
 
 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ V 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ – ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Α. ΒΡΑ∆ΗΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  

ΠΑΤΡΑ 2013 



 2

 
  

 

Για τη συγγραφή των ασκήσεων συνεργάστηκαν κατά καιρούς πολλά µέλη του 

τµήµατος Φυσικής 

 

Την  επιµέλεια της παρούσας έκδοσης έχει  

Ο κ. BΡΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

Αναπληρωτής  Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ............................................................. σελ. 4 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΤΑΘΕΡΩΝ............................................................................ 

 
σελ. 6 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΙΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ.. 

 
σελ. 7 

  
ΑΣΚΗΣΗ 1 

σελ.25 Μελέτη περίθλασης δέσµης ηλεκτρονίων………………………………….. 

ΑΣΚΗΣΗ 2 
ΜΕΡΟΣ Α: Νόµος και σταθερά Stefan- Boltzmann ................................. σελ.37 
ΜΕΡΟΣ  Β: Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο 
 

σελ.43 

ΑΣΚΗΣΗ 3 
Πείραµα Frank- Hertz .............................................................................. 
 

σελ.51 

ΑΣΚΗΣΗ 4  
ΜΕΡΟΣ Α: Συντονισµός spin ηλεκτρονίων (ESR) ................................... σελ.61 

ΜΕΡΟΣ Β: Μελέτη της σειράς Balmer του Υδρογόνου ........................... 
 

σελ.75 

ΑΣΚΗΣΗ 5  
ΜΕΡΟΣ Α: Σκέδαση Rutherford .............................................................. σελ.83 
ΜΕΡΟΣ B: Μελέτη ακτινοβολίας α .......................................................... 
 

σελ.94 

ΑΣΚΗΣΗ 6  
ΜΕΡΟΣ Α: Εξασθένιση ακτινοβολίας β δια µέσου υλικών ....................... σελ.97 
ΜΕΡΟΣ Β: Φασµατοσκοπία ακτίνων α ................................................... σελ.100 

 
ΑΣΗΣΗ 7 

 

ΜΕΡΟΣ Α: Φασµατοσκοπία ακτίνων γ µε αναλυτή ενός καναλιού  
(SCA) ..................................................................................................... σελ.115 
ΜΕΡΟΣ Β: Φασµατοσκοπία ακτίνων γ µε αναλυτή πολλών καναλιών 
(MCA) ..................................................................................................... σελ.125 
 
ΑΣΚΗΣΗ 8 

 

Η τεχνική του ταυτοχρονισµού (Coincidence) ........................................ σελ.131 



 4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
έναρξη του κάθε Εργαστηρίου θα γίνεται ακριβώς την αναγραφόµενη 
ώρα (δηλ. δεν θα ισχύει στο εργαστήριο το «ακαδηµαϊκό τέταρτο»). 
Φοιτητής που καθυστερεί αδικαιολόγητα πέραν των 5 λεπτών θα 
θεωρείται ΑΠΩΝ. 
 
1.  ΑΠΟΥΣΙΕΣ. 

• Επιτρέπεται µόνο µία (1) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ. Το δικαιολογητικό 
παραδίδεται στη Γραµµατεία του  Εργαστηρίου ή στον υπεύθυνο του 
τµήµατος. Η απουσία θα συµπληρωθεί στο τέλος του εξαµήνου εάν 
υπάρχει χρόνος. 

 
• ∆ύο απουσίες συνεπάγονται αυτόµατα αποκλεισµό του φοιτητή 

από το Εργαστήριο και επανάληψη ολόκληρης της σειράς  σε 
µεταγενέστερο εξάµηνο. 

 
2.  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. 
 
• Ο βαθµός κάθε εργαστηριακής άσκησης θα είναι το 

αποτέλεσµα τριών παραµέτρων: 
1. Της προφορικής εξέτασης. 
2. Της πειραµατικής εκτέλεσης της άσκησης. 
3. Της γραπτής έκθεσης. 

 
Οι περιπτώσεις 1 και 2 θα παρέχουν τον προφορικό  βαθµό (δηλ.το 
βαθµό µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα). 
Ο βαθµός της γραπτής έκθεσης χαρακτηρίζεται ως Ε(7-10), ∆(5-6), 
Α(0-4) και δ(διόρθωση). 
 
 Η γραπτή έκθεση για κάθε άσκηση θα γίνεται στο τετράδιο του 
Εργαστηρίου (κάθε φοιτητής πρέπει να έχει δύο τετράδια Εργαστηρίου, 
τα γνωστά «κλασικά» τετράδια Εργαστηρίου) και θα παραδίδεται στον 
υπεύθυνο του Εργαστηρίου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επόµενης 
εργαστηριακής Άσκησης. 
 Η διόρθωση της άσκησης  (αν υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο 
του Εργαστηρίου) θα γράφεται στο Τετράδιο αµέσως µετά την «υπό 
διόρθωση» άσκηση και θα παραδίδεται στο επόµενο Εργαστήριο 
µαζί µε την έκθεση της νέας άσκησης. 

Η
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• Η ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ή η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ της 
γραπτής έκθεσης ή της υποδεικνυόµενης «διόρθωσης» συνεπάγεται 
αυτόµατα βαθµό µηδέν στη γραπτή έκθεση. Ο τελικός προφορικός 
βαθµός στη συγκεκριµένη άσκηση προκύπτει από τη µέση τιµή αυτού 
του βαθµού (µηδέν) και του κύριου προφορικού βαθµού. 
Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν συµπληρώνει προβιβάσιµο βαθµό 
λόγω καθυστερηµένης παράδοσης τετραδίων υποχρεούται σε 
επανάληψη ολόκληρης της σειράς σε µεταγενέστερο εξάµηνο. 
 

Η γραπτή έκθεση θα περιλαµβάνει: 
Α. Τον αριθµό της άσκησης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής. 
Β. Τον τίτλο και το θέµα της άσκησης. 
Γ. Την πειραµατική συσκευή (ή διάταξη) της άσκησης. 
∆. Τη διαδικασία της άσκησης. Εδώ θα αναγράφονται οι 

ερωτήσεις και σε κάθε ερώτηση θα παρατίθεται απάντηση 
(αν χρειάζεται), πίνακας ή γραφική παράσταση. 

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ θα έχουν µορφή όµοια µε την υποδεικνυόµενη στο 
φυλλάδιο ενώ οι γραφικές παραστάσεις θα γίνονται µε ακρίβεια σε 
χαρτί millimetre, το οποίο θα επικολλάται στο τετράδιο. Το 
κοµπιουτεράκι είναι απαραίτητο στο εργαστήριο. 
Οι πράξεις και τα αποτελέσµατα πρέπει να γίνονται στη διάρκεια 
του εργαστηρίου. 

 
 

Σηµείωση:  Στις γραφικές παραστάσεις θα φαίνονται καθαρά τα 
πειραµατικά σηµεία ενώ η καµπύλη θα γίνεται µε χάρακα ή 
καµπυλόγραµµο. Σε συνεννόηση µε τους επιβλέποντες µπορούν επίσης 
να χρησιµοποιούνται οι Η/Υ του Εργαστηρίου. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαµόρφωση της έκθεσης θα δίνουν τα 
οποιαδήποτε εύστοχα σχόλια που θα έχουν σχέση µε την 
ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 
 

3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ 

Φοιτητής που δεν εξασφαλίζει προβιβάσιµο συνολικό βαθµό 
υποχρεούται σε Πρακτική Εξέταση που δίνεται στην αρχή της 
επόµενης εξεταστικής περιόδου στην οποία ανήκει το µάθηµα. 
 
Η Πρακτική Εξέταση περιλαµβάνει θεωρητική και πειραµατική 

εκτέλεση µιας τυχαία επιλεγµένης άσκησης του Εργαστηρίου χωρίς τη 

χρησιµοποίηση του φυλλαδίου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ 
 
Μέγεθος Σύµβολο Τιµή 

Ταχύτητα του φωτός στο κενό c 2.9979 × 108 m/s 
∆ιαπερατότητα του κενού 0µ  4π × 10-7 N/A2 

∆ιηλεκτρική σταθερά του κενού 0ε  8.854 ×  10-12 F/m 

Αριθµός Avogadro NA 
6.0222 × 1023 
µόρια/mol 

Παγκόσµια σταθερά των τελείων 
αερίων 

R 8.3145 J mol-1 K-1 

Σταθερά του Boltzmann kB 1.3807 × 10-23 J K-1 

Σταθερά του Plank 
h 
ħ=h/2π 

6.6261 × 10-34  J s 
1.0546 × 10-34 J s 

Φορτίο ηλεκτρονίου e 1.6 0219 ×  10-19 C 
Μάζα ηλεκτρονίου m0  ή m 9.1094 × 10-31 Κg 

Μάζα πρωτονίου Μp ή mp 1.6726 × 10-27 Kg 

Μάζα νετρονίου Mn ή mn 1.6749 × 10-27 Kg 

Μονάδα Ατοµικής Μάζας mu 1.6605 × 10-27 Kg 

Ακτίνα του Bohr 
a0 ή  αΒ=4πε0 
ħ

2/me2 5.2918 × 10-11 m 

Κλασσική ακτίνα ηλεκτρονίου 

2
2

2
0

1

4e B

e
r a

mc
α

πε
= ⋅ =

 

2.8179 × 10-15 m 

Μήκος κύµατος Compton 
ηλεκτρονίου 

λC=h/mc 2.4263 × 10-12 m 

Σταθερά λεπτής υφής 

2

0

1

4 2
Ce

c a

λ
α

πε π
Β

= ⋅ =

ℏ

 

1

137.036
 

Σταθερά Rydberg 

2 4

3
0

1

4 4

me
R

cπε π
∞

 
=  
  ℏ

 

1.0974 m-1 

Ενέργεια Rydberg RyE hcR
∞

=  13.066 eV 

Κβάντουµ µαγνητικής ροής 0 2h eΦ =  

2hc e  

2.0678 × 10-15 Wb 
2.0678 × 10-7 
cm2Gauss 

Μαγνητόνη του Bohr 2e mµ
Β
= ℏ  9.274 × 10-24 JT-1 

Πυρηνική µαγνητόνη του Bohr ( )pm Mµ µ
Ν Β
=  5.0508 × 10-27 JT-1 

 
Συντελεστές µετατροπής µονάδων : 
1 Å = 10-10 m 
 1 cal = 4.186 J 
1 eV = 1.6 x 10-19 J  
1 T = 104 Gauss 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ                                                                                                        ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ! 

 
 
Στο Εργαστήριο αυτό, στις Ασκήσεις της Πυρηνικής Φυσικής, χρησιµοποιούνται 

ραδιενεργά παρασκευάσµατα ως πηγές ιοντιζουσών ακτινοβολιών.  
 Αυτές οι ραδιενεργές πηγές είναι κατασκευασµένες για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς και είναι αρκετά ασθενείς για να προκαλέσουν βλάβες ακόµη και σε 
περίπτωση κακού χειρισµού. Εντούτοις είναι απαραίτητο να τηρούνται αυστηρά οι 
κανόνες χειρισµού των ραδιενεργών υλικών, όπως αυτοί έχουν θεσπιστεί από τη 
διεθνή επιστηµονική κοινότητα και τους οργανισµούς ραδιο- προστασίας.  
Να θυµόσαστε πάντοτε ότι ο χρυσός κανόνας σε σχέση µε τον χειρισµό 

ραδιενεργών πηγών είναι: 
� Κρατάµε την πηγή όσο το δυνατόν µακρύτερα από εµάς και 
� Εκτιθέµεθα στην πηγή για όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο ! 
Πιο αναλυτικά πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω κανόνες που εφαρµόζονται 

διεθνώς, σε όλα τα εργαστήρια που χρησιµοποιούν ραδιενεργές πηγές. 
1. Οι ραδιενεργές πηγές πρέπει πάντοτε να κρατούνται µε λαβίδες και ποτέ µε το 

χέρι. 
2. Οι πηγές δεν πρέπει ποτέ να έρχονται κοντά στα µάτια µας, να µην κρατάµε 

δηλ. µια πηγή κοντά στο µάτι για καλύτερη εξέταση ούτε να ευθυγραµµίζουµε το 
µάτι µας µε αυτή για λεπτοµερέστερη παρατήρηση. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, 
κάποιος δεν είναι σίγουρος για την ταυτότητα µιας πηγής, θα πρέπει να περιµένει, 
να ρωτάει, ή να χρησιµοποιεί µεγεθυντικό φακό για να παρατηρήσει τα στοιχεία της 
και πάνω από όλα, να µην την περιεργάζεται από πολύ κοντά. 

3. Όλες οι πηγές και οι θήκες τους θα πρέπει να έχουν καθαρές επιγραφές 
(ετικέτες) και όταν δεν χρησιµοποιούνται θα πρέπει να κλειδώνονται σε κατάλληλα 
µέρη. 

4. Η µετακίνηση ραδιενεργού υλικού (π.χ. από τη θέση φύλαξης στον πάγκο του 
εργαστηρίου) πρέπει να γίνεται µόνο από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου και 
πάντοτε µέσα σε µολύβδινες θήκες. 

5. ∆εν πρέπει να τρώµε, να πίνουµε ή να καπνίζουµε µέσα σε εργαστήριο που 
υπάρχουν οποιουδήποτε είδους ραδιενεργές πηγές. 

6. Μετά την ολοκλήρωση του πειράµατος, τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΑ 
ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
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ΓΕΝ ΙΚΗ  E I ΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡ ΙΟ  ΤΗΣ  ΠΥΡΗΝ ΙΚΗΣ  

ΦΥΣ ΙΚΗΣ  

 
 
Στην Γενική Εισαγωγή θα αναφερθούµε σε µερικά θέµατα που σχετίζονται µε την 
ραδιενέργεια και τις τεχνικές ανίχνευσης ακτινοβολιών. Η µελέτη της Εισαγωγής και 
της προτεινόµενης βιβλιογραφίας είναι απαραίτητη πριν από την εκτέλεση των 
σχετικών Ασκήσεων (της Πυρηνικής) και αποτελεί κοινό µέρος της θεωρίας τους. 
 
 
1 .   Γ ε ν ι κ έ ς  θ ε ω ρ η τ ι κ έ ς  γ ν ώ σ ε ι ς  

1.1 Ραδιενέργεια 
Ένας ραδιενεργός πυρήνας, όπως κάθε διεγερµένο σύστηµα, είναι ασταθής και µπορεί µε 
αυθόρµητη διάσπαση να µεταβεί σε σταθερή κατάσταση. Η διάσπαση αυτή µεταβάλλει την 
δοµή του πυρήνα και συνοδεύεται µε εκποµπή ενός φωτονίου ή σωµατιδίου µε µάζα, όπως 
είναι το ηλεκτρόνιο ή το σωµάτιο α. 
Πειραµατικά έχει βρεθεί ότι ο αριθµός dN των ραδιενεργών πυρήνων που διασπώνται σε 
χρονικό διάστηµα dt είναι: 
 dN N dtλ= − ⋅ ⋅  (I.1.1) 
 
 όπου: N ο αριθµός των πυρήνων που υπάρχουν αυτή τη χρονική στιγµή και  λ 
σταθερά  (σταθερά διάσπασης) που εξαρτάται µόνο από το είδος των διασπωµένων 
πυρήνων. (το σηµείο (-) στην εξ. (1) δείχνει ότι ο αριθµός των πυρήνων ελαττώνεται µε την 
πάροδο του χρόνου). 
Η εξ. (I.1.1) µπορεί να γραφεί:  

 
dN

N
dt

λ= − ⋅  (I.1.2) 

 
      
της οποίας το αριστερό µέλος (dN dt) που εκφράζει τον ρυθµό διασπάσεων, ονοµάζεται 
ενεργότητα (activity) και µετριέται σε διασπάσεις /sec. 
Μονάδα ενεργότητας: Μία συνηθισµένη µονάδα ενεργότητας είναι το Curie (Ci) : 
1 Ci = 3,7 x 1010  διασπάσεις / sec. Η µονάδα ενεργότητας στο σύστηµα S.I. είναι το 
Becquerel (Bq) : 1 Bq = 1 διάσπαση/sec. Έτσι, 1Ci = 3,7 x 1010  Bq 
Στην πράξη χρησιµοποιούνται πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια αυτής της µονάδας τα 
οποία αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ  Ι µαζί µε άλλες χρήσιµες πληροφορίες. 

1.2   Ελάττωση του αριθµού των ραδιενεργών πυρήνων µε το χρόνο 
 
     Αν N0 είναι ο αρχικός αριθµός των ραδιενεργών πυρήνων (δηλαδή οι ραδιενεργοί 
πυρήνες που υπάρχουν την χρονική στιγµή t = 0 ) τότε ο αριθµός N των πυρήνων που θα 
υπάρχει τη χρονική στιγµή t  θα προκύψει από την ολοκλήρωση της εξ.(I.1.2): 
 

0 00

ln
N t

N

dN N
dt t

N N
λ λ= − ⇒ = − ⇒∫ ∫  
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και αποδίδεται γραφικά από το σχήµα 1. 
 

 
Σχήµα 1. Γραφική παράσταση του νόµου των ραδιενεργών διασπάσεων. Με t1/2 
συµβολίζεται ο χρόνος υποδιπλασιασµού (ή χρόνος ηµισείας ζωής) 
 
 
 
 
 
Μέσος χρόνος ζωής (τ): 

Ορίζεται από τη σχέση:              

0

0

0

0

( )
N

N

t N dN

dN

τ =

∫

∫
 

Λύνοντας την εξ.(I.1.3) ως προς t προκύπτει 
0

1
( ) ln

N
t N

Nλ
= −  

Από τη λύση αυτού του ολοκληρώµατος προκύπτει τελικά ο µέσος χρόνος ζωής ως: 
    

 1
τ

λ
=  (I.1.4) 

(Είναι ο χρόνος µέσα στον οποίο το υλικό θα αποδιεγείρονταν πλήρως αν ο ρυθµός 
διασπάσεων ήταν πάντοτε ίσος µε αυτόν για t = 0.     
 
 
 
 
Χρόνος υποδιπλασιασµού ( 1 1

2 2
ηt ′ Τ ) 

0
tN N e λ−

=  Νόµος ραδιενεργών διασπάσεων                                     (I.1.3) 

χρόνος t 

N0 

 

 

 

 

 

 

N0/2 
 
 
 
N0/4 
 
N0/8 
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 Ονοµάζεται ο χρόνος µέσα στον οποίο ο αριθµός των υπαρχόντων ραδιενεργών 
πυρήνων γίνεται ο µισός του αρχικού N0. Ο χρόνος 1

2
t  προκύπτει από την εξ.(I.1.3) και 

βρίσκεται ίσος µε:   

              
1

2

ln 2
t

λ
=                          ή         

1
2

0.69
t

λ
=                                                     (I.1.5) 

     
Από τις (I.1.4) και (I.1.5) εύκολα προκύπτει  ότι η σχέση που συνδέει το 1

2
t  µε τον µέσο χρόνο 

ζωής τ είναι:      
 1

2
0.69t τ=  (I.1.6) 

                  

2. Στοιχειώδη σωµάτια 

2.1. Σωµάτια α  
 Τα σωµάτια α  είναι πυρήνες He, έχουν δηλ. φορτίο +2e και µαζικό αριθµό 4 
(συµβολισµός 4

2α ). Έτσι, θυγατρικός πυρήνας που προκύπτει µετά την εκποµπή ενός 

σωµατίου α , θα έχει ατοµικό αριθµό κατά δύο µονάδες µικρότερο του µητρικού και µαζικό 
αριθµό µικρότερο κατά 4 µονάδες: 
    4 4

2 2
A A
Z zX Y α

−

−

→ +     (I.1.7) 

 Όλα τα σωµάτια α  που εκπέµπονται από έναν ραδιενεργό πυρήνα έχουν την ίδια 
αρχική ταχύτητα, Κατά την κίνησή τους µέσα σε αέριο η ταχύτητα τους µειώνεται συνεχώς 
(αφού δηµιουργούν ιονισµό των µορίων του αερίου σε βάρος της κινητικής τους  
ενέργειας) µέχρις ότου να σταµατήσουν εντελώς. Το ολικό µήκος της τροχιάς που προκύπτει 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Μονάδες ραδιενέργειας και συνήθεις εφαρµογές 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
µε αυτό τον τρόπο ονοµάζεται εµβέλεια και εξαρτάται από την αρχική ταχύτητα του 
σωµατίου. Όπως φαίνεται και στο Σχ.2 όλα τα σωµάτια α  που εκπέµπονται από ένα 

Μονάδα Σύµβολο Μέγεθος 
Ρυθµός 

διασπάσεων Εφαρµογές 

curie Ci  
3,7x1010 
διασπ/sec 

πηγές για 
ραδιογραφήµατα 

millicurie mCi 10-3Ci 
3,7x107 
διασπ/sec 

Θεραπεία µε ράδιο ή 
άλλα ραδιενεργά 

ισότοπα. 

microcurie µCi 10-6Ci 
37.000 

διασπ/sec 

έρευνα και 
διαγνωστικές 

δοκιµές στην Πυρηνική 
Ιατρική 

picocurie pCi 10-12Ci 
2,2 

διασπ/min 

ποσότητα που 
µετριέται συνήθως σε 
δείγµατα αίµατος 

διαγνωστικών δοκιµών 
ή δείγµατα µόλυνσης 

περιβάλλοντος. 

kilocurie kCi 10+3Ci 
3,7x1013 

διασπ/sec 
Μονάδες  θεραπείας 

Kοβαλτίου 

megacurie MCi 106Ci 
3,7X1016 

διασπ/sec 

ραδιενέργεια 
παραγόµενη  σε 
πυρηνικούς 

αντιδραστήρες και σε 
πυρηνικές βόµβες. 
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συγκεκριµένο ραδιενεργό στοιχείο έχουν την ίδια εµβέλεια. 
H εµβέλεια των σωµατίων α µέσα στον ατµοσφαιρικό αέρα 
είναι µεταξύ 2 και 10 cm, ενώ µέσα σε στερεά υλικά είναι 
πάρα πολύ µικρή (π.χ. φύλλο Αργιλίου πάχους µερικών 
δεκάδων µικρών (µm) ανακόπτει εντελώς την κίνηση 
σωµατίων α). 

                                                                           

2.2  Σωµάτια β 

Τα σωµάτια β είναι ηλεκτρόνια (β −   
ή  1

0e) ή ποζιτρόνια  

( β + ή 0
1e− ) που εκπέµπονται από ραδιενεργούς πυρήνες δηλ. 

από πυρήνες που έχουν αριθµό πρωτονίων ή νετρονίων µεγαλύτερο από τον «κανονικό». 
 Με την εκποµπή ενός σωµατίου β προκύπτει πυρήνας (θυγατρικός πυρήνας) 
διαφορετικός από τον αρχικό (µητρικός πυρήνας) αφού ο ατοµικός του αριθµός 
µεταβάλλεται κατά +1 ή -1. Έτσι έχουµε: 
    
 1

A A
Z ZX Y β

−

+
→ +  (I.1.8) 

Παράδειγµα: η διάσπαση του Στροντίου (Sr) : 
    
 90 90 0

38 39 1Sr Y
−

→ +    (Y= Ύττριο) (I.1.9) 

  ή   
 1

A A
Z ZX Y β

+

−
→ +  (I.1.10) 

       
π.χ. η διάσπαση του Αζώτου: 
 13 13

7 6CΝ →  (I.1.11) 

 

Προέλευση των σωµατίων β:  
Τα σωµάτια β δεν προϋπάρχουν στον ραδιενεργό πυρήνα, αλλά παράγονται κατά τη στιγµή 
της διάσπασης.  Μια πρώτη άποψη για την εκποµπή των σωµατίων β δίνεται αν υποτεθεί ότι 
ένα νετρόνιο του πυρήνα (στην περίπτωση που ο πυρήνας είναι ραδιενεργός λόγω 
περίσσειας νετρονίων) αντί να αποβάλλεται από αυτόν µετατρέπεται σε πρωτόνιο σύµφωνα 
µε τη σχέση:   
 1 1

0 1n p→  (I.1.12) 

   
ή ότι (στην περίπτωση περίσσειας πρωτονίων) ένα πρωτόνιο µετατρέπεται σε νετρόνιο 
σύµφωνα µε τη σχέση:      
 1 1 0

1 0 1p n e
+

→ +  (I.1.13) 

    
Η άποψη όµως αυτή εγκαταλείφθηκε για δύο λόγους: 
(α)  Γιατί φαίνεται να παραβιάζεται η αρχή διατήρησης της ενέργειας. Όπως είναι 

γνωστό, από όµοιους µητρικούς πυρήνες προκύπτουν πάντα όµοιοι θυγατρικοί. 
Κατά συνέπεια, θα έπρεπε τα εκπεµπόµενα σωµάτια β να έχουν όλα ίσες κινητικές 
ενέργειες. Τα αποτελέσµατα όµως πειραµατικών µετρήσεων της ενέργειας 
σωµατίων β που προκύπτουν από την διάσπαση οµοίων πυρήνων, έδειξαν ότι τα 
σωµάτια β ακολουθούν κάποια ενεργειακή κατανοµή (Σχ.3). 

 
 
 
 

Σχήµα   2. Φωτογραφία τροχιών 
σωµατίων α µέσα σε θάλαµο 
Wilson 

Αριθµ. σωµατ β 

                                                                                              
                                                                    
              5       10        15        20        25          KeV               

Σχήµα 3. Ενεργειακή κατανοµή σωµατιδίων β 
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β)  Γιατί φαίνεται ότι παραβιάζεται και η διατήρηση της στροφορµής 

αφού το spin στο αριστερό σκέλος της (I.1.13) είναι 1/2 ενώ το δεξιό 

σκέλος είναι 1 ή 0 (1/2 ± 1/2) 
Την εξήγηση του φαινοµένου έδωσε ο Pauli το 1931 παραδεχόµενος ότι ταυτόχρονα µε την 
εκποµπή ενός σωµατίου β εκπέµπεται ένα ακόµη στοιχειώδες σωµάτιο το νετρίνο (ν ) ή 
αντινετρίνο (ν ).Τα σωµατίδια αυτά δεν έχουν φορτίο, έχουν µηδενική µάζα ηρεµίας, 
κινούνται µε την ταχύτητα του φωτός, µεταφέρουν ενέργεια και έχουν spin 1/2. 
 Έτσι µε βάση της παραδοχή του Pauli η διαδικασία εκποµπής β −  ή β + (εξ. (I.1.12) 
και (I.1.13)) θα είναι:     
 1 1

0 1n p β ν
−

→ + +  (I.1.14) 

και                                                       1 1
1 0p n β ν

+

→ + +                                               (I.1.15) 

       
Επίσης οι εξισώσεις (I.1.8) (I.1.9) (I.1.10) και (I.1.11) για να είναι σωστές και από άποψη 
ενέργειας πρέπει να συµπληρωθούν και να γίνουν αντίστοιχα:  
 90 90

1 38 39π.χ.   Sr Yβ ν β ν
Α Α − −

Ζ Ζ+
Χ → Υ + + → + +  (I.1.16) 

και         13 13
1 7 6π.χ.   Cβ ν β ν

Α Α + +

Ζ Ζ−
Χ → Υ + + Ν → + +          (I.1.17)

         
Κατά την εκδοχή του Pauli όταν το εκπεµπόµενο σωµάτιο β έχει µεγάλη ταχύτητα το 
νετρίνο έχει µικρή ενέργεια. Αντίστροφα όταν το σωµάτιο β έχει µικρή ταχύτητα, το νετρίνο 
θα έχει µεγάλη ενέργεια. Το άθροισµα των δύο ενεργειών Εβ +Εν είναι το ίδιο για όλες τις 
διασπάσεις και µάλιστα ίσο προς την ενέργεια  του πάνω ορίου του φάσµατος Εmax (Σχήµα.3) 
που είναι και η ενέργεια που πραγµατικά ελευθερώνεται σε κάθε διάσπαση β. 
 Το αντίστροφο της εκποµπής β είναι η ηλεκτρονική σύλληψη από ένα πυρήνα που 
γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία:      
 1 0 1

1 1 0P e n ν
−

+ → +  (I.1.18) 

 O πυρήνας που προκύπτει έχει ατοµικό αριθµό µικρότερο κατά µονάδα:  
   
 0

1 1
A A
Z Ze Y ν

− −

Χ + → +  (I.1.19) 

               
Απορρόφηση ακτινοβολίας β:  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα σωµάτια β που προέρχονται από τον ίδιο ραδιενεργό πυρήνα, 
εκπέµπονται µε διαφορετικές κινητικές ενέργειες, πράγµα που σηµαίνει ότι θα έχουν και 
διαφορετική διεισδυτικότητα µέσα στην ύλη. Αν λοιπόν µεταξύ ραδιενεργού πηγής και 
ανιχνευτή σωµατίων β (π.χ. Geiger Müller, βλέπε κατωτέρω) παρεµβάλλονται όλο και 
περισσότερα λεπτά φύλλα από ένα µέταλλο θα παρατηρείται όλο και µικρότερος αριθµός 
διερχοµένων σωµατίων β. 
 Αποδεικνύεται ότι ο αριθµός των διερχοµένων σωµατίων β µέσα από ένα υλικό 
ελαττώνεται εκθετικά µε το βάθος διείσδυσης  της ακτινοβολίας σύµφωνα µε τη σχέση:     
 0( ) xN x N e µ−

=  (I.1.20) 

 
όπου N0 ο αρχικός αριθµός των σωµατιδίων και µ συντελεστής που ονοµάζεται συντελεστής 
απορρόφησης που ορίζεται ως: nµ σ= ⋅  όπου σ η ενεργός διατοµή απορρόφησης (σε 
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cm2) και n η πυκνότητα σωµατίων (σωµάτια/cm3). Ο συντελεστής απορρόφησης εξαρτάται 
από το είδος των σωµατίων και το υλικό και έχει µονάδες αντιστρόφου µήκους (cm-1). 
 
Πάχος υποδιπλασιασµού ( 1 2x  ) 
 Ονοµάζεται το πάχος ενός στρώµατος του υλικού που ελαττώνει την ένταση της 
ακτινοβολίας (δηλ. τον αριθµό σωµατίων) στο µισό της αρχικής. Από την εξ. (I.1.20) 
προκύπτει µε απλούς υπολογισµούς ότι το πάχος υποδιπλασιασµού της ακτινοβολίας εντός 
ενός υλικού είναι: 
      

 1 2

ln 2 0.69
x

µ µ
= ≅  (I.1.21) 

Μέση ελεύθερη διαδροµή ( x  ) 
 Η µέση ελεύθερη διαδροµή των σωµατίων, δηλ. η µέση απόσταση που διανύει ένα σωµάτιο 
µέσα σε υλικό χωρίς να αντιδράσει (απορροφηθεί) ορίζεται από τη σχέση: 
      

 0

0

( )

( )

x dN x

x

dN x

∞

∞
=

∫

∫
 (I.1.22) 

όπου x είναι το βάθος διείσδυσης που υπολογίζεται από την εξ. (I.1.20). Από τον συνδυασµό 
των (I.1.20) και (I.1.22)  προκύπτει τελικά: 
      

 
1

x
µ
=  (I.1.23) 

   
Εµβέλεια R ενός σωµατίου  
Ορίζεται ως το ολικό µήκος που διανύει σωµάτιο δοθείσας ενέργειας µέσα σε ένα υλικό, 
µέχρι να ηρεµήσει (απορροφηθεί). Η εµβέλεια εξαρτάται από το είδος των σωµατίων, την 
ενέργεια τους και το απορροφόν υλικό. Μετριέται σε cm αλλά πολλές φορές 
χρησιµοποιείται και η µονάδα gr/cm2. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιούµε το R′  που είναι 
R R ρ′ = ⋅  (ρ η πυκνότητα του απορροφόντος υλικού) 
 
Η µέγιστη ενέργεια ( Em )  σωµατίων β

−   (δηλ. ηλεκτρονίων) είναι ίση µε την αρχική 
κινητική ενέργεια των σωµατίων και δίνεται σε MeV από τον εµπειρικό τύπο του Feather: 
      
 1,84 0,245mE R′= +  (I.1.24) 

       
όπου R R ρ′ = ⋅        (όπου ρ η πυκνότητα  εκφρασµένη σε gr/cm2) 
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2.3 Aκτίνες γ  
 

 Είναι ακτινοβολία ηλεκτροµαγνητικής φύσης µήκους κύµατος 35 10  -  0,1λ
−

= ⋅ Å. 
Είναι πολύ διεισδυτική ακτινοβολία και εξακολουθεί να προκαλεί ιονισµό ακόµη και όταν 
το ραδιενεργό παρασκεύασµα περιβάλλεται από µολύβδινα τοιχώµατα πάχους αρκετών cm. 
 H ακτινοβολία γ (ή ακτίνες γ, ή φωτόνια γ όπως συχνά ονοµάζεται) δεν είναι αυτό 
καθ΄ αυτό φαινόµενο πυρηνικής διάσπασης, αλλά φαινόµενο που προέρχεται από 
διεγερµένους θυγατρικούς πυρήνες που παράχθηκαν κατά προηγηθείσα διάσπαση (π.χ. 
µετά την εκποµπή σωµατίων β) και των οποίων τα συστατικά έχουν κινητική ενέργεια 
µεγαλύτερη από την κανονική. 
 Το φαινόµενο αυτό µπορούµε να το παρακολουθήσουµε στο Σχ.4 όπου δίπλα στις 
ενεργειακές στάθµες του µητρικού πυρήνα σχεδιάστηκαν και οι στάθµες του θυγατρικού 
πυρήνα. Η ενέργεια του εκπεµπόµενου σωµατίου β αντιστοιχεί στην διαφορά ύψους των δύο 
σταθµών ενέργειας (µητρικού-θυγατρικού) Ο θυγατρικός πυρήνας είναι διεγερµένος και 
µεταπίπτει στη θεµελιώδη κατάσταση εκπέµποντας φωτόνιο (ακτίνα γ) ενέργειας ίσης µε τη 
διαφορά ενέργειας των δύο σταθµών του θυγατρικού πυρήνα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

Σχήµα 4: Παραγωγή φωτονίου γ κατά την αποδιέγερση ραδιενεργού πυρήνα 
 

 Το λαµβανόµενο φάσµα των ακτίνων γ είναι γραµµικό αφού οι ενεργειακές στάθµες 
του πυρήνα είναι κβαντισµένες. 
 Ακτινοβολία γ παράγεται επίσης κατά την εξαΰλωση ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου 
(Σχ.5) ως εξής: 

Κατά την αλληλεπίδραση των δύο σωµατίων, β −  και β +   [ηλεκτρόνιο (ύλη)-ποζιτρόνιο 
(αντιϋλη)] αυτά εξαφανίζονται µετατρέποντας όλη τη µάζα τους σε ενέργεια που εκπέµπεται 
µε τη µορφή δύο φωτονίων (δύο ακτίνων γ) συνολικής ενέργειας: 
  22 2 1,02e eE E E E m c MeVβ β

+

= + = = =  

 

 
  

Σχήµα 5.     Εξαΰλωση ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου µε σύγχρονη παραγωγή δύο ακτίνων γ. 
 

            Μητρικός πυρήνας 
Θυγατρικός πυρήνας 

β 

Θεµελιώδης 

∆ιεγερµένη 

γ 
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Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι η συνολική ενέργεια των 1,02 MeV δεν είναι 
δυνατόν να εκπεµφθεί µε τη µορφή ενός µόνο φωτονίου, διότι τότε θα παραβιαζόταν 
η αρχή διατήρησης της ορµής του συστήµατος αφού κατά τη σύγκρουση η ορµή 
ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου είναι µηδέν ενώ η ορµή του ενός µόνο φωτονίου θα ήταν 
h f

c

⋅

. 

 

2.4 Ραδιενεργές πηγές 
 
Οι συνήθως χρησιµοποιούµενες «σφραγισµένες» ραδιενεργές πηγές είναι: 
Πηγές σωµατίων α: 241Am, 226Ra 
Πηγή σωµατίων β:    90Sr 
Πηγή σωµατίων γ:    60Co 
Πηγή Ποζιτρονίων:  22Να 

3. Aνιχνευτές 
∆ιατάξεις που χρησιµοποιούνται κατά τη διεξαγωγή πειραµάτων µε ραδιενεργά υλικά είναι 
κυρίως οι ανιχνευτές Geiger - Müller σε συνδυασµό µε ρυθµόµετρα ή απαριθµητές και οι 
ανιχνευτές σπινθηρισµών σε συνδυασµό µε φωτοπολλαπλασιαστή και σύστηµα διαφορικού 
διευκρινιστή PASCA [Preamplifier (προενισχυτή) - Amplifier (ενισχυτή) - Single Channel 
Analyser (Αναλυτή ενός καναλιού) ή µε όργανο MCA (Multi Channel Analyzer –Αναλυτής 
πολλαπλών καναλιών). 

3.1. Ανιχνευτές αερίου 

3.1.1  Περιγραφή- Αρχή λειτουργίας 
Οι ανιχνευτές αερίου εκµεταλλεύονται τον ιονισµό που παράγεται σε ένα αέριο κατά τη 
διέλευση φωτονίων ή φορτισµένων σωµατίων µέσα από αυτό. Έχουν συνήθως την µορφή 
µεταλλικού κυλίνδρου που περιέχει ένα αέριο, ενώ κατά τον άξονα του κυλίνδρου 
τοποθετείται ένα ηλεκτρόδιο. Τα τοιχώµατα του κυλίνδρου λειτουργούν σαν αρνητικό 
ηλεκτρόδιο, ενώ το θετικό δυναµικό V (δυναµικό πόλωσης) εφαρµόζεται, διαµέσου 
αντίστασης R, στο κεντρικό ηλεκτρόδιο (Σχ.6). 
 
