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ΥΛΗ  ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ  
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ΛΙΓΗ    ΙΣΤΟΡΙΑ 

•  1807 J. Dalton στην Αγγλία ανακάλυψε τον νόµο των αναλογιών και 
πρότεινε την ατοµική θεωρία:   Ηλεκτρόλυση-Χηµεία-καθοδικές ακτίνες. 

•  1811 Α. Avogadro στην Ιταλία έκανε την υπόθεση “ίδιος αριθµός µορίων 
στον ιδιο όγκο” (κάτω από ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας). 

•  1895  W. Roentgen στην Γερµανία ανακάλυψε τις ακτίνες-Χ. 

•    1896,1897 H. Becquerel στην Γαλλία 
ανακάλυψε την ραδιενέργεια 
(ακoλούθησαν οι  M. και P. Curie). 
Αναφέρεται σε θετικά και αρνητικά 
φορτία {ουράνιο, αµαύρωση 
φωτογραφικής πλάκας, εκφόρτηση 
ηλεκτροµέτρου} 
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•  1897 J. Thompson  στην Αγγλία ανακαλύπτει το ηλεκτρόνιο. Εκφράζει το 
άτοµο ως ουδέτερο, αποτελούµενο από ηλεκτρόνια µέσα σε θετικά φορτία 
(σταφιδόψωµο). 

•  1909 Geiger – Marsden  Πείραµα σκέδασης σωµατιδίων άλφα από λεπτά 
φύλλα χρυσού. Κεντρικό θετικό φορτίο µε µάζα µεγαλύτερη του χρυσού. 

 Σφαίρα που περιέχει  Ze  
θετικά  φορτία διασκορπισµένα 

Σφαίρα που περιέχει  Ze  
θετικά  φορτία σε ένα µόνο 
κεντρικό σηµείο 

4 



•  1911  E. Rutherford στην Αγγλία ερµήνευσε την εργασία των συνεργατών 
του Geiger και Marsden ως: το άτοµο αποτελείται από πολύ λεπτά 
σωµατίδια που περιέχουν ουσιαστικά όλη την µάζα του ατόµου και έχουν 
θετικό φορτίο. Οι διαστάσεις τους είναι 104 φορές µικρότερες από τις 
διαστάσεις του ατόµου. 

•  Το σκεπτικό του E. Rutherford ήταν ότι το σωµατίδιο άλφα χρησιµοποιεί 
όλη την ενέργειά του για να προσεγγίσει τον χρυσό από τον οποίο 
απωθείται λόγω δυνάµεων Coulomb. Όταν λοιπόν : 

       και αν υποτεθεί ότι  r = D       τότε:    ~ 10-12 cm 

•  Από την Χηµεία ήταν γνωστό ότι το άτοµο είναι ουδέτερο και οτι οι 
διαστάσεις του ήταν ~10-8 cm. 

          Και τα ηλεκτρόνια από πού προέρχονται? 
                  πρόβληµα των ηλεκτρονίων !!!! 
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•  1912 N. Bohr  Πρότεινε την πρώτη κβαντική θεωρία της ατοµικής δοµής 
(τα ηλεκτρόνια κινούνται σε συγκεκριµένες τροχιές - συνθήκες Bohr). Το 
µοντέλο είναι γνωστό σαν:  

                                    proton-electron model 

•  Τα προβλήµατα που προέκυψαν από το proton-electron model 
ήταν: 

1.     Φασµατοσκοπία:  π.χ. 3p1/2,3/2 → 3s1/2 µετάπτωση του Na έπρεπε 
να είναι µια γραµµή  όµως είναι 2. 

2.     Γραµµές που διαφέρουν ενεργειακά ~10-5 της κύριας µετάπτωσης. 

