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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Α' ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Το παρόν βοήθημα φασματοσκοπίας προέκυψε από τις ανάγκες των φοιτητών του 

Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ένα 

διδακτικό βοήθημα διά το μάθημα της φασματοσκοπίας, το οποίο διδάσκεται από τον 

Τομέα Φυσικοχημείας του Τμήματος Χημείας, χωρίς όμως να υπάρχει βιβλίο 

φασματοσκοπίας εις την ελληνική γλώσσα ή άλλο ελληνικό βιβλίο το οποίο να καλύπτει 

όλο το περιεχόμενο του μαθήματος. Αποσκοπεί δε και εις την παρουσίαση των νεωτέρων 

εξελίξεων αυτού του κλάδου της φυσικής και της χημείας, εις ερευνητές του οποίου έχουν 

απονεμηθεί βραβεία Nobel διά την φυσική και την χημεία διά την συμβολή τους εις την 

πρόοδο της επιστήμης κατά την τελευταία τεσσαρακονταετία. Εις αυτήν την εργασία, η 

οποία περιλαμβάνει ύλη πανεπιστημιακών παραδόσεων, επεκτείνονται οι σημειώσεις 

φασματοσκοπίας οι οποίες είχαν διανεμηθεί στους φοιτητές κατά το εαρινό εξάμηνο του 

1989, καθώς και το πρόχειρο βοήθημα διά το μάθημα της φασματοσκοπίας το οποίο είχε 

διανεμηθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του 1990, το πρόχειρο βοήθημα φασματοσκοπίας, το 

οποίο είχε διανεμηθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του 1991, και το πρόχειρο βοήθημα 

φασματοσκοπίας, το οποίο είχε διανεμηθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του 1992.

Το γεγονός απονομής του βραβείου Nobel διά την χημεία το 1971 εις τον Gerhard 

Herzberg λόγω της συμβολής του εις την ανάπτυξη της γνώσης διά την ηλεκτρονική δομή 

και την γεωμετρία των μορίων, ιδιαίτερα των ελευθέρων ριζών, αντικατοπτρίζει και τον 

ιδιαίτερα αυξάνοντα ρόλο της φασματοσκοπίας εις την χημεία μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο. Ολοένα και περισσότερο φασματοσκοπικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται 

από χημικούς ανά τον κόσμο ιδιαίτερα την τελευταία τεσσαροκονταετία μετά την ανάπτυξη 

και των εφαρμογών του μαγνητικού συντονισμού ηλεκτρονίου, του μαγνητικου 

συντονισμού πυρήνα, του πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού και των εφαρμογών του 

ενισχυτού φωτός "λέιζερ" (laser) όχι μόνον πλέον διά τον προσδιορισμό δομικών 

παραμέτρων, αλλά και διά την εξέταση της μοριακής χημικής δυναμικής.

Εις τα κεφάλαια τα οποία ακολουθούν, παρουσιάζονται οι έννοιες και οι βασικές 

αρχές οι οποίες διέπουν διάφορα φασματοσκοπικά φαινόμενα, καθώς και οι εφαρμογές 

αυτών των φαινομένων. Προϋποτίθεται η γνώση της στοιχειώδους κβαντικής χημείας, αλλά 

η χρήση των μαθηματικών περιορίζεται κατά πολύ, ώστε ανεξάρτητα από το μαθηματικό 

υπόβαθρο των φοιτητών εις το Τμήμα Χημείας να γίνονται κατανοητές οι βασικές έννοιες



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Β* ΕΚΔΟΣΕΩΣ*

Εξ αιτίας των ταχέως αναπτυσσομένων εφαρμογών της φασματοσκοπίας στην 

Χημεία μεταξύ των οποίων είναι και η φασματοσκοπική μελέτη χημικών μεταβολών (ακόμη 

» ' και σε κλάσμα picosec) με υπερταχεία περίθλαση ηλεκτρονίων, κατέστη επιτακτικά 

αναγκαίο να γίνουν ορισμένες προσθήκες, (κυρίως διά την κυματική ιδιότητα της ύλης, 

την περίθλαση επί κρυστάλλων ηλεκτρονίων και ακτινών Roentgen, την επέκταση του

μαγνητικού συντονισμού και τετραπολικού συντονισμού πυρήνα, των νεωτέρων
I ‘

εφαρμογών λέιζερ, της δονητικής και ηλεκτρονικής φασματοσκοπίας) επιπροσθέτως προς 

τις αναμενόμενες και μνημονευόμενες στον αρχικό πρόλογο, οι οποίες οδήγησαν στην j 

παρούσα Β' έκδοση.

Ο συγγραφεύς

Ιωάννινα, Ιούνιος 1997

*  Βελτιωμένη έκδοση.



της φασματοσκοπίας και οι διάφορες εφαρμογές. Αναπτύσσονται επίσης συνοπτικά μερικές 

από τις κλασικές και τις νεώτερες τεχνικές της φασματοσκοπίας, με έμφαση σε 6,τι 

σημαντικό δεν περιλαμβάνεται στα διατιθέμενα εις τα ΑΕΙ σχετικά συγγράμματα προς 

χρήση των φοιτητών. Έμφαση εισαγωγικά δίδεται εις την φασματοσκοπία των ατόμων με 

συνοπτική πραγμάτευση, αλλά και προοπτική εκτενεστέρας πραγμάτευσης, της μοριακής 

φασματοσκοπίας. Παρουσιάζονται επίσης μερικές πληροφορίες διά ερευνητές, οι οποίοι 

έκαναν σημαντική συμβολή εις την πρόοδο αυτού του γενικευμένου επιστημονικού κλάδου. 

Γίνεται δε και χρήση των μονάδων του διεθνούς συστήματος (SI) μονάδων σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης της Καθαράς και Εφηρμοσμένης Χημείας (IUPAC).

Επειδή η αγγλική γλώσσα είναι, εάν όχι η αποκλειστική γλώσσα, όμως τουλάχιστον 

μία από τις γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούνται εις όλα τα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 

διά τα πρακτικά συνεδρίων και εις τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, δι' αυτόν τον λόγο εις 

την παρούσα εργασία αποδίδονται ορισμένοι όροι και εις την αγγλική γλώσσα.

Αθήνα, Απρίλιος 1993

Ο συγγραφέας



ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α'. ΦΑΣΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
\ \

Η φασματοσκοπία εξετάζει και ερμηνεύει την εκπομπή και απορρόφηση 

ακτινοβολίας από σωμάτια (π.χ. άτομα, ιόντα κ.ά). Γενικότερα, η φασματοσκοπία 

ασχολείται με την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας και ύλης, η οποία περιλαμβάνει και την 

εξέταση της σκέδασης ακτινοβολίας και της μεταβολής της πόλωσής της.

Η πρώτη παρατήρηση σκέδασης και εκπομπής ορατής ακτινοβολίας (φωτός) έγινε 

από τον άνθρωπο πρίν από πολλές χιλιάδες χρόνια (παρατήρηση ουρανίων σωμάτων, 

πυρός, αστραπής, ουρανίου τόξου, βορείου σέλαος). Ίσως όμως μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

επιστημονική εμφάνιση της φασματοσκοπίας άρχισε με την ανάλυση του ηλιακού λευκού 

φωτός με πρίσμα από τον Ισαάκ Νεύτονα (1642 - 1727. Το επώνυμό του, Newton, 

προφέρεται Νιούτον στα αγγλικά), κατά την οποία ελήφθη το φάσμα του ηλιακού λευκού 

φωτός. Από το φάσμα διαπιστώθηκε ότι το κυανούν χρώμα διαθλάται περισσότερο από 

το ερυθρό. Ο όρος φάσμα στην φασματοσκοπία σημαίνει την ορατή μεταβολή της 

έντασης ακτινοβολίας ως προς την συχνότητα ή το μήκος κύματος.

Β'. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ

Διετυπώθησαν διάφορες θεωρίες για την φύση του φωτός. Ο James Clark Maxwell 

(1831-1879) στην δεκαετία του 1860-1870 έδειξε στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία του ότι 

οι γνωστοί νόμοι του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού μπορούν να εξαχθούν από ένα 

σύστημα τεσσάρων διαφορικών εξισώσεων. Εξ αυτών προέκυψε ότι επιταχυνόμενο 

ηλεκτρικό φορτίο εκπέμπει ενέργεια υπό την μορφή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα 

οποία κινούνται στο κενό με ταχύτητα c (2, 998x108 m/s) και έτσι ο Maxwell πρότεινε ότι 

το φως αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ο Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) to 

1888 επιβεβαίωσε την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων παράγοντας 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα με την παλινδρομική κίνηση ηλεκτρονίων σε μεταλλικά 

σύρματα ενός ρυθμισμένου κυκλώματος εναλλασσομένου ρεύματος.
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Κατά την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell το ηλεκτρομαγνητικό κύμα 

αποτελείται από ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο, η ένταση των οποίων υφίσταται 

ταλάντωση και έτσι μεταβάλλεται και τοπικά και χρονικά κατά την διάδοση του κύματος.

Το άνυσμα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετο προς το άνυσμα της 

έντασης του μαγνητικού πεδίου. Τα ανύσματα των εντάσεων των δύο πεδίων είναι κάθετα 

προς την διεύθυνση μετάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος (εγκάρσια 

- transverse - κύματα, εν αντιθέσει προς τα διαμήκη - longitudinal - κύματα). Εκαστη 

συνιστώσα της έντασης του ηλεκτρικού (£) ή του μαγνητικού (Β) πεδίου του κύματος 

ικανοποιεί την κυματική εξίσωση, π.χ. διά την συνιστώσα εις την κατεύθυνση χ, έχ, έχομε:

ν 2 ^  = μμοεε()- ^ .  (1)

Το μ είναι η σχετική μαγνητική διαπερατότητα του υλικού και μο είναι η μαγνητική 

διαπερατότητα (permeability) του κενού. Εις την μαγνητιική διαπερατότητα του κενού έχει 

αποδοθεί η τιμή

μο = 4π.10'7 Η π γ1 , 

όπου

1 Η m*1 = 1kg m s~2 A’2 = 1N A‘2 = 1N C*2 s2 = Js2 C‘2 m"1 1T m A“1.

Η σχετική μαγνητική διαπερατότητα λαμβάνει τιμές πλησίον της μονάδας. Το ε  

είναι η διηλεκτρική σταθερά του υλικού και ε0 η επιτρεπτότητα (permittivity) του κενού 

(ε0 = 8f854x10*12 C2 Ν '1 πΤ2 = 8,854x10-12 c 2 kg-1 m-3 ̂

Η ταχύτητα, με την οποία διαδίδεται το ηλεκτρομαγνητικό κύμα σε ένα μέσο, 

δίδεται από την σχέση:

υ 2 = μμοεεο- <2>

Διά το κενό μ = 1, ε  = 1, οπότε

c'2 = Uoeo ή

c2 =
1

HO**)
ή

(3)
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c = (Moe0)'1/2 και 

c = 2,998x108m/s.

Εις το διεθνές σύστημα μονάδων (SI ) η μονάδα φορτίου είναι 1 Coulomb (C), η 

* μονάδα μήκους είναι 1 μέτρο (m) και η μονάδα δύναμης είναι 1 Newton (Νιούτρν). Ισχύει η 

σχέση

1 Ν β  1 kg. m.s’2 =. 1 J/m,

όπου 1 J (Joule, τζουλ ή τζάουλ) είναι η μονάδα έργου. Η μονάδα 1 Η ανωτέρω είναι η 

μονάδα του συντελεστή επαγωγής σε Henry,

1 Η *  1 V A '1 8.

Η μονάδα έντασης ηλεκτρικού πεδίου είναι 1 ως εξάγεται εκ της σχέσης:
'  C ίr

δύναμη = ένταση πεδίου χ ηλεκτρικό φορτίο.

Σημειωτέον ότι από την σχέση μεταξύ της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και του
Ν Volt

ηλεκτρικού δυναμικού του πεδίου προκύπτει ότι 1 ^  ισοδυναμεί με 1 - j jp

Η εξίσωση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι η ιδία με την εξίσωση ενός 

αρμονικού κύματος (δηλαδή μίας απλής περιοδικής διαταραχής, η οποία μεταδίδεται με 

ορισμένη ταχύτητα). Η γενική εξίσωση δι* ένα εγκάρσιο ηλεκτρικό κύμα διαδιδόμενο εις 

ένα επίπεδο κατά την +χ κατεύθυνση είναι της μορφής

£y = f(x-ut). ' (4)

Πράγματι:

^  = £y*=-Uf(X-Ut), (5)

at2
u2f  (x-ut) και (6)

a2Zy

9x2
f(x-ut). (7)
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Επομένως

* ^ = υ - 2 < ^  
3χ2 3t2

*  ΜΜοεεο
a2£y

at2 '
(8)

Διά την περίπτωση επιπέδου ηλεκτρομαγνητικού κύματος διαδιδομένου κατά την 

κατεύθυνση y δυνάμεθα να παραστήσομε την μεταβολή της έντασης του ηλεκτρικού 

πεδίου του κύματος με μιγαδικό συμβολισμό (ο αστερίσκος * συμβολίζει συζυγή μιγαδική 

ποσότητα)

s . f X - l i ' l f X ' x ’ m

ή με τριγωνομετρικό συμβολισμό, π.χ., για συνημιτονοειδή μεταβολή

£=!Eocos2n(^- J). (10)

Και οι δύο προηγούμενες σχέσεις ικανοποιούν την κυματική εξίσωση, όπως 

προκύπτει διά παραγώγισης των δύο συναρτήσεων της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου % 

ως προς τον χρόνο και ως προς την απόσταση διά τον προσδιορισμό της δευτέρας 

παραγωγού της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου.

