни 

нуклонҳо майли дар ҳаста баробар кардани адади протонҳову 

нейтронҳоро дорад (Zуст = N = А/2). Ин хулоса аз он бармеояд, ки таъсири 

мутақобили зӯри байни нуклонҳо (р - р) ва (N - N) шадидтар мебошад. 

Таъсири мутақобили кулонии протонҳо бошад дар кӯшиши он аст, ки ҳамаи 

нуклонҳои ҳаста нейтрон бошанд (яъне А = N бошад) Ҳамин аст, ки хати 

устуворӣ (ѐ пайроҳаи устуворӣ) бо мурури афзудани Z майли ҳарчи 

тезтар ба тарафи адади зиѐди нейтронҳо моил шуданро дорад. 

Энергияи ҷуфтшавӣ. Формулаи (14) имконият медиҳад, ки қимати 

энергияи бандиши ҳастаҳо (ба истиснои ҳастаҳои сабуки А-ҳошон ≤ 20) бо 

саҳеҳии 1 % баҳо дода шавад. Лекин ҳисобукитоби энергияи бандиши 

изотопҳои ҳамон як унсур ошкор кард, ки энергияи бандиш натанҳо ба 

миқцори нуклонҳо (А) балки ба ҷуфт ѐ тоқ будани онҳо низ вобаста 

мебошад (ниг. Расми З). Аз ин расмҳо бармеояд, ки бо зиѐд шу-дани адади 

нейтронҳо энергияи ҷудошуди нейтрон кам мешавад. Ин натиҷа табиист: 

ҳар қадаре, ки таносуби А ва Z-и ҳастаи дода-шуда аз таносуби аз 

формулаи (*) бароянда зиѐдтар фарқ кунад, ҳамон қадар охирин нуклони 

изофатӣ дар ҳаста сусттар алоқа-манд мегардад. 

 
Расми 3. Вобастагии энергияи чудошуди нейтрон ЕҷN ба адади 

нейтронҳои серий 58Се 

Аз       вобастагии       энергияи ҷудошуди нейтрон  ба А-и ҳаста      

бармеояд,  ки  ин  энергия   барои неитронҳои ҷуфт зиед асту барои 

нейтронҳои тоқ камтар. 

Аз нуқтаи назари ҳолатҳои ҷуфтшуда ҳамаи ҳастаҳо ба се навъ ҷудо карда 

мешаванд: 

1. Ҳастаҳои ҷуфт-ҷуфт - ҳастаҳое, ки дар онҳо ҳамаи нуклонҳо дар 

ҳолати асосӣ ҷуфтшуда мебошанд ва энергияи ба энергияи бандиш 

иловашаванда мусбат ва зиѐдтарин мебошад. 

2. Ҳастаҳои тоқ-тоқ — ҳастаҳое, ки дар онҳо дар ҳолати асосй яктогй 

нуклон (1 протону 1 нейтрон)-и ҷуфтнашуда воқеъ аст ва энергияи ба 

энергияи бандиш иловашаванда манфй ва камтарин аст. 



3. Ҳастаҳои тоқ - ҳастаҳое, ки дар онҳо дар ҳолати асосй яке аз 

нуклонҳо (ѐ протон, ѐ нейтрон) ҷуфтнашуда мебошад ва энергия ба 

энергияи бандиш иловашаванда ба сифр баробар аст. 

Хулоса энергияе, ки ба формулаи (14) илова кардан мебояд, ҳамин энергияи 

ҷуфтшавй мебошад. Муқоисаи натиҷа-ҳои таҷрибавии ченгирии энергияи 

бандиши ҳастаҳо ошкор карданд, ки бозофарии натиҷаҳои таҷриба бо 

формулаи 

   (15) 

мутобиқати хубтарин дорад. 

Ҳамин тариқ, ифодаи хулосавй барои энергияи бандиш ҳастаҳо, ки 

формулаи нимэмпирӣ ѐ формулаи Вайсзеккер ном гирифтааст, шакли зайлро 

мегирад: 

   (16) 

Зарибҳои аv, ас, акул ва асим-ро мурина карда, ҳамон ҷо қиматҳои ададии онҳоро 

оварда будем. Зариби  қиматҳои: 

 = + |34| - барои ҳастаҳои ҷуфт-ҷуфт  

 = 0 - барои ҳастаҳои тоқ  

 = - |34| барои ҳастаҳои тоқ-тоқ 

- ро мегирад. 

Ҳамин тариқ, барои энергияи бандиши хоси ҳаста  =Еб/А формулаи 

зайлро ҳосил мекунем: 

    (17) 

 

Расми 4. Ҳиссаи нисбии энергияи ҳаҷмӣ, сатҳӣ, кулонй, ва энергияи симмтерӣ 

дар энергияи бандиши хоси ҳаста 

Суоле    ба    миѐн меояд, ки ҳиссаи ҳар кадом узви ин формула     ба 

энергияи ҳаста ѐ бандиши хоси ҳаста чӣ гуна аст? Барои    ба    ин    савол 

ҷавоб додан вобастагии ҳар як узви  ин формуларо ба адади массавии 

ҳаста дар як        нигориш тасвир кар-         дем. Ин ҷо энергияи ҷуфтшавй      

бинобар хурд буданаш (0,2%) тасвир нашудааст. 



Спини ҳаста. Тасаввурот оиди мавҷудияти спин ва моменти магнитии 

ҳаста барои шарҳи сохтори фавкунно-зуки хатҳои тайфии оптикӣ (тавре ки 

барои шархи сохтори нозуки тайфҳои атомҳо мафҳумҳои спин ва моменти 

маг-нитии хусусии электрон) дохил шуда буданд. Пайдоиши сохтори нозуки 

тайфҳои оптикии атомҳо, дар натиҷаи таъсири мутақобили моменти 

магнитии спинии электрон ( ) бо майдони магнитии мадорие, ки ҳангоми 

ҳаракати мадории электрон дар атрофи ҳаста ангехта мешавад (Нl), эҷод 

мегардад. Бузургии энергияи ин таъсир 

 
барои самтҳои гуногуни  нисбат ба Н каме тағйир меѐбад. Адади самтгирӣ 

бо ифодаи (2s+1) муайян карда ме-шавад, ин ҷо s = 1/2 - спини электрон аст. 

Сохтори нозуки хатҳои тайфии атомҳо бо таъсири мутақобили моменти 

магнитии кулли электронҳои валентй (қабатҳои бо электронҳо пури 

дохилӣ моменти магнитӣ эҷод намеку-нанд, чунки моменти импулси 

натиҷавӣ ба сифр баробар аст) бо майдони магнитии атом шарҳ дода 

мешавад. Ода-тан дар атом электронҳои валентй, ки саҳми худро ба эҷод 

кардани моменти магнитй ва моменти импулси пурраи атом мегузоранд, 

якчандто буда метавонанд, Дар иы мав-рид аз модели вектории атом 

истифода мебаранд. 

Мувофиқи ин модел ҳолати атом на танҳо бо ададҳои квантии асосӣ щ ва 

мадорӣ -и кулли электронҳои валентӣ, балки илова бар ин, бо самтгирии 

мутақобили дискретӣ (квантониши фазой)-и векторҳои моментҳои 

импулси мадорӣ спинӣ и кулли электронҳои валентӣ муайян карда 

мешавад. Самтгирии мутақобили дискретии векторҳои- ю спинӣ  ба чанд 

қоидаи эмпирй итоат мекунанд ва вобаста ба таносуби таъсири мутақобили 

электронҳои ва-лентию таъсири мутақобили моментҳои мадорию спинии 

электронҳои алоҳвда ин қоидаҳо гуногун мешавацд. Дар асл ду навъ таносуби 

номбурдаро фарқ мекунанд: 

1. Таъсири мутақобили байнихудии электронҳои валентӣ нисбат ба 

таъсири мутақобили моментҳои спинию 

мадории электронҳои алоҳида зиѐд аст. Дар ин маврид су- 

хан дар бораи LS- алоқа меравад. 

2. Таъсири     мутақобили     байнихудии     электронҳои 

валентӣ нисбат ба таъсири мутақобили моментҳои спинию 

мадории электронҳои алоҳида кам аст. Дар ин маврид дар 

бораи jj-алоқа сухан меронанд. Ин навъи алоқаҳо ба 

қоидаҳои ба худ хос нггоат мекунанд.   Он қоидаҳо барои 

LS-алоқа чунинанд (онҳоро бори нахуст Рассел ва Саун- 

дерс таъриф доданд, аз ин хотир, ин навъи алоқаро алоқаи 

Рассел ва Саундерс низ меноманд): 

1. Спини электронҳои валенти нисбат ба якдигар ѐ параллел ѐ 

антипараллел самт мегиранд, бинобар ин спини натиҷавӣ, ки ба суммаи 



спинҳои электронҳои алоҳида баробар аст дар воҳидҳои   адади том 

мешавад, агар адади электронҳо N ҷуфт бошаду ба адади нимтон агар N -

тоқ 

 
Бузургии Sа-ро адади квантии спинии атом меноманд. 

2. Моментҳои импулси мадории электронҳои валентӣ ( ) нисбат ба яқдигар 

ончунон самт мегиранд, ки моменти импулси натиҷавй дар вохдцҳои N адади 

томро соҳиб мешавад: 

 
Бузургии Lа- адади квантии мадории атом ном дорад. 

Моментҳои натиҷавии Lа ва Sa нисбат ба якдигар ончу-нон самт мегиранд, 

ки моменти импулси пурраи атом дар воҳидҳои L ҳангоми ҷуфт будани 

адади электронҳо адади том мешаваду ҳангоми тоқбудани электронҳо 

нимтом.  

Jа- адади квантии дохилии атом ном дорад. Дар расм тарҳи LS- алоқа акс 

ѐфтааст. 

 
Расми 1. Тарҳи LS - алоқа. 

Дар тақриби аввал моментҳои мадории электронҳо ҳамҷоя шуда 

моменти мадории пурраи атомро ташкил мекунанд. Ҳа-мин тариқ 

моментҳои спинӣ низ рафтор карда, баъд Lа ва Sа Jа-ро ташкил мекунанд. 

Бояд қайд кард, ки векторҳои ва  ва
 
 нисбати Lа ҳаракати тадвири 

мекунанду векторҳои  ва s2 нисбат ба Sа. Ва ниҳоят Sа ва Lа нисбати низ дар 

ҳаракати тадвирӣ мебошад. Чи тавр воқеӣ гаштани ин алоқаро шарҳ додан 

мумкин мегардад, агар тахмин кунем, ки байни элек-тронҳо ғайр аз 

қувваҳои электрикии теладиҳй боз қувваҳои магнити низ таъсир мекунанд. 

Ин қувваҳо бо моментҳои магнитии электронҳо алоқаи нисбатан зӯрро ба 

вуҷуд меоранд. 

jj - алоқаро қоидаҳои зайл хосанд: 

1. Моментҳои импулси мадорию спинй барои ҳар як электрон ҷамъ 

шуда моменти импулси механикии пурраи (ji-и электронҳоро ташкил 

мекунанд: 

 
2. Ҷамъи  векторҳои ji -и  ҳама  электронҳои  валентй моменти пурраи 

атомро муайян мекунад: 



 
Тавре қайд кардем jj- алоқа дар мавриде воқей мегар-дад, ки таъсири 

мутақобили электронҳоро байни худ ба на-зар нагирифтан мумкин нест. Дар 

ин ҳол, моменти механи-кии ҳар як электрон дар алоҳидагй интеграли 

ҳаракат шуда наметавонад. 

Лек, моменти пурра Jа собит мемонад, бинобар ин онро ҳатто барои 

адади дилхоҳи электронҳо квантонқцан лозим аст, чунки ин ҷо Jа чархиши 

мақом (шакл)-и элек-тронҳоро чун як системаи том муайян мекунад. 

Бинобар ин l ва s-ҳои ҳар як электрон нисбати j-и худ ҳаракати тадвирй 

мекунанду j -ҳои ҳар як электрон нисбат Jа (ниг. расми 2).  

 

расми 2. Тарҳи jj-алоқа. 

Бо мафҳуми спин ба физикаи квантии навбунѐд ададҳои квантии касрй, 

аниқтараш ададҳои нимтом дохил шуданд. Дар назари аввал ин ба 

тасаввуроти мо нисбат ба моментҳои квантонидашуда мухолифат мекард. 

Сони спин қиѐси классикп надорад. Истифодаи истилоҳи спин (чархидан) 

кӯшипш аввалине буд барои ба тарзи аѐнй тасвир кардани ҳаракати 

чархзанандагии электронро дар гирди меҳвари ху-даш. Аз нуқтаи назари 

физикаи классикӣ танҳо дар 



ҳамин

 
 

 

(1,2) 

 



 

 протон ба як магнетони ҳастаии Бор ( ҲБ) баробар қабул карда шавад: 

=3,16∙10
-14

 МэВ/Tл.  (6) 

Моменти магнитии ҳаста  дар ин маврид ба магнето-ни ҳастаии Бор 

каратй мешавад:   - адади бутун аст. Бояд қайд кард, ки ақидаи 

Паули оид ба мавҷудияти таъсири мутақобил дар байни моменти магнитии 



ҳаста бо майдони магнитии атом аз ҳама ҷиҳат дуруст баромад, ба ҷуз 

адади бутун будани зариби у. Моҳиятан маҳз ҳамин ақида дар асоси кулли 

усулҳои муайян кардани спин ва моменти мапштии ҳаста мехобад. 

Агар таъсири мутақобили спин-мадорӣ ночиз бошад, онгоҳ тавре ки дар 

боло қайд карда будем, алоқаи Рассел-Саундерс амалӣ мегардад. Ин навъи 

алоқа барои ҳастаҳо дар мавриде ҷой дорад, ки нуклонҳо дар майдони 

қувваҳои марказӣ ҳаракат кунанд, зеро маҳз дар сурати хислати марказӣ 

доштани қувваҳои ҳастаӣ таъсири мутақобили спин-мадорӣ ночиз мешавад 

(ин навъи алоқа дар ҳастаҳои сабук ҷой дорад). Аммо умуман қувваҳои 

ҳастаӣ кувваҳои марказӣ нестанд, яъне потенсиали онҳо ғайр аз масофаи 

байни нуклонҳо боз ба бузургиҳои дигар - масалан, ба кунҷи байни самти 

моменти мадории нуклонҳо вобаста ме-бошанд. Азбаски ин таъсири 

мутақобил кам нест, андаруни ҳаста моменти спинии ҳар як нуклон si бо 

моменти мадо-рии он li ба таври векторӣ зам шуда, вектори моменти 

пурраи ҳамон нуклон ji-ро ба вуҷуд меоваранд. Ба ибораи дигар дар ин ҳол 

jj - алоқа воқей мегардад. Кунҷи байни векторҳо бо ифодаи (5) муайян карда 

мешавад. Проексияи вектори j (ѐ J) дар ягон самт масалан, дар тири z, ҳамаги 

(2j + 1) (ѐ 2J + 1) - то қимат гирифта метавонад. Ин худ қоидаи квантониши 

фазоии моменти импулс - дискретияти самтҳои имконпазири моменти 

пурраи системаи квантп нисбати меҳвари ихтиѐрии интихобшуда - мебошад. 

Агар спини нуклон s= 1/2 ба моменти мадории импулс l параллел бошад, 

пас j(l+1/2) қимат мегираду ҳангоми антипараллел будан (l-1/2). Пас, спини 

ҳаста чй дар мавриди ҷой доштани робитаи спин-мадорй ва чи дар jj -алоқа 

барои ҳастаҳои А-шон ҷуфт қиматҳои том (0, , 2 ,...) мегираду барои 

ҳастаҳои А-шон тоқ - қиматҳои нимтом  /2, З /2, 5 /2...). Маълумотҳои 

таҷрибавӣ нишон медиҳанд, ки ин қоида ягон истисно надорад. 

Масъалаи вобаста ба спини ҳастаро боз чанд ҷиҳати муҳим хос аст: 

спини ҳастаҳои тоқ аз 9/2 беш нест; аксари кулли ҳастаҳои чуфт спини 

сифрӣ доранд, вале ҳастаҳое низ ҳастанд, ки спинашон j = (1, 2, 3, ва 4)  

аст; ҳастае низ ҳаст (
176

Lu), ки спини j = 7  дорад. Пас бо камоли бовари 

метавон гуфт, ки моменти пурраи импулси аксари ҷуфти нуклонҳо 

муқобили якдигар равонанд ва ҳамдигарро барҳам месозанд. Маҳз ба 

ҳамин сабаб спини ҳаста аз бу-зургии -Ихеле кам аст. Мас., спини 
207

Рb на 

207 /2, балки /2, спини 
208

Рb на 208 /2, балки 0 мебошад. 

Барои мисол ҳастаеро, ки ду нуклони моментҳои меха-никии пурраашон 

j1= 5/2 ва j2= 3/2 аст, муоина мекунем. Ин ҳаста соҳиби моменти механикие 

буда метавонад, ки аз ҷамъи вектории ҳарду j-ҳо ҳосил ва ба яке аз чахор 

қимати j = (1, 2, 3 ѐ 4)  баробар мешавад. Ҳамин тариқ спини ҳаста ба суммаи 

вектории моментҳои импулси протонҳову нейтронҳои таркиби он баробар 

аст ва чунонки ҳозир гуф-тем, моменти пурраи ҳар як протону нейтрон аз 

ҷамъи моментҳои спинӣ ва мадории онҳо таркиб ѐфта қимати ка-лонтаринаш 

4  мешавад. 

Кулли усулҳои муосири чен кардани спини ҳастаҳо ба квантониши 

фазоии моментҳои пурраи импулс асос ѐфта-анд: ҳаргуна моменти J дар 



фазо нисбат ба тири муайян танҳо (2J+1) самт гирифта метавонад. Дар ин 

усулҳо ро-битаи байни спину моменти магнитӣ истифода мешавад. Қоидаи 

квантониш ба моменти магнитии ҳаста низ паҳн мешавад - дар майдони 

магнитии беруна моменти магнитӣ (2J + 1) самт мегирад, ки онҳо ба (2J + 1) 

қимати энергияи иловагии савияҳои ҳаста мувофиқ меоянд. Ин савияҳои 

энергияро бо усулҳои гуногун тадқиқ карда оид ба бузур-гии спини ҳаста ба 

хулосае омадан мумкин аст. 

Дар шарҳи сохтори фавқуннозуки хатҳои тайфи тахмин мерафт, ки 

электронҳо бо майдони магнитии ҳаста таъсири мутақобил мекунанд. 

Мувофиқи ин тахмин (Паули 1928), ҳаста сохиби моменти магнитии диполӣ 

( )-е мебошад, ки он таъсири мутақобили ҳастаро бо майдони магшггӣ (Н)-и 

беруна ифода мекунад ва энергияи ин таъсирот бо ифодаи 

 (7)  

муайян карда мешавад. 

 

Куввахои ҳастави. Табиати қувваҳои ҳастави. Методҳои омўхтани 

қувваҳои ҳаставй. Хусусиятҳои қувваҳои ҳастави. 

 

Намудҳои боҳамтаъсирҳои фундаментали. Дар табиат чор хел 

қуввахои бахамтаъсир мавчуд аст: 

1. Қуввахои гравитациони. 

2. Қуввахои электромагнити. 

3. Қуввахои суст. 

4. Қуввахои зўр ѐки Қуввахои бахамтаъсири ҳастави. 

Қуввахои бахамтаъсири гравитациони дар вобастагии ва дар ҳаракати 

макрожисмхо пайдо мешавад ва қувваи чудо суст мебошад. Қувваи 

гравитациони ба квадрати масофаи байни жисмхо вобаста мешавад. Ин қувва 

кувваи маркази мебошад. Доимии бахамтаъсир ин тавр муайян карда 

мешавад. 

,102 35

2


hc

Gmp  

ин чо G доимии гравитациони, pm  массаи протон. 

Кувваи бахамтаъсир электромагнити дар бахамтаъсири жисмхои 

заряднок пайдо мешавад. Ин кувва вобаста ба ишораи жисмхои заряднок ѐ 

кувваи кашиш ва ѐки кувваи теладихии мебошад. Доимии бахамтаъсири 

электромагнити 

137

12


hc

l
 

мебошад. 

Куввахои бахамтаъсири суст дар бахамтаъсири баъзе заррахои 

элементари пайдо мешавад, дар  кохиши. Ҳастахо пайдо мешавад. 

Масофаи кувваи бахамтаъсири суст аз см1510  хам хурд мебошад. 



Куввахои бахамтаъсири зўр, ин куввахои ҳаставии мебошад, куввахои 

ҳаставии бахам кашиши протон ва нейтронхоро таълин мекунад, заррахои 

вазнини элементариро бахам таъсираша таъмин мекунад, таъсири куввахои 

ҳаставии дар масофаи бисѐр кутох см1310  ба пайдо мешавад. Куввахои 

ҳаставиро таъсири кашишаш протонхоя дар ҳаста вобастагишро таъмин 

мекунан. Ин тавр кашиши куввахои ҳаставии аз куввахои теладихи 

электростатика протонхо калон мебошад. Кувваи кашиши ҳастави протонхо 

аз. 

Куввахои ҳастави аз нахатки қиймати мутлақ зўр мебошанд. Куввахои 

ҳаставия масофахои хурдба бадани таъсираш аз хаммаи куввахои табиат зўр 

мебошад. 

Куввахои ҳаставии мавчуд будани ҳастахои таъмин мекунад. 

Куввахои бахамтаъсири электромагнити атом ва молекулахо мавчуд буданаш 

таъмин мекунад. Энергияи миѐнаи вобастагии нуклонхои 8 МэВ мебошад. 

Энергияи вобастаги электрон дар атом 13,57 эВ мебошад. 

Бахамтаъсири бекувва  кохишба, K кaпидaнба, протона нейтронба 

ва нейтрона протонба гузоштаишба намоѐн мешавад. Бахамтаъсири 

гравитациони жисмхои космикия ва системахоя устувори коити вобаста. 

Табиати қувваҳои ҳастави. Куввахои ҳастави кутохтаъсирнок 

мебошад. Радиуси таъсири ин куввахо аз см1210  хурд мебошад. 

Куввахои ҳастави заряди заррачахоба вобаста не. Байни заррахои 

),(),,( nnpp  ва ),( pn  будани куввахои бахамтаъсир як хел мебошад. 

Куввахои ҳастави спини ҳастаба вобаста мебошад. 

Куввахои ҳастави куввахо маркази нест. 

Куввахои ҳастави хоссаи сершавиба сохиб. 

Куввахои ҳастави хоссаи пойвазкуниба сохиб. 

Аз ин кувваи теладихии электростатики протонхо 137 маротиба калон 

мебошад. Доимии бахамтаъсири ҳастави ин тавр ифодакарда мешавад: 

1
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g
 

Ин чо g заряди эффективи ҳаста мебошад. Куввахои ҳастави 

кутохтаъсирнок мебошад. 

Дар масофаи 1 ферми )101( 13 смферми   кувваи ҳастави зиѐд мешавад 

ва дар масофаи 0,5 ферми кувваи теладихиба мегузарад. Барои омухтани 

сохти, хусусиятхои ҳастахо ва механизмхои реакцияхо куввахои ҳаставиро 

донистан бисѐр зарур аст. 

Барои донистани куввахои ҳаставиро аз протон ва нейтрон иборат 

системаро энергияи бахамтаъсираша омухтан лозим аст. Аз ду нуклон, яъне 

аз як протон ва як нейтрон иборат ҳастаро дида мебуроем. Ин тавр ҳастаба 

дейтрон мисол мешавад. 

Хусусиятҳои қувваҳои ҳастави. Яке аз вазифаҳои марказии физикаи 

ҳаста муайян кар-дан хусусиятҳои қувваҳои ҳастай мебошад. Қувваҳои 

ҳастай аз дигар қувваҳои маълуми табиат ба кулли фарқ мекунанд. Онҳо на 

қувваҳои электрӣ буда метавонанду на қувваҳои магнитй, чунки қувваҳои 



электрӣ танҳо байни зарраҳои заряднок таъсир мекунанду қувваҳои 

магнитии таъсири мутақобили байни нуклонҳо ниҳоят сустанд. Қувваҳое, 

ки ҳодисаи бета-коҳишро сабаб мебошанд, низ ниҳоят суст мебошанд. 

Қувваҳои ҷозиба дар қатори ниҳоят суст буданашон дар қатори қувваҳои 

электрӣ дуртаъсир мебошанд. Ҳамин тариқ. таъсири мутақобили ҳастаиро 

қувваҳое эҷод мекунанд, ки аз кулли қувваҳои дигар фарқ мекунанд ва 

қувваҳои ҳастаӣ ном гирифтаанд. 

Дар боби «Энергияи бандиши ҳастаҳо» - дар бораи чанд хосияти 

қувваҳои ҳастаӣ сухан ронда будем, ки бевосита аз далелҳои таҷрибавй оид 

ба омӯзиши сохтори ҳастаҳо бармеомаданд. Инак он хосиятҳоро ин ҷо 

такрор мекунем: 

1 .Хосияти ҷозибавй (аз мавҷудияти ҳастаҳо бар меояд), 

2.Хосияти кӯтоҳтаъсирй (аз андозаи ҳастаҳо бар меояд, 

ки радиуси қувваҳои ҳастай RN=1Фм) 

З.Хосияти   зӯртаъсирй   (чуқурии   чоҳи   потенсиалии 

ҳастай ба RN = 1 МэВ мебошад), 

4.Хосияти сершавандагӣ (аз он бар меояд, ки энергияи 

бандиши ҳаста ба А мутаносиб аст, на ба А
2
). 

5.Хосияти фишурданашавандагӣ 

Хрзир мо хосиятҳои дигари қувваҳои хастаиро номбар 

ва баъдтар ба шарҳи онҳо шурӯъ мекунем. 

6.Хосияти вобастагй ба бузургии спини нуклонҳо, 

7.Хосияти ғайримарказӣ доштан, яъне ба симметрияи 

сипеҳрй молик набудан, 

8.Хосияти новобастаги ба заряд, 

9.Хосияти вобастагй ба самтгирии байниҳамдигарии 

моментҳои спинӣ ва мадорй, 

10.Хосияти мубодилавӣ доштан. 

Бояд қайд кард, ки барои ба даст овардани ахбороти пурра дар бораи 

ҳама хусусиятҳои ҳаста тадқиқи танҳо со-хтори ҳаста кофӣ нест. Физикаи 

ҳаста бо ҳамин аз физикаи атом фарқ мекунад. Гап дар сари он аст, ки ҳаста 

аз ҷомеи нуклонҳо (нейтрону протонҳо)-е иборат аст, ки дар як чоҳи 

потенсиалй воқеанд ва рафтори ҳар як нуклони алоҳида дар ин чоҳ ба 

тавсифи қувваҳои нуклон-нуклонй (ѐ қувваҳои ҳастаӣ) вобаста намебошад. 

Бинбар ин, қувваҳои ҳастаиро асосан ҳангоми тадқиқи парешхӯрди нуклон-

нуклонй ѐ сис-темаи иборат аз ду нуклони алоқаманд меомӯзанд. Системаи 

соддатарини нуклонӣ ҷуфти ду нуклон бо энергаяи мусбат (Е > 0) ва манфӣ 

(Е < 0) мебошад ( ба сифати системаи сарҳисоб Е = 0 ҷамъи энергияҳои 

ороми ҳар ду зарра қабул карда мешавад). Маълумотро оид ба таъсири 

мутақобили системаи ду нуклониро бо энергияи мусбат (Е> 0) тавассути 

тадқиқи парешхӯрди нуклон-нуклонию таъсири мутақобили системаи ду 

нуклониро бо энергияи манфй (Е< 0) ҳангоми муоинаи хусусиятҳои системаи 

соддаи алоқаманди ду нуклон ба даст овардан мумкин мебошад. Хушбахтона 

ингуна сис-тема дар табиат мавҷуд аст ва он дейтрон мебошад. 

 



Саволҳои назорати: 

1. Ба чи тавр ҳастаҳо ҳастаҳои изотоп, изобар, изотон, изомер 

ва «оина» мегўянд? 

2. Энергияи бандии ҳастаро шарҳ диҳед. 

3. Энергияи бандиши хоси ҳаста бо ѐрии кадом формула 

мушоҳида карда мешавад? 

4. Барои энергияи банди Формулаи нимэмпирии 

Вайсзеккерро навесед. 

5. Далелҳои таҷрибавии пайдоиши формулаи Вейсзеккерро 

номбар намоед. 

6. Методҳои омўхтани қувваҳои ҳаставй. 

7. Намудҳои боҳамтаъсирҳои фундаментали. 

8. Табиати қувваҳои ҳастави. 

9. Хусусиятҳои қувваҳои ҳастави. 

10. Ба спин вобастагии қувваҳои ҳастави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЪРЎЗАИ - XIII (2-соат) 

Радиоактивият. Қонуни табдилоти радиоактивият. Активият ва воҳиди 

ченаки он. Оилаҳои радиоактив. 

Нақша: 

1. Шарти устуворӣ ва ноустувории ҳаста 

2. Маълумоти умуми дар бораи радиоактивият 

3. Қонуни коҳиши радиоактивӣ 

4. Активият ва воҳиди ченаки он 

5. Оилаҳои радиоактив 

Шарти устуворӣ ва ноустувории ҳаста. Нуклонҳо андаруни ҳаста 

тавассути қувваҳои ҳастаӣ сахт алоқаманданд. Қавй будани ин алоқамандй 

дар он зоҳир мешавад, ки коҳиши худбахудии ҳаста ба нуклонҳои алохдда 

мутлақан инконнопазир аст. Вале, агар тасаввур кунем, ки ҳастаи      (А, Z) аз 

ду қисмат    (А1, Z1)   ва (А2,22) иборат аст ва 

                                (1) 

мебошад, пас коҳиши ҳастаи ибтидоӣ ба ин ду кисмат аз чиҳати энергй 

муфид ва худбахуд мумкин мегардад (шарти ноустувории ҳастаҳо): 

                                (2) 

Ин ҷо Q энергияи коҳиш (энергаяи кинетикй ва ангезиши пораҳои маҳсул) 

мебошад ва аз изофати масса ба вуҷуд меояд: 

                                  (3) 

Агар нобаробарии зайл вуҷуд дошта бошад:                              

     (4)    

онгоҳ коҳиши (2) имконнопазир мегардад. Ин (4) шарти устувории 

ҳастаҳоро ифода мекунанд. 

Шартҳои (1) ва (4)-ро тавассути энергияи бандиш (Е6н) ѐ энергияи бандиши 

хоси ( ) ҳастаҳо низ ифода кардан мумкин аст: 

                                   (5) 

(6) 

Ногуфта намонад, ки дар раванди коҳиш боқй мондани адади умумии 

нуклонҳо ва заряди электрӣ ҳатмист, пас дар таносубҳои 1.2 ’1.7 шартҳои А = 



А1+ А2 ва Z=Z1+Z2  мебояд иҷро шаванд. Ғайр аз ин, таносубҳои 1,2 ÷ 1,7 

дар мавридҳое низ иҷро мешаванд, ки аз ҳаста танҳо як нуклон (нейтрон ѐ 

протон) ѐ ягон зарраи дигар (алфа- ѐ бета-зарра) афканда мешавад ѐ дар 

мавриди ҷой доштани раванди по-рашавии ҳаста. Илова бар ин, танҳо аз 

ҷиҳати энергӣ ((Q>0) имконпазир будани коҳшии радиоактивӣ ҳанӯз 

онгуна маънӣ надорад, ки ин ҳодиса ҳатман рух медиҳад. Барои ногузир рух 

додани коҳиши радиоактивӣ боз зарур аст. ки қонунҳои бақои импулс, заряди 

электрикй, зарядҳои барионй ва лептонӣ ва м.и. низ риоя шаванд. 

Аксарияти ҳастаҳо нисбат ба яке аз навъҳои кохиш усту-вор мебошанду 

нисбат ба дигар навъ ноустувор. Ҳастаҳое, ки нисбат ба ҳама навъҳои коҳиш 

устуворанд, ҳастаҳои усту-вор номвда мешаванд. Кулли ҳастахои дигар, ки ба 

ин ѐ он навъи коҳиш иштирок мекунанд, ҳасгаҳои ноустувор ѐ ҳастаҳои 

радиоактив ном доранд. 

Маълумоти умуми дар бораи радиоактивият. Радиоактивият гуфта 

изотопхои химиявиро худ аз худ заррахои сабукро бароварда ба изотопии 

дигар элемент гузаштагешро мегуянд. Дар табиат мавчуд будаги радиоактив 

изотопхо радиоактивияти табиий мебошанд. Ба ѐрии реакцияхои ҳастави 

хосил карда шудаги радиоактив изотопхо радиоактивияти сунъий мебошанд. 

Байни радиоактивияти табиий ва сунъий фарқи принципиали нест. Ходисаи 

радиоактивияти якумин маротиба аз тарафи олими француз А.Беккерель дар 

соли 1896 кашф карда шуда аст. Беккерель элементи уран аз худаш нурхои 

радиоактивиро хориж кардагешро кашф кардю аз тарафи Беккерель ходисаи 

радиоактиви кашф карда шудамбад дигар олимхо хам ин ходиса кати қизики 

карда кор кардаги. Масалан, 1898 солба олимхо Пьер ва Мария Кюрихо 

торий, полоний ва радий элементоша хусусияти радиоактивиаш муайян 

карда шуд. Резерфорд элементхои радиоактиви мебуровардаги нурхоя ба 

майдони магнити омухта, ин нурхо се хел шудагешро нишон дод.  

1)  нурхо ин нурхо гелий элементаша ҳасташ мебошад. 

)( 4

2 He  нурхо аз заряди мусбат сохиб буда аз вазбин заррачахо иборат 

мебошад. Ин нурхо гасфеш якчанд микрои будаги алюминеш варакхоба хам 

пурро фуруъбурда мешуд. Суръати  нурхо 109 см/м мебошад. 

2)  нурхо аз заряди мусбат будаги позитронхо ѐки зарядаш манфий 

будаги электронхо иборат мебошад. Инхо заррачахои сабук мебошан. 

3)  нурхо электр ва магнит майдонхоба бурили намекардаги аз 

мухит гузаштан қобилияташ калон будаги дарози мавчеш кутох будаги 

мавчхои электромагнити мебошад. Ҳастахои вазбина ҳар як бўлак 

шудагешба 200 МэВ энергия чудошуда мебурод. Бисъѐр вақтхоба аз кохиши 

изотопии радиоактиви хосил шудаги ҳаста хам радиоактив мебошан ин хел 



вақтба якум хохиш додаги изотопии радиоактивия ҳастаи модори мегуянд, 

ҳосил шудагеша хосилави ҳаста мегуян. Мобайни ҳастаи аввала модари кати 

хосилавешба мувофиқ ҳосил мешуд. Муодилаи мувозанат ин тавр мебошад 

2211 NN    

ин муодилаба муодилаи мувозинати асри мегуянд. Агар аз ҳаста  заррахо 

хорич шавад  кохиш, агар  заррахо хорич шавад  хохиш гуфта 

меноманд.  нурхо дар вақти   ва   хохишхо хосил мешавад. 

Қонуни коҳиши радиоактивӣ. Радиоактивият - хусусияти хоси ҳастаи 

атом, аниқ-тараш хусусияти ҳолати энергии он мебошад. Ҳастаҳои нуклидҳои 

радиоактив, чун қоида, ҳамоно пас аз тавлид шудан коҳиш намеѐбанд. Барои ин 

як вақти муайян лозим мешавад. То коҳиш ѐфтан ҳаста ноустувории худро 

зоҳир намекунад ва аз ҳама ҷиҳат чун ҳастаи устувор рафтор кар-да, накдш 

маркази атоми мӯътадилро мебозад. Вале дар ин ѐ он лаҳзаи дилхоҳи вақт, 

банохост, раванди коҳиш рух медиҳад - аз ҳаста ин ѐ он зарра (ѐ зарраҳо) 

ҷаҳида берун мешаванд. Ҳаста хусусиятҳои худро тағйир медиҳад ва 

мувофиқан сохтори қабатҳои электрошш он низ дигар ме-шавад. Барои ҳар 

як ҳастаи алоҳида қаблан лаҳзаи коҳиши онро пешгуйи кардан аз имкон 

берун мебошад. Кайҳо маълум буд, ки умри ҳаста ба таърихи пайдоишаш 

вобаста нест: чунин мешавад, ки як ҳаста нисбат ба ҳозир вақти тулони арзи 

ҳастӣ кардааст ва дар оянда низ боз мезиҳад. Ҳастаи дигар, ҳамоно пас аз 

пайдо шуданаш, имконияти коҳиш ѐфтанро пайдо мекунад. Бо ҳеҷгуна омили 

беруна (ҳарорат, фишор, шитоб ва ғ.) ба суръати коҳиши радиоак-тивият 

таъсир расонидан аз имкон берун аст. Коҳиши радиоактивй ҳодисаи худбахудй 

(спонтанй) аст ва ин яке аз муҳимтарин хусусиятҳои он ба шумор меравад. 

Боз як хусусияти хоси ҳодисаи радиоактивиятро, ки ҳануз солҳои 1902 - 

1903 Резерфорд ва Содди Фредерик (1877 - 1956, физикдон-ва кимиѐгари 

англис) пай бурда бу-данд, ѐдовар мешаваем. Онҳо ақидаи дар раванди коҳиши 

радиоактивӣ табдил ѐфтани як унсурро ба унсури дигар пешниҳод карда 

асосҳои назарияи коҳиши радиоактивият-ро бунѐд ва қонуни коҳиши 

радиоактивиро кашф намуда-анд. Онҳо тахмин карданд, ки атомҳои унсурҳои 

радиоак-тив, бар хилофи унсурҳои норадиоактив, худ аз худ коҳиш ѐфта, 

алфа-зарра ѐ бета-зарра меафкананд ва ба атоми ун-сури дигар табдил меѐбанд. 

Ба ибораи худи Резерфорд ва Содди «коҳиши атом ва афканиши ... зарраҳои 

зарядиок система (атом-Я.Ш)-и наверо ба вуҷуд меорад, ки он аз система 

(атом-Я.Ш)-и пешина сабуктар мебошад ва  хосиятҳои физикию кимиѐии 

нисбат ба ҳамини пешина ба куллӣ фарқкунандаро дорад» (Глесстон С. 

Атом. Атомное ҳаста. Атомная энергия.-М.: ГИИЛ, 1961, саҳ.133). Ҳамин 

ҷо бояд илова кард, ки А. Беккерел, Мария ва Пйер Кюри ва дигарон 

ошкор карданд, ки бар хилофи рававдҳои кимиѐӣ ҷараѐни равандҳои 

радиоактивиро ҳеҷгуна таъси-роти беруна (фишору ҳароратҳои пасту 

баланд, таъсири физикию кимиѐӣ ва ҳок.) тағйир дода наметавонанд. Ре-

зерфорд ва Содди шахсоне буданд, ки аввалин шуда ин та-фовутро, яъне 

тафовути байни равандҳои радиоактивй ва кимиѐиро сарфаҳм рафта 

гуфтаанд: «азбаски... радиоакти-вият...ҳодисаи атомист... ва дар натиҷаи он 



навъҳои нави материя ҳосил мешаванд, пас ин тағйирот бояд дар дохили 

атом ба вуҷуд оянд. Азбаски, натиҷаҳои то ҳол 5а даст омада шаҳодати 

онанд, ки суръати реаксияҳои радиоактивй ба шароит (шароите, ки ин 

реаксияҳо ҷараѐн мегиранд) вобаста нест, бинобар ин, аѐн аст, ки хислатҳои 

табдилоти муоинашаванда аз хислатҳои табдилоте, ки то ҳол дар кимиѐ 

мушохида мешуд ба куллӣ фарқ мекунад. Аз ин ҷо радиоактивиятро чун 

зоҳир гаштани тағйироти субатомй (дохили атомй-Я.Ш) муоина кардан 

мебояд». 

Тадқиқоти Э. Резерфорд, Ф. Содди, Пйер ва Мария Кю-ри ва дигарон 

(солҳои 1902-1903) ошкор карданд, ки адади ҳастаҳои дар муддат кӯтоҳи вақти 

dt коҳишѐфта dN ба фосилаи вақти dt (аз t то t+dt) ва ба адади ҳастаҳои то ҳол 

нокоҳида N мутаносиб аст: 

(7) 

Аломати минус ин ҷо бо мурури замон кам шудани ада-ди ҳастаҳои 

радиоактивро ифода мекунад.Бузургии  [c
-1

] (зариби мутаносибӣ)- бузургиест, 

ки эҳтимоли рух додани ин ѐ он навъи коҳишро ифода мекунад ва барои ҳар 

як навъи атом қимати муайяни собит дорад. Оиро собити коҳиши 

радиоактивй меноманд ва он бо умри ҳастаи атом  ба таври зайл алоқаманд 

аст:  

Ғайр аз ин маълум шуд, ки фаъолияти як унсури радиоактив дар фосилаи 

вақти муайян ва танҳо ба ҳамин унсур хос ду  маротиба   кам   мешавад.   Ин   

фосилаи   вақтро   даври нимкоҳиш (Т1/2) меноманд. Баски А собит аст, ифодаи 

(7)-ро интегронида ҳосил мекунем          

 (8) 

Ҳамин аст қонуни кохиши радиоактивӣ. Ин ҷо N - адади атомҳо (ѐ 

ҳастаҳо)-и радиоактиви дар лаҳзаи вақти Iнокоҳида, N0- адади атомҳо 

(ҳасгаҳо) дар лаҳзаи ихтиѐрии вақти t = 0. Қонуни (8) қонуни оморй 

(статистикй) аст. Ҳангоме, ки физикдонон роҷеъ ба ҳодисаҳои эҳтимолй сухан 

меронанд, онҳо онро дар назар доранд, ки ин ҳодисаҳо мувофиқи қонунҳои 

физикаи оморӣ (статистикӣ) ба вуҷуд меоянд. Коҳиши радиоактивӣ маҳз ба 

ҳамин қонун итоат ме-кунад. Он, тавре ки қайд карда будем, ҳодисаи 

тасодуфист ва ҳангоми муоинаи он мо бо адади ниҳоят бузурги атомҳо 



(адади Авогадроро ба хотир оред) сару кор дорем. Ҳастаҳои атомҳои 

радиоактив, чун қоида ҳамоно пас аз ба вуҷуд ома-данашон коҳиш намеѐбанд. 

То коҳиш ѐфтани ҳаста ин ѐ он фосилаи вақт мегузарад. Дар тӯли ин фосила 

ҳаста ноустуво-рии худро зоҳир намекунад ва чун ҳастаи устувор рафтор ме-

кунад. Аммо дар ин ѐ он лаҳзаи вақг ногаҳон худбахуд амали коҳиш ба вуҷуд 

меояд ва аз ҳаста ин ѐ он зарра (ѐ зарраҳо) хориҷ мешаванд. Тавсифҳои ҳаста 

(заряд, масса, энергияи бандиш ва ғ.) ва, аз ин лиҳоз, сохтори қабатҳои 

электронии атом тагйир меѐбанд. Барои ҳар як ҳастаи радиоактив лаҳзаи 

коҳиши онро пешгӯйй кардан имконнопазир аст. Муқаррар карда шудааст, ки 

умри ҳаста ба таърихи пайдоиши он во-баста нест. Як ҳаста метавонад умри 

тӯлонй бинад, ҳастаи дигар метавонад ҳамоно баъди пайдоишаш кохиш ѐбад. 