Αποδόθηκαν στην ύπαρξη ισοτόπων και στην στροφορµή του πυρήνα. 
Πράγµατι αν πάρουµε δυο στοιχεία µε το ίδιο Ζ και διαφορετικό Α: 

7 



  Θετικά	  φορτισμένα	  πρωτόνια	  (+)	  

  αφόρτιστα	  νετρόνια	  	  

  αρνητικά	  φορτισμένα	  ηλεκτρόνια	  (-‐)	  

Tο ΑΤΟΜΟ  

Πυρήνας	  :	  Πρωτόνια	  &	  νετρόνια	  

Ο	  πυρήνας	  είναι	  διαφορετικός	  στα	  στοιχεία	  
–	  υλικά	  και	  καθορίζεται	  από	  το	  πλήθος	  των	  
Πρωτονίων	  	  

Ατομικός	  αριθμός:	  Πλήθος	  Πρωτονίων	  
Μαζικός	   αριθμός:	   Πλήθος	   πρωτονίων	   +	  
Νετρονίων	  

1.	  Εισαγωγή	  	  
στην	  Ατομική	  δομή	  
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Ο	   αριθμός	   των	   πρωτονίων	   καθορίζει	   το	   είδος	   του	  
στοιχείου	  (π.χ.	  Οξυγόνο,	  Αζωτο,	  Υδρογόνο,	  Σίδηρος)	  

Στα αφόρτιστα άτοµα ο αριθµός των πρωτονίων είναι ίσος 
µε τον αριθµό των ηλεκτρονίων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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	  Ατομα	  με	  ΙΔΙΟ	  αριθμό	  
πρωτονίων,	  αλλά	  με	  
διαφορετικό	  αριθμό	  

νετρονίων	  

ΙΣΟΤΟΠΑ  

Ονομάζονται	   ισότοπα	   γιατί	  
καταλαμβάνουν	   την	   ίδια	   θέση	  
(τόπο)	  στον	  Περιοδικό	  πίνακα	  
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Αν δεν είχαµε ισότοπα, το :         

ενώ αν έχουµε δυο ισότοπα: 

Δηλαδή η διαφορά ΔΜ θα δίνει ένα ΔR ή δυο µεταπτώσεις µε  λ1  και  λ2.  

Όµως έχουµε στοιχεία µε ένα ισότοπο που έχουν διπλή γραµµή (Bi). 

3.          Ενώ ο κανόνας για το πυρηνικό σπίν είναι ότι: 
πυρήνες µε Α περιττό έχουν  ηµιακέραιο σπίν, Ι = 1/2, 3/2 ….    
και µε Α άρτιο ακέραιο  Ι = 0, 1, 2  ….    
υπήρχαν παραδείγµατα που το σπίν ήταν διαφορετικό π.χ. το 14Ν 
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4. Η µαγνητική ροπή του πυρήνα: Το ηλεκτρόνιο έχει µαγνητική ροπή : 

Κατ’ αναλογία µε το ηλεκτρόνιο, το πρωτόνιο, επειδή : 

Η µαγνητική ροπή του πυρήνα που µετράται πειραµατικά, είναι πολλαπλάσιο 
της  µP  και  όχι  της  µΒ. 

•  Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια µέσα στον πυρήνα παρ’ 
όλο ότι παρατηρείται εκποµπή ηλεκτρονίων κατά την βήτα διάσπαση 
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Η κυµατοµηχανική έδειξε επίσης ότι: 
Tο µήκος κύµατος σωµατιδίου κατά de Broglie είναι :    

Σύµφωνα µε την αρχή της απροσδιοριστίας:   

Αν   Δx ~ 10-12 cm   τότε  Δp=5.5.10-15  erg.sec/cm   

 Από το Δp υπολογίζεται η ενέργεια της τάξης των 100 MeV  
ενώ κατά την βήτα διάσπαση τα ηλεκτρόνια έχουν ενέργεια της τάξης 

των 1-2 MeV.  

Αυτή είναι επίσης µια επιβεβαίωση ότι τα ηλεκτρόνια δεν υπάρχουν 
στον πυρήνα.  

•  ΑΡΑ το proton - electron model είχε πρόβληµα 
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•  1930 Οι W. Bethe και  H. Becker παρατήρησαν ότι µερικά ελαφρά στοιχεία 
όπως το Be και το B όταν βοµβαρδιστούν µε σωµατίδια άλφα βγάζουν µια 
ακτινοβολία που: 

•  Είναι µεγάλης διαπερατότητας 
•  Δεν προκαλεί ιονισµό 
•  Δεν αποκλίνει στον µαγνητικό πεδίο 
•  Δεν αφήνει ίχνη στο θάλαµο νέφωσης 
•  Υπέθεσαν λοιπόν ότι είναι φωτόνια σύµφωνα µε την αντίδραση: 