2

Σχήμα 1.1.Στιγμιότυπο πολωμένου ηλεκτρομαγνητικού κύματος εντός κατακορύφου 

επιπέδου και διαδιδομένου κατά την κατεύθυνση y
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Διά την αρμονική περιοδική κίνηση, με την οποία μεταβάλλεται η ένταση του 

ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος, το οποίο κατά 

την θεωρία του Maxwell αποτελεί την ακτινοβολία, ισχύουν τα εξής στο κενό:

T = i ,  (11)

όπου :

v - J .  (12)

Εις τους προηγουμένους τύπους Τ είναι η περίοδος, ν είναι η συχνότητα της 

περιοδικής απομάκρυνσης από την θέση ισορροπίας, λ είναι το μήκος κύματος και c είναι 

η ταχύτητα του φωτός στο κενό. Επίσης διά το κενό ισχύει

c = 2,998x1010 cm s '1 ή c *  3χ108 ms"1.
, <

Στήν περίπτωση της σκέδασης ακτινοβολίας, η οποία λέγεται σκέδαση Rayleigh 

από το όνομα του Lord Rayleigh* η ένταση (I) της σκεδαζομένης ακτινοβολίας είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της τετάρτης δύναμης του μήκους κύματος (λ) της ακτινοβολίας:

loKed.Rayl/* ^4 * (1 ^)

Η σκέδαση αυτή παρατηρείται, όταν οι διαστάσεις των μικροσκοπικών σωματίων 

του σκεδάζοντος μέσου είναι μικρότερες από το μήκος κύματος της σκεδαζομένης 

ακτινοβολίας. Όταν οι διαστάσεις του μέσου δεν είναι μικρές ως προς το μήκος κύματος, 

τότε έχομε την σκέδαση (φαινόμενο) Tyndall (1820-1893), η οποία δεν εξαρτάται από το 

μήκος κύματος.

Τα υλικά σωμάτια κινούνται με ταχύτητα μικρότερη από την ταχύτητα c του φωτός 

εις το κενό. Μέσα στην ύλη η ταχύτητα του φωτός ελαττώνεται:

υ-2 = μμοεεο, (14)

c'2 = MqEq . ή (15)

* Τίτλος ευγενεΐας του John W.Strutt (1842-1919) ο οποίος έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής του 1904 
διά την ανακάλυψη του αργού εις τον ατμοσφαιρικό αέρα.
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(16)

όπου υ είναι η ταχύτητα του φωτός στην ύλη. Μέτρο της ελάττωσης της ταχύτητας του 

φωτός εις την ύλη είναι ο δείκτης διαθλάσεως του υλικού μέσου:

η c
υ (17)

Ο αριθμός των κυμάτων ακτινοβολίας, τα οποία εκ του κενού προσπίπτουν επί ενός 

υλικού, ισούται με τον αριθμό των διαπερνώντων το υλικό κυμάτων, όταν δεν υπάρχουν 

απώλειες (π.χ. σκέδαση ή απορρόφηση). Η συχνότητα της ακτινοβολίας δεν μεταβάλλεται 

κατά την δίοδό της εκ του κενού μέσω της ύλης, ενώ αντιθέτως το μήκος κύματος και η 

ταχύτητα της ακτινοβολίας μεταβάλλονται κατά την δίοδό της μέσω της ύλης:

A V - u - j j .  (18)

Τούτο προκύπτει από την ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Επίσης από την διατήρηση της 

ενεργείας προκύπτει, αν θεωρήσομε την σωματιδιακή «ρύση της ακτινοβολίας, ότι 

απουσία μη ελαστικού σκεδασμού, η συχνότητα του προσπίπτοντος φωτονίου ισούται με 

την συχνότητα του διερχομένου φωτονίου μέσου της ύλης.

Επειδή το ηλεκτρομαγνητικό κύμα (φωτόνιο) διαδίδεται με την ίδια συχνότητα και 

μέσα στο κενό και μέσα στην ύλη, π.χ. μέσα στον αέρα, έχομε:

νλ«ενό = ®· Π9)

(20)

(21)

όπου παήρ είναι ο δείκτης διαθλάσεως της ακτινοβολίας στον αέρα. Ο δείκτης διαθλάσεως 

του αέρα ηατ̂ ρ εξαρτάται από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας λαήρ (φαινόμενο 

διασποράς ή διασκεδασμού). Διά το φώς έχομε παήρ= 1,00028 σε πρότυπη πίεση (τώρα 1 

bar, ενώ 1atm = 1,01325 bar = 101325 Pa = 101325 N/m2) και θερμοκρασία "δωματίου*. 

(*295 Κ).

Αντικαθιστώντας τον λόγο των ταχυτήτων c/υ εις την εξίσωση του δείκτη 

διαθλάσεως λαμβάνομε διά τον δείκτη διαθλάσεως

νλ° * ρ "  "αήρ ’

λκενό -  \ιή ρ  ηαήρ·
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η = Vpe. (22)

Αυτή η εξάρτηση του δείκτη διαθλάσεως από την διηλεκτρική σταθερά οδηγεί και 

εις την κλασική φυσική και εις την κβαντομηχανική με χρήση της ισχύος ταλαντωτή εις 

( την μιγαδική παράσταση του δείκτη διαθλάσεως:
\

π(λ) β ηπ(λ) - 1 Πφ(λ) (23)

Το πραγματικό μέρος του δείκτη διαθλάσεως ηπ
ι »

ταχύτητας υ(λ) από το μήκος κύματος 

c
υ(λ)

Π # ) ’

καθορίζει την εξάρτηση της

(24)

ενώ το φανταστικό μέρος του δείκτη διαθλάσεως ηφ είναι ανάλογο του συντελεστή 

απορρρόφησης της ακτινοβολίας.

Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση, κατά την οποία υλικά σωμάτια κινούνται με 

ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός εις την ύλη, όπως συμβαίνει εις το 

φαινόμενο Τσερένκοφ (6erenkov effect) από το όνομα του σοβιετικού επιστήμονα Pavel A. 

6erenkov (1904), ο οποίος ανεκάλυψε το φαινόμενο το 1934, το οποίο συνίσταται εις την 

εκπομπή ακτινοβολίας υπό ορισμένη γωνία ως προς την κατεύθυνση ακτίνας ηλεκτρονίων, 

ή άλλων στοιχειωδών σωματιδίων, τα οποία διασχίζουν ένα υλικό με ταχύτητα 

μεγαλυτέρα της φασικής ταχύτητας του φωτός εντός του υλικού. Οι σοβιετικοί φυσικοί 

Φράνκ και Ταμμ (llja Μ. Frank, 1908-, και Igor J. Tamm, 1895-1971) ερμήνευσαν θεωρητικά 

το φαινόμενο, υποδεικνύοντας ότι η μέτρηση της ανωτέρω γωνίας εκπομπής της 

ακτινοβολίας επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταχύτητας των ηλεκτρονίων ή άλλων 

στοιχειωδών σωματίων, με την οποία κινούνται εντός της ύλης. Οι Τσερένκοφ, Φρανκ και 

Ταμμ έλαβαν από κοινού το βραβείο Nobel φυσικής το 1958.

Η ακτινοβολία του φαινομένου Τσερένκοφ εντός διαφανών σωμάτων εμφανίζεται 

κυανή. Πάντως το φάσμα της ακτινοβολίας του φαινομένου Τσερένκοφ δύναται να φθάνει 

και εις την περιοχή των ακτίνων Roentgen. Η δε γωνία φ ως προς την κατεύθυνση των 

κινουμένων σωματιδίων, υπό την οποία εκπέμπεται η ακτινοβολία του φαινομένου 

Τσερένκοφ, συνδέεται με την ταχύτητα των σωματιδίων b με τον τύπο:

οοβφ = ^ ή coscp = ^ , (25)
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ότΐου η είναι ο δείκτης διαθλάσεως του υλικού. Με την εκπομπή της ακτινοβολίας 

Τσερένκοφ δύναται κανείς να προσδιορίσει την ύπαρξη σωματιδίων πολύ μεγάλης 

ενέργειας, π.χ. σε αντιδραστήρες, στις κοσμικές ακτίνες και αλλού.

Ό ταν κατά την διάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέσω της ύλης 

εμφανίζεται το φαινόμενο της διασποράς (ή διασκεδασμού ή σκεδασμού), κατά το οποίο 

ο δείκτης διαθλάσεως του υλικού μεταβάλλεται ως συνάρτηση του μήκους κύματος της 

ακτινοβολίας, dn/όλ *  0, τότε η φασική ταχύτητα, υφ, δηλαδή η ταχύτητα μετακίνησης

της θέσης, εις την οποία η φάση του κύματος έχει ορισμένη τιμή, είναι διαφορετική από 

την ομαδική ταχύτητα.

Διά επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδιδόμενο κατά την y κατεύθυνση η φασική 

ταχύτητα προκύπτει εκ της σταθερότητας της φάσης εξ ορισμού :

Η ομαδική ταχύτητα, υομ, είναι η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται η ομάδα 

κυμάτων. Η ομαδική ταχύτητα εξαρτάται από το μήκος κύματος. Η σχέση μεταξύ των δύο 

ταχυτήτων εντός της ύλης είναι

Πάντως για ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η πειραματικώς μετρουμένη ταχύτητα 

εκ της ενεργείας, την οποία μεταφέρει το κύμα, είναι η ομαδική ταχύτητα.

Μία ποσότητα, η οποία εκφράζει την διασπορά, είναι η ισχύς διασποράς

1  nF"nC
ν = nD-1 *

(26)

(27)

1  _ 1 σταθερά
λ “ τ 2π και (28)

(29)

υο μ ~ υφ λ d \  ■ (30)

(31)
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Η τιμή της ποσότητας ν, ήτοι του αντιστρόφου της ισχύος διασποράς, κυμαίνεται 
μεταξύ των τιμών 30 και 60 διά τα περισσότερα είδη οπτικών υόλων. Τα np, nc , nD

παριστάνουν τις τιμές του δείκτη διαθλάσεως στα μήκη κύματος C, D και F. Τα C, D και F 

χαρακτηρίζουν γραμμές απορρόφησης από το ερυθρό προς το ιώδες εις το φάσμα 

απορρόφησης του συνεχούς ηλιακού φωτός, οι οποίες εμετρήθησαν διά πρώτ̂ η φορά από 

τον Joseph Fraunhofer (1787-1826). Η γραμμή F οφείλεται εις την κυανή γραμμή Ηβ = 

486,13 και η γραμμή C εις την ερυθρά γραμμή Ηα = 656,28 nm της σειράς Balmer του

ατομικού υδρογόνου. Η γραμμή D οφείλεται εις το νάτριο και διαχωρίζεται σε δύο 

γραμμές D-j = 589,6 nm και D2 = 590,0 nm, όπως θα ιδούμε.

Η τιμή του δείκτη διαθλόσεως εξαρτάται και από την πόλωση του φωτός. Π.χ., ο 

δείκτης διαθλάσεως λαμβάνει άλλη τιμή διά την πόλωση του φωτός προς τα δεξιά και 

άλλη τιμή διά την πόλωση του φωτός προς τα αριστερά ως συνάρτηση του μήκους 

κύματος. Πόλωση της ακτινοβολίας σημαίνει καθορισμός της κατεύθυνσης ταλάντωσης 

της έντασης του ηλεκτρικού της (και του καθέτου επ' αυτού μαγνητικού της) πεδίου. 

Υπάρχουν ουσίες, οι οποίες επιτρέπουν δίοδο του δεξιά κυκλικά πολωμένου φωτός με 

διαφορετική ταχύτητα από ό,τι για το αριστερά κυκλικά πολωμένο φως. Δηλαδή 

παρουσιάζουν διαφορά στην τιμή του δείκτη διαθλάσεως για το διαφορετικά ως ανωτέρω 

πολωμένο φως ως συνάρτηση του μήκους κύματος της ακτινοβολίας. Αυτές οι ουσίες 

λέγονται οπτικώς ενεργές και το φαινόμενο λέγεται κυκλική διπλοδιαθλαστικότητα. Η δε 

καμπύλη της μεταβολής της διαφοράς των τιμών του δείκτη διαθλάσεως διά την 

αριστερά και δεξιά πολωμένη ακτινοβολία συναρτήσει του μήκους κύματος (ή της 

συχνότητας) λέγεται καμπύλη περιστροφικής διασποράς. Η διαφορά στην απορρόφηση 

του αριστερά και δεξιά κυκλικά πολωμένου φωτός λέγεται κυκλικός διχρωισμός, η δε 

καμπύλη της διαφοράς των τιμών του συντελεστή απορρόφησης διά αριστερά και δεξιά 

κυκλικά πολωμένο φως συναρτήσει του μήκους κύματος αποτελεί το φάσμα κυκλικού 

διχρωίσμού.

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα προέρχεται από ακτινοβολίες μικρής, μέσης και 

μεγάλης ενεργείας και κατατάσσεται σε ραδιοκύματα (λ > 0,30m), μικροκύματα (0,30m > 

λ > 10"2m), άπω υπέρυθρο (10"4m < λ < 10_2m), υπέρυθρο (0,8x10'6m < λ < 10"4m), ορατό 

φάσμα (400ηηη<λ<800ηηη), υπεριώδες (200ηι·η<λ<400ηΓΠ), υπεριώδες κενού (5nm < λ < 

200nm), ακτίνες Roentgen (10*10 m < λ < 5nm), ακτίνες γ (10_14m < λ < 10"10m) και 

κοσμικές ακτίνες (λ < 10’ l4 m). Τα όρια εκάστης περιοχής δεν έχουν καθορισθεί 

επακριβώς. Ως ανώτερο μήκος κύματος του ορατού φάσματος αναφέρονται τα 700 nm
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έως τα 780 nm συνήθως από διάφορους επιστήμονες. Ως μονάδες μήκους κύματος 

χρησιμοποιούνται: 1fm = 10‘ 15m, 1pm *  10'12m, 1nm = 10’9m, 1pm = 10*6m και η παλαιό 

μονάδα 1A(Angstrom) = 10"8cm.