 
                                                                                   
                                                                                                          
 
                                
                                                              
                                   
 
 
 
 

Σχήµα   6. Τυπική διάταξη ανιχνευτή αερίου. 
 
 

 Στο εµπρός µέρος του κυλίνδρου υπάρχει λεπτό παράθυρο εισόδου (συνήθως λεπτό 
φύλλο Μίκας). Ο κύλινδρος κλείνεται αεροστεγώς και γεµίζεται µε µίγµα δύο αερίων: Ένα 
αέριο πληρώσεως (Ne, He, Ar ή Kr) και ένα αέριο απόσβεσης (αέριο αλογόνου όπως Cl, Br ή 
αέριο οργανικής ένωσης όπως το ισοβουτάνιο). Η πίεση εντός του θαλάµου είναι µικρότερη 
της ατµοσφαιρικής, της τάξης 0.1 at. 

Θάλαµος ανιχνευτή αερίου 

Παλµός 
εξόδου 

παράθυρο 
C 

Ηλεκτρόδιο (άνοδος) 

V 
R 
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Όταν σωµατίδια α ή β εισέλθουν στον κύλινδρο του ανιχνευτή, ιονίζουν απ ευθείας το αέριο 
πλήρωσης. Αντίθετα, φωτόνια ακτίνων x ή γ ιονίζουν το αέριο έµµεσα, µέσω 
αλληλεπίδρασης µε το µέταλλο των τοιχωµάτων του κυλίνδρου µε φωτοηλεκτρικό 
φαινόµενο, σκέδαση Compton ή παραγωγή ζεύγους ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου. Ηλεκτρόνια 
που εξάγονται από το µέταλλο µε ένα τέτοιο µηχανισµό έχουν αρκετή ενέργεια για να 
προκαλέσουν τον ιονισµό του αερίου πλήρωσης. Απ ευθείας ιονισµός είναι πιθανόν να 
συµβεί µόνο για φωτόνια γ πολύ µικρής ενέργειας. 

Το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται λόγω της διαφοράς δυναµικού µεταξύ ανόδου και 
καθόδου προκαλεί κίνηση ηλεκτρονίων προς την άνοδο, ενώ τα θετικά φορτισµένα ιόντα 
κινούνται προς την κάθοδο. Καθώς τα ηλεκτρόνια του αρχικού ζεύγους, υπό την επίδραση 
του ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου

1 κινούνται προς το κεντρικό ηλεκτρόδιο της ανόδου 
αποκτούν περισσότερη ενέργεια και προκαλούν επί πλέον ζεύγη ιόντων στο αέριο. Με τον 
ίδιο µηχανισµό παράγονται συνεχώς περισσότερα ζεύγη ιόντων (φαινόµενο χιονοστιβάδας). 

Η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στην άνοδο (δηλαδή στο κεντρικό ηλεκτρόδιο), που 
εξαρτάται από την πίεση του αερίου και από το δυναµικό V, έχει σαν αποτέλεσµα µια πτώση 
τάσης στα άκρα της αντίστασης R. H στιγµιαία αυτή πτώση τάσης εµφανίζεται στην έξοδο 
σαν ηλεκτρικός παλµός, ο οποίος, µε κατάλληλη ενίσχυση και ηλεκτρονική επεξεργασία, 
µπορεί να καταγραφεί.  

Ο ρόλος του αερίου απόσβεσης είναι να δεσµεύει µερικά από τα παραγόµενα δευτερογενή 
ηλεκτρόνια, έτσι ώστε η χιονοστιβάδα να διακόπτεται γρήγορα και ο ανιχνευτής να είναι 
έτοιµος να καταµετρήσει το επόµενο φωτόνιο (ή σωµατίδιο) που εισέρχεται. 

Το ύψος του παλµού, πέρα από την γεωµετρία του θαλάµου, το είδος, την πίεση του 
χρησιµοποιούµενου αερίου και την τάση V, εξαρτάται και από τη φύση και από την ενέργεια 
της ιονίζουσας ακτινοβολίας (σωµάτια α ή β, ακτίνες γ κλπ.). Αυτό φαίνεται στο Σχ.8 όπου, 
η καµπύλη 1 δίνει τον αριθµό ζευγών ηλεκτρονίων-ιόντων που συλλέγονται σαν συνάρτηση 
του δυναµικού πόλωσης όταν ένα σωµάτιο β (ηλεκτρόνιο) διασχίζει τον ανιχνευτή και η 
καµπύλη 2 δίνει τα ίδια πράγµατα για ένα βαρύτερο σωµάτιο (σωµάτιο α).  

Όπως φαίνεται στο Σχ.7 η απόκριση του ανιχνευτή ως προς το δυναµικό πόλωσης 
µπορεί να διακριθεί σε τέσσαρες κυρίως χαρακτηριστικές περιοχές: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Σχήµα 7.  Καµπύλες απόκρισης ανιχνευτή αερίου 1. Σωµατίδια α και 2. Σωµατίδια β 

                                                           
1 Της τάξης 106 V/m 

                                  Περιοχή Geiger Müller 

Αναλογική 
περιοχή 

Περιοχή Geiger Müller 

Περιοχή 
ιονισµού 

V, volts 

           2 

Αριθµ. 
ιόντων 
 
(counts) 

        1 
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Ι. Περιοχή επανασύνδεσης (Recombination before collection): 
Σε αυτή την περιοχή το δυναµικό δεν επιτρέπει επιταχύνσεις των ηλεκτρονίων και των 
θετικών ιόντων προς τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια. Αποτέλεσµα είναι τα ζεύγη αυτών των 
ιόντων να παραµένουν για αρκετό χρόνο σε γειτνίαση και έτσι να βρίσκουν ευκαιρία για 
επανασύνδεση. Βέβαια, καθώς το δυναµικό αυξάνει, µεγαλύτερο ποσοστό ιόντων διαφεύγει 
την επανασύνδεση µε αντίστοιχη αύξηση του ύψους του παλµού που δίνει ο ανιχνευτής. 
 
ΙΙ. Περιοχή θαλάµου ιονισµού ή περιοχή κορεσµού (Ionization chamber):  
Σε αυτή την περιοχή του δυναµικού, το ηλεκτρικό πεδίο έχει γίνει αρκετά ισχυρό ώστε η 
επανασύνδεση των ιόντων να συµβαίνει µε πολύ µικρή πιθανότητα. Αποτέλεσµα είναι, όλα 
τα ιόντα που παράγονται κατά τη διέλευση ενός σωµατίου, να συλλέγονται από τα 
ηλεκτρόδια του ανιχνευτή. Το ύψος το παλµού σε αυτή την περιοχή είναι ανεξάρτητο της 
τάσης V και εξαρτάται αποκλειστικά από τη φύση και την κινητική ενέργεια του σωµατίου. 
 
ΙΙΙ. Αναλογική περιοχή ή περιοχή αναλογικού απαριθµητή (Proportional Counter): 
Σε αυτή την περιοχή του δυναµικού (δηλ. στην αρχή της περιοχής (ΙΙΙ) το ηλεκτρικό πεδίο 
είναι τόσο ισχυρό ώστε τα αρχικά παραγόµενα ηλεκτρόνια επιταχύνονται και προκαλούν 
δευτερογενή ιονισµό. Αποτέλεσµα είναι, το ολικό φορτίο που τελικά συλλέγεται να είναι 
µεγαλύτερο από αυτό που δηµιούργησε η διέλευση της ακτινοβολίας. Το ύψος του παλµού 
σε αυτή την περιοχή εξαρτάται από τη τάση V και την κινητική ενέργεια των σωµατίων που 
δηµιουργούν τον πρωτογενή ιονισµό. Ο ρυθµός των καταµετρήσεων αυξάνει σχεδόν 
εκθετικά µε την τάση. 
 
ΙV. Περιοχή περιορισµένης αναλογικότητας (Region of limited proportionality): 
Σε αυτή την περιοχή του δυναµικού (δηλ. προς το τέλος της περιοχής ΙΙΙ) η ποσοστιαία 
αύξηση του φορτίου που δηµιουργεί ο δευτερογενής ιονισµός εξαλείφει σταδιακά (µε την 
αύξηση του δυναµικού) την αναλογία µεταξύ ύψους παλµού και ενέργειας της ακτινοβολίας. 
Αποτέλεσµα είναι η εκκένωση που ξεκινάει µε περισσότερα αρχικά ηλεκτρόνια (καµπύλη 2) 
να επηρεάζεται γρηγορότερα από αυτήν που ξεκινάει µε λιγότερα πρωτογενή ηλεκτρόνια 
(καµπύλη 1), έτσι ώστε και οι δύο καµπύλες να πλησιάζουν η µια την άλλη και να 
συµπίπτουν τελικά µετά από κάποια τιµή τάσης. 
 
V. Περιοχή ή επίπεδο Geiger-Müler (Geiger-Müller Counter): 
Σε αυτή την περιοχή του δυναµικού και για περιορισµένο εύρος δυναµικού ο δευτερογενής 
ιονισµός είναι αρκετά ισχυρός ώστε το ύψος του παλµού να είναι ανεξάρτητο από την 
ποσότητα του πρωτογενούς φορτίου που δηµιούργησε η διέλευση της ακτινοβολίας. 
Αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία ισχυρού παλµού του ίδιου πάντοτε ύψους για οποιοδήποτε 
διερχόµενο σωµάτιο (α,β, κ.λ.π.) οποιασδήποτε κινητικής ενέργειας. 
Αυτή η χαρακτηριστική ιδιότητα κάνει τον ανιχνευτή GM ακατάλληλο για εφαρµογές όπου 
απαιτείται ενεργειακή διάκριση µεταξύ των ακτινοβολιών που ανιχνεύονται, όταν δηλαδή 
γίνεται φασµατοσκοπική ανάλυση των ακτινοβολιών. 
 

3.1.2 Απαριθµητής Geiger-Müller (G/M) 
 
Κατασκευάζεται µε κατάλληλη γεωµετρία ώστε η απόκρισή του να είναι σηµαντική µόνο 
στην περιοχή V του σχήµατος 7. Η τυπική απόκριση ενός απαριθµητή G/M δίνεται στη 
γραφική παράσταση του Σχ.8. Απαρίθµηση σωµατίων αρχίζει από µια τιµή του δυναµικού  
που συνήθως αναφέρεται ως κατώφλι του ανιχνευτή και στη συνέχεια παραµένει σε 
ορισµένη περιοχή τάσεων. 
Η περιοχή αυτή είναι γνωστή ως οροπέδιο ή επίπεδο G/M  και για έναν καλό απαριθµητή η 
κλίση της δεν ξεπερνάει το 1% ανά 100V. Για τάσεις µεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν 
στο δεξιό άκρο του οροπεδίου, ο G/M oδηγείται σε συνεχείς εκκενώσεις µεταξύ καθόδου και 
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ανόδου µε πιθανή την καταστροφή του. 
 

 
 
 

Σχήµα   8. Τυπική απόκριση ανιχνευτή G/M σαν συνάρτηση του δυναµικού πόλωσης 
 
Ο σωλήνας του G/M έχει σχήµα κυλινδρικό διαµέτρου 2-4 cm, µήκους 6-12 cm και 
συνδέεται µε ένα τροφοδοτικό ψηλής τάσης και ένα καταµετρητή παλµών (Σχ.9α). 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Σχήµα 9. ( α ) : Τυπικοί θάλαµοι ανιχνευτών Geiger-Müller 
               ( β ) : Ηλεκτρικό πεδίο στο σωλήνα G/M 
 
Kατά µήκος του άξονα του κυλίνδρου υπάρχει λεπτό ηλεκτρόδιο που λειτουργεί σαν 
άνοδος, όπως περιγράψαµε ανωτέρω. Το τοίχωµα µπορεί να κατασκευαστεί από πολλά 
διαφορετικά υλικά, αρκεί η εσωτερική επιφάνεια να είναι αγώγιµη. Στον σωλήνα του G/M 
το µίγµα του αερίου πληρώσεως και του αερίου απόσβεσης είναι συνήθως Ne /Br2  

Το ηλεκτρικό πεδίο που δηµιουργείται στον σωλήνα µε την εφαρµογή του δυναµικού 
πόλωσης έχει τη µορφή του Σχ.9β. Το ηλεκτρικό πεδίο είναι ισχυρότερο στο κέντρο του 
σωλήνα (µεγαλύτερη πυκνότητα δυναµικών γραµµών) απ’ ότι είναι στο τοίχωµα, µε 
αποτέλεσµα τα πρωτογενή ηλεκτρόνια επιταχυνόµενα προς το κεντρικό ηλεκτρόδιο να 
δηµιουργούν εύκολα και γρήγορα δευτερογενή ηλεκτρόνια για να αναπτυχθεί τελικά µέσα  

(α) 

(β) 

1000                       1100                        1200                        1300                    1400 

        V 

      4000 
 
 
 
      3000 
 
counts/min 
 
      2000 
 
 
 
      1000   
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σε λίγα µsec αυτοτελής εκκένωση (ηλεκτρικός παλµός). 
Η εκκένωση αυτή όµως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πρέπει γρήγορα να «σβήσει» και 
ο G/M να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση για να µπορεί να καταγράψει τη διέλευση 
νέου φορτισµένου δωµατίου (δηλ. να δώσει νέο παλµό). Το «σβήσιµο» της εκκένωσης στον 
GM επιτυγχάνεται διαµέσου του εξωτερικού κυκλώµατος (π.χ. µε την αντίσταση R του Σχ.6 
που εισάγει µια τέτοια πτώση τάσης ώστε η εκκένωση να σβήνει µόνη της) σε συνδυασµό µε 
το αέριο απόσβεσης. 
Όπως όλοι οι ανιχνευτές αερίου, ο G/M είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και για ανίχνευση 
ακτίνων γ αλλά η απόδοσή του (βλέπε επόµενη παράγραφο) θα είναι περιορισµένη. Οι 
ακτίνες γ που δεν αντιδρούν µε τα τοιχώµατα διαφεύγουν από τον σωλήνα χωρίς να 
καταµετρηθούν. 
 

3.1.3 Απόδοση ανιχνευτή  
 Ως απόδοση (Α) ανιχνευτή ορίζεται ο λόγος του αριθµού των καταµετρούµενων από 
τον ανιχνευτή σωµατίων N, σε ένα χρονικό διάστηµα, προς τον αριθµό των εισερχοµένων 
σωµατίων στον ανιχνευτή N’, στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Είναι δηλ.   
   

 NA N=
′
 (I.1.25) 

όπου N  ο ρυθµός των καταµετρούµενων σωµατίων (π.χ. σωµάτια/min) και N′ ο ρυθµός των 
εισερχοµένων σωµατίων. 
Με την προϋπόθεση ότι η κατανοµή της ακτινοβολίας της πηγής στο χώρο είναι οµοιόµορφη 
και η πηγή απέχει απόσταση r >> R από τον G/M (R = ακτίνα παραθύρου G/M), ο ρυθµός 
των εισερχοµένων σωµατίων ( N′ ) υπολογίζεται µε βάση το σχ.10 και είναι:   

 
2

02

R
N N

r
 

′ =  
 

 (I.1.26) 

όπου 0N  ο ολικός ρυθµός των εκπεµπόµενων σωµατίων από την πηγή (δηλ. τα σωµάτια που 

εκπέµπονται στη στερεά γωνία 4π). 
 

 
Σχήµα 10. Υπολογισµός του N′  δηλαδή των σωµατίων που περιέχονται στη στερεά γωνία 

φ και εισέρχονται από το παράθυρο του G/M 
 
H παραπάνω σχέση ισχύει µε την προϋπόθεση ότι η πηγή είναι σηµειακή σε σχέση µε 
το παράθυρο του G/M και ότι η απορρόφηση της ακτινοβολίας στο περίβληµα της 

απαριθµητής πηγή 

στερεά γωνία φ 

S=πR2 (επιφάνεια παραθ. G/M) 
 

R 
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πηγής, στο παράθυρο του ανιχνευτή και στο ενδιάµεσο διάστηµα πηγής-παραθύρου 
είναι αµελητέα. 
 

3.2. Ανιχνευτής σπινθηρισµών 
 
Στο Σχήµα 11 παρουσιάζονται λυχνίες σύγχρονων ανιχνευτών σπινθηρισµών. 
Στο αριστερό µέρος της διάταξης βρίσκεται ο σπινθηριστής δηλ. το υλικό στο οποίο 
δηµιουργούνται σπινθηρισµοί κάθε φορά που περνάει από αυτόν ένα σωµάτιο ιονίζουσας 
ακτινοβολίας. 
Ο σπινθηριστής είναι οπτικά συνδεδεµένος µε τον φωτο-πολλαπλασιαστή ο οποίος 
µετατρέπει το φως (σπινθηρισµό) σε ηλεκτρικό παλµό ύψους ανάλογου προς την ένταση του 
σπινθηρισµού. Η ένταση αυτή βέβαια είναι ανάλογη προς την ολική ενέργεια που εναπόθεσε 
το σωµάτιο στο υλικό του σπινθηριστή. 
 Η όλη διεργασία της ανίχνευσης του σωµατίου διακρίνεται σε τρία στάδια: 
 
1.  Στη δηµιουργία του φωτεινού παλµού στο υλικό του σπινθηριστή. 
2. Στη µετατροπή του σπινθήρα σε φωτοηλεκτρόνια στην κάθοδο του 

φωτοπολλαπλασιαστή και  
3. Στον πολλαπλασιασµό των ηλεκτρονίων και στη δηµιουργία µετρήσιµου ηλεκτρικού 

παλµού για περαιτέρω ενίσχυση, διαµόρφωση και ανάλυση. 
 
Σαν σπινθηριστές χρησιµοποιούνται: 
(α) Κρυσταλλικά οργανικά υλικά όπως το ανθρακένιο ή το στιλβένιο. 
(β)  ∆ιαλύµατα οργανικών ουσιών όπως το terphenyl διαλυµένο σε στιλβένιο. 
(γ)  Ανόργανα άλατα όπως NaI ή CsI ενεργοποιηµένα µε µικρές ποσότητες προσµίξεων 

όπως το θάλιο (Tl) σε αναλογία 1:1000 σχηµατίζοντας έτσι κρύσταλλο ΝaI (Tl) ή 
CsI (Tl). 

 

 
 
Σχήµα 11. Τυπικές λυχνίες σπινθηριστών NaI(Tl) 
 
 Για ακτίνες γ ενέργειας µεταξύ 50 KeV και µερικές δεκάδες MeV ο κρύσταλλος 
Ιωδιούχου νατρίου µε προσµίξεις θαλίου NaI (Tl) παρουσιάζει τις καλύτερες ιδιότητες και 
σήµερα έχει σχεδόν εκτοπίσει κάθε άλλο υλικό κατασκευής σπινθηριστή (από τέτοιο 
κρύσταλλο αποτελείται και ο χρησιµοποιούµενος στο πείραµά µας σπινθηριστής). 
 Ο σπινθηριστής συνδέεται οπτικά µε τον φωτοπολλαπλασιαστή διαµέσου ειδικού 
λαδιού (ώστε να ελαττωθούν οι επιφάνειες όπου θα µπορούσε να µεταβληθεί ο δείκτης 
διάθλασης και να έχουµε κατά συνέπεια ανάκλαση), ή «διαµέσου φωταγωγού» δηλ. 
διαφανούς υλικού µεγάλου δείκτη διάθλασης που παγιδεύει το φως λόγω ολικής ανάκλασης 
και το οδηγεί στον φωτοπολλαπλασιαστή. 
 Επίσης επειδή οι σπινθηρισµοί είναι πάρα πολύ ασθενείς πρέπει οι απώλειες φωτός 
να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες. Αυτό εξασφαλίζεται αν περιβληθεί ο σπινθηριστής µε 
υλικό µεγάλης ανακλαστικότητας ώστε όλο σχεδόν το φως του να συλλέγεται από τη 
φωτοκάθοδο του φωτοπολλαπλασιαστή. 
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 Όπως φαίνεται διαγραµµατικά στο σχ.12 φωτόνια του σπινθηρισµού 
προσπίπτουν στη φωτοκάθοδο και προκαλούν την εκποµπή ηλεκτρονίων. Ως υλικό 
της καθόδου του φωτοπολλαπλασιαστή επιλέγεται µέταλλο µε µικρό έργο εξαγωγής 
(µίγµα καισίου Cs-αντιµονίου Sb). Πρέπει να σηµειώσουµε επίσης ότι τόσο ο 
σπινθηριστής όσο και ο φωτοπολλαπλασιαστής είναι απαραίτητο να βρίσκονται 
προστατευµένα από κάθε ξένη φωτεινή επίδραση. 

 

Σχήµα   12.   Αρχή λειτουργίας φωτοπολλαπλασιαστή 
 

Τα φωτόνια που εκπέµπονται τελικά από τον σπινθηριστή κτυπούν πάνω στη 
φωτοευαίσθητη κάθοδο (Cs-Sb) και «εξάγουν» από αυτήν ηλεκτρόνια µε τη βοήθεια του 
φωτοηλεκτρικού φαινοµένου. Ο σωλήνας του φωτοπολλαπλασιαστή έχει συνήθως 10-12 
ηλεκτρόδια που ονοµάζονται δύνοδοι (βοηθητικές άνοδοι) και έχουν διαδοχικά ψηλότερο 
δυναµικό η κάθε µία σε σχέση µε την προηγούµενη (συνήθως κατά 100V ή 200V). 
Τα φωτοηλεκτρόνια επιταχυνόµενα από το ηλεκτρικό πεδίο µεταξύ καθόδου και πρώτης 
δυνόδου, κτυπούν την δύνοδο µε αποτέλεσµα να µεταφέρουν αρκετή από την ενέργειά τους 
στα ηλεκτρόνια της δυνόδου και να «εξάγουν» µερικά από αυτά (συνήθως µέχρι 10 
δευτερογενή ηλεκτρόνια «εξάγονται» από κάθε ένα ηλεκτρόνιο που χτυπάει την δύνοδο). 
Αυτά τα δευτερογενή ηλεκτρόνια επιταχύνονται από το ηλεκτρικό πεδίο προς την δεύτερη 
δύνοδο, η πορεία επαναλαµβάνεται και το ρεύµα των ηλεκτρονίων διαρκώς ενισχύεται. Με 
αυτόν τον τρόπο, ο παλµός στην άνοδο, δηλ. το ρεύµα εξόδου, µπορεί να γίνει µέχρι και 106 
φορές µεγαλύτερο από το ρεύµα που εκπέµπει αρχικά η κάθοδος. 
Ο αριθµός των ηλεκτρονίων που φτάνουν στην άνοδο, για κάθε φωτοηλεκτρόνιο που 
εκπέµπεται από την κάθοδο, εξαρτάται από τον αριθµό των δυνόδων και τον µέσο αριθµό 
δευτερογενών ηλεκτρονίων που παράγονται για καθένα από τα ηλεκτρόνια που συγκρούεται 
στην δύνοδο. Έτσι αν υπάρχουν n δύνοδοι και κατά µέσο όρο παράγονται R ηλεκτρόνια από 
κάθε σύγκρουση ηλεκτρονίου-δυνόδου, τότε ο ολικός αριθµός ηλεκτρονίων που φτάνουν 
στην άνοδο είναι Rn  

ηλεκτρόνια για κάθε αρχικό αρχικό ηλεκτρόνιο που έφυγε από την 
φωτοευαίσθητη κάθοδο και αποτελεί την ενίσχυση του φωτοπολλαπλασιαστή. 
 Αν τα αρχικά ηλεκτρόνια είναι Τ, τότε ο τελικός αριθµός ηλεκτρονίων στην άνοδο 
θα είναι Τ Rn. 
 
 
3.3 Ολοκληρωτικός διευκρινιστής  
 
Ο ολοκληρωτικός διευκρινιστής είναι ένα κύκλωµα που παράγει στην έξοδό του έναν 
τετραγωνικό παλµό σταθερού ύψους όταν εµφανίζεται στην είσοδό του φυσικός παλµός 
ύψους µεγαλύτερου από κάποιο προκαθορισµένο ύψος (τάση) που ονοµάζεται κατώφλι. 

φωτοστεγές 
περίβληµα 

 
δύνοδοι 

φωτόνια 

Παράθυρο 
βηρυλλίου δευτερογενή ηλεκτρόνια φωτοηλεκτρόνια 

 
φωτοκάθοδος 

 

Κρύσταλλος NaI(Tl) 

ακροδέκτες 
ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας 

Σήµα εξόδου 
(άνοδος) 
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Η χρονική διάρκεια του τετραγωνικού παλµού εξαρτάται από το µέρος του φυσικού παλµού 
που ξεπερνάει το κατώφλι (σχ.13) 
 Φυσικοί παλµοί ύψους µικρότερου από την τάση κατωφλίου «συµπιέζονται» και δεν 
καταµετρούνται. 
                                                                                                    Είσοδος Ολοκλ.∆ιευκριν. 
 
              
         
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  

Σχήµα 13.      Αρχή λειτουργίας Ολοκληρωτικού ∆ιευκρινιστή 
Άνω : Παλµοί εισόδου 
Κάτω: παλµοί εξόδου 

 
∆ιαφορικός διευκρινιστής µιας διώρυγας (SCA) είναι ένα κύκλωµα που αποτελείται από 
δύο ολοκληρωτικούς διευκρινιστές και από ένα απλό ψηφιακό λογικό κύκλωµα που 
συλλέγει τους παλµούς (Σχ.14). 
 
 
  
 
                                                                                 
                                                                                          
    
                                                                                              
 
 

 
 

Σχήµα   14. ∆ιαφορικός διευκρινιστής µιας διώρυγας. 
 

Το κατώφλι του Α είναι πάντοτε ψηλότερα από το κατώφλι του Β κατά µια τάση ∆Vc που 
ονοµάζεται πλάτος παραθύρου του διευκρινιστή. 
 Αν ένα σήµα στην είσοδο περάσει δια µέσου του Β που έχει κατώφλι Vc, αλλά όχι 
διαµέσου του Α που έχει κατώφλι Vc + ∆Vc, τότε ένας τετραγωνικός παλµός παράγεται 
στην έξοδο. (σχ.15). 
 
 

   Ολοκλ. ∆ιευκρ. 
            
              Α 

Λογικό κύκλωµα 
Συλλογής παλµών 

   Ολοκλ. ∆ιευκρ. 
 
              Β 

Eίσοδος 

Ρύθµιση Ε και ∆Ε 

V 

V 

t 

t 
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 Σχήµα   15. Αρχή λειτουργίας ∆ιαφορικού ∆ιευκρινιστή 
Άνω : Παλµοί εισόδου 
Κάτω: παλµοί εξόδου 

 
 
 
Τόσο το Vc όσο και το ∆Vc µπορούν εύκολα να ρυθµίζονται και έτσι, παίρνοντας µια 
απαρίθµηση για κάθε ρυθµιζόµενο Vc (το ∆Vc διατηρείται σταθερό) είναι δυνατόν να 
«σαρώσουµε» και να καταγράψουµε όλο το φάσµα. 
 Η τάση Vc oνοµάζεται κατώτερη στάθµη ή κατώφλι (Lower Level) του διαφορικού 
διευκρινιστή και η τάση ∆Vc παράθυρο (Window). 
Παλµοί ύψους µικρότερου του Vc ή µεγαλύτερου του Vc + ∆Vc  δεν καταµετρούνται. 
 Ο διαφορικός διευκρινιστής χρησιµοποιείται για τη λήψη ενεργειακού φάσµατος 
ραδιενεργού πηγής. Είναι προφανές ότι όσο στενότερο είναι το πλάτος του παραθύρου τόσο 
ακριβέστερο είναι το λαµβανόµενο ενεργειακό φάσµα. 
 
 

t 

VC 

VC+∆VC 

V 

t 

V 
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Μ Ε Λ Ε Τ Η  Τ Η Σ  Π Ε Ρ Ι Θ Λ Α Σ Η Σ  ∆ Ε Σ Μ Η Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Ω Ν  

 

Θέµα: 

Στην άσκηση αυτή θα διαπιστωθεί η κυµατική φύση των ηλεκτρονίων πραγµατοποιώντας 

περίθλαση δέσµης ηλεκτρονίων σε πλέγµα πολυκρυσταλλικού Γραφίτη και θα επιβεβαιωθεί 

πειραµατικά η σχέση de Broglie.  Παρατηρώντας τους κροσσούς συµβολής θα εξαχθούν 

πληροφορίες δοµής για το υλικό αυτό.  

 

  

ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Η ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ 

 

Όπως είναι γνωστό από τις αρχές του 20ου αιώνα, το φώς διαθέτει τόσο κυµατικές όσο 

και σωµατιδιακές ιδιότητες. Το µήκος κύµατος λ και η ορµή p συνδέονται µε τη γνωστή 

σχέση 
h

p
λ
= , όπου h η σταθερά του Planck. Στον de Broglie οφείλεται η επέκταση 

αυτής της περιγραφής και στα τότε γνωστά σωµατίδια, δηλαδή η διατύπωση ότι:                      

Σε οποιοδήποτε σωµατίδιο κινούµενο µε ταχύτητα υ και ορµή p, αντιστοιχεί  ένα κύµα 

µε 
h

p
λ = , που είναι γνωστό ως µήκος κύµατος de Broglie.  Εύκολα εποµένως προκύπτει 

και η σχέση του λ µε την κινητική ενέργεια Ε του σωµατιδίου: 

                                            
2

h

mE
λ =                                                                         (1.1) 

Για ένα κινούµενο σωµατίδιο λοιπόν, όπως το ηλεκτρόνιο, το µήκος κύµατος de Broglie 

θα είναι αντιστρόφως ανάλογο της κινητικής του ενέργειας. 

ΑΣΚΗΣΗ  1  
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Είναι όµως επίσης γνωστό ότι ένα φορτισµένο σωµατίδιο όπως το ηλεκτρόνιο, 

επιταχυνόµενο από δυναµικό U αποκτά κινητική ενέργεια E eU= , όπου e το φορτίο του 

ηλεκτρονίου. Από τη σχέση (1.1) προκύπτει ότι το µήκος κύµατος de Broglie θα είναι:             

                                    
2 e

h

m eU
λ =                                                                             (1.2) 

Αν στη σχέση αυτή αντικαταστήσουµε τις τιµές για τη µάζα και το φορτίο του 

ηλεκτρονίου και τη σταθερά  Planck (me = 9,1·10-31 kg, e = 1,6·10-19 C, h = 6,6·10-34 Js), 

τότε, για ένα δυναµικό U = 100V,  προκύπτει µήκος κύµατος λ= 120 pm =1.2 Ǻ 1. 

Εύκολα αποδεικνύεται ότι η σχέση (1.2) µπορεί να γραφεί έτσι ώστε να δίνει το µήκος 

κύµατος σε Ǻ, όταν η ενέργεια εκφράζεται σε eV: 

                                        λ(Ǻ)
)(

12

eVE
≅                                                                 (1.2α) 

Επειδή οι αποστάσεις µεταξύ των ατόµων µέσα σε ένα στερεό υλικό είναι της τάξης 

µεγέθους των Å, προκύπτει ότι µια τέτοια δέσµη ηλεκτρονίων είναι κατάλληλη για την 

πραγµατοποίηση πειραµάτων σκέδασης σε στερεά και παρατήρησης φαινοµένων 

συµβολής2. 

Να σηµειωθεί ακόµα ότι αν το δυναµικό επιτάχυνσης είναι αρκετά υψηλό, τότε η 

ταχύτητα που αποκτούν τα ηλεκτρόνια είναι αρκετά µεγάλη (σηµαντικό ποσοστό της 

ταχύτητας του φωτός). Σε αυτή την περίπτωση η σχέση 1.2 χρειάζεται σχετικιστική 

διόρθωση: 

                             

2

1

2
1

2
e

e

h

m eU eU

m c

λ =

+

                                                                (1.3) 

 

Για παράδειγµα, για δυναµικό 10 kV, η ταχύτητα των ηλεκτρονίων είναι ίση µε το 20% 

της ταχύτητας του φωτός c, το µήκος κύµατος της δέσµης ηλεκτρονίων προκύπτει ίσο µε 

                                            
1 1 pm= 10-12m ή 10-2Ǻ 
2 Το 1926 οι C. J. Davisson και L. H. Germer έδειξαν ότι µε δέσµη ταχέων ηλεκτρονίων είναι δυνατόν να 
παρατηρηθούν φαινόµενα συµβολής κατά τη διέλευσή της από λεπτό κρυσταλλικό υλικό. Ο Davisson 
έλαβε το βραβείο Nobel το 1937 για τις σχετικές του έρευνες. 
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12.3 pm, ενώ σε δυναµικό επιτάχυνσης 200 kV η ταχύτητα των ηλεκτρονίων είναι το 

70% της c και το µήκος κύµατος από την (1.3) προκύπτει ίσο µε 2.5 pm. 

 

 

2. ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑ - ΣΥΝΘΗΚΗ BRAGG 

Ένα κρυσταλλικό υλικό χαρακτηρίζεται από µια κανονικά επαναλαµβανόµενη  διάταξη 

των ατόµων του στο χώρο στην οποία  διακρίνονταιορισµένες συµµετρίες. Έτσι για 

παράδειγµα, στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται ένα ορθογώνιο πλέγµα σε δύο διαστάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.: Συµβολή ακτίνων µετά την σκέδαση σε πλεγµατικά επίπεδα 

Τα άτοµα, τοποθετηµένα στις κορυφές της τετραγωνικής κυψελίδας, παρατηρούµε ότι 

βρίσκονται επίσης πάνω σε παράλληλα και ισαπέχοντα επίπεδα που ονοµάζονται 

οικογένεια δικτυωτών επιπέδων. Ας θεωρήσουµε τώρα ότι, µονοχρωµατική δέσµη 

ηλεκτρονίων µήκους κύµατος λ προσπίπει υπό γωνία θ σε οικογένεια δικτυωτών 

επιπέδων του υλικού, που απέχουν κατά d. (Σχήµα 1). Οι ακτίνες που σκεδάζονται σε 

διαδοχικά επίπεδα, εξέρχονται από το υλικό έχοντας διαφορα δρόµου ίση µε 

2 sinS d θ∆ = . Προκειµένου το αποτέλεσµα να είναι ενισχυτική συµβολή, πρέπει αυτή η 

διαφορά δρόµου να ισούται µε ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος της δέσµης, 

δηλαδή να εκπληρούται η σχέση:  

 

2θ 
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                                      2 sind nθ λ= ⋅                                                                 1.4 

που είναι γνωστή ως συνθήκη Bragg (όπου το n = 1, 2,3,…δίνει την τάξη της 

ανάκλασης). Όταν εκπληρούται αυτή η σχέση παρατηρείται έντονη ανάκλαση, που όπως 

προκύπτει από το Σχήµα 1, βρίσκεται σε γωνία 2θ σε σχέση µε τη διεύθυνση της 

προσπίπτουσας δέσµης. 

Μέσα σε ένα πολυκρυσταλλικό υλικό υπάρχουν περιοχές µε τα άτοµα διατεταγµένα στο 

ίδιο πλέγµα (π.χ. στο ίδιο κυβικό πλέγµα του Σχήµατος 1) αλλά µε διαφορετικό 

προσανατολισµό. Αν το δείγµα και η δέσµη είναι σταθερά στο χώρο, η ενισχυτική 

συµβολή συµβαίνει µετά από ανάκλαση µόνον σε επίπεδα που βρίσκονται υπό γωνία θ 

ως προς τη δέσµη. Αν όµως το δείγµα (ή η δέσµη) περιστέφονται, τότε θα προκύπτει 

ισχυρή ανάκλαση από τα επίπεδα που κάθε στιγµή θα έρχονται σε γωνία θ ως προς τη 

προσπίπτουσα δέσµη, αφού για αυτά θα εκπληρούται η σχέση 1.4.  

Όµως, ακόµα και στην περίπτωση ακίνητου δείγµατος και δέσµης λαµβάνονται 

ανακλάσεις και από άλλα επίπεδα.  

 

Σχήµα 2. Ορθογώνιο πλέγµα (σε δύο διαστάσεις). ∆ιακρίνονται οικογένειες δικτυωτών επιπέδων 
και οι αντίστοιχοι δείκτες Miller3. Τα επίπεδα µε µικρότερους δείκτες απέχουν µεγαλύτερες 
αποστάσεις και έχουν µεγαλύτερη πυκνότητα  σηµείων. 

 

                                            
3 Οι δείκτες Miller είναι χαρακτηριστικοί της οικογένειας δυκτυωτών επιπέδων. Είναι τα αντίστροφα των 
κλασµατικων λόγων όπου τα επίπεδα τέµνουν τους κρυσταλλογραφικούς άξονες. 
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Στο ορθογώνιο πλέγµα του Σχήµατος 2 για παράδειγµα, παρατηρούµε ότι εκτός των 

δικτυωτών επιπέδων που συµπίπτουν µε τις έδρες της κυψελίδας και απέχουν κατά το 

µέτρο των θεµελιωδών διανυσµάτων α και  β (τα οριζόντια και τα κάθετα στο σχήµα), 

υπάρχουν και άλλες οικογένειες επιπέδων, π.χ. κατά τις διαγωνίους της, µε  µικρότερες 

αποστάσεις µεταξύ τους. Έτσι θα προκύπτουν και ανακλάσεις και από τα επίπεδα εκείνα 

όπου η γωνία θ και η απόσταση d εκπληρούν τη συνθήκη του Bragg. Προφανώς, αφού η 

απόσταση µεταξύ των επιπέδων είναι διαφορετική για κάθε οικογένεια επιπέδων, και η 

διεύθυνση της ανακλώµενης θα είναι διαφορετική.  

