Άζθεζε 14
Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ e/m ηνπ ειεθηξνλίνπ
14.1. θνπόο
ηελ Άζθεζε απηή κειεηάηαη ε θίλεζε δέζκεο ειεθηξνλίσλ κέζα ζε καγλεηηθφ πεδίν θαη
πξνζδηνξίδεηαη ν ιφγνο e/m (θνξηίν πξνο κάδα) ηνπ ειεθηξνλίνπ.
14.2. Δηζαγσγή
Έλαο απιφο ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ ιφγνπ e/m βαζίδεηαη ζηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζε έλα
θάζεην καγλεηηθφ πεδίν Β.
ηελ πεξίπησζε απηή ηα ειεθηξφληα δηαγξάθνπλ κία θπθιηθή ηξνρηά, ε αθηίλα ηεο
νπνίαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί εμηζψλνληαο ηε δχλακε Lorentz κε ηελ θεληξνκφιν, δειαδή
απφ ηηο ζρέζεηο
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φπνπ π είλαη νη ηαρχηεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ κε ηηο νπνίεο απηά εηζέξρνληαη ζην καγλεηηθφ
πεδίν.
Δπεηδή ν πεηξακαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηαρπηήησλ είλαη δχζθνινο, ζηελ πξάμε
πξνηηκάηαη νη ηαρχηεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ λα πξνζδηνξίδνληαη έκκεζα, απφ ηε δηαθνξά
δπλακηθνχ Ua πνπ ηα επηηάρπλε έσο ηελ ηαρχηεηα π, αμηνπνηψληαο ηε ζρέζε:
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Απφ ηηο παξαπάλσ ηξεηο ζρέζεηο ν ιφγνο e/m ππνινγίδεηαη εχθνια θαη είλαη
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Σν καγλεηηθφ πεδίν δεκηνπξγείηαη απφ έλα δεπγάξη πελίσλ Helmholtz, φπνπ ζηνλ
θεληξηθφ ρψξν κεηαμχ ησλ πελίσλ δεκηνπξγείηαη έλα αξθεηά νκνγελέο καγλεηηθφ πεδίν, ε
έληαζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε:
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φπνπ κ0 = 4π × 10-7 H/m είλαη ε καγλεηηθή δηαπεξαηφηεηα ηνπ θελνχ, Ν είλαη ν αξηζκφο ησλ
ζπεηξψλ ζηα πελία, R είλαη ε αθηίλα ησλ πελίσλ θαη Η είλαη ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ
δηαξξέεη ηα δχν πελία.
Απφ ηηο ζρέζεηο (14.3) θαη (14.4), γηα ην ιφγν e/m πξνθχπηεη ε ζρέζε:
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Απφ ηελ Δμ. (14.5), ν ιφγνο e/m κπνξεί λα κεηξεζεί κέζσ κέηξεζεο ηεο ηάζεο επηηάρπλζεο
ησλ ειεθηξνλίσλ Ua, ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο Η πνπ δηαξξέεη ηα πελία Helmholtz θαη ηεο
αθηίλαο ηεο ηξνρηάο r πνπ δηαγξάθνπλ ηα ειεθηξφληα κέζα ζην θάζεην καγλεηηθφ πεδίν, αλ νη
ηξνρηέο ηνπο κε θάπνηνλ ηξφπν γίλνπλ νξαηέο.
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14.3. Πεηξακαηηθή δηάηαμε.
Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη κία βάζε κε ηελ θαζνδηθή ιπρλία θελνχ, ηξία
ηξνθνδνηηθά ησλ 6,3, 15 θαη 300 V, φπσο επίζεο θαη έλα δεπγάξη πελίσλ Helmholtz.
 Σν ηξνθνδνηηθφ ησλ 6,3 V ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ηεο θαζφδνπ ηνπ
ηειεβφινπ ειεθηξνλίσλ.
 Σν ηξνθνδνηηθφ ησλ 15 V ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ πελίσλ Helmholtz
κε ξεχκαηα ηεο ηάμεο 1-1,5 Α. ην ηξνθνδνηηθφ απηφ ε παξαγφκελε ηάζε κπνξεί λα
ξπζκίδεηαη απφ 0 έσο 15 V.
 Σν ηξνθνδνηηθφ ησλ 300 V ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο αλφδνπ ηνπ
ηειεβφινπ ειεθηξνλίσλ, πξννξηζκφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δεκηνπξγία κίαο ιεπηήο δέζκεο
ειεθηξνλίσλ θαζνξηζκέλεο ελέξγεηαο.
ηε ιπρλία νη ηξνρηέο ησλ ειεθηξνλίσλ γίλνληαη νξαηέο κέζσ γφκσζεο ηεο ιπρλίαο κε Ήιην,
ππφ πίεζε 10 mTorr. Μέξνο ησλ ειεθηξνλίσλ ζπγθξνχνληαη κε ηα άηνκα ηνπ Ζιίνπ, ηα
δηεγείξνπλ θαη θαζψο απηά ζηε ζπλέρεηα απνδηεγείξνληαη, εθπέκπνπλ νξαηφ θσο.
14.3.1. Σειεβόιν ειεθηξνλίσλ ηεο ιπρλίαο
Σν ηειεβφιν ειεθηξνλίσλ ηεο ιπρλίαο (ρ.14.1) απνηειείηαη απφ 3 βαζηθά ειεθηξφδηα:
 Σελ θάζνδν έκκεζεο ζέξκαλζεο, δειαδή ηελ πεγή ησλ ειεθηξνλίσλ
 Σνλ θχιηλδξν Wehnelt, πνπ πεξηβάιεη ηελ θάζνδν θαη κε ην δπλακηθφ ηνπ παξαιιειίδεη
ηε δέζκε
 Σελ άλνδν, δειαδή ηνλ ζπιιέθηε ησλ ειεθηξνλίσλ, κε κία κηθξή νπή, 0,5 mm, ζην
θέληξν.
Σν ζεξκαληηθφ ηεο θαζφδνπ ηξνθνδνηείηαη κε ελαιιαζζφκελε ηάζε 6,3 V θαη ξεχκα 0,3
Α, ελψ ε άλνδνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ πεγή πςειήο ηάζεο. Μέξνο ηεο αλνδηθήο ηάζεο
εθαξκφδεηαη ζηνλ θχιηλδξν Wehnelt. Πίζσ απφ ηελ άλνδν ππάξρνπλ δχν πιαθίδηα εθηξνπήο,
ηα νπνία δελ αμηνπνηνχληαη ζηελ Άζθεζε απηή.