•        Οι µάζες στην αντίδραση αυτή είναι: 
  9.01505+4.00387-13.00748 → 0.01144 amu x 931.4 MeV/amu = 10.7 MeV 
•  ή ακριβέστερα  10.7 + 5.3 (κινητική ενέργεια των άλφα) →16 MeV -2 MeV 

(ανάκρουση του C) =14 MeV 

•  Ήταν όµως γνωστό ότι τα φυσικά ραδιενεργά δίνουν ενέργειες µέχρι 3 
MeV το πολύ, άρα η ενέργεια των 14 MeV ήταν πολύ µεγάλη. Άρα? 
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1930-1933 Ι. Curie + F. Joliot θεωρώντας την ίδια εξίσωση περνούσαν τα 
άγνωστα σωµατίδια από παραφίνη (ή άζωτο) ελπίζοντας να δουν το φαινόµενο 
Compton. Ανίχνευαν πρωτόνια ενέργειας 5,7 MeV (ή στην περίπτωση του 
αζώτου  ανάκρουση του 14Ν µε ενέργεια 1,4 MeV). 

Με εφαρµογή των σχέσεων του φαινοµένου Compton θα έπρεπε αν το σωµατίδιο 
ήταν φωτόνιο να είχε ενέργεια 55 MeV (ή στην περίπτωση του Ν 90 MeV).  
Η διαθέσιµη όµως ενέργεια ήταν µόνο 12 MeV.  15 



1931 J. Chadwick στην Αγγλία ανακάλυψε το νετρόνιο. Tο σκεπτικό του 
ήταν το εξής:  Αν το άλλο προϊόν της αντίδρασης δεν είναι φωτόνιο αλλά 
σωµατίδιο τότε θα ισχύει η λογική των αλληλεπιδράσεων. Κατά την 
αλληλεπίδραση ενός σωµατιδίου µε κάποιο άλλο θα είναι : 

Η αρχή διατήρησης της ενέργειας δίνει: 

•  Η αρχή διατήρησης της ορµής δίνει: 
•  οπότε προκύπτει: 

•      στην σχέση είναι άγνωστο το Μ1 

M1, V M2, 0 

M1, V1 

M2, V2 
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Σχεδιάστηκαν δυο πειράµατα: το ένα σε στόχο παραφίνη (το Μ2 = Μp 
= 1, είναι πρωτόνιο) και το άλλο σε στόχο Ν (το Μ2 = ΜΝ = 14) 

 και                                   

       

Δηλαδή το προϊόν της αντίδρασης ήταν σωµατίδιο µε µάζα 1.15 φορές 
την µάζα του πρωτονίου. Φυσικά δεν είχε φορτίο. 

•  Καλύτερη εκτίµηση της µάζας του νετρονίου γίνεται µέσω της αντίδρασης : 

                                

Το ελεύθερο νετρόνιο δεν είναι σταθερό σωµατίδιο. 
Διασπάται µε   Τ1/2=10.6 min    κατά  την αντίδραση: 

Το συνδεδεµένο νετρόνιο δεν διασπάται γιατί η ενέργεια που απαιτείται για την 
διάσπαση έχει ήδη δοθεί ως ενέργεια σύνδεσης µέσα στον πυρήνα. 17 



TO ΑΤΟΜΟ ΣΗΜΕΡΑ 
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H. Yukawa στην Ιαπωνία πρότεινε ένα νέο σωµατίδιο, το µεσόνιο, για να 
εξηγήσει την δύναµη που συγκρατεί τα πρωτόνια µε τα νετρόνια. Την πρόταση 
είχε κάνει ήδη ο Heisenberg το 1933. Ο H. Yukawa όµως χρησιµοποιώντας 

την λογική των πεδίων υπολόγισε την µάζα του σωµατιδίου. 
 Πως?  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΑΖΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

Αν τεθεί το λ της τάξης του 10-13 cm δηλαδή της τάξης µεγέθους του πυρήνα, 
προκύπτει ότι  m ~ 200 me όπως αντίστοιχα το σωµατίδιο ανταλλαγής του 

ηλεκτροµαγνητικού πεδίου έχει µάζα ίση µε 0 
 (επειδή η εµβέλεια του πεδίου είναι άπειρη). 
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1937 Οι S. Neddermeyer και C. Anderson στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 
Μασαχουσέτης ανακάλυψαν το µ-µεσόνιο όµως µέχρι το 1947 που ο C. 
Powell και οι συνεργάτες του ανακάλυψαν στην Αγγλία το π-µεσόνιο που 
λανθασµένα θεωρήθηκε φορέας των πυρηνικών δυνάµεων. 

