
 میلیکان رابرت آزمایش

 تش فیضیکذاًاى تیطتش. ًثَد دستشس دس تاضذ ّوِ قثَل هَسد کِ اتن اص هذلی هیالدی، ًَصدّن قشى اًتْای دس

 تشخی رّي دس سا ّایی ضک سادیَاکتیَ فعالیت کطف گشچِ است، هطاّذُ غیشقاتل اتن کِ تَدًذ تاٍس ایي

 .تَد تشاًگیختِ فیضیکذاًاى

 .است تقسین قاتل ًاهحذٍد تطَس خشم، هاًٌذ الکتشیکی تاس کِ تَدًذ تاٍس ایي تش عوَم صهاى، ّویي دس 

 هطشح سا ایذُ ایي ّدشی ًَصدّن قشى اٍاخش دس داًطوٌذاى تشخی هادُ، ٍ الکتشیسیتِ تیي ساتطِ تَضیح تشای 

 استًَی خَسج ایشلٌذی، فیضیکذاى ١89١ دس. تاضذ داضتِ ٍخَد الکتشیسیتِ تٌیادیي ٍاحذ یک تایذ کِ کشدًذ

 .کشد اتذاع هٌفی تاس ٍاحذ کَچکتشیي تَصیف تشای سا الکتشٍى ٍاطُ

 هطاّذُ اٍ. داد اًدام کاتَدی اضعِ سٍی تش سا آصهایطاتی تاهسَى، خَسج اًگلیسی فیضیکذاى ١897 سال دس

 اص کاتَدی اضعِ کِ گشفت ًتیدِ اٍ. ضَد هی دٍس هٌفی تاس اص ٍ خزب هثثت تاس تسَی کاتذی اضعِ کِ کشد

 تذیي. داسًذ ّیذسٍطى اتن یک اص کوتش تاس ّضاساى خشهی کِ ضذُ تطکیل هٌفی تاس تا کَچک رسات اص خشیاًی

 رسات اتوْا کِ ضذ پزیشفتِ حقیقت ایي تعذ تِ صهاى ایي اص. تَد ضذُ الکتشٍى کطف تِ هَفق تاهسَى تشتیة

 .اًذ ضذُ تطکیل کَچکتشی رسات اص خَد تلکِ ًیستٌذ، تٌیادی

 تاس ًتَاًست لیکي. کٌذ گیشی اًذاصُ آًشا خشم تِ الکتشٍى تاس ًسثت تَاًست خَد آصهایطات ٍاسطِ تِ تاهسَى

 اًدام تِ اٍ هعشٍف آصهایص ٍ هیلیکاى ساتشت تَسط هْن ایي. ًوایذ گیشی اًذاصُ هدضا تطَس سا رسُ ایي خشم یا

 .سسیذ

 ّوکاسی تا الکتشٍى، الکتشیکی تاس گیشی اًذاصُ تشای سا خَد هعشٍف آصهایص ١9٩9 سال دس هیلیکاى ساتشت

 سیض رسات تش ٍاسدُ الکتشیکی ٍ گشاًطی ًیشٍّای دقیق هَاصًِ تا سا عول ایي آًْا. سساًیذ اًدام تِ فلچش ّاسٍی

 صیادی تعذاد سٍی تش آصهایص ایي تکشاس تا. سساًذًذ اًدام تِ تَدًذ، ضٌاٍس فلضی الکتشٍدّای تیي دس کِ سٍغي

 سٍغي، رسات سٍی الکتشیکی تاس تشای آهذُ تذست هقذاس کِ سسیذًذ ًتیدِ ایي تِ آًْا سٍغي، قطشات اص

 ١.6٩1 هعادل کِ گشفتٌذ ًظش دس الکتشٍى یک تاس تشاتش سا ثاتت هقذاس ایي آًْا. است ثاتت عذد یک اص هضشتی

 .تاضذ هی کَلي ١9−١٩× 

 اص آى دقیق داًستي ٍ است فیضیکی هْن ّای ثاتت اص یکی اکٌَى ضَد، هی خَاًذُ پایِ تاس کِ هقذاس ایي

 .است تشخَسداس علَم تشای صیادی اّویت

 اهشیکا ضیکاگَی داًطگاُ دس استادی تِ کِ کشد آغاص ٌّگاهی ای رسُ فیضیک سٍی تش سا خَد کاس هیلیکاى

 اًدام تِ سا خَد هعشٍف آصهایص ١9٩9 سال دس دٍ آى ٍ داضت فلچش تا هَثشی ّوکاسی اٍ. داضت اضتغال

