
 Σημαντικό:

•Οι	διαφάνειες	που	ακολουθούν	αποτελούν	
συμπληρωματικό	υλικό	-ΚΑΙ	ΜΟΝΟ-	των	διαλέξεων	
της	Παρασκευής	(Θ.	Μερτζιμέκης)	και	ως	τέτοιες	
πρέπει	να	λαμβάνονται.	

•Σε	περίπτωση	προβλήματος	επικοινωνήστε	με	το	
διδάσκοντα
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ  Ι

Θεόδωρος Μερτζιμέκης 

mertzimekis.gr 
@tmertzi



Πληροφορίες

•http://eclass.uoa.gr/courses/PHYS136/	

•Ωρες	γραφείου	

•Δευτέρα	13.00-14.00	

•Παρασκευή	12.00-13.00	

• tmertzi@phys.uoa.gr
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Γενικό Πλαίσιο

•Υποατομικό	επίπεδο	

•Διαστάσεις	σύμφωνες	με	Κβαντομηχανική	

•Ταχύτητες	(ενέργειες)		≈	0.1-0.2	c	

•Πώς	το	ξέρουμε	—>	πείραμα	

•Κλασσική	προσέγγιση	—>	ικανοποιητική
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Κβαντομηχανικό πρόβλημα

•το	πρόβλημα	είναι	KβΜηχ	ΠΟΛΛΩΝ	ΣΩΜΑΤΩΝ	

•υπάρχουν	Α	σωμάτια	στον	πυρήνα,	το	καθένα	με	
τους	δικούς	του	βαθμούς	ελευθερίας	

•ΒΑΣΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΟ:	σπιν-στατιστική	

•Φερμιόνια	

•Μποζόνια
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Δυναμικό & Σχετικότητα

•το	δυναμικό	είναι	μια	έννοια	ασύμβατη	με	τη	
σχετικότητα	

•απαιτείται	χρονοεξάρτηση	από	τη	Θ.Σχετ.,	η	οποία	
δεν	περιλαμβάνεται	μέσα	στο	δυναμικό	

•V	=	V(x,y,z,s,τ,	…)	

•Το	δυναμικό	είναι	το	ΣΤΑΤΙΚΟ	ΟΡΙΟ
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Συνολικά

•Αν	βρεθεί	το	δυναμικό	τότε	έχω	μια	αυστηρά	
καθορισμένη	χαμιλτονιανή	

•Με	αυτήν	μπορεί	να	λυθεί	(εύκολα	ή	δύσκολα)	το	
συνολικό	κβαντομηχανικό	πρόβλημα	και	να	
υπολογιστούν	ιδιοσυναρτήσεις	και	ιδιοκαταστάσεις	

•Ερώτημα:	πόσο	απαραίτητη	είναι	η	Σχετικότητα;
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Συνιστώσες

•Αν	η	Σχετικότητα	αγνοηθεί	τότε	το	δυναμικό	
αποτελείται	από	αθροιζόμενες	συνιστώσες	

•π.χ.	με	θεωρία	διαταραχών	το	αναπτύσσω	ως	προς	
την	ισχύ	της	κάθε	αλληλεπίδρασης	που	συμμετέχει	

•Παίζουν	ρόλο	οι	αλληλοσυσχετίσεις	των	
σωματιδίων,	δλδ.	πώς	αλληλεπιδρούν	μεταξύ	τους
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Μετρήσεις

•Κατά	τη	μέτρηση	του	δυναμικού	δεν	έχω	την	άμεση	
ευχέρεια	να	μετρήσω	κάθε	συνιστώσα	ξεχωριστά	

•Μετράμε	το	συνολικό	δυναμικό	(??)	

•ΠΩΣ	ξεχωρίζουμε	τις	συνιστώσες;	

•Βασικό	μετρούμενο	μέγεθος	η	ενέργεια,	ΟΧΙ	η	
κυματοσυνάρτηση,	όχι	το	δυναμικό
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Η περίπτωση του ατόμου
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Η περίπτωση του πυρήνα
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Ο πυρήνας
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•Σε	αντίθεση	με	το	άτομο,	όπου	η	αλληλεπίδραση	
μεταξύ	των	σωμάτων	είναι	γνωστή,	ο	πυρήνας	
παρουσιάζει	πολλά	προβλήματα	

•Ηδη	η	πυρηνική	αλληλεπίδραση	δεν	έχει	κεντρική	
μορφή	και	δεν	είναι	ιδιαίτερα	γνωστή	σε	όλες	της	
τις	πτυχές	