Συνήθως χρησιμοποιείται η συχνότητα σε μονάδες κύκλων ανά δευτερόλεπτο ή 

Hertz (Hz) ή εκφράζεται σε κυματαριθμό ή κυματικό αριθμό 1/λ, διά τον οποίο 

χρησιμοποιείται η μονάδα Icm '1 ή 1Κ προς τιμή του γερμανού φασματοσκόπου Heinrich 

Kayser.

Το ποσό της εκπεμπομένης ενέργειας Ε από μία πηγή ακτινοβολίας ονομάζεται 

ακτινοβόλος ή ακτινοβολουμένη ενέργεια. Ο όρος ακτινοβόλος (φωτεινή διά το φως) ροή 

ή ακτινοβόλος ισχύς (radiant flux) αναφέρεται στην ακτινοβολούμενη ενέργεια από μία 

πηγή εις την μονάδα του χρόνου. Η ακτινοβολούμενη ενέργεια είναι η ενέργεια του 

ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Η ακτινοβόλος ροή (ή φωτεινή ροή ή φωτεινή ισχύς), 

Φ, είναι η παράγωγος της διερχομένης μέσω επιφανείας ενεργείας ως προς τον χρόνο,

(32)

Η ένταση ακτινοβολίας (I) μιας παράλληλης δέσμης ακτίνων είναι η ακτινοβόλος 

ροή ανά μονάδα εμβαδού (S) επιφανείας κάθετης προς την δέσμη:

άΦ 
= dS * (33)

Η ακτινοβόλος ένταση ή ισχύς (φωτεινής) πηγής είναι η

. όΦ 
,π = ά Ω ’ (34)

όπου όΩ είναι η στοιχειώδης στερεά γωνία. Διά σημειακή πηγή απέχουσα απόσταση r 

από στοιχειώδη επιφάνεια dS έχομε

(35)

Εάν η πηγή ακτινοβολεί ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή έχει 

σφαιρικά συμμετρική εκπομπή,

(36)

Η συνολική ακτινοβόλος ροή ισούται με
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φολ = 4πΙπ. (37)

Ο φωτισμός (Β) επιφανείας, π.χ., ανιχνευτού ακτινοβολίας, είναι ίσος με την 

προσπίπτουσα φωτεινή ροή ανά μονάδα επιφανείας,

(38)

Ειδικότερα για ανιχνευτές ακτινοβολίας χρησιμοποιείται ο όρος επιφανειακή 

πυκνότητα ακτινοβόλου ροής ή απλώς ένταση, I, η οποία εκφράζεται σε μονάδες Watt ανά 

m2 (W/m2) και είναι ανάλογος του τετραγώνου του μέτρου της έντασης του ηλεκτρικού 

πεδίου του ηλεκτρομαγνητικού κύματός.

Διά επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδιδόμενο στο κενό κατά την κατεύθυνση χ 

με μέτρο έντασης του ηλεκτρικού πεδίου

Έ β £6 cos 2π (tv - ^), (39)

ισχύει η σχέση διά την ένταση της ακτινοβολίας

I = c /  ρν(ν) dv β οε0£2, (40)

όπου ρν(ν) είναι η φασματική πυκνότητα ακτινοβόλου ενεργείας.

Ο χρονικός μέσος όρος της έντασης (ί) σε καθορισμένη θέση είναι

Τ τ
(ϊ)=Jce0£ ^  = ce02$Jcos22n(vt -

Τ

= ce0E(?Jcos22n(vt - |)d (2 n v t - 2 n | ) ^ j

(41)

Μετά την εκτέλεση των πράξεων λαμβάνομε διά τον χρονικό μέσο όρο της έντασης
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(42)

διότι

(43)

sln(a- β) = sinacosp - cosaslnp (44)

με a -  4rivT ή 0 και (45)

(46)

Ο χρονικός μέσος όρος της έντασης διά το σφαιρικό κύμα, του οποίου την ένταση 

του ηλεκτρικού πεδίου εκφράζομε με την εξίσωση

δηλαδή ελαττώνεται αντιστρόφως ανάλογα του τετραγώνου της απόστασης από την 

πηγή.

Γ .  Μ ΑΚΡΟ ΣΚΟ ΠΙΚΟ Ι ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Εν συνεχεία θα εξετάσομε τους μακροσκοπικούς νόμους απορρόφησης 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την ύλη. Ο νόμος των Pierre Bouguer (1698-1758) 

και Johann Η. Lambert (1728-1777) καθορίζει ότι ο λόγος της μεταβολής της έντασης 

ακτινοβολίας, λόγω απορρόφησης, προς την αρχική ένταση ακτινοβολίας, η οποία 

προσπίπτει σέ ένα σώμα, είναι ανάλογος του πάχους του υλικού, το οποίο διασχίζει η 

ακτινοβολία

^  co$2n (vt - ^), (47)

λαμβάνει την μορφή

9

(48)
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Η σχέση αυτή ισχύει για μικρό πάχος υλικού. Από αυτήν την σχέση λαμβάνεται

' (2)

1 X
jfdlnl »- β/dx , ή

! ' ■
0)

Ini - Into ■  In j- - * βχ, ή ·
i

(4)

1 - ΐόθ'Ρχ, (5)

όπου Ιο είναι ή ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, I είναι η ένταση της *

εξερχομένης από το υλικό ακτινοβολίας, dl είναι η μεταβολή της έντασης, dx είναι, το  

μήκος (πάχος) του υλικού, το οποίο διασχίζει η ακτινοβολία και β είναι ο νεπέριος 

συντελεστής απορρόφησης.

* < <
Στην περίπτωση, που δεν έχουμε καθαρό στερεό ή υγρό , αλλά κάποιο διάλυμα, το 

β αναλύεται σε:

β -  αχ, (β)

όπου c είναι η συγκέντρωση της διαλελυμένης ουσίας και α είναι ο νεπέριος συντελεστής 

απορρόφησης.

Ο Α. Βθθγ το 1852 ηύρε ανάλογη μεταβολή της έντασης της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας με την συγκέντρωση, η οποία αποτελεί τον νόμο του Βθθγ. Ο νόμος των Ρ. 

Bouguer - J. Η. Lambert - Α. Βθθγ συνδυάζει τις δύο αυτές μεταβολές σε μία

1«l0e'acx , ή
ί. ,

(7)

1 - ι0ιο*Μχ, (8)

όπου ε είναι ο συντελεστής απορρόφησης. Όταν η συγκέντρωση c εκφράζεται σε mol/dm3 

και η απόσταση χ σε cm, ο συντελεστής απορρόφησης εκφράζεται σε dm3 mol'1 cm*1.

Την ποσότητα
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δυνάμεθα να την ονομάσομε "απορροφότητα" (absorbance) σε αντιδιαστολή προς την 

απορρόφηση (absorption), της οποίας αποτελεί μέτρο. Η ποσότητα

Η  (10,

είναι η διαπερατότητα (transmittance) και η ποσότητα

Τ% = Τχ100 = ρ χ  100 (11)
*0

είναι η διαπερατότητα επί τοις εκατό (%).

Ο γραμμοριακός συντελεστής απορρόφησης μπορεί να εκφρασθεί σε μονάδες της 

μορφής 1000 cm3 mol'1 cm'1 ή σε 1000 cm2 mol-1. Διά διαιρέσεως του γραμμομοριακού 

συντελεστού απορρόφησης με τον αριθμό του Avogadro (τον οποίο προσδιόρισε ο 

Loschmidt το 1865- Η νέα τιμή των σωματίων ανά cm3 είναι 2,686754 χ 1019) ,  = L =

6,022 χ 1023, λαμβάνεται η διατομή απορρόφησης σ με διαστάσεις εμβαδού ανά σωμάτιο 

και ο νόμος Lambert-Beer παίρνει την μορφή

| =Ι010 ' σ'ηχ ή (12)

I =l0e - σηχ, (13)

όπου σ' = σ/2,303 και η είναι ο αριθμός των σωματίων ανά μονάδα όγκου (συνήθως ο 

όγκος εκφράζεται σε cm3 ή m3 ανάλογα με τις μονάδες των ποσοτήτων σ και χ).

Το ποσό της ενεργείας ακτινοβολίας μήκους κύματος λ, το οποίο απορροφάται σε 

αντιστοιχία ενός φωτονίου προς ένα σωμάτιο από ποσό ουσίας ίσο με την μονάδα του 

ποσού ουσίας, δηλαδή ίσο με την μονάδα του αριθμού των σωματίων της ουσίας, η 

οποία κατά το διεθνές σύστημα μονάδων είναι ένα γραμμομόριο (mol), ονομάζεται 

einstein. To einstein ακτινοβολίας με μήκος κύματος λ ισούται με την ενέργεια 1 mol 

φωτονίων μήκους κύματος λ:

NAh v = N A ^ .  (14)

Ακολουθεί αριθμητική εφαρμογή διά τον υπολογισμό ποσού ενεργείας ίσου με 1 

einstein διά διάφορα μήκη κύματος:
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Διά φωτόνια μήκους κύματος λ το efnsteln ισούται με

NAhv -  Naj  -  6,022 χ 10*3 mol'1 χ 6,626 χ10'34 J β χ 2,008 χ - - 1*  8' '  , ή10®

λ 11QA
1 elneteln· ΝAhν» — —2 J mol'1 m, (15)

Ο

όπου το λ εκφράζεται σε μέτρα (m). Π,χ., διά μήκος κύματος ακτινοβολίας 

1000 nm -  1μαι ένα elneteln ισούται με
ι»

ij uu 0 ,1196_J_ 1 1 Q A kJ 
NAhv-  1o-0 mol 119,0 mot * (16)

Διά μήκος κύματος λ -250 nm ένα elneteln είναι (σο με

1 elneteln ■ NAhv Na^c j _ 0,1196 J _
250x10-®m mol” 250 x 10*® mol

478,4 kJ_
mol (17)

To ποσό αυτό της ενεργείας είναι αρκετό να θερμάνει περίπου 114 It ύδατος κατά 

i°C  (leal#, ·  4,184 Joule, όπου cal^ είναι η θερμοχημική θερμίδα).

Εις την περίπτωση ποσοτικού προσδιορισμού συγκέντρωσης ουσίας βάσει του 

νόμου των Lambert-Beer πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τυχόν σφάλματα εξ αιτίας 

φθορισμού της ουσίας ή σκέδασης της ακτινοβολίας ή μη - μονοχρωματικότητας της 

ακτινοβολίας (λόγω «αδέσποτης» ακτινοβολίας - stray light - ή επίδρασης του πλάτους 

της σχισμής του φασματοφωτομέτρου), είτε από φυσικοχημικούς παράγοντες, όπως η 

ύπαρξη και άλλων ουσιών, οι οποίες απορροφούν στην ίδια συχνότητα ακτινοβολίας, η 

μεταβολή της συγκέντρωσης της ουσίας και η μετατόπιση του φάσματος της 

απορροφούσας ουσίας λόγω του διαλύτου ή της θερμοκρασίας,

Η επικράτηση της κλασικής φυσικής στα τέλη του περασμένου αιώνα κατέρρευσε 

από σειρά πειραματικών αποτελεσμάτων, τα οποία δεν δύναται να ερμηνεύσει η κλασική 

φυσική. Έτσι δημιουργήθηκε η κβαντομηχανική για την ερμηνεία αυτών των 

αποτελεσμάτων, όπως τα αποτελέσματα από πειράματα μεταβολής της έντασης 

εκπεμπομένης ακτινοβολίας από το μέλαν σώμα σε συνάρτηση με το μήκος κύματος ή την 

συχνότητα και άλλα πειράματα, Στην ακτινοβολία αποδίδεται πότε σωματιδιακή και πότε 

κυματική φύση, ως εάν έχει διπλή υπόσταση, διότι πότε επικρατούν σωματιδιακές και 

πότε κυματικές ιδιότητες της ακτινοβολίας. Πάντως ποτέ δεν εμφανίζονται και οι δύο 

ιδιότητες μαζί,





ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Α . ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ■' 
(BLACKBODY RADIATION)

Μεταξύ των φαινομένων, τα οποία παραμένουν ολικώς ή μερικώς ανεξήγητα από την 

κλασική φυσική, τα οποία όμως εξηγεί ικανοποιητικά η κβαντική φυσική, είναι και η 

κατανομή της ακτινοβολουμένης ενεργείας του μέλανος σώματος ως προς το μήκος 

κύματος ή την συχνότητα της ακτινοβολίας.

Μέλαν σώμα ονομάζομε εκείνο το ιδεατό σώμα, το οποίο απορροφά όλες τις 

συχνότητες της ακτινοβολίας, η οποία προσπίπτει επάνω σ' αυτό. Δεν ανακλά την 

ακτινοβολία το μέλαν σώμα και έτσι φαίνεται μαύρο (μέλαν). Στο μέλαν σώμα έχομε 

ισορροπία, έτσι ώστε η απορροφουμένη ένταση ακτινοβολίας να ισούται με την 

εκπεμπομένη ένταση. Μία κοιλότητα με μία οπή για την είσοδο ή έξοδο ακτινοβολίας 

πρακτικώς πλησιάζει προς την έννοια του μέλανος σώματος .