Гар-чанд ҳастаҳои гуногун умри гуногун мебинанд, барои ҳар як моддаи 

радиоактив вақти миѐнаи умри ҳастаи атомҳои он = 1/  мавчуд аст. Ин 

таносубро аз ифодаи зерин ѐфтан мумкин аст: 

                                (9) 

Аѐн аст, ки дар тӯли вақти  адади ибтвдоии ҳастаҳои радиоактив е (асоси 

логарифми натуралй = 2,718) маротиба кам мешавад. 

Агар дар ифодаи (8) ба ҷои вақти t даври нимкоҳишро гузорем, онгоҳ 

алоқаи байни собити коҳиш  ва Т1/2 меѐбем: 

(10) 

Ифодаҳои (7) ва (10) имконият медиҳанд, ки формулаеро ҳосил кунем, ки ба 

тариқи таҷрибавӣ даври нимкоҳиши ҳастаҳои дарозумр муайян карда шавад: 

                     

Ин формула имконият медиҳад, ки барои муайян карда-ни Т1/2, танҳо 

адади коҳишҳоро дар воҳиди вақт барои микдори муайяни моддаи 

радиоактиви дарозумр чен кардан кофист. Мас.дангоми чен кардани 

фаъолияти 1 г. радий-226, аниқ карда шуд, ки он дар 1 сония  3,7-10
10

 амали 



коҳиш ба вуҷуд меорад. Пас, Т1/2 (радии - 226) = 

 сол будааст. 

Аз қонуни коҳиши радиоактивӣ бармеояд, ки раванди коҳиши 

радиоактивӣ бо функсияи экспонентӣ тавсиф дода мешавад. Аз ин хотир, дар 

лаҳзаи дилхоҳи вақти t(чанде, ки аз ибтидои ченкунй дур набошад) ҳанӯз 

ҳастаҳои нокоҳидаи умрашон аз t зиѐд боқӣ мемонанд. Ва баракс, кулли 

ҳастаҳои дар ин лаҳза коҳиш ѐфта, умри аз вақти t камтар зистанд ва ҳар 

қадар барвақттар коҳиш ѐфтанд, ҳамон қадар умри кӯтоҳ насибашон шуд. 

Умри ҳастаҳое, ки дар лаҳзаи вақти t коҳиш ѐфтанд, расо баробари t аст. 

Ада-ди ингуна ҳастаҳо ба 

            dN(t) ;  

баробар мешавад. 

Агар ҳастаи радиоактив дар як вақт бо чанд тарз коҳиш ѐбад (масалан, ҳам 

алфа-зарра афканаду ҳам К-рабоиш би-над), эҳтимоли коҳиши атомҳо дар ин 

сурат дар муддати dt ба ( )dt баробар мешавад. (дар натиҷаи коҳидани 

як модда ду моддаи нав - яке дар натиҷаи алфа-коҳиш ва дигаре дар натиҷаи К-

рабоиш ҳосилмешавад). Дар ин маврид суръ-ати коҳиш 

                                        

 

Ва умри миѐнаи ҳастаи радиоактиви таҳқиқиқшаванда 

                    

хоҳад буд. Бояд гуфт, ки умри миѐнаи ҳастаҳои навъи му-айян ба ҳолати 

агрегатй ва фишору ҳарорат барин омилҳои хоси шароити мавҷудияти 

ҳастаҳои радиоактив вобастагй надорад. 

Активият ва воҳиди ченаки он. Ходисаи радиоактиви чараѐни 

статистики мебошад. Аз формулаи (2) гуфтан мумкин астки қонуни хохиши 

радиоактиви қонуни экспонентеш мебошад.  

Бузурги NA   активияти ҳастахои радиоактивияти гуфта намида 

мешавад. Активият гуфта дар як секунд мешудаги адади коишхоба мегуян. 

Вохидхои активият ин тавр: 

Беккерель (Бк), Кюри (Ки), Резерфорд (Рф): 

1 Бк=1 кохиш/сек 

1 Ки=3,7∙10
10

 кохиш/сек 



1 Резерфорд=10
6
 кохиш/сек 

Милликюри (мКи)=10
-3

 Ки 

Микрокюри (мкКи)=10
-6 

Ки 

Оилаҳои радиоактив. Дар натичаи тадқиқоти муфассали унсурҳои 

радиоактиви табшш дар таркиби Замин ва ҷирмҳои осмонй буда, 14 ҳастаи 

радиоактив (ба истиснои  муайян карда шуд, ки даври нимкоҳишашон 

ҳамчен ва ҳатто аз синни Коинот (тақрибан 4,9-10
9
 сол қабул шудааст) зиѐдтар 

мебошад. Дар ҷадвали зерин ин ҳастаҳо ҷамъбаст гардидаанд. 

Жадвали-1. 

 

Бо е К — рабоиш ишора шудааст. 

Изотопҳои рақами аз 1 то 11-и дар ҷадвал омада дар натиҷаи -коҳиш, 

К-рабоиш ѐ α-коҳиш ба изотопҳои устувор табдил меѐбанд. Чаҳор ҳастаи 

боқимонда - изотопҳои дарозумри радиоактиви торий-232, уран-235, уран-238 

ва нептуний-237 дар натиҷаи алфа- ва бета-коҳишҳо ба изотопҳои дигар 

мубадцал мешаванд, ки худ радиоактив ме-бошанд ва дар оянда ба авлоди 

ҳастаҳои духтарӣ ибтидо ме-гузоранд, то дами ҳосил шудани изотопи устувор. 

Занҷири ингуна табдилот оилаи радиоактив (ѐ қатори радиоактив) ном 

гирифтааст. Чаҳор ҳастаи радиоактиви номбурдаро, ки ибтидои занҷирҳои 



табдилот мебошанд, мувофиқан «нахус-тунсур» ѐ «унсури модар»-и ин ѐ он 

оилаи радиоактив мено-манд. Нахустунсури оилаҳои ураы, актиноуран ва 

торий дар табиат вомехӯранд ва пас аз занҷири коҳишҳо ба изотопҳои сурб 

табдил меѐбанд (ниг. Ҷадвали-1). Ба сабаби кӯтохумр буданаш нахустунсури 

оилаи нептуний дар табиат вонамехӯрад. Вале бо кашфи унсурҳои 

трансуранӣ (Z > 92) физикдонон соҳиби изотопҳои нави унсурҳои ва.знин 

гаш-ганд ва ин имконият дод, ки нахусгунсури рилаи нептунийро ба даст 

оранд. Онро асосан бо роҳи дар реактор нейтронбо-рон кардан ҳосил 

мекунанд: 

              

Лек, тавре ки баъдтар маълум гашт, ин оила аз унсури америтсий ва плутоний 

оғоз мешавад. 

Дар замимаи-1 занҷири коҳишҳои пайдарпайи ҳастаҳои се оилаи 

радиоактив - торий-232, уран-238 ва акти-ноуран-235 омадаанд.  

Аз муоинаи қисматҳои алохддаи занҷир бармеояд, ки адади массавии 

унсурҳо (А) дар ҳудуди ҳар як оилаи радиоактив ѐ тағйир намеѐбад, ѐ ба чаҳор 

воҳид тағйир меѐбад. Дар ин сурат, дар мавриди аввал заряди унсу-ри навбатй 

ба як воҳдц зиѐд мешаваду дар мавриди дуюм ба ду вохдц кам. Ин қонуният 

қоидаи лагзиш ном гирифтааст. Ин маънои онро дорад, ки дар раванди коҳиши 

ҳаста ѐ бета-зарра (электрони манфӣ) афканда мешаваду адади массавй собиту 

заряди ҳаста ба як воҳид меафзояд, ѐ ҳаста алфа-зарра меафканаду адади 

массавиашро ба чаҳор воҳид ва зарадаш-ро ба ду воҳид кам мекунад.  

Қоидаи лағзиш барои ташбеҳи дурусти аъзои оилаҳои радиоактив нақши 

муҳим бозид ва ҳозир низ барои омӯзиши унсурҳои трансуранй истифода 



мешавад. 

 

Мувофиқи қоидаи лағзиш адади массавии аъзои оилаҳои радиоактив бо 

формулаи зайл ифода мешавад:                                                                                                                                  

        (1) 

Ин ҷо n-адади бутун ва барои ҳар як оила қимати муайян дорад, С = 0,1,2, 3 

қимат мегирад. Дар ҷадвали-2 чанд хосияти оилаҳои радиоактив омадаанд. 

 

 

 



Ҷадвали-2. Хосиятҳои  оилаҳои радиоактив 

номи оила нахуст 

унсур 

адади 

массавий 

n-и 

ибтидоий 

n-и 

интихои 

T1/2  сол хастаи 

интихои 

устувор 

торий   4n+0 58 52 1.4   

нептуний  4n+1 59 52   

уран  4n+2 59 51   

актиноуран  4n+3 58 51   
Дар табиат нептуний нест, вайро бо рохи сунъий хосил мекунан. Дар 

табиат таркиби оилахои радиоактиви намедаромадаги элементхои 

радиоактиви хам мавчуд. Инхо  

солTкапидаKK 9

2/1

40 103,1),,(    

солTRb 10

2/1

87 106,6)(   

солTLu 10

2/1

176 104,2)(   

ва дигархо. 

Дар таркиби ҳавои атмосфера изотопхои радиоактиви )12( 2/1

3 солTH   

ва )5100(, 2/1

14

6

7

13 солTCB   мешуд. Ин изотопхо дар натичаи таъсири нурхои 

космики ба элементи атмосфера ),( DN  хосил мешавад. Аз кохишхои 238U  

хосил мешудаги элементи радиоактиви Rn222  - гази радиоактиви мебошад.  

n  ва C ададхои бутун. Барои оилаи уран – 238, с=2, 5951  n , барои 

актиноуран - 235U  с=3, 5851  n ; барои торий – 232 с=0, 5851  n  мебошад. 

с=1 барои оилаи нептуний. Нептуний ),102,2( 6

2/1

237

99 солTNp    cnA 4 адади 

массивеш. Занчири коҳиши оилахои радиоактивиро охираш изотопхои Pb –

ро ҳосил шудагеш кати пушида мешавад :),,,( 209208207206 BiPbPbPb   

BiNpPbThPbUUPb 209237208232207235238206 ,,,   

),,,( 209208207206 BiPbPbPb изотопхои барқарор мебошанд. 

Изотопхои радиоактиви сунъий якум маротиба дар соли 1933-1934 аз 

тарафи олимхо Ирен Кюри ва Жолио-Кюрихо хосил карда шуд. Олимхо 

элементхои Бор алюминии, магнитхоя бо ѐрии  заррахо бомбардимон 

кардан. Дар натича ин тавр реакцияхо хосил шуд: 

nNHeB 1

0

13

7

4

2

10

5   

nPHeAl 1

0

30

15

4

2

27

13   

nSiHeMg 1

0

27

14

4

2

24

12   

Дар ин реакция хо хосил шудаги SiPN 27

14

30

15

13

7 ,,  изотопхои радиоактиви 

сунъий мебошан. Ин изотопхо хам даври ним кохиш доран, кохиш хосил 

мекунан: 

)14( 2/1

12

6

13

7 минTeCN    

)5,2( 2/1

30

14

30

15 минTeSiP    

)25,3( 2/1

27

13

27

14 минTeAlSi     



Унсурҳои трансуранй (фавқулвазнин). Унсурҳои трансуранй, онҳое ки 

рақами тартибй (Z)-ашон аз 92 зиѐдтар аст, ба сабаби радиоактив 

буданашон, ғайр аз худи уран-92 ( Т1/2 = 4,9 ∙ 10
9
 сол), дар табиат 

вонамехӯранд. 

Ҳастаҳо бо Z= 8, 20, 38, 50 ва 82 (ададҳои сеҳромез) ҳастаҳои 

устувортарин мебошанд. Ададҳои сеҳромез ба қишр (қабат)-ҳои аз 

нуклонҳо пур мувофиқанд. Пас саволе ба миѐн меояд, ки магар дар соҳаи 

ҳастаҳои Z > 82 ингуна ададҳо арзи вуҷуд карда метавонанд? Агар муҷоби 

суол мусбат бошад, пас дар NZ —диаграммаи ҳастаҳо барои N >150 ва Z > 

101 бояд ҳастаҳои вазнини даври никоҳишашон нисбатан калон мушоҳида 

шаванд,-яъне бояд водии усту-вории дуюм мавҷуд бошад. Ҳисобукитоб 

дар асоси ҷилдмодел нишон дод, ки қабати нуклонӣ барои ҳастаи Z=114 ва 

N=184 пур мешавад. Яъне, водии дуюми устуворӣ арзк вуҷуд дорад ва онро 

бояд кашф кард. Изотопи унсурҳои аввалини трансурани -  (нептуний) 

ва  (плутоний) дар натиҷаи дар реактор нейтронборон кардани уран-

238 ҳосил шуда буданд. Дар натиҷаи фурӯбурди нейтрон ва баъдан бо роҳи 

β
-
-коҳиш заряди ҳастаи ибтидоӣ ба як воҳид меафзояд: 

 

Нептуний-239 дар натиҷаи -коҳиш (ѐ е
- 
-коҳиш, Т1/2 — 2,356 шаборӯз) 

ба изотопи плутоний-239 табдил меѐбад. Унсурҳои трансурании чаҳорум- 

америтсий (z=95) соли 1944 дар натиҷаи алфа-борон кардани изотопи уран-

238 дар реаксияи: 

 

ва ҳамон сол унсури панҷум кюрий (Z=96) дар реаксияи 

 

ҳосил карда шуданд. Нуклиди  дар натиҷаи е
-
-коҳиш ба изотопи 

 табдил меѐбад: 

 



Унсури берклий (Z=97, соли 1949) ва калифорний (Z=98, соли 1950) 

мувофиқан

      

дар натиҷаи реаксияҳои 

 

 

ҳосил шуда буданд. 

Ҳамагй 5000 атоми калифорний дар натиҷаи алфа-борон кардани 

г кюрий ҳосил шуда буд. 

Сохтмони реакторҳои тавоно (зичии сели нейтронҳо то 10
16

 нейтрон/см
2
 ∙ 

с) имконият доданд, ки унсурҳои транс-ураниро ба миқдори зарурӣ ҷамъ 

карда дар оянда, аз як тараф, ба сифати намуна барои ҳосил кардани 

унсурҳои боз ҳам вазнинтар тавассути дар суръатфизиҳо бо ионҳои сабуки 

шитобѐфта (мас., ,  ва ғ.) истифода шаванд.Чунончи, дар сиклотрон 

тавассути реаксияҳои: 

 

изотопҳои калифорний - 244, 246 ва 248 ҳосил карда шуданд. Аз тарафи дигар, 

дар ингуна реакторҳо, миқцори нисбатан назарраси  (Т1/2=2,4 • 10
4
 сол) 

ҷамъ карда шуд, ки баъд чун намуна барои ҳосил кардани унсурҳои 

вазнинтар тавассути нейтронҳо дар реакторҳои тавоно ва тавассути ионҳои 

вазнини дар суръатфизоҳо шитобѐфта истифода шуда буд. Дар реакторҳои 

тавоно намуна аз  дар натиҷаи фурӯ бурдани пайдарпайи якчанд нейтрон 

ба изотопи вазнинтар табдил меѐбад ва пас аз -коҳиш унсури оянда тавлид 

мешавад. Занҷири пайдоиши изотопҳоро тавассути диаграммаи дар расми-1 

сарфаҳм рафтан мумкин аст. 



 

 

Расми 1. Тавлиди унсурҳои трансуранӣ ҳангоми нейтронборон 

кардани намуна аз . Барои хар як изотоп даври нимкоҳиши он 

нишон дода шудааст. 



 

танд, ки баъдтар дар таҷрибаҳо оид ба ҳосил кардани унсурҳои Z > 100 - ба 

ном унсурҳои трансфермийи ба тав-ри возеҳ пеш омада буданд. Яке аз онҳо 

ба миқдори лозимӣ дастрас набудани намунаҳо аз унсурҳои трансуранӣ. 

Дуюм ин ки бо афзудани Z, даври нимкоҳиш то рафт кам шудан мегирад ва 

ташбеҳ (идентификатсия)-и изотопҳои ҳосилшуда мураккабтар мешавад. 



Аз оғози таҷрибаҳо оид ба ҳосил кардани унсурҳои трансуранй бо 

ѐрии ионҳои шитобѐфта - ҳелий, карбон, изотопҳои оксиген ионборон 

кардани
 

, дар тӯли 10 сол (солҳои 40 - 50 -уми асри XX) изотопҳои 

бисѐри унсурҳои Z = 95-100 кашф шуда буданд. Соли 1951 Э. Макмиллан 

ва Г. Сиборг барои кашфи унсурҳои трасуранй дар соҳаи кимиѐ сазовори 

ҷоизаи нобелӣ гаштанд. 

Саволҳои назорати: 

1. Кашфи ҳодисаи радиоактивият. 

2. Шарти устуворӣ ва ноустувории ҳаста.  

3. Радиоактивияти табии ва сунъи.  

4. Қонуни табдилоти радиоактивият. 

5. Даври нимтабдилот чист? 

6. Доимии табдилоти радиоактивият. 

7. Активият ва воҳиди ченаки он. 

8. Оилаҳои радиоактивро номбар намоед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЪРЎЗАИ-XIV (2-соат) 

Алфа-коҳиш. Ба энергияи алфа-зарра вобаста будани даври 

нимтабдилоти алфа-зарра. Бета коҳиш. Намудҳои бета коҳиш. Гамма-

нурнокшавии ядроҳо. Электронҳои конверсионии дохила. 

Нақша: 

1. Алфа – коҳиш 

2. Ба энергияи алфа-зарра вобаста будани даври нимтабдилоти 

алфа-зарра 

3. Таносуби энергии алфа-коҳиш 

4. Бета коҳиш. Намудҳои бета коҳиш. Муносабатҳои энергия дар 

бета- коҳиш. 

A) Алфа – коҳиш.  зарраҳо ҳастаҳои гелий )( 4

2 He  мебошанд. 

 коҳиш дар ҳастаҳои элементҳои радиоактиви вазнин ҳосил 

мешавад. 

Яъне Z>82 будаги изотопҳоба  коҳиш ҳосил мешавад. Барои ҳосил 

шудани  коҳиш ҳосил мешавад. Барои ҳосил шудани  коҳиш аз чиҳати 

энергетики ин тавр шарт қаноатбахш шудагеш даркор: 

),( ZAM > )()2,4( 4

2 HeZAM            (1) 

Яъне ҳастаи модариро масааш (энергияаш) аз массаи ҳастаи 

ҳосилшавии ва аз массаи  зарра калон буданаш даркор. Ҳастаи модариро 

энергияи зиѐтеш дар  коҳиш ҳосил шудаги порчаҳоя энергияи 

кинетикешба мегузарад. Энергияи банди  зарра ин тавр ифода карда 

мешавад: 

  ЯТTTCHeMZAMZAMSE ,

24

22 )()2,4(),(             (2) 

Баъзе ҳастаҳои соҳаи 82Z , масалан Висмут 

UThRaRuPoBi 238

92

232

90

226

88

222

86

210

84

209

83 ,,,,,  ва ғайра. Ҳангоми ба ҳолати асоси гузаштан 

альфа зарра меафконад. Дар натича заряд Z  ва кам адади массавй A  ва 

энергияи ҳаста тағъир меѐбад.  коҳиш барои ҳастаи X  ин тавр мебошад: 

HeXX AA

Z

4

2

4

72             (3) 

Дар натичаи  коҳиш ҳаста заряди худро 2 воҳид ва адади 

массавиашро ба 4 воҳид кам карда дар жадвали Менделеев ба ду хона ба 

тарафи чап мекўчад. 

Масалан, HeThU 4

2

234

90

238

92            (4) 

Дар формулаи (3) ва (4) X24

72
 ва Th234

90
 ҳастаҳои маҳсули мебошанд. 

 заррачаҳо ҳаста гелий )( 4

2 He  мебошад. Энергияи умумии дар 

натичаи  коҳиши ҳастаи XA

Z  хоричшаванда E ро ба воситаи энергияи 

худи ҳамон ҳаста )( XA

Z , энергияи альфа-зарраи афкандашаванда E  ва 

энергияи ҳастаи маҳсул )( 4

2 XE A

Z



  ин тавр ифода кардан мумкин аст: 

)(_)( 4

2 XEEXEE A

Z

A

Z  


          (5) 



Ҳастаи радиоактиви он гоҳ альфа-зарра афканда метавонад, ки 0E  

бошад. Ин шарти зарурист, аммо кофй нест. 

Энергияи вобастаги  заррача ин тавр мебошад: 

  хяTTCHeMZAMSE  
24

2 )()2,4(  

S энергияи вобастаги  заррача 

T энергияи кинетики  заррача 

хяT энергияи кинетики ҳастаи маҳсул 

хя

хя
M

M
TT 
  

(4) ба асосан  
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хя

хя

хя






1

          (6) 

Шарти энергиявии  коҳиш ин тавр нависта мешавад: 

 EHeEZAEZAES  )()2,4(),( 4

2
          (7) 

Демак, барои ҳосил шудани  коҳиш энергияи вобастаги  заррача 

манфй шудагеш даркор. Тачрибаҳо нишон медиҳанд 73Z  будаги 

элементҳоба E я вазни атоми A ба вобаста дигаргун шудагешба дутта 

қиммати максимали E  вомехўрад. 

Яктеш 145A  ба ва дуюмаш 212A  ба якум max

E  нейтронаш 82 та 

будаги 
82

140

58Ce  ба дуюм 
126

208

82PbE n

  ба. 

Ин хел ҳастаҳоба  коҳиш ҳосил шудагешба энергияи максимали 

чудо шуда мебурод.  коҳиш медодаги ҳастаҳоя девори нимхоҳишаш бисѐр 

калон мебошад. 

Ба энергияи алфа-зарра вобаста будани даври нимтабдилоти алфа-

зарра. Алфа-радиоактивият ѐ -коҳиш гуфта, ҳодисаи худ аз худ -зарра (ѐ 

ҳастаи атоми изотопи асосии ҳелий ( ) аф-кандани ҳастаҳои вазшш (Z  

60) - ро меноманд. Дар ин ҳодиса адади массав (А)-и ҳастаи а-фикан ба чаҳор 

воҳид ва заряди он (Z) ба ду воҳид кам мешавад. Ин аст шарти алфа-кохиш: 

барои масса             

М(А,Z) > М(А - 4, Z- 2) + mа(4,2) (8) 

Барои энергияи  

(9) 



Пас аз раванди коҳиш ин энергия ба энергаяи кинетикии ҳастаи маҳсул ва 

алфа-зарра табдил меѐбад:                                 

(9а) 

Маҳз ҳамин навъи радиоактивиятро соли 1896 А. Беккерел мушоҳида карда 

буд. Ҳастаи сабуктарини -  фикан  (неодим) мебошад, ки а-зарраҳои 

энергияи кинетикиашон  = 1.85 МэВ-у Т1/2 = 2,3- 10
15

 сол баробар аст. 

Кулли ҳастаҳои унсурҳои ҷадвали даврии Д.И. Менде-леевро ба ду гурӯҳ 

ҷудо кардан мумкин аст: унсурҳои -  радиоактив ва  -устувор. Чун қоида 

заряди унсурҳои  -радиоактив Z > 82 (аз сурб вазнинтар) м ебошад. Ба 

истис-нои якчанд унсури нодирзамин (ба ) 
ва

 

чанде аз ҳастаҳои унсурҳои кам-нейтрони ба тариқи сунъӣ ҳосил шуда. 

Омӯзиши муфассали ҳодисаи а-коҳиш - тадқикд дав ва энергияи алфа-

зарраҳо, даври нимкоҳиши ҳастаҳои алфа-фаъоли гуногун қонуниятҳо ва 

хусусиятҳои хоси алфа-коҳишро ошкор намуданд. Биѐед ощоро муоина 

кунем. 

1. -  коҳиш танҳо дар ҳастаҳои вазнин Z ≥ 60 амалӣ ме-гардад. 

2. Дар тақриби аввал алоқаи байни дави а-зарра дар ҳаво 

(R бо см) бо энергияаш ( бо МэВ) намуди зеринро дорад 

 

3. Даври нимкоҳиши ҳастаҳои алфа-радиоактиви маълум ниҳоят фарох 

мебошад. Масалан, даври нимкоҳиши изототш волфрам  ба Т-1/2 > 

8,3*10
18

 сол баробар асту аз изотопи протактиний   ба Т1/2 = 5,3*10
-8

 сония. 

Барок изотопҳои ҷуфт-чуфт вобастагии Т1/2-ро бо энер-гияи  -коҳиш Еа 

қонуни эмпирии Гейгеру-Неттол (соли 1911 барои се оилаи радиоактив 

муқаррар карда буданд) ба хуби ифода мекунад:
 
     

(10) 



Ин ҷо А ва В собитҳоеанд, ки бо Z алокаи ночиз доранд. Бо назардошти 

заряди ҳастаи интиҳои алоқаи Т1/2(бо сония) ва Еа (бо МэВ)-ро ин тавр тасвир 

кардан мумкин аст 

            (11) 

Дар расми 1 қиматҳои таҷрибавии даври нимкоҳиши ҳастаҳои    ҷуфт-ҷуфти    

α-афкани зарядҳояшон   аз   74   то   106, ҳангоми гузариш байни ҳолатҳои   

асосиашон   (нуқтаҳо)   ва     натиҷаи ҳисобу китоб тавассути ифодаи (9) 

(хати сиѐҳи яклухт)   инъикос   ѐфтаанд.     

 

Расми 1. Вобастагии 1gТ1/2      и ҳастахои чуфт-ҷуфти α-афкан    ба бузургии 

Z'
0.6

/   

Аз муоинаи   расм   мебинем,   ки натиҷаҳои        таҷриба         бо натиҷаҳои     

ҳисобу      китоби назариявй хело хуб мувофиқат мекунанд.    Ин   навъи    

алфа-гузаришҳоро гузаришҳои ҷоиз (разрешенные) меноманд. 

Агар   ҳамингуна    нигоришро барои дигар ҳастаҳо ѐ дигар алфа-гузаришҳо 

дар ҳастаҳои ҷуфт-ҷуфт созем, мебинем, ки қиматҳои таҷрибавии собити 

коҳиш назар ба қиматҳои ҳисобу китоби назариявй ҳосилшуда ба якчанд 

дараҷа кам мебошанд. Ингуна алфа-гузаришҳоро гузаришҳои м а м н ӯ ъ 

меноманд. Нисбати даври нимкоҳиши таҷрибавӣ бар назариявӣ зариби 

мамиӯъият  ном дорад. 

Гузаришҳои мамнӯъро ягон қонуни бақо манъ накардааст. 

Барои ҳастаҳои тоқ-ҷуфт, ҷуфт-тоқ ва тоқ-тоқ тамоюли умумй   (общая   

тенденция)   боқӣ   мемонад.   вале   даври нимкоҳишашон барои ҳамон як 



Zва Еα нисбат ба ҳастаҳои ҷуфт-ҷуфт аз 2 то 1000 маротиб зиѐд мешавад. Дар 

расми 2 қонуни Гейгеру  Неттол 

              

барои се оилаи радиоактив дар миқѐси логарифмӣ инъикос ѐфтааст. Тарзи     

дигари     ифодаи қонуни   Гейгеру   Нэттол, ки    ба    осонӣ   тафтиши 

таҷрибавиро муяссар мегардонад чунин аст: 

 

Аҳамияти қонуни Гейгеру Неттол дар он аст, ки он имконияти муайян 

кардани собити коҳиши ҳастаҳоеро фароҳам  меорад,   ки   барояшон 

истифодаи  бевоситаи     усулҳои     муайян   кардани     қабули   истифода    

нестанд    (масалан барои ҳастаҳое, ки α-зарраҳои дароздав меафкананд). 

 

Расми 2. Вобасгагии 1n +20 ба 1nRα. 

1. Бароио илаи уран; 

2. Барои оилаи торий; 

3. Барои оилаи актиноуран 

Тадқиқоти бешумор ошкор карданд, ки барои кулли ҳастаҳои α-афкани 

маълум (ба истиснои адади ками ҳастаҳо) даври   нимкоҳиш   дар   ҳудудҳои  

1,9 *10
19

сол сония ( ) ва энергияи α-зарраҳои 

афкандаи ҳастаҳои вазнин дар фосилаи 4 МэВ≤Еа≤ 9 МэВ мехобанд.   Тавре   

ки  мебинем,  доираи  тағйироти  даври нимкоҳиши ҳастаҳои ос-радиоактив 

бағоят васеъ аст, ҳол он ки доираи тағйироти энергияи а-зарраҳо ҳамагӣ дар 

ҳудуди 5 МэВ мехобад. Барои ҳастаҳои соҳаи унсурҳои нодир бошад, ин 



фосила боз ҳам тангтар аст: аз 1,5 МэВ ( ) то 5,63 МэВ ). Қимати 

миѐнаи энергияи а-зарраҳо тақрибан ба 6 МэВ баробар аст. Аз таносуби 

даври нимкоҳиш ва собити коҳиш Т1/2 =0,693/  исгифода бурда дар асоси 

қонуни Гейгеру Неттол ба хулосае меоем, ки ҳангоми ҳамагӣ якчанд маротиба   

тағйир   ѐфтани   Еα   эҳтимоли   коҳиш   (даври нимкоҳиш  T1/2) ро
 
садҳо 

ҳазор экса (10
5
 • 10

18
) маротиба тағйир дода метавонад. Чунончй:   барои 

   = 2,3*10
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 ва Еа = 8,78 МэВ барои   = 1,6- 10
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с
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ва Еа = 4,01 

МэВ мебошад, яъне ҳангоми ҳамагӣ ~2 маротиба тағйир ѐфтани энергияи а-

зарра эҳтимоли   а-коҳиш 10
23

 мартаба тағйир меѐбад. 

 

Расми 3. Тайфи энергии а-зарраҳои  ва тарҳи гузаришҳои 

мувофиқ. 

Барои муоинаи алфа-коҳиш аз диаграммаҳои энергй ис-тифода мебаранд. 

Ҳолати энергии ҳастаро бо хати уфуқии рости баландиаш баробар ба қимати 

энергияи ҳолат бо МэВ-ҳо ишора мекунанд. Азбаски энергияи пурраи ҳаста 

нисбат ба энергияи алфа-кохдш (дар ҳудуди ~ 1 0  МэВ) ниҳоят бузург аст (~ 

931А МэВ, А-адади массави), бинобар ин, барои қулай шуданаш, ба сифати 

қимати сифрии энергия суммаи энергияи оромиши ҳастаи духтарӣ ва алфа-

зарраро қабу   мекунанд:       



 

Расми 3а.Тарҳи коҳиши ҳастаи висмут-212. 

Чунон ки қайд кардем, энергияи α-зарраҳо дар ҳудуди аз 2 то 9 МэВ 

мехобанд. Агар алфа-коҳиш дар бакни ҳолатҳои асосии ҳастаҳои модарӣ ва 

духтарӣ ба амал ояд, оигоҳ, энер-гияи -зарраи аз ҳаста афкандашуда қимати 

муайяни танҳо ба ҳамин ҳаста хосро дорост (ниг. Расми 3а). 

Савияи болой (бо ишорати ҳастаи модарй ва Е ) бо энеригияи Еа= 6,203 

МэВ ифодагари энергияи ҳолати асосии ҳастаи   то коҳиш мебошад. 

Энергияи савияи поѐнӣ (бо ишорати ҳастаи духтарй) баробари сифр қабул 

шудааст ва тавре ки дар боло қайд кардем ба ҳолати энергии системае 

баробар аз ҳастаи духтарӣ ва алфа-зарра (бо энергияи кине-тикии сифрй) 

мувофиқат мекунад (ҳолати асосии ҳастаи духтарӣ). Алфа-зарраи дар натиҷаи 

коҳиш ҳосилшуда бо ти-ри аз боло ба поѐн равон бо қимати энергияи 

юшетикиаш ишора карда мешавад. 

Расми 3а тарҳи алфа-коҳиши соддатаринро тасвир мекунад, ки ба 

гузариши энерги байни ҳолатҳои асосии ҳастаи модарй ва духтарй ба вуҷуд 

меояд. Дар ин маврид алфа-зарраҳои коҳиш танҳо ба як қимати муайяни 

энергия соҳиб мешаванд (гурӯҳи асосиси алфа-зарраҳо). Аммо, ҳар як ҳаста 

(ҳам ҳастаи модарӣ, ҳам ҳастаи духтарй) метавоиад системаи ҳолатҳои 

ангехтаро дошта бошад, ки бо қиматкс муайяни энергия, спин, ҷуфтият ва 

изоспин тавсиф карда мешававд. Ва дар асл, байни ин ҳолатҳо низ алфа-

гузаришҳо ба амал омада метавонанд (агар бо ин ѐ он қонуни бақо манъ 

нашуда бошанд). Агар гузариш дар байни яке аз ҳолатҳои ангехтаи ҳастаи 

духтарй ѐ баракс, аз ҳолати ангехтаи ҳастаи модари ба вуҷуд ояд, онгоҳ 

энергияи алфа-зарра мувофиқан кам ѐ зиѐд аз қимати мӯътадили он мешавад. 



Мавриди аввал ба пайдоиши сохтори нозуки алфа-тайф сабаб мегардаду 

мавриди сонӣ ба пайдоилшш алфа-зарраҳои дароздав. 

 

Расми 3б. Тарҳи сохтори нозуки тайфи ҳастаи висмут-212. 

Дар ҳақиқат, истифодаи усулҳои саҳеҳи ченгирии энерга-яи а-зарраҳо ба 

кашфи сохтори нозуки тайфи онҳо оварданд. Маълум гашт, ки дар баъзе 

мавридҳо тайфи α-зарраҳои аз ҳаста хориҷшаванда сохтори нозук дорад, яъне 

аз якчанд гурӯҳи аз ҷиҳати энергия ба ҳам наздик иборат мебошад (ниг.расми 

3 ва расми 3б) 

Мисоли дигари мавҷудияти сохтори нозуки сс-коҳиш ҳасгаи  

мебошад. Таркиби тайфи α-зарраҳои афкандаи он дар ҷадвали-1 омадааст. 

Дар расми 3б дар қатори ҳолати энергии асосии ҳастаи духтарӣ   

(бо назардошти он, ки энергияи кинетикии алфа-зарра барорари сифр аст), 

панҷ ҳолати ангехтаи он бо энергияҳои мувофиқан 0,040, 0.327, 0,473,0,492 ва 

0,617 МэВ тасвир шудаанд. Ин далелхо имконият медиҳанд, энергияи 

кинетикии ҳар як алфа-зарра хисоб карда шавад. 

Мас, агар, дар натиҷаи алфа-коҳиш ҳасгаи духтари дар ҳолати 

ангехтаи чаҳорум пайдо шуда бошад, онгоҳ энергияи кинетикии 

ҷудошаванда Q= 6,203 - 0,492 = 5,711 МэВ мешавад. Дар ин сурат  
 

насиби алфа-зарраи чахорум
 

мешавад. Ҳамин 

тариқ энергияи кулли алфа-заррахои дар ҷадфали-1 омадаро ҳисоб кардан мумкин 

аст. 



Ҷадвали-1. Гурӯҳи а-зарраҳои афкандаи изотопи   

 

*Дарачаи дакикии санҷиши энергияи гурӯҳҳои гуногуни α-зарраҳо 

гуногун мебошад, бинобар ин микдори фоизи умумии а-зарраҳо аз 100% 

каме фарк мекунад. 

Агар алфа-коҳиш дар байни ҳолатҳои ангехтаи ҳастаи модарӣ ва ҳолати 

асосии ҳастаи духтарӣ амалӣ гардад, онгоҳ алфа-зарраҳои дароздав (бо 

энергияҳои зиѐд) пайдо меша-ванд. Дар расми 3в тарҳи алфа-коҳиши ҳастаи 

полоний-212 (
       

), ки дар натиҷаи алфа-коҳиши ҳастаи висмут-212, ѐ ба 

ҳолати асосӣ (Е=8,949 МэВ), ѐ ба ҳолати ангехтаи ҳастаи полоний-212 ҳосил 

мешавад, инъикос ѐфтааст. 

Тавре ки аз расми 3в бармеояд, коҳипш ҳастаи полоний-212 бо ду роҳ (бо 

роҳи алфа-коҳиш ва бета-коҳиш) амалй мегардад. Собитҳои ин навъи коҳишҳо 

бо нобаробарии зайл алоқаманданд:       

Эҳтимоли гамма-коҳиш нисбат ба эҳтимоли алфа-коҳиш ба маротибҳо зиѐд 

аст, бинобар ин, интенсивияти алфа-зарраҳои дароздав нисбат ба 

интенсивияте, ки аз адади бета-коҳишҳо бармеомад, камтар ба назар мерасад. 

Таҷрибаҳо муайян карданд, ки дар тайфи ҳастаҳое, ки хастаҳои духтарии 

онҳо ғайрисипеҳрй мебошанд, адади хатҳои сохтори нозук зиѐдтаранд ва 

дар шароитҳои якхе-лаи дигар а-зарраҳои энергияашон кам бо 

интенсивияти камтар пайдо мешаванд. Сабаби пайдоиши сохтори нозуки а-

тайф дар он аст, ки ҳастаи интиҳой на танҳо дар ҳолати асосй, балки дар 

ҳолати ангехта низ пайдо шуда метавонад, яъне а-тайф. Алфа- ва гамма-

коҳиши полоний-212. барандаи ахборот оиди савияҳои энергии ҳаста 

мебошад (ниг. расмҳои 2.6, а,б,в,). 



 

Расми-3в 

Шарти амалӣ гаштани а-коҳишро барои масса ва энер-гия мо дар боло бо 

ифодаҳои 2.20 ва 2.21 оварда будем. Ин ҷо онро қайд мекунем, ки баски та « 

М аст, ҳиссаи асосии энергияи а-коҳишро а-зарра ҳамроҳи худ мебарад ва 

танҳо « 2% насиби ҳастаи интиҳой мегардад. 

Донистани энергияи а-коҳиш Еа имкон медиҳад, ки сарҳади соҳаи 

ҳастаҳои а-радиоактив ѐфта шавад, яъне ҳамон қиматҳои Z ва А ѐфта 

шавад, ки онҳо а-коҳишро аз ҷиҳати энергӣ имконпозир мегардонанд. 

Барои ин аз қиматҳои таҷрибавии саҳеҳи энергияи бан-диши ҳастаҳо 

истифода бурда нигоршни вобастагии энергияи а-коҳишро ба адади 

массавй сохтан мебояд. Ин вобастагӣ дар расми 4 инъикос ѐфтааст. 

Тавре ки аз расм бармеояд, энергаяи а-коҳиш аз А = 140 сар карда, 

мусбат меша-вад. Пас, соҳаи а-коҳиш бояд аз ҳамин ҳаста ибтидо гирад. 

 

Расми 4. Вобастагии энергияи а-кохиш ба адади массавӣ А. 

Аммо   далелҳои   таҷрибавй собит мекунанд, ки а-коҳиш барои аксари 

кулли ҳасгаҳои адади массавиашон А = 140 - 209 имконпазир нест, чушш 

садди потенсиали кулонии ҳаста ба берун заҳвдани а-зарра монеъ мешавад. 

Ин саддро а-зарра онгоҳ бартараф карда метавонад, ки агар энергаяи ба қадри 

кофк зиѐд дошта бошад (ниг.Механизми алфа-коҳиш). 



Таваҷҷӯхи хонандаро ба он низ ҷалб мекунем, ки дар соҳаҳок А = 140-

150 ва А = ~ 210 хати каҷ максимум дорад, яъне Еа  барои ҳамин ҳастаҳо 

нисбат ба ҳамсояҳояш ба қиматҳои     зиѐдтар     соҳиб     мешавад.     

Пайдоиши     ин максимумҳоро ҷилдмодели ҳаста шарҳ дода метавонад. Мак-

симум дар соҳаи А = 140-150 бо пуршавии қабати нейтронӣ бо адади 

сеҳромези N = А - 2 = 82 алоқаманд ҳасту макси-муми назди А « 210 бо 

пуршавии қабати протонӣ бо адади сеҳромези    2 — 82. Маҳз ба сабаби 

ҳамингуна эффекти қабатҳои нуклонй соҳаи аввали ҳастаҳои а-фаъол 

(соҳаи унсурҳои нодирзамин) аз N = 84 = 82 +2 оғоз мешаваду ада-ди 

ҳастаҳои вазнини а-радиоактив аз қимати 2 = 84 сар кар-да афзудан 

мегиранд. Ингуна ҳастаҳо, ҳастаҳои сехромез, энергаяи бандиши зиѐд 

доранд. Бинобар ин ҳангоми ба онҳо табдил ѐфтани ҳастаи ос-радиоактив 

энергияи ниҳоят зиѐд хориҷ мегардад. Ба ибораи дигар, дар сурати соҳиби 

қабати сарбасти N = 82 ѐ 2 = 82 будани ҳастаи модарй энергияи а-коҳиш кам 

аст, вале дар мавриди дорои ҳамин гуна қабат бу-дани ҳастаи маҳсул 

энергияи а-коҳиш қимати калонтарин мегирад. Дар ҳақиқат, чунон ки 

зикр шуд, а-фаъолията ҳастаҳои вазнин (агар аз А-ҳои калон ба сӯйи А-

ҳои хурд оем) дар сурб - агРЬ якбора қатъ мегардад ва энергияи сх-коҳиши 

ҳастаҳои полоний - 84Ро хеле зиѐд аст (ниг. рас-ми 2.8). Ва, мисли ҳамин, 

ҳастаҳои маҳсули коҳиши, масалан, 
142

Се, 
144

Мс1, 
146

8т (ки ҳамаашон 84-тогй 

нейтрон доранд) ҳастаҳоеанд, ки дар онҳо қабати N = 82 қабати охирин ме-

бошад.  

Аз гуфтаҳои боло ба хулосаҳои зайл меоем: 

а). Дар маҷмӯъи унсурҳои кимиѐй ду соҳаи а-фаъолият вуҷуд дорад: соҳаи 

аввал ҳасгаҳои вазнинеро дар бар ме-гирад, ки ибтидои он бо қабати 

протонии 2 = 82 алоқаманд аст, соҳаи сонӣ дар соҳаи унсурҳои нодирзаминӣ 

воқеъ аст ва бо қабати нейтронии N = 82 алоқаманд мебошад; 

б). Энергияи алфа-коҳиш ба қадри зиѐд шудани адади массавй меафзояд; 

в). Энергияи кинетикии а -зарраҳо (ѐ энергияи а-коҳиш) 

аз поѐн махдуд аст; 



г). Пайдоиши а -зарраҳои дароздав (изотопҳои полоний 212 ва 214) бо 

хориҷ гаштани ду протони аввалини қабати протонии Z= 84 ва ду нейтрони 

қабати нейтронии N = 126 алоқаманд аст. 

 

Расми 5. 

Вобастагаи энергияи а-зарраҳои афкандаи ҳастаҳои изотопҳои ҳамон як 

унсур ба адади массавии онҳо. Доирачаҳо мансуб ба қиматҳои 

таҷрибавианд ва барои ҳар як унсур бо ҳам пайваст шудаанд. 

д. Ҳангоми муқоисаи энергяи а-коҳиши изотопҳои ҳамон як унсур ошкор 

гардид, ки бо афзоиши адади массавӣ энер-гия майли камшавӣ дорад (ниг. 

