Άζκηζη 34

Πεπίθλαζη ηλεκηπονίων
34.1 Σκοπόρ
ηελ άζθεζε απηή ζα ειεγρζεί πεηξακαηηθά ε ππόζεζε de Broglie γηα ηα πιηθά θύκαηα, παξαηεξώληαο θαη
κειεηώληαο ηελ πεξίζιαζε ησλ ειεθηξνλίσλ θαζώο απηά δηέξρνληαη έλα πνιύ ιεπηό θύιιν ηνπ
πνιπθξπζηαιιηθνύ γξαθίηε, νη δύν βαζηθέο θξπζηαιινγξαθηθέο ζηαζεξέο ηνπ νπνίνπ ζα κεηξεζνύλ.
34.2 Γενικά
Σν 1924, ν Γάιινο θπζηθόο Louis de Broglie (Λνπίδ Νηεκπξνιή), κε αθνξκή ηελ παξαηήξεζε ηνπ δπαδηθνύ
ραξαθηήξα ηνπ θσηόο, πνπ ζπκπεξηθέξεηαη άιινηε ζαλ θύκα (θαηλόκελν πεξίζιαζεο) θαη άιινηε ζαλ
ζσκαηίδην ή θσηόλην (θσηνειεθηξηθό θαηλόκελν), πξνέβιεςε όηη ε αξρή ηεο δπαδηθόηεηαο ηνπ θσηόο
εθηείλεηαη θαη ζηα πιηθά ζσκαηίδηα.
ύκθσλα κε ηελ ππόζεζε Νηεκπξνιή, θάζε θηλνύκελν ζσκαηίδην ζρεηίδεηαη κε έλα επίπεδν θύκα, ην
κήθνο ηνπ νπνίνπ είλαη
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(34.1)

όπνπ h είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Planck θαη p είλαη ε νξκή ηνπ ζσκαηηδίνπ.
Σηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο θπκαηηθέο κε ηηο ζσκαηηδηαθέο ηδηόηεηεο ησλ θσηνλίσλ, ν
Νηεκπξνιή ηηο επέθηεηλε θαη ζηα ζσκαηίδηα:
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όπνπ ω = 2πλ, ћ = h/2π θαη k = 2π/ι.
Αξγόηεξα δηαπηζηώζεθε πεηξακαηηθά όηη ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ηα πιηθά ζσκαηίδηα παξνπζηάδνπλ
θπκαηηθέο ηδηόηεηεο. Αο εμεηάζνπκε πξώηα απηέο ηηο ζπλζήθεο.
Από ηα ζσκαηίδηα επηιέγνπκε ην ειεθηξόλην, πνπ έρεη ηε κηθξόηεξε κάδα. Έζησ όηη ηα ειεθηξόληα
επηηαρύλζεθαλ αξρηθά κε δηαθνξά δπλακηθνύ U βνιη, θηλνύληαη επζύγξακκα θαη ζρεκαηίδνπλ κία ιεπηή
δέζκε νκαιά θηλνύκελσλ ειεθηξνλίσλ. Αλ ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ θάζε ειεθηξνλίνπ είλαη eU = 100 eV,
ηόηε ην αληίζηνηρν κήθνο θύκαηνο Νηεκπξνιή είλαη
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Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε ησλ ειεθηξνλίσλ, γηα λα πξνβάινπλ νη θπκαηηθέο ηδηόηεηεο απηά πξέπεη λα
έρνπλ ελέξγεηα ηεο ηάμεο 100 eV θαη λα δηέξρνληαη από ‘‘ζρηζκέο’’ πεξίπνπ 1 Å. Έλαο θξύζηαιινο κε
ελδναηνκηθέο απνζηάζεηο ≈ 1 Å κπνξεί λα παίμεη ηνλ ξόιν ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ νπηηθνύ θξάγκαηνο. πλεπώο,
νη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε θπκαηηθώλ θαηλνκέλσλ ζηα ζσκαηίδηα είλαη έλαο θξύζηαιινο, ε
επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ βνκβαξδίδεηαη κε κία δέζκε ειεθηξνλίσλ, νη ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ είλαη ηεο ηάμεο
100 -1000 eV (ι ≈ 1- 0,3 Å).

1

Η πεξίζιαζε ειεθηξνλίσλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε δύν θαηεγνξίεο πεηξακάησλ: ζηα πεηξάκαηα
δηέιεπζεο θαη ζηα πεηξάκαηα αλάθιαζεο (Παξάξηεκα 2). Καη ζηηο δύν θαηεγόξηεο, όιεο νη έλλνηεο θαη ην
ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηνπ θαηλνκέλνπ κεηαθέξζεθε από άιιε πεξηνρή ηεο Φπζηθήο, πνπ ε αλάπηπμή ηεο
πξνεγήζεθε ηζηνξηθά. Πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίζιαζε αθηηλώλ Υ από θξπζηαιιηθά θαη πνιπθξπζηαιιηθά
δνθίκηα, πνπ ζύληνκα θαη πεξηγξαθηθά παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα 1.
Σν πείξακα ηεο Άζθεζεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πεηξακάησλ δηέιεπζεο, όπνπ κία δέζκε
ειεθηξνλίσλ κε ελέξγεηεο κεξηθέο ρηιηάδεο βνιη, δηαπεξλά έλα ιεπηό πκέλην από πνιπθξπζηαιιηθό γξαθίηε,
ην πάρνο ηνπ νπνίνπ είλαη πεξίπνπ 200 Å.
Καζώο ε δέζκε δηαπεξλά ην πκέλην, πξνζθξνύεη ζε κία νζόλε πνπ θζνξίδεη, όηαλ ηα ειεθηξόληα ηε
βνκβαξδίδνπλ κε ελέξγεηεο κεξηθώλ ρηιηάδσλ eV. Η εηθόλα πνπ παξαηεξεί θαλείο ζηελ νζόλε είλαη έλα
ζεκείν, πνπ έληνλα εθπέκπεη θσο θαη, γύξσ ηνπ, κεξηθνί νκόθεληξνη θύθινη, ε έληαζε ησλ νπνίσλ θζίλεη,
όζν ε δηάκεηξόο ηνπο απμάλεη. Γηα ιόγνπο θαιύηεξεο επνπηείαο ηνπ θαηλνκέλνπ, είλαη ζθόπηκν λα ζηαζνύκε
πξώηα ζηελ πεξίζιαζε ησλ αθηηλώλ Υ ζηα πνιπθξπζηαιιηθά δνθίκηα, πνπ σο πείξακα, αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία πεηξακάησλ δηέιεπζεο.
34.3 Πεπίθλαζη ηων ακηινών Χ ζε κπςζηαλλικά δοκίμια
Έλα πνιπθξπζηαιιηθό δνθίκην απνηειείηαη από κεγάιν πιήζνο ηπραία πξνζαλαηνιηζκέλσλ πνιιώλ κηθξώλ
θξπζηάιισλ. Σνπο όξνπο πεξίζιαζεο θαη ην είδνο ηνπ απνηππώκαηνο πνπ ιακβάλεη θαλείο ζηε
θσηνγξαθηθή πιάθα ζα κπνξνύζακε λα εμεηάζνπκε όπσο ζην Παξάξηεκα 1, όπνπ αλαιύνληαη νη όξνη
πεξίζιαζεο από ηνπο κνλνθξπζηάιινπο, αιιά εδώ ζα αθνινπζήζνπκε άιιε κέζνδν, πνπ είλαη πνιύ πνην
απιή θαη άκεζα εθαξκόζηκε ζηελ Άζθεζε απηή. Γηα ην ζθνπό απηό εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ θξπζηαιιηθνύ
επηπέδνπ.
34.3.1. Κρσζηαιιηθά επίπεδα ζηοσς θρσζηάιιοσς
ην ρ. 34.1 δίλνληαη νη ζέζεηο ησλ αηόκσλ ζηελ θπςειίδα ελόο θξπζηάιινπ, ηύπνπ θύβνο.
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Σσήμα 34.1. Μεξηθά θξπζηαιιηθά επίπεδα ηνπ θξπζηάιινπ
Δμ νξηζκνύ, θξπζηαιιηθό επίπεδν ηνπ θξπζηάιινπ νλνκάδεηαη θάζε επίπεδν, ζηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ
είλαη ‘‘θαξθηηζσκέλα’’ ηα άηνκα. Σα επίπεδα απηά είλαη πνιιά. ην ρ. 34.1, πιεγκαηηθά επίπεδά είλαη ηα
επίπεδα ΟΧΥ, ΟΥΖ, ΟΖΧ θαη όια ηα παξάιιεια πξνο απηά, πνπ απέρνπλ θαηά d, 2d, 3d, 4d θ.ι.π.
Κξπζηαιιηθό επίπεδν είλαη θαη ην δηαγώλην. Βιέπνπκε όηη ην δηαγώλην επίπεδν έρεη κηθξόηεξε ππθλόηεηα
αηόκσλ, αιιά θαη νη ελδναηνκηθέο ζηαζεξέο εδώ είλαη δύν: ε d θαη ε d√2.
34.3.2. Ηδηόηεηες ηωλ θρσζηαιιηθώλ επηπέδωλ
ηελ αλάιπζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ θξαγκάησλ ζεσξείηαη όηη θάζε άηνκν ηνπ θξπζηάιινπ ζθεδάδεη ηελ
πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία, ε ηειεπηαία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζπκβάιεη εληζρπηηθά κε άιιεο ζθεδαδόκελεο
αθηίλεο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ην απνηύπσκα ηεο πεξίζιαζεο ζηε θσηνγξαθηθή πιάθα (Παξάξηεκα 1).
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Γηαθνξεηηθή γιώζζα ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ γίλεηαη ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ θξπζηαιιηθνύ επηπέδνπ. Έηζη,
ζην θξπζηαιιηθό επίπεδν πξνζδίδεηαη ε ηδηόηεηα ελόο εκηδηαθαλνύο νπηηθνύ θαηόπηξνπ, όπνπ, γηα
παξάδεηγκα, ε γσλία αλάθιαζεο ηζνύηαη κε ηε γσλία πξόζπησζεο, ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο είλαη ζηαζεξό
πνζνζηό θ.ι.π. ην κνληέιν απηό (ρ.34.2), ε αθηηλνβνιία Υ πξνζπίπηεη, ππό γσλία ζ, ζηα παξάιιεια
θξπζηαιιηθά επίπεδα Α, Β θαη Γ (γηα ηελ αλάιπζε αξθνύλ ηξία). Θεσξνύκε αθόκε όηη ε απόζηαζε κεηαμύ
ησλ επηπέδσλ είλαη d. Σόηε κπνξνύκε εύθνια λα δνύκε όηη:
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Σσήμα 34.2 Η πεξίζιαζε θαηά Bragg.