Η ακτινοβολούμενη ενέργεια ανά μονάδα όγκου είναι ,η πυκνότητα ακτινοβόλου 

ενεργείας (ρ). Οι αντίστοιχες ποσότητες ανά μονάδα συχνότητας (ή μήκους κύματος) 

χαρακτηρίζονται ως φασματική ακτινοβόλος ενέργεια, φασματική ακτινοβόλος ροή και 

φασματική πυκνότητα ενέργειας. Ισχύουν οι εξής σχέσεις μεταξύ εκάστης των ανωτέρω 

ποσοτήτων και της αντίστοιχης φασματικής ποσότητας:

ο ο

(D

ΟΟ

(2)

οο

(3)

Διά το μέλαν σώμα έχομε:
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φλ
d ^ s _ d E ^  dM 
άλ " dXdt= dX - % - f - R A . (4)

όπου dOs/dX κτλ. είναι η φασματική εκπεμπτικότητα ή φασματική αιρετική ικανότητα 

(emittance). Δηλαδή η φασματική εκπεμπτικότητα είναι η φασματική ακτινοβόλος ροή ανά 

μονάδα επιφανείας του μέλανος σώματος ή η ακτινοβόλος ροή ή φωτεινή ροή ή 

ακτινοβολουμένη ισχύς ανά μονάδα επιφανείας (Φ8) ανά μονάδα μήκους κύματος λ (σε watt

m '2 λ’ 1). Διά την ακτινοβόλο ροή ο W. Wien* εξήγαγε εξίσωση το 1884, η οποία 

συμφωνούσε με τα πειραματικά δεδομένα μόνον διά μικρά μήκη κύματος της ακτινοβολίας,

bv

Φν dv = av3e Τ dv, (5)

όπου τα α και b είναι σταθερές. Η κλασική θεωρία των Rayleigh - Jeans συμφωνούσε με το 

πείραμα μόνο διά πολύ μεγάλα μήκη κύματος. Η εξίσωσή των είχε την μορφή

(6)

Διά ν -> οο( Φν οο (η λεγομένη υπεριώδης καταστροφή).

Σχήμα 2.1. Φασματική εκπεμπτικότητα θερμού μέλανος σώματος ως συνάρτηση του 

μήκους κύματος της ακτινοβολίας. Καμπύλες από την Θεωρία των Wien, 

Rayleigh - Jeans και Planck. Η καμπύλη της θεωρίας του Planck συμπίπτει με 

την καμπύλη των πειραματικών δεδομένων.

Ο W. Wien (1864-1928) έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1911 διά την ανακάλυψη των νόμων της 
ακτινοβόλησης Θερμότητας. Ασχολήθηκε και με την μελέτη  των διαυλικών ακτίνων - θ ετικά  
ηλεκτρικώς φορτισμένων σωματίων.
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Ο Max Planck* με την κβαντική θεωρία του, κατά την οποία η ενέργεια αποτελείται 

από στοιχειώδη διακριτά ποσά, τα κβάντα, εξήγαγε το 1900 μία σχέση, η οποία 

συμφωνούσε με τα πειραματικά δεδομένα. Έτσι η πειραματική καμπύλη και η καμπύλη της 

θεωρίας του Planck (νόμος ακτινοβολίας) για το μέλαν σώμα συμπίπτουν με την εισαγωγή 

’της σταθεράς δράσης h του Planck, ενώ η εξίσωση του Wien διά μεγάλα μήκη κύματος και η 

εξίσωση των Rayleigh και Jeans διά μικρά μήκη κύματος οδηγούσαν σε αποκλίσεις από τα 

πειραματικά αποτελέσματα. Ο τύπος του Planck διά την φασματική εκπεμπτικότητα δίνει 

τον τύπο του Wien διά hv »  kT και τον τύπο των Rayleigh - Jeans διά hv «  kT.
I i

Η κλασική θεωρία θεωρούσε ότι η εκπομπή ενέργειας αντιστοιχούσε στον αριθμό των 

κυματικών ταλαντώσεων (συχνότητα ταλαντώσεων) του υλικού. Επειδή η συχνότητα ν και 

το μήκος κύματος λ είναι αντιστρόφως ανάλογα, όσο πηγαίνουμε σε μικρότερα μήκη 

κύματος, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των κυματικών ταλαντώσεων και επομένως, τόσο 

περισσότερη ενέργεια ακτινοβολεί το σώμα κατά την εξίσωση των Rayleigh - Jeans. Και σε 

πολύ μικρό μήκος κύματος αρχίζουν και οι ταλαντώσεις του υπεριώδους να προκαλούν 

ολοένα μεγαλύτερη εκπομπή ενεργείας (εξ ου και ο όρος υπεριώδης καταστροφή).

Ο Planck έκανε μία καινούργια παραδοχή κι έτσι έθεσε την βάση για την κβαντική 

θεωρία. Δηλαδή, ότι η ενέργεια δεν είναι συνεχής, αλλά είναι ασυνεχής αποτελούμενη από 

στοιχειώδεις ποσότητες καλούμενες κβάντα. Υπέθεσε ότι η ενέργεια μιάς τέτοιας 

ποσότητας (κβάντου) είναι ανάλογη της συχνότητας :

Ε= hv, (7)

όπου h είναι η σταθερά του Planck. Βάσει αυτής της παραδοχής εξήγαγε μια εξίσωση,, η 

οποία συμφωνεί με τα πειραματικά αποτελέσματα .

Η σχέση Φ = Μ = R = ε.σ'Τ4. (8)

είναι ο νόμος του Josef Stefan (1835-1893) για το μέλαν και για το μή μέλαν (π.χ. φαιά, 

τεφρό) σώμα, ο οποίος απεδείχθη θεωρητικά από τον Ludwig Boltzmann (1844-1906). 

Δηλαδή η ακτινοβόλος ισχύς (ή η ροή) είναι ανάλογη της 4Πζ δύναμης της απόλυτης 

θερμοκρασίας. Η ποσότητα σ' είναι μία σταθερά και ε είναι ο συντελεστής εκπεμπτικότητας

* Ο Max Planck (1856-1947) έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1918 διά την ανακάλυψη της 
σταθερός δράσης h.
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του υλικού. Ο συντελεστής εκπεμπτικότητας ε εξαρτάται από την θερμοκρασία και το 

μήκος κύματος λ και είναι μικρότερος της μονάδας για το μη μέλαν σώμα,

ε < 1 διά το μη μέλαν σώμα, 

ενώ για το μέλαν σώμα ισούται με την μονάδα:

ε = 1 διά το μέλαν σώμα.

Από τις γραφικές παραστάσεις εκπεμπτικότητας ή αφετικής ικανότητας συναρτήσει 

του μήκους κύματος για διάφορες θερμοκρασίες του μέλανος σώματος προκύπτει ότι, όταν 

ανέρχεται η θερμοκρασία, το μέγιστο της έντασης της ακτινοβόλου ισχύος μετατοπίζεται 
σε μικρότερα μήκη κύματος έτσι, ώστε το γινόμενο λπ,3χΤ να παραμένει σταθερό. Δηλαδή 

το γινόμενο του μήκους κύματος, διά το οποίο το άΦ/άλ γίνεται μέγιστο, λΓΤ)3Χ, επί την 

θερμοκρασία είναι σταθερό. Ήτοι:

W  Τ= σταθερό ή λ 1Π1βχ Τ1= λ2ίΤ,3ΧΤ2. (9)

Τα ανωτέρω είναι γνωστά ως ο νόμος μετατόπισης του Wien προκύπτουν δε διά 

παραγώγισης της συνάρτησης της φασματικής εκπεμπικότητας ως προς λ ή ν και εξίσωσης 

της παραγωγού με το μηδέν.

Ακολουθεί η εξαγωγή της συνάρτησης της ακτινοβολουμένης ενεργείας από την 

συχνότητα ταλάντωσης για σύστημα ταλαντωτών - ηλεκτρικών διπόλων - της ιδίας 

συχνότητας κατά την θεωρία του Planck. Τα άτομα της κοιλότητας του μέλανος σώματος 

θεωρούνται ως ηλεκτρομαγνητικοί ταλαντωτές. Θεωρούμε ότι Nq είναι ο αριθμός 

ταλαντωτών με ενέργεια O.hv = 0. Το είναι ο αριθμός ταλαντωτών με ενέργεια 1.hv = hv. 

Το Ν2 είναι ο αριθμός ταλαντωτών με ενέργεια 2.hv = 2hv. To Nj είναι ο αριθμός 

ταλαντωτών με ενέργεια i.hv = ihv. Θεωρούμε ότι το σύστημα ευρίσκεται σε ισορροπία, 

οπότε εφαρμόζοντας τον νόμο κατανομής Boltzmann έχομε διά τον συνολικό αριθμό 

ταλαντωτών Ν

hv ihv
N=Nq+Ni +N2+ · · ■ +NjsNo+Noe *̂Ί·' * - Ί-Νο® ^  ή (10)
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ι

Ν=Νο( 1 + ζ  +  ζ2+  ζ 3+ . Ο 2)

hv
’ όπου εθέσαμε e kT=z.

Ο
Έχομε εξαγάγει ότι ο αριθμός των ταλαντωτών σε όλες τις ενεργειακές στάθμες 

ισούται με Ν0 επί μία σειρά, η οποία είναι το ανάπτυγμα του (1 -ζ )“1. Άρα, μετά την

αντικατάσταση προκύπτει η σχέση : - !

n ahy η
Ν = Ν0 Σ© kT = Ν 0 Ι ζ α = Ν0(1 -ζ ) '1 

α=0 α=0

" 1-ζ"

Μ hV λ

~̂ hv = N0(l'e" kT)'1.
1-θ" kT

Ώστε Ν = Να
hv ' 

1-θ' ΚΓ

(13)

(14)

Διά την συνολική ενέργεια των ταλαντωτών έχομε:

η
Ε = 0Ν0 +  hvN, + 2hvN2 + 3hvN3+ . . .  = Ia h v N a (15)

a=0
i

Πάλι από τον νόμο κατανομής του Boltzmann λαμβάνομε: -

hv _ 2hv 3hv
Ε = 0 + hvN0e kT +  2hvN(>e kT + 3hvN0e’ kT + . , ,

hv 2hv 3hv
= hvN0(e’ kT+ 2e" kT + 3e’ kT . . )  (16)

. by
Θέτοντας e kT- z προκύπτει:

E = hvN0z(1+ 2z + 3z2+. . . ) . (17)
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Η σειρά εντός των παρενθέσεων είναι το ανάπτυγμά του (1 - ζ)'2:

hv

Ε = hvN0
hvNpe kT

(1-ζ)2 ,  .  ϋ ϊ 2
(1-e kT f

(18)

Αλλά N = Να
hv

1-e' kT

(19)

Επομένως λαμβάνεται και η σχέση 

hv
hvNe kT (20)

hv
1-e kT

hv
Πολλαπλασιάζοντας με e+ kT Tov αριθμητή και τον παρονομαστή του δεύτερου 

μέλους εις την σχέση αυτή, λαμβάνεται η σχέση

hvN
hv

e+ kT -1

(21)

διά την ενέργεια ενός συστήματος Ν ταλαντωτών, η οποία δείχνει την ρητή εξάρτηση από 

την συχνότητα ν της ταλάντωσης και ισχύει στην περίπτωση, που το σύστημα εχει την ίδια 

συχνότητα ταλάντωσης ν για όλους τους ταλαντωτές στήν κατάσταση ισορροπίας του 

συστήματος. Η μέση ενέργεια Ε, την οποία έχει ένας ταλαντωτής, είναι:

a Ε hv 
= Ν . hv 

e kT -1

(22)

‘Οταν kT»hv, (23)

hv .— hv
τότε ekT = 1+ —  και (24)

r  hv .
E = hv ^ 

1+ —  - 1 1+ kT 1

(25)
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Ε = kT. (26)

Ώστε η θεωρία του Planck προσεγγίζει την κλασική θεωρία και η μέση ενέργεια Ε του 

παλλομένου διπόλου λαμβάνει την τιμή kT της κλασικής θεωρίας της ισοκατανομής της 

•ενεργείας, όταν hv «  kT, δηλαδή, όταν η διακεκριμένη στοιχειώδης ποσότητα ενεργείας 

γίνεται μικρή ως προς kT, δηλαδή κατ' άλλον τρόπο, όταν πρόκειται για κβάνλτο ενέργειας 

μικρό ως προς kT (π.χ. σε υψηλή θερμοκρασία). Αντικαθιστώντας την γενική έκφραση για την 

μέση ενέργεια ταλαντωτή Ε στην εξίσωση διά την φασματική πυκνότητα ενέργειας ρ(ν) 

των Rayleigh1 - Jeans,

ρ(ν) = 8nv2kT
c2 '

(27)

Π οποία είχε εξαχθεί βάσει του θεωρήματος της ισοκατανομής της ενεργείας, ο Planck 

εξήγαγε την νέα εξίσωση διά το μέλαν σώμα.

8πν2

Pv(v)dv = - ^  

ekT

h ν
—  dv = 

1

8nv2 hv 
c3 hv 

ekT .
dv

1

(28)

Εξ αυτής o Planck εξήγαγε την εξίσωση διά τον ρυθμό ακτινοβόλησης ενεργείας του 

μέλανος σώματος, ακριβέστερα διά την φασματική εκπεμπτικότητα, Φν, επί dv, δηλαδή διά 

την ακτινοβόλο ροή ανά μονάδα επιφανείας στην περιοχή συχνοτήτων ν ως ν + dv από την

οπή της κοιλότητας του μέλανος σώματος πολλαπλασιάζοντας την φασματική πυκνότητα 

ενεργείας ρν(ν) επί c/4 κατ' αναλογία προς την έκχυση (εκροή, effusion) σωματίων ανά

μονάδα επιφανείας οπής εις την κινητική θεωρία των αερίων:

d*>S
dv dv= Φν dv = cpv(v)dv 2πν2 hv

4 = c2 hv
ekT -

-dv.