расми 5). Ба хусус барои ҳастаҳои ҷуфт-ҷуфт тасвири возеҳ ба назар мерасад. 

Таҳлили саҳеҳи ингуна вобастагй нишон медиҳад, ки он танҳо барои А>215 

ва А< 209 дуруст аст ва барои А-ҳои мобайнй вай-рон мешавад. Шарҳи 

ин вазъиятро мо дар боло, ҳангоми муоинаи расми 4 оварда будем. Ин 

қонуният имконият медиҳад, ки энергияи а-зарраҳои изотопҳои а-

радиоактиви номаълуми унсур пешгӯйи карда шавад. 



 

Таносуби энергии алфа-коҳиш. Тавре ки қайд карда будем, а-коҳиш 

раванди ҳастаиест, ки таҳти таъсири мутақобили зӯр амалӣ мегардад. Аз ин 

хотир, барои алфа-гузаришҳои ҷоиз мебояд ҳама қонунҳои маълуми бақо, аз 

чумла қонуни бақои ҷуфтият ва қонуни бақои изосгшн иҷро шаванд. Ҳар 

кадом аз ин қонунҳо ба алфа-гузаршпҳои ҷоиз маҳдудаяти муайянро ме-

гузорад. Чунончй аз қонуни бақои изоспин бармеояд, ки ҳастаи модари 

(А,2) ва ҳастаи духтари (А-4,2-2) пас аз алфа-коҳиш мебояд шини якхела 

дошта бошанд, чунки изосгоши алфа-зарра 1а=0 аст. Қонуни бақои ҷуфтият 

талаб мекунад, ки ҷуфтият ва изоспини ҳастаи модарй (Рм ва 1М) ва духтарй (Рд 



ва 1Д) бояд бо моменти мадории алфа-зарра -£або таносуби 

зайл алоқаманд бошанд: 

ин ҷо кулли £аѐ ҷуфтанд ѐ тоқ. Ба хотир меорем, ки ва 1а =0 аст.  

Дар оғози ҳамин параграф шарти имконияти энергии ҷараѐн гирифтани 

алфа-коҳишро оварда будем (ниг. формулахои 8 ва 9). Аз онҳо бармеомад, 

ки массаи ҳастаи модарй аз суммаи массаи ҳастаи духтарй ва алфа-зарра 

бояд зиѐдтар бошад: 

                   (12) 

Энергияи изофагие, ки ҳангоми алфа-коҳиш хориҷ мешавад, барои ба ҳастаи 

духтарӣ (Екд) ва алфа-зарра (Ека) бахшидани энергияи кинетикй сарф мешавад: 

                       

Ин энергия байни ҳастаи духтарӣ ва алфа-зарра мувофиқи қонуни бақои 

импулс  

тақсим мешавад. Агар ҳастаи модариро ором гшндорем, онгоҳ |ра| = |рд| 

мешавад, пас 

 

Ҳамин тариқ, қисмати зиѐди энергияи кинетикии дар ҷараѐни алфа-

коҳиш ҷудошаванда насиби алфа-зарра мегар-дад ва ҳамагй тақрибан 0,2% -и 

энергияро ҳастаи духтарй мегирад. Мас, аз расми 1.66 бармеояд, ки Ека = 6,086 

МэВ, Екд = 0,117 МэВ ва (2а = 6,203 МэВ.  

B) Бета-коҳиши ҳастаҳо 

Муқаддима. Моҳияти бета-коҳиш дар он аст, ки ҳастаи М(А.Z) худ-

бахуд лептонҳои сабуки (е
±
,υe, υe

῀
)-и авлоди якум - электрон (ин навъи 

коҳшпро одатан, бета-коҳиши электронӣ (ѐ (β
-
-коҳиш) меноманд (ѐ 

позитрон ин навъро бета-коҳиши позитронй (ѐ β
+
-коҳиш) меноманд), 

нейтринои электронӣ υе ѐ антинейтринои* электронӣ υ
῀
e меафканад. Дар 

ин раванд ҳастаи радиоактиви М(А,Z) ба ҳастаи изобари ҳамсояи та-

рафи рост (М(А,Z+1, β
-
-коҳиш) ѐ тарафи чап (М(А,Z-1, β

+
-коҳиш) табдил 

меѐбад. Ҳастае, ки адади протонҳояш назар ба микдори муқаррарй зиѐд 

аст (ҳастаи камнейтрон) дар ба-робари ҳодисаи позитронафканй (β
+
-



коҳиш) метавонад, ки яке аз электронҳои қабати наздиктарини 

электронии худ (одатан К-қабат)-ро рабояд. Аз ин хотир, ин равандро 

К-рабоиш мегӯянд. К-электронро яке аз протонҳои таркиби ҳаста фурӯ 

мебарад, бинобар ин, дар ин ҳодиса адади протонҳои ҳаста ба як воҳид 

кам мешаваду адади нейтронҳо ба як воҳвд зиѐд. 

Сабуктарин лептони авлоди якум нейтринохо (нейтринои электронй 

υe ва антинейтринои электронӣ υ
῀
e) мебошанд. Массаи оромиши онҳо < 2 

эВ аст. υe ба мисли хама заррахо антизарраи худро дорад, ки 

антинейтрино (ишораташ υ
῀
e) номида мешавад. Ҳар ду нейтриио ҳатман 

ходисахоеро хамроҳӣ мекунанд, ки дар равандхои таъсири мутақобили 

суст позитрон ѐ электрон иштирок мекунад. Навъхои хоси таъсири 

мутакобили суст бо иштироки электрон ва нсйтриноҳо коҳиши нейтрон 

n → р 
+
 е

-
 + υ

῀
e ва протон р → n 

+
 е

+
 + υe ва реаксияхои чаппаи онҳо υ

῀
e 

+р→n + е
+
ва υe+n → р + n мебошанд. 

Илтивоият (самти морпечӣ)-и нейтрино манфист (h=-1), яъне ин 

маънои онро дорад, ки самти спини он хамеша ба самти импулсаш 

муқобил равон аст. Илтивоияти антннейтрино бошад хамеша мусбат (h = 

+1) мебошад (спин ва импулс ҳамсамтанд). Азбаски кейтриноҳо дар 

таъсири мутақобили суст иштирок мекунанд, далели қайд шуда исботи 

он аст, ки ин навъи таъсир нисбат ба амали инвер-сияи фазоӣ (ѐ амади 

инъикоси оинавй) r → - r инвариантӣ намебошад, яъне конуни бакои 

чуфтияг ин ҷо вайрон мешавад. 

Маълумотҳои таҷрибавӣ имконияти ба хулосаҳои зерин омаданро 

медиҳанд: 

-Нейтрино ва аитинейтринои электронӣ заррахои гуногунавд. 

-нейтрннои электронӣ ҳамеша бо позитрон пайдо мешавад. 

-антинейтринои электронӣ ҳамеша бо электрон пайдо мешавад 

- ҳангоми нейтриноборон кардани нуклон дар интихо танқо 

электронҳо мушоҳида мешаванд. 

- дар   реаксияхои   таҳти   таъсири   антинейтрино   ҷараѐнгиранда   

танҳо 

позитронҳо ҳосил мешаванду электронхр хеҷгоҳ мушоҳида намешаванд. 

- нейтриноҳо ягона зарраҳоеанд, ки ҳамеша, дар ҳамагуна шароитхо 

пурра 

кутбишудаақд. 

Ҳамин тариқ, се навъи бета-коҳиш мавҷуд аст. Табдило-те, ки дар 

дохили ҳаста ҳангоми ин се навъ коҳиш ба амал омадан рух медиҳад, 

яъне баҳам табдил ѐфтани нуклонҳо ва шароитҳои энергии ин се навъи 

коҳишро ба тариқи зайл ни-гоштан мумкин аст: 

Навъи коҳиш Табдили нуклонҳо Шарти энерги 

1. β
-
 n→p+e

-
+ῦe 

 



2. β
+
 p→n+e

+
+υe M(A,Z)˃M(A,Z-1)+me 

3.К-рабоиш p+e
-
→n+υe M(A,Z)+me˃M(A,Z-1) 

   

Ҳастае, ки бо яке аз ин тарзҳо коҳиш меѐбад, ҳастаи бета-радиоактив 

(ѐ β-фаъол) меноманд. Яке аз хусусиятҳои бета-коҳиш дар он аст, ки он 

таҳти таъсири мутақобили суст ҷараѐн мегирад ва раванди 

дохилинуклонист (дар ҳаста ней-трон ба протон табдил меѐбад ва 

баракс). Бета-коҳиш бо тағйири сохтори дохилии ҳаста, тавре ки онро 

қонунҳои бақои энергияи ва моменти импулс талаб мекунад, 

алоқаманд аст. Бар хилофи бета-кохиш алфа-коҳши раванди 

дохилиҳастаист ва тобеъи таъсири мутақобили зӯр мебошад. 

Дар бета-коҳиш дар дохили ҳаста як нуклон коҳиш меѐбад. Ин, тавре 

ки қайд кардем, ба тағйири сохтори ҳаста меорад. Бинобар ин, даври 

нимкохдш ва инчунин дигар тавсифҳои бета-коҳиш ба дараҷаи 

мураккабии тағйири со-хтори ҳаста вобаста мебошанд. Адади массавӣ А 

ҳангоми бета-коҳиш тағйир намеѐбад. Сабаби рух додани бега-коҳиш 

асосан дар он аст, ки заряди электрии ҳаста Z ба ҳолати энергии он 

мувофиқ намеояд. Ба ибораи дигар, таносуби байни нейтрону протони 

ҳаста шарти устувории онро 

(1) 

қонеъ намекунад. Аз ин хотир, ҳастаи бета-радиоактив дар натиҷаи 

коҳиш таносуби байни адади нейтронҳою протонҳои худро «соз» 

мекунад, он тавр мекунад, ки аз А ну-клони он Z-тоаш протон бошад. 

Ҳангоми Z< Zуст ҳаста нисбат ба коҳиши электронӣ ноустувор 

мешаваду, ҳангоми Z> Zуст ба коҳиши позитронй ва К-рабоиш. Дар бета-

коҳиш ҳастаи ибтидоӣ на танҳо ба ҳолати асосӣ балки ба ҳолати ан-

гехтаи ҳаста интиҳоӣ гузашта метавонад. 

Агар алфа-коҳиш танҳо барои ҳастаҳои вазнин ва баъзе аз ҳастаҳои 

унсурҳои нодирзамин воқеӣ гардад, ҳастаҳои бета-радиоактив 

сершуморанд ва дар ҳама соҳаҳои қиматҳои адади массавӣ А, аз 1 сар 

карда (нейтрони озод) то адади массавии ҳастаҳои вазнинтарини 

ҷадвали даврии унсурҳои Менделеев  тӯл мекашанд. 

Аз ифодаи (1) бармеояд, ки барои А-ҳои хурд Zуст ≈ А/2 аст, яъне 

ҳастаҳои сабуки устувор мебояд адади протону нейтронҳои якхела 

дошта бошанд. Дар ҳақиқат, чунин ҳастаҳо мавҷуданд: , , , 

, , ,…, . Ин ҷо нақши асосӣ ба дӯши энергияи кулонй 

меафтад. Дар ҳастаҳои сабук ин энергия кам аст, ва асосан бо энергияи 

симметрии формулаи Вайсзеккер муайян карда мешавд. 

Бета-радиоактивият раванди мураккаб буда ҳам бо физикаи таъсири 

мутақобили суст алоқаманд асту ҳам бо сохтори худи ҳаста. Баски 

интенсивияти таъсири мутақобили суст ниҳоят хурд аст, даври 



нимкоҳиши бета-коҳшп мебояд дакдқаҳо ѐ соатҳо мебуд. Лек, тавре ки 

дар боло к,айд кардем, бета-коҳиш раванди дохшшнуклонист ва дар 

дохили ҳаста рух медиҳад (барои иҷро шудани қонуни бақои энергия ва 

моменти кунҷй ҳангоми коҳиши нуклон) мебояд, ки ҳаста со-хтори 

дохилиашро ба кулли тагйир диҳад. Бинобар ин даври нимкоҳиш ва 

умуман, кулли дигар тавсифҳои бета-коҳиш ба дараҷаи дигаргуншавии 

сохтори ҳаста ба таври қавӣ вобаста мебошанд. Дар натиҷа даври 

нимкоҳшпи ҳастаҳои бета-радиоактив, ба мисли даври нимкоҳиши 

ҳасгаҳои алфа-радиоактив, дар худудҳои ниҳоят фарох - аз 10
-6

 сония то 

10
17

 сол тағйир меѐбад. Ногуфта намонад, ки далели камии интенсивияти 

таъсири мутақобили суст умри бардавоми нейтрон ( 15 дақиқа) 

мебошад. Энергияи бета-коҳиш дар ҳудудҳои аз 2,64 кэВ (барои 

изотопи рений-187 то 16,6 МэВ (барои изотопи нитроген ) мехобад. 

Баланси энергии бета-радиоактивият. Ҳангоми муоинаи баланси 

энергияи бета-радиоактивият, массаи нейтрино ва антинейтриноро 

баробари сифр қабул мекунанд. 

а). Шарти бета-коҳиши электроиӣ. Тарҳи аввалин бета-коҳише, 

ки мавриди омӯзиш қарор гирифта буд, ба тариқи зайл ҷараѐн мегарифт: 

(2), 

яъне бета-коҳшпи электронй буд. Мисоли ин раванд бета-кохиши 

электронии ҳастаи тритий (тритон) -  (даври нимкоҳишаш Т1/2 = 12,2 

сол мебошад), ки ба изотопи ҳелий табдил меѐбад: 

 (3) 

Ин раванд дар ҳамон мавриде воқей мегардад, ки массаи иб-тидоии 

ҳастаи бета-радиоактив - М(А,Z) аз ҷамъи массаи ҳастаи вопасин - 

М(А,Z+1) ва массаи электрон mе афзунтар бошад: 

(4) 

Ин ифодаро тавассути массаи атомдо низ ифода кардан мум-кин аст. 

Барои ин ба ҳар ду тарафи (4) массаи қабати электронӣ Zm е-ро зам 

кардан мебояд: 

ѐки  

(5) 

Ҳамин тариқ ҳастаи А,Z (ҳастаи модарй) дар ҳамон сурат қобили бета-

коҳиши электроый буда метавонад, ки массаи атоми он назар ба массаи 

атоми маҳсул (масеаи атоми духтарй) зиѐдтар бошад. Шарти (4) барои 

энергияи бета-коҳиш ин тавр ифода мешавад: 

(6) 

Барои мисоли (3) ҳосил мекунем: Еβ- =0,018 МэВ. 



б). Шарти бета-коҳиши позитронй. Бета-коҳиши пози-тронй ин тавр 

сурат мегирад: 

(7) 

Мисоли бета-коҳиши позитронӣ коҳиши ҳастаи изотопи -  мебошад 

(даври нимкоҳшпаш Т1/2 = 20,4 дақиқа), ки аз худ позитрон (анггизарраи 

электрон) меафканад ва ба ҳасгаи изо-топи бор-11 табдил меѐбад: 

(8) 

Дар ин раванд яке аз протонҳои нуклиди карбон-11 ба нейтрон табдил 

меѐбад. Аѐн аст, ки ин равандро шартан дарк кардан мебояд, чунки 

массаи протон аз массаи нейтрон камтар аст ва протони озод ба нейтрон 

мубадцал шуда наметавонад (қонуни бақои массаю энергия ин рававдро 

манъ мекунад). Вале барои протони дохили ҳаста ҷараѐн гирифтани ин 

раванд имкопазир аст, чунки камомади энергия аз тарафи ҳаста ҷуброн 

мешавад. 

Афканиши позитрон ба шарте воқеӣ мегардад, ки агар байни 

массаҳои модарӣ ва духтарй таносуби зайл ҷой дошта бошад: 

(9) 

Агар аз массаи ҳастаҳо ба массаи атомҳо гузарем ин нобаробари шакли 

зеринро мегирад: 

(10) 

Пас, барои имконпазир гаштани афканиши позитрон,зарур аст, ки 

фарқи массаи атомҳои модарию духтарӣ бештар аз 2mе бошад ва 

энергияи бандиши ҳасгаҳояшон нобаробарии зайлро қонеъ гардонад: 

(11) 

 ки ин ҷо 1,804 МэВ энергияест баробар ба ҷамъи 

 
Шарти (9) барои энергияи бета-коҳиши позитрони ин тавр мешавад: 

(12) 

Барои бета-коҳиши позитронии С-11 (мисоли (8) ин энер-гияи баробари 

≈ 1 МэВ мешавад. 

в). Шарти К-рабоиш - навъи сеюми бета-радиоактивият чунин ном 

гирифтаасг. Моҳияти он дар он аст, ки ҳаста аз қабабти электронии 

атоми худ яке аз электронҳоро мерабояд (ФУРӮ мебарад). Дар натиҷа 

дар қабати электронии атом ҷойи як электрон холӣ мешавад. Табиати К-

рабоиш пас аз тадқиқи нурҳои рентгение, ки ҳамзамон бо ин раванд ба 

вучуд меояд, ошкор гардид. Маълум гашт, ки ҳангоми гу-заштани 

электрони яке аз қабатҳои болоии электронӣ ба ҳамин ҷойи холй нур (ѐ 

квант)-и рентгенй ба вуҷуд меояд. К-рабоиш барои ҳастаҳои вазнин, ки 

К-қабати электрониашон ба ҳаста наздиктар ҷойгир аст, аҳамияти 

муҳим дорад. Дар қатори рабоиши электрон аз К-қабат (К-рабоиш), 



рабоиши электрон аз L-қабат (L-рабоиш), рабоиш аз М-қабат (М-

рабоиш) ва ғ. мушоҳида мешавад. Дар қатори нури рентге-нии тавсифӣ 

К-рабоишро афканипш Оже-электрон ҳамроҳӣ мекунад. 

Мо бар боби радиоактивият гуфта будем, ки ин раванд-ро таъсироти 

беруна (ҳаротар, фишор, шитоб ва м.и.) халал-дор намекунанд, яъне 

ҷараѐни ин раванд ба шароити беруна вобаста нест (собити коҳиш λ 

тағйирнопазир аст). К-рабоиш (на афканиши электрон, балки фурӯ 

бурдани он аз тарафи ҳаста) аз рӯйи кинематикаи худ аз коҳишҳои 

электронӣ ва позитронӣ ба кулли фарқ мекунад. Вай бар хилофи дигар 

навъҳои коҳиш, каме ҳам бошад, ба шароити беруна вобаста мебошад, 

чунки эҳтимолияти К-рабоиш ба зичии электронй дар атом мутаносиб 

аст, ки дар навбати худ бо алоқаи кимиѐӣ муайян карда мешавад. 

Дар ҳодисаҳои К-рабоиш ва бетаплгос-коҳиш дар ҳаста ҳамон як 

раванди табдилж протон ба нейтрон ба вуҷуд меояд. Аз ин лиҳоз, ҳар ду 

ҳодиса дар ҳамон як ҳаста амалй шуда метавонанд ва аксаран рақобат 

ҳам мекунанд. Аз муқоисаи шартҳои энергии ин ду ҳодиса (9) ва (14) 

бармеояд, ки К-рабоиш ҷоиз асту бетаплюс-коҳиш мамнуъ. Ин ҳолат 

дар коҳиши зерин бараъло тасдиқ мешавад. 

Мисоли ҳастаи сабуктарине, ки дар он раванди К-рабоиш 

мушоҳида мешавад, ҳастаи  (даври нимкоҳишаш 53,6 рӯз) мебошад, 

ки пас аз рабудани электрон ба ҳастаи   табдил меебад: 

 
(13) 

Ин рававд, тавре ки гуфтем, ҷоиз асту бетаплюс-коҳиш мамнӯъ, чунки 

тафовути массаҳои атомҳо дар миқѐси энергӣ баробари 0.861 МэВ аз 

2mес
2
 = 1.02 МэВ камтар аст. Коҳиши 3.40 назар ба коҳиши тритон ва 

11
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аввал дар ҳолати ангехта пайдо мешаваду баъд 2γ-квант афканда, ба 

ҳолати асосй мегузарад. 

К-рабоиш ба шарте имконпазир мегардад, ки байни массаҳои 

ҳастаҳои модарй ва духтарӣ нобаробарии зайл ҷой дошта бошад: 

(14) 

ва барои массаҳои атомҳо: 

(15) 

Дар шакли энергияи бандиш: 

 
(16) 

Шарти (15) барои энергияи К-рабоиш ин тавр мешавад: 

(17) 

Барои мисоли (3.40) Ееk- = 0,861 МэВ мешавад. 

Дар боло қайд шуд, ки ҳангоми К-рабоиш аз ҳастаи духтарӣ 

(масалан, литий-7) танҳо як зарра - нейтрино, берун мепарад. Дар ин 



ҳол, тақсимоти энергияи коҳиш байни ҳастаи духтарӣ ва нейтрино 

қатъиян муайян мешавад, яъне тайфи энерпш маҳсулоти коҳиш мебояд 

бафосила бошад. 

Агар дар бета-коҳиш, энергияи нейтриноро тавассути чен кардани 

энергияи бета-зарра муайян кардан мумкин бошад, дар К-рабоиш 

имконияти муайян кардани импулси нейтрино ( υ) пайдо мешавад. 

Мувофиқи қонуни бақои импулс 

(18) 

Аз қонуни бақои энергия истифода бурда меѐбем: 

 
 ин ҷо Еек- энергияи К-рабоиш. Аз ҳар ду таносуб истифода бурда барои 

Ех.ак ифодаи зеринро меѐбем: 

(19) 

Ин энергия бо вуҷуди кам буданаш имкони чен карда дорад, ба ҳар ҳол 

барои ҳастаҳои сабук. Масалан, дар реаксияи (13) барои ҳастаи литий 

ҳосил мекунем: 

 
ин ҷо 39,2 энергияи бандиши ҳастаи литий-7 мебошад. 

Ҳамин тариқ, барои нисбат ба К-рабоиш (айнан - нисбат ба бета-

коҳиши позитронӣ низ) ноустувор будани ҳаста бояд энергияи бандиши 

ҳастаи модарй аз ҳамин энергияи ҳастаи духтарӣ ба қадри (0,782 - Е6н) 

МэВ (барои β
+
-коҳиш ба қадри 1,804 МэВ) зиѐд бошад. Илова бар ин, 

ҳатто аз таносубҳои (10) ва (15) дидан мумкин аст, ки К-рабоиш нисбат ба 

β
+
-коҳиш эҳтимоли бештар дорад. яъне дар ҳастае ки қобили β

+
-коҳиш 

аст, ҳамеша ҳодисаи К-рабоиш низ имконпазир мебошад. Мисоли ингуна 

коҳиш дар расми 1 омадааст. 

Муқоисаи шартҳои (5), (10) ва (15) ба хулосаҳои зайл меоварад: 

а). Азбаски дар мавриди Мат(А,Z)> Мат(А,Z+1) (5) ҳастаи (А,Z) (β
-
-

радиоактиву дар мавриди (1.42) Мат(А,Z) < Мат(А,Z+1) К-радиоактив, пас, 

умуман, ду изобари устувори аз рӯйи зарядашон ҳамсоя набояд вучуд 

дошта бошанд. Ба истиснои мавридҳое, ки ин гузаришҳо ба сабаби 

тафовути калони байни моментҳои ҳастаҳо манъ нашуда бошанд. 

Коҳиши ҳастаи изотопи . Ҳангоми коҳиши ҳастаи мис ҳар се 

навъи бета-радиоактивият мушоҳида мешавад. 40% ҳастаҳои мис-64 К-

электронҳоро рабуда ва 20%-ашон позитрон хориҷ карда ба ҳастаи 

изотопи никел  табдил меѐбанд: 40%-и онҳо электрон афканда, ба 

ҳолати асосии ҳастаи изотопи  мегузаранд. 

б). Ҳангоми ичро шудани шарти (5) худбахуд шарти (17) низ иҷро 

мешавад. Бинобар ин, гузаришҳои байни ҳастаҳо ҳам бета-коҳишу ҳам 

К-рабоиш шуда метавонад. Ба ин мисол коҳинш ҳастаи -ро мео-



рем, ки 35%-и он дар натиҷаи β
+
 —коҳиш ва 65%-аш тавассу-ти К-

рабоиш ба ҳастаи хром-52 ( ) табдил меѐбад. 

 
Расми-1 

 

в.  Барои баъзе ҳастаҳои (Мат(А,Z))    ҳамзамон    шарти (15)        барои        

изобарҳои Мат(А,Z-1) ва шарти (5) барои    изобарҳои    

Мат(А,Z+1) иҷро мешавад. Дар ин маврид, ҳастаи (Мат(А,Z) ) тавассути 

ҳар се навъи бета-табдилот коҳиш меѐбад. Мисоли ингуна коҳишро мо 

дар боло оварда будем. Нигаред расми-1. 

г. Дар мавриди иҷро шудани таносубҳо барои массаҳои дар модда.и 

пешин омада Мат(А,Z-1), Мат(А,Z) ва Мат(А,Z+1), ки гузариши 

пайдарпайи Мат(А,Z-1) → Мат(А,Z) → Мат(А,Z+1) аз ҷиҳати энергӣ 

манъ аст, бояд имкони раванди бета-коҳиши дучандаро дар назар 

дошт (агар Мат(А,Z-1)> Мат(А,Z+1) бошад). Дар чунин маврид ҳастаи 

Мат(А,Z-1), пас аз ҳамзамон афкандани ду бета-зарра, бевосита ба ҳастаи 

Мат(А,Z+1) табдил меѐбад. 

 
Расми-2   

д. Ҳангоми (В~(ѐ (3
+
)-кохиши 

ҳастаи модарии изофа (ѐ кам) нейтрон ҳастаи духтарй имкони дар 

ҳолати ангехтаи энергаяаш Е* аз энергияи ҷудошуди нейтрон (протон) 

ЕчМ бештар гузарад. Дар чунин маврид, ҳастаи духтарй 

нейтрон (ѐ протон)~и дермонда меафканад. 

Тарҳи афканиши протони дермонда аз тарафи ҳастаи ангехтаи фтор-

17 пас аз коҳиши ҳастаи неон- 17 ҳосил ме-шавад. 

(20) 



Тарҳи афканиши нейтрони дер-монда аз тарафи ҳастаи ангехтаи оксиген-

17, ки пас аз коҳиши ҳастаи нитроген-17 ҳосил меша-вад. 

(21) 

Дар ҳарду маврвд, агар пай бурда бошед, дар интиҳо ҳастаи дукарат 

сеҳрноки 
8
 ҳосил мешавад, ки барояш энергияи ҳамроҳшуди нуклони 

нӯҳум нисбатан кам аст. Ин ҳол иҷрошавии шарти Е* > ЕчN-ро осон ме- 

гардонад. 

 
Расми-3 

Тайфи электронҳои бета-коҳиш. Фарзияи нейтрино. Омӯзиши 

бета-тайфҳо тавассути бета-тайфсанҷҳои магнитӣ (бо саҳехди ~5 кэВ) 

ошкор карданд, ки дар раванди бета-коҳиш электронҳои энергияашон аз 

сифр сар карда (барои бета-минус кохиш) то энергияи тақрибаи баробар 

ба фарқи ҳолатҳои энергии ҳастаҳои модарию духтарӣ (Ее)макс, афканда 

мешаванд, яъне тайфи энергии электронҳои бета-кохдш бефосила 

(ғайридискретй)-анд: 

(22) 

 
Ин таносуб имконият фароҳам меорад, ки аз рӯйи массаи ченкардаи яке 

аз атомҳо ва (Ее)макс. (сарҳади бета-тайф ном дорад) массаи атоми дигар 

муайян карда шавад. 
Энергияи миѐнаи электронҳои аз тарафи ҳастах,ои вазнин афкандашуда 

одатан ба 1/3 ҳиссаи (Ее)макс баробар аст: 

 
ва барои унсурҳои радиоактиви табии дар ҳудудҳои Ēе = 0,25’0,45 МэВ мехобад. 

 
Расми 4. Тарҳи умумии тайфи энергии электронҳои бета-коҳиш. 

      

Бета-тайфи ҳастаҳои сабук нисбат ба ҳастаҳои вазнин 

симметритаранд ва барои онҳо Ēе ≈ (Ее)макс.аст. Шарҳи  тайфи   



бефосилаи энергии электронҳою позитронҳои     бета-коҳиш дар вақташ 

ба душвориҳои  зиѐд рӯ ба рӯ шуда буд. Чунин ба назар менамуд, аз  

баски  бета-зарраҳо   аз дохили ҳаста берун мешаванд, ва бинобар, 

бафосила будани ҳолатҳои    ангехтаи    ҳаста,    тайфи    зарраҳои    аз    

ҳаста хориҷшаванда низ, мисли алфа-зарраҳо бояд энергияи муай-ян 

дошта бошанд. Баътар маълум шуд, ки бета-зарраҳо (электрону 

позитронҳо) натиҷаи равандҳои на дохилиҳастай, балки равандҳои 

дохилинуклонй мебошанд (ниг. ҷадвали №1). Сараввал бета-

радиоактивиятро рававди дузаррагӣ 

мепиндоштанд: 

(23) 

Барои ингуна равандҳо энергияи коҳиш, яъне энергияи кине-тикии 

зарраҳои ба вуҷуд омада (масалан барои бета-минус коҳиш), бояд ба 

фарқи массаҳои ҳастаҳои модарию духтарӣ баробар (нигаред таносуби 

22), яъне қимати муайян дошта бошад. Лек, қимати тачрибавии 

энергияи бета-зарраҳо, бар хилофи ин тасаввурот, бефосила баромад. 

Барои аз душвории пешомада (номувофиқатии энергияи электронҳо 

ба энергияи дар раванди бета-коҳиш ҷудо-шаванда) раҳоӣ ѐфтан чанд 

фарзия пешниҳод шуда буд. 

Мувофиқи яке аз он фарзияҳо (соли 1922, Л. Мейгнер, физикдон ва 

ридиокимиѐшиноси авсгриягӣ, 1878 - 1968) дар раванди бета-коҳиш 

электронҳо бо энергияи муайяни баро-бар ба таносуби (22) афканда 

мешаванд, вале то ба ҳисобгирак расидан, як микдор энергияашонро дар 

таъсири мутақобил бо қабати электронии атомҳои худ ва атомҳои дар 

роҳашон вохурда сарф мекунанд. Аммо ҳануз соли 1927 исбот мешавад, 

ки ин тахмин ғалат аст. Олимон Ч.Д. Эллис ва У.А. Вустер (ҳар ду 

физикдови англис) дар таҷрибаҳои саҳеҳи калориметрӣ (ба ном 

таҷрибаҳои Эллису Вустер) энергияи бета-коҳиши ҳастаи  санчдда, 

муқаррар кар-данд, ки қимати мяѐнаи энергияи хоси як электрон Ēе ≈ 0,33 

МэВ аст, ки дар сурати дуруст будани фарзияи Мейтнер бояд баробари 

энергияи сарҳадии бета-тайфи ҳасгаи висмут-210, яъне 1,2 МэВ 

мебаромад. 

Мувофиқи тахмини дигар (онро Бор пешниҳод карда буд) дар 

раванди бета-коҳиш қонуни бақои энергая вайрон мешуда бошад. 

Аммо, маълум набуд, ки агар қонуни бақои энергия дар ин сурат 

тадбиқнопазир бошад, пас чаро электронҳои энергияашон калонтар аз 

(Ее)макс, умуман, мушоҳида намешаванд. Дар бораи дурустии қонуни 

бақои энергия ҳеҷ шубҳае набуд Дар ҳақиқат аз муоинаи, масалан, 

тарҳи  коҳиши  (расми 5) равшан аст, ки энергияи коҳиш бо роҳи 

тарафи чап 11.20 МэВ асту бо роҳи тарафи рост  11,19 МэВ (тафовути 

ночиз ба қадри 0,1 МэВ ба саҳеҳияти таҷриба алоқаманд аст). 



Мувофиқи боз як тахмин ҳастаи бета-радиоактиви модарӣ     дар     

натиҷаи коҳиш ба ҳолатҳои гуногуни    ангехтаи    ҳастаи духтарй    

мегузарад    ва баъд    гамма-квант    афканда,  ба ҳолати  асосӣ    

 
 

Расми-5. Тарҳи коҳиши ҳастаи  

меояд ва агар микдори ин ҳолатҳо бисѐр бошад, бета-тайфи бефосила 

павдо мешавад. Аммо таҷрибаҳо ин тахминро низ рад карданд. Маълум 

шуд,   ки   тайфи   гамма-квантҳои   ҳама   изотопҳои   бета-

радиоактив бафосила (дискрети) мебошанд ва дар баъзе мавридҳо 

раванди бета-коҳиш умуман бе афканиши гамма-квант воқеъ 

мегарданд. 

С) Гамма-нурнокшавии ҳастаҳо 

Манбаъҳои пайдоиши гамма-нур. Гамма-нур (γ-нур ѐ γ-квант, 

фотон), гамма-шуоъ - аз рӯи табиати худ нури электромагнитии 

кӯтоҳмавҷ (λ< 10
-8

см) мебошад. Манбаъҳои пайдоиши майдони 

электромагнитии озод (γ-нурафкани) инҳоанд: 

-Гамма-нурҳое, ки ҳангоми коҳиши ҳастаҳои радиоактив ва 

зарраҳои бунѐдй пайдо мешававд. 

-Мавҷҳои электромагнитие, ки ҳангоми бо шитоб ҳаракат 

кардани зараҳои заряднок ба вуҷуд меоянд; 

-Квант (пайк)-и майдони электромагнитӣ, ки аз тарафи 

системаҳои    иборат    аз    зарраҳои    заряднок    (атомҳо    ѐ 

системаҳои атомй) афкацца мешаванд; 

-Нурҳое, ки дар натиҷаи реаксияҳои ҳастай ва реаксияҳои 

табдилоти мутақобшш зарраҳои бунѐдӣ ҳосил мешаванд. 

-Ҳангоми аз модда гузаштан зарраҳои бошитоб, онҳо нур 

меафкананд, ки онро дар мавриди манфй будакн шитоб гам- 

ма-нурҳои боздошт (тормоз)-ӣ меноманд. 

-Дар мавриди мусбат будани шитоби зарраҳои зарядноки 

релативӣ, ин зарраҳо дар майдони магнитӣ гамма-нур меаф- 

канад.  Пайдоиши гамма-квантҳо дар ин маврид бо  он 

алоқаманд аст, ки зарраҳо таҳти таъсири кувваи Лоренс 



каҷхатта ҳаракат мекунанд ва ба ҳамин сабаб соҳиби шитоб 

гардида   нур    меакананд.    Ин    навъи    нурҳоро    нурҳои 

синхротронй (ѐ нурҳои магнитобоздоштӣ) мегӯянд. Ҳамин 

гуна нурҳое, ки ҳангоми дар майдони магнитй бо суръатхои 

ғайрирелативӣ   харакати   доиравӣ    ѐ   морпечӣ    кардани 

зарраҳои заряднок ба вуҷуд меоянд, нурҳои сиклотронй ном 

гирифтаанд. 

Дар миқѐси мавҷҳои электромагнитй гамма-нурҳо бо нурҳои 

рентгении баландбасомад ҳамчавор буда соҳаи басомадҳои зиѐдтарро 

ишғол мекунанд. Ба ҳамин сабаб, гамма-нурҳо ба хосияти дуализми 

«мавҷй-корпускулй» моликанд, яъне худро дар баъзе мавридҳо ҳам чун 

мавҷу (маса-лан ҳодисаҳои интерференсия, дифраксия, дисперсия, қут-

биш) дар мавридҳои дигар (фотоэффект, эффекти Комптон) чун сели 

зарраҳо гамма-квант ѐ фотонҳои энергияашон hυ (h - собити Планк ва υ- 

басомади лаппиши электромагнитӣ) зоҳир мекунанд. 

Гамма-квантҳои баландэнергия ҳангоми коҳиши баъзе зарраҳо, 

масалан, коҳиши π°-мезони ором ( 70 МэВ) ба вуҷуд меоянд. Дар 

раванди маҳвиш (анниҳилатсия)-и электрону позитрон 2 гамма-кванти 

энергияи ҳар кадомаш 0,511 МэВ пайдо мешавад. Гамма-квантҳои 

энергияашон абарбаланд тавассути суръатфизоҳои зарраҳои заряднок 

ҳосил карда мешаванд.  Дар суръатфизоҳо  гамма-квантҳои  боздоштии 

энергияашон то даҳҳо ГэВ ҳосил карда мешаванд. Тайфи ин-гуна нурҳо 

бефосила мебошад ва аз сифр то энергияи ибти-доии зарраи 

боздоштшаванда тӯл мекашад. Эффекти баракси Комптон низ манбаи 

гамма-нурҳои баландэнергия шуда метавонанд. Агар гамма-квант дар 

электрони релативй па-реш хӯрад, онгоҳ энергия (ва импулс)-и он аз 

ҳисоби энергия (ва импулси)-и электрон меафзояд, яъне дарозии мавҷи 

кван-ти парешхӯрда кӯтоҳтар мешавад. Ин ҳодиса дар шароити заминй 

тавассути бархӯрди электронҳои баландэнергияи дар суръатфизо 

шитобѐфта бо дастаи фотонҳои интенсивияташ баланди рӯшноии 

лазерӣ амалӣ карда мешавад. Электрон энергияашро ба фотони рӯшной 

медиҳад ва он ба гамма-нур табдил меѐбад. Ҳамин тариқ дар амалия 

фотонҳои алоҳидаи рӯшноиро  ба гамма-нурҳои баландэнергия табдил 

додан мумкин мегардад. Ин усулро барои шарҳи механизми афканиши  

нурҳои  рентгении  манбаъҳои   кайҳонй,   пайдоиши ҷузъи рентгении 

афканишоти фононии галактикй, табдили мавҷҳои плазмагӣ ба мавҷҳои 

электромагнитии баландбасомад истифода мебаранд. 

Аз реаксияҳои сершумори навъи (n, γ) ва (р,γ) реаксияи зеринро мисол 

меорем, ки чун манбаъи гамма-нури энергияашон 17 МэВ истифода 

мешавад: 

(1) 



Гамма-нурафканиши ҳастаҳо. Гамма-нурафканиши ҳастаҳо 

ҳодисаест, ки дар натиҷаи он ҳастаи ангехта хухбахуд гамма-квант ѐ 

гамма-нур ѐ фотон афканда аз ҳолати ангехта ба ҳолати энергияаш 

камтар (поѐнй) мегузарад. Ингуна гузаришҳо гузаришҳои тобишзо 

(радиатсионӣ) ва гамма-квантҳои афкандашуда гамма-квантҳои 

тобишзоӣ (радиатсионӣ) номида мешаванд. Аз ҳаста хориҷ шудани 

гамма-квант рақами тартибй (ѐ заряди ҳаста - Z) ва адади массавии ҳаста 

(А)-ро тағйир намедиҳад. Ҳол он ки дар дигар навъҳои коҳиши 

радиоактивй ин тавр нест (ниг. Алфа-коҳиш ва Бета-коҳиш). Гамма-

квантхое, ки коҳиши ҳастаҳои радиоактивро ҳамроҳй мекунанд, дар 

натиҷаи аз ҳолати ангехта ба яке аз ҳолатҳои ангехтаи поѐнй ѐ ба ҳолати 

асосй гузаштани ҳастаҳо пайдо мешаванд. 

Табиатан гамма-нурҳо афканишоти электромагнитии 

кӯтоҳмавҷеанд, ки аз рӯи табиати физикии худ ба равандхои 

дохилиҳастай мансубанд. Тайфи гамма-афканишоти ҳаста хаттй 

(бафосила ѐ дискретй) буда дар ҳудудҳои аз 10 кэВ то 5 МэВ ((10
-8
 см >λ > 

2∙10
-11

 см) см. тӯл мекашад. Бузургии энергияи гамма-квант ба фарқи 

савияҳои энергие, ки байнашон гузариш воқеӣ мегардад баробар аст: 

(2) 

Ин қонуни бақои энергияро ифода мекунад. Қонуни бақои импулс 

(3) 

мешавад. Дар ин ҷо Еҳ ва Рҳ энергия ва импулси ҳастаи ақибрафта. Аз ин 

чо: 

(4) 

мешавад. Ба осонӣ дидан мумкин аст, ки ҳангоми Е ≈ 0,1 -1 МэВ 

будан, барои ҳастаҳои А ≈ 100 Еҳ= 0,1’10 эВ мешавад. Яъне энергияи 

ангезиши ҳастаро асосан гамма-квант мебарад. Баски ҳолатҳои 

ангехтаи ҳаста бафосила (дискретӣ) мебошанд, тайфи гамма-квантҳо 

низ бафосила мешавад.     Омӯзиши    тайфи    гамма-квантҳо    

имконият медиҳад, ки оид ба савияҳои энергии ҳаста ин ѐ он ахбор ба 

даст оварда шавад. 

Бо сабабҳои гуногун, масалан, дар натиҷаи алфа- ѐ бета-коҳиш ѐ дар 

натиҷаи ин ѐ он реаксияи ҳастай ҳаста метавонад дар холати ангехта 

пайдо шавад. Усули соддатарин ва аксаран истифодашавандаи ба даст 

овардани ҳастаҳои гамма-радиоактив ба ҳодисаи бета-коҳиши ҳаста, ки 

дар натиҷа ҳастаи маҳсул дар савияҳои ангехта пайдо мешавад, асос ѐф- 

тааст. 

Гамма-нурафканиши ҳастаҳоро сабаб таъсири мутақобили 

нуклонҳои алоҳидаи ҳаста бо майдони электромагнитӣ мебошад. 

Маълум аст, ки бета-коҳиш ҳодисаи дохилинукло-нист, яъне дар дохили 

ҳаста як навъи нуклон (мас.,нейтрон ба протон) ба нуклони навъи дигар 



табдил меѐбад. Бар хилофи ин, гамма-нурафканиш ҳодисаи 

дохилиҳастаӣ мебошад. Ну-клони алохидаи озод ба сабаби таъсири 

якҷояи конуни бақои энергия ва импулс гамма-квантро афканда ѐ фурӯ 

бурда на-метавонад. Ҳол он ки дар дохили ҳаста, ин ѐ он нуклон им-

конияти афкандани гамма-нурро пайдо мекунад, чунки ну-клони гамма-

фикан як қисми импулсашро ба нуклони ҳамсоя дода метавонад. 

Умри   ҳастаҳои   гамма-радиоактив одатан аз 10
-7

 с то 10
-11 

с. тағйир 

меѐбад. Ин аз умри ҳастаҳои алфа- ва бета-радиоактив ба таври 

назаррас камтар аст. Сабаби ин дар он аст, ки  интенсивияти таъсири 

мутақобили   электромагнитӣ    нисбат    ба ҳамин таъсири мутақобили зӯр 

тақриба се дараҷа камтар мебошад. 

 

Расми 1. Гамма-гузариш байни ду савияҳои ҳаста. 0-савияи ибтидоӣ,  

1-савияи интиҳоӣ, ( ) ва ( ) -моменти импулс ва ҷуфтияти фотон; (Рибт.) ва 

(Jи6т.) ва (Ранг.) ва Jанг.)-мувофиқан моменти       импулс ва ҷуфтияти 

ҳолати ибтидои дар мавриди афканиши фотон ( ) ва баракс дар 

мавриди фурӯбурди фотон ( ). 