Πξνζπίπηνπζα
αθηίλα

1. Η αλαθιώκελε θαη ε πξνζπίπηνπζα αθηίλεο ζρεκαηίδνπλ γσλία 2 ζ.
2. Η αλαθιώκελεο αθηίλεο (β) θαη (γ) ζπκβάινπλ εληζρπηηθά, όηαλ ε δηαθνξά δξόκσλ είλαη αθέξαηα
πνιιαπιάζηα ηνπ κήθνπο θύκαηνο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο ι0. Από ην ρ. 34.2 πξνθύπηεη όηη ζην
ηζόπιεπξν ηξίγσλν ε-δ-ε, νη πιεπξέο ε-δ θαη ε-ε είλαη ίζεο. Η ζρεηηθή ηξηγσλνκεηξηθή αλάιπζε καο νδεγεί
ζην ζπκπέξαζκα όηη ε δηαθνξά δξόκσλ ησλ δύν αθηηλώλ (ηνλίδεηαη ζην ζρήκα) είλαη 2dsinζ. Δπνκέλσο νη
δύν αλαθιώκελεο αθηίλεο ζπκβάινπλ εληζρπηηθά όηαλ ηζρύεη ε ιεγόκελε ζπλζήθε Bragg:
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(34.4)

όπνπ n = 1, 2, 3, 4,… είλαη ε ηάμε πεξίζιαζεο.
34.3.3. Ποισθρσζηαιιηθά δοθίκηα. Μέζοδος Debye-Scherrer
Η θξπζηαιινγξαθηθή απηή κέζνδνο είλαη όκνηα κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνύζα Άζθεζε, αιιά
εθαξκόζζεθε πξώηα κε ηηο αθηίλεο Υ.
Γεληθόηεξα, αλάινγα κε ην θάζκα ησλ αθηηλώλ Χ (θσηόο), ηξεηο είλαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζηελ θξπζηαιινγξαθία ησλ πιηθώλ:
1. Η κέζνδνο ‘‘κνλνθξπζηάιινπ + ιεπθνύ θωηόο’’ (βι. Παξάξηεκα)
2. Η κέζνδνο ‘‘ πεξηζηξεθόκελνπ κνλνθξπζηάιινπ + κνλνρξωκαηηθνύ θωηόο’’ (βι. Παξάξηεκα)
3. Η κέζνδνο ‘‘θξπζηαιιηθήο θόλεωο + κνλνρξωκαηηθνύ θωηόο’’ (βι. Παξάξηεκα), ε νπνία απνθαιείηαη
ζπρλά θαη κέζνδνο ‘‘Debye-Scherer’’.
Γηα λα κεηξεζνύλ νη θξπζηαιινγξαθηθνί παξάκεηξνη ηνπ θξπζηάιινπ κε ηελ πξώηε θαη δεύηεξε κέζνδν
είλαη απαξαίηεην από ην πιηθό λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεγάινο (≈ 1 cm3) θξύζηαιινο πςειήο θαζαξόηεηαο, ν
ιεγόκελνο κνλνθξύζηαιινο, ό νπνίνο είλαη ζπρλά δπζεύξεηνο, έρεη κεγάιν θόζηνο θαη ζε κεξηθά πιηθά κε
ηελ ηξέρνπζα ηερλνινγία είλαη πνιύ δύζθνιν ή αθόκε θαη αδύλαην λα δεκηνπξγεζεί. Σν ‘‘πξόβιεκα ηνπ
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κνλνθξπζηάιινπ’’ αληηκεησπίδεηαη ζηελ ηξίηε κέζνδν, ε νπνία πξνηάζεθε από ηνπο Debye θαη Scherer ην
1916.
Οη δύν επηζηήκνλεο πξόηεηλαλ λέα κέζνδν κέηξεζεο ησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ θξπζηαιιηθώλ
επηπέδσλ ζηνπο θξπζηάιινπο. Η κέζνδνο Debye-Scherrer ζπλίζηαηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε θξπζηαιιηθήο
θόλεσο ή πνιπθξπζηάιιηθνύ πιηθνύ, αιιά γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ απνηππώκαηνο εδώ είλαη απαξαίηεηε ε
ρξήζε κνλνρξωκαηηθήο αθηίλαο Χ, ην κήθνο θύκαηνο ηεο νπνίαο είλαη γλσζηό κε κεγάιε αθξίβεηα.
Γηα θαηαλνήζνπκε πώο δεκηνπξγείηαη ην απνηύπσκα ηεο πεξίζιαζεο από έλα πνιπθξπζηαιιηθό πιηθό,
είλαη ρξήζηκν λα θαηαθύγνπκε ζην ρ. 34.3. Έηζη, αλ ζηε ζέζε ηνπ δνρείν κε ηελ θνλία ή ηνπ
πνιπθξπζηάιινπ βξηζθόηαλ έλαο κνλνθξύζηαιινο, ηόηε ην απνηύπσκα ζηελ νζόλε ζα ήηαλ θνπθίδεο ζε
θάπνηεο θαζνξηζκέλεο ζέζεηο (ρ. 34.3α). εκεηώλνπκε όηη ε ζηξνθή όινπ ηνπ θξπζηάιινπ θαηά γσλία θ,
γύξν από ηνλ άμνλα ηεο πξνζπίπηνπζαο δέζκεο, επηθέξεη ζηξνθή θαη ηνπ απνηππώκαηνο πεξίζιαζεο, επίζεο
θαηά γσλία θ, όπσο απηό θαίλεηαη ζην ρ. 34.3β. Όηαλ όκσο ε αθηίλα Υ δηαπεξλά ην δνρείν κε ηπραία
πξνζαλαηνιηζκέλνπο κηθξόθνθθνπο θξπζηάιιωλ ή έλαλ πνιπθξύζηαιιν, ηόηε ζηε θσηνγξαθηθή πιάθα
απνηππώλεηαη, αληί γηα θνπθίδεο, ε ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα νκόθεληξωλ θύθιωλ (ρ. 34.γ), ε δηάκεηξνο ησλ
νπνίσλ εμαξηάηαη από ηε γσλία πεξίζιαζεο ζ θαηά Bragg, ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ θξπζηαιιηθώλ
επηπέδσλ d, ηελ ηάμε πεξίζιαζεο n θαη ηελ απόζηαζε L κεηαμύ ηεο νζόλεο θαη ηνπ πνιπθξπζηάιινπ ή ηνπ
δνρείνπ κε ηελ θνλία.
Σα καθξνζθνπηθά κεγέζε πνπ κεηξώληαη ζηε κέζνδν απηή είλαη ε απόζηαζε L θαη ε δηάκεηξνο ησλ
θύθισλ, γηα παξάδεηγκα, ηνπ κηθξόηεξνπ, πνπ ηνπ αληηζηνηρεί n = 1. Η κηθξνζθνπηθή απόζηαζε d
ππνινγίδεηαη από ηε ζρέζε Bragg, αιιά δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ε κεηξνύκελε από ην απνηύπσκα γσλία
είλαη γσλία κεηαμύ πξνζπίπηνπζαο θαη πεξηζιώκελεο αθηίλαο, δειαδή κεηξάκε ηε 2ζ θαη όρη ηε ζ!
Δπνκέλσο, όηαλ ε νζόλε είλαη επίπεδε, ε παξάκεηξνο d ππνινγίδεηαη από ηηο ζρέζεηο:
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Σσήμα 34.3. Η κέζνδνο Debye-Scherrer (γ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ πεξίζιαζε ειεθηξνλίσλ

ηελ Άζθεζε ζα κεηξεζεί ε απόζηαζε d, κεηαμύ ησλ θξπζηαιιηθώλ επηπέδσλ ηνπ πνιπθξπζηαιιηθό
γξαθίηε. Η κέζνδνο είλαη όκνηα κε απηή ησλ Debye – Scherrer, κε δηαθνξά όηη εδώ, αληί γηα κνλνρξσκαηηθή
αθηίλα Υ ρξεζηκνπνηείηαη ιεπηή δέζκε ειεθηξνλίσλ, νη ελέξγεηεο ησλ νπνίσλ είλαη κεξηθέο ρηιηάδεο eV. Καη
εδώ ζεσξνύκε όηη ην κήθνο θύκαηνο Νηεκπξνιή είλαη γλσζηό κε κεγάιε αθξίβεηα. Δπίζεο, αληί ηνπ όξνπ
‘‘κνλνρξσκαηηθή αθηίλα Υ’’, εδώ ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο ‘‘κνλνθηλεηηθή δέζκε ειεθηξνλίσλ’’, ελλνώληαο
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κε ηελ θξάζε απηή όηη ε δηαζπνξά ζηηο θηλεηηθέο ελέξγεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη πνιύ κηθξή (~0,01%),
επνκέλσο είλαη πνιύ κηθξή θαη ε δηαζπνξά ζηα κήθε θύκαηνο Νηεκπξνιή.
34.4. Πεπίθλαζη ηλεκηπονίων ζε λεπηό ςμένιο από γπαθίηη. Πειπαμαηική διάηαξη
Η πεηξακαηηθή δηάηαμε απνηειείηαη από κία εηδηθή ειεθηξνληθή ιπρλία πςεινύ θελνύ θαη ην ηξνθνδνηηθό
πνπ παξέρεη ηηο αλαγθαίεο ηάζεηο ζηα δηάθνξα κέξε ηεο ιπρλίαο.
34.4.1. Ζιεθηροληθή ιστλία περίζιαζες ειεθηρολίωλ
Σα ζπνπδαηόηεξα κέξε ηεο ιπρλίαο (ρ. 34.4) είλαη:
α) ην ππξνβόιν ειεθηξνλίσλ
β) ην ιεπηόηαην πκέλην ηνπ πνιπθξπζηαιιηθνύ γξαθίηε, κόιηο 200 Å, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε
ιεπηό πιέγκα από ληθέιην
γ) ζθαηξηθή νζόλε κε επίζηξσζε από θζνξίδνπζα νπζία (ZnS) πνπ θάλεη νξαηή ηελ εηθόλα πεξίζιαζεο
ζηελ νζόλε ηεο ιπρλίαο.
Πξνεγνπκέλσο δείμακε όηη ζε ελδναηνκηθέο απνζηάζεηο ηεο ηάμεο 1 Å, γηα ηελ πεξίζιαζε ειεθηξνλίσλ
είλαη θαηάιιειεο νη ελέξγεηεο ηεο ηάμεο 100 eV. Πιελ όκσο ηα ειεθηξόληα απηά δελ είλαη ζε ζέζε λα
δηαπεξάζνπλ ην πκέλην κε πάρνο 200 Å (έρνπλ κηθξόηεξε δηαδξνκή ζην πιηθό). Δπίζεο, ε θζνξίδνπζα νπζία
ηεο νζόλεο εθπέκπεη αξθεηό θσο κόλν όηαλ νη ελέξγεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ ηε βνκβαξδίδνπλ είλαη άλσ
ησλ 500 eV. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ζην πείξακα ρξεζηκνπνηνύληαη ειεθηξόληα κε ελέξγεηεο 2-4
keV.