Ανάλογη είναι η περίπτωση περίθλασης ακτίνων Χ σε ακτινογράφηµα Debye-Scherrer. 

Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται το εξαγωνικό πλέγµα και σηµειώνονται επίσης µερικές 

χαρακτηριστικές αποστάσεις µεταξύ οικογενειών δικτυωτών επιπέδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3: Οικογένειες δικτυωτών επιπέδων σε διδιάστατο εξαγωνικό πλέγµα. 
Οι σηµειούµενες αποστάσεις είναι:   d1=213 pm,  d2=123 pm, d3=80.5 pm,   
d4=59.1 pm, d5=46.5 pm 
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3. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ 

Ο Γραφίτης που χρησιµοποιείται εδώ σαν σκεδαστής των ηλεκτρονίων, είναι µία από τις 

αλλοτροπικές µορφές του Άνθρακα. Τα άτοµα του Άνθρακα διατάσσονται σε επίπεδα 

στρώµατα και σε κάθε στρώµα σχηµατίζουν κανονικά εξάγωνα (Σχήµα 4(α)). Οι 

αποστάσεις των στρωµάτων είναι περίπου 2.5 φορές µεγαλύτερες από τις πλευρές των 

εξαγώνων. 

Κάθε άτοµο άνθρακα συνδέεται µε οµοιοπολικό δεσµό µε άλλα τρία άτοµα στο ίδιο 

επίπεδο. Η γωνία του δεσµού είναι 1200 και έτσι τα άτοµα ενώνονται σχηµατίζοντας τα 

επίπεδα εξαγωνικών δακτυλίων. Ο δεσµός µεταξύ των επιπέδων είναι ασθενής και είναι 

εύκολο να αποσυδεθούν (το γνωστό φαινόµενο σχισµού του γραφίτη στο οποίο 

οφείλεται η γραφή µε τα συνηθισµένα µολύβια).  

 

 

 

 

 

 

 

             Σχήµα 4.  
(α) Η κρυσταλλική δοµή του Γραφίτη. Η στοιχειώδης κυψελίδα της δοµής έχει 
διαστάσεις: a= 142 pm, h= 688 pm.  Σηµειώστε ότι τα διαδοχικά στρώµατα απέχουν 
µεταξύ τους κατά:  h/2= 344 pm. 

            (β) ∆ύο οικογένειες δικτυωτών επιπέδων, καθέτων στις έδρες τις κυψελίδας.  
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 Στο Σχήµα 4(β) απεικονίζονται τα εξάγωνα των ατόµων του Άνθρακα σε ένα από τα 

στρώµατα της δοµής του Γραφίτη. ∆ιακρίνονται οι κάθετες τοµές δύο οικογενειών 

δικτυωτών επιπέδων µε το επίπεδο των εξαγώνων. Οι χαρακτηριστικές αποστάσεις των 

δύο αυτών οικογενειών είναι d1 = 213 pm και d2 = 123 pm αντίστοιχα. Τα επίπεδα αυτά 

εµφανίζονται και στο Σχήµα 3, ως τα απέχοντα τις µεγαλύτερες αποστάσεις στο 

εξαγωνικό πλέγµα. Οι πειραµατικές συνθήκες της παρούσας άσκησης είναι κατάλληλες 

για παρατήρηση συµβολής από ανάκλαση σε αυτές τις δύο οικογένεις δικτυωτών 

επιπέδων και ο σκοπός είναι η πειραµατική µέτρηση αυτών των δύο χαρακτηριστικών 

αποστάσεων. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Η βασική πειραµατική συσκευή της άσκησης είναι µία αερόκενη γυάλινη λυχνία 

στερεωµένη σε σταθερή βάση όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 5. Η λυχνία περιλαµβάνει:  

 

 

Σχήµα 5.  
Λυχνία περίθλασης 
ηλεκτρονίων 

 

 

 

 

α) Εµµέσως θερµαινόµενη κάθοδο για την παραγωγή της δέσµης ηλεκτρονίων.  

β) Ένα σύστηµα ηλεκτροδίων από τέσσερεις µεταλλικούς κυλίνδρους, διατεταγµένους σε 

σειρά και συνδεδεµένους κατά ζεύγη όπως φαίνονται στο Σχήµα 6.  



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ                                                                          ΑΣΚΗΣΗ 1 

 
 

32

Οι κύλινδροι Κ1, Κ2 συνδέονται στο δυναµικό της καθόδου ενώ οι Α1, Α2 µε την υψηλή 

τάση της ανόδου. Οι Κ2, Α1,Α2 δρούν σαν ηλεκτροστατικοί φακοί. Η έµµεσα 

θερµαινόµενη κάθοδος, που είναι η πηγή ηλεκτρονίων, τροφοδοτείται µε τάση Uθ. Το 

επιταχύνον δυναµικό UA παρέχεται στην άνοδο από µια πηγή υψηλής συνεχούς τάσεως. 

γ) Στην άνοδο Α2 έχει τοποθετηθεί ο σκεδαστής, που είναι ένα λεπτό πολυκρυσταλλικό 

φύλλο Γραφίτη. Η εστιασµένη ηλεκτρονική δέσµη πέφτει επάνω σε αυτό καθέτως. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6. Η εσωτερική συνδεσµολογία της λυχνίας περίθλασης ηλεκτρονίων. 

 

Η δέσµη που περνά το φύλλο του γραφίτη χωρίς να υποστεί περίθλαση, καθώς 

και οι δέσµες που περιθλώνται, προσπίπτουν επάνω σε ένα φθορίζον στρώµα S, 

που υπάρχει στο µέσα µέρος της επιφάνειας της λυχνίας, και δίνουν την εικόνα 

που βλέπουµε. 

Η πειραµατική διάταξη περιλαµβάνει ακόµα: 

• Μετασχηµατιστή 6V για τη θέρµανση της καθόδου 

•  Μια µεταβλητή αντίσταση 110Ω, διακόπτη και αµπερόµετρο για την 

ρύθµιση του ρεύµατος θέρµανσης. 

• Πηγή υψηλής συνεχούς τάσης µε αντίσταση ασφαλείας 10ΜΩ στην 

έξοδο του θετικού πόλου της και ηλεκτροστατικό βολτόµετρο για την 

παροχή και µέτρηση του δυναµικού επιτάχυνσης της δέσµης 

ηλεκτρονίων. 

Στη διάταξη αυτή παράγεται δέσµη ηλεκτρονίων που προσπίπτει στο δείγµα του 

γραφίτη. Το µήκος κύµατος της δέσµης καθορίζεται από το δυναµικό 

επιτάχυνσης UA σύµφωνα µε τη σχέση (1.2). Από τα εκτεθέντα ανωτέρω, 

προκύπτει ότι θα προκύψει συµβολή και ισχυρές ανακλάσεις από εκείνες τις 

Uθ 
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οικογένειες δικτυωτών επιπέδων οι οποίες χαρακτηρίζονται από αποστάσεις d 

τέτοιες ώστε να εκπληρούται η συνθήκη Bragg (1.4) για το συγγεκριµένο µήκος 

κύµατος. Επειδή το δείγµα του γραφίτη είναι πολυκρυσταλλικό, θα υπάρχουν 

πάντοτε επίπεδα υπό γωνία κατάλλη για την εκπλήρωση της σχέσης Bragg. Στον 

τρισδιάστατο χώρο, η ανάκλαση από δεδοµένο σύστηµα δικτυωτών επιπέδων 

(hk1) αναπτύσσεται επί της επιφανείας κώνου κατά µήκος των γενετειρών του. 

Οι κώνοι αυτοί έχουν άξονα την προσπίπτουσα δέσµη. Η εικόνα που 

λαµβάνεται στη φθορίζουσα οθόνη της λυχνίας, παριστάνει µια τοµή αυτών των 

κωνικών επιφανειών και της οθόνης, έτσι ώστε, οι δέσµες που ανακλάστηκαν 

φαίνονται σαν οµόκεντρες περιφέρειες κύκλων, µε κέντρο το σηµείο της δέσµης 

που προσπίπτει κατ’ευθείαν. 

 

Με τη βοήθεια του Σχήµατος 7 υπολογίζεται η γωνία Bragg θΒ συναρτήσει της 

ακτίνας του δακτυλίου r (που µετράται). ΄Ετσι, από το τρίγωνο ΟΑΒ, για   

Σχήµα 7. Η γεωµετρία της λυχνίας και της σκέδασης της δέσµης των ηλεκτρονίων 

 

µικρές γωνίες σκέδασης (περί τις 100, όπου δεδοµένου ότι, 1985.010cos 0
≈= , 

θα είναι 1cos ≅a ) και επειδή  α=2θΒ , προκύπτει ότι:  

         
Β

θsin4sin2cossin22sin ≈≈== aaaa
R

r
                                    (1.5)                                           
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Η σχέση (1.5), µε τη βοήθεια της σχέσης Bragg (για ανάκλαση πρώτης τάξης 

δηλ. n=1), συσχετίζει το λόγο r/R µε το µήκος κύµατος λe   και την κατάλληλη 

πλεγµατική απόσταση d: 

           
d

n

R

r eλ2
2d

λ
4θsin4 e

===       ή    ed

R
r λ

2
=                                        (1.6) 

 όπου R η ακτίνα της σφαιρικής λυχνίας:   R= 6.7 cm       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Υπάρχει και δεύτερη διάταξη µε µικρές διαφορές από την παραπάνω. 

 Άν χρησιµοποιήσετε αυτή θα ενηµερωθήτε από το προσωπικό για τους τύπους 

που πρέπει να χρησιµοποιηθούν σε αυτή την περίπτωση.                       

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Συνδέστε την πηγή υψηλής τάσης στις υποδοχές της λυχνίας. 

Κατόπιν να συνδέσετε παράλληλα το βολτόµετρο υψηλής τάσης. 

2. Να πραγµατοποιήσετε και να συνδέσετε το κύκλωµα θέρµανσης 

παρεµβάλοντας σε σειρά το αµπερόµετρο και τον διακόπτη. 

Προσοχή: Μη βάλετε τίποτα στην πρίζα και µη θέτετε σε λειτουργία την πηγή 

υψηλής τάσης πριν γίνει ο έλεγχος από τον αρµόδιο επιβλέποντα. Υπάρχει 

κίνδυνος να καταστραφεί η λυχνία. Η πηγή θέρµανσης καθώς και η πηγή υψηλής 

συνεχούς τάσης πρέπει να τοποθετηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε το διάχυτο 

µαγνητικό πεδίο των µετασχηµατιστών να µην επηρεάζει τη δέσµη. 

3. Κλείστε τον διακόπτη. Η κάθοδος αρχίζει να θερµαίνεται. 

Παρακολουθείστε την κίνηση του δείκτη του αµπεροµέτρου. Πού 

οφείλεται αυτή η κίνηση; 

4. Αφού ελέγξετε εάν στον θετικό πόλο της πηγής υπάρχει η αντίσταση 

των 10ΜΩ , κατόπιν να θέσετε σε λειτουργία την πηγή υψηλής 

συνεχούς τάσης. Αυξάνετε βαθµιαία την τάση παρακολουθώντας το 

βολτόµετρο. Η τάση δεν πρέπει να υπερβεί τα 5kV. Παρατηρείστε την 

εµφάνιση δύο φωτεινών δακτυλίων στην οθόνη. Πώς µεταβάλλεται η 

ακτίνα τους αυξάνοντας την εφαρµοζόµενη τάση; 

5. Να µετρήσετε τις ακτίνες των δακτυλίων r1 και r2 συναρτήσει της 

τάσεως U από 2 εως 5 kV ανα 500 V. 
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              Να συµπληρώσετε τον πίνακα:  

 

 

6. Από τα στοιχεία του πίνακα να κάνετε, στο ίδιο διάγραµµα, τις 

γραφικές παραστάσεις r1=f(λ) και r2 = f(λ) και από τις κλίσεις των 

ευθειών που προκύπτουν, µε τη βοήθεια της εξίσωσης 1.6 να 

υπολογίσετε τα d1 , d2 . Να συγκρίνετε τις τιµές που προκύπτουν µε 

τη µέση τιµή των τιµών του Πίνακα καθώς και µε τις τιµές της 

βιβλιογραφίας, οι οποίες αναφέρθηκαν στα ανωτέρω. Σχολιάστε.  

7. Από το Σχήµα 4(β) να υπολογίσετε γεωµετρικά τη σχέση που 

συνδέει τα d1 και d2 µε την απόσταση µεταξύ των ατόµων του 

Γραφίτη. Κατόπιν, από τις τιµές που υπολογίσατε για τα d1 και d2 , 

να υπολογίσετε αυτή την απόσταση. Να συγκρίνετε µε τις τιµές τις 

βιβλιογραφίας (βλ. Σχήµα 4(α)). 

8. Για ένα απλό κυβικό πλέγµα ισχύει d1/d2= 2  . Ποιά είναι η τιµή του 

λόγου αυτού για το εξαγωνικό; Μπορείτε από τα δεδοµένα σας να 

επιβεβαιώσετε ότι το πλέγµα του Γραφίτη είναι εξαγωνικό; 

9. Να δείξετε ότι ισχύει η σχέση (1.2α) και να εκτελέσετε τη γραφική 

της παράσταση για τιµές της ενέργειας Ε από 2 έως 7 keV. 

10. Να εξηγήσετε γιατί δεν παρατηρούνται: 

α) κροσσοί ανώτερης τάξης (n=2,3,... στη σχέση Bragg) 

Ua    (kV) Ee (keV) λe (Ǻ) r1 (cm) r2 (cm) ∆   d1 (pm) d2 (pm) 

2.0       

2.5       

3.0       

3.5       

4.0       

4.5       

5.0       

 
    

=1d
 

=2d
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β) κροσσοί από ανακλάσεις από επίπεδα µε αποστάσεις d3, d4,... 

(Σχήµα 3). 
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Μ Ε Ρ Ο Σ  A  

Ν Ο Μ Ο Σ  Κ Α Ι  Σ Τ Α Θ Ε Ρ Α  S T E F A N - B O L T Z M A N N  

Θέµα: 

 Επαλήθευση του νόµου Stefan-Boltzmann και υπολογισµός της οµώνυµης 

σταθεράς. 

Συσκευή: 

 Λαµπτήρας 150W, Variac, βολτόµετρο, αµπερόµετρο, Moll’s thermopile και 

ψηφιακό πολύµετρο, κύβος Leslie. 

 

ΘΕΩΡΙΑ: 

 Ένα σώµα σταθερής θερµοκρασίας, βρίσκεται σε κατάσταση δυναµικής 

ισορροπίας, καθόσον η προσφερόµενη ενέργεια για τη διατήρηση του σώµατος στη 

σταθερή θερµοκρασία είναι ίση µε την εκπεµπόµενη, µέσω ακτινοβολίας, ενέργεια. 

Η απορροφούµενη και εκπεµπόµενη ισχύς καθώς και η φασµατική κατανοµή της 

εκπεµπόµενης ισχύος εξαρτώνται από τη θερµοκρασία του σώµατος. Εάν προσπέσει 

ακτινοβολία σε µια επιφάνεια, ένα µέρος της απορροφάται (διαθλάται) από την 

επιφάνεια και ένα µέρος της ανακλάται. Ο λόγος της απορροφούµενης προς την 

προσπίπτουσα – ανά µονάδα επιφανείας – ισχύος, καλείται απορροφητική 

ικανότητα (α) της επιφάνειας, ενώ ο λόγος της ανακλώµενης προς την προσπίπτουσα 

– ανά µονάδα επιφανείας - ισχύος καλείται ανακλαστική ικανότητα (r). Προφανώς 

ισχύει: α+r=1. Μεταξύ της ικανότητας εκποµπής και της απορροφητικής ικανότητας 

ενός σώµατος υπάρχει σχέση που περιγράφεται από το νόµο εκποµπής του Kirchoff: 

« Ο λόγος της ικανότητας εκποµπής προς την απορροφητική ικανότητα µιας επιφάνειας 

είναι σταθερός». ∆ηλαδή ένα σώµα µε ανακλαστική ικανότητα µηδέν (r=0), θα 

απορροφά όλη την προσπίπτουσα σε αυτό ισχύ (α=1), και σύµφωνα µε το νόµο του 

Kirchoff, η ικανότητα εκποµπής του θα είναι µέγιστη. 

 Ένα τέτοιο σώµα καλείται µέλαν σώµα. ∆ηλαδή ως µέλαν σώµα χαρακτηρίζεται το 

σώµα εκείνο, το οποίο απορροφά πλήρως την ακτινοβολία που προσπίπτει σε αυτό. 

Ένα από τα πρώτα φαινόµενα της Φυσικής, για την ερµηνεία του οποίου 

διαπιστώθηκε η αδυναµία της Κλασικής Φυσικής, είναι το φαινόµενο της 

ΑΣΚΗΣΗ  2  
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ακτινοβολίας του µέλανος σώµατος. Το φαινόµενο αυτό έχει σχέση µε την 

ανταλλαγή ενέργειας µεταξύ ύλης και ηλεκτροµαγνητικού πεδίου: 

Η επιφάνεια κάθε σώµατος εκπέµπει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία η οποία 

εξαρτάται από τη θερµοκρασία Τ του σώµατος. Η ακτινοβολία αυτή οφείλεται στη 

θερµική διέγερση των ηλεκτρονίων των ατόµων του υλικού από το οποίο είναι 

κατασκευασµένο το σώµα, και αναφέρεται ως θερµική ακτινοβολία. Όλα τα σώµατα 

εκπέµπουν θερµική ακτινοβολία στο περιβάλλον τους και συγχρόνως απορροφούν 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από αυτό. Ως αφετική ικανότητα I  ενός σώµατος, 

ορίζουµε την ενέργεια της θερµικής ακτινοβολίας που εκπέµπει ένα σώµα ανά 

µονάδα χρόνου και ανά µονάδα επιφανείας, δηλαδή είναι η εκπεµπόµενη ισχύς ανά 

µονάδα επιφανείας. Τα πειραµατικά δεδοµένα του φαινοµένου δείχνουν ότι: 

• Το φάσµα της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας (σχήµα1) είναι συνεχές και 

παρουσιάζει µέγιστο σε κάποιο µήκος κύµατος λmax, το οποίο εξαρτάται από τη 

θερµοκρασία. Στο σχήµα αυτό, το µέγεθος Ιλ στον κατακόρυφο άξονα είναι η 

φασµατική κατανοµή της αφετικής ικανότητας και δίνει την ακτινοβολούµενη ισχύ 

ανά µονάδα επιφανείας, η οποία αντιστοιχεί σε µήκη κύµατος µεταξύ λ και λ+dλ. 

Αυξανοµένης της θερµοκρασίας, όλο το φάσµα µετατοπίζεται σε µικρότερα µήκη 

κύµατος και το ύψος της κορυφής µεγαλώνει. Η παρατήρηση αυτή είναι ο γνωστός 

από την κλασική θεωρία Νόµος µετατοπίσεως του Wien, ο οποίος εκφράζεται από 

τη σχέση: 

   .max σταθλ =⋅T                        (2.1) 

Με βάση την παρατήρηση αυτή, 

ερµηνεύεται η µεταβολή του 

χρώµατος ενός σώµατος µε τη 

θερµοκρασία: Στις συνήθεις 

θερµοκρασίες τα περισσότερα 

σώµατα είναι ορατά λόγω της 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 

που ανακλάται σε αυτά, και όχι λόγω 

της εκπεµπόµενης θερµικής  

ακτινοβολίας – αν ένα σώµα δεν  

φωτίζεται, δεν είναι και  ορατό. 

 

Ιλ 

λ 

Τ1 > Τ2 
Τ2 

λmax (1) λmax (2) 

Σχήµα 1 
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 Σε πολύ υψηλές όµως θερµοκρασίες το σώµα εκπέµπει θερµική ακτινοβολία στην 

περιοχή συχνοτήτων του ορατού, µε αποτέλεσµα το σώµα να είναι ορατό. Έτσι 

λοιπόν όταν βρισκόµαστε σε ένα σκοτεινό δωµάτιο, το νήµα του λαµπτήρα 

πυρακτώσεως, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, δεν είναι ορατό, ενώ όταν θερµανθεί 

(µε τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος) εκπέµπει ακτινοβολία η οποία είναι ορατή. 

 

• Το εµβαδόν της επιφάνειας, η οποία περικλείεται από την καµπύλη 

)(λ
λ

fI =  στο σχήµα 1, είναι ίσο µε την ολική ακτινοβολούµενη ισχύ ανά µονάδα 

επιφανείας στη θερµοκρασία Τ. ∆ηλαδή: 

∫
∞

=

0

λ
λ
dII                                (2.2) 

Αυξανοµένης της θερµοκρασίας παρατηρούµε ότι αυξάνεται και η ολική 

εκπεµπόµενη ισχύς και η παρατήρηση αυτή γενικεύεται από το Νόµο Stefan-

Boltzmann: 
4TI ⋅=σ                      (2.3) 

όπου σ είναι η σταθερά Stefan-Boltzmann, η οποία είναι ίση µε: 

428 /106705.5 KmW ⋅×=
−

σ                     (2.4) 

 

 Για την επαλήθευση του νόµου Stefan-Boltzmann χρησιµοποιούµε λαµπτήρα 

πυρακτώσεως, ο οποίος µπορεί κατ΄αρχήν να θεωρηθεί ότι παίζει το ρόλο του 

µέλανος σώµατος. Η µέτρηση της ακτινοβολίας που εκπέµπεται από τον λαµπτήρα, 

γίνεται µε τη βοήθεια µιας θερµοπύλης (Moll’s thermopile), της οποίας η τάση 

U(mV) στην έξοδο, είναι ανάλογη της προσπίπτουσας, σε αυτήν, ακτινοβολίας. 

 Από τη γραφική παράσταση της τάσης εξόδου U συναρτήσει της τέταρτης 

δύναµης της απόλυτης θερµοκρασίας (Τ4) προκύπτει ευθεία γραµµή, γεγονός που 

επαληθεύει το νόµο του Stefan-Boltzmann.  

Η θερµοκρασία Τ του νήµατος του λαµπτήρα, υπολογίζεται από την εκάστοτε 

τιµή R της αντίστασης του, µέσω της σχέσης:  

0 0

1. 2
R

R

 Τ
=  

Τ 
    (2.5) 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ                                                                     ΑΣΚΗΣΗ 2 

 40

όπου R0=25.6Ω και T0=297Κ. Η αντίσταση R υπολογίζεται κάθε φορά από τη 

γνωστή σχέση VR i= , όπου V είναι η τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του 

λαµπτήρα και i η ένταση του ρεύµατος που τον διαρρέει. 

 

 Για τον υπολογισµό της σταθεράς Stefan-Boltzmann, σ, πραγµατοποιούµε 

τη γραφική παράσταση  

( )4TPP =       (2.6) 

όπου P  είναι η ακτινοβολούµενη ισχύς. Μπορούµε αρχικά να υποθέσουµε ότι η 

ακτινοβολούµενη από τον λαµπτήρα ισχύς, είναι ίση µε την προσφερόµενη σε 

αυτόν ηλεκτρική ισχύ, δηλαδή: 

 iVP ⋅=                        (2.7) 

όπου V  είναι η τάση στα άκρα του λαµπτήρα και i η ένταση του ρεύµατος. 

Επίσης, εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εκπέµπουσα επιφάνεια είναι το 

νήµα βολφραµίου του λαµπτήρα. Αρα από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του 

νήµατος, δηλαδή το µήκος του ℓ =1300 mm και τη διάµετρο του d=55 µm, είναι 

δυνατός ο υπολογισµός του εµβαδού S της κυλινδρικής του επιφάνειας. 

 Από την κλίση λοιπόν ∆P/∆(Τ4) της ευθείας στη γραφική παράσταση 

( )4TPP = , και από το εµβαδόν S της κυλινδρικής επιφάνειας του νήµατος, είναι 

δυνατός ο υπολογισµός της σταθεράς σ: 

S

ΤP )(/ 4
∆∆

=σ      (2.8) 

 Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι η τιµή της σταθεράς σ στη σχέση (2.4), 

αναφέρεται στην περίπτωση µέλανος σώµατος, ενώ το νήµα πυρακτώσεως του 

λαµπτήρα ( το οποίο είναι από Βολφράµιο µε προσµίξεις άλλων στοιχείων ) δεν 

είναι µέλαν σώµα, αλλά η ικανότητα του να ακτινοβολεί εκτιµάται ότι είναι ίση µε 

το 1/3 αυτής του µέλανος σώµατος. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Να αναγνωρίσετε τα όργανα της άσκησης 

2. Να πραγµατοποιήσετε το κύκλωµα του Σχ.2. 

3. Μεταβάλλοντας, µε τη βοήθεια του Variac, την τάση V στα άκρα του 

λαµπτήρα, από 10V µέχρι 150V ανά 10V, να λάβετε τις αντίστοιχες τιµές i, 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ                                                                     ΑΣΚΗΣΗ 2 

 41

του ρεύµατος καθώς και τις τιµές U της τάσης εξόδου του Moll’s 

thermopile. 

4. Να καταχωρήσετε τις µετρήσεις σας στον ακόλουθο πίνακα: 

 

V(V) i(A) U(mV) R(Ω) Ρ(W) T(K) T4(K4)  
10 
20 
. 
. 
. 

       

 

5. Να πραγµατοποιήσετε τη γραφική παράσταση )( 4
Τ=UU  και να τη 

σχολιάσετε. 

5. Να πραγµατοποιήσετε τη γραφική παράσταση Ρ Ρ Τ= ( )4  από την οποία, µε 

τη βοήθεια της σχέσης (2.8), να υπολογίσετε τη σταθερά σ. Να συγκρίνετε  

την τιµή αυτή µε αυτην που προβλέπεται από τη βιβλιογραφία (σχέση 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  2 
 
 
 
Πειραµατική επιβεβαίωση του Νόµου του Kirchhoff 

 O νόµος εκποµπής του Kirchhoff, που περιγράφει  την απορρόφηση και 

την εκποµπή ακτινοβολίας από ένα σώµα, µπορεί να επιδειχθεί µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

 Ο “ κύβος Leslie” είναι ένας κύβος, του οποίου οι τέσσερις παράπλευρες 

έδρες είναι διαφορετικές µεταξύ τους, δηλ. άσπρη, µαύρη, λεία και τραχεία.  

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

mV 

MOLL’S 
THERMOPILE  

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡ

Ο 

V 

A 

VARIAC 

~ 
0-220V 

~ 220V  AC 
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 Τοποθετώντας τον κύβο σε σταθερή απόσταση, π.χ. 5 cm, από τη 

θερµοπύλη (Σχήµα 3), να µετρήσετε την εκπεµπόµενη ακτινοβολία για κάθε µια 

από τις επιφάνειες του κύβου Leslie, στη θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3 

 

Ακολούθως, να γεµίσετε τον “ κύβο Leslie” µε νερό, που θερµαίνεται µέχρι του 

σηµείου βρασµού, και να επαναλάβετε τις µετρήσεις. Να ερµηνεύσετε τα 

αποτελέσµατα. 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Young, ΠΑΝ/ΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, Τόµος Β΄, 40-8  σελ. 1129 

2. Serway, Physics for Scientists and engineers, Απόδοση στα Ελληνικά: Λ. 

Ρεσβάνης 

3. J. MELISSINOS: Experiments in Modern Physics” σελίς 78. 

 

 

 
 

θερµόµετρο 

αναδευτήρας 

   Κύβος Leslie  5cm θερµοπύλη    

Μοll mV 
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 Μ Ε Ρ Ο Σ  B  

Φ Ω Τ Ο Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο  Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Ο  

 

ΘΕΜΑ: 

 Μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου και προσδιορισµός της σταθεράς h 

του Planck. 

ΘΕΩΡΙΑ: 

  Όταν προσπέσει φως (ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία) στην επιφάνεια ενός 

µετάλλου, τότε είναι δυνατόν ελεύθερα ηλεκτρόνια που βρίσκονται κοντά στην 

επιφάνεια, να απορροφήσουν αρκετή ενέργεια ώστε να υπερπηδήσουν το φράγµα 

δυναµικής ενέργειας στην επιφάνεια και να διαφύγουν στον περιβάλλοντα χώρο. Το 

φαινόµενο αυτό ονοµάζεται «φωτοηλεκτρικό φαινόµενο» και τα ηλεκτρόνια που 

εξάγονται «φωτοηλεκτρόνια». Η ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων εξαρτάται από τη 

συχνότητα f της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας και είναι ανεξάρτητη από την 

ένταση της,  ενώ το πλήθος τους εξαρτάται από την ένταση της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας. Η ελάχιστη ενέργεια W που πρέπει να αποκτήσει ένα ηλεκτρόνιο για να 

εγκαταλείψει ένα µέταλλο και να βρεθεί ελεύθερο µε µηδενική κινητική ενέργεια 

ονοµάζεται «έργο εξαγωγής». ∆ηλαδή το έργο εξαγωγής W είναι ίσο µε την 

απαιτούµενη ενέργεια που πρέπει να δοθεί σε ένα ηλεκτρόνιο της στάθµης Fermi ώστε 

αυτό να καταστεί “ελεύθερο”. 

  Η εξήγηση του φαινοµένου αυτού έγινε από τον Einstein (1905), ο οποίος 

πρότεινε ως αξίωµα ότι µια δέσµη φωτός αποτελείται από κβάντα ή φωτόνια. Η 

ενέργεια κάθε φωτονίου είναι ίση µε: Ε=hf, όπου h η σταθερά του Planck. Η ενέργεια 

η οποία µεταβιβάζεται σε ένα ηλεκτρόνιο είναι κβαντισµένη και ίση µε την ενέργεια 

ενός φωτονίου. Για να απελευθερωθεί όµως το ηλεκτρόνιο θα πρέπει η 

µεταβιβαζόµενη σε αυτό ενέργεια να είναι µεγαλύτερη από το φράγµα δυναµικής 

ενέργειας. ∆ηλαδή το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο θα παρατηρηθεί για συχνότητες 

φωτονίων µεγαλύτερες από κάποια χαρακτηριστική συχνότητα η οποία ονοµάζεται 

«συχνότητα αποκοπής».  Το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο σχετίζεται µε την 

αλληλεπίδραση ενός µόνο φωτονίου µε ένα ηλεκτρόνιο και ως εκ τούτου η κινητική 
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ενέργεια του ηλεκτρονίου που απελευθερώνεται εξαρτάται µόνο από τη συχνότητα και 

όχι από την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Το πλήθος όµως των 

φωτοηλεκτρονίων εξαρτάται από το πλήθος των φωτονίων, δηλ. από την ένταση της 

προσπίπτουσας δέσµης. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν σε ένα µέταλλο του οποίου το έργο εξαγωγής 

είναι Wk, προσπέσει φωτεινή ακτινοβολία της οποίας η συχνότητα ν είναι  µεγαλύτερη 

από τη συχνότητα αποκοπής θα ισχύει η σχέση  (σχέση του Einstein για το 

φωτοηλεκτρικό φαινόµενο): 

2

2

1
υ

κ
mWhf +=                (2.9) 

Στα σχήµατα  1 και 2 φαίνεται η πειραµατική διάταξη για τη µελέτη του 

φωτοηλεκτρικού φαινοµένου. Φως, συχνότητας f, προσπίπτει στην κάθοδο ενός 

φωτοκύτταρου, µε αποτέλεσµα να ελευθερώνονται ηλεκτρόνια, µερικά από τα οποία 

οδεύουν προς την άνοδο. Καταγράφεται έτσι ηλεκτρικό ρεύµα (φωτόρρευµα). Εάν 

µεταξύ Ανόδου και Καθόδου εφαρµοσθεί διαφορά δυναµικού ορθής πόλωσης (δηλ. το 

δυναµικό της ανόδου να είναι υψηλότερο από το δυναµικό της καθόδου) τότε η ένταση 

του φωτορεύµατος θα αυξηθεί, ανάλογα µε τη διαφορά δυναµικού. Εάν όµως 

εφαρµοσθεί διαφορά δυναµικού αντίθετης πολικότητας (ανάστροφη πόλωση) τότε τα 

φωτοηλεκτρόνια επιβραδύνονται και η ένταση του φωτορρεύµατος µειώνεται. 

Αυξάνοντας αυτή τη διαφορά δυναµικού, για κάποια τιµή της Umax, το φωτόρευµα 

µηδενίζεται, πράγµα που σηµαίνει ότι: 

2
max 2

1
υmeU =  

οπότε η σχέση (2.9) παίρνει τη µορφή: 

                                                       maxeUWhf +=
κ

                       (2.10) 

ή    
e

W
f

e

h
U κ

−=max                         (2.11) 

Είναι προφανές ότι, µετρώντας την τάση Umax για διάφορες συχνότητες f της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι δυνατός ο προσδιορισµός των ποσοτήτων  h/e και 

Wk /e. 

 Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι ο όρος Wk στις εξισώσεις (2.10) και (2.11) είναι 

ίσος µε το έργο εξαγωγής της καθόδου µόνο στην περίπτωση που η άνοδος και η 

κάθοδος είναι από το ίδιο υλικό. Σε άλλη περίπτωση, όπως και στην παρούσα διάταξη, 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και το «δυναµικό επαφής» µεταξύ Ανόδου – Καθόδου (βλ. 
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παρακάτω), οπότε τελικά προκύπτει ότι η εξίσωση (2.11) παίρνει την ακόλουθη µορφή 

(προσοχή στο aW ): 

e

W
f

e

h
U a

−=max       (2.12) 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 

 Στο σχήµα.(4) παρουσιάζεται ο “σκοτεινός θάλαµος” της διάταξης. Η 

ακτινοβολία της λυχνίας Hg αναλύεται από το πρίσµα ευθυσκοπίας, και τα διάφορα 

µήκη κύµατος εστιάζονται στο φωτοκύτταρο. 

 Στο σχήµα.(5) παρουσιάζεται η ηλεκτρική συνδεσµολογία του φωτοκύτταρου. 

Με τη βοήθεια του συσσωρευτή εφαρµόζεται στην άνοδο ένα επιβραδύνον δυναµικό. 

Η ένταση του ανοδικού ρεύµατος είναι µικρή, γι αυτό χρησιµοποιείται ενισχυτής. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ: 

1. Να αναγνωρίσετε τα διάφορα όργανα της άσκησης. 

2. Να ενεργοποιήσετε τη λυχνία Ηg και τον ενισχυτή. 

3. Με τη βοήθεια του περιστροφέα h (βλ. σχήµα 4), επιλέγετε το ιώδες χρώµα 

να προσπέσει στην κάθοδο. 

4. Να κλείσετε τη θύρα k και να µηδενίσετε το ρεύµα του ενισχυτή. 

5. Να ανοίξετε τη θύρα k ώστε να προσπέσει το ιώδες χρώµα στην κάθοδο 

του φωτοκύτταρου, να διαβάσετε το ανοδικό ρεύµα και στη συνέχεια να 

εφαρµόσετε την ανάστροφη τάση Umax για το µηδενισµό του ρεύµατος. 

6. Να επαναλάβετε τη διαδικασία για τα ακόλουθα µήκη κύµατος 

    ιώδες:      4050 Å 

    πράσινο:  5460 Å 

    κίτρινο:     5780 Å 

   και να καταχωρήσετε τα αποτελέσµατα σε πίνακα: 

 

 

  

 

 

  

λ (Å) f (Hz) Umax (V) 
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7. Με βάση την εξίσωση (2.12), από τη γραφική παράσταση της τάσης αποκοπής Umax 

συναρτήσει της συχνότητας f, να υπολογίσετε τις ποσότητες h, Wα  και να τις 

συγκρίνετε µε τις τιµές της βιβλιογραφίας. 

 

 

 

Σχήµα  4 
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Σχήµα 5 

 

∆ΥΝΑΜΙΚΟ  ΕΠΑΦΗΣ 

Στο σχήµα 6(α), αποδίδονται γραφικά οι ενεργειακές στάθµες ενός µετάλλου το 

οποίο χαρακτηρίζεται από την ενέργεια Fermi EF και το έργο εξαγωγής W. 

  Στο σχήµα 6(β), αποδίδονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα για την περίπτωση 

δύο ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ µετάλλων Α και Β (έχουν διαφορετικές ενέργειες Fermi ΕF και 

διαφορετικά έργα εξαγωγής W), τα οποία όµως δεν βρίσκονται σε επαφή  µεταξύ τους. 