  

Ҳастаи ангехта пас аз афкандани гамма-квант ба ҳолати энергияаш 

камтар, то ба ҳолати асосӣ мегузарад. Ин равандро гамма-кохиш мено-

манд. Дар раванди акс, ҳастаи гамма-квантро фурӯбурда, ба холати 

энергияаш зиѐд мегузарад. Ин раванд, раванди ангезиши ҳаста ном 

гирифтааст. Бояд қайд кард, ки гамма-коҳиш ва ангезондани ҳаста бо 

таъсири гамма-квант моҳиятан ҳамон як раванди квантӣ-механикӣ 

мебошанд, ки бо принсипи баргардандагии вақт алоқаманданд. 

Гамма-гузаришҳо дар байни ҳолатҳои ҳастаие ба вуҷуд меоянд, ки 

бо қиматҳои муайяни моменти пурра (J) ва ҷуфтият (Р) тавсиф 

мешаванд. Бинобар ин, дар гамма-гузаришҳо квантҳои афкандашаванда 

(ѐ фурӯрафта) низ моменти пурра ) ва ( ) ҷуфтияти муайянро сохиб 

мешаванд. 

Моменти пурраи зарра ба ҷамъи моментхои спинӣ ва мадорӣ 

баробар аст: 

(5) 

Спини фотон sγ = 1. Заррае, ки спини воҳидӣ дорад, бояд моменти 

пурраи J = l + s = 0, 1, 2, 3, 4...дошта бошад. Ба сабаби хусусияти арзй 



додани фотон, қиматҳои имконпазири моменти пурраи он =1,2,3,... 

Қимати = 0 барои фотон имконнопазир мебошад, чунки он ба ҳолати 

симметрияи сипеҳрй ҷавобгӯ аст, мавҷи электромагнитӣ — фотон бошад 

арзист. 

Одатан, фотонҳоро аз рӯйи моменти пурра J ва Р ҷуфтаят 

синфбандй мекунанд. Адади J-ро мултиполияти фотон меноманд. 

Чунончй, мултиполи пастарин номҳои зайлро доранд: J = 1 -  дипол, J = 

2 -квадрупол, J = 3- октупол. Спини фотон s ба қимати хурдтарини 

имконпазири моменти пурраи он мувофиқ аст: 

s(спини фотон) =  Jхурдт(фотон)=1. 

Барои J-и додашуда моменти мадории фотон l = J ±1 . Бинобар ин, 

ҷуфтияти фотон бо ҳосили зарба чуфтияти дохилй π=-1 ва ҷуфтияти 

мадорй (-1)
l
 баробар мешавад: 

(6) 

 
 

Саволҳои назорати: 

1. Алфа – коҳиши ҳаста чи тавр мешавад? 

2. Ба энергияи алфа-зарра вобаста будани даври нимтабдилоти алфа-

зарра. 

3. Таносуби энергии алфа-коҳиш чи тавр аст? 

4. Бета – мусбат коҳиши ҳаста чи тавр мешавад? 

5. Бета – манфи коҳиши ҳаста чи тавр мешавад? 

6. К-рабоиши ҳаста чи тавр мешавад? 

7. Хусусиятҳои гамма-нурро номбар намоед. 

8. Энергияи гамма-нур чи тавр мешавад? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЪРЎЗАИ ХV (2-соат) 

Моделҳои ядро. Модели чакра ва модели Ферми-гази ядро. Модели жилдии 

ядро. Ададҳои ―магики‖-и сеҳрнок. Ядроҳои изомер. Модели умумкадаи 

ядро. 

Нақша: 

1. Муқаддима 

2. Чакрамодели ҳаста 

2.1. Норасоиҳои чакрамолел 

3. Модели фермӣ-гази ҳаста 

4. Модели ҷилдӣ 

5. Модели умумишуда (обобщенная) 

6. Натижаҳои эҷоди ҳастаи ғайрисилеҳрӣ бо роҳи ба назар 

гарифтани таъсири мутақобили нуклонҳои баданаю беруна. 

7. Ҳастаҳои аҷоибу ғароиб 

Муқаддима. Мафҳуми «модел»-ро бори нахуст, барои ҳалли 

муаммоҳои атоми ҳидроген, Н. Бор ба илм дохил карда буд. Механикаи 

квантй ҳоло маълум набуд. Ба ақвдаи ӯ ҳаракати электрон дар майдони 

кулонии протон ба қонунҳои физикаи классикй итоат мекунад. Лек, ошкор 

гардқц, ки барои шарҳи натиҷаҳои таҷрибаҳо физикаи классикӣ оҷизӣ 

мекашад. Барои аз ин ҳол баромадан, Бор пешниҳод кард, ки аз мадорҳои 

имконпазири классикй танҳо ҳамонашон амалӣ мегарданд, ки тобеи шартҳои 

квантониш (постулатҳои Бор) бошанд. Ҳозир мо медонем, ки ҳаракати 

нуклонҳо дар дохи-ли ҳаста тобеи қонунҳои механикаи кванта мебошад. 

Барои омухтани ҳаста, чараѐнхои, хоссахои ҳастави якчанд намудхои 

моделхои ҳастави кабул карда шудааст. Моделхои ҳаставиро ба ду гурух 

чудо кардан мумкин: 

1. Модели заррахои ба як дигараш вобаста. 

2. Модели заррахои мустақил. 

Ба якум гурух модели чакра, модели альфа зарра модели статистики 

дохил мешавад. Ба дуюм гурух модели Ферми-газ, модели чилди, модели 

чохи потенциали дохил мешавад. 

Пас аз кашфи нейтрон (Чедвиг, с. 1932), муайян гашт, ки ҳаста аз 

нейтрону протон таркиб ѐфтааст. Ҳамоно масъалаҳое пеш омаданд, ки 

ҳалли худро талаб мекарданд: 

1. Табиати қувваҳои ин зарраҳои гуногунтабиатро ба ҳам 

пайвасткунанда чигунаанд? Ба ибораи дигар, а) Назарияи қувваҳои ҳастаӣ 

то дараҷае мукаммал нест, ки ҳама хусусиятҳои ҳастаро шарҳ дода тавонад, 

б) Ҳаста аз адади зиѐди нуклонҳо (ба истиснои ҳастаи ҳидроген (танҳо аз як 

протон), изотопи вазнини он дейтерий (аз як протону як нейтрон) ва ҳастаи 

ҳелий (аз ду протон ва ду нейтрон) иборат мебошад ва ҳалли математикии 

муаммои системаи бисѐрузва (зиѐда аз чаҳор узв, дар мавриди ҳаста зиѐда 

аз чаҳор   нуклон)   ниҳоят  душвор   ва   барои   адади   зиѐди 



нуклонҳо умуман имконнопазир мебошад, в) Ҳар як нуклон дар ҳаста 

сохтор ва хусусияти худро нигоҳ медорад. 

2. Сохтори ҳастаҳои устувор ва радиоактив чигунаанд? Навъҳои 

радиоактивият чй қадаранд ? (ба истиснои алфа-, бета- ва гамма 

радиоактивият), даври нимкоҳиш ва тайфи онҳо чигунаанд? 

3. Бузургиҳои тавсифдиҳандаи ҳастаи дилхоҳ, ба мисли радиус, масса, 

энергияи бандиш, спину моментҳои магнитию электрӣ, ҷуфтият ва ғайраи 

онҳо дар ҳолати асосй чй қадаранд. 

4. Ҳолатҳои ангехтаи ҳаста ва қиматҳои энергия, спин, ҷуфтият, 

моментҳои магнитй ва моментҳои квадруполии электрии ин ҳолатҳо ба 

чанд баробаранд? 

5. Вобаста ба механизми гузаришҳо аз ҳолатҳои гуногуни ангехта ба 

ҳолатҳои гуногуни поѐнй ва тавсиф (параметр)-ҳои ин ҳолатҳо эҳтимолияти 

гузариш чи тавр тағйир меѐбад? 

6. Вобастагии энергии таъсири мутақобили зарраҳои гуногун ба 

ҳастаҳои ҳархела чигунаанд? 

Азбаски, ҳозир назарияи мукаммали ҳаста арзи вуҷуд надорад, муҷоби 

саволҳои болоиро бо тарзҳои зерин: 

1. Ҳастаро     чун    маҷмӯи     нуклонҳои     серҳаракати баробарҳуқуқ 

муоина карда, дар асоси далелҳои таҷрибавӣ дар бораи хусусиятҳои ҳаста - 

спин, моменти магнитй, моменти квадруполии электрй, ҷуфтият ва ҳок. ва 

2. Бо роҳи моделсозй (ба мисли Бор) дар бораи қонуниятҳои олами ҳаста 

маълумоти зарурй ба даст овардан мумкин аст. 

Роҳи якум ба сабаби ноаѐнии тавсифоти қувваҳои ҳастай ниҳоят душвор 

мебошад. Аз ин хотир, дар бисѐр мавридҳо роҳи дуюм - роҳи моделсозй 

интихоб мегардад. Дар асоси ин ѐ он модели ҳастаи атом он хусусиятҳои 

ҳастаро ба назар ме-гиранд, ки барои ҳамин модел хос бошад. Дигар 

хусусиятҳои ҳастаро сарфи назар мекунанд. Табиист, ки соҳаи тадбиқи 

модели дар ин асос сохташуда маҳдуд мебошад. Вале, дар ҳудуди соҳаи худ 

ҳар як модел имконияти ба даст овардани натиҷаҳои ҷолиби диққатро 

фароҳам меорад. Меъѐри қабули истифода будан ѐ набудани ҳар як модел ин 

аст, ки доираи тадбиқи он то чй андоза васеъ бошад. Дар сурати са-марабахш 

баромадани модели истифодашуда онро тавре умумият додан мебояд, ки 

доираи ҳарчи бештари дараҷаҳои озоди ҳастаро дарбар гирад ва дар ҷараѐни 

инкишоф ба на-зарияи қобили қабул табдил гардад. Бояд гуфт, ки модели 

хуб пас аз дар асоси он бунѐд шудани назария низ аҳамияти худро гум 

намекунад, зеро имкон медиҳад, ки ҳодисаи муои-нашаванда ба таври аѐнй 

тасаввур карда шавад, он тавр, ки модели сайѐравии Резерфорд бо вучуди 

кайҳо муқаррар гар-дидани сохтори атом то ҳол истеъмол мешавад. 

Қайд карданро зарур мешуморем, ки ҳаргуна модел, чи қадаре ки 

мукаммал набошад, аз нусхаи аслии ҳаста бо ин ѐ он чдҳати худ фарқ 



мекунад. Ҳозир барои ҳастаи атом як-чанд модел пепшиҳод шудааст. Ҳар 

кадоми он ин ѐ он чиҳати ягон масъалаи марбути ҳастаро дуруст инъикос 

кар-да метавонад. Вале, ҳеҷ як аз моделҳои пешниҳодшуда, ҳама далелҳои 

таҷрибавии ба дает овардашударо шарҳи пурра дода наметавонад ва маҳз аз 

ҳамин сабаб, барои ба таври қаноатбахш маънидод кардани хусусиятҳои 

гуногуни ҳастаи атом, чанд модел пешниҳод шуда буд. Агар модел 

мукаммал бошад, бояд хусусиятҳои дар боло зикрпгудаи ҳастаро ба осонӣ 

шарҳ дода тавонад. Ғайр аз ин, модели хуб илова бар он ки далелҳои 

таҷрибавиро шарҳ дода метаво-над, бояд ба пешгӯй кардани ҳодисаҳои нав 

қодир бошад. 

Кулли моделҳои пешниҳодшударо ба ду гурӯҳи калон ҷудо кардан 

мумкин аст. Ба гурӯҳи аввал моделҳои ба ном ҷомеъ (коллективные) 

мансубанд (ки ҳаракати ҳамҷӯри адади калони гурӯҳои нуклонҳоро дар 

ҳаста муоина меку-нанд) ва ба гурӯҳи дуюм моделҳои ба ном микроскопӣ 

мансубавд, ки бо рафтори нуклонҳои алоҳида дар ҳаста са-рукор доранд. Яке 

аз моделҳои ҷомеъ модели чакраи моеи ҳастаӣ мебошад, ки ҳозир ба 

муоинаи он шурӯъ мекунем. 

Чакрамодели ҳаста. Дар соли 1936 Нильс Бор модели чакраи ҳастаро 

таклиф кард. Бор дар байни чакраи модели ва ҳаста монанди будагешро 

нишон дод. Ба асоси ин модел ҳаста зичиаш бисъѐр калон будаги 

)/10( 314 смг  ба чакраи модели монанд. Дар соли 1939 олимхо Уиллер ва 

Френкел ба асоси модели чакраи Бор назарияи жудошавии ҳастахоро кор 

карда баромаданд. Даромади нуклон ба ҳаста ѐки ба чакра лаппишхоро пайдо 

мекунад, бар натича ҳаста деформация мешавад. Куввахои теладихии кулон 

дар байни протонхо деформацияро пурқувва карда ба ҳаракат меорад, 

куввахои таранги сатх ҳастаро ба холати аввалаш ба овардан харакат 

мекунад. Заряди ҳаста чи кадар калон бошад, хамин қадар куввахои 

теладехии кулон дар байни протонхо калон мебошанд ва ҳаста бо осонди 

жудо мешавад. Модели чакраи ҳаста ба натичахои тачрибахо мос меояд. Бо 

ѐрии ин модел барқарори холатхои асосии ҳастахоро меомузанд. Лекин дар 

омухтани холатхои ангехта байни сатхои энергетики масофахо калон 

мебошанд. Модели чакраи ҳаста дар реакцияхои ҳастави ҳам аҳамияти калон 

дорад. Хоссахои модели чакра дар омухтани энергияи ҳаста муайян мешавад. 

Тавре ки дар боло гуфта будем, барои энергияи бандиш ҳаста дар ҳолати 

асосй (холати пасттарини энергӣ), ки формулаи нимэмпирӣ ѐ формулаи 

Вайсзеккер (соли 1935 физйкназарияшинос ва астрофизики олмонӣ Карл 

Фридрих фон Вайсзеккер пешниҳод кардааст) ном гирифтааст, шакли 

зайлро дорад: 

(1) 

Қиматҳои ададии зарибҳои ау, ас, акул, асим ва -ро низ дар ҳамон ҷо оварда 

будем. 

Такрор мекунем, ки ин формула ба далелхои таҷрибавии зерин асос 

ѐфтааст: 



Қайд карданро зарур мешуморем, ки ҳаргуна модел, чи қадаре ки 

мукаммал набошад, аз нусхаи аслии ҳаста бо ин ѐ он чдҳати худ фарқ 

мекунад. Ҳозир барои ҳастаи атом якчанд модел пепшиҳод шудааст. Ҳар 

кадоми он ин ѐ он чиҳати ягон масъалаи марбути ҳастаро дуруст инъикос 

карда метавонад. Вале, ҳеҷ як аз моделҳои пешниҳодшуда, ҳама далелҳои 

таҷрибавии ба дает овардашударо шарҳи пурра дода наметавонад ва маҳз аз 

ҳамин сабаб, барои ба таври қаноатбахш маънидод кардани хусусиятҳои 

гуногуни ҳастаи атом, чанд модел пешниҳод шуда буд. Агар модел 

мукаммал бошад, бояд хусусиятҳои дар боло зикрпгудаи ҳастаро ба осонӣ 

шарҳ дода тавонад. Ғайр аз ин, модели хуб илова бар он ки далелҳои 

таҷрибавиро шарҳ дода метаво-над, бояд ба пешгӯй кардани ҳодисаҳои нав 

қодир бошад. 

Кулли моделҳои пешниҳодшударо ба ду гурӯҳи калон ҷудо кардан 

мумкин аст. Ба гурӯҳи аввал моделҳои ба ном ҷомеъ (коллективные) 

мансубанд (ки ҳаракати ҳамҷӯри адади калони гурӯҳои нуклонҳоро дар 

ҳаста муоина мекунанд) ва ба гурӯҳи дуюм моделҳои ба ном микроскопӣ 

мансубанд, ки бо рафтори нуклонҳои алоҳида дар ҳаста сарукор доранд. Яке 

аз моделҳои ҷомеъ модели чакраи моеи ҳастаӣ мебошад, ки ҳозир ба 

муоинаи он шурӯъ мекунем. 

1. Энергияи бандипш пурраи ҳаста ба адади нуклонҳои 

таркиби ҳаста мутаносиб мебошад; 

2. Энергияи бандиши хоси ҳаста (барои ҳастаҳои соҳаи 

А> 20) тақрибан собит аст; 

3. Зичии модда (материя)-и ҳастаӣ доимст; 

4. Моддаи ҳастаӣ хосияти фишурданашавандагй дорад; 

5. Энергияи бандиши хоси як нуклони ҳасгаҳои ҷуфт- 

ҷуфт назар ба ҳамини ҳастаҳои тоқ қадре зиѐд аст ва  

ҳангоми Z=N будан қимати зиѐдтарин дорад. 

6. Вобастагии потенсиали таъсири мутақобили нуклон-нуклонй бар 

масофа айнан бо ҳамин  хел  вобастагии  потенсиали таъсири  мутақобили 

атомҳои молекула як хел аст (агар тафовути миқѐсҳои бузургиҳоро сарфи 

назар кунем). 

Агар ба далелҳои номбаршуда назар афканем мебинем, ки чанде аз онҳо 

ба моеъҳо низ хосанд (доимй будани зичӣ, фишурданашавандагӣ, ба масса 

мутаносиб будани ҳаҷму адади зарраҳо (нуклонҳо ва молекулаҳо), 

потенсиали таъсири мутақобил ва м.и.). Тавре ки дар назарияи кинети-кии 

газҳо, сохтори атомҳо ва дар назарияи атом - сохтори ҳаста ба назар 

гирифта намешавад, дар шарҳи хосиятҳои ҳаста - сохтори нуклонҳоро низ 

сарфи назар кардан мум-кин аст. Ғайр аз ин, баски энергияи кинетикии 

миѐнаи нуклон дар ҳаста Екин.N 20 МэВ< тN с
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940 МэВ (энергияи оромиши 

нуклон) мебошад, истифодаи назария квантии ғайрирелативӣ-муодилаи 

статсионарии Шредингер барои системаи иборат аз А зарра  ҷоиз 

аст. Ин ҷо -гамилтониани система (шабеҳи квантии функсияи классикии 



Гамилтон), Е - энергияи пурраи система ва  - функсияи мавҷии система, 

вобаста ба координати зарраҳо ва муайянкунандаи ҳама хосиятҳои система. 

Гамилтониани ҳастаро таври зайл навиштан мумкин аст: 

(2) 

Ин ҷо ос ва индексҳои нуклонҳо, кин - оператори энергияи кинетикии 

нуклон, — энергияи таъсири мутақобили нуклонҳои  ва  (энергияи 

ҷуфтшави), ба энергияи таъсири мутақобили нуклони-нуклонӣ «элементарӣ» 

наздик мебошад. 

Ҳозир ин энергия дар соҳаи физикаи зарраҳои баланд-энергия дар ҳолати 

аниқшавӣ қарор дорад. Физикаи ҳаста бо ҳалли масъалаи системаи иборат 

аз зарраҳои зиѐд машғул мебошад. 

Душвориҳои  ҳалли  муодилаи барои   ҳаста инҳоанд: 

-Таъсири мутақобили нуклон-нуклонӣ пурра омӯхта нашудаанд. 

- Муаммои таъсири мутақобили адади А зарраҳо аниқ ҳал нашудааст. 

Душвории дуюм ва асосй, тавре ки дар боло қайд карда будем, бо роҳи 

моделсозй бартараф карда мешавад. 

Баҳори соли 1911 Резерфорд дар асоси натиҷаҳои таҷрибааш оид ба 

парешхӯрди алфа-зарраҳо аз лавҳаҳои металй модели сайѐравии атомро 

пешниҳод мекунад. Мувофиқи ҳисобукитоби баъдина маълум мегардад, ки 

радиуси ҳаста бо ифодаи 

(3) 

муайян карда мешавад. Муқоиса бо натиҷаҳои таҷриба барои r0 (андозаи 

соҳаеро муайян мекунад, ки онро як нуклони таркиби ҳаста ишғол мекунад) 

- қимати зайлро медиҳад: 

(4) 

Аз ин ифодаҳо бармеояд, ки зичии ҳастаҳои гуногун тақрибан як хел буда 

ба 

 
(5)  

баробару ғаноиши нуклонҳо дар ҳастаҳои гуногун ба 

нукл/см
3
. (6) 

як хеланд. Қимати миѐнаи масофаи байни нуклонҳо низ якхел буда ба 

(7) 

баробар мебошад. 

Он ки зичии моддаи ҳастаӣ барои ҳастаҳои гуногун доимист, кафолати 

фишурданашавандагии он мебошад. Ин хосият модцаи ҳастаиро ба моеъ 

наздик мекунад. Илова бар ин, муқоисаи вобастагии хаттии энергияи 

бухоршавии моеъ ба массаи он (Еб.ш = qm, ин ҷо q - гармии хоси бухоршавй, 

m - массаи моеъ)-ро бо вобастагии хаттии энергияи банди-ши ҳаста  = 

Е6н/А-ро ба А (ин ҷо  - энергияи бандиши хос) ин монандиро чуқуртар 



мекунад. Ғайр аз ин, аз тақрибан доимӣ будани энергияи бандипш хоси 

ҳастаҳо (  = Ебн/А, барои ҳастаҳои А> 20) хосияти сершававдагии қувваҳои 

ҳастаӣ бармеояд. Ин хосияти қувваҳои кимиѐиро мемонад, ки молекулаҳои 

моеъро ба ҳам мепайвандад. 

Ҳамин буд, ки новобаста ба якдигар Н. Бор ва Я. Френкел (с. 

1936) чакрамодели ҳастаро пешниҳод карданд, ки мувофиқи он ҳаста чакраи 

аз ҷиҳати электрй за-рядноки моеи фишурданашавандаро мемонад 

Чакрамодели ҳаста имкон дод, ки қонуниятҳои умумии вобастагии Еб, ба 

А ва Z-и ҳаста шарҳи худро ѐбанд 

Қайд карданро лозим мешуморем, ки формулаи Вайс-зеккерро одатан бо 

чакрамодели ҳаста алоқаманд мекунанд. Лек, дар ҳақиқат он ба 

тасаввуроти моделй алоқамавдие надорад. Ин формула барои системаҳое, 

ки бо сохтори дохилии худ аз чакраи моеъ фарқ мек)'нанд, низ қабули 

истифода буда метавонад. 

Формулаи Вайсзеккер барои энергияи бандиши пурраи ҳаста аз панҷ узв 

иборат аст, ки ҳар кадоми он бо ин ѐ он хосияти ҳаста ва сохтори он 

алоқаманд мебошад. Се узви аввали ин формула дар чаҳорчӯбаи чакрамодел 

ҳосил шудаанд. Узви якум энергияи ҳаҷмист. Ин чо аV 15,6 МэВ, зариби 

мутаносибист. Узви дуюм энергияи сатҳиро ифода мекунад, ки дар натиҷаи 

кашипш сатҳии «моеъи ҳастаӣ» ба вуҷуд меояд. Ин ҷо ас = 17,2 МэВ. Узви 

сеюм энергияи теладиҳии электростатикии кулонии протонҳо ме-бошад ва 

aкул=0,72 МэВ аст. Узви чаҳорум (энергияи симметрия, алоқаманд ба 

принсипи Паули) ва узви панҷум (алоқаманд бо чуфт ѐ тоқ бадани адади 

нуклонҳо дар ҳаста)-и ифодаи Вейсзеккер дар чаҳорчӯбаи чакрамодел 

намеғунҷанд, чунки онҳо хосияти квантии ҳастаҳоро ифода мекунанд. 

Норасоиҳои чакрамолел. Дар бахшҳои боло оиди дастовардҳои 

чакрамодел сухан ронда будем. Қайд мекунем, ки ин модел оид ба масса, 

энергаяи бандиш ва дигар парамегрҳои ҳаста тасаввуроти тақрибан дурусг 

медиҳад. Имконияга ѐфтани шартҳои амалӣ гаштани энергии алфа- ва бета-

коҳишро фароҳам меорад. Дар асоси чакрамодел тасаввуроти сифатан дуруст 

овд ба сохтори тақсимот, спин ва ҷуфтияти якчанд савияҳои аввали энергии 

ҳастаҳои ҷуфт-ҷуфт, назарияи сифатан дурусти порашавии ҳастаҳоро ва ғ. 

эҷод мекунад. Ҳамзамон, дар ҳудуди он масъалаҳое, ки он шарҳ медиҳад, ин 

модел номуттасил (непоследовательный) мебошад. Масалан, чакрамодея бо се 

узви формулаи Вайсзеккер сарукор дорад ва ворид кардани узвҳои чаҳорум 

(энергияи симметрия) ва панҷум (энергияи ҷуфтшавӣ) ба он, ки ба таносуби 

нейтрону протон ва самти спинҳои онҳо дар ҳаста вобаста мебошанд, дар 

чаҳорчӯбаи чакрамодел намеғунҷад. Оид ба шарҳи миқдории савияҳои 

ангехтаи ҳаста оҷизӣ мекашад. Кӯшиши мувофиқсозии басомади мавчдои 

сатҳии чакраи моеи ҳастаӣ бо мавқеи савияҳои энергии ҳаста натиҷае 

надодацц. Чакрамодел аз ухдаи шарҳи яке аз хусусиятҳои асосии ҳодисаи 

порашавӣ - ассиммерияи ҳастапораҳо набаромад. 

Иловатан, доираи васеи масъалаҳое ҳастанд, ки аз назари чакрамодел 

берун мондаанд. Масалан, тавсифномаи хусусии ҳолатҳои асосй ва ангехтаи 

ҳастаҳо (энергяҳои бандиш, спинҳо, моментҳои магнитй ва чуфтиятҳо), чанде 



аз хусусиятҳои алфа- ва бета-коҳиш, қонуниятҳои ҷойгиршавии ҳастаҳои 

изомерӣ дар байни дигар ҳастаҳо, чандомади ҳастаҳои гуногун дар табиат, 

баъзе ҷиҳатҳои алфа- ва бета-коҳиш ва м.и. Маълум гашт, ки хусусиятҳои 

номбурда ва чанди дигар ба адади нуклонҳо дар ҳаста вобасгагии хоса 

доранд. Ин вобастагй аз даврияти хусусиятҳои ҳастаҳо сар мезанад. Ба хотир 

оред, қонуни даврии Менделеевро. Хусусияти унсурҳо вобасга ба адади 

электронҳои он даврй тағйир меѐбад. Унсурҳое, ки адади электронҳояшон ба 

2, 10, 18, 36, 54, 86 баробар аст, устувортар мебошанд (газҳои инертӣ). Ин 

ҳолат барои ҳастаҳо низ ҷой дорад. Тавре ки дар боло гуфта будем, кулли 

ҳастаҳои ҷуфт-ҷуфт дар ҳолати асосй соҳиби спин ва моменти магнитии сифрӣ 

мебошанд ва энергияи бандиши зиѐдтар доранд. Дар боло сухан дар бораи 

ҳасгаҳои сеҳрнок мерафт: ҳастаҳое ки адади нейтрон ѐ протонҳояшон ба 2, 8, 

20, 50, 82 ва 126 баробар аст, ҳастаҳои сеҳрноканд. Таҷрибаҳо ошкор кардавд, 

ки ингуна ҳастаҳо нисбат ба ҳастаҳои ҳамсояашон устувортар мебошанд. 

Усту-вории зиѐдтарро ҳастаҳое доранд, ки ҳам адади нейтронҳо ҳам адади 

протонҳо сеҳрнок (ҳастаҳои дукарат сеҳрнок) бошанд (мас. 

). 

Дар хусуси камбудиҳои зикршудаи чакрамодел бояд қайд кард, ки 

рафтори нуклонҳо андаруни ҳаста назар ба ҳаракати ҷузъҳои таркибии 

чакраи моеъ мураккабтар мебошад. 

Пӯшида нест, ки модели сайѐравии атом дар тахмини новобаста будани 

ҳаракати электронҳо дар потенсиали марказй сохта шуда буд ва дар асоси 

он даврияти сохтори электронии атом шарҳи худро ѐфт. Бинобар ин, тахмин 

кардан мумкин аст, ки даврияти хусусиятҳои дар боло зикршудаи ҳастаҳоро 

низ дар асоси модели зарраҳои новобаста шарҳ додан аз имкон берун нест. 

Гарчанде, ақидаи истифодаи  ин  модел  барои  тавсифи  ҳастаи  иборат  аз 

нуклонҳои зӯртаъсир, дар назари аввал баҳсталаб аст. 

Модели фермӣ-гази ҳаста. Модели фермӣ-гази ҳаста ба гурӯҳи моделҳое 

(яке аз навъҳои модели микроскопй - моделҳои зарраҳои ыовобаста) мансуб 

аст, ки дар онҳо бар ивази тасвири мураккаби иборат аз суперпозитсияи 

таъсири мутақобили нуклон-нуклонй, ҳаракати нуклонҳои байни худ таъсири 

мутақобилнакунавда дар чоҳи потенсиалии паҳноиаш R= r0А
1/3

 муоина 

мешавад. Зарраҳои таркиби ҳаста - нейтрону протон фермионанд, спини 

нимтом доранд. Мувофиқи принсипи Паули дар ҳар ҳолат на бештар аз ду 

протон ѐ ду нейтрон маскун гардида метавонанд. Дар ҳарорати Т = 0 К 

протонҳо ва нейтронҳои фермй-гази идеалии нуклонй дар ҳолати асосӣ 

хоҳанд буд. Онҳо чоҳро аз поѐн сӯи боло то савияи Ферми - савияи 

болотарини пурнуклон, пур мекунанд. Энергияи мутобиқ ба ин савия 

энергияи Ферми (Еф = Р
2
ф2m)ном дораду Рф- импулси Ферми ва m-массаи 

нуклон. Ингуна газ фермӣ-гази масхшуда мебошад. Чуқурии чоҳи 

потенсиалӣ тавре интихоб мешавад, ки энергияи аз ҳаста кандани нуклони 

болотарини даруни чоҳ ҳамчени бузургии энергияи бандиши хос, яъне =8 

МэВ бошад. Ба чуқурии чоҳ ин тавр бахо медиҳанд. Дар боло гуфтем, ки 

ҳолати асосии ферми-газ дар ҳарорати Т = 0 К (ҳама ҳолатҳои поѐнӣ пур аз 



нуклонҳо, ҳолати ферми-гази масхшуда (вырожденный)), ба ҳолати асосии 

ҳаста мувофиқ меояд. Дар ин ҳолат адади ҳолатҳои имконпазири масалан, 

нейтронӣ бо ифодаи: 

   (8) 

муайян карда мешавад. Ин ҷо 

      (9) 

-зичии ҳолатҳои имконпазири квантй дар омори Ферми-Дирак (Р-импулси 

нейтрон); - ҳаҷми ҳаста; Рмакс-импулс (ѐ мутаносибан 

энергия)-и зиѐдтарини нейтроне, ки ҳангоми пур шудани савияи Фермӣ 

соҳиб мешавад; адади 2 - зарибе, ки ду самти имконпазири спинро ба назар 

мегирад. Пас, аз интегронидан барои адади нейтронҳо N ҳосил мекунем: 

(10) 

Барои ҳастаи симметрӣ N = А/2 аст, пас барои импулси зиѐдтарин ифодаи 

зайл: 

 
ҳосил мешавад (ин ҷо r0 = 1,2-10

-13
 см қабул шудааст). Энергаяи мутобиқ ба 

ин импулс, яъне энергияи Фермй (ѐ энергияи зиѐдтарини нейтрон) 

       (11) 

мешавад. Баски энергияи бандиши хоси нейгрон = 8 МэВ аст, пас ҷуқурии 

чоҳи потенсиалӣ V0 = 32 + 8 = 40 МэВ мешавад. (ниг. расми 1). Фаҳмост, ки 

барои протонҳо низ ҳамингуна формулаҳо ҳосил мешаванд, аммо ба Чоҳи      

потенсиалии протонии ҳастаи симметрй  низ  бо ҳамин  параметрҳо  тавсиф  

мешавад (расми 1а) Барои ҳастаи ғайрисимметри 

 
Расми 1. Чоҳи потенсишши ҳаста. а. барои ҳастаҳои симметри  (ҳастаҳои 

сабук), тахмин меравад, ки таъсири мутақобили кулонии протонҳоро ба назар 

нагирифтан мумкин аст);  б. барои ҳастаҳое, ки таъсири мутақобили кулонй 

ба назар гирифта шудааст 

N>Z ба сабаби он, ки протонҳо дар баробари таъсири мутақобили ҳастаӣ 

доштан боз таъсири мутақобили кулонӣ низ мекунанд. Бинобар ин, қаъри 

чоҳи потенсиалии протони ба қадри энергияи кулони   болотар 

мехобад (расми 1б). 

(12) 

мебошад. Ҳамин аст, ки ҳастаҳои ҳарчи вазнинтар нейтрони бештар доранд. 



Агар аз ифодаи 11 дар ҳудудҳои аз 0 то Рмакс интеграл гирифта, қиматҳои 

мутлақи импулсҳо (рх,ру,рz)-ро истифода барем (яъне фарз кунем, ки самти 

импулҳо дар чоҳ изотропй мебошанду массаи протону нейтрон якхелаанд), 

пас қимати миѐнаи энергияи кинетикии хоси як нуклони ҳастаро ѐфтан 

мумкин мегардад: 

(13) 

Азбаски Z+N=А, пас энергияи пурраи гази нуклонӣ дар ҳастаи симметрӣ 

ин қадар мешавад: 

(14) 

Инак, хулосаҳое,ки дар асоси модели фермӣ-газ оид ба чукурии чоҳи 

потенсиалӣ ( Vо = 40 МэВ) ва энергияи миѐ-наи кинетикии нуклонҳо (ЕN= 20 

МэВ) ба даст омаданд, ба натиҷаҳои таҷриба (мас, парешхӯрди нейтронҳо 

аз протонҳо) мос омаданд. Ҳамин тариқ, ин модел чанд тав-сифи ба ҳақиқат 

наздики ҳастаро дода тавонист ва ҳастаро на танҳо чун моеъ, балки боз чун 

газ тасаввур карда ин ѐ он ҷиҳати таъсири мутақобили нуклонҳо ва сохти 

ҳастаро равшан гардонд. Мас, аз ифодаи (9) ба хулосае меоем, ки нуклонҳо 

андаруни ҳаста дар ҳаракатанд ва ҳангоми бархӯрд бо якдигар ҳолати 

худро амалан тағйир намедиҳанд (Емакс  Vо). Онҳо худро чун зарраҳои 

новобаста зоҳир мекунанд. Таҳкиқи бархӯрди зарраҳои баланд-энергия бо 

нуклонҳои дохилиҳастай воқеӣ будани ин ҳаракатро тасдиқ кард. Дар 

чаҳорчӯбаи модели фермӣ-газ эффекти симметрияи адади нейтрону протон, 

хосияти сершавандагӣ ва баъзе хосияти даврии ҳастаҳо шарҳи сод-да додан 

мумкин аст. Ин модел дарки хосиятҳои ҳастаро вобаста  ба  тақсимоти  

импулсҳои  нуклонҳо,     хусусан, ҳангоми рлуоинаи равандҳое муҳиманд, ки 

тавсифашон ба ҳаракатҳои дохилиҳастаии нуклонҳо вобастаанд (мас, ра-

ванди тавлиди пи-мезонҳо ҳангоми таъсири мутақобили нуклон бо ҳаста. 

Энергияи остонии ин раванд ҳангоми бархӯрди рӯбарӯйи нуклони ба 

ҳаста афтанда бо нуклонҳои дохилиҳастаӣ ба таври назаррас кам мешавад). 

Модели ҷилдӣ. Ҳаста хам ба мисли атом соҳиби хоссахои даврий 

буда, аз чилдхои пушида иборат аст. Тачрибахо соҳиби жилд будани 

ҳастахоро тасдиқ кард.  

Соли 1949 Мария Гѐпперт-Майер (Америка) ва Ханс Йенсен (Олмон) 

(барои коркарди назарияи модели ҷилдии ҳаста ва кашвиѐт вобаста ба ин 

назария соли 1963 сазовори ҷоизаи нобелӣ гардиданд), инчунин Хаксел ва 

Суэсс таърифи назариявии модели ҷилдиро пешниҳод карда буданд. 

Ин модел низ ба мисли модели фермӣ-газ (модели соддатарин) ба гурӯҳи 

моделҳои мураккабтарй микроскопй мансуб мебошад. Модели ҷилдӣ бо 

вуҷуди аз чанд ҷиҳат ба модели қабатҳои электронии атом монандй будан, аз 

он якчанд тафовути ҷиддӣ дорад. Дар атом масъалаи ҷисмҳои бисѐрро бо 

саҳеҳияти баланд ба масъалаи як ҷисм (ѐ як зарра) овардан мумкин аст - 

яъне, ҳаракати электронҳои тобеъи принсипи Паулиро аввалан, дар майдони 

қувваи ҷозибавии кулонии хеле хуб маълуми ҳастаи атом (чоҳи потенсиалии 

кулонии ҳаста V(r) =-Zе
2
/r) ба назар гирифтан, баъдан таъсири мутақобили 



электронҳоро сарфи назар кардан. Ин ду вазъият боиси муваффақиятҳои 

модели ҷилдии электронии атом гаштанд. Лекин мутаассифона, дар 

мавриди ҳаста иҷро шудани ҳеҷ яки ин вазъиятҳо им-коннопазир мебошад. 

Ҳаста системаест иборат аз нуклонҳои дар таъсири мутақобили зӯр 

(тавассути қувваҳои ҳастаӣ) иштироккунанда. Нуклонҳо дар дохили ҳаста 

дар ҳаракатанд ва табиист, ки бо ҳам бармехӯранд ва дар раванди мубодилаи 

байнихудии энергия иштирок мекунанд. Дарозии дави миѐнаи нуклонҳо дар 

ҳаста мебояд аз андозаи ҳаста хурд бошад. Агар ин далелҳо ба назар ги-

рифта шаванд, ба хулосае меоем, ки ҳаракати нуклон дар дохили ҳаста дар 

мадорҳои устувор бо ҳамон як ададҳои квантии дар фосилаи вақти тӯлонй 

тағйирнопазир, яъне мавҷудияти нуклонҳо дар қабат (ѐ ҷилд)-ҳои муайян 

имконнопазир аст. Вале, як қатор далелҳои таҷрибавӣ водор карданд, ки ин 

модел мавриди муои-на қарор гирад. 

 
Расми 2. Чандомади нисбии ҳастаҳои миена ва вазнин дар системаи офтобӣ. 

Далели  асосии  соҳиби сохтори      ҷиддӣ      будани ҳаста         -         

мавҷудияти  ҳастаҳои    сеҳромез    мебошад. Ҳастаҳое, ки адади нейтрон ѐ 

протонҳоашон (ѐ ҳар ду) баробари «ададҳои сеҳромез» (2, 8, 20, 28, 50, 82, 

126) мебошад як қатор хосиятҳоеро соҳибанд, ки аз ҳастаҳои дигар ба куллй 

фарқ мекунанд. Ин ададҳоро соли 1934, физиқдони олмонӣ Валтер Элзассер 

(1904- ?) ва муҳаққиқи америкой Бартлет муқаррар карда буданд. Онҳо 

ҳангоми омӯзиши тайфҳои энергии алфа-зарраҳои ҳастаи алфафи-кан ба 

пайдоиши ҷаҳишҳои вобаста ба адади нейтронҳо ѐ ба адади протонҳои 

ҳаста таваҷҷӯҳ зоҳир карда, ақидаи сохтори ҷилдӣ доштани ҳастаро 

пешниҳод мекунанд. 

Биѐед,   он   далелҳои   таҷрибавиеро,   ки   мавҷудияти ҳастаҳои 

сеҳромезро тасдиқ мекунанд, номбар кунем: 

1. Энергияи бандиш (устуворӣ)-и аз ҳамсояҳояшон зиѐдтарро доранд. 

Вобастагии энергияи бандиши хоси ну-клон (Ебн) ба адади массавӣ 

максимумҳо доранд: бузургии барои ин ҳастаҳо назар ба ҳастаҳои ҷуфти 

ҳамсоя 0,5 - 1 МэВ/нуклон зиѐдтар мебошад. Нукло-ни иловагии ба ҳастаи 

сеҳромез ҳамроҳшаванда энергияи б анди ши  кам тар  дор ад .  Ма с ,  

барои  ҳ ас таҳои   энергияи ҳамроҳшуд барои се ҳастаи 

аввал аз 2,2 МэВ то 20,6 МэВ меафзояд, вале барои ҳастаи охирин ҳатто 

манфй мешавад. Ин муқоиса устувории ғайриоддии ҳастаи дукарат 

сеҳромези  нишон медиҳад. 2. Устувории зиѐд боиси чандомади зиѐди 

ҳастаҳои сеҳромез мегардад (ниг. расми 2) 



 

 

4. Массаи ҳастаҳои сеҳромез  нисбат  ба  массаҳои ҳамсояашон камтар 

мебошад (ниг. Расми 3). 



5. Умри ҳастаҳои сеҳромези  радиоактив   назар ба умри ҳастаи 

радиоактиви дигар дарозтар аст ва, баръакс, ҳастае ки дар натиҷаи 

коҳиши он  ҳастаи сеҳромез   пайдо   мешавад, умри бағоят кӯтоҳ 

дорад.  

Расми 3. Камшавии нисбии массаи ҳасгаҳои сеҳромез 

Чунончи, дар натиҷаи алфа-коҳишк ҳастаи  (N=128), ки даври 

нимкоҳиши 0,3 миллисония дорад, ҳастаи устувори  (Z = 82, N = 126, 

ҳастаи дукарат сеҳромез) ҳосил мешавад. 

6. Барои ҳастаҳои сеҳромез энергияи ҷудощуди    ней- 

трон                                    

Ёпротон 

 
меафзояд (ниг.расми 4.) 

 
Расми 4. Афзоиши энергияи ҷудошуди нейтрон барои ҳастаҳо бо N = 50, 82, 126 

 

Модели умумкадаи ҳаста. 

Модели умумишуда (обобщенная). Модели умумишуда аз тарафи Ҷ. 

Рейнуотер (с. 1950) ва О. Бору Б. Моттелсон (с. 1950-1953) коркард 

шуда буд ва кўшиши ба мувофиқа овардани зиддаятҳои чакрамодел ва 

ҷилдмоделро дошт. Дар ин модел тахмин меравад, ки ҳаста аз қисми 

дохилии устувори марказй - баданаи иборат аз қабатҳои аз нуклон пур 

ва нуклонҳои беруна, ки дар майдони аз тарафи нуклонҳои бадана 

ангехта ҳаракат мекунанд, таркиб ѐфтааст. Бадана зери таъсири 

нуклонҳои беруна шакли худро тағйир дода метавонад, имконияти 

лаппиш хӯрданро дорад. Ин ҳаракати баданаро чакрамодел шарҳ 



медиҳад. Нуклонҳои мутаҳаррики беруна дар натиҷаи таъсири 

мутақобил бо майдони бадана бузургии онро (бар хилофи ҷилдмодел) 

тағйир медиҳанд. Барои возеҳтар тасаввур кардани гуфтаҳои боло як 

мисол меорем. Тасаввур кунед, ки дар атрофи чакраи моеи заряднок 

якчанд гарди заряднок давр мезананд. Ингуна ҳаракати гардҳо 

чакраро тазйиқ (деформатсия) медиҳанд ва шакли он ғайрисипеҳрй 

мешавад. Ин ҳолат дар навбати худ ба ҳаракати гардҳо таъсир 

мерасонад. 