Ππξνβόιν ειεθηξνλίσλ
Σάζε
ζέξκαλζεο
~6,3 V

Κύιηλδξνο
Venelt

Πιέγκα Ni κε
ην πκέλην ηνπ
γξαθίηε

s
4ζ

BaO
Ρύζκηζε πςειήο
ηάζεο 0÷5 kV

~220 V

ην πιαίζην κε
δηαθεθνκκέλεο
γξακκέο δίλεηαη ε
βαζηθή δνκή ηνπ
ηξνθνδνηηθνύ

+5 kV

V

Δπαθή κε
ηελ αγώγηκε
επίζηξσζε
Κπιηλδξηθά
ειεθηξόδηα
επηηάρπλζεο
θαη εζηίαζεο
ησλ ειεθηξνλίσλ

Γπάιηλε νζόλε κε εζσηεξηθή
επηζηξώζεη από θζνξίδνπζα νπζία

Σσήμα 34.4. Ηιεθηξνληθή ιπρλία πεξίζιαζεο ειεθηξνλίσλ
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34.4.2. Πσροβόιο ειεθηρολίωλ ηες ιστλίας
Η θαηαζθεπή θαη ε ξύζκηζε ηνπ ππξνβόινπ απνζθνπεί ζην λα δηαζθαιηζηεί ν βνκβαξδηζκόο ηνπ πκελίνπ κε
πιαηηά δέζκε ειεθηξνλίσλ, ώζηε λα απνηξαπεί ε θαηαζηξνθή ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ε κεηέπεηηα εζηίαζε
ηεο δέζκεο ζηε ζθαηξηθή νζόλε ηεο ιπρλίαο (ρ. 34.4).
Απέλαληη από ην ππξνβόιν, ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ζθαίξαο είλαη θαιπκκέλε κε θζνξίδνπζα νπζία
από ζεηνύρν ςεπδάξγπξν, ZnS, ε νπνία θζνξίδεη έληνλα όηαλ απηή βνκβαξδίδεηαη κε ειεθηξόληα. Με ηε
κέζνδν απηή γίλεηαη νξαηή ε εηθόλα ηεο πεξίζιαζεο ζηελ νζόλε από ZnS. Δπνκέλσο εδώ ε ρξήζε ηεο
θσηνγξαθηθήο πιάθαο είλαη πεξηηηή.
ην ππξνβόιν, ηα ειεθηξόληα παξάγνληαη ζεξκηνληθά. Η πεγή ειεθηξνλίσλ ή ε θάζνδνο απνηειείηαη από
έλα ιεπηό ζηξώκα νμείδην ηνπ βαξίνπ, BaO, ε επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ εθπέκπεη ειεθηξόληα όηαλ ην νμείδην
ζεξκαίλεηαη ζηνπο 1100 0Κ. To νμεηδίνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο βάζεο ελόο κηθξνύ θπιίλδξνπ, από
ληθέιην, πνπ ζεξκαίλεηαη εζσηεξηθά κε έλα ζεξκαληηθό ζηνηρείν ηύπνπ ζπηξάι. Η ελεξγόο ηηκή ηεο
ελαιιαζζόκελεο ηάζεο ζέξκαλζεο είλαη 6,3 V. H θάζνδνο ηνπ ππξνβόινπ είλαη γεησκέλε, επνκέλσο ην
δπλακηθό ηεο ζεσξείηαη κεδέλ.
Σν ππξνβόιν ειεθηξνλίσλ απνηειείηαη από πέληε ειεθηξόδηα:
1. ηελ θάζνδν
2. ηνλ Κύιηλδξν Venelt
3. ην πξώην ειεθηξόδην επηηάρπλζεο, ζε κνξθή θνίινπ θπιίλδξνπ
4. ην δεύηεξν ειεθηξόδην κεξηθήο επηβξάδπλζεο (εζηίαζεο), θαη απηό ζε κνξθή θνίινπ θπιίλδξνπ
5. ηέινο, ην ηειεπηαίν, ην ηξίην ειεθηξόδην επηηάρπλζεο, ζε κνξθή δίζθνπ κε νπή, θαιπκκέλε κε ιεπηό
πιέγκα από ληθέιην, πάλσ ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ιεπηό (200 Å) πκέλην από γξαθίηε.
Ο θύιηλδξνο πνπ πεξηβάιιεη ηελ θάζνδν θαη έρεη έλα κηθξό άλνηγκα απέλαληη από ην θέληξν ηεο
νλνκάδεηαη Κύιηλδξνο Venelt. ε άιιεο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζην ππξνβόιν ηνπ
παικνγξάθνπ, ζην ειεθηξόδην απηό εθαξκόδεηαη αξλεηηθή ηάζε 20-50 V (σο πξνο ηελ θάζνδν) θαη έηζη
ειέγρεηαη ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ηνπ ππξνβόινπ. ηελ παξνύζα ιπρλία ε δπλαηόηεηα απηή δελ ππάξρεη θαη
επνκέλσο εδώ ην ξεύκα ηνπ ππξνβόινπ (200 κΑ) ην δεκηνπξγεί ε κεδεληθή ηάζε ζηνλ θύιηλδξν Venelt.
ηε ιπρλία ηεο Άζθεζεο ε πςειή ηάζε κεηαβάιιεηαη από 2000 έσο 4000 V. Γεληθά, γηα λα είλαη ε
εηθόλα ζηελ νζόλε πάληα εζηηαζκέλε, ε κεηαβνιή ηεο πςειήο ηάζεο επηβάιιεη κεηαβνιή θαη ηεο αξλεηηθήο
ηάζεο ζηνλ θύιηλδξν Venelt. Γπζηπρώο, ζηε ιπρλία ηεο Άζθεζεο ε δπλαηόηεηα απηή δελ ππάξρεη θαζώο ν
Κύιηλδξνο Venelt είλαη κόληκα γεησκέλνο. Η θαηάζηαζε απηή πξνθαιεί θαθή εζηίαζε ηεο δέζκεο ζηελ
επηθάλεηα ηεο νζόλεο.
34.4.3. Κηλεηηθές ελέργεηες ηωλ ειεθηρολίωλ
Σα ειεθηξόληα επηηαρύλνληαη εληόο ηνπ ππξνβόινπ, ζην δηάζηεκα θάζνδνο-ηειεπηαίν ειεθηξόδην ηνπ
ππξνβόινπ, ζην νπνίν βξίζθεηαη ην πκέλην θαη εθαξκόδεηαη ε πςειή ηάζε. Οη ελέξγεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ
πνπ βνκβαξδίδνπλ ην πκέλην, ζε eV, είλαη όζν θαη ε δηαθνξά δπλακηθνύ, θάζνδνο-ηειεπηαίν ειεθηξόδην ηνπ
ππξνβόινπ θαη δελ εμαξηάηαη από ηα δπλακηθά πνπ έρνπλ ηα ελδηάκεζα ειεθηξόδηα, αξθεί ηα δπλακηθά ηνπο
λα κελ ‘‘κπινθάξνπλ’’ ηε δέζκε. Δπνκέλσο, γηα λα κεηξήζνπκε ηηο ελέξγεηεο ησλ ειεθηξόλίσλ, αξθεί λα
κεηξήζνπκε ηελ πςειή ηάζε πνπ εθαξκόδεηαη ζην ηειεπηαίν ειεθηξόδην ηνπ ππξνβόινπ.
Σν πάρνο ηνπ πκελίνπ είλαη κόιηο 200 Α0. Γηαδξνκή ζε πιηθό, ηεο ηάμεο 200 Å, έρνπλ ηα ειεθηξόληα κε
ελέξγεηεο κεγαιύηεξεο από 500 eV. Έηζη, όηαλ νη ελέξγεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη 2000-4000 eV, ηα
ειεθηξόληα δηαπεξλνύλ ην πκέλην θαη ζπγθξνύνληαη κε ηε θζνξίδνπζα νπζία ηεο νζόλεο κε απηέο ηηο
ελέξγεηεο. Δπνκέλσο ην πείξακα ηεο Άζθεζεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πεηξακάησλ δηέιεπζεο θαη όρη
αλάθιαζεο. Η αλάθιαζε ησλ ειεθηξνλίσλ από ηα θξπζηαιιηθά επίπεδα όλησο ιακβάλεη ρώξα, αιιά ηα
πεηξάκαηα απηά είλαη άιιεο θαηεγνξίαο θαη εμεηάδνληαη πεξηιεπηηθά ζην Παξάξηεκα 2.
34.4.4. Αγώγηκε επίζηρωζε ζηελ εζωηερηθής επηθάλεηας ηες οζόλες
Η εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο γπάιηλεο νζόλεο θνξηίδεηαη κε ειεθηξηθά θνξηία, όηαλ βνκβαξδίδεηαη κε
ειεθηξόληα. Αλ δελ ιεθζνύλ θάπνηα κέηξα, ε θόξηηζε απηή ζα επεξεάζεη έληνλα θαη ζα παξακνξθώζεη,
θαηά ηξόπν κε πξνβιέςηκν, ηηο ηξνρηέο ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ηελ εζηίαζε ηεο δέζεο. Σα θαηλόκελα απηά
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εμαιείθνληαη όηαλ ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ γπαιηνύ γίλεηαη ειεθηξηθά αγώγηκε. Η πξναλαθεξζείζα
αγσγηκόηεηα επηηπγράλεηαη κε επίζηξσζε ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο ζθαίξαο κε έλα ιεπηό ζηξώκα
ρισξηνύρνπ θαζζίηεξνπ, ην νπνίν, κεηαμύ άιισλ, είλαη δηαθαλέο. Δπηπιένλ, ην αγώγηκν ζηξώκα
πξνζηαηεύεη ην εζσηεξηθό ηεο ζθαίξαο από ηα εμσηεξηθά ειεθηξηθά πεδία πνπ παξάγνπλ ηα δηάθνξα
αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηε ζθαίξα (θαιώδηα ζπλδεζκνινγία, ρέξηα θ.ι.π.).
Μεξηκλάηε επίζεο ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ιπρλίαο λα έρεη ίδην ειεθηξηθό δπλακηθό κε απηό ηνπ
πιέγκαηνο ληθειίνπ, πάλσ ζην νπνίν βξίζθεηαη ην πκέλην ηνπ γξαθίηε. πλεπώο, ζην ζθαηξηθό κέξνο ηεο
ιπρλίαο δελ ππάξρνπλ θαη δελ δεκηνπξγνύληαη ειεθηξηθά πεδία, νπόηε ηα πεξηζιώκελα ειεθηξόληα
θηλνύληαη ειεύζεξα θαη επζύγξακκα, δίρσο λα επεξεάδεηαη ε θίλεζή ηνπο. Σέινο, ηε θζνξίδνπζα νπζία ηελ
ελαπνζέηνπλ επάλσ ζηελ αγώγηκε επίζηξσζε, ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ζθαίξαο, απέλαληη από ην
ππξνβόιν.
34.4.3. Ο πολςκπςζηαλλικόρ γπαθίηηρ
34.4.3.1. ‘‘Κρσζηαιιηθά επίπεδα’’ ηοσ ποισθρσζηαιιηθού γραθίηε
Ο γξαθίηεο είλαη θξύζηαιινο άλζξαθα κε έληνλε αληζνηξνπία ησλ ηδηνηήησλ ηνπ. Η αληζνηξνπία απηή
νθείιεηαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπ δνκή, επεηδή θξπζηαιιώλεηαη ζε ιεπηά επίπεδα θύιια, αηνκηθώλ
δηαζηάζεσλ, όπνπ ζηα θύιια απηά ηα άηνκα είλαη
δηαηεηαγκέλα ζηηο θνξπθέο κίαο εμάγσλεο θπςέιεο. ηνλ
θξύζηαιιν ηνπ γξαθίηε, ηα ιεπηά απηά θύιια απέρνπλ
κεηαμύ ηνπο πεξίπνπ ηξηπιάζηα απόζηαζε (βι. δηπιαλό
ζρήκα) από όηη ηα άηνκα ζηελ θπςέιε. πλέπεηα απηνύ
είλαη ηα θύιια λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε αζζελήο
δπλάκεηο. Έηζη, ε ηξηζδηάζηαηε δνκή ηνπ θξπζηάιινπ
πνιύ εύθνια θαηαζηξέθεηαη θαη ν πνιπθξπζηαιιηθόο
γξαθίηεο νπζηαζηηθά απνηειείηαη από κεγάιν αξηζκό πνιύ
ιεπηώλ θύιισλ, πνπ είλαη ηπραία πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνλ
ρώξν.
Γεληθόηεξα, ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο ιακβάλεη
ρώξα όηαλ ην θύκα πξνζπίπηεη πάλσ ζε κία ρωξηθή
πεξηνδηθόηεηα (πεξηνδηθόηεηα ζηνλ ρώξν) κε πεξίνδν d, πνπ ην ζθεδάδεη, όπσο, γηα παξάδεηγκα, είλαη ε
επηθάλεηα ηνπ νπηηθνύ θξάγκαηνο, ηνπ C.D. θ.ι.π.
ην ρ. 34.5, ζηελ επηθάλεηα ηνπ ιεπηνύ θύιινπ ηνπ γξαθίηε είλαη ραξαγκέλεο ηξεηο ηέηνηεο ρσξηθέο
πεξηνδηθόηεηεο, κε πεξίνδν d1, d2 θαη d3, νη νπνίεο ζα δώζνπλ ηελ αληίζηνηρε εηθόλα πεξίζιαζεο, όκνηα κε
απηή πνπ δίλνπλ ηα θξπζηαιιηθά επίπεδα ζηνπο κνλνθξπζηάιινπο. Δδώ νη πεξηνδηθόηεηεο ζηνλ ρώξν
δεκηνπξγνύληαη όρη από θξπζηαιιηθά επίπεδα, αιιά από επζύγξακκεο θαη επνκέλσο κνλνδηάζηαηεο
δηαηάμεηο αηόκωλ, σζηόζν κε δηαθνξεηηθή ππθλόηεηα αηόκσλ ζε απηέο. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίσλ
ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί, ε θξάζε ‘‘θξπζηαιιηθό επίπεδν’’, ζα γξάθεηαη κε εηζαγσγηθά. ηελ επηθάλεηα
ηνπ ιεπηνύ θύιινπ ηνπ γξαθίηε κπνξνύκε λα ραξάμνπκε θαη άιιεο κνλνδηάζηαηεο πεξηνδηθόηεηεο αηόκσλ,
όκνηεο κε απηέο πνπ βιέπνπκε ζην ρ. 34.5, πιελ όκσο ε ππθλόηεηα ησλ αηόκσλ ζε απηέο ζα είλαη αθόκε
πνην κηθξή.
Γηαηί εδώ γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ ππθλόηεηα ησλ αηόκσλ ζηε κνλνδηάζηαηε δηάηαμε αηόκσλ
(‘‘θξπζηαιιηθά επίπεδα’’); Ο ιόγνο είλαη απιόο: ε ζθέδαζε ησλ ειεθηξνλίσλ γίλεηαη από ηα άηνκα ηεο
δηάηαμεο θαη όρη από ηελ λνεηή επηθάλεηα ηνπ ‘‘θξπζηαιιηθνύ επηπέδνπ’’. Δπνκέλσο από ηελ ππθλόηεηα
ησλ αηόκσλ (άηνκα αλά κνλάδα επηθάλεηαο) εμαξηάηαη ε έληαζε ηεο πεξηζιώκελεο αθηίλαο, ε νπνία είλαη
αλάινγε ηνπ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ πνπ ζθεδάδνπλ ηελ πξνζπίπηνπζα δέζκε.
Καζώο, γηα παξάδεηγκα, ζην ηξίην ‘‘θξπζηαιιηθό επίπεδν’’ (ρ.34.5), κε πεξίνδν (δηάζηεκα) d3, ε
γξακκηθή ππθλόηεηα ησλ αηόκσλ είλαη πεξίπνπ 7 θνξέο κηθξόηεξε από ηηο άιιεο δύν, ε πεξίζιαζε από ην
‘‘επίπεδν’’ απηό αλακέλεηαη λα είλαη 49 θνξέο αζζελέζηεξε. Πξάγκαηη, ζηε ζπζθεπή ηεο Άζθεζεο, ε πεξίζιαζε από
ηελ ηξίηε πεξηνδηθόηεηα (ηξίην ‘‘πιεγκαηηθό επίπεδν’’) είλαη ηόζν αζζελήο, πνπ δελ δηαθξίλεηαη.
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d3