Στο Σχήµα 6(γ) έχουµε φέρει σε επαφή µεταξύ τους τα δύο µετάλλα Α και Β, 

µε τη βοήθεια π.χ. ενός αγωγού µηδενικής αντίστασης. Τότε µεταφέρονται ηλεκτρόνια 

από το µέταλλο Α (που έχει υψηλότερη ενέργεια Fermi) στο Β µέχρις ότου οι ενέργειες 

Fermi, EFA και EFB, των δύο µετάλλων εξισωθούν. Τελικά το µέταλλο Α αποκτά θετικό 

φορτίο, το Β αρνητικό και το ∆υναµικό Επαφής ισούται µε:  

 

( )
e

WW
V AB

b

−

=  
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Σχήµα  6(α) 

 

 

Σχήµα 6(β)      Σχήµα 6(γ) 

 

Σχήµα 6(α): Ενεργειακές στάθµες ηλεκτρονίων σε Μέταλλο 

Σχήµα 6(β): Ενεργειακές στάθµες ηλεκτρονίων σε Μέταλλα Α και Β τα οποία δεν 

βρίσκονται σε επαφή µεταξύ τους 

Σχήµα 6(γ): Ενεργειακές στάθµες ηλεκτρονίων σε Μέταλλα Α και Β τα οποία 

βρίσκονται σε επαφή µεταξύ τους 

 

Ξαναγυρίζοντας λοιπόν πίσω στην πειραµατική διάταξη της άσκησης: Εάν 

δοθεί αρκετή ενέργεια σε ηλεκτρόνιο αγωγιµότητας της καθόδου (Μέταλλο Α) ώστε 

να εγκαταλείψει το µέταλλο Α και να φτάσει στην Άνοδο (Μέταλλο Β) οπότε και θα 

παρατηρηθεί ηλεκτρικό ρεύµα, θα πρέπει η κινητική του ενέργεια να είναι τουλάχιστον 
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ίση µε eVb. Εάν επιπλέον, µεταξύ Ανόδου και Καθόδου, εφαρµοσθεί ανάστροφη τάση 

πόλωσης U τότε η δυναµική ενέργεια των ηλεκτρονίων της καθόδου θα είναι κατά eU 

χαµηλότερη από αυτήν των ηλεκτρονίων της Ανόδου και οι ενέργειες στις επιφάνειες 

των δυο µετάλλων θα διαφέρουν κατά: 

( )ka WWeU −+=∆Ε  

Ή µε άλλα λόγια, εµφανίζεται διαφορά δυναµικού ίση µε: 

( )
e

WW
U

e
V ka −

+=
∆Ε

=∆  

Άρα τα ηλεκτρόνια τα οποία, ελευθερώνονται από την Κάθοδο λόγω του 

φωτοηλεκτρικού φαινοµένου όταν πάνω σε αυτά προσπέσουν φωτόνια ενέργειας hf, 

φθάνουν στην Άνοδο µε µέγιστη Κινητική ενέργεια Εmax ίση µε:  

( )

a

kak

k

WeUhfE

WWeUWhfE

VeWhfE

−−=

−−−−=

∆−−=

max

max

max

 

Αν επιλέξουµε λοιπόν ανάστροφη τάση U ίση µε την τάση αποκοπής Umax  του 

φωτορεύµατος, τότε θα είναι: 

0max =E  

και τελικά:       
e

W

e

hf
U a

−=max  

Στην πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιούµε σε αυτή την άσκηση η Άνοδος είναι 

κατασκευασµένη από Pt για τον οποίο: WPt = 5.29  eV και η κάθοδος από Κ για το 

οποίο WK = 2.15 eV. Αρα το δυναµικό επαφής θα είναι ίσο µε:  

 

( ) ( )
V

e

WW

e

WW

e

WW
V KPtkaAB

b 14.3=
−

=
−

=
−

=  
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Π Ε Ι Ρ Α Μ Α  F R A N C K  -  H E R T Z  

 

ΘΕΜΑ: 

      Πειραµατική επιβεβαίωση της ύπαρξης διάκριτων ενεργειακών σταθµών στα 

άτοµα και προσδιορισµός της ενέργειας διέγερσης των ατόµων υδραργύρου (Hg) 

µε το πείραµα Franck-Hertz. 

 

ΣΥΣΚΕΥΗ: 

        Λυχνία Franck-Hertz ατµών Hg, ηλεκτρικός φούρνος µε θερµοζεύγος NiCr-

Ni, τροφοδοτικό της διάταξης για την τροφοδοσία του φούρνου και της λυχνίας Hg 

καθώς και τον έλεγχο της θερµοκρασίας µέσω του θερµοζεύγους, παλµογράφος 

δύο καναλιών . 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 ΄Οπως είναι γνωστό, η θεωρία του Bohr  προέβλεψε την ύπαρξη διάκριτων 

ενεργειακών σταθµών στα άτοµα, πράγµα που επιβεβαίωσε αργότερα και η 

Κβαντοµηχανική. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή το ηλεκτρόνιο του ατόµου του 

υδρογόνου επιτρέπεται να περιφέρεται γύρω από τον πυρήνα µόνο σε ορισµένες 

επιτρεπόµενες τροχιές (κβαντικές τροχιές) και εκπέµπει ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία µόνο όταν το ηλεκτρόνιο µεταπηδά από µια κβαντική τροχιά 

µεγαλύτερης ενέργειας (Εαρχ) σε άλλη κβαντική τροχιά µικρότερης ενέργειας (Ετελ). 

Η ενέργεια  h.f  του φωτονίου που εκπέµπεται, είναι ίση µε τη διαφορά: 

h.f = Εαρχ - Ετελ 

∆ηλαδή, σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η γένεση ακτινοβολιών από τα άτοµα, 

αποδίδεται σε άλµατα ηλεκτρονίων από στάθµες υψηλότερης ενέργειας σε στάθµες 

χαµηλότερης ενέργειας και εφόσον οι ενεργειακές αυτές στάθµες είναι διάκριτες 

(κβαντισµένες), τα άλµατα αυτά θα είναι “απότοµα”!   

Για να διεγερθεί ένα άτοµο, δηλαδή να µεταφερθούν ηλεκτρόνια από χαµηλότερη 

σε υψηλότερη ενεργειακή στάθµη, ώστε αποδιεγειρόµενο να εκπέµψει 

ΑΣΚΗΣΗ  3  
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ακτινοβολία, θα πρέπει να προσφερθεί στο άτοµο ενέργεια. Η ενέργεια αυτή µπορεί 

να προσφερθεί είτε µε απορρόφηση ακτινοβολίας από το άτοµο, είτε “µηχανικά” µε  

κρούση του ατόµου µε ταχέως κινούµενα σωµατίδια.  

Στην περίπτωση κρούσεως  του ατόµου µε ταχέως κινούµενο ηλεκτρόνιο, ένα 

µέρος της κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου προσλαµβάνεται από το άτοµο, το 

οποίο µεταπίπτει από την κανονική του κατάσταση στη διεγερµένη. Σύµφωνα δε µε 

τη θεωρία του Bohr tο άτοµο  προσλαµβάνει ενέργεια από το ηλεκτρόνιο µόνο 

κατά ακέραια κβάντα. Η πειραµατική επιβεβαίωση των παραπάνω 

πραγµατοποιείται µε το πείραµα Franck-Hertz: Το 1914 ο James Franck  και ο 

Gustav Hertz παρατήρησαν ότι η ενέργεια των ηλεκτρονίων που διέρχονται µέσα 

από ατµούς Hg µειώνεται κατά βήµατα! 

 

Η λυχνία που χρησιµοποιείται στο πείραµα Franck-Hertz, είναι µια τέτροδος λυχνία 

( Σχήµα 1), η οποία περιέχει µια σταγόνα υδραργύρου. 

 

 

Σχήµα   1 

 

Η κάθοδος Κ, η οποία είναι κυλινδρική και θερµαίνεται έµµεσα, περιβάλλεται από 

δύο οµοαξονικά πλέγµατα G1 (ηλεκτρόδιο ελέγχου) και G2 (ηλεκτρόδιο 

επιτάχυνσης). Τα τρία αυτά ηλεκτρόδια ( K, G1 και G2) περιβάλλονται από την 

άνοδος Α (συλλέκτης), η οποία είναι και αυτή κυλινδρική. Η θερµαινόµενη 

κάθοδος εκπέµπει ηλεκτρόνια, τα οποία σχηµατίζουν ένα νέφος φορτίων (φορτίο 
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χώρου). Εφαρµόζοντας κατάλληλη διαφορά δυναµικού, µεταξύ της καθόδου Κ και 

του πλέγµατος G1, εµποδίζουµε τη δηµιουργία φορτίου χώρου µπροστά από την 

Κάθοδο, καθώς τα ηλεκτρόνια έλκονται από το πλέγµα G1. Ακολούθως τα 

ηλεκτρόνια επιταχύνονται από το δυναµικό U2, το οποίο εφαρµόζεται µεταξύ των 

πλεγµάτων  G1 και G2. Τέλος, µεταξύ του πλέγµατος G2 και της ανόδου Α 

εφαρµόζεται µια ανάστροφη διαφορά δυναµικού U3 (δυναµικό πέδησης), η οποία 

επιβραδύνει τα ηλεκτρόνια στο χώρο µεταξύ του πλέγµατος G2 και της ανόδου, µε 

αποτέλεσµα τελικά στην ΄Ανοδο να µπορούν να φτάνουν, και να συνεισφέρουν στο 

µετρούµενο ρεύµα, µόνο τα ηλεκτρόνια µε κινητική ενέργεια µεγαλύτερη από  

e.U3. Τα ηλεκτρόνια, τα οποία, λόγω κρούσεων µε άτοµα υδραργύρου, έχουν 

κινητική ενέργεια περίπου µηδέν, δεν φθάνουν στην άνοδο αλλά διαχέονται προς 

το περίβληµα της λυχνίας µε αποτέλεσµα να εµφανισθεί απότοµη ελάττωση του 

ανοδικού ρεύµατος. Προφανώς ο αριθµός των ηλεκτρονίων που εκπέµπονται από 

την κάθοδο Κ, είναι ανεξάρτητος από το δυναµικό επιτάχυνσης U2. 

 

Στην περιγραφόµενη λυχνία, σηµαντικό ρόλο παίζει η θερµοκρασία της. 

Συγκεκριµµένα, πρέπει η πίεση των ατµών Hg - η οποία σχετίζεται µε τη 

θερµοκρασία της λυχνίας - να είναι κατάλληλη, ώστε τα ηλεκτρόνια τα οποία  

επιταχύνονται προς την άνοδο, να συγκρουσθούν µε µεγάλο πλήθος ατόµων Hg 

στο χώρο µεταξύ των δύο πλεγµάτων. ∆ηλαδή, πρέπει στη συγκεκριµµένη 

θερµοκρασία, η µέση ελευθέρα διαδροµή των ηλεκτρονίων στο αέριο να είναι 

µικρότερη από την  απόσταση µεταξύ των δύο πλεγµάτων.  

 

Στην παρούσα άσκηση, εξετάζεται πώς µεταβάλλεται το ρεύµα Ι, συναρτήσει του 

δυναµικού επιτάχυνσης U2. Κατά τη διαδικασία λήψης των µετρήσεων, τα 

δυναµικά U1 και U3 διατηρούνται σταθερά. Καθώς αυξάνεται η τάση U2, 

περισσότερα ηλεκτρόνια αποκτούν την απαραίτητη ενέργεια ώστε να φθάσουν 

στην ΄Ανοδο Α, και ως εκ τούτου αρχικά η ένταση του ρεύµατος αυξάνεται. 

Περαιτέρω αύξηση του δυναµικού U2 έχει ως αποτέλεσµα τα ηλεκτρόνια να 

αποκτήσουν την κατάλληλη ενέργεια – η ενέργεια διέγερσης για το άτοµο του Hg 

είναι ίση µε 4.89eV– ώστε να µπορούν να διεγείρουν, µέσω ανελαστικών 

σκεδάσεων, τα άτοµα του Hg. ∆ηλαδή, τα ηλεκτρόνια χάνουν την κινητική τους 

ενέργεια αφού αυτή µεταφέρεται  στα άτοµα Hg, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται 

απότοµη µείωση του ρεύµατος, καθώς µετά τις κρούσεις τα ηλεκτρόνια δεν 
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µπορούν πια να υπερνικήσουν το ανάστροφο δυναµικό U3 ώστε να φτάσουν στην 

άνοδο. Καθώς το δυναµικό U2 συνεχίζει να αυξάνεται, τα ηλεκτρόνια - µετά την 

πρώτη σκέδαση - επιταχύνονται και πάλι από το ηλεκτρικό πεδίο. Όταν το πεδίο 

αποκήσει την κατάλληλη τιµή, τα ηλεκτρόνια προλαβαίνουν, πριν καταλήξουν 

στην άνοδο, να αποκτήσουν και πάλι την απαραίτητη ενέργεια ώστε να διεγείρουν 

και πάλι άτοµα Hg, µε αποτέλεσµα την εκ νέου απότοµη µείωση του ρεύµατος. 

Το Σχήµα 2 δείχνει ενδεικτικά πώς µεταβάλλεται το ανοδικό ρεύµα συναρτήσει της 

τάσης U2 . ΄Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι διαδοχικές ελαττώσεις του ρεύµατος 

οφείλονται στο γεγονός ότι η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου που συγκρούεται 

µε το άτοµο, είναι αρκετή ώστε να προκαλέσει τη διέγερση του - 6s - ηλεκτρονίου 

του ατόµου του υδραργύρου σε ένα, δύο κλπ. άτοµα. Aναλυτικότερα:  

Το πρώτο ελάχιστο της καµπύλης  Ι=Ι(U2)  αντιστοιχεί σ’εκείνα τα ηλεκτρόνια που 

χάνουν ενέργεια λόγω µιας µη ελαστικής σκέδασης, µε ένα άτοµο Hg το οποίο 

διεγείρεται (Hg* ). 

 Το δεύτερο ελάχιστο αντιστοιχεί σε εκείνα τα ηλεκτρόνια που χάνουν ενέργεια 

λόγω δύο µη ελαστικών σκεδάσεων µε δύο άτοµα Ηg τα οποία διεγείρονται κ.ο.κ.      

 

 

Σχήµα    2 

 

Τα διεγερµένα άτοµα του Hg*, αποδιεγειρόµενα επανέρχονται στη θεµελιώδη τους  

κατάσταση µέσω εκποµπής φωτονίου: 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ                                                                    ΑΣΚΗΣΗ 3 

 55

Hg* 
→   Hg  +  h.f 

Η φασµατοσκοπική µελέτη του εκπεµποµένου φωτονίου δείχνει ότι έχει µήκος 

κύµατος ίσο µε  λ=2536 Å  ή  ενέργεια ίση µε 4,89  eV  (βλέπε σχήµατα 4 και 5). 

Το άτοµο του Ηg   ([Χe]  4f 14  5d 10   6s 2 )  έχει δύο ηλεκτρόνια σθένους (όπως το 

He, Zn, Cd) και στη θεµελιώδη κατάσταση το ολικό spin είναι µηδέν, S= 0  (τα spin 

των δυο ηλεκτρονίων είναι αντιπαράλληλα). 

Οι διεγερµένες καταστάσεις στις οποίες τα spin των ηλεκτρονίων σθένους είναι 

αντιπαράλληλα λέγονται Singlets (S=0), ενώ εκείνες στις οποίες τα spin είναι 

παράλληλα λέγονται Triplets (S=1). 

H πιο χαµηλή διεγερµένη κατάσταση του Hg είναι η triplet  63P, πράγµα που 

σηµαίνει ότι το ένα ηλεκτρόνιο σθένους  βρίσκεται στη θεµελιώδη 6S ενώ το άλλο 

βρίσκεται στην 6P µε παράλληλα spin (S=1). 

Λόγω της αλληλεπίδρασης spin – orbit,  η κατάσταση 6Ρ διαχωρίζεται σε τρεις 

καταστάσεις:  

6 3P0,1,2  (διότι J=L-S, L, L+S) 

Eίναι λοιπόν φανερό ότι στην περίπτωση αυτή η µη ελαστική σκέδαση των 

ηλεκτρονίων µε τον Ηg λαµβάνει χώρα ως ακολούθως: 

e(↑ )  +   Hg (↑↓ )  →    Hg* ( ↑↑ )  + e (↓ ) 

όπου Hg* ( ↑↑ )  είναι µια από τις τρεις καταστάσεις  6 3P0,1,2 . 

 

Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουµε από ποια από τις καταστάσεις 63P0,1,2  

πραγµατοποιείται η αποδιέγερση του Hg* (↑↑ )  κατά την οποία εκπέµπεται το 

φωτόνιο µήκους κύµατος λ=2536 Å . 

Oι καταστάσεις J=0,2 είναι µετασταθείς (έχουν χρόνο ζωής ~105 φορές 

µεγαλύτερου του κανονικού  (~10-8 sec)) και στα πλαίσια της διπολικής 

προσέγγισης οι µεταβάσεις:    6 3P 0,2  →  6 1S0, είναι απαγορευµένες. Η επιτρεπτή 

µετάβαση είναι η:    6 3P1  →6 1S0  . 

 

Να σηµειωθεί ακόµα, ότι καθώς ξεκινάει το πείραµα, όταν τα ηλεκτρόνια αποκτήσουν 

την κατάλληλη ενέργεια, δηλ. ενέργεια ίση µε  4.89 eV, τότε αρχίζουν οι µη ελαστικές  

σκεδάσεις και τα άτοµα του υδραργύρου διεγείρονται σε µια από τις τρεις  63P0,1,2  

καταστάσεις. Από αυτές όµως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι δυο ( 63P0, 6
3P2 ) είναι 

µετασταθείς και τα άτοµα του υδραργύρου παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

σε αυτές, ενώ η 63P1 αποδιεγείρεται αµέσως. ΄Ετσι µε την πάροδο του χρόνου, οι 
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σκεδάσεις των ηλεκτρονίων µε τα άτοµα του υδραργύρου που βρίσκονται στις 

µετασταθείς αυτές καταστάσεις 63P0,2, µετατρέπονται σε ελαστικές καθόσον τα 

ηλεκτρόνια τώρα δεν χάνουν ενέργεια κατά την σκέδαση αφού τα άτοµα του Hg*  δεν 

µπορούν να την απορροφήσουν. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Η θερµοκρασία της λυχνίας είναι ο βασικότερος παράγων για την ευκρινή 

παρατήρηση των διακυµάνσεων του ρεύµατος. Εάν η θερµοκρασία είναι χαµηλή, η 

πυκνότητα των ατόµων υδραργύρου είναι µικρή. Ως εκ τούτου το ανοδικό ρεύµα 

είναι µεγάλο µε αποτέλεσµα οι διακυµάνσεις στην καµπύλη, λόγω της -  

οφειλόµενης στις µη ελαστικές σκεδάσεις - αναµενόµενης ελάττωσης του 

ρεύµατος, να µην είναι πολύ εµφανείς. Αντίθετα όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή 

το ανοδικό ρεύµα είναι µικρό, οπότε οι αντίστοιχες διακυµάνσεις είναι εµφανείς. Η 

θερµοκρασία της λυχνίας προσδιορίζεται µε τη βοήθεια θερµοζεύγους και πρέπει 

να κυµαίνεται γύρω στους 1800C. 

  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Να αναγνωρίσετε τα όργανα της πειραµατικής διάταξης η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί (βλ. Σχήµα 3). Προτού πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλες 

συνδέσεις, να βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό της διάταξης είναι εκτός 

λειτουργίας. 

2. Συνδέστε το φούρνο στις υποδοχές ασφαλείας (a), στο πίσω µέρος του 

τροφοδοτικού. 

3. Να γειώσετε το χάλκινο περιβληµα της λυχνίας µέσω της 

“πρασινοκίτρινης” υποδοχής  (υποδοχές (a)). Η γείωση αυτή είναι 

απαραίτητη ώστε να θωρακίσουµε τη λυχνία από πιθανές παρεµβολές Η/Μ 

πεδίων. 

4. Συνδέστε τα δυο κανάλια (Ι και ΙΙ) του παλµογράφου στις υποδοχές 

(U2/10)  και  (UA) του τροφοδοτικού. Ακολούθως επιλέξτε την λειτουργία 

ΧY του παλµογράφου και ρυθµίστε τις κλίµακες τάσης και χρόνου στα 

2V/div  και  100ms/div αντίστοιχα.  

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ                                                                    ΑΣΚΗΣΗ 3 

 57

 

Σχήµα    3 

 

5. Αφού ελέγξετε αν το θερµοζεύγος βρίσκεται στην κατάλληλη θέση (στην 

οπή στο πίσω µέρος του χάλκινου περιβλήµατος), να το συνδέσετε στην 

υποδοχή (b) του τροφοδοτικού.  

6. Να συνδέσετε  τον ακροδέκτη της λυχνίας Hg στην υποδοχή (c) του 

τροφοδοτικού. 

7. Αφού θέσετε σε λειτουργία το τροφοδοτικό, να επιλέξετε - µέσω του 

δικόπτη (d) - τη λειτουργία αυτόµατης µεταβολής του δυναµικού U2. 

Επίσης, µέσω του διακόπτη (e), µπορείτε να επιλέγετε π.χ. την ένδειξη της 

θερµοκρασίας θs  λειτουργίας της λυχνίας, ή την ένδειξη των δυναµικών 

στην οθόνη του τροφοδοτικού.  

8. Ρυθµίστε τις τιµές των δυναµικών U1 και U3 (~ 1.5V)  και περιµένετε µέχρι 

η θερµοκρασία του φούρνου φτάσει την τιµή θs=144οC ( Η ενδεικτική 

λυχνία του τροφοδοτικού, που αντιστοιχεί στον Hg, θα αλλάξει χρώµα και 

από πορτοκαλί θα γίνει πράσινη). 

9. Παρατηρείστε, στην οθόνη του παλµογράφου, την καµπύλη Franck-Hertz. 

Αν η καµπύλη δεν παρουσιάζει την αναµενόµενη µορφή, να ρυθµίσετε 

κατάλληλα τα δυναµικά U1 και U3, µέχρις ότου λάβετε την αναµενόµενη 

µορφή της καµπύλης. Σηµειώστε τις τιµές των δυναµικών U1 και U3 και τις 

διατηρείτε σταθερές στην περαιτέρω διαδικασία του πειράµατος! 
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10. Μέσω του διακόπτη (d), να θέσετε το τροφοδοτικό στη λειτουργία MAN 

(µη αυτόµατη λειτουργία, δηλ. λειτουργία µε εντολή του πειραµατιστή). 

Ακολούθως, επιλέγοντας µέσω του διακόπτη (c) ώστε στην οθόνη του 

τροφοδοτικού να αναγράφεται η τιµή του δυναµικού U2 ή η τιµή του 

ρεύµατος Ι, να λάβετε τα πειραµατικά ζεύγη τιµών (U2, I)  ρυθµίζοντας  την 

τάση U2, µέσω του περιστροφικού διακόπτη (f).  Να πραγµατοποιήσετε 

µετρήσεις για τιµές της τάσης U2 από 0-30V µε βήµα 0.5V. 

11. Χαράξτε την καµπύλη  I=f(Uz) 

12.Από την καµπύλη να προσδιορίσετε τις τιµές του δυναµικού U2, που 

αντιστοιχούν στα τοπικά ευδιάκριτα µέγιστα, και να εκτιµήσετε το σφάλµα 

στον προσδιορισµό των µεγίστων. Υπολογίστε τις διαφορές ∆U2, µεταξύ 

των διαδοχικών τοπικών µεγίστων και το αντίστοιχο σφάλµα. Να 

καταγράψετε τα αποτελέσµατα σε πίνακα µετρήσεων και να υπολογίσετε 

τη µέση τιµή των διαφορών ∆U2 , καθώς και το σφάλµα της µέσης τιµής. 

 

 

 

Σχήµα 4 

 

13.Να προσδιορίσετε την ενέργεια διέγερσης του ατόµου του Hg, και να 

συγκρίνετε την τιµή αυτή µε την τιµή της βιβλιογραφίας.  

14. Να υπολογίσετε το µήκος κύµατος της φασµατικής γραµµής που 

εκπέµπεται κατά την αποδιέγερση αυτή. (h=6,626.10-34J.s, c=2,998.108m/s) 
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15. Από το διάγραµµα των ενεργειακών σταθµών του ατόµου του Hg (Σχ.4) να 

εντοπίσετε την αρχική και τελική κατάσταση της ηλεκτρονικής διεγέρσεως. 

Στο σχήµα 5 δίδεται ένα απλοποιηµένο ενεργειακό διάγραµµα των 

κατωτέρων Ηλεκτρονικών καταστάσεων του υδραργύρου (έχει παραληφθεί 

η υπέρλεπτη δοµή). 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ    Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ  S P I N  (ESR) 

 

 

Στην άσκηση αυτή µελετάται ο συντονισµός του ηλεκτρονικού spin και 

προσδιορίζεται ο παράγων διαχωρισµού Landé µε την τεχνική ESR (Electron Spin 

Resonance). 

 Ο συντονισµός του spin των ηλεκτρονίων παρατηρείται µόνο στις παραµαγνητικές 

ουσίες, γιατί σ’ αυτές η σύζευξη των τροχιακών στροφορµών και των spin των 

ηλεκτρονίων καταλήγει σε µη µηδενική ολική στροφορµή. Ο ηλεκτρονικός συντονισµός 

(ESR)  ή παραµαγνητικός συντονισµός (EPR : Electron Paramagnetic Resonance) είναι 

κλάδος της φασµατοσκοπίας απορρόφησης κατά την οποία ακτινοβολία στην περιοχή των 

µικροκυµάτων προκαλεί µεταβάσεις στα ηλεκτρόνια µε ασύζευκτο spin µεταξύ 

καταστάσεων που έχουν διαφορετικό µαγνητικό κβαντικό αριθµό.  Η εφαρµογή ενός 

εξωτερικού µαγνητικού πεδίου προκαλεί τον διαχωρισµό των ενεργειακών καταστάσεων 

του spin ενώ η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει µεταπτώσεις από 

τη µια κατάσταση στην άλλη. Η απαιτούµενη ενέργεια για τις µεταπτώσεις αυτές 

εκφράζεται σαν συνάρτηση του µαγνητικού πεδίου Β, της σταθεράς Bµ  (µαγνητόνη του 

Bohr) και του παράγοντα  Landé g , ο οποίος θα προσδιοριστεί σε αυτή την άσκηση. 

     Από την ανακάλυψη του συντονισµού του ηλεκτρονικού spin1, το φαινόµενο αυτό 

αναδείχθηκε σε σηµαντική µέθοδο για την έρευνα της µοριακής και κρυσταλλικής δο-

µής, χηµικών αντιδράσεων και άλλων προβληµάτων στη Φυσική, τη Χηµεία, τη Βιολο-

γία και την Ιατρική. 

Η τεχνική ESR είναι µοναδική στη ανίχνευση ασύζευκτων ηλεκτρονίων σε άτοµα µε 

µη συµπληρωµένες εσωτερικές στοιβάδες,  όπως  τα ιόντα µεταβατικών µετάλλων (µε 

ασύζευκτα  3d ηλεκτρόνια), οι σπάνιες γαίες και τα οργανικά µόρια που περιέχουν 

ασύζευκτα ηλεκτρόνια (ελεύθερες ρίζες) ή κρυστάλλους µε πλεγµατικά κενά στην 

παραµαγνητική κατάσταση και βρίσκει εφαρµογή στην µελέτη της φωτοσύνθεσης, της 
                                                 
1 Το φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Σοβιετικό Φυσικό Yevgeny Zavoisky, το 
1944.  

ΑΣΚΗΣΗ 4 
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κατάλυσης, του πολυµερισµού, των πλεγµατικών ανωµαλιών που προκαλούνται µε 

ακτινοβόληση, των µηχανισµών του καρκίνου κ.λπ.  

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γνωστό ότι κάθε ατοµικό ηλεκτρόνιο έχει τροχιακή στροφορµή 
�
ℓ  και 

ιδιοστροφορµή (spin) s
�

. Το µέτρο της τροχιακής στροφορµής του ηλεκτρονίου δίνεται 

από τη σχέση:    

                                                    ( )1= +
�
ℓ ℓ ℓ ℏ                                                      (4.1) 

όπου 0,1,=   2, ...ℓ  είναι ο κβαντικός αριθµός της στροφορµής του ηλεκτρονίου και  

h / 2π=ℏ  (h σταθερά του Planck). Η κατεύθυνση της στροφορµής όµως είναι 

κβαντισµένη και έτσι οι επιτρεπτές τιµές της προβολής της τροχιακής στροφορµής σε µία 

διεύθυνση z, π.χ. διεύθυνση που καθορίζεται από µαγνητικό πεδίο, δίνονται από τη 

σχέση: 

 z m=
ℓ

ℓ ℏ  (4.2) 

όπου m = , +1, ..., 1,− − −
ℓ

ℓ ℓ ℓ ℓ   είναι ο µαγνητικός κβαντικός αριθµός. 

Το µέτρο του spin δίνεται από τη σχέση: 

 ( )s s s 1= +

�
ℏ  (4.3) 

όπου s είναι ο κβαντικός αριθµός του spin. Αντίστοιχα, οι επιτρεπτές τιµές της προβολής 

του spin zs  σε προεξάρχουσα διεύθυνση z, δίνονται από τη σχέση 

 z ss m= ℏ  (4.4) 

Ο αριθµός sm  καλείται µαγνητικός αριθµός spin. Με κάθε τροχιακή στροφορµή 
�
ℓ  και 

ιδιοστροφορµή s
�

(spin) είναι συνδεδεµένη µια µαγνητική ροπή. Για τη στροφορµή 
�
ℓ  το 

µέτρο της  µαγνητικής ροπής είναι  

 ( )
e e

µ 1
2m 2m
= = +

ℓ

�
ℓ ℓ ℓ ℏ  (4.5) 

όπου e είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου και m η µάζα του. Η σταθερά  

 24 2
Β

e
µ 9.274 10 A m

2m
−

= = × ⋅ℏ  

αποτελεί φυσική µονάδα µέτρησης της µαγνητικής ροπής και καλείται µαγνητόνη του 

Bohr, οπότε η ανωτέρω σχέση (4.5) γράφεται:              

                                               ( )µ µ 1B= +
ℓ

ℓ ℓ                                                              (4.6) 
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Για το spin του ηλεκτρονίου ισχύουν ανάλογα 

 ( )
e e
s s

s

g e g e
µ s s s 1

2m 2m
= = +

�
ℏ  (4.7) 

όπου e
sg  ο παράγοντας Landé του ηλεκτρονίου2. Το ηλεκτρόνιο έχει, ως γνωστό, τιµή 

του spin ίση µε ½ , οπότε η τιµή της µαγνητικής ροπής µs λόγω του spin είναι:  

 ( )
e e

es s
s s B

g e g e3 3
µ s s 1 g µ

2m 4 2m 4
= + = ⋅ = ⋅

ℏ
ℏ  (4.8) 

Οι προβολές των µαγνητικών ροπών της στροφορµής και του spin σε προεξάρχουσα 

διεύθυνση δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις3 

 
z

e e
µ m

2m 2mz= − = −
ℓ ℓ

ℏ
ℓ  (4.9) 

και 

 
z

e
s

z

e
s

s s
g e g e

µ s m
2m 2m

= − = −

ℏ
 (4.10) 

  

Αν L
�

 είναι η ολική τροχιακή στροφορµή και S
�

 το ολικό spin, η ολική στροφορµή 

δίνεται από το διανυσµατικό άθροισµα των δύο αυτών στροφορµών, δηλαδή  

 J L S= +

�� �

 (4.12) 

Κατ’ αναλογία µε τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, το µέτρο της ολικής στροφορµής 

δίνεται από τη σχέση 

 ( )J = J J +1ℏ  (4.13) 

και η µαγνητική ροπή Jµ
�

 που σχετίζεται µε την ολική στροφορµή J
�

 είναι ίση µε: 

 B
J J

µ
µ = × Jg− ⋅

��

ℏ
 (4.14) 

όπου Jg  είναι ο παράγοντας διαχωρισµού Landé. Εάν σωµάτιο µε µαγνητική διπολική 

ροπή Jµ
�

 βρεθεί µέσα σε µαγνητικό πεδίο 0B
�

, αλληλεπιδρά µε αυτό. Η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης δίνεται από τη σχέση  

 
zJ 0 J 0E = µ B = µ B− ⋅ −

�

�

 (4.15) 

                                                 
2 Η τιµή του g για ελεύθερο ηλεκτρόνιο είναι περίπου ίση µε 2. Πειραµατικά προσδιορίστηκε ως  
   g= 2.002319304386 
3 Η πρώτη πειραµατική επιβεβαίωση της κβάντωσης του spin έγινε από τους Stern και Gerlach το 1922, οι 
οποίοι πειραµατίστηκαν µε δέσµη ατόµων υδραργύρου Hg (βλέπε σχετική βιβλιογραφία). 
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zJµ  είναι η προβολή της ολικής στροφορµής στη διεύθυνση του µαγνητικού πεδίου 0B
�

. 

Η ενέργεια Ε είναι κβαντισµένη γιατί η ολική στροφορµή και η µαγνητική διπολική ροπή 

παίρνουν µόνο διακεκριµένους προσανατολισµούς ως προς το µαγνητικό πεδίο. Κάθε 

προσανατολισµός της ολικής στροφορµής αντιστοιχεί σε µια κατάσταση µε ορισµένη 

δυναµική ενέργεια µέσα στο µαγνητικό πεδίο. Η συνιστώσα της στροφορµής ZJ  που 

είναι παράλληλη στο πεδίο, δίνεται από την 

 
zZ JJ m= ⋅ℏ  (4.16) 

όπου ο µαγνητικός κβαντικός αριθµός παίρνει τιµές 

 
zJ  m = J, J 1, …, J 1, J− − + −  (4.17) 

και ο κβαντικός αριθµός της ολικής στροφορµής J  είναι ακέραιος ή ηµιακέραιος 

αριθµός. Η ενέργεια αλληλεπίδρασης λοιπόν της ολικής µαγνητικής διπολικής ροπής µε 

το µαγνητικό πεδίο δίνεται από τη σχέση 

 
zJ 0 JE g µ B m

Β
= ⋅ ⋅ ⋅  (4.18) 

 

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο ενεργειακός διαχωρισµός µπορεί να µετρηθεί απευθείας µε τον συντονισµό του 

ηλεκτρονικού spin. Για το σκοπό αυτό, το δείγµα εκτίθεται σ’ ένα υψίσυχνο 

εναλλασσόµενο µαγνητικό πεδίο 

 HFB B sin(2πft)= ⋅

� �

1  (4.19) 

το οποίο είναι κάθετο σε ένα στατικό µαγνητικό πεδίο 0B
�

. Αν η ενέργεια h f⋅  του 

εναλλασσόµενου πεδίου είναι ίση µε τη διαφορά ενέργειας ∆E  µεταξύ γειτονικών 

ενεργειακών καταστάσεων, αν δηλαδή εκπληρούνται οι συνθήκες (κανόνας επιλογής) 

 
zJ∆m 1= ±  (4.20) 

και 

 J Β 0h f E g µ B⋅ = ∆ = ⋅ ⋅  (4.21) 

το εναλλασσόµενο πεδίο προκαλεί αντιστροφή προσανατολισµού της µαγνητικής ροπής 

µέσα στο µαγνητικό πεδίο. Επάγονται δηλαδή µεταβάσεις µεταξύ γειτονικών 

καταστάσεων και εµφανίζεται ένα φαινόµενο συντονισµού στην απορρόφηση ενέργειας 

στο δείγµα από το εναλλασσόµενο µαγνητικό πεδίο. 

Σε πολλές ουσίες, η στροφορµή δεν παίζει σηµαντικό ρόλο και το ενδιαφέρον 

περιορίζεται στο spin των ηλεκτρονίων. Στο Σχήµα 4.1 παρουσιάζεται απλοποιηµένα η 
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περίπτωση ελευθέρου ηλεκτρονίου. Εδώ η συνολική στροφορµή ισούται µε το spin του 

ηλεκτρονίου s. Ο κβαντικός αριθµός της στροφορµής είναι 

 
1

J s
2

= =  (4.22) 

και ο παράγων Landé είναι ίσος προς 

 e
J sg g 2.0023= ≈  (4.23) 

 

Σχήµα 4.1: Αλλαγή του προσανατολισµού του spin ελεύθερου ηλεκτρονίου µε 

απορρόφηση (ή εκποµπή) ενέργειας ∆Ε 

 

 

 

Σχήµα 4.2: Σύγκριση µε το φαινόµενο Zeeman (∆ιαχωρισµός ενεργειακών καταστάσεων 

διαφορετικών τροχιακών κβαντικών αριθµών) 

E0 

E 

B0 

0res S BE hf g Bµ∆ = =  

0

1
S B

g Bµ  

0

1

2
S B

g Bµ−  

1
2Sm =  

1
2Sm = −  

L=2 

L=1 

Μεταπτώσεις Zeeman 

0

1

2
S B

g Bµ  

0

1

2
S B

g Bµ−  

1

2Sm = −  

Μεταπτώσεις ESR 

1

2Sm =  
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Μέσα σ’ ένα µαγνητικό πεδίο, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια µπορούν να βρίσκονται σε δύο 

ενεργειακές στάθµες, ενέργειας 

 e
s B 0 sE g µ B m= ⋅ ⋅ ⋅  (4.24) 

όπου sm 1/ 2= ± . Οι δύο αυτές στάθµες αντιστοιχούν σε παράλληλο προσανατολισµό 

των spin και σε αντιπαράλληλο αντίστοιχα σε σχέση µε τον προσανατολισµό του 

µαγνητικού πεδίου. 