•Παρ’ολ’αυτά,	υπάρχουν	ιδιαίτερα	πετυχημένες	
περιγραφές	από	πρότυπα



Σύστημα δύο νουκλεονίων
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•Στην	πιο	απλή	μορφή,	η	πυρηνική	αλληλεπίδραση	
μπορεί	να	μελετηθεί	ανάμεσα	σε	δύο	νουκλεόνια	

•Το	μόνο	σύστημα	που	είναι	δέσμιο	είναι	η	βασική	
στάθμη	του	δευτερίου	(σύστημα	p-n,	2H)	

•Εναλλακτική	πηγή	άντλησης	πληροφοριών	είναι	ή	
σκέδαση	NN



Δευτέριο 2D
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•Το	δευτέριο	είναι	το	ισότοπο	του	υδρογόνου	που	
διαθέτει	ζεύγος	πρωτονίου-νετρονίου.	Ανακαλύφθηκε	
το	1932	από	τον	Urey	(Nobel	’34)		

•Για	τη	μελέτη	του,	πρέπει	να	αλληλεπιδράσω	με	
κάποιο	τρόπο,	συνήθως	ρίχνοντας	ακτινοβολία	
κάποιας	ενέργειας	

•Σε	μεγάλες	ενέργειες	είναι	σίγουρο	ότι	δε	θα	δω	μόνο	
τη	βασική	στάθμη	p-n,	αλλά	και	ρεύματα	ανταλλαγής,	
διεγερμένες	καταστάσεις,	διαμορφώσεις	quarks	κ.ά.



Βασικές Ιδιότητες 2D
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•Ενέργεια	δέσμευσης	ΒΕ	=	2.224575(9)	MeV	

•Σε	σύγκριση	με	τη	μέση	ενέργεια	σύνδεσης	8	MeV/u	είναι	
πολύ	μικρότερη	—>	χαλαρή	σύνδεση	

•Ομοτιμία	κυματοσυνάρτησης:	ΘΕΤΙΚΗ	

•Ολικό	σπιν:	J=1	

•Μέση	τετραγωνική	ακτίνα	<r2>½=1.971	(6)	fm

IAEA 
LiveChart



Βασικές Ιδιότητες 2D
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•	μ	=	0.857438230(24)	μN	

•Q	=	0.2860(15)	fm2	

• 	Ασυμπτωτικός	συντελεστής	της	κατάστασης	S,	
As	=	0.8781(44)	

•Ασυμπτωτικός	λόγος	n=0.0256(4)



Αντιδράσεις με 2D
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•Σύλληψη	νετρονίου		

• n	+	p	—>	D	+	γ		

•Φωτοδιάσπαση:	

• γ	+	D	—>		n	+	p	

•Υπάρχουν	επίσης	αντιδράσεις	του	δευτερίου	με	άλλα	
ισότοπα	πχ.	

• κύκλος	dd	στον	ήλιο	

• (d,p)



Τετραγωνικό πηγάδι δυναμικού
in Bertulani



Κυματοσυνάρτηση 2D
in Krane

•Ομαλή	σύνδεση	των	τμημάτων	της	κυματοσυνάρτησης	
εντός	κι	εκτός	του	πυρήνα	

•Δεν	παρουσιάζονται	άλλες	στάθμες	(δεν	υπάρχουν	“δεσμοί”	
στην	κυματοσυνάρτηση	εντός	του	πυρήνα)



in Bertulani

Γραφική επίλυση της Kcot(Kr)=-k



Θεματολογία εργασιών



Είδη Σκέδασης
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•Ελαστική	σκέδαση	από	δυναμικό	

•Συνήθως	η	πιο	“απλή”	περίπτωση	

•Ανελαστική	σκέδαση



Μεγέθη που ενδιαφέρουν
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•Σε	ΜΗ	πολωμένες	δέσμες	

• γωνία	σκέδασης,	θs	

•Διαφορική	ενεργός	διατομή,	dσ/dΩ	

•Ολική	ενεργός	διατομή,	σ	

•Πόλωση	P



Παραδοχές
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•Δέσμη:	

•σωματίδια	χωρίς	σπιν	

•μονοχρωματική	δέσμη	μικρή	και	σταθερή	

•πυκνότητα	δέσμης	

•διάμετρος	δέσμης,	D	

•D	<<	r	(tgt-det)	αλλά	και		D	>>	ro	(δυναμικού)



Παραδοχές
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•Στόχος:	