d2

d1 = 2,13 Å
d2 = 1,23 Å
d3 = 0,81 Å

d1

Σσήμα 34.5. Μεξηθέο κνλνδηάζηαηεο ρσξηθέο πεξηνδηθόηεηεο αηόκσλ ζην θύιιν ηνπ γξαθίηε
ην ρήκα 34.6 δίλνληαη δύν θαηεγνξίεο ‘‘θξπζηαιιηθώλ επηπέδσλ’’ κε ηε κεγαιύηεξε ππθλόηεηα
αηόκσλ ζηα θύιια ηνπ γξαθίηε. ηελ πξώηε θαηεγνξία ηα ‘‘επίπεδα’’ απέρνπλ 1,23 Å, ελώ ζηε δεύηεξε
απέρνπλ 2,13 Å. Δπνκέλσο ηα ‘‘επίπεδα’’ απηά αλακέλνπκε λα δώζνπλ ηνπο πην έληνλνπο θύθινπο
πεξίζιαζεο ζηελ νζόλε ηεο ιπρλίαο.

d1
d1 = 2,13 Å

d2 = 1,23 Å

Σσήμα 34.6. Γύν ρσξηθέο πεξηνδηθόηεηεο (‘‘θξπζηαιιηθά επίπεδα’’) κε κεγάιε ππθλόηεηα αηόκσλ
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34.4.4. Δηθόλα περίζιαζες ζηελ οζόλε ηες ιστλίας
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, ζην θέληξν ηεο νζόλεο δηαθξίλεηαη κία έληνλε θσηεηλή θειίδα, θαζώο θαη
δύν νκόθεληξνη θύθινη, ζνινί θαη δίρσο επδηάθξηηα όξηα. Δπίζεο, όιε ε επηθάλεηα ηεο θζνξίδνπζαο νπζίαο
θζνξίδεη νκνηόκνξθα κε ακπδξό πξάζηλν θσο.
Εξκελεία.
1. Η έληνλε πξάζηλε θσηεηλή θειίδα ζην θέληξν ηεο νζόλεο πξνθαιείηαη από ηα ειεθηξόληα πνπ
δηαπέξαζαλ ην πκέλην ηνπ γξαθίηε επζύγξακκα θαη δίρσο απνξξόθεζε ή ζθέδαζε.
2. Σν ακπδξό πξάζηλν θσο πνπ νκνηόκνξθα θαιύπηεη όιε ηελ επηθάλεηα ηεο θζνξίδνπζαο νπζίαο
πξνθαιείηαη από ηα ειεθηξόληα πνπ ππέζηεζαλ πνιιέο δηαδνρηθέο ζθεδάζεηο εληόο ηνπ πκελίνπ θαη
επνκέλσο εμέξρνληαη από απηό νκνηόκνξθα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο.
3. Οη δύν νκόθεληξνη θύθινη αληηζηνηρνύλ ζηελ πεξίζιαζε πξώηεο ηάμεο (n = 1), από ηα δύν ‘‘θξπζηαιιηθά
επίπεδα’’ πνπ έρνπλ ηε κεγαιύηεξε ππθλόηεηα αηόκσλ θαη πεξηνδηθόηεηεο d1 θαη d2 (ρ. 34.5, ρ. 34.6). Οη
θύθινη ησλ αλώηεξσλ ηάμεσλ δελ δηαθξίλνληαη. Αλ ην πείξακα γηλόηαλ κε αθηίλεο Υ, πνπ δελ απνξξνθώληαη
θαη δελ ζθεδάδνληαη έληνλα από ην δνθίκην, ζα δηαθξηλόηαλ θαη νη θύθινπ πεξίζιαζεο ησλ αλσηέξσλ
ηάμεσλ, πνπ ηνπο αληηζηνηρεί n = 2, 3 θ.ι.π. Όκσο ηα ειεθηξόληα απνξξνθώληαη θαη ζθεδάδνληαη από ην
δνθίκην πνιύ πην έληνλα. ηελ πξάμε, απηό επηβάιιεη κηθξό πάρνο ηνπ πκελίνπ, κόιηο 200 Å. Από ην κηθξό
πάρνο πξνθύπηεη κηθξόο αξηζκόο ‘‘θξπζηαιιηθώλ επηπέδσλ’’ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πεξίζιαζε, νπόηε είλαη
κηθξή ε έληαζή ηνπο θ.ν.θ. Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηελ θαθή εζηίαζε ηεο δέζκεο ζηε ιπρλία, γίλεηαη
θαηαλνεηό, γηαηί ζηελ νζόλε δελ δηαθξίλνληαη νη θύθινη αλσηέξσλ ηάμεσλ πεξίζιαζεο. Επνκέλωο, ζηελ
Άζθεζε, ζηελ επεμεξγαζία ηωλ πεηξακαηηθώλ δεδνκέλωλ, γηα ηα δύν ‘‘θξπζηαιιηθά επίπεδα’’, ζηε ζρέζε
Bragg n = 1!
34.5. Μέθοδορ
Βάζε ηεο κεζόδνπ απνηεινύλ ε ζρέζε Bragg θαη ε ζρέζε γηα ην κήθνο θύκαηνο Νηεκπξνιί:
2d sin   nU