ρήκα 14.1.Σν ηειεβφιν ειεθηξνλίσλ
Ζ θάζνδνο ηνπ ηειεβφινπ είλαη έκκεζεο ζέξκαλζεο θαη απνηειείηαη απφ έλαλ θχιηλδξν
απφ ληθέιην πνπ ζεξκαίλεηαη εζσηεξηθά. ηε βάζε ηνπ θπιίλδξνπ βξίζθεηαη έλα ιεπηφ
ζηξψκα νμεηδίνπ ηνπ βαξίνπ (BaO), ην νπνίν ζε ζεξκνθξαζίεο 700-1000 Κ απνθηά ηδηφηεηεο
εκηαγσγνχ θαη εθπέκπεη κεγάιν αξηζκφ ειεθηξνλίσλ ζην θελφ.
Έηζη φηαλ ζηελ άλνδν εθαξκφδεηαη ζεηηθφ δπλακηθφ, γηα παξάδεηγκα + 200 V (σο πξνο
ηελ θάζνδν αζθαιψο), ηα ειεθηξφληα πνπ εθπέκπεη ε θάζνδνο επηηαρχλνληαη θαη
ζπγθξνχνληαη κε ηελ άλνδν κε ελέξγεηεο 200 eV. Ζ δέζκε ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ειεθηξφληα
πνπ δηαπεξλάλε ηελ νπή. εκεηψλνπκε φηη ηα δπλακηθά ησλ ελδηάκεζσλ ειεθηξνδίσλ δειαδή
ηνπ θπιίλδξνπ Wehnelt, δελ επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ.
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Ζ απνζηνιή ηνπ θπιίλδξνπ Wehnelt είλαη λα εζηηάζεη ηε δέζκε πξνθεηκέλνπ απηή λα
είλαη παξάιιειε, θαζψο ε νπή ζηελ άλνδν έρεη ηδηφηεηεο απνθιίλνληα θαθνχ ειεθηξνλίσλ
(βι. Παξάξηεκα 1).
Ζ δηάηαμε πεξηιακβάλεη αθφκε έλα ςεθηαθφ ακπεξφκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηνπ ξεχκαηνο
πνπ δηαξξέεη ηα πελία Helmholtz.
ην ηξνθνδνηηθφ ηνπ ηειεβφινπ ε πςειή ηάζε κπνξεί λα ξπζκίδεηαη απφ 0 έσο 350 V.
Ζ ξχζκηζε ηεο ηάζεο γίλεηαη κε βήκαηα 50 V, ελψ νη ελδηάκεζεο ηηκέο ξπζκίδνληαη κε ην
θνπκπί „„FINE CONTROL‟‟. ην ηξνθνδνηηθφ απηφ ππάξρεη θαη έλα ελζσκαησκέλν
αλαινγηθφ βνιηφκεηξν γηα ηελ έλδεημε ηεο παξαγφκελεο πςειήο ηάζεο.
Ζ βάζε ηεο ιπρλίαο αμηνπνηείηαη σο ζηήξηγκα ησλ πελίσλ θαη σο θηβψηην
ζπλδεζκνινγίαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηξνθνδνηείηαη ε ιπρλία θαη ηα πελία Helmholtz. Σν
θηβψηην ηεο βάζεο πεξηέρεη 5 δεπγάξηα αθξνδεθηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ηξνθνδνηνχληαη ηα
πελία Helmholtz, ηα πιαθίδηα εθηξνπήο θαη ηα βαζηθά ειεθηξφδηα ηνπ ηειεβφινπ ηεο
ιπρλίαο.
Έλα βαζκνλνκεκέλν θάηνπηξν, ηνπνζεηεκέλν ζηε κεγάιε δηάκεηξν ηεο ιπρλίαο, πίζσ
ηεο, ρξεζηκεχεη γηα ηε κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο ησλ ειεθηξνλίσλ.

ρήκα 14.2. Σν θηβψηην-βάζε, ηα πελία θαη ε ηξνθνδνζία ηνπ ηειεβφινπ θαη ησλ πελίσλ

Βηβιηνγξαθία
1.
2.
3.
4.
5.

Μαζήκαηα Φπζηθήο Berkeley. Σφκνο 1: Μεραληθή. Κεθ. 3 (Αζήλα 1978).
Alonso-Finn. Θεκειηώδεο Παλεπηζηεκηαθή Φπζηθή. Σφκνο ΗΗ: Πεδία θαη Κχκαηα.
Κ. Αιεμφπνπινο. Γεληθή Φπζηθή. Σφκνο 3: Αηνκηθή θαη Ππξεληθή Φπζηθή. Κεθ. Α.
F. Lobkowich and A. Melissinos. Physics for scientists and Engineers. Vol. II, Ch. 10.
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο, Σφκνο Η, ΔΜΠ, Σνκέαο Φπζηθήο, ΔΜΦΔ, Δθδφζεηο
πκκεηξία (Αζήλα 2010).
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14.4. Δθηέιεζε
Πξνζνρή: ηελ Άζθεζε ρξεζηκνπνηείηαη επηθίλδπλε γηα ηε δσή ηάζε 300 V. Γηα ηνλ ιόγν απηό
ε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ θπθιώκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη απζηεξά κόλνλ όηαλ όιεο νη πεγέο ηάζεο
είλαη θιεηζηέο. Σνλίδνπκε ηδηαίηεξα όηη ηα ηξνθνδνηηθά ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία κόλνλ από ηνλ
επηβιέπνληα ηεο Άζθεζεο.
1. Αλαγλσξίζηε ηα θχξηα κέξε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο πνπ βιέπεηε ζην ρήκα 14.2 θαη
ζηε ζπλέρεηα ζπλαξκνινγήζηε ην θχθισκα ηξνθνδνζίαο ησλ πελίσλ Ζelmholtz, ζχκθσλα κε
ηα ζρέδηα πνπ βιέπεηε ζηα ρήκαηα 14.2. θαη 14.3. ην θηβψηην-βάζε ν δηαθφπηεο
„„e/m:deflect‟‟ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηε ζέζε e/m.