1

(29)

Κατά την σύγκριση των πειραματικών τιμών της εκπεμπτικότητας με τις θεωρητικές 

τιμές προέκυψε η τιμή της σταθερός h, την οποία εισήγαγε ο Planck και η οποία αποκαλείται 

σταθερά του Planck προς τιμή του. Διά παραγώγησης του ν ως προς λ στην σχέση

ν λ = c, d v s - ^ ά λ ,  (30)

και δΓ αντικαταστάσεως στην σχέση
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ρν(ν) dv = - ρλ(Χ) dX

λαμβάνεται η σχέση

άΦ 0Ρλ(λ)
dX dA = Φλϋλ = 4 dX

~2nh &  g
he

c2 (eXkT -1)
dX =

(31)

= JP v(v )d v  =

he
= 2nhc2X'5(eXkT - l ) ' 1dX. (32)

To Ovdv εκφράζει την ακτινοβόλο ενέργεια ανά μονάδα επιφανείας και χρόνου (Φ5) 

στην περιοχή συχνοτήτων ν έως ν +  dv. Ομοίως το Φ^άλ εκφράζει τα ίδια, αλλά στην 

περιοχή μηκών κύματος λ έως λ +  άλ. Οι μονάδες μέτρησης στο διεθνές σύστημα μονάδων 

είναι W n r 2 s διά την Φν , W m '3 διά την Φλ , J rrr3 s διά την ρν (ν) και 

J o r4 διά την ρλ(λ). Η ακτινοβόλος ροή σε όλη την περιοχή των συχνοτήτων ή μηκών 

κύματος (0 έως <*>) ε ίνα ι;

φδ= K d v =  ίφν(-  ^ )d X  = io AdX= σΤ4, (33)

όπου η σταθερά σ ισούται με

„ 2n5 k4 
° = 15h3C2

= 5,6697x1 Ο*8 W rtf2 K'4 (34)
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Σχήμα 2.2. Φασματική εκπεμτπικότητα μέλανοζ σώματος συναρτήσει της συχνότητας και του 

μήκους κύματος.

Β’. ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άλλο φαινόμενο από αυτά που δεν ημπορούσαν να ερμηνευθούν με την κλασική 

θεωρία είναι το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Τούτο ανεκαλύφθη από τον Η. R. Hertz το 1887. 

Συνίσταται στην εκπομπή ηλεκτρονίων από μεταλλική επιφάνεια (π.χ., υπό κενό) κατά την 

πρόσπτωση ακτινοβολίας επ' αυτής. Μεταγενέστερες μελέτες του φωτοηλεκτρικού 

φαινομένου μέχρι και το 1900 έδειξαν ότι η εκπομπή ηλεκτρονίων από μεταλλική 

επιφάνεια γίνεται αμέσως μετά την πρόσπτωση της ακτινοβολίας και δεν εξαρτάται από την 

ένταση της ακτινοβολίας, αλλά μόνον από την συχνότητά της. Όταν η συχνότητα της 

ακτινοβολίας είναι μικρότερη από την απαιτουμένη συχνότητα διά την εμφάνιση 

φωτοηλεκτρονίου, η οποία αποκαλείται συχνότητα κατωφλίου, δεν γίνεται εκπομπή 

ηλεκτρονίων. I

I Ο αριθμός των εκπεμπομένων ηλεκτρονίων είναι ανάλογος της έντασης της

I ακτινοβολίας και ανεξάρτητος της συχνότητάς της, αρκεί η συχνότητα να είναι 

μεγαλύτερη της συχνότητας κατωφλίου, ενώ η κινητική ενέργεια των εκπεμπομένων
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Λ

ηλεκτρονίων μεταβάλλεται γραμμικώς με την συχνότητα της ακτινοβολίας. Η κλασική 

φυσική θεωρεί ότι η ενέργεια της ακτινοβολίας εξαρτάται από την ένταση της ακτινοβολίας 

και δεν ηδύνατο να ερμηνεύσει το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Αυτό ερμηνεύτηκε (1905) 

από τον Albert Einstein* επεκτείνοντας εις την ακτινοβολία την κβάντιση της ενεργείας του 

ταλαντωτή από τον Planck. Εθεώρησε ο Einstein ότι και η ακτινοβολία αποτελείται από 

σωμάτια με στοιχειώδες ποσό ενεργείας, το κβάντο, ίσο με hv. Σύμφωνα με την αρχή της 

διατήρησης της ενεργείας διά να εξαχθεί ηλεκτρόνιο από την μεταλλική κάθοδο εντός 

εκκενωμένου από αέρα σωλήνα, πρέπει να δοθεί ενέργεια ίση με το έργο εξόδου (work 

function) w του μετάλλου. Η ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου hv πρέπει να είναι 

τόσον μεγάλη, ώστε να αντισταθμήσει το έργο εξόδου του στερεού και την κινητική 

ενέργεια του φωτοηλεκτρονίου, διά να διατηρηθεί η συνολική ενέργεια. Δηλαδή ισχύει η 

σχέση της διατήρησης της ενεργείας:

hv = w +  ^  mu2 (D

Ώ στε η ενέργεια του φωτονίου ισούται με το άθροισμα του έργου εξόδου του 

στερεού και της κινητικής ενέργειας του φωτοηλεκτρονίου. Στο όριο εμφάνισης (κατώφλι) 

του φαινομένου, δηλαδή όταν δεν έχει κινητική ενέργεια το φωτοηλεκτρόνιο, ήτοι διά

\  mu2= 0, (2)

τότε έχομε και

hv= w, (3)

οπότε η συχνότητα και το μήκος κύματος της ακτινοβολίας καλούνται συχνότητα και 
μήκος κύματος κατωφλιού (νκ ή λ*). Το έργο εξόδου ενός μετάλλου είναι της τάξης

μερικών ηλεκτρονιοβόλτ (eV).

Ακολουθεί μία αριθμητική εφαρμογή:

Εάν το μήκος κύματος κατωφλιού είναι 564,0 nm, τότε το έργο εξόδου ανέρχεται εις

Ο Albert Einstein (1879-1955) έλα βε το βραβείο Nobel φυσικής το 1921, διά τήν ερμηνεία  του 
φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Ανέπτυξε επίσης την ειδική και την γενική θεωρία της σχετικότητας.
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= 6,626 X 10’34 Js χ 2.998x10s m,s~1 
564.0 χ 10' 9 m

= 3,522 x 10‘19J ή

3.522 x 1Q-19 J 
1.6028 χ 10' 19 J(eV)‘ 1

= 2,19(8) eV « 2,20 eV.

Εάν χρησιμοποιηθεί ακτινοβολία μήκους κύματος λ μεγαλυτέρου, \του μήκους 

κύματος κατωφλίου, λ > λκ = 564 nm, δεν θα εκπεμφθεί φωτοηλεκτρόνιο. Εάν το μήκος

κύματος λ της προσπιπτούσης ακτινοβολίας επί της μεταλλικής επιφανείας (υπό κενό) είναι 
μικρότερο του μήκους κύματος κατωφλίου, λ < λκ = 564 nm, τότε η πλεονάζουσα ενέργεια

θα εμφανισθεί ως κινητική ενέργεια του εκπεμφθέντος φωτοηλεκτρονίου.

Ο αμερικανός χημικός Gilbert Ν. Lewis (1875-1946) ονόμασε το στοιχειώδες σωμάτιο 

της ακτινοβολίας φωτόνιο (1926). Γενικότερα η ανωτέρω ανάλυση διά το φωτοηλεκτρικό 

φαινόμενο ισχύει διά κάθε φασματοσκοπική διεργασία κατά την οποία εκπέμπεται 

ηλεκτρόνιο από άτομο ή μόριο λόγω επίδρασης ακτινοβολίας. Το ηλεκτρόνιο και εις αυτήν 

την περίπτωση αποκαλείται φωτοηλεκτρόνιο. Το δε έργο εξόδου του στερεού εις την 

ανωτέρω ανάλυση αντικαθίσταται από την ενέργεια (ή δυναμικό) ιονισμού του σωματίου.

Μέτρο της ικανότητας, μιας φω τοευαίσθητης επ ιφάνειας να εκπέμψει 

φωτοηλεκτρόνιο κατά την πρόσκρουση φωτονίων επάνω της είναι η κβαντική απόδοση 

φωτοεκπομπής ηλεκτρονίων, η οποία ορίζεται κατ’ αναλογία προς άλλα φαινόμενα (όπως 

φωτόλυση, ιονισμός κ. ά.) ως ο λόγος του αριθμού των εκπεμπομένων φωτοηλεκτρονίων 

προς τον αριθμό των προσπιπτόντων φωτονίων επί της επιφανείας.

Εάν εφαρμόσομε διά φωτόνιο συχνότητας ν τις σχέσεις από την θεωρία της 

σχετικότητας διά την μάζα m και την ενέργεια Ε ενός κινουμένου σώματος με ταχύτητα υ,

Ε = me2, (4)

(5)

λαμβάνομε

(6)

mo = 0, (7)
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όπου mg είναι η μάζα ηρεμίας του φωτονίου, η οποία έχει την τιμή μηδέν. Διά την ορμή ρ 

του φωτονίου λαμβάνομε

ρ* me (8)

Ε hv 
ρ= c = c ’

(9)

Η ορμή του φωτονίου εμφανίζεται κατά τις συγκρούσεις του με άλλα σωμάτια.

Η ενέργεια ενός σώματος κινουμένου με ταχύτητα υ λαμβάνει την μορφή 

Ε= m0c2 — -,.1 ..-  ■ (10)
Λ I 4 U?

Υψώνοντας εις το τετράγωνο αμφότερα τα μέλη της εξίσωσης διά την ενέργεια κατά 

την θεωρία της σχετικότητας προκύπτει σχέση μεταξύ ενεργείας, μάζας, ταχύτητας του 

φωτός και ορμής, η οποία ισχύει χωρίς μεταβολή εις οιονδήποτε αδρανειακό σύστημα 

αναφοράς:

Ρ = mft2 _  -yp0— ■ ή (11)

II 
CM 11J (12)

1-
cz

ε 2( ι * τ )  *  ^C
(13)

(14)

(15)

(16)

Αλλά επειδή 

_  JL
m “ c2

και

ρ= mu

βι* αντικαταστάσεως λαμβάνομε:
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Ε2= m§c4 + p2c2. (17)

Διά σωμάτια άνευ μάζας ηρεμίας, όπως είναι το φωτόνιο και το νετρίνο (neutrino), τα 

οποία κινούνται με την ταχύτητα του φωτός, η ενέργεια ισούται με

Ε= pc. \ (18)

Διά σωμάτια με μάζα ηρεμίας m0 η ενέργεια Ε0, η οποία παραμένει εις έκαστο 

σωμάτιο με μάζα ηρεμίας m0 και η οποία ενέργεια εμφανίζεται ως η μάζα του σωματίου, 

ισούται με

Ε0= "l0c2. (19)
/

Η ανωτέρω εξίσωση αποτελεί τη βασική εξίσωση του Einstein διά την ισοδυναμία 

ενέργειας και μάζας. Η κινητική ενέργεια σωματίου με μάζα ηρεμίας mo ισούται με

m0c2^ (l·  $ f ' 2- 1}  (20)E - E 0 = m0c«

λ / Ο

-  1

Κατά την τελευταία πενταετία περίπου δημιουργήθηκε η τάση εις την φυσική του 

χαρακτηρισμού ενός σωματίου με την μάζα ηρεμίας του mo και της κατάργησης της

χρήσης της έννοιας της σχετικιστικής μάζας m. Ο παράγων ( 1- ^ ) 1/2 δημιουργεί την

σχετικιστική μεταβολή κατά την κίνηση, η οποία προκαλεί διαχωρισμό φασματικών 

γραμμών σε άτομα λόγω άρσης εκφυλισμού ενεργειακών σταθμών.

Γ \ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

'Αλλο φαινόμενο που δεν ήταν δυνατό να ερμηνευθεί με την κλασική φυσική ήταν 

αυτό των φασμάτων, π.χ. του ατόμου και του μορίου του στοιχείου υδρογόνου και άλλων 

στοιχείων. Η κλασική φυσική δεν μπορούσε να προβλέψει την θέση των φασματικών 

γραμμών καθώς και την λεπτή υφή των. Οι προσπάθειες να ερμηνευθεί το φάσμα της 

εκπεμπομένης ακτινοβολίας από άτομα υδρογόνου οδήγησαν κατά κύριο λόγο στην 

ανάπτυξη των αρχών της κβαντομηχανικής.
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Ό ταν ορατή ακτινοβολία από πυρακτωμένο μεταλλικό νήμα (π.χ., βολφράμιο ή 

αλογονούχο βολφράμιο) αναλύεται (διαοπείρεται) από αναλυτή (διασπορέα), όπως είναι το 

πρίσμα και η σχάρα (ή φράγμα) περίθλασης, παρατηρείται μία συνεχής εναλλαγή 

χρώματος στο προκύπτον φάσμα, π.χ. από το ερυθρό προς το ιώδες. Όταν όμως αναλύεται 

το φως, το οποίο εκπέμπεται από καταλλήλως διεγειρόμενο αέριο χαμηλής πίεσης, 

παρατηρείται εις το λαμβανόμενο φάσμα εκπομπής του αερίου σειρά φωτεινών γραμμών 

διαχωριζομένων από σκοτεινές περιοχές. Αντίστροφα, όταν φως διαπερνά αέριο, στο 

καταλλήλως λαμβανόμενο φάσμα απορρόφησης του αερίου παρατηρούνται σκοτεινές 

γραμμές διαχωριζόμενες από φωτεινές περιοχές.

Η πιο έντονη φασματική γραμμή του ατομικού υδρογόνου ανεκαλύφθη σε
ο

αστρονομική εξέταση το 1853 από τον A. J. Angstrom (1814-74), προς τιμήν του οποίου 

ωνομάσθη η παλαιό μονάδα μήκους διά την μέτρηση μηκών κύματος. Το 1881 ο Sir W. 

Huggins απέδωσε δέκα φασματικές γραμμές αστέρων από το ερυθρό ως το υπεριώδες στο 

φάσμα εκπομπής του ατομικού υδρογόνου. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πειραματικές 

δυσκολίες, οι οποίες δεν επέτρεπαν να παρατηρηθεί το φάσμα του ατομικού υδρογόνου σε 

πειραματικό εργαστήριο διά διασπάσεως του μοριακού υδρογόνου, το οποίο δίνει 

πολυπλοκώτερο μοριακό φάσμα, το φάσμα ταινιών. Έτσι προηγήθησαν οι αστρονομικές 

παρατηρήσεις του ατομικού υδρογόνου, ώσπου να αναπτυχθούν τεχνικές πειραματικές 

βελτιώσεις. Η πρώτη παραγωγή μεγάλων συγκεντρώσεων ατομικού υδρογόνου στο 

εργαστήριο επετεύχθη το 1921 από τον Wood με ηλεκτρική εκκένωση σε ειδικό σωλήνα 

εκκένωσης, ο οποίος περιείχε Η2-

Το 1885 ο σουηδός φυσικός Johann Jakob Balmer (1825-98) ανέπτυξε εμπειρική 

εξίσωση διά την θέση όλων των γνωστών φασματικών γραμμών του ατομικού υδρογόνου. 