Κατά τη µετάβαση µεταξύ των δύο ενεργειακών καταστάσεων, ο κανόνας επιλογής 

(4.20) ικανοποιείται αυτόµατα. Σε αναλογία µε την εξίσωση (4.21), η συνθήκη 

συντονισµού είναι 

 e
s Β 0h f E g µ B⋅ = ∆ = ⋅ ⋅  (4.25) 

Αν µετράµε την ενέργεια που απορροφάται από το εναλλασσόµενο πεδίο σε σταθερή 

συχνότητα f σαν συνάρτηση του 0B , παίρνουµε µια γραµµή απορρόφησης µε πλάτος 

0δB στο µισό του ύψους της. Στην απλούστερη περίπτωση, αυτό το πλάτος της γραµµής 

σε οµογενές µαγνητικό πεδίο είναι µια έκφραση της αβεβαιότητας της ενέργειας δΕ της 

µετάβασης. Εδώ, η αρχή της αβεβαιότητας εκφράζεται µε τη µορφή 

 δE T
2

⋅ ≥
ℏ

 (4.26) 

όπου Τ  είναι ο χρόνος ζωής της διέγερσης. Λόγω του κανόνα επιλογής (4.20) προκύπτει 

 e
s B 0δE g µ δB= ⋅ ⋅  (4.27) 

Ο συνδυασµός των σχέσεων (4.26) και (4.27) οδηγεί στην σχέση 

 0 e
s B

δB
2g µ T

=

⋅ ⋅

ℏ
 (4.28) 

η οποία δεν εξαρτάται από την συχνότητα f. 

Στο πείραµα αυτό θα προσδιοριστεί η θέση και το πλάτος των γραµµών απορρόφησης 

στο φάσµα ESR του υπό εξέταση δείγµατος. 

Από τη θέση, προσδιορίζεται ο παράγοντας Landé Jg  του δείγµατος µε την εξίσωση 

(4.25). Στην περίπτωση ελευθέρου ατόµου ή ιόντος, ο παράγοντας Landé έχει τιµή 

µεταξύ Jg 1= , αν η µαγνητική ροπή οφείλεται αποκλειστικά στην τροχιακή στροφορµή 

και Jg 2.0023=  αν στη µαγνητική ροπή συνεισφέρουν µόνο τα spin. Στην 

πραγµατικότητα όµως, τα παραµαγνητικά κέντρα που µελετώνται µε τον συντονισµό των 
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spin, δεν είναι ελεύθερα. Επειδή βρίσκονται µέσα στο κρυσταλλικό πλέγµα ή 

περιβάλλονται από διαλύµατα, υπόκεινται σε ισχυρά ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία που 

δηµιουργούνται από τα γειτονικά άτοµα. Τα πεδία αυτά προκαλούν µια ενεργειακή 

µετατόπιση και επηρεάζουν το διαχωρισµό Zeeman4 των ηλεκτρονίων. Αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης αυτής είναι να διαφοροποιείται η τιµή του παράγοντα Landé g. 

Εµφανίζονται συχνά ανισοτροπίες και στα φάσµατα ESR παρατηρούνται λεπτές δοµές. 

Εποµένως, ο προσδιορισµός του παράγοντα Landé g, επιτρέπει την εξαγωγή 

συµπερασµάτων σχετικών µε την ενέργεια σύνδεσης των ηλεκτρονίων και τη χηµική 

δοµή του δείγµατος που εξετάζουµε. 

Από το πλάτος της γραµµής συντονισµού προκύπτουν πληροφορίες σχετικές µε τις 

δυναµικές ιδιότητες του δείγµατος. Αγνοώντας τις ασαφείς λεπτές δοµές στη γραµµή 

συντονισµού, το πλάτος της καθορίζεται από ορισµένες διεργασίες που γενικά 

αντιτίθενται στην ευθυγράµµιση των µαγνητικών ροπών.  Η αµοιβαία αλληλεπίδραση 

µεταξύ ευθυγραµµισµένων µαγνητικών ροπών καλείται χαλάρωση “spin – spin” (spin – 

spin relaxation), ενώ η αλληλεπίδραση µεταξύ των µαγνητικών ροπών και µεταβλητών 

ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στις ταλαντώσεις του πλέγµατος και 

στη θερµική κίνηση των ατόµων στα υγρά, καλούνται χαλάρωση “spin – κυψελίδας” 

(spin – lattice relaxation). Σε µερικές περιπτώσεις, το πλάτος της γραµµής επηρεάζεται 

από τη λεγόµενη “αλληλεπίδραση ανταλλαγής” και τότε είναι πολύ µικρότερο απ’ ότι θα 

περίµενε κανείς αν υπήρχαν µόνο αλληλεπιδράσεις διπόλου – διπόλου των spin. 

Τα φασµατόµετρα ESR που χρησιµοποιούνται στις πρακτικές εφαρµογές, λειτουργούν 

συνήθως στην περιοχή των 10GHz (ζώνη Χ των µικροκυµάτων). Αντίστοιχα, τα 

µαγνητικά πεδία είναι της τάξης των 0.1 µέχρι 1Τ. Στο συγκεκριµένο πείραµα, το 

µαγνητικό πεδίο 0B  είναι σηµαντικά µικρότερο. ∆ηµιουργείται µε τη βοήθεια πηνίων 

Helmholtz (βλέπε Σχ. 4.5) και ρυθµίζεται στην περιοχή µεταξύ 0 και 4mT, µε κατάλληλη 

ρύθµιση του ρεύµατος των πηνίων. Ένα ρεύµα, που διαµορφώνεται µε συχνότητα 50Hz, 

υπερτίθεται στο συνεχές ρεύµα των πηνίων. Το µαγνητικό πεδίο Β, που είναι αντίστοιχα 

διαµορφωµένο, αποτελείται από ένα σταθερό οµογενές πεδίο 0B  και ένα διαµορφωµένο 

µε 50Ηz πεδίο modB . Το δείγµα τοποθετείται σ’ ένα υψίσυχνο (HF) πηνίο, το οποίο 

                                                 
4 Το γνωστό φαινόµενο Zeeman παρατηρήθηκε σαν διαχωρισµός φασµατικών γραµµών παρουσία µαγνητι-
κού πεδίου. Οφείλεται σε µεταπτώσεις µεταξύ καταστάσεων µε διαφορετικούς κβαντικούς αριθµούς τροχι-
ακής στροφορµής. Η επίδραση του µαγνητικού αριθµού spin που περιγράφουµε εδώ ιστορικά αναφέρεται 
ως «ανώµαλο φαινόµενο Zeeman» (βλέπε και σχήµα 4.2)  
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αποτελεί µέρος ενός κυκλώµατος ταλάντωσης. Το κύκλωµα αυτό διεγείρεται από ένα 

ταλαντωτή µεταβλητής HF συχνότητας (15 – 130MHz). 

 

 

Σχήµα 4.3: Απεικόνιση, στην οθόνη του παλµογράφου, του σήµατος συντονισµού και 

του σήµατος διαµόρφωσης (αναλυτική περιγραφή των διαφόρων εικόνων 

δίνεται στο κείµενο) 

 

Όταν εκπληρώνεται η συνθήκη (4.21) το δείγµα απορροφά ενέργεια και αυξάνεται η 

ενέργεια του κυκλώµατος ταλάντωσης µε αποτέλεσµα να ελαττώνεται η τάση του 

υψίσυχνου πηνίου. Η τάση αυτή, αφού πρώτα ανορθωθεί και ενισχυθεί µε κατάλληλα 

ηλεκτρονικά κυκλώµατα, αποτελεί το µετρούµενο σήµα.  

Το σήµα αυτό φθάνει στην έξοδο της µονάδας ελέγχου µε µια χρονική καθυστέρηση 

σε σχέση µε το διαµορφωµένο µαγνητικό πεδίο. Η χρονική καθυστέρηση αντισταθµίζεται 

µε µια µετατόπιση φάσης φ στη µονάδα ελέγχου. Ο παλµογράφος δύο καναλιών σε 

λειτουργία XY, δείχνει το σήµα συντονισµού (Υ) συναρτήσει µιας τάσης που είναι 

ανάλογη του µαγνητικού πεδίου των πηνίων Helmholtz. Το εµφανιζόµενο σήµα 
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συντονισµού είναι συµµετρικό αν το πεδίο 0B  εκπληρώνει την συνθήκη συντονισµού και 

αν η µετατόπιση φάσης φ µεταξύ του σήµατος και του διαµορφωµένου πεδίου 

αντισταθµίζεται όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.3. Πιο αναλυτικά, στο αριστερά τµήµα του 

Σχήµατος 4.3, παρουσιάζεται η απεικόνιση στην οθόνη του παλµογράφου των σηµάτων 

συντονισµού και αναφοράς. Στο δεξιό τµήµα του Σχήµατος παρουσιάζεται η απεικόνιση 

σε ΧΥ λειτουργία των δύο σηµάτων. Ανάλογα µε τη ρύθµιση της τάσης τροφοδοσίας των 

πηνίων Helmholtz (δηλαδή της έντασης του µαγνητικού πεδίου) και της µετατόπισης 

φάσης µπορούν να εµφανιστούν διάφορες κυµατοµορφές στην οθόνη του παλµογράφου: 

α) χωρίς αντιστάθµιση της διαφοράς φάσης φ και µαγνητικό πεδίο 0B  πολύ ασθενές, β) 

µε αντιστάθµιση διαφοράς φάσης φ και µαγνητικό πεδίο oB  πολύ ασθενές, γ) χωρίς 

αντιστάθµιση διαφοράς φάσης φ και κατάλληλο µαγνητικό πεδίο oB και δ) µε 

αντιστάθµιση διαφοράς φάσης φ και κατάλληλο µαγνητικό πεδίο oB . 

 

  

 

Σχήµα 4.4: Χηµική δοµή της 1,1-διφενυλ-2-πικρυλ-υδραζόλη (DPPH) 

 

Το δείγµα που χρησιµοποιείται είναι η οργανική ουσία DPPH. Πρόκειται για µια 

σχετικά σταθερή “ελεύθερη ρίζα” που έχει ένα ασύζευκτο ηλεκτρόνιο στη γέφυρα του 

αζώτου όπως δείχνει το Σχήµα 4.4. Η µοριακή της δοµή εξουδετερώνει σχεδόν την 

τροχιακή κίνηση των ηλεκτρονίων και εποµένως ο παράγοντας Landé g είναι περίπου 

ίσος µε αυτόν που αντιστοιχεί σε ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Στην πολυκρυσταλλική της 

µορφή, η ουσία αυτή είναι πολύ κατάλληλη για την επίδειξη του συντονισµού 

ηλεκτρονικού spin, καθώς παρουσιάζει ισχυρή γραµµή συντονισµού ESR και η οποία, 

λόγω φαινοµένων ανταλλαγής, έχει µικρό πλάτος. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Η πειραµατική διάταξη περιλαµβάνει τα παρακάτω µέρη:  

Βασική µονάδα ESR, Μονάδα ελέγχου ESR, Ζεύγος πηνίων Helmholtz, Παλµογράφο 

δύο διαύλων, Θωρακισµένα ηλεκτρόδια BNC/ 4 mm, 1 Αµπερόµετρο 0 – 3Α, καλώδια 

σύνδεσης, δείγµα DPPH, 3 Υψίσυχνα πηνία ESR  

 

Στο Σχήµα 4.5 φαίνεται η πειραµατική διάταξη για το πείραµα συντονισµού 

ηλεκτρονικού spin, χρησιµοποιώντας την ουσία DPPH. Η βασική µονάδα ESR διαθέτει 

υποδοχή σύνδεσης των υψίσυχνων πηνίων ESR. Το δείγµα της ουσίας τοποθετείται στο 

εσωτερικό του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου υψίσυχνου πηνίου. Στο πάνω µέρος της 

βασικής µονάδας ESR υπάρχει διακόπτης ρύθµισης της υψηλής συχνότητας της τάσης 

τροφοδοσίας των πηνίων και στο πίσω µέρος της υπάρχει ο διακόπτης ενεργοποίησής 

της, καθώς και περιστροφικός διακόπτης ρύθµισης της έντασης του ρεύµατος. 

Η µονάδα ελέγχου ESR παράγει το ρεύµα τροφοδοσίας των πηνίων Helmholtz (για τη 

δηµιουργία του µαγνητικού πεδίου) και τροφοδοτεί τη βασική µονάδα ESR. ∆ιαθέτει 

τρεις διακόπτες για τη ρύθµιση της τάσης διαµόρφωσης modU , της τάσης τροφοδοσίας 

των πηνίων Helmholtz 0U  και της µετατόπισης φάσης φ. Επιπλέον, διαθέτει δύο εξόδους 

(συνδέονται στον παλµογράφο) του σήµατος διαµόρφωσης modU  (έξοδος Χ) και του 

σήµατος συντονισµού (έξοδος Υ). 

 

 

Σχήµα 4.5: Πειραµατική διάταξη για το πείραµα συντονισµού spin στην ουσία DPPH 

 

Στο Σχήµα 4.6 απεικονίζεται σε κάτοψη η διάταξη των πηνίων Helmholtz και η 

βασική µονάδα ESR. 
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Σχήµα 4.6: Kάτοψη της διάταξη των πηνίων Helmholtz και της βασικής µονάδας ESR. 

 

Το µαγνητικό πεδίο Β των πηνίων Helmholtz υπολογίζεται από την ένταση του 

ρεύµατος τροφοδοσίας τους σύµφωνα µε τη σχέση 

 

3

2

0

4 n
B µ I

5 r
 

= ⋅ ⋅ ⋅ 
 

 (4.29) 

όπου 7
0

V s
µ 4π 10

A m
−

⋅

= ⋅

⋅

 η µαγνητική διαπερατότητα του κενού, n ο αριθµός σπειρών 

του πηνίου και r η ακτίνα του. ∆εδοµένου ότι για τα πηνία Helmholtz που 

χρησιµοποιούνται n = 320 και r 6.8cm=  η ένταση του µαγνητικού πεδίου υπολογίζεται 

απο την (4.29) ως B = 4.23 ( )I mT⋅    (µε Ι σε Α) (4.29α) 

Στη συνέχεια γίνεται η γραφική παράσταση B B(f )= , της έντασης B του µαγνητικού 

πεδίου συναρτήσει της συχνότητας συντονισµού f. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων υπολογίζεται η κλίση της ευθείας, από την οποία υπολογίζεται ο 

παράγοντας Landé g σύµφωνα µε τη σχέση (4.25). 

 

Προσδιορισµός του εύρους της καµπύλης συντονισµού 0∆B  

Για τον υπολογισµό του εύρους της καµπύλης συντονισµού, µετράται η τάση 

διαµόρφωσης Umod, καθώς και το πλήρες εύρος στο µισό του ύψους της τάσης 

διαµόρφωσης  ∆Umod, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.7. 

Επιπλέον, µετράται η ενεργός τιµή rmsI  της έντασης του ρεύµατος διαµόρφωσης. Στη 

συνέχεια υπολογίζεται το πλήρες εύρος στο µισό του ύψους της έντασης του ρεύµατος  
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διαµόρφωσης ∆Ι  από τη σχέση 

               mod
mod

∆U
∆I I

U
= ⋅        όπου mod rmsI 2 I 2= ⋅ ⋅ .       (4.30) 

                                    

 

 

       Σχήµα 4.7: 

      Μορφή της  καµπύλης 

συντονισµού 

 

 

 

 

 

Το πλάτος 0∆B στο µισό του ύψους της καµπύλης συντονισµού υπολογίζεται από τη 

σχέση 

 0∆B 4.23 (mT)= ⋅∆Ι  

Η αντίστοιχη βιβλιογραφική τιµή για κάποιο δείγµα DPPH κυµαίνεται µεταξύ 0.15 και 

0.81mT. Το εύρος του συντονισµού εξαρτάται πολύ από το διαλύτη µέσα στον οποίο 

ανακρυσταλλώνεται η ουσία. Η µικρότερη τιµή που αναφέρεται στη βιβλιογραφία, 

αφορά το διαλύτη 2CS . 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Προσδιορισµός της έντασης του µαγνητικού πεδίου 0B  κατά το συντονισµό 

1. Τοποθετείστε τα πηνία Helmoltz παράλληλα µεταξύ τους και σε απόσταση 6.8cm 

(όση περίπου η µέση ακτίνα τους r). 

2. Συνδέστε τα πηνία Helmoltz παράλληλα µεταξύ τους και σε σειρά µε το 

αµπερόµετρο, στην µονάδα ελέγχου ESR. Προσέξτε ώστε η φορά του µαγνητικού 

πεδίου που δηµιουργείται από κάθε πηνίο Helmoltz να είναι ίδια. 

3. Συνδέστε την βασική µονάδα ESR στη µονάδα ελέγχου µε το 6πολικό καλώδιο. 

4. Συνδέστε την έξοδο Υ της µονάδας ελέγχου στο κανάλι Ι του παλµογράφου και την 

έξοδο Χ στο κανάλι ΙΙ µε τα καλώδια BNC . 
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5. Συνδέστε το πηνίο (µεγάλου µεγέθους, περισσότερων σπειρών) χαµηλών 

συχνοτήτων (15 – 30MHz) στην υποδοχή της βασικής µονάδας και τοποθετείστε το 

δείγµα DPPH στο κέντρο του. 

6. Ενεργοποιείστε τη µονάδα ελέγχου ESR και τη βασική µονάδα και τοποθετήστε την 

µε τέτοιο τρόπο ώστε το πηνίο µε το δείγµα να είναι στο µέσο της απόστασης των 

πηνίων (Σχήµα 4.5). 

7. Στρέψτε τελείως δεξιά τον περιστροφικό διακόπτη ρύθµισης της έντασης του 

ρεύµατος (στο πίσω µέρος της βασικής µονάδας ESR) και ρυθµίστε το πλάτος 

διαµόρφωσης modU  (µονάδα ελέγχου) στη δεύτερη ένδειξη της κλίµακας. 

8. Επιλέξτε την εµφάνιση και των δύο καναλιών στην οθόνη του παλµογράφου και 

ρυθµίστε την κλίµακα χρόνου σε 5ms/div και τις κλίµακες πλάτους σε 0.5V/div. 

9. Ρυθµίστε τη µετατόπιση φάσης σε 0�  και επιλέξτε συχνότητα συντονισµού 

f 15MHz= . 

10. Η µορφή της καµπύλης συντονισµού που θα εµφανιστεί στην οθόνη του 

παλµογράφου θα είναι όπως του Σχήµατος 4.3(α), αριστερά. Αυξήστε µε αργό ρυθµό 

το πεδίο των πηνίων Helmholtz, αυξάνοντας την τάση 0U , µέχρι να παρατηρήσετε 

ισαπέχοντα σήµατα συντονισµού στον παλµογράφο (Σχήµα 4.3(γ), αριστερά). 

Παράλληλα, αν χρειαστεί αυξήστε κατά το δυνατόν λιγότερο την τάση διαµόρφωσης 

modU , ώστε να διακρίνονται ευκρινώς οι κορυφές των σηµάτων συντονισµού 

(αύξηση της τιµής της τάσης διαµόρφωσης modU  έχει ως αποτέλεσµα οξύτερη 

καµπύλη συντονισµού). 

11. Επιλέξτε τη λειτουργία ΧΥ του παλµογράφου και ρυθµίστε τη µετατόπιση φάσης 

ώστε να συµπίπτουν τα δύο σήµατα συντονισµού (Σχήµα 4.3(δ), δεξιά). 

12. Μετρήστε την ένταση του συνεχούς ρεύµατος 0I  των πηνίων και καταγράψτε το 

αποτέλεσµα µαζί µε τη συχνότητα συντονισµού f στον πίνακα 4.1. 

 

Σηµείωση: Η ένταση ρεύµατος που µετράει το αµπερόµετρο ισούται µε το άθροισµα 

των εντάσεων των ρευµάτων κάθε πηνίου. Συνεπώς, η ένταση του ρεύµατος κάθε 

πηνίου ισούται µε το ήµισυ της έντασης ρεύµατος που µετράτε. 

13. Αυξήστε τη συχνότητα συντονισµού f κατά 5MHz και επαναλάβετε τα βήµατα 10 – 

12. 
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14. Συνεχίστε αυξάνοντας την συχνότητα µε βήµα 5MHz. Χρησιµοποιήστε το (µεσαίου 

µεγέθους) πηνίο µεσαίων συχνοτήτων (30 – 75MHz) για συχνότητες πάνω από 

30MHz και το (µικρού µεγέθους και µικρού αριθµού συχνοτήτων) πηνίο υψηλών 

συχνοτήτων (75 – 130MHz) για συχνότητες πάνω από 75MHz και συνεχίστε τις 

µετρήσεις για συχνότητες ως 130MHz. Καταγράφετε τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων σε πίνακα. 

15. Χρησιµοποιήστε τη σχέση (4.29α) για να υπολογίσετε την ένταση του µαγνητικού 

πεδίου των πηνίων Helmholtz 0B  και συµπληρώστε τον πίνακα µετρήσεων. 

16. Κάντε τη γραφική παράσταση 0 0B B (f )=  και χρησιµοποιήστε τη µέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων (ή κατάλληλο πρόγραµµα στους υπολογιστές του Εργαστηρίου) για να 

υπολογίσετε την κλίση της ευθείας. 

17. Από την κλίση της ευθείας και τη σχέση (4.25) υπολογίστε την τιµή του παράγοντα 

Landé g της ουσίας DPPΗ και συγκρίνετε µε την αντίστοιχη βιβλιογραφική τιµή. 

 

Προσδιορισµός του εύρους της καµπύλης συντονισµού 0∆B  

18. Ρυθµίστε την κλίµακα τάσης του καναλιού ΙΙ σε 0.5V/div, διατηρώντας τον 

παλµογράφο στη λειτουργία ΧΥ. 

19. Επιλέξτε το πηνίο µεσαίων συχνοτήτων και ρυθµίστε τη συχνότητα συντονισµού σε 

f = 50MHz και την τιµή της τάσης 0U  έτσι ώστε η ένταση του ρεύµατος που 

διαρρέει τα πηνία να ισούται µε την τιµή που µετρήσατε προηγουµένως για τιµή της 

συχνότητας f = 50MHz (αν χρειαστεί ρυθµίστε τη µετατόπιση φάσης ώστε να 

συµπίπτουν τα δύο σήµατα συντονισµού (Σχήµα 4.3(δ), δεξιά)). 

20. Ρυθµίζοντας την τάση διαµόρφωσης modU , µεγεθύνετε το σήµα στον παλµογράφο 

κατά τη διεύθυνση Χ µέχρι να καλύψει όλο το µήκος της οθόνης. Καταγράψτε την 

τιµή της τάσης διαµόρφωσης (από την οθόνη του παλµογράφου) στον πίνακα 4.2. 

21. Επιλέξτε την περιοχή ΑC του αµπεροµέτρου και µετρήστε την ενεργό τιµή (RMS) 

τιµή της έντασης του ρεύµατος rmsI  που αντιστοιχεί στην τάση διαµόρφωσης modU  

και καταγράψτε την σε νέο πίνακα µετρήσεων. 

22. Αφού ρυθµίσετε την κλίµακα του κατακόρυφου άξονα κατάλληλα, διαβάστε το 

πλήρες πλάτος mod∆U  του σήµατος συντονισµού στο µισό του µέγιστου ύψους της 

καµπύλης συντονισµού και καταγράψτε την τιµή στον πίνακα. 
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23. Χρησιµοποιήστε τις σχέσεις (4.30) και (4.31) για τον υπολογισµό του εύρους της 

καµπύλης συντονισµού 0∆B  και συγκρίνετε µε τα αντίστοιχα βιβλιογραφικά 

δεδοµένα.  

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ BALMER ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ 
 

Στο δεύτερο µέρος της άσκησης, θα παρατηρήσουµε το ορατό φάσµα εκποµπής του 

Υδρογόνου. Θα πραγµατοποιηθούν µετρήσεις του µήκους κύµατος των γραµµών και θα 

προσδιοριστούν πειραµατικά σχετικές σταθερές. 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το φάσµα εκποµπής του Υδρογόνου είναι ένα γραµµικό φάσµα που εκτείνεται από 

την περιοχή του υπερύθρου µέχρι και την την υπεριώδη περιοχή. Οι παρατηρούµενες 

γραµµές αντιστοιχούν σε αποδιεγέρσεις µεταξύ ενεργειακών φλοιών του ατόµου του 

Υδρογόνου που χαρακτηρίζονται  από τους κβαντικούς αριθµούς  ( n=1,2 3,…), ενώ το 

µήκος κύµατος του εκπεµποµένου φωτονίου εξαρτάται από την ενεργειακή διαφορά των 

φλοιών µεταξύ των οποίων συµβαίνει η ηλεκτρονιακή αποδιέγερση (Σχήµα 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.8 Αποδιεγέρσεις του ατόµου του Υδρογόνου. Σηµειώνονται οι αποδιεγέρσεις που 

δίνουν φωτόνια µε µήκη κύµατος της σειράς Balmer. 

n=4 

n=5 

n=3 

n=2 
n=1 

Hα 

Hγ 

Hβ 
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Η ορατή περιοχή του φάσµατος εκποµπής ατοµικού Υδρογόνου, περιέχει γραµµές  που 

συµβολίζονται σαν Ηα, Ηβ, Ηγ κλπ.  Αυτές οι φασµατικές γραµµές ονοµάζονται γραµµές 

Balmer προς τιµήν του  Ελβετού Φυσικού Johann Balmer που τις παρατήρησε και τις 

µελέτησε πρώτος το 1885. Ο Balmer παρατήρησε µία κανονικότητα στα µήκη κύµατος 

των φασµατικών γραµµών, δηλαδή ότι όλα τα παρατηρούµενα µήκη κύµατος αποτελούν 

µία σειρά που περιγράφεται από την σχέση: 

                







−=

Η 22

1

2

11

n
R

λ
 µε  n ≥ 3,    δηλαδή  n = 3,4,5,…                                        (4.31) 

και RH µια σταθερά που ονοµάζεται σταθερά Rydberg. 

Τα µήκη κύµατος αυτά αποτελούν την σειρά Balmer του φάσµατος του Υδρογόνου. Ο 

Balmer κατέληξε στη σχέση αυτή εµπειρικά και από τις πειραµατικές του παρατηρήσεις 

προσδιόρισε την τιµή της σταθεράς Rydberg :  

                                                        RH = 109 677,581 cm-1                                                       (4.32)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.9.         

Το φάσµα του α-

τοµικού υδρογόνο-

υ. 
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Αντίστοιχες σειρές φασµατικών γραµµών εµφανίζονται και σε άλλες περιοχές του φάσ-

µατος του ατοµικού Υδρογόνου.  Οι γραµµές της σειράς Lyman ανήκουν στο υπεριώδες, 

ενώ οι γραµµές της σειράς Pachen στο υπέρυθρο (Σχήµα 4.9) 

Λίγο αργότερα από την ανακάλυψη του Balmer, ο Johannes Robert Rydberg  το 1889 

ανακάλυψε και άλλες σειρές φασµατικών γραµµών µε µήκη κύµατος που µπορούσαν να 

περιγραφούν µε µια πιο γενική σχέση, αντίστοιχη µε την εµειρική σχέση του Balmer: 
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λ
                                                                        (4.33) 

όπου nf ,  ni οι κβαντικοί αριθµοί της τελικής και αρχικής στάθµης αντίστοιχα. 

και  είναι γνωστή ως σχέση Rydberg. 

Η ακριβής θεωρητική περιγραφή του φάσµατος του Υδρογόνου οφείλεται στον Niels 

Bohr (1913) στον οποίο οφείλεται το µοντέλο του ατόµου µε καθορισµένους διάκριτους 

ενεργειακούς φλοιούς. Με βάση αυτό το ατοµικό µοντέλο αλλά και τις ιδέες του Einstein 

για το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, ο Bohr κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ενέργεια µιάς 

στάθµης µε κβαντικό αριθµό n δίνεται από τη σχέση: 
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Κατά την αποδιέγερση εποµένως από στάθµη ενέργειας Εi σε στάθµη ενέργειας Εf εκ-

πέµπεται φωτόνιο ενέργειας: 
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Επειδή ακόµα η ενέργεια του εκπεµποµένου φωτονίου εκφράζεται ως 

λ

c
h∆E =     η ανωτέρω δίνει: 
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Συγκρίνοντας µε την (4.33) προκύπτει ότι ανάλυση του Bohr απέδειξε τις εµπειρικές 

σχέσεις των Rydberg και Balmer και προσδιόρισε την θεωρητική τιµή της σταθεράς 

Rydberg  R∞ ως: 

                                              
ch

em
R e

32
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4

8ε
=
∞

= 109 737,318 cm-1                                  (4.37) 
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Η σύµπτωση µε την τιµή της (4.32) είναι ακόµα καλύτερη αν λάβουµε υπόψη ότι η (4.37) 

υπολογίζεται θεωρώντας την µάζα του πυρήνα ως άπειρη (ακίνητος πυρήνας, και γι αυτό 

και συµβολίζεται ως R∞). Θεωρώντας τη µάζα του πυρήνα ίση µε τη µάζα του πρωτονίου 

Μ και αντικαθιστώντας στην (4.37) την me µε την ανηγµένη µάζα m= me M/me+M, η στα-

θερά Rydberg προκύπτει ίση µε :   =

+

=
∞Η

M

m
RR

e1

1
109 677,594 cm-1      (4.38) 

σε πλήρη σχεδόν συµφωνία µε την τιµή της (4.32). 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δεδοµένα για τις πιο έντονες φασµατικές γραµµές 

των κυρίων φασµατικών σειρών στο φάσµα του Υδρογόνου. 

        

Κβαντικοί 

αριθµοί 

σταθµών 

µετάπτωσης 

Ονοµασία 

γραµµής 

Ονοµασία 

Σειράς 

Μήκος 

κύµατος 

(nm) 

Περιοχή 

φάσµατος 

Χρώµα 

ni nf Σειρές φασµατικών γραµµών  

4 3 Paα 

P
as

ch
en

 

1870 

Υ
π
έρ
υ
θ
ρ
ο

 

5 3 Paβ 1280 

6 3 Paγ 1090 

7 3 Paδ 1000 

3 2 Ha 

B
 a

 l 
m

 e
 r

 

656.28 

Ο
 ρ

 α
 τ

 ό
 

κόκκινο 

4 2 Hβ 486.13 πράσινο 

5 2 Ηγ 434.05 µπλέ 

6 2 Ηδ 410.17 ιώδες 

7 2 Ηε 397.0 

Υ
π
ερ
ιώ

δ
ες

 

 

2 1 Lyα 

L
 y

 m
 a

 n
 121.67 

3 1 Lyβ 102.52 

4 1 Lyγ 97.20 

5 1 Lyδ 94.9 

Πίνακας 1. Φασµατικές γραµµές των σειρών Lyman, Balmer και Paschen t του ατόµου του 
Υδρογόνου. 
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Παρατηρούµε ότι ο διαχωρισµός των σειρών σε σειρές βασίζεται στον κβαντικό 

αριθµό της τελικής στάθµης µετάπτωσης nf.. Πλήν των σειρών του Πίνακα υπάρχουν και 

άλλες σειρές, στο µακρυνό υπέρυθρο (σειρά Brackett µε  nf=4και σειρά  Pfund µε  nf=5).  

Επίσης υπάρχουν και άλλες γραµµές σε κάθε σειρά. Αντιστοιχούν σε µεταπτώσεις από 

αρχικές στάθµες µε µεγαλύτερους κβαντικούς αριθµούς ni.. Στον Πίνακα αναγράφονται 

οι πιο έντονες κάθε σειράς στο παρατηρούµενο φάσµα. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Η χρησιµοποιούµενη πειραµατική διάταξη περιλαµβάνει τα εξής µέρη: 

 

Σχήµα 4.10. Η χρησιµοποιούµενη πειραµατική διάταξη. a: λυχνία Balmer, b,d: συγκεντρωτικοί 
φακοί, c: ρυθµιζόµενη σχισµή, e: οπτικό φράγµα, f: ηµιδιαφανές πέτασµα. Σηµειώνονται αποσ-
τάσεις σε cm από την λυχνία.   

 

1. Λυχνία Balmer. Πρόκειται για λυχνία εκκενώσεως που περιέχει ατµούς νερού υπό 

χαµηλή πίεση. Κατά την εφαρµογή υψηλής τάσης, τα άτοµα του Υδρογόνου 

διεγείρονται και κατά την αποδιέγερση παράγεται η φωτεινή δέσµη που περιέχει 

όλα τα µήκη κύµατος που αντιστοιχούν στις αποδιεγέρσεις από τις διάφορες 

ατοµικές στάθµες. 

2. Φασµατοσκόπιο φράγµατος για την ανάλυση της δέσµης από τη λυχνία Balmer. 
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Η δέσµη διέρχεται µέσω σχισµής και φακών, προσπίπτει στο οπτικό φράγµα, 

αναλύεται και οι φασµατικές γραµµές  εµφανίζονται σε ηµιδιαφανές διάφραγµα 

πίσω από το φράγµµα. Τα διάφορα µέρη στερεόνονται σε οπτική τράπεζα (Σχήµα 

4.10) 

 

Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

Το οπτικό φράγµα είναι διαφανές πλακίδιο χαλαζία (quartz) που φέρει πυκνές χαραγµέ-

νες γραµµές. Το πλήθος των γραµµών ανά µονάδα µήκους στην επιφάνεια, ονοµάζεται 

σταθερά του φράγµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                        Σχήµα 4.11 : Αρχή λειτουργίας οτικού φράγµατος 
 
Όταν µια παράλληλ δέσµη προσπίπτει στην επιφάνεια του φράγµατος, τότε παρατηρούν-

ται φαινόµενα σκέδασης και κροσσοί ενισχυτικής συµβολής σε ορισµένες γωνίες ως προς 

την διεύθυνση της προσπίπτουσας που καθορίζονται από την γνωστή σχέση του Bragg: 

 
                                                mλθsin =d , m= 0, 1,2, …                              (4.39) 
 
Όπου λ το µήκος κύµατος, d η απόσταση µεταξύ των χαραγών και n η τάξη του κροσσού. 

Η σχέση αυτή προκύπτει εύκολα αν θεωρήσουµε την απαίτηση της ενισχυτικής συµβο-

λής, δηλαδή ότι πρέπει η διαφορά δρόµου µεταξύ δύο ακτίνων να είναι ακέραιο πολλαπ-

λάσιο του µήκους κύµατος αυτών.  

 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανάλυση µιας φωτεινής δέσµης, αφού συνιστώσες µε 

διαφορετικά µήκη κύµατος θα εµφανίζονται σε διαφορετικές θέσεις στο πέτασµα. 

a 

y 
d 

θ 

y 

  φωτ. δέσµη 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ                                                                           ΑΣΚΗΣΗ 4 
 

 
 

81

Η διακριτική ικανότητα του οπτικού φράγµατος είναι nN
λ

λ
=

∆
, όπου n η τάξη του κροσ-

σού και Ν το πλήθος των γραµµών του γράγµατος. 
 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φασµατικές γραµµές παρατηρούνται µόνο υπο συνθήκες πολύ χαµηλού 
φωτισµού. Ζητήστε να χαµηλώσει ο φωτισµός του Εργαστηρίου. Χρειάζεται επίσης προ-
σοχή ώστε να µην ακουµπήσετε την λυχνία Balmer όταν είναι ζεστή.Κίνδυνος εγκαύµα-
τος!! 
 

1. Συναρµολογήστε την πειραµατική διάταξη όπως στο Σχήµα 4.10 ώστε να λάβετε 
παράλληλη δέσµη φωτός στην ρυθµιζόµενη σχισµή c. 

2. Ρυθµίστε το εύρος της σχισµής c ώστε να εµφανιστούν οι φασµατικές γραµµές 
στο πέτασµα f. Θα χρειαστεί να µεκινήσετε λίγο τους φακούς για να πάρετε ευδι-
άκριτες, καλά εστιασµένες γραµµές. 

3. Με διαφανή χάρακα µετρήστε τις αποστάσεις y µεταξύ της κεντρικής γραµµής 
και των υπολοίπων φασµατικών γραµµών  (Κόκκινη, κυανοπράση, κυανή, ιώδης). 
Να µετρήσετε αυτές τις αποστάσεις προς τα αριστερά και προς τα  δεκιά της κεν-
τρικής γραµµής και να συµπληρώσετε τον Πίνακα των Μετρήσεων. 

 

 
4.  Να µετρήσετε την απόσταση a µεταξύ του οπτικού φράγµατος και του πετάσµα-

τος. Με τη βοήθεια του σχήµατος 4.11 υπολογίστε το την γωνία θ για κάθε φασ-
µατική γραµµή. 

5. Από την σχέση 4.39 υπολογίστε το µήκος κύµατος κάθε γραµµής και συµπλη-
ρώστε τον κατωτέρω Πίνακα Υπολογισµών 
Για τους υπολογισµούς σας, στη σχέση 4.39  να θεωρήσετε m=1  (γραµµές πρώ-
της τάξης, ενώ το d προκύπτει από την σταθερά του φράγµατος: 600 
γραµµές/mm    
Η σχέση (που πρέπει να αποδείξετε) και από την οποία θα προκύψει το λ είναι: 

2 2

y

d a y

λ
=

+

 

 

 

 y αριστερά (cm) y δεξιά  (cm) y  (µέση τιµή) 

(cm) 
Ηα  (κόκκινη)    
Ηβ  (κυανοπάσινη)    
Ηγ  (κυανή)    
Ηδ  (ιώδης)    

 y  (µέση τιµή) 

(cm) 
a (cm) λ υπολογ. 