•σωματίδια	χωρίς	σπιν	

•λεπτός	στόχος,	χωρίς	πολλαπλές	σκεδάσεις	

•Για	ελαστική	σκέδαση	το	V(r)	είναι	πραγματικό.	
Για	όλες	τις	υπόλοιπες	είναι	μιγαδικό



Σκέδαση από V(r)



Διαφορική ενεργός διατομή



Ανάλυση φάσεων (κλασσική εικόνα)



Γωνιακή κατανομή δ0=30º,δ1=3º



Μίνι ανακεφαλαίωση
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•Σκέδαση	ΝΝ	

•Αρχικά	αφήνουμε	εκτός	τη	σκέδαση	pp	και	
αγνοούμε	το	σπιν	των	σωματιδίων	

•Μετά	τη	σκέδαση	μπορεί	κάποιος	να	υποθέσει	
ότι	υπάρχει	σύνθεση	ενός	τελικού	κύματος,	το	
οποίο	είναι	το	άθροισμα	ενός	επιπέδου	κύματος	
κι	ενός	σφαιρικού	με	διαφορά	φάσης	

•Το	κανάλι	εξόδου	αναλύεται	με	τη	μέθοδο	των	
επιμέρους	κυμάτων



Μίνι ανακεφαλαίωση
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•Ενδιαφέρουν	οι	ασυμπτωτικές	λύσεις

Ψ ∼ eikz + f(θ)
ei⃗k·⃗r

r

•Η	διαφορική	ενεργός	διατομή	ορίζεται	ως

dσ
dΩ

=
dN/dΩ
nΦ

•Ν	:	καταμετρούμενα	σωματιδία	ανά	dΩ	στη	μονάδα	του	χρόνου	

•n	:	κέντρα	σκέδασης	

•Φ	:	ροή	δέσμης	=	σωμάτια	/	(επιφάνεια	x	Δt)



Μίνι ανακεφαλαίωση
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•Η	διαφορική	ενεργός	διατομή	γράφεται	τελικά

•Η	ολική	ενεργός	διατομή	υπολογίζεται	ως

dσ
dΩ

= |f (θ)|2

σ =

�
dσ
dΩ

dΩ = 2π
� +1

�1
|f (θ)|2 d(cos θ)



Μίνι ανακεφαλαίωση
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•Σκέδαση	από	κεντρικό	δυναμικό	(πχ.	n-p)	

•Ανάπτυξη	σε	επιμέρους	κύματα	(partial	waves)	

•Το	δυναμικό	μπορεί	να	θεωρηθεί	μια	διαταραχή	Sl(k)	
με	τελική	ασυμπτωτική	λύση	

•Υπεισέρχονται	διαφορές	φάσεις	δl	που	εξαρτώνται	
αποκλειστικά	από	τη	σχετική	τροχιακή	στροφορμή	l

Sl(k) = eiδl



Μίνι ανακεφαλαίωση
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•Η	ολική	ενεργός	διατομής	υπολογίζεται	ως

σ =
4π
k2

��

l=0

(2l + 1) sin2 δl

•Οπτικό	θεώρημα:

σ =
4π
k

Im f(0)



Μίνι ανακεφαλαίωση
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•Σε	μεγάλες	ενέργειες	Ε	≥	20	MeV	μπορώ	να	έχω	
συνεισφορά	από	l=1	(p	wave)	

•Αποδεικνύεται	ότι
dσ
dΩ

� A + B cos θ + C cos2 θ

•Δηλ.	η	ανάμειξη	των	s,p	επιμέρους	κυμάτων	αντιστοιχεί	
σε	ύπαρξη	γωνιακής	κατανομής	

•Ολική	ενεργός	διατομή

σ =
4π
k2

�
sin2 δ0 + 3 sin2 δ1

�



Μήκος σκέδασης
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 σ n-p



Σκέδαση p-p
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•Διαφορές	με	σκέδαση	n-p	

1. Υπάρχει	απωστικό	δυναμικό	Coulomb	(άπειρη	
εμβέλεια).	Η	διαφορική	ενεργός	διατομής	
(Rutherford)	αποκλίνει	για	μικρές	γωνίες	και	
απειρίζεται	η	ολική	σ	

2. Η	αρχή	Pauli	αναγκάζει	να	υπάρχει	μόνο	s-wave	
(χωρική	συμ/κή,	σπιν	αντισυμ/κη)



Σκέδαση p-p
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3. Κβαντικό	φαινόμενο:	υπάρχουν	όροι	ανάμειξης	για	
τις	φάσεις	θ,	π-θ	στη	ενεργό	διατομή	