Έκτοτε όλη η σειρά αυτών των φασματικών γραμμών έλαβε το όνομά του. ’Αλλη σειρά 

φασματικών γραμμών, η σειρά του αμερικανού φυσικού Theodore Lyman (1874-1954), διά 

n-j = 1, κείται εις το άπω υπεριώδες. 'Αλλες σειρές είναι οι σειρές του γερμανού φυσικού 

Friedrich Paschen (1865-1940) διά n̂  = 3, του Brackett διά n1 = 4, και του Pfund διά η̂  = 5.

Ο σουηδός φυσικός J. R. Rydberg (1854-1919) ανέπτυξε ένα εμπειρικό τύπο διά τις 

φασματικές γραμμές πολλών στοιχείων (κυρίως των αλκαλίων) το 1889 γενικεύοντας έτσι 

προηγούμενες εμπειρικές εξισώσεις διά τα φάσματα εκπομπής:



(1)
1
λ

όπου τα < ri2 είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί ( 1, 2, 3, ... ) και το R είναι η σταθερά του 

Rydberg. Διά b = c = 0 και ιη = 2 προκύπτει η εξίσωση του σουηδού φυσικού Balmer διά 

1' τις φασματικές γραμμές του ατομικού υδρογόνου. Η νεώτερη μορφή του εμπειρικού τύπου 

του Rydberg (ή πληρέστερα των Balmer-Rydberg-Ritz) είναι

διά τις φασματικές γραμμές του ατομικού υδρογόνου. Ο κυματαριθμός (κυματικός αριθμός) 

ν = f » όπως και η συχνότητα, είναι ανάλογος της ενεργείας.

σειρά Lyman σειρά Balmer σειρά Paschen σειρά Brackett σειρά iPfund

JIIIJ IJ— ΙΙΙΙ I ΙΙΙΙ I ΙΙΙΙ I ΙΙΙΙ I

121,5 656,3 1875,1 4.050 7.400 λ, nm

Σχήμα 2.3. Μήκος κύματος φασματικών γραμμών εις αναπαράσταση του φάσματος του 

ατομικού υδρογόνου.
• /.·

i >

/
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Ηα Ηβ Ηγ Ηδ

J ________ I_____I___ I_LIJ_____

656,273 486,133 434,1 410,2 λ,ηηη

Σχήμα 2.4. Μήκος κύματος φασματικών γραμμών ε ις  αναπαράσταση τού φάσματος της 

σειράς Batmer.

Σχήμα 2.5. Το φάσμα του ατομικού υδρογόνου μ ε  τις  φασματικές σειρές Lyman, Balmer, 

και Paschen. Το πάχος των γραμμών ε(ναι προσέγγιστικά ένδειξη της έντασής 

των. Το τέλος εκάστης σειράς προς τα μικρά μήκη κύματος, το αποκαλούμενο 

όριο της σειράς, φ α ίνετα ι χαρακτηριστικά από τη ν  μεγάλη προσέγγιση 

φαινομενικά μέχρις συνενώσεως των φασματικών γραμμών.

Είναι ευχερέστερη η χρήση του κυματαριθμού και της συχνότητας έναντι του . 

μήκους κύματος στην φασματοσκοπία, επειδή η φασματοσκοπία πραγματεύεται μεταβάσεις 

μεταξύ ενεργειακών σταθμών, οι οποίες μεταβάσεις αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικές 

διαφορές ενεργειών.
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Ο Sir Ernest Rutherford* * είχε στηρίξει την θεωρία του διά την δομή του ατόμου στο 

ότι από πειράματα σκέδασης πυρήνων ηλίου (ακτίνων α) προκύπτει ότι ο πυρήνας είναι 

συμπαγής και πολύ μικρότερος του ατόμου και ότι υπάρχει σημαντικό κενό στο χώρο ενός 

ατόμου. Εθεώρησε ότι εντός αυτού του χώρου του ατόμου κινούνται ηλεκτρόνια, οι 

' τροχιές των οποίων καθορίζουν το μέγεθος του ατόμου. Με την εργασία του^"η σκέδαση 

των σωματίων α και β από την ύλη και η δομή του ατόμου” εβελτίωσε κατά αποφασιστικό 

τρόπο το ατομικό πρότυπο του Thompson και του Lenard.

Ο δανός φυσικός Niels Hendrik David Bohr* έδωσε το 1913 με την παραδοχή της 

κβάντισης της ενεργείας και της στροφορμής του ηλεκτρονίου μία επιτυχή ερμηνεία των 

φασμάτων απορρόφησης και εκπομπήςτου ατομικού υδρογόνου και άλλων στοιχείων, τα 

οποία είχαν παρατηρηθεί από τον περασμένο αιώνα. Η εξαγωγή της τιμής της σταθερός 

του Rydberg από τις τιμές φυσικών σταθερών αποτελεί επίτευγμα της ατομικής θεωρίας του 

Ν. Bohr:

R =
θ4μ

8o£h3c *
(3)

όπου μ είναι η ανηγμένη μάζα του ατόμου,

μ = -“ -· (4)
me+mn

και me, mn είναι η μάζα του ηλεκτρονίου και του πυρήνα, αντιστοίχως.

Διά mn ->οο,
I

Μ = γπθ (5)

και

RN = 109 737,3177 cm-1.

Εις την ατομική θεωρία του Ν. Bohr έγινε η παραδοχή της ύπαρξης κβαντισμένων 

καταστάσεων εις ένα άτομο εκ της κίνησης του ηλεκτρονίου, τω ν  σ τα σ ίμ ω ν

* Ο Sir Ernest Rutherford (1871-1937) έλαβε το βραβείο Nobel χημείας το 1908 διά την εξέταση της 
διάσπασης χημικών στοιχείων και την χημεία ραδιενεργώ ν υλών από το 1899.
* 0  Niels Hendrik David Bohr (1885-1962) έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1922 διά την διερεύνηση  
της δομής του ατόμου και της εκπομπής ακτινοβολίας.
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καταστάσεων, έκαστη των οποίων αντιστοιχεί εις μία καθορισμένη τιμή ενεργεΐας 

(ενεργειακή στάθμη). Μετάβαση από μία στάσιμη κατάσταση εις άλλη συνοδεύεται από 

εκπομπή ή απορρόφηση ακτινοβολίας, της οποίας η συχνότητα ισούται με την διαφορά 

των τιμών ενεργείας των δύο στασίμων καταστάσεων διηρεμένης διά της σταθερός του 

Planck h, σύμφωνα με τον κανόνα συχνότητας του Bohr. Ο κανόνας συχνότητας του 

Bohr σχετίζεται με την αρχή του συνδυασμού (1908) του ελβετού φυσικού Walter Ritz 

(1878-1909). Είχε βρεί ο Ritz καθώς και άλλοι μία προσθετικότητα των κυματαριθμών των 

φασματικών γραμμών άλλων φασματικών σειρών. Π.χ., εάν γραμμές με κυματαριθμούς ν1 

και V2 εμφανίζονται εις το φάσμα ατόμου, τότε ενδέχεται να εμφανισθεί και φασματική 

γραμμή με κυματαριθμό ν^+ν2 ή ν1-ν2. Η αρχή του συνδυασμού ωδήγησε στην ιδέα να 

αποδοθεί μία σειρά αριθμών, των τιμών των φασματικών όρων, εις ένα άτομο, ούτως 

ώστε η διαφορά δύο τιμών των φασματικών όρων ενός ατόμου να αντιστοιχεί στην 

συχνότητα μίας φασματικής γραμμής του ατόμου.

Το ηλεκτρόνιο λοιπόν εις το άτομο του υδρογόνου δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε 

ενέργεια, αλλά έχει κβαντισμένη ενέργεια αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου του 

κυρίου κβαντικού (ακεραίου) αριθμού η της στάσιμης κατάστασης (ενεργειακής στάθμης) 

στην οποία ανήκει. Όταν αυξάνει ο κύριος κβαντικός αριθμός η, οι ενεργειακές στάθμες 

πλησιάζουν μεταξύ τους. Διά η το ηλεκτρόνιο έχει φύγει από την επίδραση του 

πυρήνα.

Έστω σωμάτιο με ορμή

είναι η στροφορμή του σωματίου. Διά την εύρεση των στασίμων καταστάσεων ο Bohr 

έκανε την υπόθεση ότι και η στροφορμή είναι κβαντισμένη ως προς το μέγεθος και ισούται 

με

ρ= m υ .

Το ανυσματικό γινόμενο της ορμής επί την απόσταση από το σημείο αναφοράς,

£= ρ χ γ, (6)

(7)

Η κβάντιση της στροφορμής προεκυψε δι* εφαρμογής της αρχής της 

αντιστοιχίας, κατά την οποία οι προβλέψεις της κβαντικής φυσικής συμπίπτουν με τις 

προβλέψεις της κλασικής φυσικής διά μεγάλες τιμές του κυρίου κβαντικού αριθμού η_
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Επομένως για πολύ μεγάλες τροχιές (η) η συχνότητα της εκπεμπομένης ακτινοβολίας 

πρέπει να αντιστοιχεί προς την συχνότητα περιφοράς του ηλεκτρονίου κατά την κλασική 

φυσική. Με την εισαγωγή της κβάντισης της στροφορμής το άτομο δεν επιτρέπεται να 

ακτινοβολεί σε κάθε συχνότητα πλέον. Η κβάντιση της στροφορμής οδήγησε σε 

.ικανοποιητικές τιμές ενέργειας των στασίμων καταστάσεων.
\

Ακολουθεί η εξαγωγή των ποσοτικών σχέσεων, οι οποίες προκύπτουν από εφαρμογή 

των ανωτέρω παραδοχών εις το άτομο του υδρογόνου. Κατ' αρχήν αποδεικνύεται ότι η 

κίνηση ηλεκτρονίου μάζας πγ»ι περί το πρωτόνιο του πυρήνα μάζας m2 είναι ισοδύναμη 

προς την κίνηση σωματίου μάζας ίσης με την ανηγμένη μάζα

μ s
” m i+ni2

του συστήματος ηλεκτρονίου πρωτονίου περί το κέντρο μάζας του συστήματος. Πράγματι

στο σχετικό σχήμα παριστάνεται η περιστροφή του ηλεκτρονίου μάζας πη και εις
* > <

απόσταση π και του πρωτονίου μάζας m2 και εις απόσταση Γ2 περί το κέντρο μάζας των 

με την ίδια κυκλική συχνότητα έστω ω. Εκ των ροπών των σωματίων ως προς το κέντρο 

μάζας λαμβάνεται διά r= rj + Γ2

mm = πΐ2Γ2 (8)

Σχήμα 2.6. Περιστροφική κίνηση του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου περί το κέντρο 

μάζας του ατόμου του υδρογόνου.
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r i r ,

Γ2 “

mi+m2

mi
m i+m 2

r .

Ο)

(10)

Εκ της αρχής της διατήρησης της στροφορμής και της κβάντισής της κατά Bohr 

εφαρμοζομένων στο άτομο του υδρογόνου προκύπτει

m-iGor̂  +■ m20>rf = nh, ή

- M _ Wr2 = nh, ή
mi+m2

μ<0Γ2 = nh (11)

Ομοίως λαμβάνοντας υπ* όψη την κίνηση του ηλεκτρονίου περί το κέντρο συμμετρίας 

προκύπτει από την εξίσωση των δυνάμεων που υφίσταται το ηλεκτρόνιο

πΐιω2Γ1 = e2
4πεοΓ2 ' ή

mi m2 ο θ2— ω Γ̂ s ------- ο ,
mi+m2 4πεοΓ̂ ή

μω2Γ = e2
4πε0Γ2

(12)

Βλέπομε λοιπόν ότι καταλήγομε σπς ίδιες εξισώσεις στο σύστημα ηλεκτρονίου - 

πρωτονίου με την α'/ηγμένη μάζα όμως αντί της μάζας του ηλεκτρονίου.

Θέτοντας διά την ταχύτητα περιστροφής του ηλεκτρονίου υ = cor λαμβάνομε μυτ= nh 

διά την στροφορμή του ηλεκτρονίου εκ της κυκλικής κινήσεως του.

Θεωρούμε την περίπτωση της κυκλικής τροχιάς του ατομικού προτύπου του Bohr διά 

το σωμάτιο μάζας μ. Η κεντρομόλος δύναμη διά κυκλική τροχιά ακτίνας r ισούται με μυ2/Γ 

σύμφωνα με τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής (του Isaac Newton). Η κεντρομόλος δύναμη 

προέρχεται από την ελκτική δύναμη Coulomb

e2
4πεοΓ2
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μεταξύ των αντιθέτως ηλεκτρικά φορτισμένων σωματίων του ατόμου του υδρογόνου, του 

ηλεκτρονίου και του πυρήνα, τα οποία ευρίσκονται εις απόσταση r μεταξύ των. Οπότε 

έχομε την ισότητα

μυ2 θ2 
r ” 4πε0Γ2 ’

(13)

όπου θ είναι η απόλυτη τιμή του ηλεκτρικού φορτίου του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου 

και εο η επιτρεπτότητα του κενού

ε0 = 8,854 χ 10' 12 C2 Ν 'ΐ πτ2 ή C2 kg' 1 m' 3 s2 .