θαη

U 

12,25
Å,
U

όπνπ n = 1 θαη U είλαη ε ηάζε επηηάρπλζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζην ππξνβόιν.
Από ηηο ζρέζεηο απηέο πξνθύπηεη ε ζρέζε

6,125
 d Ui ,
sin 

(34.11)

ε νπνία είλαη βαζηθή ζηελ εξγαζία απηή.
Από ηηο ηδηόηεηεο ηεο επίθεληξεο θαη εγγεγξακκέλεο γσληώλ πνπ έρνπλ ην ίδην ηόμν ζε έλαλ θύθιν (βι.
ζρήκα) πξνθύπηεη όηη γηα ηε γσλία πεξίζιαζεο ζ, ην κήθνο ηνπ ηόμνπ s θαη ηεο αθηίλαο ηεο ζθαίξαο R0 (βι.
ρ. 34.4), ηζρύεη ε ζρέζε:

s  8 R0  8

D0
,
2

s

(34.12)

όπνπ D0 (135 ± 2 mm) είλαη ε δηάκεηξνο ηεο γπάιηλεο ζθαίξαο. Δπνκέλσο ε γσλία πεξίζιαζεο (ζε αθηίληα)
κπνξεί λα ππνινγηζηεί από ηε ζρέζε



s
(rad)
4D0
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(34.13)

Σέινο, ν πεηξακαηηθόο έιεγρνο ηεο ππόζεζεο de Broglie ζπλίζηαηαη ζηελ δηαπίζησζε όηη ε γξαθηθή
παξάζηαζε ησλ κεγεζώλ yi (yi = 6,125/sinζi), ζπλαξηήζεη ησλ xi (xi =√Ui), παξηζηάλεη κία επζεία κε θιίζε d.
Δπνκέλσο ε κέηξεζε ηεο θιίζεο ηεο πεηξακαηηθήο επζείαο καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο
θξπζηαιινγξαθηθήο ζηαζεξάο d, ηεο εμάγσλεο θπςειίδαο ησλ αηόκσλ ζηα θύιια ηνπ γξαθίηε.
Βιβλιογπαθία
1.
2.
3.
4.

Μαζήκαηα Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Berkeley, Σόκνο 4νο, Κβαληηθή Φπζηθή, ΔΜΠ, Αζήλα 1978, ζει. 198.
D. Halliday and Reshnik, Φπζηθή, Μέξνο Β’, Δθδ. Γ. Πλεπκαηηθόο, Αζήλα 1976, Κεθ. 48.
3. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, John Wiley and Sons Inc, 1957.
Serway, Moses and Moyer, Modern Physics, Saunders College Publ.

34.6. Εκηέλεζη
Πποζοσή! ηελ Άζθεζε ρξεζηκνπνηείηαη ηάζε έσο 5000 βνιη, ελ γέλεη επηθίλδπλε γηα ηε δσή. Γηα ηνλ ιόγν
απηό ν ζπνπδαζηήο δελ ζπκκεηέρεη ζηε ζπλαξκνιόγεζε ηνπ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ηεο Άζθεζεο αιιά
βξίζθεη ην θύθισκα ζπλαξκνινγεκέλν. Διέγρνληαο πξώηα εάλ ην ηξνθνδνηηθό είλαη θιεηζηό, ν ζπνπδαζηήο
αλαγλσξίδεη ηα δηάθνξα κέξε ηνπ θπθιώκαηνο θαη ειέγρεη εάλ ην θύθισκα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν ζσζηά.
ε πεξίπησζε έζησ ππόλνηαο γηα θάπνην ιάζνο, ακέζσο θαιέζηε ηνλ ππεύζπλν επηβιέπνληα ηεο Άζθεζεο.
Σν ηξνθνδνηηθό πνπ παξάγεη ηελ πςειή ηάζε ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κόλν κεηά ηε ζρεηηθή άδεηα από ηνλ
επηβιέπνληα.
Σεκείωζε. Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία θξόληηζε ην ηξνθνδνηηθό πςειήο ηάζεο ‘‘θαηά θάπνηνλ ηξόπν’’ λα
είλαη αζθαιέο. θόπηκα, ε ηάζε εμόδνπ δελ ειέγρεηαη κε αξλεηηθή αλάδξαζε θαη έηζη ην θύθισκα
παξαγσγήο πςειήο ηάζεο (αλόξζσζε ηεο ελαιιαζζόκελεο πςειήο ηάζεο ελόο ηαιαλησηή 50 kHz) παύεη λα
ιεηηνπξγεί (παύεη λα ηαιαληώλεηαη ν ηαιαλησηήο) όηαλ ην ξεύκα θαηαλάισζεο από ην ηξνθνδνηηθό ηείλεη
λα ππεξβεί ηα 3 mA. Δπηπιένλ, ε ρσξεηηθόηεηα ησλ ππθλσηώλ εμνκάιπλζεο ηεο πςειήο ηάζεο είλαη κηθξή,
κόιηο 10 nF. Παξά ηαύηα, ζπληζηάηαη ε κεηαβνιή ηεο πςειήο ηάζεο θαη όπνηεο άιιεο ξπζκίζεηο λα γίλνληαη
κε ην δεμί ρέξη (γηα ηνπο δεμηόρεηξνπο). Αιιά γηα θάζε ελδερόκελν, θξνληίζηε ην άιιν ρέξη λα κελ εγγίδεη
θαλέλα κεηαιιηθό αληηθείκελν, είηε απηό είλαη θάπνην γεησκέλν κεηαιιηθό θνπηί ησλ νξγάλσλ ή ηνπ
θπθιώκαηνο ηεο Άζθεζεο, είηε νπνηνδήπνηε άιιν κεηαιιηθό αληηθείκελν ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. θαινξηθέξ,
ζσιελώζεηο θ.ι.π.), αιιά αθόκε θαη ηνλ ηνίρν ηνπ θηηξίνπ, όηαλ απηόο είλαη πγξόο.
1. Θέζαηε ζε ιεηηνπξγία ην ηξνθνδνηηθό ηεο Άζθεζεο. Αλακέλαηε 2-3 ιεπηά έσο όηνπ ε θάζνδνο ηεο
ιπρλίαο απνθηήζεη ηε ζσζηή ζεξκνθξαζία.
2. Απμάλνληαο ηελ πςειή ηάζε επηηάρπλζεο ησλ ειεθηξνλίσλ (θξνληίζηε ην ζθάικα αλάγλσζεο ηεο ηάζεο
λα είλαη 0), γηα δηάθνξεο ηηκέο Ui, κεηξήζηε ηα κεγάια ηόμα s1 θαη s2 ησλ δύν νκόθεληξσλ θύθισλ πνπ
ζρεκαηίδνληαη ζηελ νζόλε ηεο ιπρλίαο. Η πξώηε κέηξεζε γίλεηαη ζηα 2000 V, ελώ ε ηειεπηαία, ζηα 4100 V,
κε βήκα 300 V. θεθζείηε κεζόδνπο κέηξεζεο ησλ ηόμσλ πνπ ειαρηζηνπνηνύλ ην ζθάικα αλάγλσζεο.
3. Δπαλαιάβεηε ηηο κεηξήζεηο ηνπ βήκαηνο 2, αιιά ηώξα ζε αληίζηξνθε ζεηξά ηηκώλ ηεο πςειήο ηάζεο,
αξρίδνληαο από ηελ ηάζε 4100 V.
4. Δθηηκήζηε θαη ζεκεηώζηε ηα ζθάικαηα ζηηο κεηξήζεηο ησλ ηόμσλ si θαη ησλ ηάζεσλ Ui.
34.7. Επεξεπγαζία ηων μεηπήζεων
1. Γηα ηηο ηηκέο ηεο ηάζεο πνπ εθαξκόζαηε ζηελ άλνδν ηνπ ππξνβόινπ Ui, ζπκπιεξώζηε ηνλ Πίλαθα 1,
όπνπ ιi είλαη ην αληίζηνηρν κήθνο θύκαηνο Νηεκπξνιή.
2. Γηα ηνπο δύν θύθινπο πεξίζιαζεο, θαηαρσξίζηε ζηνλ Πίλαθα 2 ηηο κέζεο ηηκέο ησλ ηόμσλ si, ησλ ζi,
6,125/sin ζi θαη √Ui.
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3. ρεδηάζηε, ζην ίδην ραξηί κηιηκεηξέ, ηηο δύν γξακκηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ απνδίδνπλ ηηο ζρέζεηο
6,125/sin ζi = d√Ui (γηα κεηαβιεηή x επηιέγνπκε απηή πνπ έρεη κεδεληθή δηαζπνξά, δειαδή ζx = 0).
4. Με ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ, ππνινγίζηε ηηο θιίζεηο ησλ δύν γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ
θαζώο θαη ηα ζθάικαηά ηνπο.
5. Από ηηο θιίζεηο ησλ επζεηώλ, ππνινγίζηε ηηο απνζηάζεηο ησλ ‘‘θξπζηαιιηθώλ επηπέδσλ’’ d1 θαη d2, ηεο
εμάγσλεο θπςειίδαο ζηα θύιια ηνπ γξαθίηε. Τπνινγίζηε επίζεο θαη ηα ζθάικαηά ηνπο.
Πίλαθαο 1