4. Υπάρχει	ανεξάρτητα	πυρηνικός	και	Η/Μ	όρος	στη	
σκέδαση,	αλλά	στην	ενεργό	διατομή	υπάρχουν	και	
όροι	ανάμειξής	τους



Σκέδαση p-p
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total

Coulomb

nuclear

δ0=50.952º 
E=3.037 MeV



Σκέδαση p-p



Άσκηση #01
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•Δέσμη	νετρονίων	100	keV	χάνει	το	50%	της	αρχικής	της	
έντασης	περνώντας	μέσα	από	10	g	cm-2.	Ποια	είναι	η	
μεταβολή	φάσης	για	το	s-wave;



Άσκηση #02
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•Στο	δευτέριο	να	βρεθεί	η	απόσταση	(rms)	μεταξύ	
πρωτονίου	και	νετρονίου	με	χρήση	της	
κανονικοποιημένης	κυματοσυνάρτησης	βασικής	στάθμης:

•όπου	(1/α)	=	4.3	fm

Ψ =
1
r

�
α
2π

e�αr



Άσκηση #03
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•Σε	ποια	ενέργεια	νετρονίου	το	p-wave	γίνεται	
σημαντικό	κατά	τη	σκέδαση	n-p;



Άσκηση #04
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•Να	δείξετε	ότι	για	κάποια	δεδομένη	ενέργεια	τα	p-
waves	έχουν	μεγαλύτερη	επίδραση	στη	διαφορική	
ενεργό	διατομή	από	όση	στην	ολική	σ



Άσκηση #05
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•Νετρόνια	ενέργειας	1	MeV	σκεδάζονται	από	στόχο.	Η	
τελική	γωνιακή	κατανομή	στο	κέντρο	μάζας	είναι	
ισότροπη,	ενώ	η	ολική	ενεργός	διατομή	βρίσκεται	να	
είναι	10-25	cm-2.	Να	υπολογιστεί	η	μετατόπιση	φάσης	
για	l=0	(s-wave)



Άσκηση #06
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•Η	ανάλυση	σκεδαζομένων	σωματιδίων	μάζας	m	&	
ενέργειας		Ε	από	σταθερό	κέντρο	σκέδασης	με	
“εμβέλεια”	α	έδωσε:

δl = sin�1

�
(iαk)l�

(2l + 1)(l!)

�

•Να	δειχθεί	ότι	η	ολική	ενεργός	διατομή	σε	δεδομένη	
ενέργεια	δίνεται	προσεγγιστικά	από	τη	σχέση

σ =
2π�2

mE
exp

�
�2mEα2

�2

�



Άσκηση #07
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•Για	δυναμικό	σκληρής	σφαίρας	από	το	οποίο	η	
σκέδαση	d-wave	μπορεί	να	αγνοηθεί	τελείως,	να	
δειχθούν	ότι:

σ(θ) = α2
�
1 � (kα2)

3
+ 2(kα)2 cos θ + . . .

�

σ = 4π
�
1 � (kα)2

3

�



Δυναμικό ΝΝ
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•Από	όλες	τις	προηγούμενες	θεωρήσεις	αντλούμε	
πληροφορίες	για	το	δυναμικό	ανάμεσα	στα	νουκλεόνια	

•Φαινομενολογική	προσέγγιση	

•Εντοπισμένα	Δυναμικά	

•Μη	εντοπισμένα	Δυναμικά	

•Δυναμικά	ανταλλαγής	μεσονίων



Ισοσπίν
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•Αρχικά	θεωρούμε	ότι	πρωτόνια	και	νετρόνια	δε	
διαφέρουν,	άρα	η	πυρηνική	αλληλεπίδραση	
χαρακτηρίζεται	από	ανεξαρτησία	φορτίου	

•Ο	τελεστής	του	ισοσπίν	(ισοτοπικό	σπιν)	είναι	αυτός	που	
περιγράφει	την	ανεξαρτησία	φορτίου	ενοποιώντας	τα	
πρωτόνια/νετρόνια	ως	“προβολές”	του	νουκλεονίου	

•Η	συνολική	κυματοσυνάρτηση	αποτελείται	από	τη	
χωρική	συνιστώσα,	τη	συνιστώσα	του	σπιν	και	τη	
συνιστώσα	του	ισοσπίν



Καταστάσεις
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φttz



Καταστάσεις
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Μη εντοπισμένα δυναμικά
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•V(1,2)		=	V(rj	,	pj	,	σj	,	τj	,	j=1,2)	