Η στροφορμή έχει μέγεθος

ί  = prsin(pAr) = prsin90° *  μυη (14)

όπου ρΛΓ είναι η γωνία μεταξύ της ορμής ρ (ή της ταχύτητας υ) του σωματίου και της 

ακτίνας r του κύκλου. Λόγω της κβάντισης της στροφορμής έχομε »

^  μυΓ = 2π = πί1’ ή 

.. -Π ί.U = Λ .2πμΓ

(15)

(16)

2
ΔΓ απαλοιφής της ταχύτητας υ μεταξύ των σχέσεων διά το και το μυΓ λαμβάνομε

μυ2 u n2h2 e2 . ( m
r “  r 4π2μ2Γ2 ”  4πεβΓ2 ’ ^

1 :

(18)
n2h2cr

I s O i
πμθ^

Η ακτίνα της μικρότερης κυκλικής τροχιάς λέγεται πρώτη ακτίνα του Bohr (q q ) .  

Δι* εισαγωγής της πρώτης ακτίνας του Bohr

αο
/JL\2 4toq h ^ o

■ W  μθ2 Β Πμθ2
(19)

η ακτίνα λαμβάνει την μορφή

r = η2αο. (20)
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Η κινητική ενέργεια του σωματίου ισούται με

ρ  yu£ e2 
κ = 2 " 8πε0Γ · (21)

Η δε δυναμική ενέργειά του Ε5 ισούται με το έργο το οποίο καταναλίσκεται για την 

απομάκρυνση του ηλεκτρονίου από την απόσταση r από το πρωτόνιο εις άπειρο απόσταση, 

r

-J:
θ2 θ'
^  dr = -  ®

4πε0Γ 4πεβΓ' (22)

Οπότε η συνολική ενέργεια της στάσιμης κατάστασης η, Εη, ισούται με

e2 e2 β2
Εη = +  Eg - 8πεοΓ 4πεοΓ 8πεοΓ (23)

Μετά την αντικατάσταση της ακτίνας r με τον κβαντικό αριθμό η ή την ακτίνα του 

Bohr λαμβάνομε

-β4μ -Θ4μ -θ2
n “ 8ε§ίι2π2 _ 2(4πεο^ π)2 8πε0αοΠ2 ' 

Διά η =1,

Ε-, = -2,1798 χ 10' 18 J =-13,605 eV.

(24)

Διά της εισαγωγής της σταθερός της λεπτής υφής

,2 β2
α = Θ' θ2ομο

4n8QCh 2hc80 “ 2h (25)

η συνολική ενέργεια Επ μετασχηματίζεται εις

F _ _ Μ / α ο \ 2 
-  2 * n > 1 (26)

Η ενέργεια ή δυναμικό ιονισμού ΕΙ του ατόμου του υδρογόνου ισούται με την 

ενέργεια απομάκρυνσης (ενέργεια πρόσδεσης ή δέσμευσης, binding energy) του 

ηλεκτρονίου από την θεμελιώδη κατάσταση,

ΕΙ = - Επ =1 = 8πε0α0 ‘
(27)
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ΔΓ αριθμητικής αντικαταστάσεως λαμβάνεται 

ΕΙ = 2,1799072 χ 10' 8 J = 13,605804 eV.

Η συχνότητα ν της εκπεμπομένης ή απορροφουμένης ακτινοβολίας κατά την μετάβαση 

μεταξύ των στασίμων καταστάσεων με ενέργεια Εη2 και Εη1 ισούται, σύμφωνα τον κανόνα

συχνότητας του Bohr, με

(28)

Ο δε αντίστοιχος κυματαριθμός ισούται με ί .

(29)

όπου R είναι η σταθερά του Rydberg.

Ακολουθούν μερικές αριθμητικές εφαρμογές:

Η ανηγμένη μάζα διά το σύστημα ηλεκτρονίου πρωτονίου ισούται με ! '

mM m 
M = (m+M) = 1+m =

Μ

_ 9.109534x1Q-31kg _
= 1+ 9 .109534x1 Ο*31 kg =

1.6726485x10'27kg

= - ·109534χ10'31Κ9 = 9.1045756Χ10'31 kg. (30)
1+0.005446

Η σταθερά του Rydberg διά υδρογονοειδές σωμάτιο (σωμάτιο με ένα ηλεκτρόνιο περί 

τον πυρήνα) με πυρήνα "απείρου" μάζας, δηλαδή όταν δεν λαμβάνεται υπ' όψη η κίνηση του 

πυρήνα, ισούται με

e2 mca2 _ e4u 
00 = 8πε0α0ήο = 2h “ β ε ^ ο 1,097373177x105 cm '1. (31)

Διά το άτομο του υδρογόνου, λαμβανομένης υπ’ όψη της κινήσεως του πυρήνα, η 

ανηγμένη μάζα λαμβάνει την τιμή

μ « 9,1045756 χ 10' 31 Kg,
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οπότε έχομε την αντίστοιχη τιμή της σταθερός του Rydberg 

R = 1,096716 χ 105 cm '1.

Η τιμή της πρώτης ακτίνας του Bohr διά το άτομο του υδρογόνου ισούται με

ρ2 4περ!? h2ep β2 
° 0 “ n2 “  β2μ “ πμβ2 “ mc2a24nep'

Δι1 αριθμητικής αντικαταστάσεως λαμβάνεται

(6.626176 χ 10~34J s)2 8.85418782 χ 1Q-'l2C2N -1m-2 
° 0 = 3 .1415926  χ 9 .1045756 χ 10 '31kg (1 .602189 χ 10 ' 19 C)2

= 5,2946 χ 10*11 = 52,95pm.

Διά υδρογονοειδές σωμάτιο με πυρήνα άπειρης μάζας η τιμή της πρώτης ακτίνας του 

Bohr ισούται με 

h2eo
aQ = ----- *k = 52,917 pm *  52,92 pm.

nme*
(33)

Η σταθερά της λεπτής υφής ισούται με

e2 e2 _ e2cuo 
α = 4ns0ch ~ 2egch ~~ 2h

λόγω και της σχέσης

Ο 1 ·« ------
Μοεη

(34)

Από την τελευταία σχέση διά την σταθερά της λεπτής υφής λαμβάνομε

(1 .602189  X 10~19C )2 X 2 .99792458x10s m s~1x 4π χ 10~7Ν C~2 s2 
Q = 2 X 6 .626176  χ10 ' 34 J.s

= 7.297349 χ 10' 3 = 137.ο360 7 Β Ϊ3 7  ' (35)

Η αριθμητική τιμή = 1/137 της σταθερός της λεπτής υφής έχει προκαλέσει ενδιαφέρον- 

εις τους φυσικούς.
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Η σταθερά της λεπτής υφής εμφανίζεται και στη σχέση της ταχύτητας του 

ηλεκτρονίου στη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου με την ταχύτητα του 

φωτός στο κενό. Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου στην κυκλική τροχιά με την πρώτη ακτίνα του 

Bohr. α0 ισούται με 1

1 \
e_________h__

Λ/4πε0μαο 2πμ<3°

Ιι2εοο2α2
β2

= οα = <υ2>1/2
W

(36)

= 2,ι1β772 χ 106 m s '1.

Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου υδρογονοειδούς σωματίου με ατομικό αριθμό πυρήνα Ζ σε 

κυκλική τροχιά με κβαντικό αριθμό η ισούται με

υη = ^  = 2,18772 χ m s '1. (37)

Η περίοδος της αρμονικής κίνησης του ηλεκτρονίου ισούται με

Τ 2nr 
τ = ~ ·

Διά Γ = α0’ τ  - Γ Γ β ζ ^ Ι Γ ι ό β - 1·5198 χ 10' 16 8·

(38)

Η ενέργεια των υδρογονοειδών σωματίων δίδεται από την σχέση

ρ Z2e4u 
tn  = “ 8£§h2n2 '

(39)

Ο Harold C. Urey* και οι συνεργάτες του το 1932 ανεκάλυψαν το δευτέριο, δηλαδή το 

ισότοπο του στοιχείου υδρογόνου με μαζικό αριθμό 2. Η ανακάλυψη του δευτερίου προήλθε 

από την παρατήρηση αγνώστων φασματικών γραμμών πλησίον των φασματικών γραμμών της 

σειράς Balmer του ατόμου του υδρογόνου. Οι φασματικές γραμμές του δευτερίου είναι 

μετατοπισμένες κατά 0,179 nm από τις αντίστοιχες του υδρογόνου (πρωτίου) λόγω της 

ισοτοπικής διαφοράς του δευτερίου και του υδρογόνου (πρωτίου). Ειδικότερα έχομε τις εξής 

σχέσεις διά την ανηγμένη μάζα του δευτερίου και του υδρογόνου (πρωτίου):

m d = " m m και (40)
1+  ΓΓ-

Ο Harold C. Urey (1893-1981) έλαβε το βραβείο Nobel χημείας το 1934 διά την ανακάλυψη του 
δευτερίου.
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(41)

όπου Md  *= 2ΜΗ, επομένως Μο > Μη  - (42)

Η ύπαρξη ισοτόπου του υδρογόνου αναμενόταν από το 1931. Το 1933 επετεύχθη και 
η παρασκευή βαρέος άδοτος (D^O) με ηλεκτρόλυση αλκαλικού ύδατος.

Οι φασμσπκές γραμμές εκάστης φασματικής σειράς εις το φάσμα του ατόμου του

υδρογόνου χαρακτηρίζονται με γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, λαμβανομενης ως

πρώτης φασματικής γραμμής εκείνης με το μεγαλύτερο μήκος κύματος. Η ζωηρά ερυθρά
ο

φασματικη γραμμή, η οποία παρετηρήθη το 1853 από τον Angstrom (1814-1874), 

χαρακτηρίζεται ως η γραμμή Balmer α (άλφα) με μήκος κύματος 656,3 nm. Το 1892 ο Α_ Α. 

Michelson εχρησιμοποίησε το συμβολόμετρο, το οποίο ο ίδιος είχε εφεύρες διά την 

εξέταση των σχημάτων των φασματικών γραμμών του ατόμου του υδρογόνου. Ο M»cheison 

ηύρε ότι η φασματικη γραμμή Balmer α σποτελείται από δυο ψασματικές γραμμές 

διαχωρισμένες κατά 0,014 nm. Το γεγονός αυτό δεν ηδύνατο να το ερμηνεύσει η ατομική 

θεωρία του Ν. Bohr παρά την τεράστια επιτυχία, την οποία είχε αυτή η θεωρία, εις την 

ερμηνεία του φάσματος του ατόμου του υδρογόνου έναντι όλων των παλαιοτερων 

θεωριών. Ο Bohr υπέδειξε ότι αυτός ο διαχωρισμός της φασματικής γραμμής Balmer α ίσως 

να εξηγείται, εάν θεωρηθεί ότι η τροχιά του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου είναι 

ελλειπτική αντί κυκλικής, όπως είχε ως τότε θεωρηθεί. Μια διόρθωση της τροχιάς της 

κίνησης του ηλεκτρονίου, την οποία επέβαλε η ειδική θεωρία της σχετικότητας, θα 

διεχώριζε τότε έκαστη ενεργειακή στάθμη σε υποστάθμες και έτσι θα επερχόταν συμφωνία 

μεταξύ θεωρίας και πειράματος.

Το 1915 ο W.Witson και ο AmokJ Johannes VVflbelm Sommerfeid (1868-1951) ανεκάλυψαν 

ανεξάρτητα μία νέα μέθοδο κβάντισης, η οποία εφηρμόσθη ιδιαιτέρως από τον SommeriekJ 

και τους συνεργάτες του εις την ερμηνεία του φαινομένου Zeeman και Stark και της λεπτής 

υφής του φάσματος του υδρογόνου και του ιόντος του ήλιου και άλλων φαινομένων. Η 

μέθοδος κβάντισης συνΐσταται στην επίλυση των κλασικών εξισώσεων κίνησης υπό την 

κανονική μορφή ή μορφή του Χάμιλτον προς τιμή του Wiliam Rowan Hamilton (1805-1865):

Η = Τ +  V, (43)

(44)



(45)

k » 1, 2, 3 , . . .  3π, (46)

όπου T είναι η κινητική ενέργεια του συστήματος , V είναι η δυναμική ενέργεια, είναι η

στιγμή (·) παριστάνει την παράγωγο ως προς τον χρόνο. Κατόπιν εισάγεται η παραδοχή 

ότι επιτρέπονται μόνον οι στάσιμες καταστάσεις, διά τις οποίες ισχύει η γενική συνθήκη:

όπου Π|< είναι ακέραιος αριθμός. Με την εφαρμογή αυτής της μεθόδου κβάντισης ο 

Sommerfeld κατόρθωσε να ερμηνεύσει τον διαχωρισμό της φασματικής γραμμής του 

ατομικού υδρογόνου Balmer α από τις υπολογισθείσες ιδιότητες των τροχιών και εισήγαγε 

την σταθερά της λεπτής υφής, cpoe2/2h, ένα αδιάστατο αριθμό ίσο με περίπου 1/137, όπως

αναφέρθηκε προηγουμένως. ' / <

Μία περισσότερο ικανοποιητική ερμηνεία του διαχωρισμού της φασματικής γραμμής 

Balmer α δεν κατέστη δυνατή παρά μόνον μετά την ανάπτυξη της νέας κβαντικής θεωρίας.

1 ‘ συντεταγμένη της θέσης και ρ|< είναι η γενικευμένη συζυγής ορμή της μεταβλητής q ,̂ και η

ftvW β ΠιΛ (47)

r.