Ҳамин тариқ, дар модели умумишудаи ҳаста аз ду муқаррароти 

ҷилдмодел: 

1. Потенсиали симметрияи сипеҳрй ва 

2. Набудани таъсири мутақобили байни нуклонҳо  сарфи назар 

мекунанд. 

Дар модели умумишуда дараҷаҳои озоди ҷомеона ва якзаррагӣ ба 

назар гирифта мешавад. Аз ин хотир, ду навъи ин модел арзӣ вуҷуд 

дорад: 

1. Модел бо алоқаи суст. Дар ин навъи модел ҳастаро иборат аз 

баданаи чуфт-ҷуфти симметрияи сипеҳрӣ дошта ва адади ками 

нуклонҳои беруна мешуморанд. Дар ин ҳол, барои тавсифи бадана 

модели ҷомеъонаю барои тавсифи нуклонҳои беруна модели якзаррагй 

истифода мешавад. Илова бар ин, дар ин навъи модел, гӯѐ ки 

таъсири мутақобили байни бадана ва нуклонҳои беруна ночиз бошад. 

Ҳангоми ангезонидани ҳаста имконияти ангехтани ҳам бадана ва ҳам 

нуклонҳои беруна аз эҳтимол дур намебошад. Дар бадана лаппишҳои 

квадруполи ва октуполӣ ангехта мешаванд. 

2. Модел бо алоқаи қавй. Ин навъи модел ҳангоми адади нуклонҳои 

беруна бисѐр будан (алоқаи баданаю нуклонҳо қавй мегардад) истифода 

мешавад. Дар ин модел, гӯѐ, ҳаракати ҷомеонаи нуклонҳои беруна ба тағйири 

шакл (шакли ҳаста ғайрисипеҳрй мешавад) ва самтнокии ҳаста сабаб 

мешавад. Ин дар навбати худ ба пайдоиши савияҳои энергии чархишй 

меоварад. Савияҳои лашшши бақо мемонанд, лекин энергияашон кам 

мешавад. Савияҳои якзаррагӣ низ бақо мемонанд. Ҳамин тариқ, системаи 

савияҳои ҳастаи ғайрисипеҳрӣ бо ҳаракатҳои ҳам якзаррагй ҳам чомеона 

(чархиш + лашшш)-и нуклонҳо муайян карда мешаванд. 

Натижаҳои эҷоди ҳастаи ғайрисилеҳрӣ бо роҳи ба назар гарифтани 

таъсири мутақобили нуклонҳои баданаю беруна. Ҳамин тариқ, аз 

гуфтаҳои боло бармеояд, ки эҷоди ҳастаи ғайрисилеҳрӣ бо роҳи ба назар 

гарифтани таъсири мутақобили нуклонҳои баданаю беруна ба натиҷаҳои 

зайл меорад: 

•Дар ҳастаи ғайрисипеҳрй бояд ҳолатҳои якзаррагие, ки аз ҳолатҳои 

ҳастаи сипеҳрӣ фарқкунандаанд, пайдо шаванд. 

•Дар ҳастаҳое, ки адади нуклонҳои берунаашон каманд, имконияти 

пайдоиши савияҳои лаппишй ба вуҷуд меояд (дар натиҷаи таъсири 

мутақобили ин нуклонҳо бо баданаи ҳаста). 



•Дар ҳастаҳое, ки адади нуклонҳои берунаашон зиѐданд, савияҳои 

чархиши пайдо мешаванд. 

•Дар ҳастаҳое, ки дараҷаи ангезишашон баланд мебошад, лаштиши кулли 

нуклонҳо аз эҳтимол дур нест. Миқѐси энергияи ин лаппишҳо наздики 10 МэВ 

мебошад. 

Тавассути модели умумишуда масъалаҳои зерин ҳалли худро ѐфтанд: 

•Ёфтани қиматҳои дурусти спинҳои баъзе ҳастаҳои ғайрисипеҳрӣ; 

•Шарҳи савияҳои чархишй ва тайфи лаппишии баъзе ҳастаҳо; 

•Шарҳи қиматҳои калони моментҳои квадруполии ҳастаҳои 

ғайрисипеҳрй; 

•Ҳисобукитоби аниқтари моменти магнитии ҳастаҳо. 

Ҳастаҳои аҷоибу ғароиб. Дар курси «Физикаи атом» шумо бо «Атомҳои 

аҷоибу ғароиб» - шинос шуда будед. Ба хотир меорем, ки системаҳои 

ҳидрогенмонанде ҳастанд, ки дар онҳо протон (ҳаста) ѐ электрони атом бо 

зарраҳои дигари бунѐдии бо ҳамон заряди электрӣ иваз шудаанд. Ин гуна 

атомҳоро атомҳои «аҷоибу ғароиб» меноманд. Онҳо одатан ноустуворанд. 

Умрашон    ~10
-6

сония аст. 

Яке аз соддатарин навъи атомҳои номбурда позитроний мебошад. Он аз 

позитрон (е
+
) ва электрон (е

-
) иборат аст. Рамзи кимиѐиаш Рs мебошад. Баски 

массаи позитрону электрон баробаранд, бинбар ин онҳо дар атрофи маркази 

вазнии система (дар масофаҳои баробар) давр мезананд. Массаи бадалии он 

нисбат ба ҳамини ҳидроген ду маротиба камтар асту радиуси мадори бории 

позитроний ду маротиба зиѐд, аз ин хотир, потенсилаи ионишшпаш низ ду 

маротиба камтар. 

Вобаста ба самти спинҳои позитрон ва электрон позитроний дар ду ҳолат 

буда метавонад: ортопозитроний (sе+ sе-) - ҳолати триплетй 

ва  - ҳолати синглетӣ. Умри ортопозитроний = 1,4 -10~
7
 с. Дар 

натиҷаи маҳвиш ба се гамма-квант табдил меѐбад. Умри парапозитроний т 

= 1,25 • 1СГ
10

 с, пас аз маҳвиш ба ду гамма-квант табдил меѐбад. 

Саволҳои назорати: 

1. Мафҳуми моделро фаҳмонед. 

2. Моделҳо ба чанд гурўҳ жудо мешаванд? 

3. Чакрамодели ҳаста кадом хусусиятҳои ҳастаро ифода мекунад? 

4. Муоинаи модели чакраи моеи ҳастаи кадомҳоанд? 

5. Чакрамодели ҳаста аз тарафи кадом олимон пешниҳод карда 

шудааст? 

6. Норасоиҳои чакрамоделро номбар намоед. 

7. Моҳияти модели Ферми-гази ҳаста дар чист? 

8. Энергияи ферми чи тавр энергия аст? 

9. Моҳияти модели жилди дар чист? 

10. Модели умумшуда аз тарафи кадом олимон дар чандум сол гуфта 

шудааст? 

11. Моҳияти асосии модели умумшуда аз чи иборат аст? 



МАЪРЎЗАИ ХVI (2-соат) 

Реакцияҳои ядровй. Қонунҳои бақо дар реакцияҳои ядрови. Буриш ва 

баромади реаксияҳои ядрови. Механизми реакцияҳои ядровй. 

Нақша: 

1. Малумотҳои  умумӣ 

2. Навъҳои  реаксияҳои  ҳастӣ 

3. Тезкунандаҳо. Детекторҳо. 

4. Қонунҳои бақо дар реаксияҳои ҳастай 

Малумотҳои  умумӣ. Реаксияаҳои  ҳастаӣ - ҳаргуна табдилоти ҳастаҳои 

атоми-ро меноманд, ки дар раванди бархӯрди ҳастаҳо бо якдигар ѐ бо 

зарраҳои дилхоҳи бунѐдӣ амалӣ мегардад. Дар қатори коҳиши радиоактивӣ, 

реаксияҳои ҳастаӣ - манбаъи асосии дастрас кардани ахборот оид ба сохтор ва 

хосиятҳои ҳаста-ҳои атомҳо мебошад. Якчанд тарзи навишти реаксияи ҳастаӣ 

истифода мешавад. Аз ҳама маъмултаринаш чунин аст: 

                                      (1) 

Ин ҷо а-зарраи ибтидоии мутаҳаррики бархӯравда, зарраи А-ро 

боронкунанда ѐ тӯп номида мешавад, А-ҳастаи ибтидоии ором, онро ҳаста-

намуна меноманд, самти ҷараѐни реаксияро ншпон медиҳад, б ва Б 

мувофиқан зарраҳо (ѐ ҳастаҳо)-и маҳсули реаксия. Дар қатори ин тарзи  дар 

физикаи ҳаста тарзи навишти зайл низ истифода мешавад. Реаксияи  (1) ин 

шаклро мегирад: А(а, б) Б.  Як  чанд  мисол меорем: 

 

 
 

(ин ҷо ҳастаи таркибии ангехта, ки бо афкандаи  гамма-квант 

ба ҳолати асосӣ мегузарад); 

 

 

Ин реаксияи нахустини ҳастай буд, ки Резерфорд  соли - 1919 амалй 

гардонда буд. 

 
 

Вобаста ба энергияи зарра-тӯп ва навъи ҳаста-намуна реаксияҳои 

гуногун ѐ тавре ки қабул шудааст тавассути «каналҳо»-и гуногун (асосан 

парешхӯрди чандир ва ҷараѐн гирифта метавонанд. Барои мисол 

реаксияи 



Р+  

Дар раванди парешхурди чандир ҳолати дохилии на зарратӯп ва на ҳаста-

намуна тағйир намеѐбанд ва зарраҳои нав тавлид намешаванд. 

Жадвали-1. Реаксияҳои асосии ҳастаи барои ҳастаҳои миѐна ва вазнин. (ин ҷо ч-

чандир ғ.ч.-ғайричандир а.к- ангезиши  кулони) 

 

Маълумоти асоси оид ба каналҳои реаксияҳои гуногун вобаста ба энергия 

ва навъи зарра-тӯп ва ҳастаҳои гуногун дар ҷадвали 1 гирд омаданд. Ҳар як 

канали реаксия буршии босамари худро дорад.Буриши босамади пурраи 

канали реаксияи  додашуда  ба  ҷаъми буриши   парешхурди чандир , 

(ки дар таъсири  мутақобили   байни зарраҳои гуногун ва байни зарраю 

ҳаста ва ҳаста бо ҳаста) нақши муҳимро мебозад ва буриши кулли каналҳои 

парешхӯрди ғайричандир  баробар аства  одатан  бо   ишора  

мекунанд,  яъне  

 
 

Қайд мекунем ки табиати мавҷии зарраҳо ҳатман,парешхурди 

дифраксионӣ меорад, ки худ парешхӯрди чандир мебошад 
 



Аз ҷадвал бармеояд, ки барои энергияҳои ками зарра-тӯп  парешхӯрди 

чандир амалӣ мегардад. Барои нейтрон то даме, ки энергияи кинетикиаш 

барои ба вучуд овардани системаи ҳастаии таркибии «нейтрон + ҳаста-

намуна»-и дар ангехтаи аввалин буда кофй нест, парешхӯрд чандири 

мешавад. Дар соҳаи ҳастаҳои миѐна ва вазнин ин энергая ҳиссаҳои 

электронволтро ташкил мекунад. Бо мурури афзудани энергия ҳиссаи 

парешхӯрди чавдир ба кам шудан унки адади бисѐри каналҳои ғайричандир, 

аз ла каналҳо бо афканиши гамма-квантҳо, нейтронҳо, ду протону ду нейтрон 

ва хатто зиѐда се зарра «кушода» мешававд.                                                                                                                                       

Барои зарра-тупи заряднок вазъият дигар мешавад То  даме, ки энергияи 

зарра (Езҳ) аз садди потенсиалии  кулонии  система  «зарра 

ҳаста»(  аст,  раванди  парешхурд чандир мешавад ва 

тавассути танҳо таъсир мутақобили электромагнитй амалӣ мегардад. Агар 

зарраҳои бархуранда дар ин рававд ҳолати дохилии худро тағйир з;, 

парешхурд соф чандир мешавад. Зарра-тӯп тавас-ри мутақобили 

электромагнитӣ бо хасга-намуна ба он дохил шудан) имконияти ангезондани 

ҳастаро дорад.Ин равандро «ангезиши кулонӣ» меноманд ва он ба 

равандаҳои ғайричандир мансуб аст. 

Табиати мавҷии зарра-тӯп дар ҷараѐни реаксияҳои хастаӣ нақши 

муҳим мебозад. Агар дарозии мавҷи бадалии  дебройлии зарра аз                                

  радиуси ҳаста R хурд, яъне  бошад (ин барои зарраҳои 

энерияашон аз 10 МэВ, зиѐдтар ҷой дорад) парешхӯрди дифраксионӣ бо 

максимум ва хос рух медиҳад.Ҳангоми энергия зарра ба 0,1 МэВ будан  

мешавад ва парешхурди дифраксиониӣ мушоҳида намешавад. Барои 

нейтронҳо буриши реаксия амалан изотропист (доғи дифраксионии марказй 

дар соҳаҳои кунҷҳои 0-180° мунтазам паҳн мешавад). Барои протонҳо бошад, 

бурипш реаксия ба буриши ларешхӯрди резерфордӣ, ки дар он максимум ва 

минимумҳо мушоҳида намешаванд  табдил  меѐбад. 

Навъҳои  реаксияҳои  ҳастӣ. Барои  ба  ин  мавзӯъ  сарфаҳм рафтан, 

мебояд  қонуни  бақои  энергияро  дар  реаксияҳои  ҳастаӣ муоина 

кард.Умуман, қонуни бақо - қонуни физикии бунѐдист, ки мувофиқи  он    

қимати  адади  ин  ѐ  он  бузургии  физикӣ дар ѐ дар доираи равандҳои 

муайян, дар шароитҳои  додашуда  бо мурури замон тағйир намепазирад.Ин 

қонунро барои  реаксияи А(а,б)Б месанҷем.  Агар энергияҳои пурраи 

ҳастаи А-ро бо МА(П) , зарраи   а-ро бо mа(п), ҳастаи маҳсул Б-ро бо МБ(П) 

ва зарра б-ро бо (п) ишора кунем, қонуни бақои энергия чунин шакл 

мегирад: 

 

МА(П)С
2
+ mа(п)с

2
 = МБ(П)С

2
+ mб(п)с

2 
(2) 

 

Ин ҷо массаҳои пурраи ҳастаҳо ва зарраҳои алоҳидаро ҳамчун ҷамъи 

энергияи оромиш ва энергияи кинетикии онҳо Еп = Мос
2
 + Ек  фаҳмидан 

мумкин аст. 



Бо назардошти (2) тағйирѐбии энергияи кинетикии зарра ва ҳастаи дар 

натиҷаи реаксия ба вуҷуд омада  энергаяи реаксияро бо Q ишора намуда 

ҳосил мекунем: 

Q = (ЕА + Еа) - (ЕБ + Еб)                      (3) 

Пас,             

Q= МA(П)С
2
+ mа(п)c

2
 - (МБ(П)С

2
+ mб(п)с

2
)    (4) 

 

мешавад. Агар массаҳои ҳастаҳо ва зарраҳо маълум бошад, онгоҳ (Q-ро аз 

ифодаи (4) муайян кардан мумкин мегардад.Дар ин формула ба ҷои массаҳои 

ҳастаҳо ва зарраҳо массаҳои атомҳои онҳо (Мх(атом)-ро гузошта лозим аст. 

Азбаски дар ҷадвалҳо массаҳои атомҳо бо ВАМ ифода мешаванд, пас ба ҷои 

с
2
 дар тарафи рости ифодаи     (4)  зарбкунандаи 931,5 МэВ/ВАМ-ро истифода 

бурда, энергияи реаксияро  бо МэВ ҳосил  мекунем   

Q(МэВ) = 931,5 МэВ/ВАМ [(МА(атом) – ma(атом) - (МБ(атом)- mб(атом)] (В АМ).               

(5) 

Реаксияҳои ҳастаӣ вобаста ба қимати Q ба се навъ (Q=0, Q>0 ва Q< 0) ҷудо 

мешаванд: 

1. Реаксияҳои парешхӯрди соф чандирӣ - дар ҷараѐни он (Q 

тағйир намеѐбад, (Q = 0. Ба ин гуна реаксияҳо парешхӯрди   чандирии   

навъи   А(а.а)А,   масалан   А(n,n)А   ѐ Б(р,р)Б мансубанд. 

2. Реаксияҳои гармодеҳ - дар ҷараѐни он энергия хориҷ мешавад. Q > 0. Ба ин 

навъ реаксияҳо ҳама реаксияҳои рабоиши тобишзоии нуклонҳо ( ) ва 

(р, ),реаксияи як  

шуд (синтез)-и ҳастаҳои сабук ва вазнин мутааллиқанд.                                

Мисоли чунин реаксияҳо: 
12

C+p
13

N+  

 

  Вазифа: аз қонунҳои бақои энергия ваимпулс  истифода  бурда дурустии ин 

реаксияҳоро исботкунед.                                                                                                                                                                                     

3. реаксияҳои гармогир - дар ҷараѐни он энергия фурӯ меравад. Q< 0. Ҳама 

реаксияҳои фотоҳастаӣ (яъне реаксияҳои навъи ( ) ва ( , р)) реаксияҳои 

навъи {n, 2n), (n, рn) ва баъзе реаксияҳои навъҳои дигар гармогир 

мебошанд.Барои амалй гаштани ин реаксияҳо бояд зарраи ба реаксия 

дохилшаванда дорои энергияи на камтар аз энергияи остонй (ѐ тавре ки қабул 

шудааст-остони реаксия) бошад: Еа  Еост. Аз мулоҳизаҳои умумй аѐн аст, ки 

Еост > |Q| мебошад.  

Остонӣ реаксия - кдмати камтарини суммаи энергияи кинетикии 

зарраҳои бархӯранда (ҳастаҳо), ки ҳангоми ба он баробар шудан реаксияи 

энергияфурӯбаранда имконпазир  мегардад. Бузургии остони реаксия ба 

системаи вобаста мебошад. Дар системаи маркази инерсия (СМИ) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қонунҳои бақо дар реаксияҳои ҳастай 

 
 



 



 



 

 
 

 

 



МАЪРЎЗАИ ХVII (2-соат) 

Жудошавии ядрои атом.  Параметрҳои жудошави. Жудошавии 

спонтании ядро. Жудошавии изотопҳои уран дар таҳти таъсири нейтрон. 

Ба амал гузаронидани реаксияи занжир. Реакторҳои ядрови. 

Нақша: 

1. Жудошавии ядрои атом.  Параметрҳои жудошави. 

2. Жудошавии спонтании ядро. 

3. Жудошавии изотопҳои уран дар таҳти таъсири нейтрон. 

4. Ба амал гузаронидани реаксияи занжир. 

5. Реакторҳои ядрови. 

 

 

 
 



 
 



 

 
 



 

Реаксия тавассути ҳастаи таркиби 

Умри  ҳастаи таркибӣ, тавре ки қайд кардем, тақрибан 10-
13

 с  мебошад. 

Магар пайдо шудани чунин савол табий нест. Сабабҳои нисбат ба вақти ҳастаӣ 

ин қадар дароз будани умри ҳастаи таркибй дар чӣ бошад? Ин ҷо чаҳор 

сабабро номбар мекунем: 

1. Ҳаракати нуклонҳо дар ҳаста ба сабаби кӯтоҳтаъсир будани кувваҳои 

ҳастаӣ, ниҳоят мураккаб мебошад. Дар боло қайд кардем, ки энергияи 

ҳамроҳи зарра-тӯп ба ҳаста ворид шуда дар байни нуклонҳои ҳаста 

тақсим мешавад. Ба ҳар як нуклон ба ҳисоби миѐна энергияи                 

(Еа + Еҷш.б)/А < Еҷш.б) рост меояд. Ин энергия  барои аз ҳаста берун шудан 

нуклон кофӣ нест. Танҳо пас аз ин ѐ он фосилаи вақт, дар натиҷаи 

флуктуатсия ин энергия метавонад ба нуклони алоҳида ѐ гурӯҳи 

нуклонҳо ҷамъ шаваду он ҳастаро тарккунад. 



4. Ба реаксияҳо бо афканиши гамма-квантҳо ( ) ин дахл дорад. Гап дар он 

аст, ки ҳангоми гамма афканиш ҳасга сохтори худро ба таври назаррас 

бозмесозад. Барои ин амал вақти тақрибан 10
-13

 - 1О
14 

с лозим мешавад. 

Акнун ба муоинаи тавсифҳои хоси ҳастаи таркибй мегузарем. Дар боло 

қайд кардем, ки реаксия дар ду марҳала ме-гузарад, ифодаи (8.143)                 

а + А б + Б. Энергияи ангезиши ҳаста Е* бо муодилаи зерин муайян 

карда мешавад: 

                  (8.146)  

                                      

Ин  ҷо  Еҷш.б - энергияи ҷудошуди зарраи б аз ҳасгаи С, Екин.а-энергияи 

кинетакии зарра-тӯпи а, МА- массаи ҳаста-намунаи  А ва  mа-массаи зарра-

тӯп мебошанд. Одатан     МА  mа ва Е*=Eҷш.б  

Хусусияти муҳими ҳастаи таркибӣ дар он зоҳир мешаванд ки раванди 

коҳиши он ба тарзи ҳосил карданаш вобаста намебошад. Ҳастаи таркиби он 

қадар дарозумр аст, ки гузаштаи худ, яъне тарзи ҳосил шуданро фаромӯш 

мекунад. Аз ин хотир, буриши реаксия тавассути ҳастаи таркибиро ин тавр 

ифода кардан мумкин мешавад: 

        (1.147)                                              

ин ҷо буриши ҳосилшавии ҳастаи таркибй, - эҳтимоли бо 

канали  (бо афканиши зарраи ) коҳиш ѐфтанон. Аѐн ки = 1 аст. 

Афканиши нуклонҳо аз тарафи ҳастаи таркибй ба бухоршуди 

молекулаҳо аз қатраи тафсонро мемонад. Тақсимоти кунҷии зарраҳои аз 

ҳаста беруншаванда ѐ эҳтимоли париш ба самтҳои гуногун мисли 

тақсимоти максвеллӣ мебошад. 

Модели  ҳастаи таркиби барои ҳастаҳои миѐна ва вазнин, барои энергияҳои то 

якчанд даҳҳо МэВ истифода мешавад.Барои энергияҳои баланд дарозии 

дави оззоди нуклон дар дохили  ҳаста аз радиуси ҳаста зиѐдтар мешавад ва 

эҳтимоли зарра-тӯп аз тарафи ҳастанишон аз як хурдтар  мешавад. 

Ду  навъи   реаксияҳо тавассути ҳастаи  таркибиро  фарқ мекунанд. 

1. Реаксияхои резонанси  ва 

2. Реаксияҳои ғайрирезонансӣ. 

Биѐед ба мазмуни ин ибораҳо рӯшанӣ авдозем. Маълум аст. ки энергияи 

ҳолати ангехтаи ҳаста қатори бафосила (дискрети)-и мувофиқ ба савияҳои 

2.Потенсиали кулонии ҳаста эҳтимолият азҳастаҳои миѐна ва вазнин   

берун шудани протонро номумкинмегардонад. 

3. Қоидаҳои гуногуни интихоби гузаришхои ҳастай барои аз ҳасга берун 

шудани нуклон ѐ гурӯҳи нуклонҳо монеъ  мешаванд. 

 



энергии ҳастаро мегарад. Ин савияҳои ангехта, ба истиснои савияи асосии 

ҳастаҳои устувор (ки энергияи муайянро соҳибанд, паҳноии онҳо ба сифр 

баробар аст - =0), эиергияи муайян надоранд ва бо паҳноии энергӣ 

(паҳноии савия дар ними баландии тайфи энергии он) Г, ки паҳноии табий 

номида мешавад, тавсиф мешаванд. Бузургии Г-ро аз таносуби номуайяниҳо 

Г  муайян кардан мумкин аст. Ин ҷо  - умри миѐнаи савия. Ҳар 

қадаре паҳнои савия васеъ бошад, ҳамон қадар умри са-вия кӯтоҳтар 

мешавад. Агар энергияи зарра-тӯт дар ҳудуди номуайнии мавқеи савия Г 

мутобиқ бошаду масофаи энергӣ то савияи наздиктарин аз Г дарозтар, онгоҳ 

дар буриши реюзонанси оиқшуда (изолированный) мушоҳида . Ингуна 

реаксияҳо реаксияҳои резонансӣ ном доранд. 

Дар мавриди ниҳоят зич ҷойгир шудан савияҳои: ба ҳам омехта 

мешаванд. Ин вазъият ба он меорад, ки буриши реаксия ба вобастагии 

якзайлии ғайрирезонансиро ба энергияи зарра-тӯп меорад. Ин навъ реаксияҳо 

реаксияҳои ғайрирезонансӣ номида мешаванд. 

Саволҳои назорати: 

1. Жудошавии ядрои атом.   

2. Параметрҳои жудошави. 

3. Жудошавии спонтании ядро. 

4. Жудошавии изотопҳои уран дар таҳти таъсири нейтрон. 

5. Ба амал гузаронидани реаксияи занжир. 

6. Реакторҳои ядрови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЪРЎЗАИ ХVIII (2-соат) 

Зарраҳои элементари ва хоссаҳои онҳо. Классификатсияи зарраҳои 

элементари. Ададҳои квантии зарраҳои элементари ва бақои онҳо. 

Кваркҳо. Глюонҳо. 

Нақша: 

6. Реаксияҳои пайдошави ва тақсимшавии заррачаҳо 

7. Ташаккули зарраҳо дар бархӯрди дузарравӣ 

8. Ададҳои кванти зарраҳои элементари ва нигоҳдории онҳо 

Реаксияҳои пайдошави ва тақсимшавии заррачаҳо. Дар пеш баѐн 

кардашуда, таъсиркунии зарраҳо бо зарраҳои нав тақсим шуда, зоидашуда 

байни якдигар энергия ва нигоҳдории импулс ҳолати иҷрокардашуда иваз 

шуда меистодааст. Дар ҷараѐни тақсимшави пайдо гарданда зарраҳоро ҷамъи 

вазни ҳолати оромиаш аз вазни тақсимшавии зарраҳои дар шакли ороми буда 

зиѐд шуда наметавонад. Бо нигоҳдории импулс, то ҷараѐни бархӯрди 

(тақсимшави) баъд аз ҷараѐни ҷамъи вектори импулсҳои зарраҳо ба миѐн 

омада ҷамъи вектори импулсҳои зарраҳо баробар аст. Бинобарин, зарраи 

тақсимшаванда дар ҳолати ороми бошад, онҳо ҳатман бо якдигар зид ҳаракат 

мекунад. Агар нисбати системаи шумориш зарраи тақсимшаванда дар ҳолати 

ороми бошад, энергияи он дар ҳолати ороми вазнаш бо 0m  баробар аст: 1c  

мешавад. Бавуҷуд омада зарраро нисбати ҳамин система ҷамъи вазнҳояш дар 

ҳолати ороми доимо аз 0m  хурд, яъни 0321 .... mmmm  . Масалан, чи тавр 

аниқ бо як канал гузаранда тақсимшаванда 

nxxxa ....21                                                       (1) 

барин шакли умуми соҳиб аст. Барои зарраи a  дар системаи ҳолати ороми 

қонуни нигоҳдории энергияи пурра чунин навишта мешавад:  

  


 TcmcmE 22

0                                            (2) 

Дар ин ҷо  xcmET  2  - энергияҳои кинетикии зарраҳо.  

 Демак, шарти даркории тақсимшави:  




mm0                                                     (3) 



Бешубҳа, барои ин тақсимшави шарти пурра намебошад, чунки берун аз 

қонунҳои нигоҳдори энергия, дигар қонунҳои нигоҳдории он маън карда 

шуданаш мумкин.  

 Дар ҷараѐни тақсимшави ҷудо шуда бароянда энергия, яъни 0x - 

зарраҳоро ҷамъи энергияҳои кинетики Q -энергияи тақсимшавиаш гуфта 

мешавад. Аз ифодаи (2) дида мешавад, ки вазнҳои заррачаҳои сари ва охирин 

бо фарқаш (тарҳ) баробар:  

 
 


22

0 cmcmTQ                                                 (4) 

Барои худ аз худ тақсимшави 0Q , яъни мо бо шарти зарур (3) мебиѐем. 

Тақсимҳавии   нейтрон.  

Протон, нейтрон ва электрон ба чунин вазнҳо соҳиб аст: 

51,0m     эВ,55,939mэВ,26,938 эn  MMmp эВM . Дида шуда истодааст, ки 

эmmm pn  , агар ин бо дигар қонуниятҳои нигоҳдори муқобил наояд, бетта –

тақсимшавии нейтрони озод  еpn  схемааш гузаштанаш мумкин. 

Дарҳақиқат бошад, ин намуд ҷараѐн намегузарад. Масалан, моменти импулс 

нигоҳ дошта намешавад ва дар амал (асл) npn    протон, электрон ва 

антинейтрино тақсим мешавад. Аз дуввум тараф вазни протони озод аз вазни 

нейтрон np mm   сабаби хурд буданаш бо нейтрон ва дигар заррачаҳо тақсим 

намешавад.  

Акнун тақсимоти ду заррачавиро дида мебароем:  

21 xxa                                                          (5) 

Тамоми вазнҳояш аниқ ва зарраи   дар шакли ороми гуфта, пайдо шаванда 

энергияи зарраҳоро дида мебароем. Аз қонуни нигоҳдории импулс:  

21 PPP                                                             (6) 

Ду тарафи баробариро ба квадрат бардошта:  

)(2 21

2

2

2

1

2 PPPPP                                                (7) 

2R  ро бо ѐрии (6) аз зарбкунандаи скаляри раҳо дода:  
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2 222)(2 PPPPPPPPPPPPPPP                            (8) 



Зарбкунандаи скаляри ( 1RR ) аз 0P  ва 222

 mPE   (заррачаи  дар ҳолати 

ороми) буданашро башумор гирем aaE m , он гоҳ (8) ба чунин намуд меояд: 

a1
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2

a 2 mEmmm                                                          (9) 

Аз ин:  
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                             (10) 

( 2Е - индексҳояш 1,2 бо байни якдигар иваз кардан пайдо карда мешавад). 

Дар ин 1Е  ва 2Е  - тақсимкуни пайдо гардида энергияҳои пурраи заррачаҳо. 

 Аз ҳар ду тарафи (9) вазнҳои заруриро тарҳ карда, 1х ва 2х  энергияи 

кинетикии зарраҳоро меѐбем: 
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                                     (11)    

Дар тақсимшави бамиѐн омада заррачаҳо энергияи кинетикиашро бо 

энергияи тақсимшавиаш ифода кардан мумкин аст. Барои ин (11) ро чунин 

менависем: 
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21 mmmQ a  , буданашро башумор гирифта, дар якум зарбкунанда 1a ,mm  

ҷамъ карда, ҳам тарҳ менамоем: 
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пайдо мегардад. 



 Агар энергия ҷудошавиаш он қадар калон набошад ( amQ  ) ва якто 

заррача, 1х  сабук ( 21 mm  ) бошад, он гоҳ ин заррача дар амал тамоми 

энергияҳои кинетикиро гирифта меравад: QТ 1 .   

 Агар дар болои он Q1m  шарт иҷро шавад (масалан 0m1  ) ва 

Q a2 mm  гуфта гирифтан мумкин бошад, он гоҳ заррачаи вазнин 
2

х ро 

энергияи заданаш чунин шуморида мешавад:  

am
Т

2

Q2

2   

Дар тақсимшавии ду заррачави пайдо шаванда энергияи зарраҳо қатъӣ ишора 

карда шудааст, онҳо бо вазнҳо ба ѐрии (10) ѐки (11) ифодаҳо ѐфта мешавад.  

 Мисол: Дар орми мезонмезонр   ва n нейтрино тақсим карда мешавад. 

мезонm  ва энергияи кинетикии n  нейтрино ѐфта шавад.  

МэВm
p

66,139  

МэВm
т

66,105  

0mn   

Аз ифодаи (11) 
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Ташаккули зарраҳо дар бархӯрди дузарравӣ. Бо канали аниқ гузаранда 

дузарравӣ ҷамъӣ намудоршави 

n21 x......xxba                                                  (13) 

Ҷараѐни бархӯрдро дида бароем. Барои ин қонуни нигоҳдории энергияро 

менависем:  




abа EЕЕ  

Бо энергияҳои кинетики гузашта: 



 
a

ababaa mmmTTT )(


                                             (14) 

0Q  бошад, реаксияи изотермики, дар ин намуд ҷамъи реаксияи вазнҳои 

зарраҳои сарӣ (оғозѐбанда) дар реаксияи охирон ташаккулѐфта ҷамъи 

вазнҳои зарраҳо калон аст. Дар ин реаксия энергияи оромии зарраҳои сари 

пайдошуда ба энергияи кинетикии зарраҳо мегузарад.  

 Агар 0Q  бошад, реаксияи индотермики, дар ин реаксия ҷамъи 

вазнҳои зарраҳои сарӣ аз ҷамъи вазнҳои зарраҳои охирон хурд. Дар ин 

―энергияи кинетики вазнро оварда мебарорад‖. Дар пошхӯрии эластики 

0Q мешавад. 

 Дар (13) намуд ҷараѐнҳои бархӯрдиро дида баромадан бо системаи 

лаборатория, заррачаи-б дар ҳолати ороми 0Rб   гуфта мегирем. 

 Реаксияҳои экзотермики ва барои ҷараѐнҳои пошхӯрии эластики 

парида оянда энергияи кинетикии заррача то ҳадди имкон хурд будан ҳам 

мегузарад.  

 Барои реаксияи эндотермики зараҳои паридаоянда бо энергияи 

кинетики пурра (зарури) соҳиб буданаш зарур аст. Энергияи хурди минимали 

зарраи афтанда энергияи остонаи реаксия 0Т  гуфта мешавад. Дар ин реаксия 

аз ҷиҳати энергия мумкин мешавад: мин

аTТ 0 . Агар 0TТа   бошад, реаксия 

сарбаст, 0TТ а   ҳолат реаксия кушода мешавад. 0TТа   барои реаксияҳои 

ултрарелятивистики остона 0Т   зарраро энергияи пурраи минимумаш мин

аЕ  

мос меояд.  

 Қонуни нигоҳдории импулси сечанака пайдо гардида импулси пурраи 

зарраҳо аз нол фарқ карданаш хоҳиш карда мешавад. Барои ин ҳол тамоми 

энергияҳои зарра ―даврзанни вазн‖, як қисми он бо намуди энергияи 

кинетики монданашро ифода мекунад. Дигархел гуфтан, аТ  энергияи 

кинетики танҳо вазни навро пайдо нагардонда, балки онро паҳн карда 

фирстонданаш зарур аст. Аз ин энергияи остона ягон вақт аз энергияи 

фурӯбаранда Q  хурд намешавад. 



QТ 0  

Ин бузургиҳо танҳо дар намуди импулси пурраи зарраҳо ба нол баробар 

будан, яъне масала дар системаи миѐнаи инерсия дидашуда истодан ѐки бо 

дастаҳои бархӯрди реаксия ба амал баровардан мос меояд.  

 (14) остонаи реаксияҳоро шуморем. Зарраҳои a  ва б  сариро танҳо 

система гуфта, якто зарра барин гирем. Квадрати вазни онҳо:  
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Системаи сариро ҳамчун зарраи ягона нигоҳ кунем, он гоҳ ҷараѐнҳои 

бархӯри ин зарраро 21....xx  ҳамчун тақсимшавии зарраҳо мебинем. (14) намуд 

шарти зарури тақсимшави ба моҳон чунин ифодаро медиҳад:  
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                                                  (15) 

Энергияи остонаи реаксия 0T  ро барои ѐфтан аз мин

аЕ  энергияи ороми зарраи 

  тарҳ кардан зарур аст. mTE мин

a  0 ифодаи (15) ро навишта метавонем: 
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Мисоли-1:   квантро бо электрони ҳолати оромибуда бархӯрдан пайдо 

гардидани ҷуфти электрон-позитрон энергияи остонаро ѐбед.  

  eeee  

Дар асоси ифодаи (16) 



  
МэВ04.24

2

33 2
2

тир 


 cm
m

cmmmm
E e

e

eeee  

Мисоли-2: Энергияи кинетиаш T  протон бо нишони гидрогени дар намуди 

ороми бархӯрданаш 0ppppp    реаксия шаванда остона энергия шуморида 

шавад.  
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Ададҳои кванти зарраҳои элементари ва нигоҳдории онҳо. Зарраҳои 

элементари аз вазн, спин, заряди барқи, моменти магнит, заряди лептон, 

спини изотопики ва проексияи он, ғалати, ҷуфти, вақти зиндагонии миѐна 

барин хусусиятҳо характеронида мешавад. Умуман, бузургиҳои 

характеронандаи зарраҳо бисѐр ва гуногун аст. Ҳамин тавр бошад ҳам, 

ягонтаи онҳоро барои классификасияи зарраҳои элементари ҳамчун бо 

сифати характеристикаи асоси ҷудо кардан қийин аст.  

 Байни якдигар таъсиркунии зарраҳои элементари, барқарор ѐки 

беқарориаш ба кадом статистика итоаткарданаш бо вазн ва дигар 

хусусиятҳояш нигоҳ карда бо синфҳои гуногун ҷудо кардан ва бо номҳои 

гуногун номбар намудан мумкин. 

 Дар таъсири байниҳамдигари пурқувва иштироккунанда зарраҳо 

адронҳо гуфта мешавад. Вақти зиндагониаш c2310~   буда зарраҳо зарраҳои 

резонанс, ба кадом намуд статистика итоаткуниаш нигоҳ карда ба фермион 

ва бозон ҷудо карда мешавад.  Ба бозонҳо дароянда адронҳои барқарор- 

мезонҳо гуфта мешавад ва адрон фермионҳои барқарор бошад барионҳо 

гуфта мешавад. 

 Ҳамин тавр, резонансҳо ҳам резонансҳои мезон ва бо резонансҳои 

бариони ҷудо мешавад. Дар таъсири пурқувва иштирокнакунанда 

фермионҳо, лептонҳо синфро ташкил мекунад, масалан, электрон-позитрон, 



мюон, таон ва ба онҳо алоқаманд нейтрино ва антинейтрионҳо аст. Дар 

таъсири таъсири байниякдигари иштирокнакунанда ва вазнаш нол баробар 

буда бозонҳо квантҳои майдони классики башумор меравад (фотон, 

гравитион). Дар ҷадвали-1 баъзи гурӯҳи зарраҳои элементари оварда 

шудааст. 

 Ба хусусиятҳои зарраҳои элементари як бо як истода мегузарем.  

1. Вазн: Ҳар як зарраро дар ҳолати ороми бо вазнаш характеронида мешавад. 

Он хусусияти динамикии зарраро мефаҳмонад. Даставал бо вазнҳои зарраҳои 

элементари нигоҳ карда лептонҳо, мезонҳо, барионҳо гуфта ном гирифтааст, 

сабук, миѐна ва бо синфи зарраҳои вазнин тақсим шуда буд. Акнун ин 

терминҳо нигоҳ дошта шуда бошад, баъзиҳояш маънои аввалаашро гум кард. 

Дарҳақиқат ҳам, дар пеш дидашуда t - вазни лептон аз вазни протон ду 

маротиба калон, U - вазни мезони эпсилон бошад, барион шуморидашуда аз 

вазни протон 11 маротиба калон ва ғайраҳо. Қонуни нигоҳдории ваазн дар 

тамоми таъсиркуни, ҷараѐнҳои гузаранда иҷро карда мешавад.  

2. Заряди барқӣ: Заряди барқӣи зарраҳо бо ягонагии заряди электрон чин 

карда мешавад. Заряди барқӣи зарраҳо адади бутун шуда, ба 0 ва 1  баробар 

аст. Дар зарраҳои резонанс зарядаш 2  зарядҳояш ҳам мавҷуд. Қонуни 

нигоҳдории зарядҳои барқӣ доим иҷро карда мешавад. Аз қисмҳои таркибии 

материя шуморидашуда ва бо 2/1  спин соҳиб фермионҳои фундаментали 

гуфташаванда кваркҳо бошад e
3

2
  ѐки e

3

1
  баробар заряд соҳиб аст. 

Кваркҳо дар таҷрибаҳо дида нашуданашон заряди онҳо ҳам шуморида 

нашудааст.  

  3. Заряди барион: Протон ва аз он вазнин тамоми зарраҳо барионҳо 

гуфта мешавад ва ҳар яки онҳо 1B , антибарионҳо бошад 1B бо заряди 

барион соҳиб мешавад. Ҳамин тавр, барион ва антибарион натанҳо бо 

ишораи заряди барқӣ, балки бо ишораи заряди барион ҳам аз якдигар фарқ 

мекунад. Қонуни нигоҳдории заряди бариони барионҳо вақти тақсимшави 

―вазнини‖ нигоҳдории хусусияташро акс мекунад. Барқарории протон бошад 



онро назди дигар барионҳо хусусияти ―вазниниаш‖ ро нигоҳ доштан иборат 

аст. Нигоҳдории заряди барион gep    тақсимшавиро маън мекунад.  

 4. Заряди лептон: Зарраҳои сабук бо заряди лептон соҳиб аст. Дар 

вақти ҳозира шаш намуди лептонҳо мавҷуд буданаш маълум: 

ree   ,,,,,  , ҳар як лептон бо антизаррааш соҳиб:  ,,,,, pee  . 

Лептонҳо 1  ва антилептонҳо 1  заряди лептон соҳиб аст. Лептонҳои дар 

пеш се намуд лептон заряд характеронида мешавад. Электрон лептон eL , 

мюон лептон L , тао лептон заряд L . Электрон, мюон, тао ва нейтронҳои 

онҳо бо равиши мос 1,1,1   LLLe  ба заряди лептон соҳиб бошад, 

антизарраҳои онҳо бо равиши мос 1,1,1   LLLe  заряди лептон соҳиб 

мешавад. Бо лептонҳо дохил нашаванда барои тамоми дигар зарраҳо заряди 

лептон ба нол баробар аст. Қонуни нигоҳдории заряди лептон ҷараѐнҳои 

даврзании байни ҳамдигариро бо тартиб медарорад. Масалан: 

npnepe    ,  будани реаксияро таъкид мекунад, 

npnepe    ,  будани реаксияро нишон медиҳад.  

 5. Спин: Спин моменти механики хуссуси зарраро нишон медиҳад ва 

бо чинаки доимии Планк ( h ) шуморида мешавад. Спини зарра зарраро бо 

кадом статистика итоаткуниаш ва скаляри функсияи мавҷи зарра, спин ѐки 

вектор характер соҳиб шуданашро ифода мекунад. Спинаш нол буда 

ҳаракати зарраҳо скаляр, бо ним баробар будагиҳояш спинор ва ниҳоят, 

спинаш бо як баробар ҳаракати зарраҳо бо функсияҳои мавҷи вектор ифода 

карда мешавад. Спини зарраҳо аз нол то 3/2 қийматҳоро гирифтанаш мумкин 

аст.  

 6. Ҷуфти (ҳамоҳанги): Дар фазо бо инверсияи координатаҳо 

алоқаманд буда ҷуфти ҷуфти (ҳамоҳанги) фазови гуфта мешавад ва бо 

ишораи P  ифода карда мешавад. Ҷои дар фазо будани зарраро ифодакунанда 

ишораи координатаҳояш дигаргун карда шуданаш дигаргун нашудани ҷуфти 

фазови ( 1P ) ва баръакс, дигаргун карда шуданаш ( 1P ) мумкин. Бо 

ҳамин нигоҳ карда ҷуфти фазови бо ҷуфти тоқ ѐки ҷуфти ҷуфт ҷудо шуданаш 



мумкин. Зарраҳо бо ҷуфти даруни соҳиб шуда, он ҳам ҷуфт ѐки тоқ мешавад. 