•  Το µ-µεσόνιο παρατηρήθηκε στην κοσµική ακτινοβολία, ως σωµατίδιο µε 
ιονισµό µικρότερο από το πρωτόνιο.  

•  Η µάζα του ήταν µικρότερη του πρωτονίου όµως µεγαλύτερη από του 
ηλεκτρονίου.  

•  Θεωρήθηκε για µεγάλο διάστηµα φορέας των πυρηνικών δυνάµεων παρ’ 
όλο που από τις παρατηρήσεις της κοσµικής ακτινοβολίας φάνηκε να 
διασχίζει την ατµόσφαιρα χωρίς να αλληλεπιδρά και άρα δεν µπορεί να ήταν 
φορέας των πυρηνικών δυνάµεων (ισχυρή αλληλεπίδραση) 

20 



Τα µ-µεσόνια είναι ασταθή σωµάτια και παρατηρούνται από το εκπεµπόµενο 
ηλεκτρόνιο κοντά στο τέλος της διαδροµής τους. 

Ο χρόνος ηµιζωής της αυθόρµητης διάσπασής τους είναι  2.2.10-6 sec. 
Το σχήµα της διάσπασής τους είναι:     

Έχουν σπιν 1/2 και τα συνδεδεµένα αντινετρίνο παρ’ όλο που µοιάζουν είναι 
διαφορετικά.  

Τα ν έχουν µάζα ~0.    

Από την Ατοµική Φυσική είναι γνωστή η αρπαγή των µ-µεσονίων και ο 
σχηµατισµός µεσονικών ατόµων. Η ενεργός διατοµή της αρπαγής είναι 
ανάλογη του Ζ4 και γίνεται κατά την αντίδραση: 
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1947 Οι Lattes, Occhialini και Powell εκθέτοντας πυρηνικά 
γαλακτώµατα σε µεγάλα ύψη για την µελέτη της κοσµικής ακτινοβολίας 
παρατήρησαν ίχνη του τύπου: 

π 

m>100me 

µ 

0.5 mm 
m>me 

e 

To τελευταίο 
σταµατά χωρίς 
περαιτέρω 
διάσπαση 

Κατέληξαν  στο ότι κάποιο βαρύτερο σωµατίδιο διασπάται σε ελαφρύτερο και αυτό 
σε ηλεκτρόνιο. Το βαρύτερο ήταν το πιόνιο και η µάζα του λογαριάστηκε σε  273 me 
~139 MeV.  
Το εκπεµπόµενο µιόνιο έχει πάντα ενέργεια 4.2 MeV. 
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Σήµερα γνωρίζουµε οτι: 
      π±   µε  273 me ~139 MeV     και       Τ1/2 = 10-8 sec 

και το                 πο    µε  264 me ~135 MeV     και        Τ1/2 = 10-16 sec 

Το πο βρέθηκε το 1950 στο ΜΙΤ και διασπάται σε δυο φωτόνια 

Τα π± διασπώνται σε :  
•  Τα πιόνια παράγονται και στο εργαστήριο µε αντιδράσεις του τύπου: 
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
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Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η πυκνότητα στο πυρήνα είναι σταθερή και 
ανεξάρτητη του Α. Διότι αν θεωρηθεί σφαιρικός: 

Σε µια πρώτη προσέγγιση ορίζεται ως πυρηνική ακτίνα το: 

Το Ro είναι σταθερά αναλογίας που προσδιορίζεται από το πείραµα. Έτσι το Ro 
κυµαίνεται από 1.0 έως 4.5 10-13 cm. 

(10-13 cm = 1 fermi προς τιµήν του Enrico Fermi). 