Α
Πελία

15 V
5Ω

Helmh
oltz

ρήκα 14.3.

2. εκεηψλνπκε φηη ζην θηβψηην-βάζε, εθ δεμηψλ:
A.

Πάλσ απφ ην πξψην δεπγάξη αθξνδεθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ηεο
θαζφδνπ ηνπ ηειεβφινπ αλαγξάθεηαη ε ιέμε HETER.

B.

Πάλσ απφ ην δεχηεξν δεπγάξη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ δχν
βαζηθψλ ειεθηξνδίσλ ηνπ ηειεβφινπ αλαγξάθεηαη ε ιέμε ELECTRODES.

C.

Πάλσ απφ ην ηξίην δεπγάξη αλαγξάθεηαη ε ιέμε DEFLECT PLATES. Σν δεπγάξη απηφ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ηάζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηα πιαθίδηα εθηξνπήο,
φηαλ ν δηαθφπηεο „„e/m:deflect‟‟ βξίζθεηαη ζηε ζέζε „„deflect‟‟ θαη ε αθξίβεηα ηνπ
ελζσκαησκέλνπ ζην ηξνθνδνηηθφ αλαινγηθνχ βνιηφκεηξνπ δελ είλαη επαξθήο.

D.

Πάλσ απφ ην ηέηαξην δεπγάξη αλαγξάθεηαη ε ιέμε VOLTMETER(300V). Σν δεπγάξη
απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο ηάζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ άλνδν ηνπ
ηειεβφινπ κε φξγαλν κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο, φηαλ ν δηαθφπηεο „„e/m:deflect‟‟
βξίζθεηαη ζηε ζέζε „„e/m‟‟ θαη ε αθξίβεηα ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζην ηξνθνδνηηθφ
αλαινγηθνχ βνιηφκεηξνπ δελ είλαη επαξθήο.

E.

Πάλσ απφ ην πέκπην δεπγάξη αλαγξάθεηαη ε ιέμε HELMHOLTZ COILS. Σν δεπγάξη
απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ πελίσλ Ζelmhotz.

3. Θέζαηε ζε ιεηηνπξγία ην ηξνθνδνηηθφ πνπ ηξνθνδνηεί ηα πελία Helmholtz.
εκείσζε: ην θηβώηην-βάζε, ην θνπκπί Current ADJ ρξεζηκεύεη γηα ηε κεηαβνιή ηνπ
ξεύκαηνο ζηα πελία Helmholtz. Αιιά ιόγσ καθξνρξόληαο ρξήζεο, ε θζνξά ησλ επαθώλ ζην
πνηελζηόκεηξν απηό δεκηνπξγεί αθαλόληζηεο κεηαβνιέο ζην ξεύκα ησλ πελίσλ. Γηα λα
παξαθακθηεί ην πξόβιεκα απηό, ζηξίςηε ην θνπκπί ‘‘ηέξκα δεμηά’’, ή ‘‘ηέξκα αξηζηεξά’’ όπνπ
νη επαθέο είλαη θαιέο. Ζ ξχζκηζε απηή δε δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ ηξνθνδνζία ησλ
πελίσλ, θαζψο ε σκηθή αληίζηαζε ησλ πελίσλ είλαη πεξίπνπ 5 Ω. Δπνκέλσο φηαλ ην
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πνηελζηφκεηξν ήηαλ ζε θαιή θαηάζηαζε ε αληίζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο κεηαβαιιόηαλ από 5 έσο
10 Ω. Σν ηξνθνδνηηθό ηεο Άζθεζεο κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη άλεηα ηηο δύν ηηκέο αληίζηαζεο.
Όηαλ ην πνηελζηφκεηξν είλαη απελεξγνπνηεκέλν, ε κεηαβνιή ηνπ ξεχκαηνο ζην θχθισκα
κπνξεί λα γίλεη κέζσ κεηαβνιήο ηεο ηάζεο πνπ παξάγεη ην ηξνθνδνηηθφ ησλ 15 βνιη.
4. πλαξκνινγήζηε ην θχθισκα ηξνθνδνζίαο ηνπ ηειεβφινπ ειεθηξνλίσλ ζχκθσλα κε ην
ζρέδην πνπ βιέπεηε ζην ρ. 14.2.
5. Καιέζηε ηνλ επηβιέπνληα ηεο Άζθεζεο πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ην φιν θχθισκα. Αλ ε
ζπλαξκνιφγεζε είλαη επηηπρήο, ν επηβιέπσλ ζα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηα δχν ηξνθνδνηηθά θαη
ζα ζαο ελεκεξψζεη ζρεηηθψο γηα ηνλ έιεγρν θαη ρξήζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ αλνδηθήο ηάζεο.
εκεηψλνπκε φηη ε δηάξθεηα δσήο ηεο θαζφδνπ κεηψλεηαη αηζζεηά φηαλ ε αλνδηθή ηάζε
εθαξκφδεηαη ζε ςπρξή θάζνδν. Δπνκέλσο πξψηα ζεξκαίλνπκε ηελ θάζνδν ηνπ ηειεβφινπ (23 ιεπηά αξθνχλ) θαη κφλν κεηά εθαξκφδνπκε ζηελ άλνδν ηελ αλνδηθή ηάζε! Απηφο είλαη ν
ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην ηξνθνδνηηθφ ηνπ ηειεβφινπ δηαζέηεη θαη έλαλ πξφζζεην δηαθφπηε, κε
ελεξγνπνίεζε ηνπ νπνίνπ εθαξκφδεηαη ε πςειή ηάζε ζηελ άλνδν ηνπ ηειεβφινπ.
εκείσζε: ην θηβώηην-βάζε νη εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο δεκηνπξγνύλ ηε ζπλδεζκνινγία πνπ
βιέπνπκε ζην ρ. 14.4. Δδώ ε πςειή ηάζε εθαξκόδεηαη ζηελ άλνδν κε ηελ νπή, ελώ ε εζηίαζε
ηεο δέζκεο επηηπγράλεηαη κέζσ ξύζκηζεο ηεο ηάζεο ζηνλ θύιηλδξν Wehnelt (Focus). Από ηηο
ηηκέο ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ δηαηξέηε ζπκπεξαίλνπκε όηη ε ηάζε απηή κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη
από 0 έσο Ua/4.