i

Ui

Ui

Πίλαθαο 2
s1

si

s2

i

6,125
sin  i

Ui

8 ηηκέο κηθξνύ θύθινπ
8 ηηκέο κεγάινπ θύθινπ

Παπαπηήμαηα
Παπάπηημα 1
1. Πεπίθλαζη ακηινών Χ
Καζώο ην ζέκα απηό δελ θσηίδεηαη ζε θάπνηα άιιε Άζθεζε, είλαη ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε ηελ πεξίζιαζε
αθηηλώλ Υ, ελ γέλεη, θαζώο απνηειεί πνιύ ρξήζηκε κέζνδν ηεο Πεηξακαηηθήο Φπζηθήο.
ην ρ. 34.7 παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε γηα ηε κειέηε ηεο πεξίζιαζεο αθηηλώλ Υ. Η
αθηίλεο Υ παξάγνληαη ζην εζσηεξηθό κίαο εηδηθήο ειεθηξνληθήο ιπρλίαο πςειήο ηάζεο 40-60 kV (δίνδνο
θελνύ). ην εζσηεξηθό απηήο ηεο ιπρλίαο δεκηνπξγείηαη πςειό θελό. Η αθκή ελόο ιεπηνύ ζύξκαηνο από W
(Βνιθξάκην), ζε ζρήκα V,

Pb
Cu

Κξύζηαιινο

Αθηίλεο Υ
e–

Γηάθξαγκα
Οζόλε ή
θσηνγξαθηθή
πιάθα

W

Λπρλία
αθξηλώλ Υ

Σσήμα 34.7. Πεηξακαηηθή δηάηαμε κειέηεο ηεο πεξίζιαζεο αθηηλώλ Υ
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ζεξκαίλεηαη ζηνπο 2500 0Κ. Απηή είλαη ε θάζνδνο. Από ηελ επηθάλεηα ηεο ζεξκήο αθκήο ζεξκηνληθά
ειεπζεξώλνληαη ζην θελό ειεθηξόληα, ηα νπνία επηηαρύλνληαη πξνο ην ζεηηθό ειεθηξόδην (άλνδνο) θαη
ζπγθξνύνληαη κε απηό ππό γσλία 450 θαη ελέξγεηεο 40-60 keV. Η αθηίλεο Υ εθπέκπνληαη θάζεηα πξνο ηε
δηεύζπλζε πέδεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ, θαηά ηε ζύγθξνπζε. Η πέδεζε γίλεηαη ζην πιηθό ηεο αλόδνπ, ζε
δηαδξνκή κεξηθώλ Angstrom, ιίγν πξηλ ην ηαρύ ειεθηξόλην ζπγθξνπζηεί κε έλα από ηα ειεθηξόληα ησλ
εζσηεξηθώλ ειεθηξνληθώλ θιηώλ ηνπ αηόκνπ (ραιθνύ), δειαδή κε ειεθηξόλην πνπ είλαη πνιύ ‘‘δπλαηά
δεκέλν’’ κε ην άηνκν. ην ζρήκα, ε αθηίλεο Υ πνπ εθπέκπνληαη ‘‘πξνο ηα’ αξηζηεξά’’, απνξξνθνύληαη από
ην πιηθό ηεο αλόδνπ, ελώ απηέο πνπ εθπέκπνληαη ‘‘πξνο ηα’ δεμηά’’, αμηνπνηνύληαη.
ην πείξακα, ιεπηή δέζκε αθηηλώλ Υ πξνζπίπηεη ζην δνθίκην, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θξύζηαιινο,
πνιπθξπζηαιιηθό πιηθό ή ιεπηή θνλία από θξπζηάιινπο. Όηαλ κειεηάηαη έλαο θξύζηαιινο, ε δέζκε
πεξηζιάηαη ζην πιηθό, νπόηε ζηελ νζόλε ή ζηε θσηνγξαθηθή πιάθα δεκηνπξγείηαη κία ραξαθηεξηζηηθή
εηθόλα πεξίζιαζεο, ππό κνξθή δηαηεηαγκέλσλ θειίδσλ (ρ. 34.7). Η δηάηαμε ησλ θειίδσλ ζην απνηύπσκα
κνλνζήκαληα εμαξηάηαη από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θξπζηάιινπ, ην κήθνο θύκαηνο ησλ αθηηλώλ Υ, όπσο
θαη ηηο θξπζηαιινγξαθηθέο ζηαζεξέο ηνπ πιηθνύ.
1.1. Περίζιαζε θωηός ζε δσζδηάζηαηα θαη ηρηζδηάζηαηα θράγκαηα
Η ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ θαηλνκέλσλ πνπ παξαηεξνύληαη ζε δπζδηάζηαηα θαη ηξηζδηάζηαηα πεξηνδηθά
κνξθώκαηα δόζεθε από ηνλ Ράιετ, ν νπνίνο ππέδεημε κηα ζεηξά γεληθώλ θαλόλσλ θαη κεζόδσλ πνπ
επηηξέπνπλ ηελ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ αθόκα θαη από κε πεξηνδηθά θξάγκαηα.
y
y

y

Φσο

x
Γπζδηάζηαην θξάγκα.

x
Φξάγκα

Οζόλε

Δηθόλα πεξίζιαζεο

Σσήμα 34.8. Πεξίζιαζε θσηόο ζε δπζδηάζηαην θξάγκα
Ζ

Απινύζηεξε είλαη ε πεξίπησζε όπνπ νη δύν πεξηνδηθόηεηεο είλαη
θάζεηεο κεηαμύ ηνπο θαη ην θσο πξνζπίπηεη θάζεηα ζηελ επηθάλεηα
ηνπ δπζδηάζηαηνπ θξάγκαηνο. Σν θξάγκα απηό κπνξεί λα
θαηαζθεπαζηεί θαη κε δύν κνλνδηάζηαηα θξάγκαηα, βάδνληαο ην
έλα επάλσ ζην άιιν, κε θάζεηα πξνζαλαηνιηζκέλεο ηηο ζρηζκέο (ρ.
34.8).
Έζησ όηη νη πεξηζιόκελεο αθηίλεο ζρεκαηίδνπλ γσλίεο α θαη β,
κε ηνπο άμνλεο Χ θαη Υ, αληίζηνηρα. Από ηε ζεσξία ηεο πεξίζιαζεο
ζε κνλνδηάζηαηα θξάγκαηα γλσξίδνπκε, όηη ε εληζρπηηθή ζπκβνιή
δεκηνπξγείηαη πξνο ηε δηεύζπλζε πνπ ηθαλνπνηεί ηνπο όξνπο:
Όξνη πεξίζιαζεο

d1 cos   m1
d 2 cos    m2

Όξνο γεσκεηξηθόο

cos2   cos2   cos2   1

(34.11)

όπνπ m1 θαη m2 είλαη αθέξαηνη αξηζκνί: 1, 2, 3, 4,…, d1 θαη d2 είλαη

12

1
γ

d3

Υ
Χ
Σσήμα 34.9

2

3

ε ζηαζεξέο πεξηνδηθόηεηαο ζηε δηεύζπλζε Χ θαη Υ, αληίζηνηρα.
ηα ηξηζδηάζηαηα θξάγκαηα πξνζηίζεηαη αθόκε έλαο όξνο, πνπ νθείιεηαη ζηελ πεξηνδηθόηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηε δηεύζπλζε Ζ. Γηα λα ππνινγηζηεί ν όξνο απηόο, ζεσξνύκε ην ρ. 4.9. Έζησ όηη ην
πξνζπίπησλ θσο δηαδίδεηαη ζηε δηεύζπλζε Ζ θαη όηη ζηε δηεύζπλζε απηή ηα δπζδηάζηαηα θξάγκαηα
επαλαιακβάλνληαη κε πεξίνδν d3. Οη πεξηζιώκελεο αθηίλεο 1, 2, 3, ζπκβάινπλ εληζρπηηθά θαη ζηελ ηξίηε
δηεύζπλζε, όηαλ ε δηαθνξά δξόκσλ, d3 – d3cosγ, ζηηο αθηίλεο πνπ πεξηζιώληαη ππό γσλία γ, είλαη m3ι, νπόηε
νη ζρέζεηο (34.11) ζπκπιεξώλνληαη κε κία αθόκε:

Όξνη πεξίζιαζεο

d1 cos   m1
d 2 cos    m2
d3 (1  cos )   m3

Όξνο γεσκεηξηθόο

cos2   cos2   cos2   1

(34.12)

όπνπ m1, m2, θαη m3 είλαη αθέξαηνη αξηζκνί.
Οη ζρέζεηο (34.12) είλαη ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο θαη θαζνξίδνπλ ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαζώο θαη ηελ
απαηηνύκελε εξγαζηεξηαθή ππνδνκή γηα έλα επηηπρέο πείξακα πεξίζιαζεο αθηηλώλ Υ ή ειεθηξνλίσλ.
Πξάγκαηη, απαιείθνληαο από ηε (34.12) ηηο γσλίεο α, β, γ, έρνπκε:

m12 2 m22 2 (d 3  m3  ) 2
 2 
1
d12
d2
d 32

(34.13)

Βιέπνπκε όηη, ε πεξίζιαζε ιακβάλεη ρώξα κόλν γηα ηηο ηηκέο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε (34.13).
1.2. Εεηήκαηα εθαρκογώλ
Όπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, ε εληζρπηηθή πεξίζιαζε εθδειώλεηαη κόλν ζε νξηζκέλα κήθε θύκαηνο πνπ
ηθαλνπνηνύλ ηε ζρέζε (34.13). ηελ πεηξακαηηθή πξαθηηθή, νη θξπζηαιινγξαθηθέο ζηαζεξέο ηνπ
θξπζηάιινπ θαηά θαλόλα είλαη άγλσζηεο. πλήζσο, ζθνπόο ηνπ πεηξάκαηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπο.
Σόηε ηίζεηαη ην εξώηεκα: πσο θαηαγξάθεηαη ή απνηππώλεηαη ε εηθόλα ηεο πεξίζιαζεο όηαλ νη ζηαζεξέο d1,
d2 θαη d3 είλαη άγλσζηεο; Η κέζνδνο απνηύπσζεο εμαξηάηαη από ην είδνο ηωλ αθηηλώλ Υ.
1.3. Πεγή αθηηλώλ Χ ζσλετούς θάζκαηος (ιεσθό θως)
Όηαλ νη ζηαζεξέο d1, d2 θαη d3 είλαη άγλσζηεο, ν θξύζηαιινο αθηηλνβνιείηαη κε πεγή πνπ εθπέκπεη ζπλερέο
Έληαζε
αθηηλνβνιίαο