•  Ένα παράδειγµα: 
Η ακτίνα του 27Αl είναι R = 1.2.10-13 cm x 271/3 = 3.6 10-13 cm  
Η ακτίνα του 226Ra είναι R = 1.2.10-13 cm x 2261/3 = 7.2 10-13 cm 

Δηλαδή πυρήνας δεκαπλάσιος σε αριθµό νουκλεονίων είναι µόνο 
διπλάσιος σε διαστάσεις. 
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•  Τα πειράµατα εύρεσης των διαστάσεων του πυρήνα αναφέρονται ή σε 
πειράµατα προσδιορισµού των δυνάµεων του πεδίου (βασικά δυνάµεων 
Coulomb γιατί οι πυρηνικές είναι µικρής εµβέλειας). 

•  Τέτοια πειράµατα είναι πειράµατα σκέδασης θετικά φορτισµένων 
σωµατιδίων + σκέδαση νετρονίων. 

•  ή σε πειράµατα εύρεσης του πυρηνικού φορτίου και της κατανοµής του 
µέσα στον πυρήνα 

•  Τέτοια πειράµατα γίνονται µε σκέδαση ελαφρών, αρνητικά φορτισµένων 
σωµατιδίων π.χ. ηλεκτρονίων. Επίσης ένα πολύ καλό πείραµα διερεύνησης 
του φορτίου του πυρήνα είναι το πείραµα των µεσονικών ατόµων. 

πειράµατα εύρεσης των διαστάσεων του πυρήνα 
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 Πείραµα σκέδασης σωµατιδίων άλφα  

Σωµατίδια άλφα αλληλεπιδρούν µε πυρήνα-στόχο  π.χ. χρυσό. Σε χαµηλές 

ενέργειες, όπως στο πείραµα Rutherford η σκέδαση είναι ελαστική και το πεδίο 

που αντιµετωπίζει το σωµατίδιο άλφα είναι το απωστικό πεδίο Coulomb.  
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Όπως έχει αποδειχθεί η διαφορική ενεργός διατοµή καταλήγει στην γνωστή 
σχέση: 

. 

Αυτή θα είναι και µια εκτίµηση της διάστασης του πυρήνα.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί, όπως θα φανεί παρακάτω, ότι όταν το πείραµα γίνεται σε 
µεγαλύτερες ενέργειες σωµατιδίων η απόσταση της κοντινότερης προσέγγισης rm 
βρίσκεται µικρότερη και η εκτίµηση των διαστάσεων του πυρήνα πλησιάζει 
περισσότερο την πραγµατική ακτίνα. 

Η τροχιά που θα διαγράψει το σωµατίδιο άλφα θα περιγράφεται από την σχέση: 

Για θ=180ο η απόσταση r λαµβάνει την ελάχιστη τιµή της, η οποία και ισούται µε:  

φ=(π-θ)/2  
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•  Όσο µεγαλώνει η ενέργεια των σωµατιδίων άλφα, θα 
παρουσιάζεται η παραπάνω εικόνα. 
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Παρατηρείται ότι η ενεργός διατοµή είναι µικρότερη από αυτή που υπολογίζεται 
µέσω της σχέσης Rutherford. Όσο η ενέργεια των σωµατιδίων αυξάνει τόσο η 
ενεργός διατοµή ελαττώνεται. Πειραµατικά λαµβάνονται οι καµπύλες του παρακάτω 
σχήµατος: 
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Η ελάττωση αυτή ερµηνεύεται ως εξής: Όσο αυξάνει η ενέργεια των 
σωµατιδίων τόσο πλησιάζουν τον πυρήνα υπερνικώντας την άπωση Coulomb. 
Αρχίζουν να επενεργούν οι δυνάµεις του πεδίου των πυρηνικών δυνάµεων οι 
οποίες είναι ελκτικές. 

Το πρώτο τµήµα των καµπυλών, στις µικρές ενέργειες αναφέρονται στην άπωση 
Coulomb, ενώ το δεύτερο τµήµα στην επίδραση των πυρηνικών δυνάµεων. 

 Έχει βρεθεί πειραµατικά ότι η αλλαγή στην κλίση της καµπύλης γίνεται στα 
περίπου 26 MeV, για όλους τους πυρήνες (µε εξαίρεση τους πολύ ελαφρείς 
πυρήνες).  