•Οι	συμμετρίες	της	Χαμιλτονιανής	επηρεάζουν	τη	γενική	
μορφή	του	δυναμικού	

•αναλλοίωτη	στη	μετατόπιση,	στροφές,	
μετασχηματισμούς	Γαλιλαίου	

•αναλλοίωτη	σε	ανταλλαγή	σωματιδίων	(Pauli)	

• V(1,2)		=	V(2,1)



Φάσματα διάσπασης β
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Φάσμα διάσπασης 210Bi
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Φάσμα διάσπασης 210Bi
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Άσκηση #08

59

Να	χαρακτηρισθούν	οι	παρακάτω	διασπάσεις	

3H		—>	3He	+	e-	+	νe	

14O	—>	14N*	+	e+	+	νe	

13B	—>	13C	+	e-	+	νe



Άσκηση #09
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Θεωρούμε	τις	επιτρεπτές	διασπάσεις	β	στις	οποίες	
παρατηρείται	μεγάλη	έκλυση	ενέργειας	Εο.	Αν	
αγνοηθεί	το	φαινόμενο	Coulomb	όπως	και	οι	μάζες	
των	λεπτονίων,	ΝΔΟ:	

α)		τ	~	Εο-5	

β)	<Εe>	≈	Eo/2



Άσκηση #10
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Να	βρεθεί	το	ανηγμένο	στοιχείο	πίνακα	για	μια	
ηλεκτρική	μετάπτωση	Ε1	με	γνωστό	τ	και	Εγ=0.32	MeV	
στο	11Be	



Άσκηση #11
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Να	βρεθεί	το	πλάτος	Γ	για	τη	μετάβαση	1/2-		—>	3/2-
στάθμης	2.13	MeV	στο	11Β,	θεωρώντας	ότι	είναι	
σωματιδιακή	μετάβαση



Άσκηση #12
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Διεγερμένη	στάθμη	με	σπίν/ομοτιμία	6+	σε	ενέργεια	
109	keV	και	τ=180	a	αποδιεγείρεται	με	διάσπαση	γ	στη	
βασική	στάθμη		(1+)	του	108Ag,	η	οποία	
αποδιεγείρεται	με	τη	σειρά	της	μέσω	διάσπαση	β-	και	
τ=3.4	m.	Εξηγήστε	πώς	είναι	δυνατό	η	ισομερής	
στάθμη	να	είναι	πιο	σταθερή	από	τη	βασική.



Άσκηση #13
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Αν	η	Q-value	της	αντίδρασης	(p,n)	σε	τρίτιο	είναι	ίση	με	
-0.7637	MeV	και	Emax	είναι	η	μέγιστη	ενέργεια	της	β-
διάσπασης	του	τριτίου,	να	υπολογιστεί	η	Emax	
δεδομένου	ότι	η	διαφορά	μάζας	μεταξύ	νετρονίου	και	
ατόμου	του	υδρογόνου	είναι	0.78	MeV



Άσκηση #14
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Σε	πείραμα	σκέδασης,	στόχος	Al	10	μm	βομβαρδίζεται	από	
δέσμη	3•1012	σωμάτια/s.	Η	διαφορική	ενεργός	διατομή	δίνεται	
από	τον	τύπο	

dσ/dΩ	=	Α	+	Β	cos2θ								με	Α,Β	σταθερές	

Οταν	τοποθετηθεί	ανιχνευτής	διαστάσεων	0.1	x	0.1	m2	σε	
απόσταση	5	m	από	το	στόχο	καταμετρούνται	κατά	μέσο	όρο	
20	σωμ/s	στις	30°	και	15.75	σωμ/s	στις	60°.	

Να	βρεθούν	τα	Α,Β	όταν	για	το	Al,	Α=27	και	ρ=2.7	g/cm3



Άσκηση #15
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Βρείτε	την	Q-value	της	αντίδρασης	

30Si	+	d	—>	31Si	+	p	+	Q	

όταν	ξέρετε	ότι	

30Si	+	d	—>	31P	+	n	+	5.10	MeV	

31Si	—>	31P	+	e-	+	1.51	MeV	

n	—>	p	+	e-	+	0.78	MeV



Άσκηση #16
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Η	διάσπαση	β-	του	66Cu	πραγματοποιείται	στο	80%	
των	περιπτώσεων	προς	διεγερμένη	στάθμη	του	
θυγατρικού	πυρήνα	με	εκπομπή	ηλεκτρονίου	
μέγιστης	ενέργειας	1.6	MeV.	Να	βρεθεί	η	ενέργεια	
της	διεγερμένης	στάθμης