Έληαζε
αθηηλνβνιίαο

ι

ιmin

ιmin

ι0
(β)

(α)

Σσήμα 34.10. Πεγή ‘‘ιεπθνύ θσηόο’’(α) θαη, ‘‘ιεπθνύ’’ ζπλ κνλνρξσκαηηθνύ ‘‘θσηόο’’ Υ (β).
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(‘‘ιεπθό’’) θάζκα αθηηλώλ Υ, όπσο απηό πνπ δίλεηαη ζην ρ.34.10α. Δδώ, όπνηεο θαη λα είλαη νη ζηαζεξέο
d1, d2 d3, θαζώο θαη νη αθέξαηνη αξηζκνί m1, m2, m3, ζην ζπλερέο θάζκα πάληα ζα βξεζεί κία αθηίλα, ην
κήθνο θύκαηνο ηεο νπνίαο ηθαλνπνηεί ηηο ζρέζεηο (34.12) ή (34.13). Δπνκέλσο, γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα
απνηύπσκα πεξίζιαζεο αθηηλώλ Υ από έλαλ κνλνθξύζηαιιν, ην δνθίκην πξέπεη λα αθηηλνβνιείηε από
ιπρλία πνπ εθπέκπεη ζπλερέο θάζκα αθηηλώλ Υ.
1.4. Πεγή κολοτρωκαηηθής αθηίλας Χ
ην ρ. 34.10β δίλεηαη ην θάζκα κίαο πεγήο πνπ παξάγεη ζπλερέο θάζκα θαζώο επίζεο θαη κία (ή
πεξηζζόηεξεο) κνλνρξσκαηηθή αθηίλα Υ, κε ζπγθεθξηκέλν θαη γλσζηό κε κεγάιε αθξίβεηα κήθνο θύκαηνο
ι0. Με δηάθνξα θίιηξα θαη εθιεπηπζκέλεο ηερληθέο ην ζπλερέο θάζκα απνθόπηεηαη θαη κε ηνλ ηξόπν απηό
δεκηνπξγείηαη ε πεγή κνλνρξσκαηηθήο αθηίλαο Υ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζηελ θξπζηαιινγξαθία.
Πσο πεηπραίλεη θαλείο απνηύπσκα πεξίζιαζεο κε ηέηνηα πεγή;
Από ηηο ρέζεηο (34.12) θαη (34.13) πξνθύπηεη, όηη απηό είλαη ζρεδόλ αδύλαην. Η απάληεζε κπνξεί λα
βξεζεί αλ γεληθέςεη θαλείο ηηο ζρέζεηο (34.12) θαη (34.13). Πξάγκαηη, νη ζρέζεηο απηέο ππνινγίζηεθαλ γηα
ηελ απιή πεξίπησζε όηαλ ε πξνζπίπηνπζα δέζκε ηνπ θσηόο ζρεκάηηδε γσλία 900 κε ηνλ άμνλα Χ, 900 κε
ηνλ άμνλα Υ θαη 00 κε ηνλ άμνλα Ζ (θάζεηε πξόζπησζε). Όηαλ νη αληίζηνηρεο γσλίεο είλαη α0, β0 θαη γ0, νη
ζρέζεηο (34.12) παίξλνπλ κνξθή ησλ όξσλ Λάνπε:

d1 (cos  cos 0 )   m1
d 2 (cos   cos  0 )   m2 

Όξνη πεξίζιαζεο

d 3 (cos  cos  0 )   m3 

(34.14)

cos 2   cos 2   cos 2   1

Όξνο γεσκεηξηθόο

Όπσο βιέπνπκε, ζηνπο όξνπο πεξίζιαζεο εηζέξρνληαη θαη νη ζπλζήθεο πξνζπηώζεηο, δειαδή νη γσλίεο α0, β0
θαη γ0. Ακέζσο δηαθξίλεηαη ε κέζνδνο: ν θξύζηαιινο πξέπεη κε θάπνηνλ ηξόπν λα θηλείηαη ή λα
πεξηζηξέθεηαη.
Όηαλ ν θξύζηαιινο ηνπνζεηείηαη ζε κία βάζε πνπ πεξηζηξέθεηαη κε γσληαθή ηαρύηεηα ω, θάπνηα
ρξνληθή ζηηγκή, ην κήθνο ηεο κνλνρξσκαηηθήο αθηίλαο θαη νη γσλίεο α0, β0 θαη γ0 ηθαλνπνηνύλ ηνπο όξνπο
πεξίζιαζεο θαη, ηε ζηηγκή απηή, πξνο ηηο θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηεο θσηνγξαθηθήο πιάθαο (γσλίεο α, β, γ),
εθπέκπεηαη ζηελόο (ζην ρξόλν) παικόο αθηηλώλ Υ. Δπνκέλσο, ζηε κέζνδν απηή ε θσηνγξαθηθή πιάθα
αθηηλνβνιείηαη παικηθά, κε ζπρλόηεηα πνπ εμαξηάηαη από ηε γσληαθή ηαρύηεηα ω.

Παπάπηημα 2
2. Πεπίθλαζη ηλεκηπονίων ζε πειπάμαηα ανάκλαζηρ
2.1. Γεσηερογελής εθποκπή ειεθηρολίωλ
Πξηλ εμεηάζνπκε ηα πεηξάκαηα αλάθιαζεο, είλαη ζθόπηκν πξώηα λα δνύκε, έζησ πεξηγξαθηθά, ηα θαηλόκελα
πνπ άπηνληαη ηε ζύγθξνπζε ησλ ειεθηξνλίσλ κε ην ζηεξεό.
Όηαλ κία δέζκε ειεθηξνλίσλ πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηα ελόο ζηεξενύ, ζην ζεκείν πξόζπησζεο, πξνο ην
θελό, εθπέκπνληαη ειεθηξόληα. Πξόθεηηαη γηα ην θαηλόκελν ηεο δεπηεξνγελνύο εθπνκπήο ειεθηξνλίωλ. Οη
αληίζηνηρνη αγγιηθνί όξνη είλαη primary and secondary electrons θαη secondary electron emission. Σν
θαηλόκελν ηεο δεπηεξνγελνύο εθπνκπήο παξαηεξείηαη ζε όια ηα πιηθά, ζηα θξπζηαιιηθά θαη άκνξθα, ζηα
αγώγηκα, εκηαγώγηκα θαη ζηα δηειεθηξηθά πιηθά.
Η έληαζε ηνπ θαηλόκελνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ ζπληειεζηή δεπηεξνγελνύο εθπνκπήο ζ:



i2
i1

(34.15)
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όπνπ i1 είλαη ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ηεο πξνζπίπηνπζαο δέζκεο θαη i2 είλαη ην ζπλνιηθό ξεύκα ησλ
ειεθηξνλίσλ ηεο δεπηεξνγελήο εθπνκπήο. Ο ζπληειεζηήο απηόο εμαξηάηαη από ην πιηθό, ηηο ελέξγεηεο ησλ
ειεθηξνλίσλ, θαζώο θαη από ηε γσλία πξόπησζεο. Όηαλ ε γσλία πξόζπησζεο είλαη 90 0 (θάζεηε
πξόζπησζε), ζηα κέηαιια, ε εμάξηεζε ηνπ ζπληειεζηή ζ από ηελ ελέξγεηα είλαη όπσο απηή πνπ δίλεηαη ζην
ρήκα 34.11, όπνπ ζην έλζεην ηνπ ζρήκαηνο παξνπζηάδεηαη θαη ε γσληαθή εμάξηεζε ηεο εθπνκπήο.
Βιέπνπκε, όηη ζηα κέηαιια, ζε ελέξγεηεο ≈ 1000 eV, η2 > i1 !
ηα δηειεθηξηθά πιηθά ε θακπύιε ζ = f(V) είλαη όκνηα, αιιά ν ζπληειεζηήο δεπηεξνγελνύο εθπνκπήο
είλαη πεξίπνπ 10 θνξέο κεγαιύηεξνο. ηηο εθαξκνγέο, ε ηδηόηεηα απηή αμηνπνηείηαη ζηνπο πνιιαπιαζηαζηέο
ειεθηξνλίσλ θαη ζηνπο θσηνπνιιαπιαζηαζηέο (Photomultipliers). Δθεί όπνπ ε δεπηεξνγελήο εθπνκπή είλαη
αλεπηζύκεηε, ηελ παηάζζνπλ κε επηθαιύςεηο από ιεπηά πκέληα πιηθώλ πνπ έρνπλ κηθξό ζπληειεζηή ζ,
όπσο, γηα παξάδεηγκα, είλαη ν γξαθίηεο (ζmax = 0,4).
2.2. Ελεργεηαθή θαηαλοκή ηωλ ειεθηρολίωλ ηες δεσηερογελούς εθποκπής
Γηα ηνλ ζσζηό πεηξακαηηθό ρεηξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ πεξίζιαζεο απαξαίηεηε είλαη θαη ε γλώζε ηεο
ελεξγεηαθήο θαηαλνκήο ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο δεπηεξνγελνύο εθπνκπήο. Η ελεξγεηαθή θαηαλνκή δίλεηαη ζην
ρ.34.12. Ακέζσο δηαθξίλνληαη ηξεηο πεξηνρέο, πνπ ζεκαίλεη όηη ε δεπηεξνγελήο εθπνκπή δεκηνπξγείηαη από
ηξεηο μερσξηζηέο νκάδεο ειεθηξνλίσλ.
ζ
e1
2,0
1,5