Ҷуфти даруни зарраҳо яки аз хусусиятҳои кванти мебошад. Спин ва ҷуфти 

якҷоя бо ишораи pJ  нишон дода мешавад. Ҷуфти даруни дар системаи 

қонуни нигоҳдории ягон ҳодисаи физикави рӯй додан бо тасвири он дар ойна 

ҳам ҳамин ҳодисаро бо ҳамон самт рӯй доданашро нишон медиҳад. Аз 

нуқтаи назари математика гуфтан нигоҳдории ҷуфти P  қонунҳои физикавиро 

бо дигаргун шудани ишораи координатаҳои алоқаманд набуданашро нишон 

медиҳад.  

 Квант ва электромагнит таъсири байниҳамдигари ҷуфти P  нигоҳ дошта 

мешавад ва дар ин ҷараѐнҳо адади кванти нағз мушавад. Дар таъсири 

кақувваи байниҳамдигари қонуни нигоҳдории ҷуфти- P  вайрон мешавад. 

 7. Спини изотопики: Ҳолатҳои тамоми заряди зарраҳо бо спини 

изотопики ишора карда мешавад. Адади кванти изотопики T пурқувва ва 

таъсири байниҳамдигари электромагнити нисбати зарраҳои элементари чи 

тавр майдон буданашро нишон медиҳад. Мултиплети заряди зарра аз i  

зарраҳо шакл ѐфта бошад, спини изотопикии он чунин ѐфта мешавад:  

2

)1( 


i
T  

Агар 0T бошад, 1i  синглет, масалан 0 -гиперон; 

2/1T  бошад, 2i  дублет, масалан протон, нейтрон; 

1T бошад, 3i  триплет, масалан 0,    мезон. 

Дар таъсири байниҳамдигари пурқувва бо як мултиплети заряд дароянда ва 

худро монанди якто заряд нигоҳдоранда зарраҳо таҳти таъсири байни 

электромагнити бо вазнҳо ва зарядҳояшон фарқкунанда зарраҳо бармегардад. 

Маълумки, сето   мезон  , 0 ,  аз якдигар танҳо бо зарядҳояшон фарқ 

мекунад. Изоспини мезони  , 1T , проексияҳои изоспин бошад, 1,0,1 zT  

баробар аст.  Заряди барқии зарраҳои элементари, проэксияи изоспин ва 

заряди барион байнихуд чунин пайваста аст: 

BTq z
2

1
                                                   (17) 



Қонуни нигоҳдории спини изотопики дар ивазкуниҳои дар фазои изотопики 

нисбатан бо симметрияи (инвариантии) таъсири байниҳамдигарии пурқувва 

алоқаманд (пайваста) аст. Аз таъсири байни пурқувва дигар тамоми таъсирҳо 

бо ин симметрия соҳиб намебошад, яъни ба онҳо қонуни нигоҳдории спини 

изотопики вайрон мегардад. Нисбати таъсири байниҳамдигарии пурқувва 

изоспин ва проэксияи он дуруст нигоҳдоранда ададҳои кванти бошад, даар 

таъсири байниҳамдигари электромагнити нисбатан бошад танҳо проэксияи 

он нигоҳ дошта мешавад адади кванти дуруст (нағз) мешавад.  

 Спини изотопики пурраи системаи мураккаб бо дохили ҳамин система 

дароянда зарраҳо бо ҷамъи вектори спинҳои изотопики баробар аст. Ҷамъи 

вектори  спини изотопики ҳамчун ҷамъи вектори спини одди шуморида 

мешавад. Масалан, спини изотопикии системаи нуклон-пион 2/1  ва 2/3  

баробар аст. Чунки барои нуклон 2/1T , барои пион 1T , ҷамъи векторҳои 

онҳо 2/1  ѐки 2/3 мешавад.  

 8. Ғайричашмдошт (ғалати): Соли 1951 бо хусусияти аҷоиб соҳиб 

буда зарраҳо кашф карда шуд. Ин зарраҳоро аз дигар зарраҳо барои фарқ 

кардан ( S ) адади кванти ғайричашмдошти дароварда мешавад. 

Ғайричашмдоштии ин зарраҳо дар ҳамин аст, ки онҳо бо таъсири 

байниҳамдигарии пурқувва рӯй диҳанда ҷараѐнҳо вақти хос ( c2310~  ) пайдо 

мегардад, аммо пайдо гардида зарраҳо нисбатан бо вақти зиндагонии калон 

соҳиб ( c108 1010   ). Дар реаксия аз ҷиҳати энергетики мумкин бошад, танҳо 

зарраи ғайричашмдошт пайдо намегардад, бо ғайричашмдошти соҳиб буда 

бо зарраҳо якҷоя бамиѐн меояд. Масалан: 

000 , KpKPPP     

Барои зарраҳои ғайричашмдошти, ғайричашмдошт аз нол фарқкунанда буда, 

3,2,1 S  мешавад. Ғайричашмдошти бо чунин ифода шуморида мешавад:  

2

SB
Tq z


                                                     (18) 

Ҷамъи зарядҳои ғайричашмдошти ва барион гиперзаряд гуфта мешавад. 

SBY  , барои ҳамин (18) ро чунин менависем: 



2

Y
Tq z                                                      (19) 

Қонуни нигоҳдории ғайричашмдошти дар таъсирҳои байниҳамдигари 

электромагнити ва пурқувва асоснок шуда, дар таъсири байниҳамдигари 

камқувва вайрон мешавад. Ғайричашмдошти бузургии аддитиви, яъне 

ғайричашмдоштии системаи мураккаб ташкилдиҳандагони он бо ҷамъи 

арифметикии ғайричашмдошти баробар аст. 

 

Саволҳои назорати: 

1. Реаксияҳои пайдошави ва тақсимшавии заррачаҳо. 

2. Ташаккули зарраҳо дар бархӯрди дузарравӣ чи тавр аст? 

3. Ададҳои кванти зарраҳои элементари ва нигоҳдории онҳо 

4. Намудҳои гурўҳҳои заррачаҳои элементариро номбар намоед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-1 

1. Аҳамияти  амали  ва  фундаментали  омўхтани  фанни  физикаи  атом (Ибораҳои  

такягоҳ: вобаста  бо  химия,  биология,  математика,  физикаи  молекульяри,  

медицина,  авиация). 

2. Моҳияти  асоси  эффекти  туннел (Ибораҳои  такягоҳ: зарраҳо  ва  мавжҳо,  

потенциаль  барьер,   муносибати  номуайани). 

3. Бузургиҳо  ва  воҳидҳои  физикави  дар  микродунѐ (Ибораҳои  такягоҳ: масса,  

энергия,  импулс,  сурат,  электронвольт,  заряд). 

 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-2 

1.   Тажрибаи резерфорд. Сохти планетарии атом. (Ибораҳои  такягоҳ: алфа, 

резерфорд, фолга, равиш, кунж, таъгирѐби, планетар, атом, сохтмон). 

2. Маълумоти  умуми  барои  ададҳои  квантиро  (Ибораҳои  такягоҳ: асоси,  

орбитали,  магнити, спини,  спин-орбитали). 

3. Модели  жисми  сиѐҳи  мутлақ (Ибораҳои  такягоҳ: модели  назарий,  сиѐҳи  дег,  

нурфурўбари,  мунтазам  нурфурўбари,  термодинамик  мўтадил). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-3 

1. Қонуни  Кирхгоф  (Ибораҳои  такягоҳ: модели  жисми  мутлақи  сиѐҳ,  нисбати  

нурбарори  ва  нурфурўбарии  жисми  сиѐҳ). 

2. Боҳамтаъсири  спин-орбитали,  банди  (Ибораҳои  такягоҳ: спин,  моменти  

механики,  орбитали,  магнити). 

3. Нурхои рентгени, намудхои он. (Ибораҳои  такягоҳ: рентген, характеристик, 

тормоздиханда, атом, орбита, електрон). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-4 



1. Модели жисми сиѐи мутлак (Ибораҳои  такягоҳ: модели  жисми  мутлақи  сиѐҳ,  

нисбати  нурбарори  ва  нурфурўбарии  жисми  сиѐҳ). 

2. Боҳамтаъсири  спин-орбитали  банди   (ибораҳои  такягоҳ: спин,  моменти  

механики,  орбитали,  магнити). 

3. Қонуни  Планк  ва  формулаи  Планк(Ибораҳои  такягоҳ: модели  жисми  

мутлақи  сиѐҳ,  нурбарори  кванти,температураҳои  баланд  ва  пасти  нурбарори)   

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-5 

1. Ҳодисаи  фотоэффект (Ибораҳои  такягоҳ: фотоэффекти  дохили  ва  беруна,  

фотоэлемент,  фотодиод,  фоторезистор) 

2. Тажрибаи  Штерн-Герлах (Ибораҳои  такягоҳ: майдони  магнити  ғайриякжинса,  

спини  электрони  атом) 

3.  Эффекти  Зееман  (Ибораҳои  такягоҳ: электрони  озод,  пошхурдани  когеренти  

ва  нокогеренти,  энергия  ва  импулс). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-6 

1. Постулатаи бор (ибораҳои  такягоҳ:  постулат,  бор, кабат, сатх, энергия, 

електрон,нурҳо) 

2. Молекулахо  (ибораҳои  такягоҳ:  статистикаи  Бозе-Эйнштейн  ва  Ферми-Дирак,  

спини  зарраҳои  кванти) 

3. Хосиятҳои  корпускуляри-мавжи   зарраҳои  микроолам (Ибораҳои  такягоҳ: 

дифракция,интерференция,  фотоэффект,  комптон  эффект). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 
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Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-7 

1.  Ходисаи  фотоэффект (Ибораҳои  такягоҳ: интенсивнокии  рўшнои,  фототок,   

сарҳати  сурх). 

2. Ҳосил  шудани  шуоҳои  рентгени (Ибораҳои  такягоҳ: трубкаи  рентгени,  сатҳи  

дохили  атом,  спектри  бефосила  ва  хатти). 

3. Гипотезаи  де-Бройл  ва  мавжи  де-Бройл (Ибораҳои  такягоҳ: хусусияти  мавжи  

ва  корпускульяри,  дуализм  микрозарраҳо). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 



ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-8 

1. Суръатхои фазови ва гурухи мавжхои де-Бройль (Ибораҳои  такягоҳ: сурати  

гурўҳи  ва  фазаги,  муносибати  номуайани  Гейзенберг).   

2. Спектри   тормозхўрандаи  шуоҳои  рентгени(Ибораҳои  такягоҳ: трубкаи  

рентгени,  сатҳи  дохили  атом,  спектри  бефосила  ва  хатти). 

3. Принцпи  номуайани (Ибораҳои  такягоҳ: муносибати  импульс  ва  координатаи  

микрозарраҳо,  энергия  ва  вақт). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-9 

1. Модели  атоми  Томсон (Ибораҳои  такягоҳ:  сендвич,  шакли  атом,  радиус  ва  

частотаи  нурбарори  атом). 

2. Спини электрон (ибораҳои  такягоҳ:  эффекти  Оже,  автоионизация,  ионизацияи  

атом,  нурҳои  рентгени)   

3. Назарияи хосил шудани атоми гидроген  (ибораҳои  такягоҳ:  хатҳои  спектрали,  

ҳолатҳои  ангехта (бедоршудаи) ва  асоси  атом) 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-10 

1. Спектри  атоми  гидроген  формулаи  серияҳо (Ибораҳои  такягоҳ: серияи  

Пашен,  Бальмер,  Лайман,  Брекет,  Пфунт). 

2. Атом  дар  майдони  магнити,  эффекти  Зееман (аномали )  (Ибораҳои  такягоҳ: 

майдони  пурқувват  ,  хатқои  спектрали,  энергия,  магнетони  Бор). 

3. Спектрхои нурхои рентгени  (Ибораҳои  такягоҳ: формулаи  серияҳо,  Пашен,  

Бальмер,  Лайман,  термҳо) 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 
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KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-11 

1. Тажрибаи  Резерфорд,  модели  планетари  атом (Ибораҳои  такягоҳ: алфа-зарра,  

фольгаи  тилло,  формулаи  Резерфорд). 



2. Атом  дар  майдони  электрики,  эффекти  Штарк  (хатти  ва  квадрати)  

(Ибораҳои  такягоҳ: диполи  электрики,  тақсимоти  сатҳҳои  энергетики,  

майдони  электрики). 

3. Постулатхои  Бор (Ибораҳои  такягоҳ: ҳолати  стационари,  моменти  орбитали  

электрон,  модели  планетари  атом) 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-12 

1. Тажрибаи  Франк-Герц (Ибораҳои  такягоҳ: сатҳи  энергетики  атом,  постулатаи  

Бор, энергия,  электрон, атоми  симоб). 

2. Молекулаҳо.  Банди  ковалентии  молекулаҳо.( Ибораҳои  такягоҳ: коваленти,  

иони,  гетерополяри,  гомополяри) 

3. Функцияи  мавжи  ва  хусусияти  он (Ибораҳои  такягоҳ:   бефосилаги,  

якқиймата,  сарҳаднок,  дифференциали). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-13 

1. Муодилаи  стационари  Шредингер  барои  атоми  гидроген (Ибораҳои  такягоҳ:  

ҳолати  стационари  ва  ностационари,  системаи  сферики). 

2. Молекулахо. Банди коваленти.( Ибораҳои  такягоҳ: гомополяри,  гетерополяри,  

спектри  ротациони,  лаппанда,  даврзананда) 

3. Функсияи мавжи Харакати озоди микрозаррахо (Ибораҳои  такягоҳ: функцияи  

мавжи,  интеграли  ҳажми, квадрати  эҳтимолият) 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 

УНИВЕРСИТЕТИ ДАВЛАТИИ САМАРКАНД 

Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-14 

1. Маълумоти  умуми  барои  ҳаракати  озоди  микрозарраҳо (Ибораҳои  такягоҳ: 

майдони  потенциали,  ҳаракати  озоди,  электрон,  фотон,  энергияи  осцилятор) 

2. Пур шудани электронхо ва кабатхо холатхои атом.( Ибораҳои  такягоҳ: пур  

шудани  электронҳо  дар  ҳолати  s,p,d,f  ) 

3. Ҳаракати  микрозарраҳо  дар  чохи  потенциали (Ибораҳои  такягоҳ: осциллятори  

гармоники,  сатҳи  энергетики,  электрон,  фотон). 

 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 
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барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-15 

1. Аҳамияти  амали  ва  фундаментали  омўхтани  фанни  физикаи  атом (Ибораҳои  

такягоҳ: вобаста  бо  химия,  биология,  математика,  физикаи  молекульяри,  

медицина,  авиация). 

2. Эффекти  мураккаб ва оддии Зееман.(Ибораҳои  такягоҳ: эффекти  Зееман,  

майдони  магнити  пурқувват  ва  сустқувват) 

3. Бузургиҳо  ва  воҳидҳои  физикави  дар  микродунѐ (Ибораҳои  такягоҳ: масса,  

энергия,  импулс,  сурат,  электронвольт,  заряд). 

Мудири кафедра                              доц.Р.М.Эшбўриев  
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барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-16 

1. Механизми  ҳосил  шудани  шуоҳои  гарми (Ибораҳои  такягоҳ: лаппиши  

атомҳо,  панжараи  кристалли,  температура,  энергия). 

2. Спектрхои нурхои рентгени.( Ибораҳои  такягоҳ: соҳаи  спектри  микрометри, 

инфросурх  ва  ултробинафши) 

3. Модели  жисми  сиѐҳи  мутлақ (Ибораҳои  такягоҳ: модели  назарий,  сиѐҳи  дег,  

нурфурўбари,  мунтазам  нурфурўбари,  термодинамик  мўтадил). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 
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барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-17 

1. Қонуни  Кирхгоф  (Ибораҳои  такягоҳ: модели  жисми  мутлақи  сиѐҳ,  нисбати  

нурбарори  ва  нурфурўбарии  жисми  сиѐҳ). 

2. Спини электрон. Тажрибаи Штерн-Герлах.( Ибораҳои  такягоҳ: муодилаи  

Шредингер, назарияи  классики  молекулаи  гидроген) 

3. Атомхои бисѐр электрона, адахои кванти.(Ибораҳои  такягоҳ: пур  шудани  

электронҳо  дар  ҳолати  s,p,d,f) 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 
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барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-18 



1. Модели жисми сиѐи мутлак (Ибораҳои  такягоҳ: модели  жисми  мутлақи  сиѐҳ,  

нисбати  нурбарори  ва  нурфурўбарии  жисми  сиѐҳ). 

2. Модели Томсони сохти атом.( Ибораҳои  такягоҳ: молекула, атом, орбита, 

электрон, мусбат , манфи ) 

3. Харакати озоди микрозарра (Ибораҳои  такягоҳ: электрони  озод,  пошхурдани  

когеренти  ва  нокогеренти,  энергия  ва  импулс). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 
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барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-19 

1. Ҳодисаи  фотоэффект (Ибораҳои  такягоҳ: фотоэффекти  дохили  ва  беруна,  

фотоэлемент,  фотодиод,  фоторезистор). 

2. Кабатхои електрони ва холатхо.  (Ибораҳои  такягоҳ: електрон, кабат, холат, 

кабати аввалин, кабати дуввум, намуд) 

3. Моменти орбитали, магнитии электрон (Ибораҳои  такягоҳ: модели  жисми  

мутлақи  сиѐҳ,  нурбарори  кванти,температураҳои  баланд  ва  пасти  нурбарори)   

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 
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барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-20 

1. Спектрхои нурхои рентгени (ибораҳои  такягоҳ:  дифраксия,  интерференсия,  

дисперсия,  шикаст  ва  пошхўрдани  нурҳо) 

2. Эффекти Штарк.  (Ибораҳои  такягоҳ:  нурхо, атом, бохамтаъсири, эффект, 

молекула). 

3. Хусусиятхои   корпускуляри-мавжи   зарраҳои  микроолам (Ибораҳои  такягоҳ: 

дифракция,интерференция,  фотоэффект,  комптон  эффект). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

АЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 
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барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-21 

1. Ҳодисаи   фотоэффекти беруна (Ибораҳои  такягоҳ: интенсивнокии  рўшнои,  

фототок,   сарҳати  сурх). 

2. Қонуни  Мозли (Ибораҳои  такягоҳ: шуоҳои  характеристики  рентгени,  тартиб  

номери   атом,  қабати  энергеики  K,L,M). 

3. Гипотезаи  де-Бройл  ва  мавжи  де-Бройл (Ибораҳои  такягоҳ: хусусияти  мавжи  

ва  корпускульяри,  дуализм  микрозарраҳо). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 



ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 
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ВАРИАНТ-22 

1. Функсияи мавжи. Харакати озоди микрозаррахо (Ибораҳои  такягоҳ: сурати  

гурўҳи  ва  фазаги,  муносибати  номуайани  Гейзенберг).   

2. Модели Томсони сохти атом.( Ибораҳои  такягоҳ: молекула, атом, орбита, 

электрон, мусбат , манфи ) 

3. Принципи номуайяни  (Ибораҳои  такягоҳ: муносибати  импульс  ва  

координатаи  микрозарраҳо,  энергия  ва  вақт). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 
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KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-23 

1. Кабатхои електрони ва холатхо.  (Ибораҳои  такягоҳ: електрон, кабат, холат, 

кабати аввалин, кабати дуввум, намуд) 

2. Атомҳои  бисѐрэлектрона,  пуршудани  электронҳо  дар  қабати  орбитаи     атом 

(Ибораҳои  такягоҳ: принципи  Паули,  конфигурацияи  электрони  атом,  

системаи  даврии  Менделеев). 

3. Тажрибаи  Резерфорд,  модели  планетари  атом (Ибораҳои  такягоҳ: алфа-зарра,  

фольгаи  тилло,  формулаи  Резерфорд). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 
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барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-24 

1. Спектри  атоми  гидроген  формулаи  серияҳо (Ибораҳои  такягоҳ: серияи  

Пашен,  Бальмер,  Лайман,  Брекет,  Пфунт). 

2. Принципи  Паули (Ибораҳои  такягоҳ: статистикаи  Бозе-Эйнштейн,  спини  

зарраҳо). 

3. Спетрхои нурхои рентгени  (Ибораҳои  такягоҳ: формулаи  серияҳо,  Пашен,  

Балмер,  Лайман,  термҳо) 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 
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KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-25 



1. Хосил шудани спектрхои рентгени  (ибораҳои  такягоҳ:  хатҳои  спектрали,  

ҳолатҳои  ангехта (бедоршудаи) ва  асоси  атом) 

2. Структураи  нозуки  сатҳи  атом,  формулаи  Дирак (Ибораҳои  такягоҳ: сатҳи  

энергетики,  буғи  атоми  натрий,  мультиплетноки). 

3. Постулатаи  Бор (Ибораҳои  такягоҳ: ҳолати  стационари,  моменти  орбитали  

электрон,  модели  планетари  атом) 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 
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Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 

KУРС-3                 СЕМЕСТР-5 

барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-26 

1. Тажрибаи  Франк-Герц (Ибораҳои  такягоҳ: сатҳи  энергетики  атом,  постулатаи  

Бор, энергия,  электрон, атоми  симоб). 

2. Боҳамтаъсири  спин-орбитали  банди коваленти (ибораҳои  такягоҳ: спин,  

моменти  механики,  орбитали,  магнити). 

3. Функцияи  мавжи  ва  хусусияти  он (Ибораҳои  такягоҳ:   бефосилаги,  

якқиймата,  сарҳаднок,  дифференциали). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 
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барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-27 

1. Маълумоти  умуми  барои  ҳаракати  озоди  микрозарраҳо (Ибораҳои  такягоҳ: 

майдони  потенциали,  ҳаракати  озоди,  электрон,  фотон,  энергияи  осцилятор) 

2. Осциллятори  гармоники  хатти (Ибораҳои  такягоҳ: қутбнокшави,  диполи,  

лаппиши  гармоники  ва  ангармоники). 

3. Ҳаракати  микрозарраҳо  дар  чохи  потенциали (Ибораҳои  такягоҳ: осциллятори  

гармоники,  сатҳи  энергетики,  электрон,  фотон). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 

 

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛИ ВА МАХСУСИ МИЁНАИ РЕСПУБЛИКАИ ЎЗБЕКИСТОН 
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Ф А К У Л Ь Т Е ТИ :  Ф и зи к а         РАВИШ:  5140200-физика 
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барои назорати миѐна аз фанни  ФИЗИКАИ АТОМ 

ВАРИАНТ-28 

1. Қонуни  Кирхгоф  (Ибораҳои  такягоҳ: модели  жисми  мутлақи  сиѐҳ,  нисбати  

нурбарори  ва  нурфурўбарии  жисми  сиѐҳ). 

2. Тажрибаи  Франк-Герц (Ибораҳои  такягоҳ: сатҳи  энергетики  атом,  постулатаи  

Бор, энергия,  электрон, атоми  симоб). 

3. Қонуни  Мозли (Ибораҳои  такягоҳ: шуоҳои  характеристики  рентгени,  тартиб  

номери   атом,  қабати  энергеики  K,L,M). 

Мудири кафедра                           доц.Р.М.Эшбўриев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТҲО 

Аз қисми “ФИЗИКАИ АТОМ”  

№1.Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. I боб, 1.1 параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Рўшноии офтоб то замин дар чанд дақиқа омада мерасад? 

 С=310
5
 км/с 

Rз.о=14910
8
км 

8,28 дақиқа 

8,34 дақиқа 

3,33 дақиқа 

7,5 дақиқа 

 

№2.Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. I боб, 1.1 параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дарозии мавжи нури ултрабунафши рушноиро нишон дихед? 

48010
-9

м 

50010
-9

м 

63010
-9

м 

63910
-9

м 

 

№3.Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. II боб, 7 параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Суръати паҳншавии рўшноиро дар вакуум нишон диҳед? 

2,110
5
км/с 

2,2410
+5 

км/с 

310
5
км/с 



3,110
5
км/с 

 

№4.Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. VI 

боб, 10 параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Аз нурҳои рўшноии зерин кадоме кўтоҳ мавчтарин аст? 

нури сурх 

Нури зард 

Нури сабз 

Нури бунафш 

 

 

 

 

№5.Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. XI 

боб, 7 параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дар порчаи дарозиаш як метр чанд дарозии мавчи нури монохроматикии 

басомадаш 310
12

хс. Чойгир мешавад? 

110
4 

210
5
 

210
4
 

310
6
 

 

№6.Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. II 

боб, 3 параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Формулае, ки энергияи фотонро ҳисоб мекунад муайян кунед 



hc
 

hc  

h  

2

2m
 

 

№7.Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 1 параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Нурнокшавии рентгении тормозхўранда чи хел спектр мебарорад? 

Пайваст  

Охирнок 

Пайваст ва охирнок 

Яклухт 

 



№8.Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. VII 

боб, 3 параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Энергияи ангезиши атомро барои атоми гидроген муайян кунед? 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати асоси буда, 

ба яке аз ҳолатҳои болои мегузарад. 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати ангехта 

буда, атомро тарк мекунад. 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати ангехта 

буда, ба ҳолати болотари имконнопазир мегузарад. 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати асоси буда, 

атомро тарк мекунад. 

 

 

№9.Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. I боб, 1 параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Атом чист? 

хурдтарин зарраи табиати атрофи моро иҳотакунанда 

Хурдтарин зарраи пайвастагиҳои кимѐвй 

Хурдтарин объекти кайҳон 

Хурдтарин зарраи унсури кимѐви 

 

№10.Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. II боб, 3 параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Таърифи адади Авогадро кадом аст? 

Адади атомҳои модда дар як мол 

Адади атомҳои молекула дар як мол 

Адади атомҳои молекула дар воҳиди ҳачми модда 

Адади атомҳо ѐ молекулаҳо дар як моли модда воқеъбуда  

 

№11. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. II боб, 4 параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Воҳиди  ғайрисистемии энергияро дар физикаи микроолам нишон дихед? 

Эрг 

Каллория  

Электрорволт 

Чоул 

 

№12. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 4 параграф 

Даражаи душвориаш -1 

 Массаи фотон бо воситаи кадом формула муайян карда мешавад? 

2c

h
 



2mc  

h  

c

h
 

 

№13. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. II боб, 1параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Кори бароварди фотоэлектрон аз метал А=4.0эВ мебошад. Энергияи 

кинетикии фотоэлектронхоро, ки ҳангоми бо рушноии дарозии мавжаш 253,7 

нм равшан кардан ба вужуд меояд, муайян кунед? 

Эрг 

Каллория  

Электрорволт 

Чоул 

 

№14. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Аз таносуби номуайяниҳои Гейзембер истифода бурда, энергияи камтарини 

электрониро, ки дар фазои андозааш d=0,2км маҳдуд аст, баҳо диҳед? 

20 эВ 

30эВ 

40эВ 

60эВ 

 

№15. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. XI боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Энергияи ионии атомро муайян кунед? 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати асоси буда, 

ба яке аз ҳолатҳои болои мегузарад 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати асоси буда, 

атомро тарк мукнад. 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати ангехта 

буда, атомро тарк мекунад. 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати ангехта 

буда, ба ҳолати болотари имконнопазир мегузарад. 

 

№16. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VII боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Энергияи бандиши электронро дар атоми гидроген муайян кунед? 

 Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати асоси 

буда,ба  яке  аз  ҳолатҳои  болои  мегузарад. 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати ангехта 

буда, атомро тарк мекунад 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати ангехта 



буда, ба холати болотари имконнопазир мегузарад 

Энергияест, ки ҳангоми ба атом додани он электрони дар ҳолати асоси буда, 

атомро тарк мекунад 

 

№17. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

III боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Воҳиди ягонагии ченаки Планк кадом аст? 

sekJ   








 
2sek

mkg  

sek

mkg   

sek

mkg 2
 

№18. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф  

Даражаи душвориаш -2 

Дарозии мавчи хатти аввали серияи Балмерро муайян кунед? 

640нм 

655нм 

670нм 

685нм 

 

№19. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. I 

боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Собити Стефан-Болцман ба чанд баробар аст? 

42

81067,5
Km

W


   

C19106,1   

m

F121085,8   

s

m8103   

 

№20. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

III боб, 6-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Муносабати номуайянии Гейзенбергро нишон диҳед 

Δх·Δп≤ҳ  

Δм·Δп≤ҳ 

Δх·Δп≥0 

Δх·Δп=c 

 

№21. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 



Даражаи душвориаш -3 

Дарозии мавчи хати тайфии серияи Лайманро барои атоми гидроген нишон 

диҳед? 

 

 

 

 
 

 

 

 

№22. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Энергияи фотони мутобиқ ба хатти аввали серияи Балмерро муайян кунед? 

1,6эВ 

2,7эВ 

3,5эВ 

1,9эВ 

 

№23. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, 7-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Суръати зарраи дарозшави ҳангоми қоҳиши изотопи Р0-212 

ҳосилшавандаро ѐбед, ки энергияи кинетикиаш 8,78 МэВ аст? 

2,0610
7
м/с 

1,0910
7
м/с 

2,210
7
м/с 

3,0610
7
м/с 

 

№24. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дарозии мавчи хатти тайфии серияи Пашенро барои атоми гидроген нишон 

диҳед? 

 

 

 

 



 

№25. Манба- Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, 7-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Алфа зарраи энергияи кинетикиаш 0,3 МэВ аз варақаи тиллои ба кунчи 60
0
 

пареш мехурад. Масофаи бархурди ба ин ҳодиса мувофиқро ѐбед: 

6,510
-13

м 

7,510
-13

м 

7,610
-13

м 

810
-13

м 

 

 

 

 

№26. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Ба электрон чи микдор энергияи иловаги додан лозим аст, ки дарозии мавчи 

Де-бройлии он ду маротиба, масалан, аз 100 пм то 50 пм кам шавад. 

453эВ 

523эВ 

440эВ 

460эВ 

 

№27. Манба- Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, 7-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Энергияи кинетикии электрон чи қадар бошад, ки дарозии мавчи Де-бройлию 

дарозии мавчи Комптониаш баробар шавад? 

0,26МэВ 

0,21МэВ 

3,0МэВ 

3,5МэВ 

 

№28. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дарозии мавчи хатти тайфии серияи Балмерро барои атоми гидроген муайян 

кунед? 

 

 

 



 
 

№29. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Энергияи фотони мутобиқ ба хатти аввали тайфи серияи Балмерро муайян 

кунед? 

1,6эВ 

2,7эВ 

1,8эВ 

2эВ 

 

 

 

№30. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. V 

боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Ба вақт вобаста муодилаи Шредингер дар кадом жавоб дуруст нишон дода 

шудааст? 

 

 

 

 
 

№31. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, 7-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Энергияи алфа-зарраи суръаташ 2,06м/с-ро муайян кунед? 

8,00МэВ 

6,80МэВ 

7,8МэВ 

9,30МэВ 

 

№32. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, 7-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Масофаи наздикшавии алфа-зарра  (z=2е) ба хастаи атоми тилло (z=79e) 

d=3/10
-13 

метр мебошад. Энергияи кинетикии алфа-зарраро муайян кунед? 

0,5МэВ 

0,75МэВ 

0,80МэВ 



0,89МэВ 

 

№33. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Намудҳои фотоеффект: 

Дохила ва беруна 

Дохила ва гарми 

беруна ва термодинамики 

Дохила ва миѐна 

 

 

 

 

 

№34. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VI боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Басомади нур афкандаи атом дар назарияи Бор ба чи алоқаманд аст? 

Ба энергияи кинетикии электрон дар мадор 

Ба энергияи потенсиалии электрон дар мадор 

Ба энергияи савияи энергии электрон дар атом 

Ба энергияи ҳолати асосии атом 

 

№35. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VII боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Ҳолати асосии атомро кадом адади кванти тавсиф мекунад? 

n=1 

n=2 

n=3 

n=4 

 

№36. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VII боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Кадом ҳолати атом ҳолати ангехта мебошад? 

 n<1 

n>1 

n=1,5 

n=0,5 

 

№37. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, 6-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Агар радиуси мадори доиравии электрон дар атоми гидроген R=0,52910
8
м 

бошад, кувваи чозибаи электростатики байни протону электрон чи кадар 



мешавад? 

8,2510
-8

Н 

8,010
-8

Н 

9,2510
-8

Н 

5,2510
-8

Н 

 

№38. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Атом аз чи хел қисмҳои таркиби ташкил ѐфтааст? 

ядро ва электрон  

ядро, протон ва электрон 

ядро, нейтрон ва электрон 

протон ва нейтрон 

 

№39. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 14-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Потенсиали ангезиши якуми атоми гидрогенро нишон диҳед? 

U=13,60В 

U=10,20В 

U=12,60В 

U=19,89В 

 

№40. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Ҳангоми аз савияи n-ум ба савияи асоси гузаштани атоми гидроген он чанд 

хатти тайфи меафканад? 

N=n 

N=n+1 

N=2n-1 

N=n-1 

 

№41. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Атоми гидрогени дар ҳолати  n=6 буда, чандто хатти тайфи меафканад? 

6 

5 

4 

3 

 

№42. Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. I боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 



Атом фотони дарозии мавчаш  меафканад, энергияи кинетикии атом ба чи 

миқдор тағйир меѐбад? 

 

 

 

 
 

 

№43. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Формулае, ки импульси фотонро ҳисоб мекунад: 



h
 



hc
 

c

h
 

2mc  

 

№44. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Олими электронро кашф намуда кист? 

Томсон 

Фарадей 

Милликен 

Крукс 

 

№45. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, 7-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Кувваи аз тарафи майдони электрики ба зарраи заряднок таъсиркунандаро 

нишон диҳед? 

F=qE 

F=IBLSin  

F=q BSin  

F=qE+q[ B] 

 

№46. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. XI боб, 6-параграф 

Даражаи душвориаш -1 



Қонуни фурубарии нурҳои рентгениро нишон диҳед? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№47. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

ИИ боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Барои фотоеффект формулаи Эйнштейн кадом аст? 

2

2m
AE   






c
h

2
  

2

2


m
hE   

mAE   

 

№48. Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. I боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Электронҳо ба аноди найчаи рентгени бо суръати 210
5
км/с омада мерасанд. 

Шиддати аноди найчаро нишон диҳед? 

114кВ 

100кВ 

89кВ 

66кВ 

 

№49. Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. I боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Суръати электронҳои ба аноди дар найчаи рентгени расонда, ки бо шиддати 

40 кВ кор мекунад, ба чанд баробар аст? 

11810
6
м/с 

18510
6
м/с 

18910
6
м/с 

15810
6
м/с 

 

№50. Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. I боб, 8-параграф 



Даражаи душвориаш -3 

Энергияи кинетикии электрон, ки дар найчаи рентгени фарқи потенсиалҳои 

100кВ –ро гузаштааст, чи қадар мешавад? 

210
5
эВ 

1,610
5
эВ 

1,110
5
эВ 

1,510
5
эВ 

 

 

 

№51. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. XI боб, 6-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар кадом гузаришҳои электронии атом К- серияи нурҳои раентгени ангехта 

мешаванд? 

Ҳангоми аз қабатҳои болои ба қабатҳои аввали электрони гузаштани 

электрон. 

Ҳангоми аз қабатҳои болои ба қабати дуюми электрони гузаштани электрон. 

Ҳангоми аз қабати сеюми электрони ба қабати дуюми электрони гузаштани 

электрон. 

Ҳангоми аз қабати чаҳоруми электрони ба қабати сеюм гузаштан. 

 

№52. Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. I боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дарозии мавчи сарҳадии кванти рентгени, ки тавассути электрони фарқи 

потенсиалҳои U кВ-ро гузашта ангехта мешавад, ба чанд баролбар аст? 

 

 

 

 
 

№53. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Ишораи заряди ядрои атом: 

Мусбат 

Манфи 

Нейтрал 

Нигоҳ карда ба намуди ядро таъғир меѐбад 

 

№54. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VII боб, 5-параграф 



Даражаи душвориаш -3 

Моменти магнити атоми дар ҳолати асоси воқеа  бударо муайян кунед? 

 

 

 

 
 

№55. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, иловалар 

Даражаи душвориаш -3 

Зарби Ландеро барои атоми дар ҳолати С калон буда нишон диҳед? 

 

 

 

 
 

№56. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. I 

боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Қиймати доимии Планк ба чанд баробар аст? 

sJ  341062,6  

42

81067,5
Km

W


 

 
C19106,1   
111067,6   

 

№57. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, иловалар 

Даражаи душвориаш -3 

Агар дар атом қабатҳои электронии KL ва M пур бошанд, пас ин атом чанд 

электрон дорад ва ба кадом унсури кимѐви мансуб аст? 

28-никел 

30-рух 

31-галий 

27-кобалт 

 

№58. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. X боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Сохтори электронии атоми оксигенро нишон диҳед? 

1
2
S

2
2S, 2

3
P 



1
2
S2

2
S3

4
 

1
2
2S

2
P 

1
2
S2

4
P 

 

№59. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Формулаи постулати дуюми Борро муайян кунед 

nm EEh   
2mch   
 hrm   

2

2m
AE 

 
 

№60. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. X боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Сабти рамзии ҳолати n=3 ва l=0; 1-ро нишон диҳед? 

3p, 3d 

3s, 3d  

2s, 3p 

4s, 4p 

 

№61. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. X боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Адади электронҳоро дар атоме ѐбед, ки дар ҳолати асоси k,l,m қабат ва 

зерсавияи  4s, 4p, 4d  ва нисфи 5s пуранд. Ин атом ба кадом унсури кимѐви 

мансуб аст? 

46 –палладий 

47- нуқра 

49 –индий 

53 –йод 

 

№62. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. X боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Адади электронҳоро дар атоме ѐбед, ки дар ҳолати асоси K ва L қабат ва 

зерсавияҳои 3s ва нисфи 3p зер қабат пуранд. Ин атом ба кадом унсури 

кимѐви мансуб аст? 

N=1,  натрий 

N=12,  магний 

N=16, алюминий  

N=4,  фосфор 

 

№63. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. X боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -1 



Қабати электронии пур бо n=3 тавсиф мешавад. дар қабате, ки адади квантии 

якхелаи  доранд, чандто электрон чойгир мешавад? 

2 электрон 

4 электрон 

5 электрон 

7 электрон 

 

 

№64. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Мувофиқи назарияи бор: 
nrm   

Erm   
 hrm   
 nrm   

 

№65. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Андозаи  атомро  муайян  кунед 

 

 

 

 
 

№66. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Таносуби  байни масса  ва  енергияро  нишон  диҳед: 

 

 

 

 
 

№67. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. I 

боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Формулаи қонуни лағжиши Вин: 

bT   





h

 
c  

4TE   



 

№68. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Фарзияи  Планк  оиди  нурафкании  чисми  мутлак  сиѐҳ  кадоми  аз  

инҳоаст? 

 

 

 

 
 

№69. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

 Енергияи  кванти  рушнои-фотонро  нишон  диҳед:  

 

 

 

 
 

№70. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Таносуби  енергияи  кинетики  ва  суръати  зарраро  нишон  диҳед: 

 

 

 

 
 

№71. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, иловалар 

Даражаи душвориаш -2 

Массаи  електроне, ки  бо  суръати  0,8 с  ҳаракат  мекунад,  чи  қадар  ҳаст? 

17,110
-31

кг 

15,1710
-31

кг 

14,510
-31

кг 

1210
-31

кг 

 



№72. Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. I боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Формулаи  импулси  фотонро  нишон  диҳед: 

 

 

 

 
 

№73. Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. I боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Импулси  фотони  енергияаш  5эВ ба чанд баробар  аст? 

2,6710
15

кгм/с 

2,6710
-20

кгм/с 

2,6710
-22

кгм/с 

2,6710
25

кгм/с 

 

№74. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. II боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш –2 

Массаи  атомро  муайян  кунед( камомади массаи  хаста): 

 

 

 

 
 

№75. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Ҳангоми адади квантии асоси n = 3 будан, адади квантии орбитали l кадом 

қийматҳоро қабул мекунад? 

n = 3, l = 0,1,2 

n = 3, l = 0,1 

n = 3, l = 1,2 

n = 3, l = 0,1,2,3 

 

№76. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Ҳангоми адади квантии асоси n= 3 будан, адади квантии орбитали l ва адади 

квантии спини S кадом қийматҳоро қабул мекунад? 

n = 3,      l = 0,1,2     S = ±  1/2 

n = 3,       l = 1,2         S = ± 1/2 



n = 3,       l = 0,1,2,3   S = ±  1/2  

n = 3,      l = 0,1,2     S = ±  1/2 

 

№77. Манба- О.Пардаев, Ш.Х.Хушмуродов, У.У.Тухтаев. Атом 

физикасидан масалалар ечиш. II боб, иловлар 

Даражаи душвориаш -1 

Массаи  молиро  нишон  диҳед(m-массаи 1 молекула  мебошад) 

 

 

 

 
 

№78. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Сарҳади сурхи ҳодисаи фотоеффект дар кадом баробари дуруст дода 

шудааст? 

ҳν= А 

2ҳν= А 

ҳν= А
2
 

ҳν ≠ А 

 

№79. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси.  I 

боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Назарияи квантии рўшнои аз тарафи ки кай гуфта шудааст? 

Дар соли 1905 аз тарафи М.Планк 

Дар соли 1905 аз тарафи  А.Ейнштейн 

Дар соли 1903 аз тарафи Г.Герс 

Дар соли 1903 аз тарафи А.Г. Столетов 

 

№80. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. II боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Воҳиди     массаи  атом ро  нишон  диҳед: 

 

 

 

 
 



№81. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Кори  бароварди  фотоелектронҳоро  нишон  диҳед: 

 

 

 

 
 

№82. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Сарҳади  сурхи  фотоеффектро  нишон  диҳед: 

 

 

 

 
 

№83. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. I 

боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Нурнокшавиҳои мажбури ва индукциони чи тавр мешавад? 

Дар ҳолати энергетикии пасти система, яъне ҳангоми бо ягон таъсири муҳити 

беруна гузаштанаш 

Система дар ҳолати энергетикии баландтар ҳангоми бо ягон таъсири муҳити 

беруна гузаштанаш 

Система дар ҳолати энергетикии баландтарин ҳангоми бетаъсир гузаштанаш 

Система дар ҳолати энергетикии баландтарин ҳангоми бенатижа гузаштани 

таъсири беруна 

 

№84. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Дар кадом жавоб таърифи ҳодисаи фотоэффект дуруст додашудааст? 

Бо таъсири рўшнои аз сатҳи металл кандашудани электрон 

Ҳангоми бо таъсири нурҳои рентгени кандашудани электронҳо 

Ҳангоми бо таъсири позитронҳо аз сатҳи металл кандашудани электронҳо 

Ҳангоми бо таъсири протонҳо аз сатҳи металл канда шудани электронҳо 

 

№85. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Ҳодисаи фотоэффект дар соли 1887 аз тарафи ки дида шуда аст? 

Г.Герц 

А.Эйнштейн 



Рентген 

Лебедев 

 

№86. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Назарияи кванти рўшнои аз тарафи ки кай кашф карда шуд? 