6. Ρπζκίζηε ηελ αλνδηθή ηάζε ζηα 200 V θαη ζέζαηε ζε ιεηηνπξγία ηνλ πξφζζεην δηαθφπηε.
Θα εκθαληζηεί κία νξηδφληηα επζχγξακκε δέζκε ειεθηξνλίσλ πνπ ζα ηεξκαηίδεη ζηελ
εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο γπάιηλεο ζθαίξαο. ηε ζπλέρεηα, απμάλνληαο ην ξεχκα ζηα πελία
έσο πεξίπνπ 1,3 Α, ζα δηαπηζηψζεηε θακπχισζε ηεο δέζκεο θαη εκθάληζε ελφο θχθινπ κε
δηάκεηξν πεξίπνπ 6-8 cm.
7. Ρπζκίζηε ην θνπκπί Focus πξνθεηκέλνπ λα ιεπηχλεηε ηε δέζκε. Απφ ην ζεκείν απηφ
είζηε έηνηκνη λα θάλεηε ηα πεηξάκαηα.
εκείσζε: Με ρξεζηκνπνηείηε ηάζεηο άλσ ησλ 250 V. Δπίζεο κελ αθήλεηε ηε ιπρλία ππό ηάζε
γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζώο ηα ζεηηθά ηόληα ηνπ Ζιίνπ πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηα
ειεθηξόληα ηεο δέζκεο βνκβαξδίδνπλ ηελ θάζνδν κε ελέξγεηεο ηεο ηάμεο 200 eV θαη πξνθαινύλ
ηε θζνξά ηεο (θαηλόκελν spattering).
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14.4.1. Μέζνδνο βέιηηζηνπ θύθινπ
ηελ πεηξακαηηθή δηάηαμε ε δέζκε ησλ ειεθηξνλίσλ ζρεκαηίδεη έλαλ θχθιν, ε δηάκεηξνο ηνπ
νπνίνπ πξέπεη λα κεηξεζεί κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα, θαζψο ε θχξηα
ζπληζηψζα ηνπ ζθάικαηνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηηκή απηή. Ζ κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ γίλεηαη
κε κία θαηνπηξηθή θιίκαθα πνπ έρεη νξηδφληην πξνζαλαηνιηζκφ θαη βξίζθεηαη (δπζηπρψο)
ζηελ νξηδόληηα δηάκεηξν ηεο γπάιηλεο ζθαίξαο (ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ζηελ θάζεηε
δηάκεηξν) πίζσ ηεο, ζε απφζηαζε 10 cm απφ ην θέληξν ηεο ζθαίξαο (βι. ζρήκα). Σν γεγνλφο
απηφ δεκηνπξγεί κεγάιε παξάιιαμε θαηά ηε κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ, ε νπνία κεηψλεηαη
αηζζεηά αλ θαηαθχγνπκε ζηνλ βέιηηζην θχθιν, ε δηάκεηξνο ηνπ νπνίνπ είλαη 9,0 cm. Σνλ
θχθιν απηφλ ηνλ απνθαινχκε βέιηηζην
Βέιηηζηνο
γηα δχν ιφγνπο.
θχθινο
 Δίλαη κηθξφηεξνο απφ ηε δηάκεηξν ηεο
γπάιηλεο ζθαίξαο (13 cm) θαη
επνκέλσο
ηα
ειεθηξφληα
δε
ζπγθξνχνληαη κε απηή θαη δελ ηε
Κάηνπηξν
θνξηίδνπλ κε ειεθηξηθφ θνξηίν.
Δπίζεο, ν θχθινο απηφο είλαη αξθεηά
4,5 cm
κεγάινο θαη επνκέλσο ε δηάκεηξφο
Σειεβφιν
ηνπ κπνξεί λα κεηξεζεί κε κηθξφ
ζρεηηθφ ζθάικα.
 Λφγσ ηνπ φηη ην ηειεβφιν βξίζθεηαη ζηελ θαηαθφξπθν θαη ρακειφηεξα θαηά 4,5 cm απφ
ην θέληξν ηεο ζθαίξαο (βι. παξαπ ζρήκα), αιιά θαη ιφγσ αηπρνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
θαηνπηξηθήο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ ζηε δηάηαμε απηή, αληί λα κεηξηέηαη
ε δηάκεηξνο ηνπ θχθινπ, νπζηαζηηθά κεηξηέηαη ε ρνξδή ηνπ. Δπεηδή κφλν ν θχθινο κε
αθηίλα 4,5 cm είλαη νκφθεληξνο κε ηε ζθαίξα, κφλν ζε απηφλ ηνλ θχθιν ε θαηνπηξηθή
θιίκαθα ηνπ κεηξεηή ζπκπίπηεη κε ηε δηάκεηξφ ηνπ. Δπνκέλσο, ιφγσ κεγάιεο
παξάιιαμεο, ζηνλ βέιηηζην θχθιν ηα ζθάικαηα κέηξεζεο ηεο δηακέηξνπ κεηψλνληαη
ζεκαληηθά.
14.4.2. Πείξακα 1
1. Με ζηαζεξή αλνδηθή ηάζε 200 V, ξπζκίζηε ην ξεχκα ησλ πελίσλ έσο
φηνπ ν θχθινο απνθηήζεη δηάκεηξν 9,0 cm. εκεηψζηε ηε δηάκεηξν, ηελ
ηηκή ηνπ ξεχκαηνο φπσο θαη ηα ζθάικαηα ζηε δηάκεηξν θαη ην ξεχκα.

