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ISSN 0351-6652
Letnik 21 (1993/1994)
Številka 1
Strani 13–15

Janez Strnad:

RUTHERFORD NA BANKOVCU
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* Kupovavec pelje de žo masla v mesto . Vrh klanca sirote] zvrne, de ža

se po pečovji v dol poteči , razbij e in maslo raznese. Masla je bilo 3 cen te 45
funtov; koliko škode je imel. če je sam funt po 16 kr. nakupil , in če bi ga bil
v mestu po 24 kr. lahko proda l?

Danes bi bila taka naloga lahko razlog za zan imivo debato v razredu .
Takrat je seveda u čiteljeve avtoriteta bila mnogo večja kot danes in je razpra
va, če je sploh prišlo do nje, bila po vsej verjetnosti omejena na u čiteljeve

vprašanja in odgovore učencev. Vedelo se je tudi , kdo ima zadnjo besedo.

Peter Legiša

RUTHERFORD NA BANKOVCU

Prese k je poročal o izraelskem bankovcu s sliko Alberta Einsteina , o avstrij
skem s sliko Erwina Schrodingerja , o hrvaškem s sliko Rudjera Boškovi ča,

Zdaj je prišel v promet novozelandski bankovec za sto dolarjev s sliko Ernes
ta Rutherforda, najznamenitejšega novozelandskega raziskovalca . Dosedanji
bankovci te države so imeli sliko angleške kraljice.

Ernesta Rutherforda (1871 do 1937) imenujejo očeta jedrske fizike. Ro
jen je bil na Novi Zelandiji . Po študiju na univerzi je leta 1894 odšel s
štipendijo k J .J.Thomsonu v Cambridge. Tam je kma lu po odkritju za čel

raziskovati radioaktivnost . Leta 1896 je manj prodorno sevanje imenoval
žarke cx in bolj prodorno žarke {3 . Pozneje so zaznali še bolj prodorno se
vanje "(.

Najprej je kazalo, da se sevanje radioaktivnega izvira s časom ne spre
minja. Rutherford pa je leta 1899, leto prej je postal profesor v Montrealu v
Kanadi, s sodelavcem opazil , da je bila radioaktivnost nekega izvira odvisna
od tega, ali so vrata laboratorija odprta ali zaprta . Zato sta raziskala plin,
ki sta ga odčrpala iznad izvira , in ugotovila, da njegova radioaktivnost s
časom pojema , in sicer se zmanjša na polovico v rezpoiovnem času. Tako
je bil odkrit eksponentni zakon za radioakt ivno razpadanje. Diagram , ki
kaže , kako radioaktivnost radona pojema in radioaktivnost polonija narašča ,

je Rutherford postavil v grb , ko je dobil plemiški naslov . (Radij razpada na
radon, ta pa na polonij.) Diagram je odtisnjen tudi na bankovcu .

Leta 1902 je Ruitherford napovedal , da se pri radioaktivnem razpadanju
spremenijo atomi , ki so dotlej veljali za nesestavljene in nespremenljive .
Naslednje leto je s Hansom Geigerjev izmeril razmerje med nabojem in maso
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delcev Q . Ugot ovila sta , da imaj o t i delci maso helija, če imajo dva osnovna
nab oja . Vedeli so , da j e v radioaktivnih snoveh in v njihovi bližini precej helija.
Rutherford je spust il delce Q iz rad ioaktivnega izvira skozi tanko stekleno
cevko v posodico. Zbrani plin je stisnil in pognal skozenj električn i tok. V
izsevani svetlobi je nedvou mno zaz nal črte z valovnimi dolžinami, značil nimi

za helij.
Rutherfordu je uspelo pridobiti tol iko radona, da je izmeril njegove last

nost i, med njimi vrelišče .

Leta 1907 je Rutherford prešel v Manchester in tam zbral skupino mladih
fizikov z vsega svet a . Se naprej je z Geigerjem raziskoval delce Q iz radioak
tivnih snovi. Po kinetični energiji delca Q je bilo mogoče sklepati, da se pri
razpadu sprosti energija , ki je večmilijonkrat večja kot pri kemijski reakcij i.



Gram radija oddaja encrgijski tok okoli desctine watta. Rutherfwd je dom- 
ncval, da izvira ta energija iz atomav samih, Menil je, da encrgija ta  vrstc 
krije toploto, ki jo oddaja Zernlja. 

Od lcta 1908je Geigw oparoval prrhod dtlcev ru skozi samo pol tisoliint 
mitimetra debel kovinski IistiE. Na Rutherfordovo pobudo sta on in Ernst  
Marsdan raziskala, ali se delci a rnorda nr adklonijo za velik kot, PresencEena 
slta ugotovila, da st maloMevilni delci rnoEno adklonijo, vsak oscmtisoti d o  
ra kut, veEji od pravtga. To jo bilo v nasprotju s tedanjo s&ko, da naj bj 
pcucitivni naboj, v katcrem j e  zbrana skwaj wa mas v atomu, bil tako velik 
kot atom sam. L a  1911 j e  E.Ruthcrford po Gcigerjevih in Marsdenovih 
merjenjih sklepal, da je pozitivni naboj vsE dcscttisoEkrat manjf od atoma. 
Tako jt bilo rojcno akomsko jedm. Atom so tedaj prirnerjali 2 Oson$m: 
okoli jedra sc gibljejo dektrani kot plan& okoSi Sonca, 

Leta 1919, ko je fe vodil Cavendishev laboratorij v Cambddgeu, je 
Rutherford rasltdil prvo jectrsko reakcijo. Deki a iz radioaktivnega uvira so 
potavali skozi pasodo s pIinom in zadcli fl uorkseeniSni zaslon, Na zaslonu so jih 
zarnali po bliskih, k i  so jih opazovali skozi mikroskop. Vedeli so, kako debela 
plast zraka zadrfi dclce. Ce so namosto zraka vzeli vodik, so na zaslonu apaziii 
bliske, tudi Ea so pred zaslon postavili kovinsko pIoLtico. fojav so pojasnili s 
trkom med dalcem a in vodikwim jedram, ki prevzamc del njegwe kinctiEne 
cntrgije in predre pldzieo, Eeprav j c  deiec a sam ne more predreti. ZaFudeni 
pa so opazili nekaj bliskov tudi, Ee so namtsto z vodikom napolnili posodo r 
zrakom. Z odkfonom v rnagnetntm palju so uptovili, da tudi v tern primcru 
zadanejo =don vodikova jd ra .  Tak izid so opwili samo, Es je bit v p-di 
dusk, nc pa, t a  jc bil v njuj kisik. Pojasniti ga je bilo mogdZr: Ie s tern, da se 
je pri trku r delccrn a jedro duSika sprunenilo v jdro kiika in v jedro vadika, 

Leta 1920 je Rutherfwd predvidel obstoj nevtrona, ki p je dvanajst let 
pozneje odkril njegov uhnec James Chadwick. Lcta 1933 pa jt irjavil, da jt 
uporaba cnergije iz jcdrskih rcakcij "mestEev sij" . Poznejie odkritje verisne 
reakcijc ga j e  postavila na lag. 

E.Ruthetfod je dobil Nobeiovo nagrado iz kemije leta 1908 za "razisko- 
vanje spreminjanja tlementov in kemije radioaktivnih snovi". 