Η ενέργεια Εο, καλείται κρίσιµη ενέργεια και χρησιµοποιείται στην εύρεση των 
διαστάσεων του πυρήνα. Από πειραµατικά δεδοµένα σε διάφορους στόχους 
(κοίτα σχήµα ) προσδιορίζεται Ro=1.41 fm 
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Από πειραµατικά δεδοµένα σε διάφορους στόχους προσδιορίζεται το Ro ισο µε                       
Ro=1.41 fm 
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Ένα άλλο συµπέρασµα που προκύπτει από τα πειραµατικά δεδοµένα είναι η µορφή 
του δυναµικού του πυρήνα.  Στο κέντρο µέχρι την απόσταση R είναι ελκτικό 
(πυρηνικές δυνάµεις) και στην συνέχεια απωστικό (δυνάµεις Coulomb).  

Aν η ταχύτητα του σωµατιδίου άλφα είναι v όταν το 
σωµατίδιο βρίσκεται πολύ µακριά από τον πυρήνα η 
κινητική του ενέργεια θα είναι:    

Όταν το σωµατίδιο επηρεάζεται από τις δυνάµεις 
Coulomb λόγω του φορτίου του πυρήνα: 

η κινητική ενέργεια του σωµατιδίου θα ελαττωθεί και 
θα γίνει: 

Σύµφωνα µε την διατήρηση της ενέργειας θα είναι 
τώρα: 
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Επειδή το σωµατίδιο κινείται σε πεδίο κεντρικών δυνάµεων και  όπως γνωρίζουµε 
ισχύει η διατήρηση της στροφορµής: 

Η πλησιέστερη απόσταση του σωµατιδίου άλφα είναι η r=rm. Στην απόσταση αυτή 
η ακτινική ταχύτητα µηδενίζεται και παραµένει µόνο η εφαπτοµενική. Τότε: 

και η εξίσωση της ενέργειας θα γίνει : 

η λόγω των προηγουµένων εξισώσεων: 

Ο πρώτος όρος της εξίσωσης αντιστοιχεί στην ενέργεια περιστροφής και ο 
δεύτερος στην δυναµική ενέργεια στην πλησιέστερη απόσταση προσέγγισης του 
πυρήνα. 
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  Το πείραµα σκέδασης ταχέων νετρονίων  
•  Τα νετρόνια αποτελούν χρήσιµο εργαλείο στην λήψη πληροφοριών 
σχετικά µε την δοµή του πυρήνα. 

•  Επειδή, τα νετρόνια δεν έχουν φορτίο δεν αλληλεπιδρούν µε τα 
ηλεκτρόνια µέσω δυνάµεων Coulomb. 

•  Όµως καθώς πλησιάζουν την επιφάνεια του πυρήνα, τα νετρόνια 
αλληλεπιδρούν µε τον πυρήνα µε πυρηνικές δυνάµεις. 

•  Έτσι η ακτίνα του πυρήνα που εκτιµάται µε την µέθοδο σκέδασης 
των νετρονίων αναφέρεται στην έκταση των πυρηνικών δυνάµεων. 

Έστω η σκέδαση ταχέων νετρονίων από λεπτό 
φύλλο στόχου.  

Εάν R είναι η ακτίνα του σκεδαστή - πυρήνα και rn η 
ακτίνα του νετρονίου, και αν το νετρόνιο έρχεται ως 
την απόσταση (R + rn) από το κέντρο του πυρήνα,  

το νετρόνιο ή θα απορροφηθεί ή θα σκεδαστεί από 
το πυρηνικό δυναµικό.  35 



Αυτό συµβαίνει για νετρόνια υψηλών ενεργειών της τάξης των 15-20 MeV (γιατί 
το κατά de Broglie µήκος κύµατος είναι της τάξης µεγέθους των διαστάσεων 

του πυρήνα) 

Η ενεργός διατοµή αντιστοιχεί στο γεωµετρικό 
µέγεθος περίπου: 

Έτσι από µετρήσεις της εξασθένησης της δέσµης των νετρονίων είναι δυνατόν να 
υπολογιστεί η ενεργός διατοµή της αλληλεπίδρασης.  