200 eV

2. Δπαλαιάβαηε ην πξνεγνχκελν βήκα άιιεο 6 θνξέο. Δπνκέλσο ζην
180 eV
πείξακα ν ιφγνο e/m ζα ππνινγηζηεί απφ ηελ ηηκή ηεο δηακέηξνπ (9 cm),
ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηεο ηάζεο 200 V. Σν ζθάικα ηεο ηάζεο
180 eV
ην αληιείηε απφ ην ζθάικα ηνπ νξγάλνπ, ελψ ην ζθάικα ηεο δηακέηξνπ ην
εθηηκάηε αλάινγα κε ηε δπζθνιία κέηξεζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ βέιηηζηνπ θχθινπ.
εκείσζε: Λόγσ δηαζπνξάο ζηηο ελέξγεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο δέζκεο (βι. Παξάξηεκα 1),
παξά ηηο ξπζκίζεηο κε ην θνπκπί FOCUS, ε γξακκή ηνπ θύθινπ δελ είλαη ιεπηή παληνύ. Ζ
δέζκε παξακέλεη πιαηηά ζην πάλσ κέξνο ηνπ θύθινπ, ελώ ιεπηαίλεη κόλν ζηελ πεξηνρή ηνπ
ηειεβόινπ (βι. πιατλό ζρήκα). Έηζη, όηαλ κεηξάκε ηε δηάκεηξν ηνπ θύθινπ πνπ αληηζηνηρεί ζε
αλνδηθή ηάζε 200 V, ηηο ελέξγεηεο 200 eV έρνπλ ηα ειεθηξόληα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ
εμσηεξηθή πιεπξά ηεο δέζκεο. Δπνκέλσο ζσζηό είλαη λα ζεκεηώλνπκε ηηο ζέζεηο ηεο
εμσηεξηθήο γξακκήο ηνπ θύθινπ θαη όρη ηνπ θέληξνπ ηεο δέζκεο, όπσο ζπλεζίδεηαη.
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14.4.3. Πείξακα 2
Δδψ ν ιφγνο e/m ζα ππνινγηζηεί κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. ην πείξακα απηφ ηα
κεηξνχκελα κεγέζε είλαη ε αλνδηθή ηάζε θαη ην ξεχκα ησλ πελίσλ, ελψ ε δηάκεηξνο ηνπ
θχθινπ είλαη παξάκεηξνο ηνπ πεηξάκαηνο θαη θξνληίδνπκε λα είλαη πάληα 9,0 cm.
Γηα ηελ εθηέιεζε:
1. Δθαξκφζηε ζηελ άλνδν ηνπ ηειεβφινπ ηάζε 160 V θαη ξπζκίζηε ην ξεχκα ησλ πελίσλ
έσο φηνπ ζηε ιπρλία ζρεκαηηζηεί θχθινο κε δηάκεηξν 9,0 cm. εκεηψζηε ηελ ηηκή απηνχ ηνπ
ξεχκαηνο.
2. Δπαλαιάβαηε ην παξαπάλσ βήκα γηα ηηο ηάζεηο 180, 200, 220, 240, 260 θαη 280 V.
3. Κιείζηε ηα φξγαλα κε ηελ εμήο ζεηξά: δηαθφπηεο πςειήο ηάζεο „„ΖΣ‟‟ ζε ζέζε OFF,
γεληθφο δηαθφπηεο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ζε ζέζε OFF. Δπίζεο θιείζηε θαη ηνπο γεληθνχο
δηαθφπηεο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ησλ πελίσλ θαη ηνπ ςεθηαθνχ ακπεξφκεηξνπ.
14.5. Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ
14.5.1. Πείξακα 1
Τπνινγίζηε ηνλ ιφγν e/m κε βάζε ηε ζρέζε
2U
e
2  125 R 2 U a
 2 a2 
m r B
64  02 N 2 r 2 I 2

(14.5)

φπνπ R = 0,15 m, Ν = 130 θαη κ0 = 4πx10-7 H/m. Ζ αθηίλα, r, είλαη 4,5 cm, ελψ ην Η είλαη ε
κέζε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο ζηα 7 πεηξάκαηα. Τπνινγίζηε ην ζθάικα ηνπ ιφγνπ ζπλαξηήζεη ησλ
δUa, δr θαη δΗ. ην πείξακα απηφ, θαζψο ε δηαζπνξά ηνπ Η είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ην
ζθάικα ηνπ ςεθηαθνχ νξγάλνπ, ην δΗ ην ππνινγίδεηε σο ηππηθή απφθιηζε ηεο κέζεο ηηκήο.
14.5.2. Πείξακα 2
Με ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ππνινγίζηε ηνλ ιφγν e/m φπσο θαη ην ζθάικα ηνπ,
απφ ηελ θιίζε ηεο επζείαο
I  c  Ua

(14.6)

φπνπ y = I θαη x = √Ua. ηελ Δμ. (14.6),
c2 

m
250 R 2
e
1
250 R 2




e 64 r 2 02 N 2
m c 2 64 r 2 02 N 2

(14.7α,β)