(nm) 
λ βιβλιογρ.  
(nm) 

διαφορά % 

Ηα  (κόκκινη)      
Ηβ  (κυανοπάσινη)      
Ηγ  (κυανή)      
Ηδ  (ιώδης)      
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6. Με τη βοήθεια της 4.31 να υπολογίσετε την σταθερά Rydberg και να συµπληρώ-
σετε των Πίνακα Αποτελεσµάτων 

 

 
 

7. Η σχέση 4.31 υποδηλώνει ότι η σταθερά Rydberg µπορεί να προκύψει από την 

γραφική παράσταση 
2

1 1 1
( )
4 nλ

→ − . Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του ανωτέρω 

Πίνακα να κάνετε την κατάλληλη γραφική παράσταση και να υπολογίσετε πάλι 
την σταθερά Rydberg. 

8. Να σχολιάσετε τις αποκλίσεις των µεγεθών που µετρήσατε και που υπολογίσατε 
από τις αντίστοιχες τιµές της βιβλιογραφίας καθώς και µεταξύ των αποτελεσµά-
των σας στα βήµατα 6) και 7) της διαδικασίας. ∆ιατυπώστε τα συµπεράσµατά 
σας. 
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A. Melissinos, Experiments in Modern Physics, 2)Simple Quantum-Mechanical Sys-

tems, σελ. 28 

 n λ υπολογ.  Å 1/22 – 1/n2  R υπολογ  
cm-1 

R µεση τιµή 

cm-1 
    R βιβλιογρ. 

cm-1
     

Ηα  (κόκκινη) 3      
Ηβ  (κυανοπάσινη) 4    
Ηγ  (κυανή) 5    
Ηδ  (ιώδης) 6    
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ΣΚΕ∆ΑΣΗ   RUTHERFORD 

 

 

 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ RUTHERFORD 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η δοµή του ατόµου δεν ήταν επακριβώς γνωστή. Ο J.J Thomson 

είχε ανακαλύψει το ηλεκτρόνιο ως φορέα του στοιχειώδους αρνητικού φορτίου (1897) και 

στη συνέχεια είχε προτείνει ένα µοντέλο για τη δοµή του ατόµου. Σύµφωνα µε αυτό, το 

άτοµο ήταν µια σφαιρική κατανοµή θετικού φορτίου και εντός αυτής, αριθµός ηλεκτρονίων 

σε τυχαίες θέσεις, έτσι ώστε να αντισταθµίζεται το θετικό φορτίο και το άτοµο να παραµένει 

ηλεκτρικά ουδέτερο1.  

Από το 1909 έως το 1911 ο Ernest Rutherford και οι µαθητές του Ernest Marsden και  

Hans Geiger (που αργότερα έγινε γνωστός από την ανακάλυψη του ανιχνευτή 

ακτινοβολιών), εργάζονταν σε πειράµατα σκέδασης σωµατιδίων α από λεπτά φύλλα 

Χρυσού.  

Χρησιµοποιώντας µια µικρή επιτραπέζια συσκευή, παρόµοια µε αυτή που θα χρησιµοποιηθεί 

σ αυτή την Άσκηση, µετρούσαν την γωνία σκέδασης των σωµατιδίων α. Γνώριζαν ότι από 

ένα τέτοιο πείραµα σκέδασης θα µπορούσαν να πάρουν πληροφορίες για την δοµή των 

ατόµων του Χρυσού.  Παρατήρησαν µε έκπληξη ότι µερικά σωµατίδια α σκεδάζονταν σε 

πολύ µεγάλες γωνίες και λίγα από αυτά σκεδάζονταν ακόµα και κατά 1800 (οπισθοσκέδαση). 

Αυτή η εικόνα ήταν συµβατή µόνο µε το θετικό φορτίο του ατόµου να είναι συγκεντρωµένο 

σε πολύ µικρό όγκο, την ύπαρξη δηλαδή ενός µικρού θετικά φορτισµένου πυρήνα. Με βάση 

αυτά τα πειράµατα ο Rutherford διατύπωσε το «πλανητικό» µοντέλο του ατόµου, το πρώτο 

που προέβλεπε την ύπαρξη του πυρήνα, µοντέλο που βελτιώθηκε αργότερα από τον Niels 

Bohr. Το πείραµα του Rutherford εποµένως, θεωρείται ότι έθεσε την βάση της σύγχρονης 

Πυρηνικής Φυσικής. 

 

 

                                            
1
 Το μοντέλο αυτό έμεινε γνωστό ως «σταφιδόψωμο» με το ψωμί να παριστάνει την κατανομή του 

θετικού φορτίου και τις σταφίδες τα ηλεκτρόνια.. 

ΑΣΚΗΣΗ 5 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε ένα πείραµα σκέδασης, το µέγεθος που καθορίζει την πιθανότητα σύγκρουσης του 

σωµατιδίου µε τον στόχο είναι η ενεργός διατοµή σκέδασης σ. Για σκέδαση από ένα 

σωµατίδιο, ορίζεται ως: 

επιφανειαςµοναδαροηπροσπιπτ

ροηησκεδαζοµεν
σ

.
=    

Μπορεί δε να θεωρηθεί σαν προβολή της επιφάνειας του στόχου κάθετα στην 

διεύθυνση της προσπίπτουσας δέσµης. 

 

 Έτσι, αν θεωρήσουµε τον πυρήνα σαν σφαίρα ακτίνας r, η διατοµή σκέδασης για τα 

σωµατίδια α θα είναι 2rπσ = . Σηµειωτέον ότι η ακτίνα του πυρήνα ενός στοιχείου 

µαζικού αριθµού Α υπολογίζεται από την έκφραση:  

3
1

0Α= rr , όπου r0=1.2×10-15m=1.2 fm  

που είναι γνωστή σαν µοντέλο Fermi. 

 Για τον Χρυσό (Au), µε Α= 197, από την σχέση αυτή προκύπτει r = 7 fm και  

σ = 1.54 ×10-28m2  ή  σ = 1.54 barn,     σε µονάδες που χρησιµοποιούνται συνήθως 

στην Πυρηνική Φυσική2.     

 

Στο πείραµα Rutherford, τα σωµατίδια α κατευθύνονται προς τους πυρήνες του 

Χρυσού και υφίστανται ελαστικές κρούσεις µε αποτέλεσµα να εκτρέπονται της 

πορείας τους κατά γωνία σκέδασης θ. Η αλληλεπίδραση βλήµατος – στόχου είναι 

ηλεκτροµαγνητικής φύσεως, δηλαδή τα σωµατίδια α εκτρέπονται λόγω δύναµης 

Coulomb.  

 

Εκτός από τις µάζες του σωµατιδίου και του πυρήνα, η γωνία εκτροπής (θ) των 

σωµατιδίων α καθορίζεται από την παράµετρο σύγκρουσης (b) που εκφράζει την 

απόσταση της τροχιάς από τον πυρήνα πρίν από την κρούση. Η απόσταση 

                                            
2  Μονάδες: 1 fm (Femto meter ή 1 Fermi) = 10-15m,  1 barn=10-28m 
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πλησιέστερης προσέγγισης rmin προσδιορίζει το πλησέστερο προς τον πυρήνα σηµείο 

της τροχιάς (βλ. Σχήµα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γωνία σκέδασηςκαι είναι µεγαλύτερη για µικρότερη b. Μάλιστα για πολύ µικρές 

παραµέτρους σκέδασης, η γωνία εκτροπής πλησιάζει τις 1800 (βλ. Σχήµα 2). 

Ανεξάρτητα από την φύση της δύναµης αλληλεπίδρασης κατά την κρούση, για να 

υπάρχει γωνία σκέδασης µεγαλύτερη των 900  σε ελαστική σκέδαση, θα πρέπει η 

µάζα του βλήµατος να είναι πολύ µικρότερη αυτής του στόχου. 

 

Αυτή ακριβώς η παρατήρηση οδήγησε τον Rutherford στην υπόθεση του πυρήνα που 

θα έπρεπε να είναι πολύ βαρύτερος των σωµατιδίων α.  

 

Σχήµα 2 

Σχήµα 1 

b 

θ 

r min 
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Ένας ανιχνευτής κατάλληλος για την καταµέτρηση σωµατιδίων α τοποθετείται σε 

κάποια απόσταση από το δείγµα Χρυσού και έχει την δυνατότητα στροφής, ούτως 

ώστε να καταµετρά την ένταση της σκεδαζόµενης  δέσµης (αριθµό σκεδαζοµένων 

σωµατιδίων ανα µονάδα χρόνου), συναρτήσει της γωνίας σκέδασης.  

Η γεωµετρία του πειράµατος παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν υποθέσουµε ότι ο ανιχνευτής διαθέτει παράθυρο εισόδου εµβαδού S, τότε  

«βλέπει» τον σκεδαστή (φύλλο Χρυσού) υπό στερεά γωνία dΩ, δηλαδή σε κάθε γωνία 

θ θα εισέρχονται τα σωµατίδια που βρίσκονται εντός του κώνου παρατήρησης του 

Σχήµατος 3α. 

Η πιθανότητα καταµέτρησης ενός σκεδαζόµενου σωµατιδίου εκφράζεται από την 

διαφορική διατοµή σκεδάσεως που διδεται από την σχέση: 

 

επιφανειαςµοναδαροηπροσπιπτ .

θγωνιασεdΩεντοςροη σκεδαζόµ.

dΩ

σ(θ)
=

d
             (1) 

Από τα ανωτέρω εύκολα προκύπτει ότι ισχύει : 

θ 

Au 

α 

dΩ 

  Am241 

θ
 

  Ανιχνευτής Si 

  (β) 
 

  (α) 
   Σχήµα 3 

 
α). Η γεωµετρία του πειράµατος 
β). Η πειραµατική διάταξη σχηµατικά 

Au 

S 
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                   σdθθsin
dΩ

σ
φ

0

2

0

=∫∫
ππ d

d                                             (2) 

 

Για ένα ανιχνευτή µε ορισµένη επιφάνεια παραθύρου, εκφράζεται ως ρυθµός 

σωµατιδίων που φτάνουν στον ανιχνευτή (N’/∆t) κανονικοποιηµένος ως προς την 

ένταση της προσπίπτουσας δέσµης στο δείγµα (Ν/∆t), την πυκνότητα ρt και το πάχος b 

του σκεδαστή καθώς και το ‘µέγεθος’ ∆Ω του ανιχνευτή πολλαπλασιασµένο µε ένα 

συντελεστή µετρητικής απόδοσης3 f: 

               
( ) fdΩdΩ

σ

××××∆

∆′
=

btN

tNd

tρ
                                 (3) 

Ο αριθµός λοιπόν των καταµετρουµένων σωµατιδίων σε προκαθορισµένο χρόνο σε 

κάθε γωνία σκέδασης προκύπτει από την (2), αντικαθιστώντας το γινόµενο ρt × b µε 

τον αριθµό των πυρήνων Χρυσού ανα µονάδα επιφάνειας n και λύνοντας ως προς N’: 

               fΩ
dΩ

σ
×⋅⋅⋅








=′ dnN

d
N                                              (4) 

Έτσι, από τις µετρήσεις των σωµατιδίων α που σκεδάζονται σε κάθε γωνία, 

προκύπτει η διαφορική ενεργός διατοµή συναρτήσει της γωνίας.  

 

Η διαφορική ενεργός διατοµή είναι ένα µέγεθος που υπολογίζεται και θεωρητικά µε 

ορισµένες παραδοχές ως προς τα σωµατίδια που σκεδάζουν και τη φύση της 

αλληλεπίδρασης κατά την σύγκρουση. Είναι εποµένως το κατάλληλο πειραµατικά 

µετρήσιµο µέγεθος προκειµένου να ελεγχθούν οι θεωρητικές υποθέσεις. 

Η διαφορική ενεργός διατοµή που υπολόγισε ο Rutherford4 για την περίπτωση 

σκέδασης Coulomb µεταξύ δύο πυρήνων όπου ο σκεδαστής (πυρήνας) θεωρείται ότι 

έχει άπειρη µάζα σε σχέση µε τα σωµατίδια α δίνεται από την σχέση: 

 

                                            
3 Είναι ο αριθµός των σωµατιδίων που καταµετρώνται προς τον συνολικό αριθµό των σωµατιδίων που 
εισέρχονται στο ανιχνευτή. Ο λογος αυτός είναι πάντοτε µικρότερος της µονάδας. Εξαρτάται από τον 
τύπο του ανιχνευτή και τις συνθήκες λειτουργίας του (Βλέπε και Εισαγωγή). 
4 Ο υπολογισµός έγινε από τον Rutherford κλασσικά. Εντούτοις και ο κβαντοµηχανικός χειρισµός του 
προβλήµατος καταλήγει σε ταυτόσηµο αποτέλεσµα. Για την λεπτοµερή απόδειξη του τύπου, ανατρέξτε 
στην προτεινόµενη βιβλιογραφία. 
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2
sin

1

4π4

1

4
2

2
21

0
θε

σ
⋅







⋅







=









E

ezz

dΩ

d
                                    (5) 

όπου z z1 2,  είναι οι αντίστοιχοι ατοµικοί αριθµοί του προσπίπτοντος σωµατιδίoυ και 

του σκεδαστού, E είναι η ενέργεια του προσπίπτοντος σωµατιδίου, θ είναι η γωνία 

σκέδασης, e το φορτίο ηλεκτρονίου και ε0 είναι διηλεκτρική σταθερά στο κενό. 

Στην άσκηση αυτή θα επιβεβαιώσουµε ότι ισχύει η σχέση (4)  και οι προϋποθέσεις 

βάσει των οποίων προέκυψε, επαναλαµβάνοντας ουσιαστικά το πείραµα του 

Rutherford. 

Αν συµπεριλάβουµε τις ακριβείς τιµές των διαφόρων σταθερών, την απόδοση του 

ανιχνευτή κλπ σε µία σταθερά, θα πρέπει να βρίσκουµε ότι αριθµός καταµετρήσεων 

µέσα σε ορισµένο χρόνο t, συναρτήσει της γωνίας σκέδασης είναι της µορφής: 

 

                                           

2
sin

1

4 θ
σταθ ⋅=′∆N                                                  (6) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

Η πειραµατική διάταξη (Σχήµα 4) αποτελείται από τα εξής µέρη: 

1. Θάλαµος σκέδασης. Είναι ένας κυλινδρικός µεταλλικός θάλαµος που έχει 

αεροστεγές διαφανές σκέπασµα. Ο θάλαµος έχει την δυνατότητα άντλησης του 

αέρα που περιέχει, συνδεόµενος µέσω στρόφιγγας µε αντλία κενού (τύπου 

‘διαφράγµατος’, χωρίς λάδια για αποφυγή µόλυνσης του χώρου µε ατµούς 

λαδιών). Η άντληση του ατµοσφαιρικού αέρα από τον θάλαµο σκέδασης είναι 

απαραίτητη διότι η εµβέλεια των σωµατιδίων α µέσα στον αέρα είναι µικρή.Τα 

τοιχώµατα του θαλάµου λειτουργούν και ως θωράκιση της ακτινοβολίας. 

2. Εντός του θαλάµου περιέχονται (Σχήµα 4β): 

2.1. Σύστηµα στερέωσης δείγµατος και ραδιενεργού πηγής (2). Το στήριγµα 

παρέχει την δυνατότητα στροφής δείγµατος και πηγής σε επιθυµητή γωνία 

ως προς τον ανιχνευτή.  

2.2. Ραδιενεργός πηγή Am241 (1). Εκτός των  ακτίνων γ που παράγει, ένα 

σηµατικό ποσοστό των ραδιενεργών διασπάσεων συνοδεύεται από εκποµπή 
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σωµατιδίων α ενέργειας 5.5 MeV (∆είτε διάγραµµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 

σελ. 96 και τα περί σωµατίων α στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ, σελ. 11). Έτσι εδώ 

χρησιµοποιείται ως πηγή της προσπίπτουσας δέσµης.  Η πηγή στερεώνεται 

σταθερά σε µικρή απόσταση από το το δείγµα Χρυσού και καθέτως ως προς 

επιφάνειά του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Στόχος: Λεπτό φύλλο Χρυσού (4) στερεωµένο  καθέτως εµπρός από την 

πηγή, πίσω από λεπτή µεταλλική σχισµή (3) που καθορίζει την µορφή της 

προσπίπτουσας δέσµης. Το πάχος του φύλλου είναι περί τα 100 µm για να 

µην απορροφά πολύ την προσπίπτουσα δέσµη. 

 
 
Σχήµα 4 
α) Συνδεσµολογία της πειραµατικής διάταξης 
β) Λεπτοµέρειες εντός του θαλάµου σκέδασης 
γ) Πρόσοψη του οργάνου καταµέτρησης 

                                                                          (α)  
 
                        
 

β)                                                                             γ) 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ                                                               ΑΣΚΗΣΗ 5    

 
 

90

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ΠΗΓΗ. Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. 

 

2.4. Ανιχνευτής ακτινοβολίας. Είναι τύπου Πυριτίου (Si). Είναι σταθερά 

στερεωµένος στο τοίχωµα του θαλάµου σκέδασης και συνδέεται µε ένα 

καλώδιο µε το εξωτερικό σύστηµα καταµέτρησης παλµών.  

 

3. Εξωτερικός Ενισχυτής σήµατος - Τροφοδοτικό (Σχήµα 4α). Περιλαµβάνει τα 

κυκλώµατα τροφοδοσίας του ανιχνευτή, καθώς και δυνατότητα ενίσχυσης των 

παλµών του για να µπορούν να καταµετρηθούν. Τροφοδοτείται ανεξάρτητα από 

το δίκτυο. 

4. Καταµετρητής παλµών (Σχήµα 4γ). Συνδέεται µε τον Ενισχυτή σήµατος και έχει 

δυνατότητα καταµέτρησης παλµών µε διάφορους τρόπους (συνεχώς, 

επαναλαµβανόµενα σε ορισµένο χρόνο κλπ)  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1) Αναγνωρίστε όλα τα όργανα της Άσκησης και πραγµατοποιήστε την 

συνδεσµολογία του Σχήµατος 4. 

 

2) Από το διαφανές κάλυµα του θαλάµου σκέδασης, παρατηρήστε το εσωτερικό 

του.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ. 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ! 

 

3) Συνδέστε την αντλία κενού. Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα του θαλάµου είναι 

κλειστή. Θέστε την αντλία σε λειτουργία. Ανοίξτε την στρόφιγγα για να αρχίσει 

η άντληση. Μετά από περίπου 10 λεπτά άντλησης, το κενό εντός του θαλάµου 
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είναι ικανοποιητικό για την εκτέλεση του πειράµατος. Κλείστε την στρόφιγγα 

του θαλάµου και σταµατήστε την λειτουργία της αντλίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΚΕΝΟΥ ΑΡΓΑ. 

     ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ! 

 

4) Συνδέστε το τροφοδοτικό του ενισχυτή µε την πρίζα. Το ποτενσιόµετρο 

του ενισχυτή να είναι σε θέση 0. 

5) Χρησιµοποιείστε την έξοδο του ενισχυτή µε την ένδειξη  

(Ο επιβλέπων µπορεί να συνδέσει παλµογράφο στην έξοδο του ενισχυτή για την 

παρατήρηση των παλµών) 

6) Επιλέξτε γωνία πρόσπτωσης 00, και γωνία σκέδασης θ=00. 

7) Συνδέστε τώρα τον µετρητή (ο διακόπτης του βρίσκεται στο πίσω µέρος) στη 

θέση ΕΙΣΟ∆ΟΣ  (Σχήµα 4β). 

8) Πιέζοντας το µαύρο πλήκτρο FUNCTION επιλέξετε PULSES (Στην οθόνη του 

µετρητή παρουσιάζονται κατά σειρά FREQUENCY, TIME, PULSES,...). 

Πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο INIT/RUN ενεργοποιείται ο µετρητής. Πιέζοντας 

το πλήκτρο R (κάτω από το αριστερό βέλος) αρχίζουν οι µετρήσεις και 

σταµατούν µε το πλήκτρο STOP (κάτω από το δεξιό βέλος). 

9) Η γωνία σκέδασης ρυθµίζεται στέφοντας τον µοχλό που εξέρχεται από το 

κάλυµα του θαλάµου και παρατηρώντας τις ενδείξεις του χαραγµένου 

γωνιοµέτρου που είναι χαραγχµένο πάνω του. Πραγµατοποιήστε τις 

µετρήσεις µε προκαθορισµένο χρόνο κάθε µέτρησης 10 min. 

(Χρησιµοποιήστε χρονόµετρο). 

10) Συµπληρώστε στον παρακάτω πίνακα µετρήσεων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
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11) Πραγµατοποιείστε τη γραφική παράσταση των µετρήσεων ∆ ′N συναρτήσει του θ  

( ∆ ′N � θ) 

12)  Για να συγκρίνετε τις µετρήσεις µε τις θεωρητικά προβλεπόµενες τιµές να 

προσθέσετε στην ίδια η γραφική παράσταση τις τιµές της συνάρτησης  

f =1/sin4(θ/2) για ένα εύρος γωνιών θ που θα περιλαµβάνει τις γωνίες των 

πειραµατικών µετρήσεων. 

Στο Σχήµα 5 παρουσιάζονται, σαν οδηγός, γραφικές παραστάσεις αυτής της 

συνάρτησης σε ηµιλογαριθµικούς και γραµµικούς άξονες. Για την δική σας 

εργασία επιλέξτε µια από τις δύο αυτές µορφές. 

13) Να συγκρίνετε και να σχολιάσετε τις γραφικές σας παραστάσεις.  Η παράλληλη 

µετατόπιση των γραφικών παραστάσεων αντιστοιχεί µε πολλαπλασιασµό του 

ενός των δύο αξόνων ∆N’ ή 1/sin4(θ/2) µε µια σταθερά. Σχολιάστε. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Σχήµα 5β. 
Γραφική παράσταση της συνάρτησης f=1/ log[sin4(θ/2)]�θ 

Γραφική παράσταση της συνάρτησης f=1/ sin4(θ/2)�θ 
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1. Φυσική, Τόµος Β’. Ηλεκτροµαγνητισµός, Οπτική, Σύγχρονη Φυσική 

Hugh D. Young, Εκδόσεις Παπαζήση. 

2. Α. Melissinos Experiments in modern Physics σελ 236-240. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

           ΜΕΛΕΤΗ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  α 

 
Σκοπός. 
 Προσδιορισµός της εµβέλειας των σωµατίων α στον αέρα και διερεύνηση της 

απορρόφησης αυτών από λεπτό φύλλο χαρτιού. 

 

ΘΕΩΡΙΑ:  Συµβουλευτείτε την Γενική εισαγωγή  στην αρχή του φυλλαδίου. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ   ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Ρυθµόµετρο 

Ανιχνευτής Geiger Muller 

Ραδιενεργός πηγή 241Am, 5µCi. 

Αριθµηµένη ράβδος, κλίπς, στηρίγµατα κ.λ.π. 

Λεπτό χαρτί. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Ασφαλίστε την πλάκα στήριξης της πηγής πάνω στην 

αριθµηµένη ράβδο κατά τέτοιο τρόπο ώστε η σειρά (γραµµή) 

των οπών της να είναι οριζόντια και η κεντρική οπή να είναι 

ευθυγραµµισµένη µε τον άξονα του G.M. 

2. Aσφαλίστε την πηγή 241 Am µε το διατιθέµενο κλιπ στην κεντρική οπή της 

πλάκας και µάλιστα έτσι ώστε το πλέγµα της πηγής να είναι αντικριστά στο 

παράθυρο του G.M. 

3. Ρυθµίστε το ρυθµόµετρο για τάση λειτουργίας του G.M 400V και περιοχή 

απαριθµήσεων 250L. 

4. Ενεργοποιείστε το ρυθµόµετρο (διακόπτης-ΟΝ) και περιµένετε περίπου 10 

sec για να σταθεροποιηθεί η ανάγνωση του µετρητικού. 

5. Αποµακρύνατε προσεκτικά το πλαστικό πλέγµα από το παράθυρο του G.M. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη αγγίζετε το παράθυρο του G.M. 

6. Ρυθµίστε την απόσταση G.M πηγής έτσι ώστε να έχετε πλήρη κάλυψη της 

κλίµακας του ρυθµόµετρου. 

 ΠΡΟΣΕΞΤΕ να µη πλησιάσει η πηγή πάρα πολύ το απροστάτευτο πλέον, 

λεπτό παράθυρο του G.M. (~ 1cm) 

7. Καταγράψτε τη µέση ανάγνωση του ρυθµόµετρου και την απόσταση πηγής-

παραθύρου του G.M. 

8. Aυξείστε την απόσταση πηγής - G.M. αρχικά κατά µικρά βήµατα και στη 

συνέχεια κατά µεγαλύτερα βήµατα, καταγράφοντας συγχρόνως τη µέση 

ανάγνωση του ρυθµόµετρου και την απόσταση πηγής - G.M. θέσατε περιοχή 

απαρίθµησης τα 50L όταν οι απαριθµήσεις πέσουν χαµηλότερα από 50 c.p.s. 

9. Τοποθετείστε την πηγή στην µολύβδινη θήκη της, διαβάστε τον ρυθµό 

θορύβου (background) και αφαιρέστε τον από τις προηγούµενες µετρήσεις 

ώστε να έχετε τους διορθωµένους ρυθµούς. 

10. Καταγράψτε όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα (Βήµατα 7,8 και 9) σε έναν 

ενιαίο πίνακα και παραστήσατε γραφικά τον διορθωµένο ρυθµό σαν 

συνάρτηση της απόστασης πηγής - G.M. Προσδιορίστε την εµβέλεια των 

σωµατίων α στον αέρα. 
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11. Επαναλάβατε το βήµα 6 της διαδικασίας. 

12. Τοποθετείστε µεταξύ πηγής και G.M. ένα λεπτό τσιγαρόχαρτο 

και καταγράψτε την ανάγνωση του ρυθµόµετρου. 

13. ∆ιπλώστε το τσιγαρόχαρτο στην µέση µια φορά (για να διπλασιαστεί 

το πάχος του) και επαναλάβατε το βήµα 12. 

14. Επαναλάβατε το βήµα 13 έτσι ώστε να πάρετε διαδοχικά τετραπλάσιο, 

οκταπλάσιο και τελικά δεκαεξαπλάσιο πάχος και συγκεντρώστε όλα τα 

αποτελέσµατα σε ένα πίνακα. 

 

Παρατήρηση: Το 241Am εκπέµπει χαµηλής ενέργειας ακτίνες γ καθώς και σωµάτια α. 

Παρατηρήσεις - Σχόλια. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
H.Young  ΦΥΣΙΚΗ  Β΄  45.4     σελ. 1263 

G.F.KNOLL “ Radiation Detection and Measurements” σελ.199-212 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Η διάσπαση της πηγής 241

95 Am και η παραγωγή ακτίνων α και γ 
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ΜΕ ΡΟ Σ  Α  

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ β και γ ∆ΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 
 
Σκοπός 
 Μελέτη της επίδρασης Αl και Pb πάνω στην ένταση της εκπεµπόµενης 

ακτινοβολίας β και γ του 226Rα. 

 Η µελέτη αυτή γίνεται διαµέσου καταγραφής του ρυθµού απαριθ-µήσεων Ν σαν 

συνάρτηση του πάχους του απορροφητή d, δηλ. διαµέσου των συναρτήσεων N=f(dA1) και 

Ν=f(dPb). Προσδιορίζεται επίσης η εµβέλεια των σωµατίων β του 226Rα στο Al και στον Pb. 

 

ΘΕΩΡΙΑ:  Περιλαµβάνεται στην αρχή του φυλλαδίου1. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Ραδιενεργός πηγή σωµατίων α,β και γ (226Rα) 

Φύλλα απορροφητών (Al,Pb) 

Σωλήνας υποδοχής της ραδιενεργού πηγής και των φύλλων του απορροφητή. 

Ψηφιακός απαριθµητής 

Ανιχνευτής σωµατίων β και γ. 

Χρονόµετρο. 

(Βλ. Σχήµα 1) 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Τοποθετείστε τη ραδιενεργό πηγή στο άκρο του σωλήνα (a) και στη συνέχεια 

«φορέστε» πάνω σ’ αυτόν τους σωλήνες (b) και (c) όπως δείχνει το σχ.1 

χωρίς να χρησιµοποιήσετε προς το παρόν τα απορροφητικά φύλλα (d). 

                                                 
1 Υποσηµείωση: Για όλες τις Ασκήσεις της Πυρηνικής είναι απαραίτητο να µελετήσετε την Εισαγωγή 

στην αρχή του φυλλαδίου. 

 

Α ΣΚΗΣΗ  6  
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2.  Τοποθετείστε στην ίδια ευθεία µε τη ραδιενεργό πηγή και σε απόσταση 

περίπου 5 cm τον ανιχνευτή και αφαιρέστε από το παράθυρό του το 

προστατευτικό κάλυµµα (το οποίο θα τοποθετήσετε πάλι στο τέλος του 

πειράµατος). 

 

 

Σχήµα 1 : Η πειραµατική διάταξη 

  

Προσοχή: Μη αγγίζετε το ευαίσθητο παράθυρο του ανιχνευτή. 

3.  Ρυθµίστε τον διακόπτη επιλογής (e) του απαριθµητή έτσι ώστε να µετράει 

παλµούς (θέση ). 

4. Υπολογίστε το ρυθµό απαριθµήσεων Ν0 (παλµοί/sec) xωρίς απορροφητή. 

Προς τούτο µετρείστε πέντε φορές τουλάχιστον τον αριθµό των παλµών n0 

που καταγράφονται σε διάρκεια 10 sec. 

5.  Tοποθετείστε έναν απορροφητή Al πάχους d=1mm στη θήκη (c) και 

µετρείστε τους παλµούς για χρόνο t=100 sec. Συνεχίστε τις µετρήσεις µε 

2,3,....10 απορροφητές Αl πάχους 1mm. 

 Υπολογίστε τον ρυθµό απαριθµήσεων Ν (παλµοί/sec)  από τον ρυθµό των 

µετρηθέντων παλµών και τοποθετείστε τις τιµές στον ΠΙΝΑΚΑ  Ι. 

6.  Επαναλάβετε την ερωτ.5 µε απορροφητές Pb πάχους 1 mm. 

7.  Παραστήσατε στην ίδια γραφική παράσταση τις µεταβολές N=f(d) για το Al 

και τον Pb. 
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8. Mε δοσµένο ότι το 226Rα εκπέµπει ακτινοβολίες α,β, και γ και ότι η 

ακτινοβολία α απορροφάται κατά τη διαδροµή της µέσα στον αέρα που 

παρεµβάλλεται µεταξύ πηγής και ανιχνευτή, υπολογίστε από την καµπύλη 

εξασθένησης στο Αl τη µεγίστη διαδροµή των σωµατίων β µέσα σε αυτό 

(εµβέλεια R). 

 Σηµείωση: H RΑ1  των σωµατίων β µέσα στο Al ισοδυναµεί µε το πάχος 

εκείνο πέραν του οποίου η εξασθένηση είναι σχεδόν αµελητέα. Η 

αποµένουσα ακτινοβολία (ακτινοβολία γ) διαπερνά το υπόλοιπο του Αl των 

10mm σχεδόν χωρίς εξασθένηση. Η ένταση αυτής της ακτινοβολίας γ 

εξασθενείται από τον Pb. 

ΠΙΝΑΚΑΣ   Ι 

n0 παλµοί/10 sec  Aπορροφητές 

0/(mm) 

Αl 

 

Pb 

 

1 

2 

. 

. 

. 

5 

No=παλµοί/sec 1 

2 

. 

. 

. 

10 

  

 

9. Από την προηγούµενη γραφική παράσταση υπολογίστε την RPb των 

σωµατίων β µέσα στον Pb, δηλ. το πάχος εκείνο του Pb για το οποίο ο 

ρυθµός απαριθµήσεων είναι ίσος µε τον ρυθµό που αντιστοιχεί στην πλήρη 

απορρόφηση της β από Al. 

 H συνέχεια της καµπύλης στον Pb δείχνει την εξασθένηση της ακτινοβολίας 

γ µέσα στο υπόλοιπο πάχος αυτού του υλικού. 

10. Καταγράψτε τις τιµές RA1 και RPb στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ και συγκρίνετε µε τις 

µέγιστες θεωρητικές τιµές που για Emax ≅ 3.2 MeV είναι RA1=6.7mm και 

RPb =1.6mm 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   ΙΙ 
226rRα RA1 RPb 

Θεωρ.Τιµή 

(Εmax≅ 3.2 MeV) 

  

Πειραµατική Τιµή 

 

  

% απόκλιση 

 

  

 

 

 

ΜΕ ΡΟ Σ  Β  

Φ Α ΣΜ Α ΤΟ Σ Κ ΟΠ Ι Α  Α Κ Τ Ι Ν Ο ΒΟ Λ Ι Α Σ   ά λ φ α  

 

Ο σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη του φάσµατος ακτινοβολίας α 

(πυρήνες  ηλίου) που προέρχεται από την ραδιενεργό πηγή  Am-241  Σχ.1 (φάσµα και 

παρασκευή πηγής) και η εξοικείωση και χρήση του ανιχνευτή πυριτίου Σχ.2. 

 
 

1. Εισαγωγή 

           Η διαδικασία µέτρησης της ενέργειας ενός σωµατιδίου (στην παρούσα περίπτωση τα 

σωµατίδια άλφα  προέρχονται από ισότοπα µε ενέργειες 

           < 8 MeV) απαιτεί την ακινητοποίηση (stopping) του σωµατιδίου στην ενεργό περιοχή 

(depletion region) του ανιχνευτή, λόγω της απώλειας ενέργειας dE/dx που οφείλεται 

στην δηµιουργία ζευγών οπών – ηλεκτρονίων ο αριθµός των οποίων είναι ανάλογος 

της απολεσθείσας ενέργειας Σχ.4,5.  Η ενέργεια δηµιουργίας ζεύγους φορέων 

εξαρτάται από το υλικό (για το 

           Si ~ 3.7eV/ζεύγος, βλέπε ΠΙΝΑΚΑ Ι). 

 Στον ενεργό χώρο υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο αλλά αρχικά δεν υπάρχουν ελεύθεροι 

ηλεκτρικοί φορείς. Όταν όµως το σωµατίδιο περάσει ή απορροφηθεί στον ενεργό 
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χώρο τότε οι δηµιουργηθέντες φορείς συλλέγονται και στη συνέχεια ο προ-ενισχυτής 

(charge sensitive pre-Amp) ολοκληρώνει ( ∫ dti(t) ) και παράγει παλµό τάσης. Το 

πάχος της ενεργού περιοχής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των υλικών της 

επαφής και  κυρίως από την ανάστροφη τάση (reverse bias) που εφαρµόζεται. Έτσι, 

για σωµατίδια µεγαλύτερης ενέργειας απαιτείται και µεγαλύτερη ανάστροφη τάση.  

 Η διακριτική ικανότητα (resolution) του ανιχνευτή Si είναι εξαιρετική και υστερεί 

µόνο εκείνης των µαγνητικών φασµατογράφων, η απόδοσή του (efficiency) είναι 

ουσιαστικά 100% (δηλ. ό,τι εισέρχεται µετράται), ο παλµός που προκύπτει έχει r ise 

time της τάξεως του nsec και το µικρό µέγεθός του βοηθά  στην γεωµετρία του 

πειράµατος. Το πυρίτιο είναι σε µορφή µονοκρυστάλλου και έτσι εµφανίζεται το 

φαινόµενο channeling για την αποφυγή του οποίου ο κρύσταλλος κόβεται λοξά. 

Τέλος τα προσπίπτοντα σωµατίδια δηµιουργούν στον κρύσταλλο πλεγµατικές 

ατέλειες (radiation damage) ο οποίος µε τον καιρό αλλοιώνεται. Γι  αυτό ∆ΕΝ 

πρέπει να αφήνεται η ραδιενεργός πηγή κοντά στον ανιχνευτή (µε κενό) όταν η 

άσκηση δεν λειτουργεί. 

           ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Σχ.5 είναι χρήσιµο και από µια άλλη σκοπιά. Έστω ότι ανιχνεύουµε 

σωµατίδια αλλά δεν γνωρίζουµε τι σωµατίδια είναι; 

           Το Σχ.5 λοιπόν λέει ότι: Αν γνωρίζουµε τον ανιχνευτή (εδώ είναι Si), αν γνωρίζουµε 

την ποσότητα dE/dx]E και αν γνωρίζουµε την ενέργεια Ε, τότε οι καµπύλες του 

σχήµατος µας δίνουν το είδος του σωµατιδίου. Όµως για την περίπτωση αυτή 

απαιτούνται δύο ανιχνευτές για Ε και dE/dx , αντίστοιχα. 

2. Ανιχνευτής 

           Τα Σχ.2α,β παρουσιάζουν κατά σειρά την εξωτερική µορφή του ανιχνευτή και την 

σχηµατική του διατοµή όπου παρατηρείται ότι ο κρύσταλλος πυριτίου (Si-n) πάχους 

L βρίσκεται σε επαφή µε λεπτή στρώση Au (~ 40 µg/cm2) από αριστερά (είσοδος 

σωµατιδίων) και µε λεπτή στρώση Al (~ 40 µg/cm2) από δεξιά (ωµική επαφή). Στα 

πλαίσια της ανάστροφης τάσης το ηλεκτρόδιο Au συνδέεται στο αρνητικό του  

 

τροφοδοτικού, ενώ του Al στο θετικό . Η τιµή της ανάστροφης τάσης σχεδόν 

καθορίζει το ενεργό πάχος W. Ο ανιχνευτής ονοµάζεται fully – depleted όταν W=L 

και partially – depleted όταν W<L. 