Дар соли 1905 аз тарафи М.Планк 

Дар соли 1905 аз тарафи А.Эйнштейн 

Дар соли 1903 аз тарафи Г.Герц 

Дар соли 1903 аз тарафи А.Г.Столетов 

 

№87. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Барои фотоэффекти беруна формулаи Эйнштейнро нишон диҳед. 

2

2
 em

Ah   

mghAh ÷   

2

2
 e

ч

m
Ah   

EAh ч   

 

№88. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VII боб, 6-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дар кадом тартиб ҳарфҳои лотинии ҳолатҳои атомро тавсифкунанда дуруст 

дода шудааст? 

S, P, D, F, G, H 

S, P, D, H, F 

P, S, D, F, H 

D, P, S, F, H 

 

№89. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар ҳодисаи фотоэффект ба жараѐни боҳамтаъсири фотон бо электрон 

энергияи фотон h  ба кадом зарра мегузарад? 

Ба электрон 

Ба протон 

Ба нейтрон 

Ба позитрон 

 

№90. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 2-параграф 



Даражаи душвориаш -2 

Ба чи фотоэффекти беруна мегўянд? 

Электронҳо аз металл ба берун канда шуда барояд 

Фотопозитронҳо аз металл ба берун канда шуда барояд 

Протонҳо аз металл ба берун канда шуда барояд 

Нейтронҳо аз модда ба берун канда шуда барояд 

 

№91. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Ба ҳодисаи фотоэффекти дохила ба кадом жавоб эзоҳи дуруст дода шудааст? 

Агар электрон аз метал ба берун набаромада ба дохили он монад 

Агар позитрон аз металл ба берун набаромада ба дохили он монад 

Агар электрон аз металл ба берун барояд 

Агар позитрон аз металл ба берун барояд 

 

№92. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Дар кадом ҳолат «Сарҳади сурх»и ҳодисаи фотоэффект дода шудааст? 

Ah 0  

Ah 02   
2

0 Ah   

Ah 0  

 

№93. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар кадом ҳолат ҳодисаи фотоэффект дода шудааст? 

Дар ҳолатҳои хурд будани дарозии мавжи рўшнои аз «сарҳади сурх» 

(интенсивнокии рўшной бениҳоят камқувва) 

Дар ҳолатҳои калон будани дарозии мавзи рўшнои аз «сарҳади сурх» 

(интенсивнокии рўшной бениҳоят камқувва) 

Дар ҳолатҳои калон будани дарозии мавжи рўшнои аз «сарҳади сурх» 

(интенсивнокии рўшной бениҳоят камқувва) 

Дар ҳолатҳои  чудо калон будани дарозии мавжи рўшнои аз «сарҳади сурх» 

(интенсивноки рўшнои бениҳоят чудо ҳам калон) 

 

 

 

№94. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -2 



Дар кадом жавоб таърифи ҳодисаи эффекти комптон дуруст дода шудааст? 

Бар пошхўрии фотонҳо ба электронҳо таъғир ѐфтани дарозии мавж эффекти 

комптон гуфта мешавад 

Дар фурў бурдани нурҳои рентгени дар чисмҳои сахт таъғир ѐфтани дарозии 

мавжи нурҳои рентгенй эффекти комптон гуфта мешавад 

Дар фурў бурдани нурҳои рентгени дар чисмҳои сахт таъғир ѐфтани дарозии 

мавжи нурҳои рентгенй эффекти комптон гуфта мешавад 

Дар фурў бурдани нурҳои рентгени дар чисмҳои сахт батаъғир наѐфтани 

мавжи нурҳои рентгенй эффекти комптон гуфта мешавад 

 

№95. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар байни частотаи нурҳои рентгении ба кристалл афтанда ва дар байни 

частотаи нурнокшавии пошхўрдашуда чи гуна фарқ ҳаст? 

Частотаи нурҳои пошхўрдашуда ' аз частотаи нурҳои афтида истода хурд аст 

Частотаи нурҳои пошхўрдашуда аз частотаи нурҳои афтида истода калон аст 

Частотаи нурҳои афтида истода аз частотаи нурҳои пошхўрдашуда хурд аст 

Частотаи нурҳои афтида истода бо частотаи нурҳои пошхўрдашуда баробар 

аст 

 

№96. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Ҳодисаи пошхўрии нурҳои рентгени аз кристалл дар натичаи  бархўри 

бо электронҳои озоди пошхўрии фотон дар кадом чавоб дуруст дода 

шудааст? 

Фотони афтида истода, электрони нишон, электрони пошхўрда шуда ва 

фотони пошхўрда шуда 

Фотони афтанда, электрони пошхўранда, электрони нишон ва фотони 

пошхўрдашуда 

Электрони афтанда, фотони пошхўранда, 

Фотони афтанда, фотони нишон, электрони пошхўранда ва фотони 

пошхўранда 

 

№97. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VII боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Ба тамоили Паули кадом зарраҳо итоат мекунад? 

Фермионҳо 

Бозонҳо 

Бозонҳо ва фермионҳо 

Кваркҳо 

 



№98. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VI боб, 9-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Моменти магнити орбиталии электрон дар кадом ифода акси худро ѐфтааст? 

тс

еh

2
  

е

ест

е


2
  

ест

е

е


2  

р
е

е т
ст

е

2
  

 

№99. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VI боб, 9-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Бузургии ченакии магнетони Бор дар кадом чавоб дуруст дода шудааст? 

 
Gs

erg
Á   

  ГсБ жoуль  
  ГсБ H.

 
  смБ Эрг .

 
 

№100. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Ҳангоми адади квантии асоси 3n  будан, адади квантии орбитали l ва адади 

квантии спини S  кадом қийматҳоро қабу мекунад? 

2

1
2,1,0,3  Sln  

2

1
2,1,3  Sln  

2

1
3,2,1,0,3  Sln  

2

1
2,1,0,3  Sln  

 

№101. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. XII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дар кадом чавоб формулаи теоремаи Лармор дуруст дода шуда аст? 

Í
òñ

å

2
  

Í
ñò

hå

å2
  

Е
тс

е
О

2
  



Н
тс

е
О

2
  

 

№102. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дар назарияи корпускулярй зарра мувофиқи энергия (Е) ва импульс (Р) 

ифода карда мешавад. Ин дар кадом ифодаҳо дуруст дода шудааст? 

hE  вa 


h
p   

hE   вa 


hm
p   

2hE  вa 


hm
p   



hm
E  вa 



hm
p   

 

№103. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Бо фарқи потенциали U  дарози мавчи де-Бройльи электрони тез карда 

шуда ба чи гуна намуд соҳиб аст? 

.
2 eUm

h

e

  

еvт

h

n2
  

еvт

h

h
2

  

еvт

h

е2
0 

 

 

№104. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. ХI боб, 4- параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Вазияти максимумҳои интерференцияи нури аз кристал бар гашта яъне 

формулаи Брегг-Вульф дар кадом чавоб дуруст дода шуда аст? 

d2 ncos  

nd 


2
cos2  

nd 2cos2  

nd 2cos2  

 

№105. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. ХI боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 



Ҳангоми ба ҳисоб гирифтани нишондоди шикаст – n намудди умумии 

формулаи Вульф-Брегг чи гуна аст? 

knd  22 cos2  

  knd  22 cos2  

2d   kn  22 cos  

2d   kn  22 cos  

 

№106. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Муносибати тамоили номуайянии Гейзенберг дар кадом намуд дуруст аст? 


2

1
 px  


2

1
 px  

mcpx
2

1
  

2

2

1
 px  

 

№107. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

III боб, 3 параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Микрообъектҳо дар баробари вақт ба хусусияти ҳам зарра ва ҳам мавч 

щуда метавонадми? 

Соҳиб шуда метавонад 

Соҳиб шуда наметавонад 

Дар баробари вақт хусусияти мавчиро нишон диҳад, хусусияти зарраро 

нишон дода наметавонад 

Соҳиб шуда наметавонад 

 

№108. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

III боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Мувофиқи функцияи мавчи ҳамвор ҳолати микрозарраи де-Бройль дар 

кадом намуд дуруст нишон дода шудааст? 
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№109. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

III боб, 3- параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Ҳангоми хурд будани суръати зарра аз суръати рўшнои (V<<c) энергия 

мавчи зарра чи гуна муайян карда мешавад? 
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№110. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атомфизикаси. 

V боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Муодилаи ифода кунандаи вобастагии вақт ва микрозарраи Шредингер дар 

кадом намуд жоиз аст? (Муодилаи вобастагии вақти Шредингер): 
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№111. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

V боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Формулаи ифодакунандаи ҳолати стационарии микрозарраи ба вақт вобаста 

набударо ѐбед (Формулаи стационари Шредингер) 
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№112. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 2-параграф 



Даражаи душвориаш -2 

Дар кадом намуд кори баромади электрон аз металл дар ҳодисаи фотоеффект 

дуруст дода шудааст? 

kEeUA   

kEeUA   

kEeUA  2  

kEUeA    
 

 

 

№113. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

V боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Муодилаи стационари Шредингер дар кадом намуд дуруст оварда щудааст? 

̂  
U   

   

  

 

№114. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Шарти частотаҳои Бор дар кадом жавоб дуруст нишон дода шудааст? 
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№115. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Барои муайян кардани ченаки атом аз кадом формула истифода бурда 

мешавад? 
3/122 )/( meR   

R=(e/m ) 
3/12 )/( meR   

222 )/( meR   

 

№116. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 



Формулаи Резерфорд барои пошхўрии альфа-зарра дар кадом намуд дуруст 

нишон дода шудааст? 
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№117. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Масофаи минималии байни rmin-альфа-зарра ва маркази ядро дар кадом 

формула дуруст дода шудааст? 
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№118. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, 7-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Зарби nσ буриши макроскопи гуфта мешавад ва воҳиди ченаки он дар чигуна 

бузургиҳо чен карда мешавад (Буриши эффекти бузургии ҳажм)? 
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№119. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VI боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Мувофиқи постулати дуюми Н.Бор частотаи спектри хаттии нурнокшаванда 

дар кадом формула дуруст оварда шудааст? 



hEhE mn //   

hEE mn //    

// mn EhE   

 // mn EE   

 

№120. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 8-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дар кадоме аз онҳо қиймати заряди барандозаи электрон ва бузургиаш 

дуруст дода шудааст? 

кг
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№121. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VI боб, 2-параграф 

Қийинчиликдаражаси -3 

Мувофиқи постулати дуюми Н.Бор частотаи спектри хаттии нурнокшаванда 

дар кадом формула дуруст оварда шудааст? 

hEhE mn //   

hEE mn //    

// mn EhE   

 // mn EE   

 

№122. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. I боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Чедвик ба ѐфтани қийматҳои кадом зарядҳои элемент (Z) муваффақ гардид? 

Pt, Ag, Cu 

Pt, Au, Zn 

Au, Ag, Cu 

Pt, Ta, Cu 

 

№123. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Нурнокшавии рентгени тормозхўри дар кадом вақт ҳосил мешавад? 

Ҳангоми бомбардимон намудани пластинкаҳои металл бо электронҳои тез 

Ҳангоми бомбардимон намудани пластинкаҳои металл бо электронҳои суст 



Ҳангоми бомбардимон намудани пластинкаҳои металл бо альфа-зарраҳо 

Ҳангоми бомбардимон намудани пластинкаҳои металл бо протонҳо 

 

№124. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Нурнокшавии рентгени тормозхўри чигуна спектр медиҳад? 

Бефосила 

Охирнок 

Бефосила ва охирнок 

Яклухт 

 

№125. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Фарқияти спектри нурҳои оптики ва рентгени дар чист? 

Спектрҳои оптики мураккаб (аз як чанд сат хатҳо иборат аст), спектри 

нурҳои рентгенй бошад, оддй мебошад 

Спектри оптики оддй, спектри нурҳои рентгени мураккаб (аз як чанд сат 

хатҳо иборат аст) 

Спектрҳои оптики аз як чанд хатҳо, спектри нурҳои рентгени бошад аз ҳазор 

хатҳо иборат аст 

Спектрҳои оптики чуда ҳам оддй, спектри нурҳои рентгени бошад ниҳоят 

мураккаб 

 

№126. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси.  

IV боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Коеэффициенти камқуввашави    аз  чи  гуна коеффицентҳо иборат аст? 

   (коэффициенти фурўбарии ҳақиқй) = (коэффициенти пошхўри) 

   

   

 /  

 

№127. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 14-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Доимии Ридберг R-ро бо ѐрдами формулаи зерин 
ch

me
R

3

422
  ҳисоб намуда 

кадом қиймат ва бузурги дуруст буданашро нишон диҳед. 
-1см  109737,303R   
0ñì  109737,303R   
-2ñì  109737,303R   



-1ñì  303109737111,R   

 

№128. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дар модда пошхўрии нурҳои рентгении барои коэффициенти атом кадом 

формула дуруст аст? 
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№129. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Барои баргаштани интерференцияи нурҳои рентгенй кадом шарт ижро 

шуданаш даркор, аз чавобҳо нишондиҳед? 
,...3,2,1,sin2  nnd   

,...3,2,1,sin2 2  nnd   

,...3,2,1,sin2 2  nnd   

,...3,2,1,0,sin2  nnd   

 

№130. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Формулаи Планк дар кадом жавоб дуруст навеста шудааст? 
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№131. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 3-параграф 

Қийинчиликдаражаси -2 



Вобастагии характеристикаи нурҳои рентгени ба заряди ядро аз тарафи 

кадом олим ѐфта шуд? 

Мозли 

Вульф-Брегг 

Авагадро 

Рентген-Мозли 

 

 

 

№132. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Адади электронҳои дар ҳачми 1см
3
 бударо бо ѐрдами кадом формула муайян 

кардан мумкин? 
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№133. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 6-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Аз ҳолати mE  ҳангоми ба ҳолати nE  гузаштан частотаи нури бароянда ѐки 

фурўраванда ( ) дар кадом формула дуруст нишон дода шудааст 

h

EE nm 
  

h

EE nm 
  

nm EEh *2  

nEEh   

 

№134. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VI боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Постулатҳои квантии Н.Бор дар тажрибаҳои кадом олимҳо тасдиқи худро 

ѐфта аст? 

 

Франк ва Герц  

Ж.Франк ва Рентген  

Г.Герц ва Ридберг  

Мозли ва Франк  

 



№135. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дарозии мавжи Комптон (собити Комптон) чи хел ифода карда мешавад? 
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№136. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

III боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дарозии мавжи де-Бройл барои электрон бо воситаи кадом формула ҳисоб 

карда мешавад? 
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№137. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

III боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Барои атоми гелий дарозии мавжи де-Бройл бо кадом формула муайян карда 

мешавад? 

T
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№138. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар қисми намоѐндаи спектри дар соли 1885 ѐфтаи Бальмер хобанда чорто 

(N, N, N, N) дарозии мавчи хаттиро ифода кунанда бо кадом формулаи 

эмперики нишон дода шудааст? 
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№139. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

III боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дарозии мавжи де-Бройл чи хел ифода карда мешавад? 
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№140. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Намуди одатии серияи Бальмер дар кадом жавоб дуруст нишон дода 

шудааст? 
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№141. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Жавоби дурусти серияи Брекет оварда шударо нишон диҳед. 
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№142. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

III боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Функсияи мавжи ... Де-Бройл чи хел ифода карда мешавад? 
)( krtLeA    

xTe 0  
kxeA   

t cos0  

 

№143. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 10-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Қиймати ададии собити структураи нозук ба чи баробар аст? 
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№144. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 10-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Формулаи собити структураи нозук дар кадом жавоб дуруст нишон дода 

шудааст? 
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№145. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 5-параграф 



Даражаи душвориаш -2 

Энергияе, ки атом нурнок мекунад ѐки фурўъ мебарад, дар кадом формула 

дуруст навеста шудааст? 
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№146. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Серия Пфунд дар кадом жавобҳои мазкур дуруст нишон дода шудааст? 
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№147. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Ҳаммаи серияҳои маълуми атоми водород бок адом формула ифода карда 

мешавад? 
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№148. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Орбитаи якуми атоми водород бо ѐрии кадом формула ҳисоб карда аст? 
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№149. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. IX боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Формулаи серияи спектри гелии He
+
 ионнокшуда дар кадом жавоб дуруст 

нишон дода шудааст? 
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№150. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

X боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Барои ҳаракати озоди зарра муодилаи Шредингер дар кадом баробари дуруст 

навеста шудааст? 
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№151. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VII боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Энергияи оссиллятори гармоникии хатти дар кадом формула дуруст ифода 

карда шудааст? 
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№152. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 15-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Формулаи серияи Пикеринг дар кадом жавоб дуруст мебошад? 
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№153. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 14-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дар қисми ультрабинафшаи берунаи спектри Лайман серияи кашф карда 

шуда дар кадом жавоб дуруст дода шудааст? 
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№154. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

II боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Барои озод намудани электрон аз металл ба он чи гуна энергия додан лозим 

аст? 

Ба он чоҳи потенциалии чудо ҳам калон чуқури аш ва ба тарҳи мобайни 

энергияи кинетикии сатҳи критики баробар гуфта гирифтан лозим 

Ба он аз чуқурии чоҳи потенциали калон энергия додан лозим 

Ба он аз энергияи кинетикии сатҳи критики баланд энергия додан лозим 

Ба он ба суммаи энергияи чуқурии чоҳи потенциали ва ба энергияи сатҳи 

критики баробар энергия додан лозим. 

 

№155. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 6-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Моменти спини мавжии атом дар кадом формула дуруст навеста шудааст? 
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№156. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 5-параграф 



Даражаи душвориаш -3 

Моменти орбиталии мавжи атом дар кадом формула ифода шудааст? 
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№157. Манба-Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VI боб, 9-параграф 

Қийинчиликдаражаси -1 

Магнетони Бор дар кадом формула дуруст ифода карда шудааст? 
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№158. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. III боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Кори  баромади  электрон  аз  метал  дар  ҳодисаи  фотоэффект  дар  кадом  

намуд  дуруст  нишон  дода  шудааст? 

kEeUA   

kEeUA   

kEeUA  2  

kEUeA    

 

№159. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар  кадом  жавоб  ба  вужуд  омадани  ҳодисаи  термоэммисия  

додашудааст: 

Ба  туфайли  тасфонидани  металл, агар энергияи  электрон  аз  майдони  

тормозхури  ва  барои  аз  металл  ба  берун  баромадан  расанда бошад 

Аз сабаби  тасфонидани  металл  агар    энергияи  элктрон  майдони  

тормозхўриро  иҳота  намуда  тавонад 

Агар  ҳангоми  тасфонидани  металл  энергия  электрон  майдони  

тормозхўриро  иҳота  накунад  ва  барои  аз  металл  ба берун  баромадан  

расанда  набошад 

Агар азсабаби  афтидани  нури  рўшнои  ба  металл  энергияи  электрон  ба  

иҳота  намудани  майдони  тормозхўри  ва  барои  аз  метал  ба  берун  

баромадан  расанда  набошад 

 



№160. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Таърифи  эффекти  Туннел  дар  кадом  жавоб  дуруст  нишон  дода  шудааст? 

Ба хоссаи шино карда гузаштани заррачахо аз чоҳи потенсиали эффекти 

Туннел гуфта мешад 

Аз баландии чохи потенсиали ба гузаштани заррачаҳо эффекти Туннел гуфта 

мешад 

Агар заррачаҳо аз чоҳи потенсиали гузашта натавонат ва ба чоҳ афтида 

монад эффекти Туннел гуфта мешад 

Ба гузаштани заррачаҳои вазнин аз баландии чоҳи потенсиали эффекти 

Туннел гуфта мешад 

 

№161. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Адади квантиаш  3n   бошад, адади кванти орбиталиаш l чи хел  қийматҳо 

қабул мекунат 
2,1,0,3  ln  

2,1,0,3  ln  

2,1,3  ln  

3,2,1,0,3  ln  

 

№162. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

Х боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Формулаи энергияи потенциалии молекула дар кадом жавоб дуруст ифода 

карда шудааст? 
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№163. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Адади сар қонуни квантиаш  3n   бошад, адади кванти орбиталиаш l ва 

адади  кванти  спиниаш S чи хел  қийматҳо қабул мекунад 

2

1
2,1,0,3  Sln  

2

1
2,1,3  Sln  



2

1
3,2,1,0,3  Sln  

2

1
2,1,0,3  Sln  

 

№164. Манба-Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VII боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар  кадом  жавоби  зерин  энергияи  потенсиали  гармоники  осцилятор 

оварда шудааст? 
2

2
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1 xkU   

2

2

1
xkU   

kxU
2

1
  

 

№165. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VII боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Агар  барои  осциллятори  механикаи  кванти  2

2

1
kxU   баробар  бошад  

муодилаи  Шредингерро  муаян  намоед: 
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№166. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VII боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Ба  ноль  баробар  будани  энергияи  хурди  осцилятори  кванти  дар  кадом  

формула  акси  худро  ѐфтааст? 
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№167. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 12-параграф 

Даражаи душвориаш -2 



Структураи  нозики  спектри  атоми  металлҳои  ишқориро  дар  соли  

1928  аз  тарафи  кадом  олим  муаян  карда  шудааст? 

Теренинва  Добресов 

Уленбек  ва  Гаудсмин 

Паули  ва  Ферми 

Теренин  ва  Уленбек 

 

 

№168. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 12-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар  соли  1925 табиати  структураи  нозуки  электронро  аз  тарафи  

кадом  олим  муаян  карда  шудааст? 

Паули 

Ферми 

Шредингер 

Добресов 

 

№169. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VII боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Агар  адади  электонҳои атом  ба  як  адад  зиѐд  шавад  ин  гуна  

системаро   чи мегўянд? 

Атомхои  бисѐр электрона 

Атомҳои  якэлектрона 

Атомҳои  дуэлектрона 

Атомҳои  электрона 

 

№170. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар  атомҳои  водородмонанд,  агар  адади  кванти  асоси (n) қиймати  

якхела  ва  адади  кванти орбитали  гуногун  бошад  қиймати  энергияи  

сатҳҳо  чи  тавр  мешавад? 

Қиймати  энергия  якхела 

Қиймати  энергия  гуногун 

Ба  қиймати  энергия  гуногун 

Ба  қиймати  энергияи  бисѐргуна 

 

№171. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Агар  характеристикаи  спинро  ба  ҳисоб  нагирем  чанто адади  

квантии  ҳолати  саршавии  система  ва  ҳолати  охирииаш   муайян  



карда    мешавад? 

Сето ( n ,  , m ) 

Дуто  ( n ,  ) 

Якто  ( n ) 

Чорто ( n ,  , m , sm ) 

 

 

№172. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Барои  адади  кванти  магнитиии  нурнокшавии  атоми  водород  дар  

ҳоли  умуми  қоидаи  интихобод  дар  кадом  намуд  дуруст  дода  

шудааст? 
1,0me   

1,0me   

1,0me   

1....1,0me  n  

 

№173. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Қоидаи  интихобот  барои  атомҳои  як электрона: 

n -қиймати  дилхоҳ, 1l  

1n , қиймати  дилхоҳ 1l  

n - қиймати  дилхоҳ, 1,0 l  

n - қиймати  дилхоҳ, 0l  

 

№174. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар  спектроскопия  ҳолатҳои  электронҳои  беруна  (валент)  бо  кадом  

адади  кванти  характеронида  мешавад 

Адади  кванти  орбитали  (  ) 

Адади  кванти  асоси  (n) 

Адади  кванти  магнити ( m ) 

Адади  кванти  спини  (mS ) 

 

№175. Манба-Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. X боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Нишондиҳандаи  ҳарфҳои  лотинии  ҳолатҳои  атом дар  кадом  тартиб  

дуруст  додашудааст 

S, P, D, F, G, H 

S, P, D, H, F 



P, S, D, F, H  

D, P, S, F, H 

 

№176. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 13-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дар  спектроскопияи  атом  барои  хар  як  атоми  водород  терм  дар  

кадом  намуд  дуруст  оварда  шудааст? 
2R/n  T(n)  

2Rn  T(n)  
2n-R  T(n)  

R/n  T(n)  

 

№177. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 13-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дар  спектроскопияи  атом  барои  хар  як  металлхои  ишорати  терм  

дар  кадом  кисм  дуруст  дода  шудааст? 
2) +R/(n=Т(n)   

2) -R/(n=Т(n)   
2) *R/(n=Т(n)   

2)R/(n/ =Т(n)   

 

№178. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV  боб, 13-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дар  спектри  атом  комбинатсияи  термхои  спектри  частотаи  

нурнокшавии  атоми  хар  як  хати  спектрали хосил  шаванда  дар  

кадом  намуд  дуруст  нишон  дода  шудааст? 

 =T(m)-T(n) 

 =T(m)+T(n) 

 =T(m).T(n) 

 =T(m)-T(n) 

 

№179. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Ифодаи қонуни Г.Мозлиро нишон диҳед: 
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№180. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Диапазони дарозии мавжи нурҳои Рентгени чи қадар аст? 

10
-12

 - 10
-8

 м 

10
-11

 - 10
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 м 

10
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 - 10
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 м 

10
-13

 - 10
-7

 м 

 

№181. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Моменти  пурраи  атом  (I)  аз кадом моментхои атом  иборат  аст? 

I=L+S 

I=L-S 

I=LxS 

I=L/S 

 

№182. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 10-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Доимии  структураи  нозики  атом  (α)  дар  кадом  формула  дуруст  

нишон  дода  шудааст? 

c
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№183. Манба-Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VI боб, 9-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Ифодаи  дуруст нишон  додаи  магнетони  Борро  ѐбед: 

ńm

ĺ

ĺ

Á
2


  

сm

еh

е

Б



2

  



сm

е

p

Б
2


  

сm

еh

p

Б



2

  

 

 

№184. Манба- Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Агар  дар  байни  електронхои  гуногун  боҳамтаъсир  калон  набошад,  

дар  ин  гуна  ҳолатҳо  якто  електрон  мешавад.  Демак,  дар  ин  гуна  

ҳолҳо  адади  кванти  орбитали  мувофиқи  λ  қоидаи  интихобот  дар  

кадом  намуд  мешавад? 

1l  
2,1l  

1,0 l  

1,0 l  

 

№185. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Нурнокшавии  гарми  дар  кадом  вақт  ба  вужуд  меояд? 

Аз  сабаби  харакати  гармии  атом  ва  молекулаҳои  модда 

Барои  тағъир  ѐфтани  микдори  елементҳои  таркиби  ҳаво 

Дар  харакати  вакуумии  електронхо 

Дар  пошхўрии  нурҳои  Рентгени  ба  електрон 

 

№186. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 2-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Модели  амалии  жисми  мутлақ  сиѐҳ  чи  гуна  мебошад? 

Ба сурохии  жудо  хам  хурд  соҳиб  ва  қисми  дохилиаш  ба  ранги  сиѐҳ  

ранг  шуда  яъне    аз  идиши  коваки  қариб  маҳкам  иборат  асбоб  мебошад. 

Идиш  дар  шакли  кубик  ки  дохилаш  пур  аз  сиѐҳи 

Аз  идиши  слиндрмонанди  қисми  берунааш  сиѐҳи  батамом  маҳкам 

Идише,ки    нурҳои  афтидаро  пурра  бармегардонад 

 

№187. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VI боб, 15-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Хатҳои  кажи  спектри  нурнокшавии  гарми  чиро  ифода  мекунад? 

Тақсимоти  енергияи  нурнокшавии  гармиро  мувофиқи  дарозии  мавж  

ифода  мекунад 

Бефосилагии  енергияи  нурнокшавии  гармиро  ифода   



мекунад 

Тақсимоти  импулси  нурнокшавии  гармиро  муво- 

фиқи  частотаҳо  ифода  мекунад 

Соҳаи  инфрасурхи  спектри  нурнокшавии  гармиро  ифода  мекунад 

 

№188. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Конуни  Кирхгоф  дар  кадом  формула  дуруст  нишон  дода  шудаааст? 

XT

XT

XT E
A

E
  

 AE  










1

TT E  

eU
A

E
  

 

№189. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -1 

Қонуни  Стефан-Болцьман  вобастагии байни  кадом  бузургиҳоро  ифода  

мекунад  ва  формулаи  он  чи  гуна  намуд  дорад? 

Вобастагии  байни  ҳарорат  ва  қобилияти  пурра  нур  баровардани  жисми  

мутлақ  сиѐҳро  ифода  мекунад 

Вобастагии  байни  массаи  жисм  ва  қобилияти  нур  фурубарии  жисмро  

ифода  мекунад 

Муносибати  байни  импулс  ва  енергияи  жисмро  ифода  мекунад 

Вобастагии  байни  мавжии  микрозаррахоро  ва  хусусияти  заррагиашро  

ифода  мекунад 

 

 

№190. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Қонуни  Вин  дар  кадом  жавоб  дуруст  ифода  намуда  шудааст? 

bT   

c  





h
 

Eh   

 

№191. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 4-параграф 



Даражаи душвориаш -1 

Формулаи  Релей-Жинс  дар  кадом  формула  акси худро  ѐфтааст? 

kT
c3

28 



  

mV  

nkT  

2

2

3
 m  

 

№192. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб, 1-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Формулаи  Вин  кадом  соҳаи  спектрро  дуруст  фаҳмонида  метавонад? 

Соҳаи  частотаи  баланди  спектрро 

Соҳаи  инфрасурхи  спектрро 

Соҳаи  ба  чашм  аѐни  спектрро 

Спектрро  пурра  фаҳмонида  метавонад 

 

№193. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

I боб,5-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Формулаи  Планк  дар  кадом  жавоб  дуруст  нишон  дода  шудааст? 

1

18
3

3




kThec

h



  

kT

h
   

22

4

nh

me
  

P

h
  

 

№194. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

VIII боб, 3-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Барои  мост  омадани  қийматҳои  назария  ва  аз  тажриба  гирифташудаи  

доимии  Редберг  ба  жои  массаи  електрон  чи  гуна  масса  гирифта  

шудааст? 

Ба  жои  массаи  електрон  массаи  овардашудаи  електрон  ва  ядро  гирифта  

шудааст 

Ба  жои  массаи  електрон  массаи  протон  гирифта  шудааст 

Ба  жои  массаи  електрон  массаи  нейтрон  гирифта  шудааст 

Ба  жои  массаи  електрон  массаи  овардашудаи  протон  ва  яро  гирифта  

шудааст 

 



№195. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 15-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Дар  формулаи  умумии  Балмер  m ва n-хо  кадом  бузургиҳоро  

мефахмонад? 

m  ва  n-хо  тартиби  орбитахои  електронро мефаҳмонад 

m ва n-хо  ададхои  квантиро  мефаҳмонад 

m ва  n-хо  адади  протонҳоро  мефаҳмонад 

m ва  n-хо  адади  електронҳоро  мефаҳмонад 

№196. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

III боб, 5-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Суръати  гуруҳии  мавжҳои  Де-Броил  чи  гуна суръат  аст? 

Суръти  гуруҳи  суръати  худи  заррача  мебошад 

Суръати  гуруҳи  ин  суръати  умуми  мебошад 

Суръати  гуруҳи ин  суръти  фазови  аст 

Суръати  гуруҳи  ин  суръти  микрозаррача  аст 

№197. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом. VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Хатҳои  спектри  Балмер  дар  соҳаи  кадом  спектр  чой  гирифтааст? 

Дар  соҳи  ба  чашм  аѐни  спектр 

Дар  соҳаи  як  кисми  спектр 

Дар  соҳаи  дарозии  мавжи  спектр 

Дар  соҳаи  ултрабинафши  спектр 

№198. Манба- Я.Ш.Самарқанди. Физикаи атом.  VIII боб, 4-параграф 

Даражаи душвориаш -3 

Дарозии мавчи хати аввали серияи Пашен ба чанд баробар аст? 

 

 

 

 
№199. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

IV боб, 12-параграф 

Даражаи душвориаш -2 

Электрони атоми гидроген аз ҳолати мутобиқ ба  n=5 ба ҳолати асоси 

мегузарад. Энергияи фотони афкандаи атомро муайян кунед? 

Е=13,6эВ 

Е=13,06эВ 

Е=10,02эВ 

Е=12,89 

№200. Манба-Г.Ахмедова, О.Б.Маматқулов, И.Холбаев. Атом физикаси. 

XI боб, иловалар 

Даражаи душвориаш-2 

Умри атом дар ҳолати ангехта тақрибан 10
-8

 сонияро ташкил мекунад. Адади 



гардишҳои электронро дар ҳолати ангезиши мутобиқ ба n=4 муайян кунед? 

N=3,1410
7
гардиш 

N=3,010
7
гардиш 

N=2,410
7
гардиш 

N=1,1410
7
гардиш 

 

Тест барои қисми “Физикаи ядро ва зарраҳои элементари”  

 

ТЕСТҲО 

№1. Манба-Р.Б.Бекжонов. Атом ядроси ва элементар зарралар  

физикаси. ИИ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

 

Ҳодисаи радиоактивият бори аввал аз тарафи ки кашф карда шудааст? 

Беккерель 

Томсон 

Резерфорд 

Паули 

 

№2. Манба-Р.Б.Бекжонов . Атом ядроси ва зарралар  физикаси. Ибоб, 2-

параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Модели сайѐравии Резерфорд кадом хусусиятҳои атомро фаҳмонида 

метавонад? 

Пошхўрии алфа-зарраҳоро 

Тақсимоти зарядро 

Массаашро 

Ченакашро  

 

№3. Манба-Р.Б.Бекжонов. Атом ядроси ва элементар зарралар  

физикаси. Ибоб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

 

Мушкилиҳои асосии пайдо намудани назарияи ядро аз чи иборат аст? 

Боҳамтаъсир дар вақти кўтоҳ  

Хурдии ченак 

Надонистани механизми боҳамтаъсир 

Системаи бисѐр нуклониаш 

 

№4. Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва зарралар физикаси. Ибоб, 2 параграф 

 

Қийинчилик даражаси -2 



Дар ядрои Li7

3  чанто зарраҳои заряднок мавжуд аст? 

3 

10 

4 

7 

 

№5. Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва зарралар физикаси. Ибоб, 3-параграф 

Радиуси ядро бо кадом формулаи зерин муайян карда мешавад? 
3/1

0 ArR   
3/22

0 ArR   
3/2

0 ArR   
3/12

0 ArR 
 

Бу ерда smr 13

0 10)4,12,1(  ;  А – масса сони 

 

№6.Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва зарралар физикаси. ИИ боб, 3-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Ба чи гуна ядроҳо изотопҳо гуфта мешавад? 

Протонҳояш як хел, нейтронҳояш ҳар хел 

Адади нуклонҳояшон як хел, протонҳояш бошад ҳар хел  

Протонҳояш ҳар хел, нуклонҳояш баробар  

Радиусҳояшон баробар 

 

№7. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИбоб, 5-параграф 

Қийинчиликдаражаси -2 

 

Энергияи бандии ядро бо кадом формулаи зерин муайян карда мешавад? 

  .)( 2сMmZAZm yanpb 
 

  .)( 2ńmMZAZm pyapb 
 

  .)( 2ńMmZAZm yanpb 
 

  .)( 2сmmZAZM npyab 
 

 

№8. МанбаР.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИ боб, 3-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Протон ва нейтрон ба кадом статистика итоат мекунад? 

Ферми–Дирак 

Бозе–Ейнштейн 



Бозе–Ейнштейн ва Ферми–Дирак 

Ба ҳеж ягонаш итоат намекунад 

 

№9. МанбаР.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Кадом формула қонуни қоҳиши радиоактивиятро ифода мекунад? 
teNN  0  

teNN  0  
teNN  0  

2

0

teNN   
 

№10. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИ боб, 4-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Кадом реаксия  –табдилотро ифода мекунад? 

HeMM A

z

A

z

4

2

4

2  

  
 

 HeMM A

z

A

z

4

2

4

2  


  HeMM A

z

A

z

4

2

4

3  


  eHeMM A

z

A

z

4

2

4

1  
 

№11. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

– табдилотро характер намоед 

З = 1  А – cоnst 

З = 2    А – cоnst 

З = 0    А = 1 

З = 1    А = 1 

 

№12. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Кадом ифода -
 –табдилотро ифода мекунад? 

~1  

 eMM A

z

A

z  
 

 eMM A

z

A

z 1  
neMM A

z

A

z

1

0

1

1  

  
peMM A

z

A

z

1

1

1

2  

  
 

№13. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 



Кадом ифода бо е-иҳотанамои дар ядро пратонро ба нейтрон 

гузаштанашро нишон медиҳад? 

  nep  

~  nep  

~  nep  

  nep  

№14. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВбоб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Сабаби беохир будани спектри – табдилот дар чист? 

 Дар табдилот беғайр аз  – заррача заррачаи дуюм мебарояд  

 Энергия ба электронҳои атом дода мешавад 

Як қисми энергияи табдилот фурўъ бурда мешавад 

 Як қисми энергия нурнок мешавад 

 

№15. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

 – табдилот мувофиқи кадом боҳамтаъсир мешавад? 

Камқувва  

Пурқувва  

Электромагнит 

Гравитасиони 

 

№16. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. В боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Кадоме аз жавобҳои зерин хусусиятҳои  –нурро дуруст ифода мекунад? 

Z = 0, m = 0, I = 1 фотон  

Z = 0, m 0, I = 0 фотон 

Z = 1, m = 0, I = 0 зарра 

Z =–1, m 0, I = 1 зарра 

 

№17. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. В боб, 6-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар кадом жавоб ба вужуд омадани электорнҳои конверсиони дуруст дода 
шудааст? 
Ядрои бедоршуда энергияашро ба электронҳои қабати медиҳад 

 – нури аз ядро бароянда аз орбита электрон мебарорад  

Аз сабаби фотоеффект 

Бо табдилоти нейтрони ядро 

 



№18. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. В боб, 7-параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

 

Эффекти Мѐссбауер (– фурўбарии резонанси) чист? 

 – фотон дар ҳарорати паст энергияи таконашро ба кристалл медиҳад 

Бо зиёд шудани ҳарорат зиёд шудани энергияи тепкии  – фотон  

Зиёд шудани эҳтимолияти фурўъбарии резонанси бо зиёд шудани энергияи 
ҳолати ядро 

Ба ҳарорат вобаста набудани эҳтимолияти фурўъбарии резонанси фотон 
 

№19. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИ боб, 4-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Модели қабати кадом хусусиятҳои ядроро фаҳмониданаш мумкин? 
Спини ядро, жуфтиаш, моменти магнитиаш, ҳолатҳои изомерро  

жудошавиашро, моменти квадруполиашро 

моменти квадруполиашро, энергияи бедоршавиашро 

жуфтиашро, жудошавиашро, энергияи бандиашро 

 

№20. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИбоб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Модели чакра кадом хусусияти ядроро фаҳмонида метавонад? 

Энергияи банди, жудошави, намудҳои  – табдилотро  

спинҳояш, мултиполии нурнокшавиро, моменти магнитиро 

Заряди ядроро, эҳтимолияти реаксияро, эҳтимолияти  – нурнокшавиро 

моменти магнитиро  

 

№21. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИбоб, 4-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Мувофиқи модели қабати моменти ядро чи тавр ҳисоб карда мешавад? 
Орбитали нуклони охирин ва суммаи моментҳои хусуси  

суммаи моментҳои хусусии нуклонҳо 

Моменти ядро, суммаи моментҳои электрон ва нуклонҳои ядро 

Нуклонҳои коллектив ҳаракаткардаистода ва суммаи моментҳои нуклони 

беруна 

 

№22. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИИ боб, 5-параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

 

 Дар сиклотрон зарра дар кадом майдон энергияашро зиѐд мекунад дар 

кадом майдон фокус мекунад? 

Майдони електри тез мекунад, майдони магнити фокус мекунад 



Дар майдони электри  

Дар майдони магнити 

Майдони електри фокус мекунад, майдони магнити тез мекунад 

 



 

№23. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар реаксияҳои ядровии намуди а+АБ+б энергияи реаксия бо кадом 

формула ҳисоб карда мешавад? 

     2сМmMmQ ВвAa   
     2ńĚmMmQ ŔŕAa   
     2ńĚmMmQ ÂâAa   
     2ńĚmMmQ âŕÂŔ   

 

№24. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИбоб, 6-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Реаксияҳои ядрови мувофиқи кадом боҳамтаъсир руй медиҳад? 

Пурқувва 

Электромагнити 

пурқувва, электромагнити 

камқувва, гравитациони 

 

№25. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 6-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар чи хел реаксия реаксияи экзоенергетики мегўянд? 
Энергияи кинетикии зарра ба энергияи реаксия мубаддал гардад  

Дар реаксия электрон фурўъ бурда шавад 

Дар реаксия электрон бароварда шавад 

Таъғироти энергия набошад 

 

№26. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 6-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар чи хел реаксия реаксияи эндотермики мегўянд? 
Аз ҳисоби энергияи кинетикии зарра энергияи ҳолати ороми зиѐд шавад  

Дар реаксия электрон фурўъ бурда шавад 

Дар реаксия гарми жудо шавад 

Дар реаксия электрон бароварда шавад 

 

№27. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 4-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Механизми реаксияи ядрои компаунди Бор чи хел мешавад? 

Реаксия бо ҳосил кардани ядрои барқарори миѐна дар ду зина руй медиҳад  



Зарраи афтанда танҳо бо як чанто нуклонҳои ядрои нишон дар боҳамтаъсир 

мешавад 

Зарраи зарядноки ба ядро афтанда бо майдони электрии ядро дар 

боҳамтаъсир мешавад 

Дар ин дар таъсири зарраҳои энергияаш баланд зарраҳои мезон ва барионҳо 

пайдо мешавад 

 

№28. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 5-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Механизми реаксияи ядрои бевосита чи хел мешавад? 

Зарраи афтанда энергия ва импулсашро дар боҳамтаъсири ядрои 

нишон як ѐки ба якчанд нуклон медиҳад 

Зарраи афтанда энергия ва импулсашро дар боҳамтаъсири ядрои 

нишон аз тарафи як ѐки якчанд нуклон фурўъ бурда мешавад 

Ядрои афтанда энергия ва импулсашро дар боҳамтаъсири ядрои 

нишон як ѐки ба якчанд нуклонҳо медиҳад 

Энергия ва импулси зарраи афтанда аз тарафи як ѐки якчанд нуклонҳои 

ядрои нишон фурўъ бурда мешавад 

 

№29. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 6-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Механизми реаксияи фотоядрови дар кадом жавоб дуруст фаҳмонида 

шудааст? 

 -квант аз сабабе, ки мавжи электромагнити буданаш ба ҳама 

пратонҳои ядро бо қувваи электростатики таъсир мебахшад ва онҳоро 

нисбат ба нейтронҳо лағжонида ба лаппиш меоварад 

  – квант бо майдони нуклони ядро дар боҳамтаъсир мешавад 

  – квант бо майдони магнитии ядро таъсир мекунад 

  – квант бо спини ядро таъсир мекунад 

 

№30. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 8-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Ядро дар таҳти таъсири кадом энергия жудо мешавад? 

Энергияҳои Кулон ва сатҳи  

Энергияи ҳажм 

Энергияи сатҳи ядро 



Энергияи симметрики 

 

№31. Манба--Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИИ боб, 3-параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

 

Кадоме аз реаксияи зерин реаксияи жудошавиро ифода мекунад? 

nkMMnM
Ŕ

Z

Ŕ

Z

A

z

1

0

1

0
2

2

1

1


 
pkMMnM

Ŕ

Z

Ŕ

Z

A

z

1

1

1

0
2

2

1

1


 
nkMMРM

А

Z

А

Z

A

z

1

0

1

1
2

2

1

1
  

pkMMM
Ŕ

Z

Ŕ

Z

A

z

1

1
2

2

1

1


 
  

№32. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИбоб, 7-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар реаксияи термоядрови энергия чи тавр ба вужуд меояд? 