εκείσζε
ε ζπλαξηήζεηο ηχπνπ y = bx, φπνπ ε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ x είλαη κεδέλ (ζx = 0), ε θιίζε ηεο
βέιηηζηεο επζείαο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε (Παξάξηεκα 2):
n

b

 xi yi

i 1
n

 xi

2

i 1

ελψ ην ζθάικα ηεο θιίζεο, δειαδή ην ζb, ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν
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 b2 

 y2
n

 xi

2

i 1

φπνπ
n

 yi  bxi 2

i 1

(n  1)

 y2  

(Παξάξηεκα 2).
ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ δελ είλαη αδηάθνξν πνην απφ ηα δχν κεγέζε ζα
νξηζηεί σο x θαη πνην σο y. ηε ζεσξία ηεο κεζφδνπ, δηαζπαξκέλεο κε ζηαζεξή δηαζπνξά
ζεσξνχληαη κφλν νη ηηκέο ηνπ y, ελψ ε δηαζπνξά ησλ x ζεσξείηαη κεδεληθή (ακειεηέα). Ο
φξνο απηφο επηβάιιεη γηα x λα επηιέγεηαη ε κεηαβιεηή πνπ κεηξήζεθε κε πνιύ κεγαιύηεξε
αθξίβεηα θαη κεδεληθή δηαζπνξά. Πξνζνρή ζηνλ όξν ίδηα (ζηαζεξή) δηαζπνξά ησλ yi! Αλ,
γηα παξάδεηγκα, ζηηο ηηκέο ησλ Ii ε δηαζπνξά είλαη ίδηα, ηφηε ζηηο ηηκέο (Ii)2 ε δηαζπνξά παχεη
λα είλαη ίδηα (ζηαζεξή) θαη είλαη αλάινγε ησλ Ii. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν γηα
κεηαβιεηή y επηιέμακε ηηο ηηκέο Ii θαη φρη ηηο (Ii)2, πνπ ζα ήηαλ πην βνιηθφ!
ην πείξακα ηεο Άζθεζεο, κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη κεδεληθή δηαζπνξά κεηξήζεθαλ
νη ηηκέο Ua. Παξφηη ν ςεθηαθφο κεηξεηήο ξεχκαηνο είλαη φξγαλν αθξηβείαο, ιφγσ δπζθνιίαο
λα απνθαλζεί θαλείο πφηε (ζε πνηα ηηκή ηνπ ξεχκαηνο) ε δηάκεηξνο ηνπ θχθινπ είλαη 9 cm, νη
ηηκέο Ii εκθαλίδνληαη έληνλα δηαζπαξκέλεο.
Απφ ηε ζθνπηά απηή ηα ζθάικαηα ησλ νξγάλσλ ζεσξνχληαη ακειεηέα. Ακειεηέα επίζεο
ζεσξνχληαη θαη ηα ζθάικαηα ησλ κεγεζψλ R, r, N, θαη κ0 (ε δηαζπνξά ηεο r εθδειψλεηαη σο
δηαζπνξά ηνπ Η). Δπνκέλσο ζην δεχηεξν πείξακα ην ζθάικα ηνπ ιφγνπ ζα ππνινγηζηεί απφ
ην ζθάικα ηεο θιίζεο √b, ην νπνίν ζπλδέεηαη θαη πξνθαιείηαη απφ ηε κεγάιε δηαζπνξά ησλ
ηηκψλ Ηi.
14.6 Παξάξηεκα 1
14.6.1. Ηιεθηξννπηηθέο ηδηόηεηεο ηεο νπήο
Ζ δέζκε ειεθηξνλίσλ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ειεθηξφληα πνπ δηαπεξλνχλ ηελ νπή ηεο αλφδνπ
θαη θηλνχληαη επζχγξακκα ιφγσ αδξάλεηαο κε ελέξγεηεο „„πεξίπνπ‟‟ 200 eV, αξθεί ζην ρψξν
δεμηφηεξα ηεο αλφδνπ λα κελ ππάξρνπλ ειεθηξηθά πεδία. Ο πξννξηζκφο ηνπ θπιίλδξνπ
Wehnelt γίλεηαη θαηαλνεηφο αλ εμεηάζνπκε ηηο αδπλακίεο ηνπ απινχ ηειεβφινπ πνπ
απνηειείηαη κόλν από δύν ειεθηξφδηα, δειαδή ηελ θάζνδν θαη ηελ άλνδν κε νπή. ην
ζχζηεκα ησλ δχν ειεθηξνδίσλ, πνπ ζα ην απνθαινχκε δίνδν, ε δέζκε ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη
πάληα απνθιίλνπζα, δειαδή ε νπή ηεο αλφδνπ έρεη ηδηφηεηεο ελφο απνθιίλνληνο νπηηθνχ
θαθνχ (βι. ρ 14.5).

ρήκα 14.5.
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Σα ζέκαηα απηά απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Οπηηθήο, φπνπ γηα
ηελ εζηηαθή απφζηαζε ηνπ απνθιίλνληνο ειεθηξνληθνχ θαθνχ νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί
δίλνπλ
F = 4l
φπνπ l είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ειεθηξνδίσλ.
Ζ ηδηφηεηα απηή πεγάδεη απφ ηελ παξνπζία εγθάξζηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζηελ επηθάλεηα
ηεο νπήο. Ζ ζρεηηθή αλάιπζε δείρλεη φηη ζην θέληξν ηεο νπήο ην δπλακηθφ είλαη κηθξφηεξν
θαηά έλα παξάγνληα πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ιφγν d/l, φπνπ d είλαη ε δηάκεηξνο ηεο νπήο:
1 d

 c   a 1 

 2 l 

(ην ηειεβφιν ηεο Άζθεζεο, d = 0,5 mm θαη l = 1 mm)
Δπίζεο, ζην επίπεδν ηεο αλνδηθήο νπήο, ην εγθάξζην απηφ πεδίν έρεη θπθιηθή ζπκκεηξία
θαη κε θαιή πξνζέγγηζε είλαη παξαβνιηθφ:

(r )   c  br 2 ,

φπνπ ν ζπληειεζηήο b νξίδεηαη απφ ηελ νξηαθή ζπλζήθε
Φ(d) = Φa.
ην παξαβνιηθφ πεδίν ε έληαζε ηνπ εγθάξζηνπ
ειεθηξηθνχ πεδίνπ είλαη
E (r )  

(r )
 2br
r

δειαδή είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε αθηίλαο r.
Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο πξνθχπηεη φηη ζην επίπεδν ηεο νπήο, ζηα ειεθηξφληα αζθείηαη
κία εγθάξζηα δχλακε πνπ είλαη αλάινγε ηνπ r, δειαδή ην πεδίν απηφ δξα κε ηνλ ίδην ηξφπν
πνπ ν νπηηθφο θαθφο επηδξά ζην θσο. Βιέπνπκε αθφκε φηη ε εγθάξζηα δχλακε πνπ δξα ζην
ειεθηξφλην είλαη κεδέλ ζην θέληξν θαη κεγηζηνπνηείηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπήο.
Ζ νπή ζα απνθηήζεη ηδηφηεηεο ζπγθιίλνληνο θαθνχ αλ αλαζηξαθεί ην εγθάξζην πεδίν
ηεο νπήο. Απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ ζην θέληξν ηεο νπήο ην δπλακηθφ γίλεη πςειφηεξν απφ
απηφ ηεο πεξηθέξεηαο. Πην θάησ ζα δνχκε έλα δπλαηφ ηξφπν πινπνίεζεο ηέηνηαο θαηάζηαζεο.
14.6.2. Γηαζπνξά ζηηο ελέξγεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο δέζκεο
Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα ειεθηξφληα πνπ δηαπεξλάλε
ηελ νπή ηεο αλφδνπ δελ έρνπλ ίδηεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο. Γηα παξάδεηγκα, απηά πνπ
δηαπεξλάλε ην θέληξν ηεο νπήο έρνπλ ελέξγεηεο φζν είλαη ην δπλακηθφ ζην θέληξν, δειαδή
200(1 – d/2πl), ελψ απηά πνπ θηλνχληαη θνληά ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπήο „„μπζηά‟‟, έρνπλ
ελέξγεηεο ζρεδφλ 200 eV. Έηζη, φηαλ ν ιφγνο d/l = 1/2, φπσο ζηε ιπρλία ηεο Άζθεζεο, ε
δηαθνξά ζηα δπλακηθά θαη επνκέλσο ζηηο ελέξγεηεο είλαη ηεο ηάμεο 1/4π ή πεξίπνπ ~ 8 %,
Δπνκέλσο ζην ζην θέληξν ηεο νπήο ην δπλακηθφ είλαη 184 θαη φρη 200 V!
Σνλίδνπκε φηη ε δηαζπνξά ζηηο ελέξγεηεο ηεο δέζκεο άκεζα επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ηνπ
πεηξάκαηνο ζηελ Άζθεζε απηή, θαζψο ζην καγλεηηθφ πεδίν, θχθιν άιιεο δηακέηξνπ ζα
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δηαγξάςνπλ ηα ειεθηξφληα κε ελέξγεηεο 184 eV, ελψ θχθιν άιιεο δηακέηξνπ (κεγαιχηεξεο)
ζα δηαγξάςνπλ ηα ειεθηξφληα κε ελέξγεηεο 200 eV.
14.6.3. Αλαζηξνθή ηνπ εγθάξζηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Γηάθξαγκα Wehnelt
Ζ απνζηνιή ηνπ δηαθξάγκαηνο απηνχ είλαη λα εμνπδεηεξψζεη ηηο απνθιίλνπζεο ηδηφηεηεο ηεο
νπήο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θάλεη ηε δέζκε ειεθηξνλίσλ παξάιιειε.
Απηφ επηηπγράλεηαη κε έλα ηξίην ειεθηξφδην, ην δηάθξαγκα
Wehnelt, πνπ ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζηελ θάζνδν θαη άλνδν κε ηελ
νπή. Ζ νπή ηνπ δηαθξάγκαηνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή
ηεο αλφδνπ, γηα παξάδεηγκα 5 θνξέο.
Ζ δξάζε ηνπ ελδηάκεζνπ δηαθξάγκαηνο εμαξηάηαη απφ ην
δπλακηθφ πνπ απηφ θέξεη.
Πξάγκαηη έζησ φηη ην δηάθξαγκα βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο
απφζηαζεο αλφδνπ-θαζφδνπ. Αλ εθαξκφζνπκε ζην δηάθξαγκα ην
δπλακηθφ πνπ ζα είρε ε ηζνδπλακηθή επηθάλεηα ζην ζχζηεκα ησλ
δχν ειεθηξνδίσλ, δειαδή 100 V, ηφηε ε παξνπζία ηνπ δηαθξάγκαηνο δε ζα επηθέξεη θακία
επίδξαζε ζηα θηλνχκελα ειεθηξφληα.
Ζ θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη φηαλ ζην δηάθξαγκα εθαξκφζνπκε ηάζε κηθξφηεξε απφ
ηελ ηζνδπλακηθή ησλ δχν ειεθηξνδίσλ, γηα παξάδεηγκα 50 V. Καζψο ε νπή ηνπ δηαθξάγκαηνο
είλαη κεγάιε, ζην θέληξν ηεο ην δπλακηθφ ιίγν ζα κεησζεί, αιιά ζα παξακείλεη ζηα επίπεδα
ηνπ 100 V, ελψ ην δπλακηθφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ δηαθξάγκαηνο ζα είλαη 50 V. Βιέπνπκε φηη
εδψ έρνπκε κία θαηάζηαζε φπνπ ζην θέληξν ηεο νπήο ην δπλακηθφ είλαη πςειφηεξν απφ φ,ηη
ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. Με άιια ιφγηα, ην εγθάξζην πεδίν ηνπ δηαθξάγκαηνο ηψξα έρεη
αληίζεηε θνξά απφ απηφ ηεο αλφδνπ. Δπνκέλσο ην πεδίν ηνπ πηέδεη ηα ειεθηξφληα πξνο ηνλ
άμνλα ζπκκεηξίαο ησλ δχν νπψλ. Με ηελ έλλνηα απηή ην δηάθξαγκα έρεη ηδηφηεηεο ελφο
ζπγθιίλνληνο θαθνχ, ε εζηηαθή απφζηαζε ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ην δπλακηθφ πνπ απηφ
θέξεη. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη:
 Όηαλ ην δπλακηθφ ηνπ δηαθξάγκαηνο είλαη πςειφηεξν απφ ηελ ηζνδπλακηθή ησλ δχν
ειεθηξνδίσλ, π.ρ. είλαη 150 V, ζην θέληξν ηεο νπήο ην δπλακηθφ είλαη ρακειφηεξν (είλαη
πεξίπνπ 100 V) ηεο πεξηθέξεηαο θαη ην δηάθξαγκα έρεη ηδηφηεηεο απνθιίλνληνο θαθνχ.
πλεπψο ην φιν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δχν απνθιίλνληεο θαθνχο,
 Όηαλ ην δπλακηθφ ηνπ δηαθξάγκαηνο είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ ηζνδπλακηθή ησλ δχν
ειεθηξνδίσλ, π.ρ. είλαη 50 V, ζην θέληξν ηνπ δηαθξάγκαηνο ην δπλακηθφ αλακέλεηαη λα
είλαη πεξίπνπ φζν ην δπλακηθφ ηεο ηζνδπλακηθήο, δειαδή πεξίπνπ 100 V, δειαδή
πςειφηεξν απφ ην δπλακηθφ ηεο πεξηθέξεηαο. Δδψ ην δηάθξαγκα απνθηά ηδηφηεηεο
ζπγθιίλνληνο θαθνχ θαη ην φιν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ζπγθιίλνληα θαη έλαλ
απνθιίλνληα θαθφ. Ρπζκίδνληαο ην δπλακηθφ ηνπ δηαθξάγκαηνο Wehnelt κπνξνχκε λα
εμνπδεηεξψζνπκε ηελ εγθάξζηα δξάζε ηεο νπήο ηεο αλφδνπ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα
θάλνπκε ηε δέζκε παξάιιειε.
Οη ειεθηξννπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ δηαθξαγκάησλ θαη νπψλ βξίζθνπλ επξεία εθαξκνγή
ζηνπο θαζνδηθνχο ζσιήλεο ησλ παικνγξάθσλ, ησλ ηειενξάζεσλ, ησλ ππνινγηζηψλ, ζηελ
ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία, ζηηο πεγέο αθηίλσλ Υ θ.ιπ.
14.7 Παξάξηεκα 2
14.7.1. Μέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ ζε ζπλαξηήζεηο ηύπνπ Y = bX
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε ζρεηηθή ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ νδεγεί ζην
ζπκπέξαζκα φηη ν ειεχζεξνο φξνο a είλαη κεδέλ ζηε ζρέζε y = a + bx. Δπνκέλσο ε
πξαγκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ηχπνπ
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Τ = bX