           (Λεπτοµέρειες στο κεφάλαιο «Επαφές: p-n και µετάλλων-ηµιαγωγών»). 
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 Ο ανιχνευτής χαρακτηρίζεται από τρεις παραµέτρους: τη διακριτική 

ικανότητα, την ενεργό επιφάνεια (active area) και το ενεργό πάχος. Έτσι ένας 

ανιχνευτής µε τα στοιχεία (017-050-100) έχει κατά σειρά τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά. 

           α.  ∆ιακριτική ικανότητα 17KeV  FWHM   για την 5.486 MeV  α του Am-241. 

           β.  Ενεργό επιφάνεια 50mm2 . 

           γ.  Ενεργό πάχος 100 µm. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Σχήµα 2. Χαρακτηριστικό φάσµα πηγής Am 
 

Σχήµα 2 . Απαριθµητής Si 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ-ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ                                                                  ΑΣΚΗΣΗ 6 

 103

 

Είναι προφανές ότι σε κάθε συγκεκριµένο πείραµα απαιτείται ο ανιχνευτής να έχει 

ορισµένα χαρακτηριστικά και σε αυτό βοηθά το παράδειγµα του Σχ. 3: Οριζόντια 

διακεκοµµένη γραµµή: Ηλεκτρόνια ~ 250 keV ή πρωτόνια ~ 6 MeV ή άλφα ~ 23 

MeV απαιτούν ενεργό πάχος πυριτίου ~ 200µm. Εποµένως σύµφωνα µε το είδος του 

πυριτίου (p,n) και την ειδική του αντίσταση απαιτείται ορισµένη ανάστροφη τάση ( 

πλάγια διακεκοµµένη γραµµή). 

 Ο ανιχνευτής Si θυµίζει τον θάλαµο ιονισµού ο οποίος περιέχει ορισµένο αέριο σε 

ορισµένη πίεση και δια του οποίου διέρχεται σωµατίδιο που προκαλεί ιονισµό του 

αερίου δηµιουργώντας ζεύγη ηλεκτρονίων-θετικών ιόντων. Το ρεύµα ιονισµού 

(ionization current) που προκύπτει είναι ανάλογο της ενέργειας dE που απώλεσε το 

διελθόν σωµατίδιο κάνοντας τη διαδροµή  dx µέσα στο αέριο.  

           Ένα σηµείο που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι η µέση ενέργεια δηµιουργίας ζεύγους 

ηλεκτρονίων–θετικού ιόντος σε αέριο είναι ~35 eV/ζεύγος ενώ η αντίστοιχη µέση 

ενέργεια του ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής στο πυρίτιο είναι ~ 3.7 eV/ζεύγος ( 10 φορές 

µικρότερη, βλέπε ΠΙΝΑΚΑ  Ι) . 

3. Επαφές: p-n και µετάλλου – ηµιαγωγού. 

              3α.   Επαφή p-n.  

                Έστω ότι ο ηµιαγωγός Si-p (π.χ περιέχει Β µε συγκέντρωση αποδεκτών ΝΑ ) και ο 

ηµιαγωγός Si-n (π.χ. περιέχει P µε συγκέντρωση δοτών ΝD) βρίσκονται σε επαφή 

(µεταλλουργική ή επιταξιακή ή λόγω εµφύτευσης). Στην επαφή λόγω της παρουσίας 

βαθµίδας συγκέντρωσης φορέων (grad N) λαµβάνει χώρα διάχυσης φορέων 

(diffusion). Ηλεκτρόνια κινούνται προς τα αριστερά της επαφής και οπές προς τα 

δεξιά και αλληλο-εξουδετερώνονται σχηµατίζοντας τον ενεργό χώρο W:  

W = xp + xn   και   xp . NA  = xn . ND  

           (To drift αναφέρεται στην κίνηση των φορέων λόγω παρουσίας εξωτερικού πεδίου ή 

τάσεως επαφής). Στην περίπτωση όπου NA = ND έπεται ότι xp=xn Σχ.7. Tο 

χαρακτηριστικό του ενεργού χώρου είναι ότι εκεί δεν υπάρχουν ελεύθεροι 

ηλεκτρικοί φορείς. (Ο χώρος αυτός θυµίζει τον θάλαµο ιονισµού ο οποίος δεν έχει 

ελεύθερους φορείς πριν περάσει το σωµατίδιο). 
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     Τα άτοµα πρόσµιξης του ενεργού χώρου δεξιά της επαφής (δότες) που έδωσαν  
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ηλεκτρόνια φορτίζονται θετικώς, ενώ τα άτοµα πρόσµιξης αριστερά της επαφής που έδωσαν 

οπές (αποδέκτες) φορτίζονται αρνητικώς µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ηλεκτρικού πεδίου 

και δυναµικού επαφής: 

•=

q
kT

Vbi 2
i

∆A

n

NN
n

⋅

ℓ                               (εξ.1) 
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όπου ni είναι η συγκέντρωση των ενδογενών φορέων (intrinsic carrier density) .Για το Si  

ισχύει   ni= 1.45 x  1010 / cm3 
όταν T= 300K. 

Παράδειγµα 1. 

          ΄Εστω  ΝΑ = ΝD = 1017 /cm3  και 300 K,  τότε η τάση επαφής είναι 

           Vbi = 0.026 x Ln {1034 /2.1 x 1020) = 0.82V. 

           Το εύρος του ενεργού χώρου W υπολογίζεται ότι είναι  

( )bi
DΑ

DΑ V
ΝΝ

ΝΝ

q
2ε

W
+

=
1/2                                   (εξ.2) 

Παράδειγµα  2. 

          Βάσει των τιµών του προηγουµένου παραδείγµατος   

          W = ((2x12x8.85x1014/1.6x10-19) (2/1017 ) x 0.82))1/2 cm = 1.2 µm 

Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο µικρό πάχος ηµιαγωγού δεν αρκεί για να σταµατήσει 

πλήρως ιόν ενέργειας µερικών MeV (βλέπε Σχ.4). 

 Για τον λόγο αυτό εφαρµόζεται στην επαφή η ανάστροφη τάση VR Σχ.8γ και 

το εύρος W αυξάνεται σε  

( ( ) )1/2
Rbi

DΑ

DΑ VV
ΝΝ

ΝΝ

q
2ε

W +

+

=                      (εξ.3) 

           η τιµή VR επιλέγεται σύµφωνα µε τις ανάγκες του πειράµατος και τις προ-διαγραφές 

του ανιχνευτή. 

Παράδειγµα  3. 

           Βάσει των δεδοµένων του προηγουµένου προβλήµατος αν επιπλέον υπάρχει η 

ανάστροφη τάση VR =100V  να υπολογιστεί το εύρος W (απάντηση 16.4µm). 

 ΄Εστω τώρα ότι θέλουµε να µετατρέψουµε την επαφή p-n (δηλαδή την ενεργό 

περιοχή W) σε ανιχνευτή. Τότε από πού θα προσπίπτουν τα σωµατίδια; Έστω ότι θα 

προσπίπτουν από αριστερά Σχ.8. Τότε όµως τα εισερχόµενα σωµατίδια θα διέρχονται 

και από το µέρος Si – p που βρίσκεται εκτός W και στο οποίο θα χάνουν µέρος της 

ενέργειάς τους. Για τον λόγο αυτό αυξάνεται η συγκέντρωση των αποδεκτών (από p 

σε p+) δηλ. ΝΑ >> ΝD µε 
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           αποτέλεσµα να λαµβάνονται οι κατανοµές του Σχ.9 όπου η ενεργός περιοχή W 

βρίσκεται σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου στην πλευρά του  Si-n (επειδή ισχύει xp ΝΑ= xn ND 

όταν ΝΑ >> ΝD έπεται xp << xn). Πρακτικά για την δηµιουργία του ανιχνευτή Σχ.12 

ξεκινάµε µε Si-n και επ΄ αυτού προστίθεται στην αριστερή του πλευρά µεγάλη 

συγκέντρωση προσµίξεων  τύπου p. ∆υο εναλλακτικοί τρόποι κατασκευής 

ανιχνευτών παρουσιάζονται στα Σχ. 14,15.  

          3β. Επαφή µετάλλου – ηµιαγωγού. 

 Το Σχ.10 παρουσιάζει την επαφή ενός µετάλλου ( έργο εξόδου qφm) µε ηµιαγωγό  

Si-n (έργο εξόδου qφs) µε αποτέλεσµα την δηµιουργία του δυναµικού επαφής Vbi = 

φµ –φs .  Το έργο εξόδου qφm  είναι η διαφορά ενέργειας µεταξύ της ενέργειας Fermi 

και του κενού [η ηλεκτρονική συγγένεια (electron affinity) qX είναι η διαφορά 

ενέργειας µεταξύ της στάθµης αγωγιµότητας  Ec  και του κενού].  

 

4. Ισοδύναµο κύκλωµα ανιχνευτών. 

         Το Σχ. 13 παρουσιάζει το ισοδύναµο κύκλωµα του ανιχνευτή το οποίο αποτελείται από 

τον πυκνωτή Cd που αντιστοιχεί στην χωρητικότητά του, την εν παραλλήλω 

αντίσταση RL  που αντιστοιχεί στην ανάστροφη διαρροή (reverse leakage) και την 

εν σειρά αντίστασή του Rs . Ο ανιχνευτής συνδέεται µε το τροφοδοτικό Vb µέσω της 

αντίστασης Rb . Ο πυκνωτής Cs αντιστοιχεί στις χωρητικότητες των συνδέσεων και 

CA είναι η ενεργός χωρητικότητα του προ-ενισχυτή. 

 

            5.        TENNELEC   256 

         To TC-256 είναι ένα πλήρες φασµατοσκόπιο µελέτης της ακτινοβολίας α και τα 

χαρακτηριστικά του περιγράφονται (αγγλικά) στο Σχ.16 όπου τα βασικά του σηµεία 

έχουν υπογραµµιστεί. Στην προσθία όψη επιλέγονται µεταξύ άλλων Energy Ranges 

(δηλ. η περιοχή ενέργειας που ενδιαφέρει 3-8,  4-7,  3-5,  4-6,  5-7,  6-8 MeV) και 

Marker  (το ύψος του οποίου είναι βαθµολογηµένο από 1-10 MeV). Στο πίσω µέρος 

επιλέγονται High Voltage και οι BNC έξοδοι Energy (σύµφωνα µε την προηγούµενη 

επιλογή energy-ranges) και Linear Amp (παρέχει 0-10V για ενέργειες 0-10 MeV). 

            

            Να λυθούν τα παρακάτω προβλήµατα: 

           Πρόβληµα 1.  Επαφή p-n βρίσκεται σε θερµοδυναµική ισορροπία (χωρίς εξωτερική    

πόλωση). Να δείξετε ότι το δυναµικό επαφής δίνεται από την εξ.1.  
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           Πρόβληµα  2.   Για την προηγούµενη επαφή να δείξετε ότι το εύρος W δίνεται από 

την εξ.2 (Να λύσετε την µονοδιάστατη εξίσωση Poisson µε τις κατάλληλες 

συνθήκες). 

           Πρόβληµα 3.  Πόση είναι η εµβέλεια (range) σε µm σωµατιδίου άλφα , ενέργειας  

Ε=5MeV, στο Si (βλέπε σχ.4); 

           Πρόβληµα 4. Σωµατίδιο άλφα ενέργειας Ε-5MeV διανύει απόσταση ∆x=1µm στο Si. 

Πόση ενέργεια χάνει κατά τη διαδροµή ∆x; (βλέπε σχ.5). 

 

            ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

1. Να συνδέσετε την έξοδο LINEAR AMP του TC – 256 µε το MCA. 

2. Mε τη βοήθεια του MARKER να επιλέξετε διαδοχικά 1-2-3-4-5-6-7 MeV και 

να µετρήσετε το αντίστοιχο κανάλι (CHANNEL) του MCA. Κατασκευή 

πίνακα και γραφικής παράστασης Ε=Ε (CHANNEL). 

  

E (MeV) CHANNEL 

1 

2 

. 

. 

7 

 

 

3. Να τοποθετήσετε την πηγή Am-241 στον θάλαµο του TC-256 ακριβώς                     

κάτω από τον ανιχνευτή  και να κλίσετε τη θυρίδα. 

    4α.  ΜΕ ΑΕΡΑ. Να απαριθµήσετε για 2 min. Στο µέγιστο της καµπύλης να 

προσδιορίσετε τις απαριθµήσεις – το κανάλι – την ενέργεια. 

    4β. ΜΕ «ΚΕΝΟ» . Να αντλήσετε για 5 min  και να απαριθµήσετε για 2 min. Στο 

µέγιστο της καµπύλης να προσδιορίσετε τις απαριθµήσεις – το κανάλι – την 

ενέργεια. 

    4γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 

ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ CHANNEL E (MeV) 

ΜΕ ΑΕΡΑ 

     ΜΕ «ΚΕΝΟ» 
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              4δ.  Να αιτιολογήσετε την ασυµµετρία των καµπυλών. 

    5.  Το Σχ. 17α  παρουσιάζει µέρος της πειραµατικής διάταξης όπου παρατηρούνται 

τα ακόλουθα από κάτω προς τα πάνω. 

    5α.  Η πηγή περιλαµβάνει επιφάνεια αλουµινίου πάνω στην οποία βρίσκεται το 

Am-241 που εκπέµπει σωµ. άλφα. Στην ιδανική περίπτωση η πηγή πρέπει να 

έχει ΜΙΑ ατοµική στρώση για να έχουν όλα τα εκπεµπόµενα σωµατίδια την 

ίδια ενέργεια, έστω 5,5 MeV. 

    5β.  Για την ασφάλεια µας  (και σε αντιδιαστολή µε την ερευνητική πηγή του Σχ.1) 

η παρούσα πηγή καλύπτεται µε στρώση µίγµατος Au και Pd «πάχους», 

4mg/cm2 . Χωρίς την προστατευτική στρώση θα µπορούσε λίγο Am – 241 να 

καταλήξει π.χ. στα δάκτυλά µας, κατόπιν να πιάσουµε κάτι φαγώσιµο και 

τέλος να φθάσει σε κάποιο εσωτερικό µας όργανο όπου δύσκολα ανιχνεύεται 

και κάνει ζηµιά. 

     Πρόβληµα  5. Να υπολογίσετε την απώλεια ενέργειας ∆Ε του σωµ. άλφα κατά 

την διέλευσή του από την  προστατευτική στρώση λαµβάνοντας υπόψη ότι : 

                 dE/dx   Eα = 5,5 MeV   =  440 keV/µ    και    ρΑu Pd  =  15.6 g / cm3 

        Mε πόση ενέργεια το σωµατίδιο άλφα εξέρχεται του προστατευτικού σώµατος;  

     Υπόδειξη. Από το «πάχος» της στρώσης, προκύπτει το ΠΑΧΟΣ ∆x µέσω της 

σχέσης     «πάχος» =  ρ . ∆x  κι έτσι η ζητούµενη απώλεια ενέργειας είναι       

∆Ε = (dE/dx)5,5 MeV  .  ∆x. 

5γ.  ΚΕΝΟ. Με τη νέα τιµή της ενέργειας το σωµ. άλφα διατρέχει τον κενό χώρο και 

φθάνει στο φύλλο Au (του ανιχνευτή) «πάχους»  40 µg/cm2. 

Πρόβληµα  6. Να υπολογισθεί η απώλεια ενέργειας του σωµ. άλφα στο φύλλο Au 

λαµβάνοντας υπόψη ότι   

dE/dx )4.5MeV    =  470 keV / µ     και   ρΑu = 19,3 g / cm3 

5δ.  ΑΕΡΑΣ. ΄Εστω ότι στο χώρο µεταξύ του προστατευτικού στρώµατος και του 

ανιχνευτή υπάρχει ΑΕΡΑΣ (1 Αtm). 

Πρόβληµα  7.  Να υπολογίσετε την απώλεια ενέργειας του σωµ. άλφα κατά τη 

διέλευσή του µέσω του αέρα, αφού πρώτα εκτιµήσετε την απόσταση πηγής – 

ανιχνευτή, λαµβάνοντας υπόψη ότι  

dE/dx )4.5 MeV  (ΑΕΡΑΣ) = 0.1 ΜeV/ mm 

Να συγκρίνετε την απώλεια ενέργειας που µόλις βρήκατε µε την διαφορά ενέργειας 

µεταξύ των δύο κορυφών του Σχ. 17β. 
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ 

           Επιφάνεια  600  mm2,  

           Ανάστροφη τάση  -80V   και   1,6 µΑ 
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ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ  ΑΚΤΙΝΩΝ γ   

 
 

 

Στην άσκηση αυτή θα πραγµατοποιηθεί η λήψη και επεξεργασία φασµάτων ραδιενεργών 

πηγών µε χρήση ανιχνευτή ακτινοβολιών τύπου Σπινθηριστή Iωδιούχου Nατρίου 

(NaI(Tl))1. Στο πρώτο µέρος ο ανιχνευτής συνδέεται µε διευκρινιστή ύψους παλµών ενός 

διαύλου (Single Channel Analyser, SCA) και λαµβάνεται φάσµα ραδιενεργού πηγής 

σηµείο προς σηµείο. Στο δεύτερο µέρος, ο ανιχνευτής είναι συνδεδεµένος µε πολυδιαυλικό 

αναλυτή παλµών (Multi Channel Analyser, MCA) και το φάσµα καταγράφεται αυτόµατα 

σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ακολουθεί η διαδικασία της βαθµονόµησης (και στις δύο 

περιπτώσεις) και η διερεύνηση των διαφόρων περιοχών του φάσµατος. Προσδιορίζεται 

ακόµα η διακριτική ικανότητα του χρησιµοποιούµενου ανιχνευτή. 

Η αρχή λειτουργίας τόσο του ανιχνευτή όσο και του καταγραφικού συστήµατος (SCA και 

MCA) έχουν αναλυθεί στην Εισαγωγή του παρόντος της οποίας η µελέτη είναι προφανώς 

απαραίτητη πριν την διεξαγωγή της Άσκησης αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Μελετήστε πρώτα το σχετικό θέµα στην Εισαγωγή 

ΑΣΚΗΣΗ 7 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! 
ΟΙ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Ε∆Ω ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ. 
Παρ όλα αυτά, κατά το χειρισµό τους πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας 
που περιγράφονται στην Εισαγωγή και σε κάθε περίπτωση ο χειρισµός τους πρέπει να 
γίνεται αποκλειστικά από το ειδικευµένο προσωπικό του Εργαστηρίου. 
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ΜΕΡΟΣ Α : ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ  ΑΚΤΙΝΩΝ γ  µε αναλυτή ενός διαύλου  

(SCA) 

 

Σε αυτό το Μέρος της άσκησης θα ληφθεί το φάσµα ραδιενεργού πηγής 60Co. Από 

την ανίχνευση των φωτοκορυφών του φάσµατος που οφείλονται στις ακτίνες γ θα 

ακολουθήσει η εύρεση του συντελεστή µετατροπής τάσεων σε ενέργειες 

(βαθµονόµηση) και θα µελετηθούν οι διάφορες περιοχές του φάσµατος. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Α. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ γ  

Προκειµένου να ληφθεί το φάσµα ενός ραδιενεργού δείγµατος, είναι απαραίτητο να 

χρησιµοποιηθεί ανιχνευτής ο οποίος να παράγει διαφορετικό ύψος παλµού ανάλογα 

µε την ενέργεια του φωτονίου που εισέρχεται σε αυτόν. Έτσι οι ανιχνευτές Geiger- 

Müller2 για παράδειγµα, είναι ακατάλληλοι για φασµατοσκοπία, γιατί παράγουν 

ίδιους ηλεκτρικούς παλµούς για οποιαδήποτε ενέργεια εισερχοµένου φωτονίου και 

εποµένως δεν µπορεί να γίνει ενεργειακή διάκριση, δηλαδή λήψη φάσµατος. 

 Οι κατάλληλοι ανιχνευτές για µετρήσεις ενέργειας ακτίνων γ είναι οι 

σπινθηριστές ανόργανων κρυστάλλων. Όπως είδαµε και την Εισαγωγή, όταν µια 

ακτίνα γ εισέρχεται στον ανιχνευτή θα αλληλεπιδράσει µε τον κρύσταλλο είτε 

διαµέσου του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου είτε διαµέσου του φαινοµένου 

Compton.  Στην πρώτη περίπτωση (φωτοηλεκτρικό φαινόµενο) όλη η ενέργεια 

Εγ της αρχικής ακτίνας γ µετατρέπεται τελικά σε φωτόνια σπινθηρισµού που µε την 

σειρά τους αποσπούν φωτοηλεκτρόνια από τη φωτοκάθοδο του 

φωτοπολλαπλασιαστή κ.λ.π. Ένα φωτόνιο ακτίνων –γ µεγάλης ενέργειας που 

εισέρχεται στον ανιχνευτή παράγει  τελικά περισσότερα φωτοηλεκτρόνια, µε 

αποτέλεσµα το τελικό ύψος του παλµού να είναι µεγαλύτερο απ ότι για ένα φωτόνιο 

µικρότερης ενέργειας.  

 To σχ.7.1 παρουσιάζει την µορφή των παλµών στην έξοδο του οργάνου. Το 

αρχικό µέρος κάθε παλµού (leading edge) περιέχει πληροφορίες για την ενέργεια 

                                            
2 Βλέπε το κεφάλαιο περί ανιχνευτών στην Εισαγωγή. 
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του παλµού και για την χρονική στιγµή που έλαβε χώρα, ενώ το  υπόλοιπο µέρος 

του παλµού µειώνεται (decay) µε αργό ρυθµό προς την µηδενική τάση (baseline). 

 

 

Σχήµα 7.1 Το σήµα από τον 

προενισχυτή του ανιχνευτή NaI(TI) 

όπως εµφανίζεται στην οθόνη 

συνδεδεµένου παλµογράφου. Το ύψος 

κάθε παλµού έχει σχέση µε την 

ενέργεια του φωτονίου που 

ανιχνεύεται. 

 

Προκειµένου λοιπόν να λάβουµε το φάσµα του ραδιενεργού υλικού θα πρέπει να 

καταµετράµε κάθε φορά παλµούς που έχουν σχεδόν το ίδιο ύψος. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την χρήση του ∆ιαφορικού ∆ιευκρινιστή, η λειτουργία του οποίου 

περιγράφεται επίσης στην Εισαγωγή. Θέτοντας ένα πολύ µικρό εύρος τάσης ∆Vc 

για το «παράθυρο» ή την «άνω στάθµη» (Upper level ή Window, ανάλογα µε το 

χρησιµοποιούµενο όργανο), στέλνονται προς καταµέτρηση στον συνδεδεµένο 

Καταµετρητή µόνον οι παλµοί µε ύψος που καθορίζεται από την τιµή της «κάτω 

στάθµης» (Lower Level) και από το εύρος του παραθύρου3.  

Κρατώντας λοιπόν το εύρος του παραθύρου σταθερό και µετρώντας παλµούς µε 

διαφορετική κάθε φορά ρύθµιση της «κάτω στάθµης» λαµβάνουµε το φάσµα του 

ραδιενεργού υλικού σηµείο προς σηµείο. Οι µετρήσεις γίνονται µε προκαθορισµένο 

χρόνο (preset time) στον Καταµετρητή. Το εύρος τιµών τάσης στην κάτω στάθµη 

αντιστοιχεί στο εύρος του λαµβανοµένου φάσµατος, ενώ η διαφορά των διαδοχικών 

τιµών τάσης έχει σχέση µε την διακριτική ικανότητα. 

Όπως σε κάθε διεργασία µε στατιστικό χαρακτήρα, έτσι κι εδώ ο αριθµός Ν των 

φωτοηλεκτρονίων που αντιστοιχούν σε µια ακτίνα γ συγκεκριµένης ενέργειας, 

κυµαίνεται γύρω από µια µέση τιµή µε τυπική απόκλιση της κατανοµής ίσης προς 

Ν. Ο προκαθορισµένος χρόνος της µέτρησης έχει σχέση µε την το στατιστικό 

σφάλµα. Στις περιοχές µεγαλυτέρων εντάσεων το στατιστικό λάθος είναι µικρότερο 

                                            
3 Παράδειγµα: L.L=3V, ∆Vc=1V : καταµετρ. µόνον οι παλµοί µε ύψος από 3 µέχρι 4V 

                   L.L=2.5V, ∆Vc=0.5V :  καταµετρ. µόνον οι παλµοί µε ύψος από 2.5 µέχρι 3V 
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(Η τυπική απόκλιση είναι 
1

N
, όπου Ν το πλήθος των φωτονίων που 

καταµετρήθηκαν).  

Β. ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥ ΠΗΓΗΣ 
Στο φάσµα που λαµβάνουµε µε τους ανιχνευτές σπινθηρισµών διακρίνουµε µερικές 

χαρακτηριστικές περιοχές: 

Β1) Φωτοηλεκτρικό φαινόµενο (Φωτοκορυφές) 
Στο σχήµα 7.2 παρουσιάζεται ένα τυπικό ενεργειακό φάσµα ακτίνων γ όπως 

λαµβάνεται µε σπινθηριστή NaI(Tl). Η στατιστική κατανοµή παλµών στην οποία 

οδηγεί η απορρόφηση µονοχρωµατικών ακτίνων γ σε σπινθηριστή ΝαΙ(Τl) 

διαµέσου του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου αποδίδεται στο φάσµα µε την ένδειξη 

«φωτοκορυφή». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.2 Φάσµα της πηγής 137Cs όπως λαµβάνεται µε σπινθηριστή ΝαΙ(Τl). Η 

φωτοκορυφή  αντιστοιχεί σε ενέργεια  Ε=661,63 KeV 

 

Να σηµειωθεί ότι οι ενεργειακές θέσεις των φωτοκορυφών είναι χαρακτηριστικές 

των ραδιενεργών πηγών ( γι αυτό καλούνται και «δακτυλικό αποτύπωµα» της 

πηγής). Η σηµασία λοιπόν της µέτρησης του φάσµατος και ο προσδιορισµός των 

φωτοκορυφών είναι προφανής και βρίσκει πλήθος χρησίµων εφαρµογών (π.χ. 

ταυτοποίηση του ραδιενεργού υλικού σε περίπτωση ραδιενεργού µόλυνσης). 

E  MeV 

Ένταση 
 
 
counts/t 

κορυφή ανάστροφης 
σκέδασης 

όριο Compton 

Φωτοκορυφή 
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Β2) Περιοχή σκέδασης Compton 
Η σκέδαση Compton αφορά την σκέδαση των ακτίνων γ από (σχεδόν) ελεύθερα 

ηλεκτρόνια που βρίσκονται στην διαδροµή τους (Σχήµα 7.3) 

 

 

Ένα φωτόνιο, ενέργειας hf σκεδάζεται µη ελαστικά από ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Μετά 

τη σκέδαση το ηλεκτρόνιο κινείται µε ορµή P και κινητική ενέργεια Κ υπό γωνία φ 

ως προς την διεύθυνση του προσπίπτοντος φωτονίου, ενώ το φωτόνιο µε 

(µικρότερη) ενέργεια hf΄ εκτρέπεται κατά γωνία θ ως προς την αρχική διεύθυνσή 

του.  

Εφαρµόζοντας τα αξιώµατα διατήρησης ορµής και ενέργειας, προκύπτει ότι το 

φωτόνιο µετά την κρούση υφίσταται µετατόπιση µήκους κύµατος Compton που 

δίνεται από τη σχέση  

                                       
0

(1 cos )
c c h

f f m c
λ λ θ′ − = − = −

′
                                      

(7.1) 

Η ενέργεια του σκεδαζόµενου φωτονίου γ είναι 

                     
2

0

1
(1 cos )

m c
h f

a
θ

′ =

− +

                                                                           

(7.2) 

φ 

θ 

Προσπίπτον φωτόνιο -γ 

Σκεδαζόµενο φωτόνιο -γ 

ηλεκτρόνιο Compton 

hf  

hf ′  

,P K  

Σχήµα 7.3 Σκέδαση Compton 
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όπου 2
0

hfa
m c

=           Για α>>1   και   θ= 1800, η ενέργεια του σκεδαζόµενου 

φωτονίου είναι:               
2

0 0.256 MeV2
m ch f ′ = =                                            

(7.3) 
 
 ενώ για γωνία θ= 900                 2

0 0.511 MeVh f m c′ = =  (4) 

Αντίστοιχα, για την ενέργεια του ηλεκτρονίου µετά την κρούση προκύπτει:     
2

2 2 2

2 cos (1 cos )

(1 ) cos 1 (1 cos )

a a
K hf hf hf hf

a

φ θ

α α φ θ

−
′= − = =

+ − + −
 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ενέργεια του σκεδαζόµενου ηλεκτρονίου 
εξαρτάται από την γωνία σκέδασης και κυµαίνεται από 0, όταν θ = 00 µέχρι µία 
µέγιστη τιµή, όταν θ = 1800: 

                                           max 1
1

2

C

h f
E K

α

= =

+

                                               (7.3) 

Αυτή ακριβώς η ενέργεια ΕC,  είναι γνωστή σαν όριο Compton. Τα ηλεκτρόνια αυτά 
αποθέτουν ενέργεια στον ανιχνευτή και εµφανίζονται στο φάσµα. Επειδή η 
σκέδαση είναι δυνατόν να συµβαίνει σε οποιαδήποτε γωνία, τα σκεδαζόµενα κατά 
Compton ηλεκτρόνια καταλαµβάνουν µια ευρεία συνεχή περιοχή του φάσµατος 
(συνεχής περιοχή Compton) µέχρι την τιµή EC (όριο Compton). Eπειδή πέραν αυτής 
δεν συνεισφέρουν, στο φάσµα εµφανίζεται ως µικρή ελάττωση έντασης ή «ώµος» 
(Compton shoulder) (Σχήµα 7.2 ). 
Η περιοχή του φάσµατος που αντιστοιχεί σε ενέργειες µικρότερες του ορίου 
Compton (εντός της συνεχούς περιοχής Compton) αντιστοιχεί σε ηλεκτρόνια που 
προέρχονται από σκεδάσεις Compton σε γωνίες µικρότερες των 1800.  
 

Β3)  Κορυφή ανάστροφης σκέδασης 
Τα αντίστοιχα φωτόνια Compton µετά την σκέδαση είναι δυνατόν είτε να 
απορροφηθούν από το υλικό του κρυστάλλου διαµέσου του φωτοηλεκτρικού 
φαινοµένου ή διαδοχικών σκεδάσεων Compton, είτε να διαφύγουν.  Στην 
πρώτη περίπτωση ο ολικός σπινθηρισµός θα οδηγήσει σε παλµό που θα 
συνεισφέρει στην κατανοµή της φωτοκορυφής. Στην δεύτερη περίπτωση ο παλµός 
εξόδου θα συµβάλλει στην συνεχή περιοχή Compton.  Από την (7.3) προκύπτει ότι 
τα φωτόνια αυτά έχουν ενέργεια 0.256 MeV και εµφανίζονται στο φάσµα ως 
κορυφή ανάστροφης σκέδασης. 
Η κορυφή ανάστροφης σκέδασης είναι πάντοτε σε αυτή τη θέση εφ όσον ισχύει ότι 

2
0

1hfa
m c

= >> , δηλαδή 2
0hf m c>>  Από τo ανωτέρω είναι επίσης φανερό ότι η  

θέση της κορυφής αυτής στο φάσµα βρίσκεται σε ενέργεια που αντιστοιχεί στη 
διαφορά ενέργειας µεταξύ φωτοκορυφής και ορίου Compton. 
 

                                            
4 Το µήκος κύµατος ηλεκτρονίου µε ενέργεια m0 c

2= 0.511 MeV καλείται µήκος κύµατος Compton 
του ηλεκτρονίου και ισούται µε  0.00243 nm. 
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Β4) Παραγωγή ζεύγους ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου 
Η παραγωγή ζεύγους ποζιτρονίου- ηλεκτρονίου (ή απλά παραγωγή ζεύγους) είναι 
µια άλλη ενδιαφέρουσα διαδικασία που συµβαίνει όταν φωτόνια γ ενέργειας 

1.02MeVh f ≥  αλληλεπιδρούν µε φορτισµένα σωµατίδια, κυρίως στην περιοχή 
του πυρήνα. Κατ αυτήν το φωτόνιο απορροφάται πλήρως και δηµιουργείται ζεύγος 
ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου, µε συνολική κινητική ενέργεια ίση µε 2

02hf m c− . Στη 

συνέχεια το ποζιτρόνιο χάνει ενέργεια µέσα στο υλικό του σπινθηριστή και όταν η 
ενέργειά του γίνει περίπου ίση µε αυτή του ηλεκτρονίου, συµβαίνει το φαινόµενο 
της εξαϋλωσης ποζιτρονίου (positron annihilation). Το ζεύγος αντκαθίσταται από 
δύο φωτόνια ενέργειας 2

0 511 MeVm c = που κινούνται αντίθετα. Αν και τα δύο 

αυτά φωτόνια απορροφηθούν στον ανιχνευτή συµβάλλουν στην φωτοκορυφή µε 
την αρχική ενέργεια. Αν το ένα διαφύγει, τότε αποτίθεται ενέργεια 0.511hν −  MeV 
και συµβάλει σε παρατηρούµενη κορυφή που είναι γνωστή σαν 1η κορυφή διαφυγής, 
ενώ αν διαφύγουν και τα δύο αποτίθεται ενέργεια 1.022h f −  MeV που είναι η 2η 
κορυφή διαφυγής (οι κορυφές αυτές αναφέρονται επίσης ως κορυφές µονής ή διπλής 
διαφυγής αντίστοιχα, single και double escape peaks). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.4 Φάσµα ακτίνων γ από ραδιενεργό πηγή 60Co  

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ  60Co  

Το 60
27Co  είναι ένα ραδιενεργό ισότοπο του Κοβαλτίου που µεταπίπτει σε σταθερό 

Νικέλιο ( 60Ni)  µε χρόνο ηµιζωής 5.27 έτη. Κατά τη µετάπτωση εκπέµπονται 
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ακτίνες β και δύο φωτόνια ακτίνων γ που προέρχονται από µεταβάσεις µεταξύ των 

ενεργειακών σταθµών: 

2,505 MeV →1,332 MeV και 1,332 MeV →Θεµελιώδη      (Σχήµα 7.4). Το 

αντίστοιχο φάσµα παρουσιάζεται επίσης στο Σχήµα 7.4 (όπως λαµβάνεται µε 

πολυδιαυλικό αναλυτή). Οι δύο έντονες φωτοκορυφές, γ1 και γ2  θα αντιστοιχούν  

σε ενέργειες 1,173 MeV ( 2,505-1,332  MeV)  και 1,332 MeV. 

(Οι ακριβείς τιµές της βιβλιογραφίας είναι 1332,501 και 1173,237 ΚeV αντίστοιχα) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 
Η χρησιµοποιούµενη πειραµατική διάταξη περιλαµβάνει τα εξής µέρη: 

Ραδιενεργό πηγή ακτίνων γ (60Co) (εντός προστατευτικού περιβλήµατος) 

Ηλεκτρονικά µέρη: 

1. Ανιχνευτής 

 Πρόκειται για ανιχνευτή σπινθιρισµών ιωδιούχου Νατρίου ΝαΙ(ΤΙ). Ο ανιχνευτής 

περιέχει κρύσταλλο NaΙ (ΤΙ) κυλινδρικού σχήµατος, διαστάσεων 5,1 x 5,1 (ύψος-

διάµετρος σε cm) κι έχει διακριτική ικανότητα 8,5% για την κορυφή 662 keV του 

Cs137 .  

Ο φωτοπολλαπλασιαστής και ο κρύσταλλος είναι ενσωµατωµένοι στο ίδιο 

περίβληµα.  

2. Προενισχυτής (PREAMP) 

 Είναι ενσωµατωµένος στο περίβληµα του ανιχνευτή και παρέχει αρχική ενίσχυση 

των παλµών. Ο προενισχυτής παρέχει ενίσχυση και ολοκλήρωση (φορτίου) του 

σήµατος από τον ανιχνευτή. Η ενίσχυση του προενισχυτού είναι 150mV/V. Οι 

παλµοί στην έξοδο αυτού του οργάνου παρουσιάζονται στο Σχήµα 7.1. 

3. Τροφοδοτικό υψηλής τάσης (H.V.Power Supply) για την τροφοδοσία του 

ανιχνευτή (Η µονάδα αυτή βρίσκεται µέσα στην καµπίνα ΝΙΜ αλλά τροφοδοτείται 

απ ευθείας από το δίκτυο των 220V) 

4. Συγκρότηµα διαφορικού διευκρινιστή PASCA (προενισχυτής (Preamplifier) –     

Ενισχυτής (Αmplifier) - Αναλυτής ενός διαύλου SCA (Single Channel Analyser) 

µέσα στην ίδια µονάδα. Ο ενισχυτής διαφορίζει τον εισερχόµενο παλµό και τον 

επαναφέρει ταχέως στην γραµµή βάσης (baseline), για να µην παραµορφωθεί  ο 

παλµός που ακολουθεί και τον ολοκληρώνει µειώνοντας έτσι την επίδραση των 

θορύβων. Η διαδικασία αυτή λέγεται διαµόρφωση παλµού (Pulse shaping) και 
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περιγράφεται από την σταθερά χρόνου διαµόρφωσης τ (0.5, 1, 2, 4, 8, 12 µs). Η 

έξοδος του ενισχυτή µπορεί να είναι µονοπολική  ή διπολική (bipolar).  