Дар тасфонидани ядроҳои сабук байни ҳам дар якжояшави ядрои 

вазбинтар ҳосил шавад, ба фарқи энергияи бандии барандоза энергияи 

ростоянда жудо мешавад 

Аз сабаби тасфонидан, аз сабаби энергияи бедоршавии ядроҳо 

Зиѐд шудани ҳаракатҳои нуклонҳо 

Бархўрии байни ядроҳо 

 

№33. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИбоб, 8-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Кадом элементҳои зерин манбаи реаксияи синтез мешавад? 

HeHH 3

2

2

1

1 ,,  
BCCLiLi 11

5

14

7

13

7

7

3

6

3 ,,,,  
CHe 12

6

4

2

1

0 ,,  
UPbFeC 235205712 ,,,  

 

№34. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИХ боб, 5-параграф 

Қийинчилик даражаси-2 

 

Кадом жавоби зерин ҳодисаи ҳосил шудани жуфти электрон–позитронро 

дуруст ифода мекунад? 

ж  22 nZ   

æ   n  

æ   n  



æ  2  

 

№35. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. Вбоб, 5-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Оғоз намуда аз кадом қиймати энергияи гамма–квант жуфти электрон–

позитрон ба вужуд меояд? 
22 cme  
22 cme  
2cme  

2cme  
 

№36. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИХ боб, 2 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Кванти боҳамтаъсири камқувваро нишон диҳед 

w
+
, w

-
, z

0 

G (гравитон) 

g (глюон) 

 

 

№37. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 7 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Воҳиди ченаки энергия ва массаи ядроро нишон диҳед 

эВ  

г 

кг 

Жоул 

 

№38. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИХ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

Кадом заррачаҳо воситачии байни нуклонҳо ҳисобида мешавад? 
 – мезонҳо 

 бозонҳо 
 – мезонҳо 

 фотонҳо 

 

№39. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 2 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар β – табдилот β – заррача кай ба вужуд меояд? 



Дар вақти табдилоти  – заррача ба вужуд меояд 

 – заррача аз қабати атом мегузарад 

 – заррача дар ядро мавжуд аст 

 – заррача дар ядро мавжуд нест 

 

№40. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Чи хел асос аст, ки мо ядроро аз қабатҳо иборат аст мегўем? 

Таъғироти хусусиятҳои ядро дар ададҳои магики 

Таъғироти энергияи банди 

Таъғироти буриши реаксия 

Дар табиат паҳншавиаш 

 

№41. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИИ боб, 3 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Намудҳои энергия гум кардани зарраҳои заряднок бо моддаҳо 

ионизасия, радиатсия, нурнокшавии Черенков  

Боҳамтаъсир бо нуклонҳо  

ионизатсия 

Радиатсия 

 

№42. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. В боб, 3 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Намудҳои дар боҳамтаъсир энергия гум кардани гамма–нурҳо 

фотоеффект, Комптон эффект, ҳосил шудани жуфт 

фақат фотоеффект 

фақат пошхўрии эластики 

фақат эффекти Комптон 

 

№43. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Формулаи бузургиҳои характеркунандаи радиоактивият ва вобастагии 

байни онҳо чи хел мешавад 




12

2/1


T

n

 
  2/12Tn  

  2
1

2/1

n
T


 

 
2

2/1

n

T


 



Дар ин жо  – доимии табдилот, Т1/2– вақти нимтабдилот,  – вақти 

зиндагонии миѐна 

 

№44. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИ боб, 2 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Мувофиқи модели як нуклона моменти ядро чи хел ҳосил мешвад? 

Аз суммаи моментҳои хусуси в орбиталии нуклонҳо 

Аз суммаи моментҳои хусусии нуклонҳо 

Аз суммаи моментҳои хусусии нуклонҳо ва электронҳо 

Аз суммаи моментҳои орбиталии нуклонҳо 

 

 

№45. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ХИ боб, 2 параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

 

Далелҳои тасдиқкунандаи мавжудияти боҳамтаъсири камқува 

кадоманд? 

  pn  
vnp    

nep    
  ee  

 

№46. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 2 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Муодилаи реаксияро пур кунед:  PSn 32

15

32

16 ? 

П 
  
Β 

Н 

 

№47. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 2 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Муодилаи реаксияро пур кунед: nLip  ?7

3 ? 
7

4Ли
 

6
4Бе 

6
3Ли 

7
5Б 

 

№48. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 



 

Муодилаи реаксияро пур кунед:  HeBe 4

2

9

4 2 ? 

н 

β 

п 
  
 

№49. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Формулаи энергияи 
 
β 

–
 табдилот: 2(?)]),([ cMZAME atat   

Мат (А, Z + 1) 

Мат (А, Z – 1) 

Мат (А, Z) + 2ме 

Мат (А, Z) – ме 

 

№50. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Формулаи энергияи β
+
– табдилот: 2(?)])1,([ cMZAME atat   

Мат (А, Z) + 2ме 

Мат (А, Z –1) – 2ме 

Мат (А, Z + 1) 

Мат (А, Z + 1) – ме 

 

№51. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси-2 

 

Формулаи электрон иҳота карда гирифтан: 2(?)])1,([ cMZAME atatek
  

Мат (А, Z) 

Мат (А, Z) – 2ме 

Мат (А, Z + 1) 

Мат (А, Z – 1) 

 

№52. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИИ боб, 3 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Реаксияи жудошави дар таъсири кадом зарраҳо мешавад? 

n 

  
p 
  
 



№53. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИХ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Бо зиѐд шудани рақами тартиби элементҳо сабаби кам шудани энергияи 

бандии барандоза дар чист? 

Бо зиѐд шудани заряд зиѐд шудани энергияи кулон 

Кам шудани қувваҳои ядрови 

Кам шудани электронҳо дар қабати атом 

Зиѐд шудани адади нейтронҳо 

 

№54. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИХ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Елементлар тартиб рақами ошиши билан солиштирма боғланиш 

энергияси камайишининг сабаби нима? 

заряд ошиши билан кулон энергияси ошиши 

ядро кучларининг камайиши 

атом қобигида электронлар камайиши 

нейтронлар сони ошиши 

 

№55. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 6 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Сабаби жудо шудани энергия дар якжояшавии ядроҳои сабук дар чист? 

Дар энергияҳои бандии барандоза  

Дар массаҳои атом 

Энергияҳои Кулон 

Зиѐд шудани фарқи энергияҳои қабати атом  

 

№56. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

?7

4

1

1

7

3  BeHLi  дар натижаи ин реаксия кадом зарра ҳосил мешавад? 

нейтрон 

протон 

  – заррача  

 электрон 

?7

4

1

1

7

3  BeHLi  реаксияси натижасида қайси зарра ҳосил бўлади? 

нейтрон 

 

№57. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Адади массаи ядро гуфта ба чи мегўянд? 



Ба адади нуклонҳои ядро 

Ба адади электронҳо 

Ба адади пратонҳо 

Ба адади нейтронҳои ядро 

 

№58. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 2 параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Дар кадом ядроҳои овардашудаи зерин адади нейтронҳо бисѐр аст? 

Pb207

82  
Cl36

17  
ln115

49  
Ag108

47  
 

№59. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 2 параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

Заряди ядрои Ar39

18 чи қадар аст? 

18 

39 

57  

21 

 

№60. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 2 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

őBHBe  10

5

2

1

9

4  адади масса ва заряди зарраи х-и дар реаксия ҳосил шуда 

чи хел мешавад? 

Z = 0,    А = 1 

Z = 3,    А = 7 

Z = 1,    А = 1 

 Z = 5,    А=11 

 

№61. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 2 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Дар натижаи  –табдилот рақами тартиби системаи даврии элементи 

кимѐви чи хел таъғир меѐбад? 

Ба якто зиѐд мешавад 

Ба дуто кам мешавад 

Таъғир намеѐбад 

Ба якто кам мешавад 

 

№62. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИбоб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 



 

Атоми литий аз 3 то электрон, аз 3 то пратон ва аз 4 то нейтрон ташкил 

ѐфтааст.адади массаи ядрои атом ба чанд баробар аст? 

7 

6 

3 

10 

№63. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИбоб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Қонуни қоҳиши радиоактивиятро нишон диҳед 
tеNN  0  

xеII  0  



2ln
T  

dtNdN   
 

№64. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИбоб, 3-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Радиуси атом аз радиуси ядро чанд маротиба калон аст? 
510  
410  
210  
310  

 

№65. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар ядрои Li7

3 чанто зарраҳои заряднок мавжуд аст? 

* 3 

 10 

 4 

  7 

 

№66. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Зарраҳои элементаре, ки ташкилдиҳандаи ядрои атом аст, кадомҳоянд? 

протонҳо ва нейтронҳо 

протонҳо ва электронҳо 

нейтронҳо ва электронҳо 

нуклонҳо ва электронҳо 



 

№67. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Активияти моддаи радиоактив гуфта ……. гуфта мешавад 

 Дар воҳиди ягонагии вақт ба адади табдилотҳо 

 Ба суммаи энергияҳои зарраҳои дар ягонагии вақт аз тарафи модда 

баромадаистода 

 Ба вақти барои нимтабдилоти адади ядроҳои аввалин сарф шуда  

Ба вақти зиндагии миѐнаи ядрои радиоактив 

№68. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Нисбати массаи атом ба ҳамин массаи ядрои атом ба чи баробар аст? 

1 

 4000 

 2000 

 1/2000 

 

№69. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИбоб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Даври нимтабдилоти элементи радиоактив гуфта ба ………… гуфта 

мешавад 

 Вақти барои табдилотхўри сарф шудаи нисфи ядроҳои аввалин даври 

нимтабдилот 

Ба адади табдилотҳо дар воҳиди ягонагии вақт 

 Ба вақти зиндагии миѐнаи ядрои радиоактив  

Ба вақти сарфшудаи адади ҳамаи ядрои аввалин 

 

№70. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Вобастагии байни даври нимтабдилот Т бо доимии табдилоти элементи 

радиоактив чи хел мешавад? 
/)2(lnT  

/1T  
T   
T   

 

№71. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 8-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Кадоме аз гурўҳҳои атомҳои зерин оилаи изотопҳои якто элементи 



кимѐвиро ташкил мекунад? 

Танҳо ядроҳои атоми бо адади пратонҳояшон фарқкунанда  

Танҳо ядроҳои атоми бо адади нейтронҳояшон фарқкунанда 

Танҳо ядроҳои атоми бо адади электронҳояшон фарқкунанда 

Адади нуклонҳо як хел, аммо ядроҳои пратон ва нейтронҳояшон гуногун 

 

№72. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИХ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар зер баъзе хоссаҳои қувваҳои дар табиат буда оварда шудааст:  

 1 – аз масофаи дур таъсир мерасонад, бо зиѐд шудани масофа кам 

мешавад 

 2 – сер мешавад 

 3 – дар масофаи хурд таъсир мерасонад, бо зиѐд шудани масофа кам 

мешавад  

 4 – маркази аст 

Кадоме аз ин хоссаҳо мансуби қувваҳои ядрови аст? 

2 ва 3 

1 ва 2 

3 ва 4 

2 ва 4 

 

№73. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИбоб, 11-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Кадоме аз хоссаҳои зерин мансуби қувваҳои ядрови нест? 

 марказинокиаш 

 Масофаи хурд 

 Ба заряд вобаста нест 

 сершавиаш 

 

 

№75. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИИИ боб, 4-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Реаксияи занжир гуфта ба чи гуфта мешавад? 

Худи зарраҳои реаксияро жеғзананда маҳсулоти ҳамин реаксия бошад 

Ба реаксияи синтези ядроҳо  

Ба реаксияи якжояшавии атоми молекулаҳо 

Ба реаксияи термоядровии изотопҳоро ба вужуд оваранда 

 

№76. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 7-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 



Реаксияи термоядровии зеринро пур кунед: ?4

2

3

1

2

1  HeHH  

n 

 2e 

 2n 

p 

 

№77. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 7-параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

 

Аз дуто праиони озод ва аз дуто нейтрон ядрои атоми гели ташкил карда 

шавад, энергияи умуми чи хел таъғир меѐбад? 

Кам мешавад 

Зиѐд мешавад 

Таъғир намеѐбад 

Гум мешавад 

 

№78. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Заряди ядрои элементи фтор F19

9  ба чи баробар аст? Заряди электрон  
19106,1 e Кл 

 9 е 

 19 е 

 10 е 

 28 е 

 

№79. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Ядро аз 90 протон ва аз 144 нейтрон иборат аст. Баъд аз дуто бета–зарра 

ва якто алфа–зарра баровардан дар ҳамон ядро …………. Мешавад 

 90 протон ва 140 нейтрон 

 85 протон ва 140 нейтрон 

 87 протон ва 140 нейтрон 

 90 протон ва 142 нейтрон 

 

№80. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Марганес 55

25Mn баъд аз якто пратон фурўъ бурдан дигар ядро ва нейтрон 

ҳосил шуд. Ядрои ҳосилшударо муайян кунед 
55

26 Fe  
56

25 Mn  



34

24Cr  
54

25Mn  
 

№81. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 7-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар вақти аннигиляцияи электрон ва позитрон энергияи жудошуда: 
22 cme  

2cme  

2

2cme

 
cme  

 

№82. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Кадом радиоактивияти табиии  ,   ва   аз зарраҳои мусбат заряднок 

шуда иборат аст? 

  
  

  

 Ин тавр нурнокшави нест 

 

№83. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Кадом радиоактивияти табиии  ,   ва   аз зарраҳои манфи заряднок 

шуда иборат аст? 
  

  
  

 Ин тавр нурнокшави нест 

 

№84. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 11-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар ядро дар байни пратонҳо қувваҳои Кулон Fk , қувваҳои 

гравитациони Fg  ва қувваҳои ядрови Fя  таъсир мекунад. Модулҳои ин 

қувваҳоро барандоз намоед. 

Fya>Fk>> Fg 

 FyaFk>> Fg 

FyaFkFg 

FK>Fya>>Fg 



 

№85. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 11-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Қувваҳои кашиши ядровии байни дуто протон Fpp , дуто нейтрон Fnn, ва 

ҳам протон ва нейтрон Fpn- ҳоро барандоз намоед 

Fnn  Fpn  Fpp 

Fnn>Fpn>Fpp. 

Fnn< Fpn<Fpp 

Fnn  Fpn>> Fpp 

 

№86. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 8-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Ядроҳои изобар гуфта ба чи хел ядроҳо гуфта мешавад? 

 Массаҳои атомиаш як хел бошад  

 Адади пратонҳояш як хел бошад 

 Адади нейтронҳояш як хел бошад 

 Рақами атомиаш як хел бошад 

 

№87. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Ядроҳои изотон гуфта ба чи хел ядроҳо гуфта мешавад? 

Адади нейтронҳояшон як хел бошад  

Адади пратонҳояшон як хел бошад  

 Адади массаҳояшон як хел бошад 

 Рақами атомиаш як хел бошад 

 

№88 Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Олими аввалин реаксияи ядровиро ба амал гузаронида кист? 

 Резерфорд  

 Чедвик 

 Жолио–Кюри 

 Бор 

 

№89. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

Як Кюри ба чи баробар аст? 

3,7 х 10
10 

Бк  

10
10

 Бк 

3,7 х 10
–10 

Бк 



2,2 х 10
–10 

Бк 

№90. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИбоб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Резерфорд аввалин реаксияи ядровиро ба амал 

гузаронида, элементи кимѐвии навро гирифт. Ҳамон элементро нишон 

диҳед: 

O16

8  
O17

8  
F19

9  

C14

6  
№91. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар жараѐни реаксияи ядрови ……  

1. Энергия жудо шуда мебарояд 2. Энергия фурўъ бурда мешавад 

Баромаданаш ҳам мумкин, фурўъ рафтанаш ҳам мумкин  

фақат 1 

фақат 2 

Энергия намебарояд ҳам, фурўъ бурда намешавад ҳам 

 

№92. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Берилли Be9

4
ро бо  –зарраҳо бомбардимон намуда, зарраи нав кашф 

карда шуда буд. Номи ҳамон зарра чист? 

нейтрон 

електрон 

протон 

нейтрино 

 

№93. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ВИ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар ҳароратҳои баланд синтези ядроҳои сабукро ба амал гузаронад 

мешавад. Дар ин энергияи калон жудо мешавад. Масалан, дар вақти 

синтези дейтери ва тритиҳо гели ҳосил мешавад ва W = 17,6 МеВ 

энергия жудо мешавад:  

 
Беғайр аз ин зарраи аломати реаксияи термоядрови буда ҳам парида 

мебарояд. Номи ҳамон зарра чист? 

нейтрино  



 нейтрон 

 протон 

 электрон 

 

№94. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИХ боб, 3-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Олими нейтронро кашф намуда кист? 

Чедвик  

Резерфорд 

Мария Склодовская–Кюри 

Беккерель 

 

№95. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 1-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Заряди ядро ба 19,2*10
–19

 Кл баробар аст. Ба кадом аз атомҳои нейтрали 

дар таг оварда шуда ҳамон заряд рост меояд? 
35

17Cl
 

27
13Al 

24
12Mg 

12
6C 

 

№96. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Воҳиди ягонагии активияти изотопи радиоактив дар системаи СИ чи 

хел мешавад 

Беккерел 

Рентген 

микрокюри 

микрорентген 

 

№97. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИ боб, 7 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Барои энергияи пурраи протонҳои озод, энергияи пурраи нейтронҳо ва барои 

энергияи пурраи ядрои атом аз муносибатҳои зерини оварда шуда кадоме 

жой дорад?  

Еya<Еp +Еn 

Еya>Еp +Еn 

Еya = Еp +Еn 

 Барои ядрои барқарор жавоби дуруст А, барои ядрои радиоактив бошад Б 

 



№98. Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИВ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Табии  – нурнокшавиҳо ин сели  ……………. аст 

 электронҳо         

 Протонҳо 

 Ядроҳои атоми гели  

 Квантҳои нурнокшавии электромагнити  

 

№99. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИ боб, 4 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

 – нурнокшавиҳо ин сели …………….. аст 

 Ядроҳои атоми гели  

 электронҳо   

 Протонҳо 

 Квантҳои нурнокшавии электромагнити  

 

№100. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Аз  ,   ва  – нурнокшавиҳо кадоме ба қобилияти гузариши калон 

соҳиб аст? 
  

  
  

Ҳамааш як хел 

 

№101. Манба-Р.Б.Бекжонов. Ядро физикаси. ИИИ боб, 1 параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Инсон организмини ички нурлантирилиши чоғида энг катта хавфни қуйида 

келтирилган ионизасион нурланишлардан қайбири пайдо қилади?  

  – нурнокшави  

 – нурнокшави          

 – нурнокшави 

 Хатари ҳама нурнокшавиҳо як хел аст 

 

№102Манба- Р.Б.Бекжонов. Ядро  физикаси.Ибоб, 7-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Радиуси ядро бо кадом формулаи зерин ҳисоб карда мешавад? 

.3/1
0 ArR   



.3/22
0 ArR   

.3/2
0 ArR   

.3/12
0 ArR   

 

№103Манба- Р.Б.Бекжонов . Ядро  физикаси. Ибоб, 9-параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

Энергияи банди ядро бо кадом формулаи зерин ҳисоб карда мешавад? 

  .)( 2сMmZAZm yanpb   

  .)( 2сMmZAZm yanpb   

  .)( 2сmMZAZm pyapb   

  .)( 2сmmZAZM npyab   

 

№104Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб, 2 -параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

 

Дар сиклотрон зарра дар кадом майдон энергияашро зиѐд мекунаду дар 

кадом майдон фокус мекунад? 

Майдони электри тез мекунад, майдони магнити фокус мекунад 

Дар майдони электри   

Дар майдони магнити  

Майдони электри фокус мекунад, майдони магнити тез мекунад 

 

№105Манба-Р.Б.Бекжонов . Атом ядроси ва зарралар  физикаси. Ибоб, 9-

параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

Коеффициенти зичшави (упа-ковка) и ядро чист? 

Деффект массаи ба якто нуклон ростоянда 

Деффект массаи ба якто электрон ростоянда 

Деффект массаи ба 
+
-мезон ростоянда 

Деффект массаи ба -зарра ростоянда 

 

№106Манба-Р.Б.Бекжонов . Ядро физикаси. ИИбоб, 4-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Сабаби ҳосил шудани структураи нозуки хатҳои спектрали дар чист? 

Боҳамтаъсири моменти магнитии ядро бо моменти магнитии электронҳои 

орбита  

Боҳамтаъсири моменти магнитии ядро бо моменти магнитии нуклонҳо 

Боҳамтаъсири электрон бо электронҳои боқимонда 

Боҳамтаъсири нуклонҳо бо нуклонҳои боқимонда 

 



№107Манба-Р.Б.Бекжонов . Атом ядроси ва зарралар  физикаси. Ибоб, 8-

параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

Қиймати спини ядро ба адади он оѐ вобаста аст? 

Ба жуфт-жуфт, тоқ-жуфт, тоқ-тоқ будани адади нуклон вобаста аст                

Вобаста нест 

Вобаста аст 

Ба энергияаш вобаста аст 

 

№108Манба-Р.Б.Бекжонов . Атом ядроси ва зарралар  физикаси. ВИ боб, 

5-параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

Мувофиқи модели Шмидт моменти ядро чи тавр ҳисоб карда мешавад? 

Моменти пурраии нуклони тоқи охирин 

Суммаи моментҳои ҳама моментҳои нуклонҳо ва электронҳо 

Суммаи моментҳои хусусии нуклонҳо 

Суммаи моментҳои хусуси ва орбиталии нуклонҳо 

 

№109Манба-Р.Б.Бекжонов. Атом ядроси ва зарралар  физикаси.ВИ боб, 

3-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Протон ва нейтрон ба кадом статистика итоат мекунад? 

Ферми-Дирак 

Бозе-Ейнштейн 

Бозе-Ейнштейн ва Ферми-Дирак. 

Ба ҳеж якеш итоат намекунад 

 

№110Манба-Р.Б.Бекжонов . Атом ядроси ва зарралар  физикаси. Ибоб, 

15-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Дар кадом боҳамтаъсир жуфти нигоҳ дошта мешавад? 

Пурқувва ва электромагнити 

Пурқувва  

Електромагнит 

Електромагнит ва камқувва 

 

№111Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИбоб, 3 -параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

Ба тамоили Паули кадом зарраҳо итоат мекнад? 

Фермионҳо 

Бозонҳо 

Бозонҳо ва Фермионҳо 

Ҳеж якеш итоат намекунад 



 

№112Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИбоб, 4-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Усулҳои омўхтани қувваҳои ядрови: 

Боҳамтаъсири нуклонҳо, мувофиқи хусусиятҳои ядроҳо оина ва дуйтон 

Мувофиқи пошхўрии электронҳо 

Мувофиқи боҳамтаъсири -зарраҳо 

Мувофиқи боҳамтаъсири зарраҳои безаряд 

 

№113Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИбоб, 4-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Маркази набудани қувваҳои ядрови чиро мефаҳмонад? 

Вобастагии калонии боҳамтаъсир ба равиши спинро 

Вобаста набудан ба энергияи боҳамтаъсирро 

Ба заряд вобаста набуданро 

Ба масса вобаста набуданро 

 

№114Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИбоб, 4 -параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

Хусусияти ивазшавии қувваҳои ядрови чист? 

Дар боҳамтаъсир ивазшавии моментҳои магнитии заряди байниҳами 

нуклонҳо 

Дар боҳамтаъсир ивазшавии энергия 

Дар боҳамтаъсир ивазшавии импульс 

Дар боҳамтаъсир атом бо электронҳояш жудо нашавиаш 

 

№115Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИбоб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси-2 

Бо кадом формулаи зерин спини изитопикии ядро ҳисоб карда мешавад? 

2

2 AZТ   

2

2AZ
Т


  

2

AZ
Т


  

4

2 AZ
Т


  

 



№116Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИбоб, 2 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Спини изотопики дар кадом боҳамтаъсир нигоҳ дошта мешавад? 

Пурқувва 

Пурқувва, электромагнити 

Електромагнити 

Камқувва 

 

№117Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИбоб, 4 -параграф 

Қийинчилик даражаси-2 

 

Боҳамтаъсири қувваҳои ядрови ба ҳолати заряди зарраҳо оѐ вобаста аст? 

Вобаста нест 

Вобасата аст 

Мувофиқи энергияи боҳамтаъсир таъғир меѐбад 

Мувофиқи энергия таъғир меѐбад 

 

№118Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИбоб, 4 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Қувваҳои ядрови оѐ ба равиши спин вобаста аст? 

Вобаста аст 

Вобаста нест 

Ба энергияи зарраҳои боҳамтаъсиркунанда вобаста аст 

Ба энергияи зарраҳо вобаста аст 

 

№119Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИбоб, 1 -параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

 

Кадом формула қонуни табдилоти радиоактивиятро ифода мекунад? 
teNN  0  

teNN  0  

teNN  0  

2

0
teNN   

 

№120Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИбоб, 3 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 



 

Кадом реаксия -табдилотро ифода мекунад? 

HeMM A
z

A
z

4
2

4
2  

  


  HeMM A

z
A
z

4
2

4
3  


  eHeMM A

z
A
z

4
2

4
1  

 
 HeMM A

z
A
z

4
2

4
2  

 

№121Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИбоб, 3 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Кадом ифода дар -табдилот қонуни нигоҳдории импульсро ифода 

мекунад? 

РPZАР оя  .),(  

соя РРPZАР  .),(  

 РРPZАР оя  .),(  

 еоя РРPZАР .),(  

 

№122Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИбоб, 4 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

-табдилотро характер намоед: 

Z=1   A-const 

Z=2    A-const.   

Z=0    A=1.            

Z=1    A=1 

 

№123Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИбоб, 4 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Кадом ифода -табдилотро ифода мекунад? 

 

 eMM A

z

A

z 1  

 
 eMM A

z
A
z 1  

neMM A
z

A
z

1
0

1
1  
  

peMM A
z

A
z

1
1

1
2  

  

 



№124Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИбоб, 4 -параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

 

Кадом ифода бо е-иҳотанамои ба нейтрон гузаштани протонро ифода 

мекунад? 

  neР  

~  neР  

~  neР  

  neР  

 

№125Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИбоб, 4 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Сабаби беохир будани спектри -табдилот дар чист? 

Дар табдилот беғайр аз -зарра зарраи дуюм мебарояд 

Як қисми энергияи табдилот фурўъ бурда мешавад 

Як қисми энергия нурнок мешавад 

Ба электронҳои атом дода мешавад 

 

№126Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИ боб, 4 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

-табдилот мувофиқи кадом боҳамтаъсир мешавад 

Камқувва  

Пурқувва 

Електромагнит 

Гравитацион 

 

№127Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИ боб, 9 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Кадоме аз жавобҳои зерин хусусиятҳои -нурро дуруст ифода мекнад? 

Z=0, m=0, I=1 фотон 

Z=1, m=0, I=0 зарра 

Z=0, m0, I=0 фотон 

Z=-1, m0, I=1 зарра 



 

№128Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИ боб, 9 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

-нурнокшави мувофиқи кадом боҳамтаъсир рўй медиҳад? 

Електромагнит 

Камқувва 

Гравитация, камқувва 

Пурқувва ва электромагнит 

 

№129Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИ боб, 10 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар кадом жавоб ба вужуд омадани электронҳои конверсионии дохила 
дуруст дода шудааст? 
Ядрои бедоршуда энергияашро ба электронҳо орбита медиҳад 

-нури аз ядро бароянда аз орбита электрон мебарорад 

Аз сабаби фотоеффект 

Бо табдилоти нейтрони ядро 

 

№130Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИ боб, 10 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Дар байни ҳолатҳои 5/2
+
1/2

+
-и гамма-фотонҳо мултиполии гузаришро 

ѐбед? 

Е2+М3.      

Е1+М2 

Е2 

 М2+Е3 

 

№131Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИИ боб, 10 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Дар байни ҳолатҳои R1/2d5/2 гамма мултиполиро ѐбед 

М2+Е3 

Е1+М2.        

М1.      

Е2+М3 

 

 



№133Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси.ИВ боб,  4 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Модели қабати кадом хусусиятҳои ядроро фаҳмониданаш мумкин аст? 

Спини ядро, жуфтиаш, моменти магнитиаш, ҳолатҳои изомерашро 

Моменти квадруполиашро, энергияи бедоршавиро 

Жуфтиашро, жудошавиашро, энергияи бандиашро 

Жудошавиашро, моменти квадруполиашро 

 

№134Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов  . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб, 9-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Дар ядрои уран-235 нисбати нейтронҳо ба протонҳо ба чанд баробар аст? 

1,6 

2,2  

1,3  

1,9  

 

№136Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИВ боб, 2-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

Модели чакра барои фаҳмонидани кадом хусусияти ядро дастгир намуда 

мешавад? 

Энергияи банди, жудошави, намудҳои -табдилотро 

Спинҳояш, мултиполии нурнокшавиро, моменти магнитиро 

Заряди ядроро, эҳтимолияти реаксияро 

Эҳтимолияти -нурнокшавиро 

 

№137Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб, 3 -параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

Ҳисобгиракҳои ба ионнамоии газҳо асос карда шударо нишон диҳед 
Камераи ионизацияви, ҳисобкунакҳои пропорционали ва Гейгер-Мюллер  

Камераи Вилсон, ҳисобкунаки сцинтилляциони 

Ҳисобкунаки нимноқил, камераи учқун 

Камераи Пуфакчанок, ҳисобкунаки кристалли 

 

№138Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб, 3-параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

Кадом детекторҳо ба омўхтани паи зарраҳо асос карда шудааст? 

Вилсон, пуфакноки люминессент, камераҳои учқун 

Камераҳои ионизатсия, стример 

Ҳисобкунакҳои кристаллии Черенков 



Масспектрометр, Гейгер-мюллер 

 

№139Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб,  4-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Дар реаксияҳои ядровии намуди а+АВ+в энергияи реаксия бо кадом 

формула ҳисоб карда мешавад? 

     2сМmMmQ ВвAa   

     2сМmMmQ АаAa   

     2сМmMmQ ВвAa   

     2сМmMmQ ваВА   

 

№140Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб, 6-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

Дар реаксияи ядровии зерин ядрои номаълум (х)-ро муайян кунед: 
17

O(d,n)x 
*17

F  
17

O 
17

Ne 
18

F 

 

№141Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб, 6-параграф 

Қийинчилик даражаси -1 

Дар реаксияи ядровии зерин ядрои номаълум (х)-ро муайян кунед: 
23

Na(p,x)
20

Ne 

α-зарра 

протон 

нейтрон 

тритон 

 

№142Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб,  6 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Дар реаксияи ядровии зерин ядрои номаълум (х)-ро муайян кунед: 

x(p,n)
37

Ar 
37

Cl 
36

Ar 
37

K 
38

Cl 

 



№144Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб,  9-параграф 

Қийинчилик даражаси-2 

Мувофиқи механизми “Ядрои Компаунд” реаксияҳои ядрови аз чанд 

зина иборат мешавад? 

Аз ду зина 

Аз се зина  

Аз чор зина
 

Ин тавр механизм нест 

 

 

 

№145Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб, 5 -параграф 

Қийинчилик даражаси-2 

Воҳиди ченаки буриши реаксияро нишон диҳед: 

барн 

МэВ 

Гэв 

метр 

 

№147Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИбоб, 3-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Протон ва нейтрон ба кадом статистика итоат мекунад? 

Ферми-Дирак 

Бозе-Ейнштейн 

Бозе-Ейнштейн ва Ферми-Дирак 

Ба ҳеж якеш 

 

№148Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси.Ибоб, 8-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Дар кадом боҳамтаъсир жуфти нигоҳ дошта мешавад? 

Пурқувва ва электромагнити 

Пурқувва 

Електромагнит 

Електромагнит ва камқувва 

 

№149Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИ боб, 3 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Паулининг тамоилига қайси зарралар бўйсинади? 



Фермионлар 

Бозонлар 

Бозонлар ва фермион-лар 

Ҳеч қайси бўйсин-майди. 

 

№151Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов. Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси.ИИ боб, 2 -параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

Спини изотопики дар кадом боҳамтаъсир нигоҳ дошта мешавад? 

Пурқувва 

Пурқувва, электромагнит 

Електромагнит 

Камқувва 

 

 

№152Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИ боб,  3-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Тамоили умумкадаи Паули ба кадом ададҳои кванти вобаста аст? 

TS ,,  

  

,S  

T,  

 

 

№153Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. ИИ боб,  2-параграф 

Қийинчилик даражаси -3 

Боҳамтаъсири қувваҳои ядрови ба ҳолати заряди зарраҳо оѐ вобаста аст? 

Вобаста нест 

Вобаста аст 

Мувофиқи энергияи боҳамтаъсир таъғир меѐбад 

Мувофиқи импульс таъғир меѐбад 

 

№154Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси.ИИ боб, 2 -параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

 

Қувваҳои ядрови ба равиши спин оѐ вобаста аст? 

Вобаста аст 

Вобаста нест 

Мувофиқи энергияи боҳамтаъсир таъғир меѐбад 

Мувофиқи импульс таъғир меѐбад 



 

№155Манба-Т.М.Мўминов, А.Б.Холиқулов, Ш.Х.Хушмуродов . Атом 

ядроси ва  зарралар  физикаси. В боб, 9-параграф 

Қийинчилик даражаси -2 

Реаксияи ядровии зеринро пур кунед:  
2
H+

7
Li→

8
He+… 

Нейтрон 

Протон 

Дейтрон 

Нейтрино 

 

 

Голоссарий 
 

Адрон-Намуди зарраи элементар, ки соҳиби хусусияти боҳамтаъсири 

пурқувва дорад 

Алъфа-зарра-Мувофиқи қиймати заряд ба заряди ду то электрон баробар, 

аммо соҳиби ишораи мусбат, массааш ба массаи иони атоми гелий баробар 

зарра буда, ядрои атоми гелий аст 

Анализ-Таҳлил, санҷидан 

Ангстрем- Воҳиди ягонагии аз истеъмоли дарозӣ бароянда (10^(-10) м) 

Аннигиляция-Ҷараѐне, ки дар натиҷаи боҳамбархӯрии зарра ва антизарра ба 

ҷои ҷуфтӣ дигар зарраҳо ҳосил мешавад 

Анод-Электроди асбоби ба қутби мусбати манбаи ҷараѐни электрӣ пайваст 

шудааст 

Аппарат-Асбоб 

База-Асос, негиз 

Беккерел-Дар системаи воҳидҳои байналхалқӣ воҳиди ягонагии активияти 

нуклиди радиоактив  

Бер-Воҳиди ягонагии аз истеъмол омада баромадаи дозаи эквиваленти 

нурнокшавӣ 0,01 Ҷ/кг 

Дозиметри-бета-Асбобе, ки дозаи нурхои бетаро чен менамояд 

Бетатрон-Сохтмонест, ки электронҳоро метезонад 

Бета-заррача-Заррачае, ки дар натиҷаи коҳиши бета ҷудо шуда мебарояд, 

яъне электрон ва позитрон 

Бетатрон-Тезкунанда 

Бозон-Намуди зарраи элементарӣ 

Дефект-Камбудӣ, нуқсон 

Детектор-Қайд кунанда 

Дейтерий-Изотопи водород 

Дейтрон-Ядрои дейтерий  

Динейтрон-Системаи ядровие, ки аз дуто нейтрон иборат аст 

Дозиметр-Сохтмоне, ки дозаи нурнокшавиро чен мекунад 

Дозимметрия-Методҳои муайян намудани дозаи нурҳои радиоактивӣ ва 

сохтани асбобҳо дар физикаи техника, қисми омӯзандаи таъсири нишондоди 

нурҳо ба объектҳои органикӣ ва ноорганикӣ 



Еффект-Ҳодиса, восита, самара 

Електрон-Яке аз элементҳои структуравии асосии модда ҳисобида шуда, аз 

ҳама хурдтарин массаи оромӣ ва аз ҳама хурдтарин соҳиби заряд, заррае, ки 

ба гурӯҳи лептонҳо дохил мешавад 

Електрон-волт-Воҳиди ягонагии аз система беруни энергия,1.606 10
-19

 Ҷ  

Елемент-1.Намуди атом; 2.Манбаи ҷараѐн 

Еманатсия-Номи кӯҳнаи элементи кимѐвии радиоактиви радон 

Енергия-Мезони умумии боҳамтаъсири материя ва намудҳои гуногуни 

ҳаракати материя 

ЕЮК-Қувваи ҳаракатдиҳандаи электрӣ 

Фермион-Зарраи элементарие, ки соҳиби спини нимбутун аст: протон, 

нейтрон, электрон ва ҳоказо 

Ферми-Моеи квантиви, ки иборат аз фермионҳо аст 

Фотон-Кванти нурнокшавии электромагнитӣ-зарраи элементар 

Гамма-фотон-соҳиби энергияи баланд, гамма кванте, ки соҳиби энергияи аз 

100 КЭВ баланд аст 

Герс-Воҳиди ченаки частотаи ҷараѐни даврӣ 

Гиперон-заррачаи элементарие, ки массааш аз массаи нуклонҳо калон ба 

гурӯҳи барионҳо дохил мешавад 

Гипотеза-Фараз ва тахмини аввалини дар асоси илмӣ тасдиқнашуда 

Глюон-Массаи оромиаш ба нол баробар, қиймати спинаш ба яб баробар, 

заряди электриаш ба нол баробар, намуди зарраи сабабгори боҳамтаъсири 

байни кваркҳо 

Грей-Дозаи фурӯбурдаи нурнокшавӣ  

Х-нурлар-Номи аввалини нурҳои рентгенӣ 

Импулс-Номи кӯҳнааш ―Миқдори ҳаракат‖ 

Ион-Атоми зарядаш мусбат ѐки манфии электронашро гум намуда ѐки 

электрон қабулкунанда, молекула 

Изобарҳо-Ядроҳои адади массааш як хел, аммо адади пратон ва 

нейтронҳояш гуногун 

Изотонҳо-Ядроҳои адади нейтронҳояш як хел буда 

Изотопҳо-Намуди моддаи адади пратонҳои ядрои атомаш як хел 

Жоул-Воҳиди ягонагии ченаки кор, энергия ва миқдори гармӣ 

Калибровка-Муайян намудани хатогӣ мувофиқи барандози ягон қиймат бо 

қиймати намунавӣ 

Келвин-Воҳиди ягонагии ченаки ҳарорати термодинамикӣ 

Коллайдер-Тезкунандаи дастаи зарраҳои зарядноки ба ҳамдигар зид равона 

шуда 

Константа-Доимӣ  

Кваркҳо-Мувофиқи тасаввурҳои вақти ҳозира намуди зарраи аз дуто ѐки 

сето иборат гурӯҳи адронҳоро ҳосилкунандаи фундаменталӣ 

Лептонҳо-Номи умумии зарраҳои элементарии дар боҳамтаъсири пурқувва 

иштирок нанамоянда 

Магнетон-Воҳиди ягонагии ченаки моменти магнитии дар физикаи атом ва 

ядро дастгиршаванда 



Мезонҳо-Заррае, ки соҳиби хусусияти боҳамтаъсири пурқувва аст, қиймати 

спинаш нол ѐки соҳиби қиймати бутун, ба гурӯҳи адронҳо дохил мешавад 

Микротрон-Сохтмони тезкунандаи электрон 

Мю-мезоатом-Қабати атоме, ки дар он ба ҷои электрон зарраи мюон аст 

Мюонҳо-Даври зиндагии ҳолати оромиаш  2.2 10^(-6) с, массааш аз массаи 

электрон 207 маротиба калон, зарраи элементари дар боҳамтаъсири 

электромагнитӣ ва камқувва иштирокнамоянда 

Нейтрино-Массааш ба нол баробар, адади кванти спинаш ба 1 ва 2 баробар, 

зарраи нейтрали фақат дар боҳамтаъсири камқувва ва гравитатсионӣ 

иштирок намоянда  

Нейтрон-Ба таркиби ядрои атом дохил мешавад, хоссаҳояш ба хоссаҳои 

пратон наздик ѐки баробар,зарраи электронейтрал 

Нуклон-Зарраҳои ба таркиби ядроҳои атом дохилшаванда, номи умумии 

пратон ва нейтронҳо 

Орбита-Ҷисмҳои самовӣ, ба физикаи атом оиди назарияи классикӣ 

траекторияи электрон 

Пи-мезон(пион)ҳо-қиймати спиниаш ба нол баробар, массааш аз массаи 

пратон 7 маротиба хурд, зарраи типи адрон, ки ба ҳама боҳамтаъсирҳо 

иштирок менамояд 

Постулат-Фараз 

Позитрон-Мувофиқи заряд ва миқдори массааш ба заряд ва массаи электрон 

баробар, соҳиби зарраи мусбат, антизарраи электрон 

Протон-Зарраи элементари стабил, ядрои атоми водород, бо нейтронҳо якҷоя 

ядрои атоми ҳама элементҳои кимѐвиро ташкил медиҳад 

Рад-Воҳиди ягонагии ченаки аз истеъмолчиѐн баромадаи дозаи фурӯбурдаи 

нурнокшавӣ, 0.01 Гр 

Радиометр-Асбоби ченаки активияти манбаи радиоактив 

Рентген-Воҳиди ягонагии ченаки аз истеъмол баромадаи дозаи 

экспозитсионии нурнокшавии гамма ва рентгенӣ 

Резерфорд- Воҳиди ягонагии ченаки аз истеъмол баромадаи активияти 

моддаи радиоактив, 10^(-6) Бк 

Счѐтчик-Ҳисобгирак, қайд кунанда 

Сфера-Сатҳи шар 

Сиклотрон-Майдони магнитии идоракунанда ва дар воситаи майдони 

электрии иҷрокунандаи вазифаи тезкунандаи соҳиби частотаи баланд, ки 

пратон, дейтрон, ионҳоро метезонад, тезкунандаи резонансии цикликӣ 

Синтез-Системаи қисмҳои байниҳам  якҷоя шудаи объект 

Синхрофазотрон-Тезкунандаи протонҳо, ионҳо  

Синхротрон- Тезкунандаи электронҳо 

Синхротсиклотрон-Тезкунандаи зарраҳои зарядноки массааш ба массаи 

пратон баробар ва аз он калон буда  

Спектр-1.Маҷмӯи қийматҳои ягон бузургӣ; 2.Маҷмӯи частотаҳои мавҷҳои 

ягон нурнокшавӣ 

Спин-Моменти миқдори ҳаракати хусусии зарраҳои элементарӣ ҳисобида 

шуда, соҳиби хусусияти квант 



Субатом-Аз атом паст, ба атом наздик 

Ватт-Воҳиди ягонагии қувват 

Вебер-Воҳиди ягонагии сели магнит 

Волт-Потенсиали майдони электрӣ, воҳиди ягонагии шиддатнокии электрӣ 

ва қувваи ҳаракатдиҳандаи электрӣ  

Волт-ампер-Воҳиди ягонагии қуввати пурраи ҷараѐни электрӣ  

Ядро-Марказ. Мағз 

Ток-Ҷараѐн, сел 

Трек-Пай 