e2

e2

1,0
0,5
0
0

1000
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Σσήμα 34.11. Σπληειεζηήο δεπηεξνγελνύο εθπνκπήο ειεθηξνλίσλ ζπλαξηήζεη ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ
πξνζπηπηόλησλ.
1. Οκάδα (α). Σν πνζνζηό ηνπο είλαη πεξίπνπ 75 %. Η νκάδα απηή ζπγθξνηείηαη από ηα ιεγόκελα
‘‘γλεζίσο’’ δεπηεξνγελήο ειεθηξόληα θαη αλήθνπλ ζηα ειεθηξόληα ηνπ πιηθνύ πνπ απνζπάζηεθαλ από ηα
άηνκα ηνπ ζηεξενύ κεηά ηε θξνύζε θαη, κεηά από πνιιέο ειαζηηθέο θαη κε ειαζηηθέο θξνύζεηο κέζα ζην
πιηθό, ζθεδάζηεθαλ πξνο ηελ επηθάλεηα θαη εμήιζαλ από ην ζηεξεό. ύκθσλα κε κία ζύκβαζε πνπ ηπγράλεη
επξείαο απνδνρήο, νη ελέξγεηεο απηώλ ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη έσο 50 eV.
2. Οκάδα (β). Σν πνζνζηό ηνπο είλαη πεξίπνπ 20 %. ύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα ζύκβαζε, ηα
ειεθηξόληα ηεο δεπηεξνγελήο εθπνκπήο κε ελέξγεηέο άλσ 50 eV αλήθνπλ ζηα ειεθηξόληα ηεο
πξνζπίπηνπζαο δέζκεο πνπ εηζρώξεζαλ βαζηά ζην πιηθό, ππέζηεζαλ πνιιέο κε ειαζηηθέο θξνύζεηο θαη
νπηζζνζθεδάζηεθαλ κε κεγάιεο απώιεηεο ηεο αξρηθήο ηνπο ελέξγεηαο. Δπνκέλσο, ε νκάδα απηή απνηειείηαη
από ηα αλαθιώκελα ειεθηξόληα ηεο πξνζπίπηνπζαο δέζκεο.
3. Οκάδα (γ). Σν πνζνζηό ηνπο είλαη πεξίπνπ 5 %. Η νκάδα απηή ζπγθξνηείηαη από ηα ειεθηξόληα ηεο
πξνζπίπηνπζαο δέζκεο πνπ εηζρώξεζαλ ζην πιηθό ειάρηζηα, κόιηο κεξηθά θξπζηαιιηθά επίπεδα θαη
νπηζζνζθεδάζηεθαλ ειαζηηθά, δειαδή δίρσο απώιεηα ηεο αξρηθήο ηνπο ελέξγεηαο.
Πξνθαλώο, νη ελέξγεηεο απηώλ ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη όζν θαη ησλ πξνζπηπηόλησλ, επνκέλσο θαη απηά ηα
ειεθηξόληα αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ αλαθιώκελσλ ειεθηξνλίσλ. Δδώ ε αλάθιαζε είλαη ειαζηηθή.
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Σσήμα 34.12. Δλεξγεηαθή θαηαλνκή ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο δεπηεξνγελνύο
εθπνκπήο όηαλ νη ελέξγεηεο ησλ πξνζπηπηόλησλ ειεθηξνλίσλ είλαη 200 eV.
εκεηώλνπκε όηη ηα πεξηζζόηεξα πεηξάκαηα αλάθιαζεο δηεμάγνληαη κε απηήλ ηελ νκάδα ειεθηξνλίσλ.
Αλάινγα κε ην αλ ην πιηθό είλαη θξπζηαιιηθό ή πνιπθξπζηαιιηθό, ζηα πεηξάκαηα πεξίζιαζεο
ειεθηξόλίσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε νκάδα (β) ή νκάδα (γ). Η νκάδα (α) κε θάπνηνλ ηξόπν απνθόπηεηαη. Σν γηαηί
απνθόπηεηαη ε νκάδα (α), πόηε ρξεζηκνπνηείηαη ε νκάδα (β) θαη πόηε ε νκάδα (α), ε απάληεζε ζηα
εξσηήκαηα απηά βξίζθεηαη ζηελ πεξίζιαζε αθηηλώλ Υ πνπ εμεηάζακε.
2.3. Πεπίθλαζη ηλεκηπονίων ζε πειπάμαηα ανάκλαζηρ - Low Energy Electron Diffraction
Η ξαγδαία πξόνδνο ησλ κέζσλ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζα ήηαλ
αδηαλόεηε δίρσο ηελ αληίζηνηρε αλάπηπμε ηεο Φπζηθήο ηεξεάο Καηάζηαζεο θαη εηδηθόηεξα, ηεο Φπζηθήο
ηεο Δπηθάλεηαο, ζεσξεηηθήο θαη πεηξακαηηθήο. ηνλ ηνκέα απηό ε πξόνδνο είλαη ζεακαηηθή. Σελ ηειεπηαία
40–ηία, πιήζνο πεηξακαηηθώλ κεζόδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ζθνπό απηό, αιιά ηα νπζησδέζηεξα
απνηειέζκαηα ειήθζεζαλ ζηηο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο πεξίζιαζεο ειεθηξνλίσλ, πνπ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία πεηξακάησλ αλάθιαζεο. ηα πεηξάκαηα απηά, νη ελέξγεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζθόπηκα επηιέγνληαη
κηθξέο: 50, 300 eV. Σα ειεθηξόληα κηθξήο ελέξγεηαο εηζρσξνύλ ζην πιηθό ειάρηζηα, ελώ απηά πνπ
αλαθιώληαη ειαζηηθά, πιεξνθνξνύλ ηνπο επηζηήκνλεο γηα ηελ θξπζηαιιηθή δνκή ηωλ πξώηωλ αηνκηθώλ
ζηξωκάηωλ ηεο επηθάλεηαο, ηηο θξπζηαιινγξαθηθέο ηεο ζηαζεξέο, ηνλ βαζκό θξπζηαιιηθόηεηαο, ηελ
επίδξαζε ησλ ιεπηόηαησλ επηθαιύςεσλ κε δηάθνξα πκέληα, ε ζπλάθεηά ηνπο κε ην ππόζηξσκα, ν ξόινο ηεο
ζηηρνκεηξηθήο ζύλζεζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο θαηεξγαζίαο θ.ι.π. Πξόθεηηαη γηα ηελ πεηξακαηηθή κέζνδν
Low Energy Electron Diffraction ή πεξίζιαζε ειεθηξνλίσλ κηθξήο ελέξγεηαο.
ην ρ. 34.13 δίλεηαη, ζε ηνκή, ε πεηξακαηηθή δηάηαμε κειέηεο ηεο πεξίζιαζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζε
πεηξάκαηα αλάθιαζεο. ηελ πην απιή ηνπ κνξθή, ε δηάηαμε απνηειείηαη από έλα ππξνβόιν ειεθηξνλίσλ,
δύν πνιύ ιεπηά κεηαιιηθά ζθαηξηθά πιέγκαηα, ζπλήζσο επηρξπζσκέλα. Πεξηιακβάλεη αθόκε ηε ζθαηξηθή
γπάιηλε νζόλε κε αγώγηκε επίζηξσζε θαη θζνξίδνπζα νπζία, όπσο θαη ζηε ιπρλία ηεο Άζθεζεο.
Πξννξηζκόο ηνπ ππξνβόινπ είλαη λα παξάγεη κία ιεπηή δέζκε ειεθηξνλίσλ κε πνιύ κηθξή δηαζπνξά
ελεξγεηώλ. Η άλνδνο ηνπ ππξνβόινπ είλαη γεησκέλε, νπόηε ζηελ θάζνδν εθαξκόδεηαη αξλεηηθή ηάζεο
επηιεγκέλεο ηηκήο. Πξνθαλώο, ζην εζσηεξηθό απηήο ηεο ζπζθεπήο δεκηνπξγείηαη πςειό θελό.
ηνλ ρώξν: δείγκα-πξώην πιέγκα, ε θίλεζε ησλ αλαθιώκελσλ ειεθηξόλησλ ηεο δεπηεξνγελνύο
εθπνκπήο δελ πξέπεη λα επεξεάδεηαη από ηα άιια ειεθηξηθά πεδία. Οπόηε, όια ηα εζσηεξηθά κέξε ηεο
δηάηαμεο πξέπεη λα έρνπλ ίδην ειεθηξηθό δπλακηθό. Απηό δηαζθαιίδεηαη όηαλ ην δείγκα, ε βάζε ηνπ
δείγκαηνο θαη ην πξώην πιέγκα έρνπλ δπλακηθό κεδέλ, δειαδή είλαη γεησκέλα. Μόλν ηόηε ηα ειεθηξόληα
δηαηεξνύλ ηελ αξρηθή θαηεύζπλζε ηεο θίλεζήο ηνπο, θαζώο απηά εμέξρνληαη από ηελ επηθάλεηα ηνπ
ζηεξενύ.
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Σσήμα 34.13. Πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξίζιαζεο ειεθηξνλίσλ
ζε αλάθιαζε

ην δεύηεξν πιέγκα εθαξκόδεηαη αξλεηηθή ηάζε απνθνπήο. Η ηηκή ηεο επηιέγεηαη αλάινγα κε ην πηα
νκάδα ειεθηξνλίσλ πξέπεη λα απνθνπεί. Σα αλαθιώκελα ειεθηξόληα πνπ δηαπεξλάλε ην πιέγκα απνθνπήο
ζα βξεζνύλ ζηνλ ρώξν ηζρπξνύ ειεθηξηθνύ πεδίνπ, ιόγσ ηνπ όηη ζηελ αγώγηκε επίζηξσζε ηεο νζόλεο
εθαξκόδεηαη πςειή ηάζε 3-5 kV. Δπνκέλσο, ηα ειεθηξόληα απηά ζα επηηαρπλζνύλ θαη ζα βνκβαξδίζνπλ ηε
θζνξίδνπζα νπζία κε ελέξγεηεο 3-5 kV, πξνθαιώληαο ηνλ θζνξηζκό ηεο. Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη νξαηό
ην απνηύπσκα ηεο πεξίζιαζεο ζηε ζθαηξηθή νζόλε ηεο ζπζθεπήο.
Αλ ην δείγκα είλαη θξύζηαιινο, ζηελ νζόλε ζα εκθαληζηεί ε ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα από θσηεηλέο
θνπθίδεο, ζε θαζνξηζκέλεο ζέζεηο πνπ εμαξηώληαη από ην κήθνο θύκαηνο Νηεκπξνιή θαη ηηο
θξπζηαιινγξαθηθέο ζηαζεξέο ηνπ θξπζηάιινπ. ηα πνιπθξπζηαιιηθά πιηθά, ε εηθόλα ζηελ νζόλε
απνηειείηαη από νκόθεληξνπο θύθινπο θ.ι.π.
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