Με τη βοήθεια του ∆ιευκρινιστή (Discriminator) επιλέγεται το ύψος των παλµών 

προς τον καταµετρητή. (Χρησιµοποιείται µόνο στο Α΄ Μέρος της άσκησης) 

5. Καταµετρητής µε δυνατότητα προρύθµισης χρόνου (Counter/Timer) 

Οι µονάδες 3,4,5 και 6 είναι ενσωµατωµένες σε καµπίνα τροφοδοσίας τύπου “NIM” 

(Nuclear Instruments Module) και απεικονίζονται σχηµατικά κατωτέρω (Σχήµα 7.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.5 ∆ιάγραµµα κυκλώµατος και σχηµατική απεικόνηση της πειραµατικής διάταξης  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
1. Αναγνωρίστε τα όργανα και τις µεταξύ τους συνδέσεις. Τοποθετήστε την πηγή 
60Co εµπρός από τον ανιχνευτή σπινθηρισµών (Ζητήστε την βοήθεια κάποιου από 

τους επιβλέποντες). Τροφοδοτείστε  την καµπίνα µε τάση από το δίκτυο. 

2. Αφού βεβαιωθείτε ότι το ποτενσιόµετρο του τροφοδοτικού υψηλής τάσης (Η.V. 

POWER SUPPLY µονάδα 3 στο σχήµα 7.5) δείχνει αρχικά τάση µηδέν, 

ενεργοποιείστε το όργανο και τροφοδοτείστε τον ανιχνευτή (σπινθηριστής-

φωτοπολλαπλασιαστής) µε τάση 1100 Volts (τάση λειτουργίας).  

καταµετρητής ανιχνευτής 

Ενισχυτής 

πηγή 

Υ.Τ 
 ∆ιευκρινηστής 

3 5 

2 

4 

1 
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3. Στον ενισχυτή (µονάδα 4 στο σχήµα 7.5) ρυθµίστε την «ευρεία ενίσχυση»             

(COARSE GAIN) στην ένδειξη 5 και την «λεπτή ενίσχυση» (FINE GAIN) στο 

µέγιστο. 

4. Στον καταµετρητή (µονάδα 3 στο Σχήµα 7.5) ρυθµίστε τον προκαθορισµένο 

χρόνο καταµέτρησης στα 20 sec. Η προρύθµιση χρόνου γίνεται σύµφωνα µε την 

συνάρτηση Νx10M στο αντίστοιχο ρυθµιστικό (Ν είναι ο πρώτος αριθµός και 

εκθέτης Μ ο δεύτερος) και τον επιλογέα στην θέση 0.1 sec ή 0.01 min που 

πολλαπλασιάζει την τιµή Νx10M. 

5. Στον ∆ιαφορικό ∆ιευκρινιστή (ενσωµατωµένος στην µονάδα 4 του Σχήµατος 

7.4) ελαττώστε το πλάτος του παραθύρου (WINDOW) στην ελάχιστη ένδειξη 

(σχεδόν µηδέν).  ∆ιατηρείστε αυτή τη ρύθµιση σε όλη τη διάρκεια των µετρήσεων. 

6. Στην ίδια µονάδα, ρυθµίστε την Κάτω Στάθµη (LOWER LEVEL) στην ένδειξη  

2.00 V. Ενεργοποιήστε τον Καταµετρητή (COUNTER, µονάδα 5 στο Σχήµα 7.5) 

και σηµειώστε τον αριθµό κρούσεων (counts) που καταγράφονται στον χρόνο των 

20 sec. Αυξάνοντας βαθµηδόν την τάση κατωφλίου (Κάτω Στάθµη) ανά 50 mV 

καταγράψτε σε ΠΙΝΑΚΑ την εκάστοτε ένδειξη του Καταµετρητή για κάθε τιµή της 

τάσης κατωφλίου από 2.00 V µέχρι εκείνη την τάση που οι απαριθµήσεις θα έχουν 

φτάσει σε χαµηλά επίπεδα και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εµφανιστεί και τα δύο 

µέγιστα του φάσµατος της πηγής Co (µέχρι την ένδειξη 6.00 V περίπου). 

7.  Σχεδιάστε την καµπύλη Ν=f(V) δηλ. το φάσµα (όπου Ν οι απαριθµήσεις ανά 20 

sec και V η τάση κατωφλίου). Αυτό είναι το φάσµα της πηγής του 60Co. Μπορείτε 

να φτιάξετε και να τυπώσετε  αυτή την γραφική παράσταση χρησιµοποιώντας τους 

Η/Υ του Εργαστηρίου. Αναγνωρίστε τις διάφορες περιοχές του φάσµατος.  

8. Βρείτε την αντιστοιχία (δηλ. τον συντελεστή µετατροπής) τάσης σε ενέργεια. Η 

διαδικασία αυτή είναι γνωστή σαν βαθµονόµιση (calibration) του οργάνου. 

Για το σκοπό αυτό θα θεωρήσετε γνωστή την ενέργεια των δύο φωτοκορυφών 

(βλέπε ανωτέρω περί του φάσµατος της πηγής 60Co). Μπορείτε να φτιάξετε την 

καµπύλη βαθµονόµησης E= f(V) προσδιορίζοντας µε ακρίβεια τις τιµές τάσης που 

αντιστοιχούν στα δύο µέγιστα των φωτοκορυφών. Υποθέτοντας γραµµική την 

σχέση ενέργειας- τάσης χαράξτε µια ευθεία, η κλίση της οποίας θα σας δώσει την 

τιµή της Ενέργειας/ Volt. 

9. Με τη βοήθεια της σχέσης 7.3 να  προσδιορίστε το όριο Compton (σε MeV) για 

κάθε φωτοκορυφή. Με τη βοήθεια της καµπύλης βαθµολογίας του προηγούµενου 
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βήµατος, προσδιορίστε τις τιµές τάσης (σε Volt) που αντιστοιχούν σε αυτές τις 

τιµές. Σηµειώστε τις επάνω στο φάσµα σας. Να σχολιάσετε αν αντιστοιχούν σε 

χαρακτηριστικές κορυφές σε αυτό. 

10. Μετρώντας το πλάτος των φωτοκορυφών στο µισό του ύψους τους και 

χρησιµοποιώντας και πάλι την καµπύλη βαθµονόµησης, να υπολογίσετε την 

διακριτική ικανότητα του ανιχνευτή σπινθιρισµών (∆Ε1/2 / Ε) για τις αντίστοιχες 

ενέργειες (ενέργειες φωτοκορυφών). 

11. Να συµπληρώσετε την έκθεσή σας µε Παρατηρήσεις-Σχόλια 
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ΜΕΡΟΣ B : ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ  ΑΚΤΙΝΩΝ γ  µε Πολυδιαυλικό  αναλυτή 

(ΜCA- Multi Channel Analyzer) 

 

 

 

Στο δεύτερο µέρος αυτής της Άσκησης θα λάβουµε και πάλι το φάσµα της 

ραδιενεργού πηγής 60Co, αυτή τη φορά όµως µε χρήση του οργάνου MCA                

(Πολυδιαυλικού αναλυτή) που είναι το πλέον χρησιµοποιούµενο στην 

φασµατοσκοπία των ακτίνων γ. Συνοπτικά σε αυτό το µέρος θα πραγµατοποιηθεί: 

1) Μελέτη της λειτουργίας του Πολυδιαυλικού αναλυτή  (MCA-Multi Channel      

Analyser) για τη φασµατοσκοπία ακτίνων γ. 

2) Λήψη φάσµατος ραδιενερδού πηγής  60Co και βαθµολογία του συστήµατος. 

3) Μέτρηση της διακριτικής ικανότητας (resolution) του ανιχνευτή. 

4) Λήψη φάσµατος άλλων ραδιενεργών πηγών ( π.χ., 90Sr, 226Ra) 

 

 

 

 

 
 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 

 Σε αυτό το Μέρος της Άσκησης χρησιµοποιούνται κοινά όργανα µε το 

Μέρος Α. Τα κοινά όργανα, που περιγράφονται στο Μέρος Α είναι: 

• Ο Ανιχνευτής σπινθιρισµών ιωδιούχου Νατρίου ΝαΙ(Τl).  

• O Προενισχυτής που είναι ενσωµατωµένος στο περίβληµα του ανιχνευτή. 

• Η καµπίνα τροφοδοσίας (NIM BIN) 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΛΗ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΑΝΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Α΄ 
ΜΕΡΟΥΣ 
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• To τροφοδοτικό Υψηλής Τάσης (HV power supply) για την τροφοδοσία του 

ανιχνευτή (Η µονάδα αυτή βρίσκεται µέσα στην καµπίνα ΝΙΜ αλλά 

τροφοδοτείται απ ευθείας από το δίκτυο των 220V)  

• Η µονάδα Ενισχυτή – ∆ιευκρινηστή (PASCA). Στο µέρος αυτό δεν θα 

χρησιµοποιηθεί ο ∆ιαφορικός ∆ιευκρινηστής. Η έξοδος από τον Ενισχυτή οδηγείται 

στην είσοδο της µονάδας του Πολυδιαυλικού ανλυτή (Σχήµα 7.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.6 Σχηµατικό διάγραµµα συνδεσµολογίας για το Μέρος Β’ 

 

Σε αυτό το µέρος της Άσκησης θα χρησιµοποιηθεί Πολυδιαυλικός αναλυτής 

(MCA) που υλοποιείται µε την ενσωµάτωση ειδικής κάρτας σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τύπου PC. 

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥ∆ΙΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (MCA - Multi 
Channel Analyser) 
 

Η/Υ 
&MCA 

Οθονη 
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H συλλογή του φάσµατος ενός ραδιενεργού υλικού µε την βοήθεια αναλυτή ενός 

µόνου καναλιού (SCA-Single Channel Analyser), όπως φάνηκε στο Α΄ Μέρος της 

Άσκησης αυτής, είναι επίπονη και αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Ο αναλυτής 

πολλών καναλιών είναι όργανο το οποίο κάνει αυτόµατα την ανάλυση των παλµών 

που δέχεται σύµφωνα µε το ύψος κάθε παλµού (PHA-Pulse Height Analysis) και 

φτιάχνει το ιστόγραµµα (φάσµα) της κατανοµής του ύψους των παλµών. 

Η κάρτα (AccuSpec Nal) που µετατρέπει το PC σε MCA περιλαµβάνει µονάδα 

µετατροπής αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό (ADC, Analog Digital Converter) 

τύπου Willkinson µε 2Κ (2048) κανάλια στα 100 MHz και µνήµη επίσης µε 2Κ 

(2048) κανάλια.  

Ο παλµός εισόδου πρέπει να είναι στο διάστηµα µεταξύ  0 - 8V, και έτσι το εύρος 

των 8V χωρίζεται σε 8/2048 (V/chan) µέρη. Ένας παλµός που φθάνει από τον 

ενισχυτή και έχει ύψος π.χ. 2,5V αποθηκεύεται στο κανάλι (2,5/8)× 2048=640 chan 

ενώ ένας άλλος παλµός ύψους 5V θα αποθηκευτεί στο κανάλι  (5/8)× 2048=1280. 

Το περιεχόµενο κάθε καναλιού εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή συνεχώς 

και έτσι είναι δυνατή η απ ευθείας παρατήρηση της συλλογής ολοκλήρου του 

φάσµατος. 

Με τη βοήθεια του λογισµικού που συνοδεύει το όργανο, το φάσµα απεικονίζεται 

σε διάφορες µορφές (γραµµική ή λογαριθµική κλίµακα, ορισµένη µόνο περιοχή 

ενδιαφέροντος κλπ).    

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

1. Αναγνωρίστε το κάθε όργανο της άσκησης και τον τρόπο σύνδεσης. 

2. Η πηγή 60Co είναι ήδη τοποθετηµένη µπροστά στον Ανιχνευτή ΝaΙ(Τl) 

3. Το τροφοδοτικό υψηλής τάσης ρυθµίζεται στα +1100 V. 

4. Eνεργοποιήστε την καµπίνα τροφοδοσίας των άλλων µονάδων. 

5. Ο ενισχυτής Α (να µη πειραχθεί) έχει τις ακόλουθες ρυθµίσεις (10 Coarse - 

3 Fine -2µs Shaping-Unipolarity +). 

6. Mετά το άνοιγµα του PC η πληκτρολόγηση των ακόλουθων εντολών 

ενεργοποιεί τον MCA: 

� CD \ MCA 
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� AICTRL 

� MCA 

 

Εµφανίζεται η οθόνη του MCA 

Επιλέγετε: Acquire� ON-OFF�ON 

 

∆ιαφορετικές απεικονίσεις µε τις εντολές: 

Esc�space bar�Display�Vscale�Log/Lin/Sqrt�Lin  (για γραµµικό y άξονα) 

 

Ο κατακόρυφος άξονας περιέχει τώρα τις απαριθµήσεις ανά κανάλι και έχει 

γραµµική κλίµακα. Να παρατηρήσετε για πέντε λεπτά τον σχηµατισµό του 

ιστογράµµατος (φάσµα). 

 Επιστροφή στο Display →  ROI (Region Off Interest) 

O oρισµός της περιοχής ενδιαφέροντος ROΙ (π.χ. η περιοχή που περιλαµβάνει τα 

κανάλια που έχουν τις δύο φωτοκορυφές του 60Co) γίνεται ως εξής: Οδηγώ τον 

Cursor (χρησιµοποιώντας → , ctrl, ← ) αρχικά στα αριστερά της ROΙ και πατώ Ctrl 

L, και στη συνέχεια στα δεξιά της ROΙ και πατώ Ctrl R. Τέλος 

Display→RΟΙ→Create→Expand 

  

7. Πιέζοντας το πλήκτρο Pg dn εµφανίζονται στο αριστερό µέρος της οθόνης 

διαδοχικά οι επιλογές διαφόρων λειτουργιών. Στην τρίτη επιλογή εµφανίζεται το 

κανάλι που βρίσκεται ο δείκτης (cursor) και οι κρούσεις (counts) που έχουν 

αποθηκευτεί σε αυτό το κανάλι.  

8. Σταµατήστε την συλλογή του φάσµατος.  Επιλέγετε: Acquire� ON-OFF�OFF 

9. Αναγνωρίστε τις διάφορες περιοχές του φάσµατος, συγκρίνοντας το φάσµα που 

λάβατε µε αυτό του Σχήµατος 7.4. 

10.  Μετακινήστε τον δείκτη (Cursor) προς κανάλι ενέργειας µικρότερης του ορίου 

Compton (στο κανάλι 600 περίπου). Μετακινώντας τον δείκτη ανά 10 κανάλια 

προς µεγαλύτερες ενέργειες, καταγράψτε σε Πίνακα τον αριθµό καναλιού και 

τις αντίστοιχες κρούσεις. Συνεχίστε µέχρι να βρεθείτε σε περιοχή 

υποστρώµατος, µετά τις δύο φωτοκορυφές. 

11. Κάνετε την γραφική παράσταση Κρούσεις (counts) � Κανάλι (channel).  Το 

φάσµα σας πρέπει να έχει τη µορφή του δεξιού τµήµατος του Σχήµατος 7.4. 
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12.  Συνεχίστε µε την βαθµονόµηση του οργάνου, όπως στο Μέρος Α΄ της 

Άσκησης, όπου τώρα ο x άξονας της καµπύλης βαθµολογίας θα είναι κανάλια 

αντί για Volts. Θα προσδιορίσετε δηλαδή τον λόγο Ε/κανάλι 

13.  Να επαναλάβετε τα βήµατα 9-11 της διαδικασίας του Α΄ Μέρους. 

14.  Εάν υπάρχει χρόνος, µπορείτε µε την βοήθεια του επιβλέποντα να 

τοποθετήσετε και άλλες ραδιενεργές πηγές µπροστά στον ανιχνευτή και να 

παρατηρήσετε τα φάσµατά τους. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1.  H.Young, ΦΥΣΙΚΗ Β΄  σελ. 1126 και 1264 

2. G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurement  (John Wiley & Sons, New 

York, 1979) pp. 215-326 

 3. Α.Melissinos J. Napolitano, Experiments in modern Physics,2nd Ed (Academic 

Press, New York 2003) σελ.295-344. 

4.  CANBERRA NUCLEAR (9η έκδοση) 

 Detector 802 σελ.87   Preamp 2005 σελ.97  PM 2007 σελ. 100 

 Αmpl 2022 σελ.113    Pulser 807 σελ. 192   ΑccuSpec Nal  σελ.221 

  ΤSCA 2037A  σελ. 158. 

 

Χρήσιµοι ιστότοποι: 

http://nucleardata.nuclear.lu.se/NuclearData/toi/nuclide.asp?iZA=270060 

 http://wapedia.mobi/en/Cobalt-60 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_spectroscopy 
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (Coincidence) 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

 Ο σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση µε την τεχνική του ταυτοχρονισµού 

εφαρµόζοντάς την στην περίπτωση της εξαΰλωσης του ποζιτρονίου (positron 

annihilation) το οποίο παράγεται  από το 22
Να. 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

Παραγωγή ποζιτρονίων. 

Το   22
11Na  είναι από τις πλέον ισχυρές ραδιενεργές πηγές εκποµπής  ποζιτρονίων. 

Έχει χρόνο ηµίσειας ζωής 2.62 χρόνια και είναι εύκολο να παραχθεί. Η αποδιέγερσή 

του πραγµατοποιείται  µε ένα, από τους δύο παρακάτω,  ανεξάρτητους µηχανισµούς. 

 

1. Αποδιέγερση  µε εκποµπή ποζιτρονίου (β+ decay). 

Η αποδιέγερση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους, είτε 

δίνοντας σταθερό πυρήνα  22
10Ne,  ποζιτρόνιο και νετρίνο (σχέση (1.1)), είτε 

δίνοντας ραδιενεργό πυρήνα  22Ne*  στη διεγερµένη κατάσταση των 1.274 

MeV, ποζιτρόνιο και νετρίνο (σχέση (1.2)). Στη συνέχεια ο ραδιενεργός 

πυρήνας του 22Ne*   µεταπίπτει µέσα σε χρόνο 3.7 ps  στη σταθερή του 

κατάσταση εκπέµποντας  ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία   γ  µε ενέργεια 

1.274  MeV (σχέση (1.3))  . 

 

          22 22
(ground state)Na Ne e ν

+

→ + +       (0.06 % των αποδιεγέρσεων) (1.1) 

 

           22 22
(1.275 MeV)

*Na Ne e ν
+

→ + +     (90.4 % των αποδιεγέρσεων) (1.2) 

  

 22 22
(1.275 MeV) (ground state) (1.274 MeV)
*Ne Ne γ→ +  (1.3) 

 

ΑΣΚΗΣΗ 8 
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2. Αποδιέγερση µε σύλληψη ηλεκτρονίου (Electron Capture  (EC)). 

Κατά τη διαδικασία αυτή ηλεκτρόνιο του ατόµου του  22Na  συλλαµβάνεται 

από τον πυρήνα  ο οποίος µετατρέπεται σε ραδιενεργό πυρήνα 22Ne*  ενώ 

ταυτόχρονα εκπέµπεται και νετρίνο καθορισµένης ενέργειας (σχέση(1.4)).  

Στη συνέχεια ο ραδιενεργός πυρήνας του 22Ne*   µεταπίπτει στη σταθερή του 

κατάσταση εκπέµποντας  ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία   γ  µε ενέργεια 

1.274  MeV (σχέση (1.5)).   

 

 22 22
(1.275 MeV)

*Na Nee ν
−

+ → + (9.5 % των αποδιεγέρσεων) (1.4) 

 

 22 22
(1.275 MeV) (ground state) (1.274 MeV)
*Ne Ne γ→ +  (1.5) 

 

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες αποδιέγερσης του 22
11Na δείχνονται στο σχήµα 1 

 

Εξαΰλωση του ποζιτρονίου. 

 Στη παρούσα άσκηση η πηγή Να
22 περιβάλλεται από ένα λεπτό φύλλο χαλκού, το οποίο 

περιέχει ελεύθερα ηλεκτρόνια. Το εκπεµπόµενο, από  την πηγή Να
22 ποζιτρόνιο, 

22Na  (2.6 y)   

22Ne*   1.274  MeV 

22Ne 0  MeV 

1Α:Εκποµπή β+,ν. 
(90.4 %) 

2: Σύλληψη  
ηλεκτρονίου, 
εκποµπή ν. 

(9.5 %) 

Ακτινοβολία  
γ  1.274 MeV 

1Β:Εκποµπή 
β

+,ν. (0.06 %) 

Σχήµα  1.  Σχηµατική αναπαράσταση  της αποδιέγερσης του  22Na.  Οι  
διαδικασίες 1Α  και 1Β  συνοδεύονται µε εκποµπή ποζιτρονίου.  Με τη διαδικασία  
2  δεν  εκπέµπεται ποζιτρόνιο.  Ακτινοβολία γ εκπέµπεται κάθε φορά που 
δηµιουργείται  διεγερµένος πυρήνας 22Ne* .   
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επιβραδυνόµενο µπορεί να σχηµατίσει positronium (e+ e-) µε ένα από τα ηλεκτρόνια του 

χαλκού, το οποίο στην συνέχεια εξαϋλώνεται ταυτόχρονα σε δύο φωτόνια ενέργειας 511 

keV το καθένα. Όταν το positronium έχει µικρή ταχύτητα, τα φωτόνια γ1 και γ2 εκπέµπονται 

ακριβώς αντίθετα (≈  1800) σχήµα 2α.  Όταν η ταχύτητα του positronium δεν είναι µικρή 

τότε από την Αρχή ∆ιατήρησης της Ορµής (Σχήµα 2β) προκύπτει ότι οι κατευθύνσεις των  

δύο φωτονίων  είναι δυνατόν να σχηµατίζουν γωνία αρκετά διαφορετική από 180ο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταγραφή των φωτονίων της εξαΰλωσης. 

Για την καταγραφή των δύο φωτονίων των προερχοµένων από την εξαΰλωση του ζεύγους 

ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου χρειάζονται δύο ανιχνευτές τοποθετηµένοι αντιδιαµετρικά σε 

σχέση  µε τη θέση που πραγµατοποιείται το φαινόµενο (Σχήµα 3).  Κάθε άλλο παρά βέβαιο 

είναι  ότι τα παραγόµενα από την εξαΰλωση φωτόνια   θα κατευθυνθούν προς τους 

αντιδιαµετρικά τοποθετηµένους ανιχνευτές. Οι εξαϋλώσεις που λαµβάνουν χώρα σε κάθε 

δευτερόλεπτο είναι αρκετές χιλιάδες τα δε παραγόµενα φωτόνια εκπέµπονται προς όλες τις 

κατευθύνσεις, είναι  εποµένως  βέβαιο  ότι κάποιο φωτόνιο θα προσπέσει και θα καταγραφεί 

από τον ανιχνευτή Α (Σχήµα  3). Το φωτόνιο που παράγεται ταυτόχρονα µε αυτό θα 

κατευθυνθεί σχεδόν αντίθετα αλλά  όπως ήδη αναφέρθηκε όχι πάντα  µε γωνία 180ο,  µε 

αποτέλεσµα να µην είναι βέβαιο ότι θα προσπέσει  στον ανιχνευτή Β που πιθανώς αναµένει 

ακριβώς απέναντι, αλλά να διαφύγει διερχόµενο  πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά από αυτόν.  

Pαρχ =0 

Pγ2 Pγ1 

φ=180ο 

Σχήµα  2.  Η διεύθυνση στην οποία θα κινηθούν τα φωτόνια που 
προέρχονται από την εξαΰλωση εξαρτάται από την αρχική ορµή του  
Positronium.  

(α) (β) 

Pγ1 

Pγ2 

Pαρχ 

φ ≠ 180ο 
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Τελικά,  µόνον ελάχιστων φωτονίων  από τις µερικές εκατοντάδες  που καταγράφει ο 

ανιχνευτής Α σε ένα λεπτό της ώρας,  το ταυτόχρονα παραγόµενο από την εξαΰλωση 

φωτόνιο θα προσπέσει και θα καταγραφεί από τον ανιχνευτή Β.  Να σηµειωθεί ότι και οι 

δύο  ανιχνευτές Α, Β καταγράφουν το ίδιο φάσµα το οποίο δίνεται στο σχήµα  4.  

Η τεχνική ταυτοχρονισµού που αναπτύσσεται στο πειραµατικό µέρος της άσκησης µας 

επιτρέπει να διακρίνουµε αν κάποια σωµάτια, εδώ τα δύο φωτόνια της εξαΰλωσης, 

ανιχνεύονται την ίδια χρονική στιγµή και εποµένως να συµπεράνουµε αν αυτά 

δηµιουργήθηκαν ταυτόχρονα.  Με την βεβαιότητα ότι τα δύο φωτόνια  είναι ταυτόχρονα  

είναι δυνατό να µελετηθεί µε ποια γωνία εκπέµπονται κατά τη διάρκεια της εξαΰλωσης. 

Όπως αναφέρθηκε   οι περισσότερες εξαϋλώσεις συµβαίνουν σε γωνία 180ο, εξαιτίας όµως  

της µη µηδενικής ορµής που διαθέτει µερικές φορές το positronium, το φαινόµενο 

παρατηρείται και σε  γωνίες διαφορετικές των 180ο.  Έτσι  διατηρώντας τον ανιχνευτή Α 

σταθερό και  µετακινώντας τον ανιχνευτή Β σε µια ευρεία περιοχή γωνιών γύρω από τις 

180ο (Σχήµα  3) λαµβάνουµε την  γωνιακή κατανοµή των  παραγόµενων, από την εξαΰλωση 

ηλεκτρονίου ποζιτρονίου, ζευγών φωτονίων (Σχήµα  5).  

 

 

(e+  ,  e- ) 

γ2 = 511 keV= m0 c
2 γ1 = 511 keV= m0 c

2 

 

Positronium 

0180φ ≅  

Σχήµα  3.  Εξαΰλωση ποζιτρονίου. Κατά τη διάσπαση του pozitronium  
εκπέµπονται δύο φωτόνια σε αντίθετες  κυρίως κατευθύνσεις.  Για την 
ανίχνευση των εκπεµπόµενων  φωτονίων γ1 και γ2  χρησιµοποιούνται 
δύο ανιχνευτές,  Α και  Β.  Ο ανιχνευτής Α είναι συνήθως σταθερός ενώ 
ο Β έχει τη δυνατότητα να µετατοπίζεται εκατέρωθεν της γωνίας των 
180ο. 

Ανιχνευτής Β Ανιχνευτής Α 
γ1 

 γ2 
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Τα πράγµατα γίνονται πιο πολύπλοκα διότι την ίδια χρονική στιγµή µε την παραγωγή του 

ποζιτρονίου παράγεται και φωτόνιο των 1.274  MeV (σχήµα 1, περίπτωση 1Α) (χρονική 

διαφορά  3.7 ps). Το φωτόνιο αυτό είναι στην ουσία ταυτόχρονο µε τα φωτόνια που 

προέρχονται από την εξαΰλωση  και θα πρέπει να αποκλειστεί από την ανίχνευση σαν 

ταυτόχρονο.  Ο αποκλεισµός του φωτονίου των 1.274  MeV από το να θεωρηθεί ταυτόχρονο 

γίνεται µε τη βοήθεια αναλύτη ενός καναλιού και εξηγείται στην πειραµατική διαδικασία. 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  4.  Φάσµα  από ραδιενεργό πηγή  22Na  όπως έχει ληφθεί από  ανιχνευτή   
NaI(T ).  Το φάσµα περιέχει δύο κορυφές. Μία  στα   0.511 από τα φωτόνια 
εξαΰλωσης  και  µία στα 1.275 MeV  από τη µετάπτωση του ραδιενεργού  πυρήνα  
22Ne*  σε σταθερή  κατάσταση. Επιπρόσθετα  δύο κορυφές  Compton (Compton 
"edge" ) µε τις ονοµασίες  CE1 and CE2  φαίνονται στο φάσµα.   Μία κρούση   
στο  CE2  αντιστοιχεί σε ένα γεγονός  το οποίο συµβαίνει  όταν φωτόνιο µε 
ενέργεια 1.275 MeV   (α) εισέρχεται  στον ανιχνευτή,  (β) αντιστρέφει  πλήρως 
την πορεία του εξαιτίας   οπισθοσκέδασης Compton  µε ένα ηλεκτρόνιο του 
ανιχνευτή, και  (γ) εξέρχεται του ανιχνευτή χωρίς περαιτέρω απώλεια ενέργειας. 
Η απώλεια ενέργειας από την οπισθοσκέδαση του φωτονίου µεταφέρεται στο 
ανακρουόµενο ηλεκτρόνιο το οποίο κινούµενο µέσα στον ανιχνευτή παράγει το 
παρατηρούµενο σήµα. Ανάλογη διαδικασία  συµβαίνει για το φωτόνιο ενέργειας  
0.511 MeV µε αποτέλεσµα να λαµβάνουµε στο φάσµα την κορυφή Compton, 
CE1.  Στο φάσµα φαίνεται ότι η κορυφή  των φωτονίων µε ενέργεια  0.511 MeV  
βρίσκεται πάνω  στο πλατό Compton    που δηµιουργείται από τα φωτόνια 
ενέργειας  1.275 MeV. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 Η πειραµατική διάταξη παρουσιάζεται στο σχήµα 3 µε τους δύο ανιχνευτές Α και Β 

τοποθετηµένους πάνω σε γωνιοµετρική τράπεζα όπου ο Α είναι ακίνητος και ο Β κινητός. Τα 

ηλεκτρονικά  (σχήµα 6), που ανήκουν στον ανιχνευτή Α σχηµατίζουν τον κλάδο Α, και εκείνα 

που ανήκουν στον ανιχνευτή Β σχηµατίζουν τον κλάδο Β.  Έχοντας υπόψη όλα τα σχόλια της 

προηγούµενης άσκησης σχετικά µε τα όργανα, προστίθενται εδώ µερικά ακόµα σχόλια για τις 

ηλεκτρονικές µονάδες. 

Ενισχυτής: Οι έξοδοι του ενισχυτή είναι δύο: η µονοπολική (unipolar) και η διπολική 

(bipolar). Στα πλαίσια της τεχνικής του ταυτοχρονισµού έχει αποφασιστική σηµασία η 

σύγκριση των χρόνων άφιξης των παλµών. 

Το Σχήµα 7 παρουσιάζει δύο µονοπολικούς παλµούς οι οποίοι αν και ξεκινούν «ταυτόχρονα» 

(υποθετικά), επειδή έχουν διαφορετικό µέγεθος το πρόσθιο µέρος των παλµών (LE-Leading 

Edge) διέρχεται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές t1 και t2  από τη θέση του διευκρινιστή 

(discriminator level) o οποίος ελέγχει το «ταυτόχρονο» ή «µη ταυτόχρονο» των παλµών. Το 

συµπέρασµα είναι λοιπόν ότι µε την µέθοδο LE υπάρχει µεγάλο σφάλµα στην σύγκριση των 

χρόνων άφιξης. 
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Σχήµα  5. Γωνιακή κατανοµή των  παραγόµενων, από την εξαΰλωση 
ηλεκτρονίου ποζιτρονίου, ζευγών φωτονίων. Παρατηρούµε ότι τα 
περισσότερα ταυτόχρονα ζευγάρια φωτονίων ανιχνεύονται σε γωνία 
1800.   
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 Το Σχήµα 8 παρουσιάζει δύο διπολικούς παλµούς οι οποίοι επίσης ξεκινούν 

ταυτόχρονα (υποθετικά).Οι παλµοί αυτοί αν και έχουν διαφορετικό µέγεθος διασταυρώνονται 

(CO-CrossOver) µε τον άξονα των χρόνων περίπου την ίδια χρονική στιγµή, δηλαδή 

ταυτόχρονα. ΄Ετσι µε την µέθοδο CO υπάρχει µικρότερο σφάλµα στην σύγκριση των χρόνων 

άφιξης των παλµών. 

TSCA: Χρονικός αναλυτής ενός καναλιού (Timing Single Channel A1nalyser-Edge, 

CrossOver). ́Ενας παλµός που εισάγεται στην είσοδο του TSCA αν έχει ύψος που βρίσκεται 

στην περιοχή µεταξύ Ε (Lower level Volts) και Ε+∆Ε 

(window Volts) τότε και µόνον τότε εξέρχεται από την έξοδό του λογικός παλµός της 

µορφής του σχ.4δ της προηγούµενης άσκησης. Ο λογικός παλµός µπορεί να υποστεί χρονική 

καθυστέρηση (Delay). 

Αναλυτής ταυτοχρονισµού:  Ο αναλυτής ταυτοχρονισµού (Coincidence Analyzer) 

συγκρίνει το «ταυτόχρονο» της άφιξης των παλµών εισόδου από τον κλάδο Α και τον κλάδο 

Β. Αν οι παλµοί φτάνουν ταυτόχρονα πράγµα που καθορίζεται από το Resolving Time (10-

100 nsec και 0.1-1. µsec), δηλ. το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου οι παλµοί θεωρούνται 

ταυτόχρονοι, τότε στην έξοδο εµφανίζεται παλµός 10V µε rise time<10 nsec και διάρκειας 1 

µsec. 

                                                 
Yποσηµείωση: Για όλες τις Ασκήσεις της Πυρηνικής είναι απαραίτητο να µελετήσετε και την Εισαγωγή  στην 
αρχή του φυλλαδίου 

Σχήµα 6. Συνδεσµολογία ηλεκτρονικών µονάδων για την παρατήρηση του ταυτοχρονισµού.  
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To  όργανο αυτό έχει τέσσερις εισόδους: οι τρεις πρώτες (Α,Β,C) είναι για τον έλεγχο του 

«ταυτόχρονου» (coincidence) τριών διαφορετικών γεγονότων (παλµών), ενώ η τέταρτη  

 

 

 

 

Σχήµα 7.  Σε δύο ταυτόχρονους  µονοπολικούς παλµούς διαφορετικού ύψους το 
πρόσθιο µέρος τους διέρχεται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές t1 και t2  από τη 
θέση του διευκρινιστή που ελέγχει το  “ταυτόχρονο”.  Η µέθοδος Leading Edge  
δίνει µεγάλο σφάλµα στη σύγκριση των χρόνων άφιξης. 

Σχήµα 8. ∆ύο διπολικοί παλµοί  οι οποίοι έχουν διαφορετικό µέγεθος 
αλλά διασταυρώνονται  (Cross Over) µε τον άξονα των χρόνων την 
ίδια χρονική στιγµή, δηλαδή ταυτόχρονα. Η µέθοδος παρουσιάζει 
πολύ µικρό σφάλµα στη σύγκριση των χρόνων άφιξης των παλµών. 
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είσοδος D είναι για τον έλεγχο του «ΜΗ ταυτόχρονου» (ΑΝΤΙ-Coincidence), δηλ. όταν 

λείπει ο παλµός του D. Στη παρούσα άσκηση χρησιµοποιούνται µόνο τα Α και Β. διότι 

υπάρχουν µόνο δύο κλάδοι. 

Απαριθµητής Χρονοµέτρης (Counter - Timer). Το όργανο αυτό απαριθµεί τους 

ταυτοχρονισµούς των δύο κλάδων, για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Φυσικά µπορεί να 

µετρήσει τους παλµούς του ενός κλάδου π.χ. του Α, αρκεί ο κλάδος Β να τεθεί εκτός. 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Παρατηρείστε προσεκτικά το Σχήµα 6 και τις συνδέσεις. 

1) Ενεργοποιείστε µόνο το τροφοδοτικό των ηλεκτρονικών. 

2) Συνδέστε τη γεννήτρια παλµών ( Pulser )  NORM OUT  απ’ ευθείας στον πολυκαναλικό 

αναλυτή. Σηµειώστε τις θέσεις των καναλιών που διεγείρονται για τάσεις από 1 έως 10 Volt.  

3) Συνδέστε την έξοδο του Α-ΤSCA στον Counter (θέστε χρονική διάρκεια 1 sec, 

επαναλαµβανόµενη) και µετρείστε τους 50Hz του δικτύου. Να επαναλάβετε την ίδια 

διαδικασία και για την έξοδο του Β-TSCA. 

4) Συνδέστε την έξοδο του Α-ΤSCA και του Β-ΤSCA µε τις εισόδους Α και Β του 

COINCIDENCE (τα C και D εκτός) αντίστοιχα, και την έξοδο του Coincidence µε τον 

Counter. Επειδή οι παλµοί είναι προφανώς ταυτόχρονοι µετρώνται και πάλι 50 Ηz. 

5) Συνδέστε διαδοχικά τη µονοπολική έξοδο κάθε ενισχυτή µε τον πολυκαναλικό αναλυτή 

και παρατηρείστε το φάσµα. 

6)Υπολογίστε το ύψος παλµού που αντιστοιχεί σε κάθε µια από τις κορυφές του φάσµατος 

και  από αυτό εξηγήστε τη θέση των Ε και ∆Ε στο χρονικό αναλυτή του ενός καναλιού.  

7) Μετρείστε τους ταυτοχρονισµούς των ανιχνευτών Α και Β συναρτήσει της γωνίας του 

κινητού ανιχνευτή  Β για γωνίες από 160ο έως  200ο για κάθε 5ο και ανά 5 min.  Να γίνει η 

γραφική παράσταση, η αντίστοιχη του σχήµατος 5 και να σχολιαστεί. 
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