η  περίπου   ίσο µε 2πR2  

από το οπτικό µοντέλο 

Όπως φαίνεται από το σχήµα το Ro 
υπολογίζεται µε την µέθοδο της σκέδασης 
των νετρονίων  σε  Ro = 1,37 fm αντι του 
1.47 που δίνει ησκέδαση των σωµατιδίων 
άλφα 

36 



Το πείραµα της Σκέδασης των ηλεκτρονίων 

Στην σκέδαση ηλεκτρονίων δεν υπάρχει ελκτική πυρηνική δύναµη  όµως η 
δύναµη  Coulomb  είναι ελκτική. Η σκέδαση µπορεί να αναδείξει 
λεπτοµέρειες της κατανοµής του φορτίου γιατί το κατά  de  Βroglie  µήκος 
κύµατος των ηλεκτρονίων είναι µικρότερο των διαστάσεων του πυρήνα. 
Ένα ηλεκτρόνιο ενέργειας ≈ 200 MeV   θεωρείται κατάλληλο γιατί έχει: 

και επειδή        →
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•  Το ηλεκτρόνιο θεωρείται σωµατίδιο 
χωρίς εσωτερική δοµή και 
συµπεριφέρεται σαν σηµειακό φορτίο. 
Άρα το φαινόµενο του περιορισµένου 
µεγέθους του πυρήνα φαίνεται άµεσα 
από την µείωση της σκέδασης σε 
δεδοµένη γωνία σκέδασης. Πειραµατικά 
δεδοµένα σκέδασης ηλεκτρονίου 

φαίνονται στο σχήµα.  

Σκέδαση ηλεκτρονίων σε  Au. 

Στον κατακόρυφο άξονα δίνεται η 
διαφορική ενεργός διατοµή της 
σκέδασης σαν συνάρτηση της γωνίας 
σκέδασης (στον οριζόντιο άξονα).  
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Από παρόµοια πειράµατα προκύπτει η κατανοµή του φορτίου του πυρήνα ρ(r).   
Φαίνεται να υπάρχει  οµοιογένεια του  φορτίου στο κέντρο του πυρήνα και 
φλοιού στην περιφέρεια. 

Το f2 είναι το πλάτος του κύµατος (που αντιστοιχεί στο ηλεκτρόνιο δεδοµένης 
ενέργειας. Το  f εξαρτάται από την ενέργεια των ηλεκτρονίων και την 
κατανοµή του φορτίου, (+....). 

Για σηµειακό φορτίο  

Για σηµειακό φορτίο  για   x=0  

και  για   x>0 
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Η καλύτερη περιγραφή - προσέγγιση της πυκνότητας του φορτίου του πυρήνα 
είναι η συνάρτηση Fermi που δίνεται από την εξίσωση: 

Κατανοµή του φορτίου του 
πυρήνα συνάρτηση ρΦ (r)  
Στο άνω τµήµα του 
σχήµατος δίνεται το 
δυναµικό που παράγεται 
από την κατανοµή του 
φορτίου. 

Το ρο είναι η τιµή της πυκνότητας 
του φορτίου στο κέντρο του 
πυρήνα  Το R1/2 είναι η 
απόσταση για την οποία ρ=ρο/2.  
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Το α είναι η παράµετρος του επιφανειακού πάχους (φλοιού). Το επιφανειακό 
πάχος  α είναι η ακτινική απόσταση µεταξύ 90% και 10% της κεντρικής 
πυκνότητας. Αυτό είναι περίπου 2.5 fm για όλους τους πυρήνες. 

Η µέση τιµή του τετραγώνου της ακτίνας ορίζεται από την σχέση: 

όπου το ρΦ (r) είναι η κατανοµή του φορτίου (ας πούµε του Fermi).   

Ισχύει ότι: 
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Η µέση τιµή του τετραγώνου της ακτίνας της κατανοµής του φορτίου 
µπορεί να βρεθεί και µε άλλες µεθόδους όπως α) η µετατόπιση της 
ενέργειας των γραµµών των µιονικών ατόµων και β) η οπτική µετατόπιση 
και µετατόπιση των ακτίνων Χ των ισοτόπων .  

                                R1/2 = 1.1 A1/3 fm 
                  Rc = 1.2 (-1.3) A1/3 fm 

Τα αποτελέσµατα αυτών των µεθόδων συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της 
σκέδασης των ηλεκτρονίων. Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα των διαφόρων 
πειραµάτων και θεωρώντας σφαιρικό πυρήνα προκύπτει ότι: 

Για ευρεία περιοχή πυρήνων µε Α>20 υπάρχει εξάρτηση της ακτίνας από το 
Α1/3.  
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