 اص هتفاٍتی دسخات تا فیضیک داًطدَیاى اص ًسل چٌذیي تَسط آصهایص ایي تاکٌَى صهاى آى اص. سساًذًذ



 تِ پیَستِ تطَس ساخت، هٌتطش سا آصهایص اٍلیِ ًتایح هیلیکاى کِ ١9١١ سال تا. است ضذُ اًدام دقت

 .تَد هطغَل آصهایص سٍش تصحیح

 تَدًذ، هعلق فلضی الکتشٍد دٍ تیي کِ سا سٍغي تاسداس سیض قطشات تش ٍاسد ًیشٍی خَد، آصهایص دس هیلیکاى

 سٍی تش آصهایص تکشاس تا. تَد گیشی اًذاصُ قاتل قطشُ ّش تاس الکتشیکی، هیذاى ضذت داًستي تا. گشفت اًذاصُ

 هطتشک هقذاس یک اص صحیحی هضاسب آهذُ تذست اعذاد کِ داد ًطاى هیلیکاى سٍغي، قطشات صیادی تعذاد

×  ١.591 هعادل آٍسد، تذست اٍ کِ ای اٍلیِ هقذاس. ضَد گشفتِ ًظش دس الکتشٍى یک تاس تَاًذ هی کِ ّستٌذ

 .تَد کَلي  ١9−١٩

  

 اص تصَسی لیکي داسًذ، ٍخَد صیشاتوی رسات ًام تِ چیضّایی کِ تَد ضذُ ثاتت هَضَع ایي هیلیکاى عصش دس

 داد ًطاى تَد، دادُ اًدام ١897 دس کاتَدی اضعِ سٍی تش کِ ّایی آصهایص تا تاهسَى. ًذاضت ٍخَد رسات ایي

 خَسج. تاضٌذ هی ّیذسٍطى اتن اص تش سثک تشاتش ١٩٩٩ اص تیص کِ داسًذ ٍخَد هٌفی تاس تا رساتی کِ

 ٍ الکتشیسیتِ هَسد دس کِ داًطی تیطتش لیکي. تَدًذ سسیذُ هطاتْی ًتایح تِ ًیض کافوي ٍالتش ٍ فیتضخشالذ

 کِ است پیَستِ هتغیش یک الکتشیکی تاس کِ ضذ هی دادُ تَضیح هَضَع ایي تشپایِ تَد، هَخَد هغٌاطیس

 .گشفت ًظش دس( ّا فَتَى اص ای سضتِ تدای) پیَستِ هَج یک ضکل تِ آًشا ًَس، هاًٌذ تَاى هی

 هعلَم ّوچٌیي. داد هی سا تٌیادی الکتشیکی تاس دقیق تعییي اهکاى کِ تَد ایي دس سٍغي قطشُ آصهایص صیثایی

 تَهاس چَى هطَْسی هختشع ضذ تاعث اٍ آصهایص. داسد غیشپیَستِ ٍ ای رسُ هاّیت الکتشیکی تاس کِ کشد هی

 .کٌذ اصالح سا الکتشیسیتِ هاّیت هَسد دس خَد تصَس ادیسَى

 حزف سا ّا دادُ اص تسیاسی تعوذا هیلیکاى کِ است ایي ضَد، هی هیلیکاى آصهایص تِ کِ اًتقاداتی اص یکی

 دس ایشادی داًطوٌذاى تیطتش لیکي. تشگضیٌذ سا ّستٌذ هثٌا تاس صحیح هضشب کِ آًْایی فقط تا است کشدُ

 آصهایطات تشای هیلیکاى. کٌٌذ هی هٌتسة آصهایطات دس آهاسی خطاّای تشٍص تِ آًشا ٍ تیٌٌذ ًوی هطلة ایي

 علوی خاهعِ قثَل هَسد اٍ ًتایح تَد، ایي اص تیطتش خطا هقذاس اگش. است کشدُ گضاسش سا دسصذ 1 خطای خَد

 .گشفت ًوی قشاس

 تَد، دادُ اًدام کِ دیگشی تحقیقات ٍ آصهایص ایي تَاسطِ سا فیضیک دس ًَتل خایضُ هیلیکاى ١91١ سال دس

 تدْیضات تِ ًیاص آى دقیق اًدام لیکي است، ضذُ تکشاس تاسّا آصهایص ایي پس آى اص گشچِ. کشد خَد آى اص

 .گیشد هی صَست ًیض دضَاسی تِ ٍ داضتِ گشاًقیوت