(14.7.1)

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην πξφβιεκα δηαηππψλεηαη σο εμήο. Απφ ηα n πεηξακαηηθά δεχγε xi,
yi, λα ππνινγηζηεί ε θιίζε b ηεο επζείαο y = bx, ε νπνία κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν
πξνζνκνηψλεη ηα πεηξακαηηθά ζεκεία.
Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ νδεγεί ζηνλ φξν
n

n

i 1

i

S   d i2   ( yi  bxi ) 2  ειάρηζην,

(14.7.2)

φπνπ ε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ειάρηζην S είλαη
S
0
b

ή
n

2  ( yi  bxi ) xi  0

(14.7.3)

i 1

Απφ ηελ ηειεπηαία ζρέζε έρνπκε:
n

n

i 1

i 1

2
 yi xi  b  xi

θαη επνκέλσο
n

b

 xi yi

i 1
n

(14.7.4)

2
 xi

i 1

2

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαζπνξάο (ζb) , ζα ιάβνπκε ππφςε ηηο ζπλζήθεο:

 x  0,  y1   y2   y3  .......   yn   y (ζηαζεξή δηαζπνξά ησλ yi),

(14.7.5)

φπσο επίζεο θαη ηηο ζρέζεηο
2

2

b  b( y1 , y2 , y3 ,... yn ),

 b  2
 b  2
b
x
  yn
  y1  ...
 n i ,  b2  
yi  x 2
y1 
yn 


i

(14.7.6)

i 1

Αληηθαζηζηψληαο, γηα ηελ (ζb)2 πξνθχπηεη:
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x


2
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 x22  x32  ...xn2  y2
 n x2 
 i 
 i 1 

2



 y2

(14.7.7)

n

2
 xi
i 1

φπνπ ην (ζy)2 ππνινγίδεηαη θαλνληθά απφ ηε ζρέζε γηα ηα (di)2, δειαδή:
n  y  bx 
d i2
i
 i
(
n

1
)
(
n

1
)
i 1
i 1

2

n

 y2  

(14.7.8.)

Ζ δηαίξεζε εδψ γίλεηαη δηα n – 1 θαη φρη n – 2, θαζφηη ζην πξφβιεκα απηφ ν ειάρηζηνο
αξηζκφο ησλ πεηξακαηηθψλ δεπγψλ xi, yi δελ είλαη 3, αιιά 2. Έρνπκε ηειηθά:
n

b

 xi yi

i 1
n

2
 xi

i 1

,

 b2 

 y2
n

2
 xi

θαη

n

 yi  bxi 2

i 1

(n  1)

 y2  

(14.7.9α,β,γ)
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