) 1

>



ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 54

κ S 8 I  S PFUND
CO CM ο Ο  Ο) , Γ Ιχ , . ,  ■.

v_JL  /  BRACKETT

u PASCHEN

— V —  

BALMER

y

n « 8 r
cm ©  σ >

-------v
LYMAN

y

13

12

11

10

- I  0

(eV)
t

E

Σχήμα 2.7. Οι μεταβάσεις οι οποίες αντιστοιχούν στις  φασματικές γραμμές των 

διαφόρων σειρών του φασματικού υδρογόνου.
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Δ \ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΠΝ ΦΡΑΝΚ - ΧΕΡΤΣ
(THE FRANCK - HERTZ EXPERIMENT)

To πείραμα το οποίο εξετέλεσαν οι γερμανοί φυσικοί James Franck* (1882-1964) και 

(· Gustav Hertz (1887-1975) κατά το 1913-4 και διά το οποίο έλαβαν το βραβείο Nobel φυσικής 

' του 1925, αφορά : ^

α) Την μέτρηση της απώλειας ενεργείας από ηλεκτρόνια γνωστής ενεργείας κατά την 

σύγκρουάή των με άτομα εις την αέριο φάση ευρισκόμενα εντός τριόδου λυχνίας υπό 

χαμηλή πίεση, όταν η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων λάβει τιμή ίση τουλάχιστον με 

την ενέργεια μετάβασης μεταξύ δύο ηλεκτρονιακών ενεργειακών σταθμών του ατόμου.

β) Την μέτρηση της εκπεμπομένης ακτινοβολίας από τα διηγερμένα κατά τις συγκρούσεις 

άτομα.

Το κατωτέρω σχήμα από το πείραμα των Franck-Hertz με άτομα υδραργύρου δεικνύει 

την ένταση του σήματος των συλλεγομένων ηλεκτρονίων εις την άνοδο της τριόδου 

λυχνίας συναρτήσει της κινητικής των ενεργείας εις eV. Τα τοπικά μέγιστα εις την καμπύλη 

του σχήματος δεικνύουν την τιμή της κινητικής ενεργείας ενός ηλεκτρονίου, διά την οποία 

αρχίζει να γίνεται μεταβίβαση ποσού ενεργείας από ένα ηλεκτρόνιο προς ένα άτομο 

υδραργύρου κατά την σύγκρουσή των. Από το πείραμα μέτρησης της εκπομπής 

ακτινοβολίας προκύπτει ότι εις τις τιμές της κινητικής ενεργείας των ηλεκτρονίων, οι 

οποίες αντιστοιχούν εις τα τοπικά ελάχιστα του σχήματος, γίνεται η μεγαλύτερη διέγερση 

ατόμων του υδραργύρου από ηλεκτρόνια. Τα διηγερμένα άτομα εκπέμπουν ακτινοβολία 

μεταβαίνοντα εις χαμηλότερη ή εις την θεμελιώδη κατάστασή των. Το ποσό της ενεργείας 

το οποίο μεταφέρεται εις τα άτομα του υδραργύρου είναι χαρακτηριστικό διά τον 

υδράργυρο και όχι η τιμή της κινητικής ενεργείας των ηλεκτρονίων. Διά τον υδράργυρο το 

ποσό της μεταβιβαζομένης ενεργείας, το οποίο αντιστοιχεί στην ενέργεια συντονισμού, 

είναι 4,9 ± 0,1 eV, ενώ διά το νάτριο η πρώτη ενέργεια συντονισμού είναι 2,1 eV. Οι

* Ο Jam es Franck (1882-1964) και ο Gustav Hertz (1887-1975) έλαβαν το βραβείο Nobel φυσικής το 
1925 διά την ανακάλυψη κατά το 1913-4 του φαινομένου των συγκρούσεων μεταξύ ηλεκτρονίων και 
ατόμων με επακόλουθο διέγερση των ατόμων. Η ανακαλυφθείσα διέγερση των ατόμων Hg ε ις  το 
περίφημο ομώνυμο πείραμά των είχε αρχικώς Θεωρηθεί εσφαλμένα ότι οφειλόταν ε ις  τον ιονισμό των 
ατόμων Hg. Το όνομα του Jam es Franck είναι συνδεδεμένο και με την αρχή των Franck-Condon, η 
οποία εφαρμόζεται ως κανόνας επιλογής κατά τις δονητικές - ηλεκτρονικές (ηδονητρονικέςΗ) 
μεταβάσεις μορίων. Την δεκαετία του 1930-40 ο Franck εγκατέλειψε την Γερμανία λόγω της πολιτικής 
κατάστασης, όπως και άλλοι επιστήμονες ως ο Einstein, ο Born και νεότεροι, όπως ο G. Herzberg 
(1904-) και έγινε καθηγητής φυσικοχημείας ε ις  το Πανεπιστήμιο του Σικάγου των Η.Π.Α.
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κορυφές μετά την πρώτη αντιστοιχούν εις την ίδια ή διαφορετική διέγερση των ατόμων. Το 

ποσό των 4,9 eV, το οποίο αρχικά είχε ερμηνευθεί ως η ενέργεια ιονισμού του 

υδραργύρου, εθεωρήθη ως η ενέργεια διεγέρσεως του ατόμου Hg.

Ο αριθμός των συλλεγομένων ήλεκτρονίων ως συνάρτηση της κινητικής ενεργείας 

των εις eV κατά την δίοδο ηλεκτρσνίων μέσω ατμού υδραργύρου προκύπτει εκ του 

σχετικού διαγράμματος του πειράματος των Franck και Hertz. Διά του πειράματος των 

Franck-Hertz ανεκαλύφθησαν διάφορες ενεργειακές καταστάσεις ατόμων.

%  (eV) -

Σχήμα ΖΒ, Ο αριθμός τω ν συλλεγομένων ηλεκτρσνίων ως συνάρτηση της ενεργείας των 

εις  eV.



ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ 57

Ε \ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΟΜΠΤΟΝ (THE COMPTON EFFECT)

Το φαινόμενο Compton έλαβε το όνομα του αμερικανού φυσικού Arthur Holly Compton* 

ο οποίος εμελέτησε (1923) την σκέδαση από υλικά, όπως ο γραφίτης και μεταλλικά φύλλα,

, · των ακτίνων Roentgen (οι οποίες απεκλήθησαν έτσι από το όνομα του γερμανού φυσικού 

' Wilhelm C. Roentgen* **). V

Το φαινόμενο Compton συνίσταται στην μη ελαστική σκέδαση από υλικό, όπως ο 

γραφίτης, προσπίπτουσας ακτινοβολίας πολύ μεγάλης ενεργείας, όπως η ακτινοβολία 

Roentgen, καθώς και δευτερογενούς ακτινοβολίας με μεγαλύτερο όμως μήκος κύματος από 

εκείνο της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, ενώ ταυτοχρόνως εκπέμπονται ηλεκτρόνια από το 

υλικό. Σύμφωνα με την κλασική φυσική θα αναμενόταν και η δευτερογενής ακτινοβολία να 

έχει το ίδιο μήκος κύματος με την προσπίπτουσα, εφ' όσον το ηλεκτρικό πεδίο της 

προσπίπτουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας θα έθετε σε εξηναγκασμένη ταλάντωση 

της ιδίας συχνότητας τα ηλεκτρόνια του υλικού, τα οποία θα εξέπεμπαν ακτινοβολία με 

την ίδια συχνότητα, άρα με το ίδιο μήκος κύματος. Τα πειραματικά αποτελέσματα του 

φαινομένου Compton ερμηνεύονται ορθά από την κβαντική φυσική, η οποία αποδέχεται ότι 

η ακτινοβολία αποτελείται από στοιχειώδη σωμάτια, τα φωτόνια, τα οποία συγκρουόμενα 

ελαστικά σαν σφαίρες μπιλιάρδου, ήτοι με διατήρηση της ενεργείας και της ορμής, με 

ηλεκτρόνια των εξωτερικών φλοιών του υλικού, μεταβάλλουν την συχνότητά τους και την 

κατεύθυνσή τους, μεταβιβάζοντας μέρος της ενεργείας των εις ηλεκτρόνια, τα ηλεκτρόνια 

Compton, τα οποία εγκαταλείπουν το υλικό.

Φωτόνιο μήκους κύματος λ προσπίπτει επί ακινήτου ηλεκτρονίου. Εκπέμπονται το 

ηλεκτρόνιο υπό γωνία θ με ταχύτητα ν και το φωτόνιο υπό γωνία σκέδασης φ και με μήκος 

κύματος λ’.

Ό  Α. Η. Compton (1892 - 1962) έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1927 διά την ανακάλυψη του 
ομωνύμου φαινομένου από κοινού με τον Charles Τ. R. Wilson (1869-1959), ο οποίος εφηύρε τον 
Θάλαμο νέφους διά την παρακολούθηση των τροχιών φορτισμένων σωματιδίων, οι οποίες γίνονται 
ορατές εκ της συμπυκνώσεως του νέφους (υδρατμών) επ ί των ιόντων, τα οποία παράγονται δι' 
ιονισμού από τα προσπίπτοντα φορτισμένα σωματίδια μεγάλης μεταφορικής ενεργείας.
**  Ο W. C. Roentgen έλαβε το πρώτο βραβείο Nobel φυσικής το 1901 διά την ανακάλυψη των -τέως- 
ακτίνων X, οι οποίες έκτοτε αποκαλούνται ακτίνες Roentgen, μ ε ο λ ίγες  εξα ιρέσεις, κυρίως 
αμερικανών επιστημόνων, οι οποίοι για ιστορικούς λόγους ή χάριν συντομίας διατηρούν την ονομασία 
ακτίνες X.
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Λ

Σχήμα 2 .9 . Σκέδαση Compton

ΔΓ εφαρμογής του αξιώματος της διατήρησης της ενεργείας του προσπίπτοντος 

φωτονίου και του ηλεκτρονίου πρό και μετά την σκέδαση, καθώς και του αξιώματος της 

διατήρησης της ορμής των δύο σωματιδίων, λαμβάνσμε τις εξισώσεις:

Διά την διατήρηση της ενέργειας

J___λ (1)

Διά την διατήρηση της ορμής στην κατεύθυνση χ

h h
x = v cos", +

mu £0$θ. 0

Διά την διατήρηση της ορμής στην κατεύθυνση y
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όπου m είναι η μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου και φ η γωνία σκέδασης του φωτονίου, 

δηλαδή η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και της 

κατεύθυνσης της σκεδασθείσας ακτινοβολίας. Η ποσότητα

Xc -  —  = 2,4263 pm (4)
me

ονομάζεται μήκος κύματος Compton του ηλεκτρονίου. Τελικά προκύπτει η εξ^ς σχέση διά 

την μεταβολή (Δν) της συχνότητας (ν) της ακτινοβολίας:

Δν«=·^4 (1 -cosq>) . ' (5)
me*

Ανάλογη σχέση προκύπτει και διά την μεταβολή του μήκους κύματος κατά την σκέδαση:

Δλ -  ~ ( 1" c°s<P) · (6)

Το κατωτέρω διάγραμμα δείχνει την πειραματική διάταξη διά την μέτρηση της 

έντασης της σκεδαζομένης ακτινοβολίας συναρτήσει του μήκους κύματος. Ουσιαστικά 

μονοχρωματική ακτινοβολία από την πηγή ακτίνων Roentgen περνά μέσω των σχισμών του 

κατευθυντήρα και προσπίπτει επί του σκεδάζοντος σώματος. Η υπό γωνία φ σκεδαζόμενη 

ακτίνα αναλύεται διά του φασματομέτρου ακτίνων Roentgen, το οποίο δύναται να 

περιστρέφεται περί το σκεδάζον σώμα, ώστε να μετράται η ένταση συναρτήσει του μήκους 

κύματος της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας διά διάφορες τιμές της γωνίας σκέδασης φ. Το 

φασματόμετρο ακτίνων Roentgen αποτελείται από κρύσταλλο με γνωστό το διάστημα 

μεταξύ των κρυσταλλικών επιπέδων. Επ’ αυτού του κρυστάλλου υφίσταται περίθλαση κατά 

διάφορες γωνίες σύμφωνα με το νόμο του Bragg* η σκεδαζομένη ακτινοβολία. Εκ της 

γωνίας περίθλασης προσδιορίζεται το μήκος κύματος της ακτινοβολίας Roentgen. Διά την 

μέτρηση της εντάσεώς της δύναται να χρησιμοποιηθεί ανιχνευτής, όπως ο θάλαμος 

ιονισμού.

Ο νόμος του Bragg οφείλεται εις τον William L  Bragg (1690 - 1971), ο οποίος μοιράσθηκε με τον Sir 
William Η, Bragg (1862 * 1942) το βραβείο Nobel φυσικής του 1915 διά την μελέτη της κρυσταλλικής 
δομής διά των ακτίνων Roentgen.
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Σχήμα 2.10. Πειραματική διάταξη διά την μέτρηση της σκέδασης Compton.

Το κατωτέρω διάγραμμα δείχνει την ένταση της σκεδαζομένης ακτινοβολίας 

συναρτήσει του μήκους κύματος. Βλέπομε δύο διαφορετικές κορυφές. Η μία κορυφή 

αντιστοιχεί εις το μήκος κύματος λ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και οφείλεται-σε 

σκέδαση από ιόντα, τα οποία έχουν μάζα περισσότερο από = 2 χ 103 φορές μεγαλύτερη 

από εκείνη του ηλεκτρονίου. Η δε άλλη κορυφή αντιστοιχεί εις το μήκος κύματος λ +  Δλ. 

Αυτή η μετατόπιση Δλ του μήκους κύματος λέγεται μετατόπιση Compton και 

μεταβάλλεται με την γωνία σκέδασης φ, δηλαδή την γωνία υπό την οποία παρακολουθείται 

πειραματικά η σκεδαζομένη ακτινοβολία Roentgen.
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Σχήμα 2.11. Η μετατόπιση Compton συναρτήσει της γωνίας σκέδασης φ.

ΣΤ\ ΦΑΣΜΑ ΑΚΤΙΝΩΝ ROENTGEN. ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Η μελέτη των ακτίνων Roentgen μετά την ανακάλυψή των το 1895 από τον Wilhelm 

Konrad Roentgen ωδήγησε στην πρώτη μαρτυρία διά τις κυματικές ιδιότητές των από τον 

Barkla* το 1906, ο οποίος επέτυχε την πόλωσή των, και στην ανάπτυξη τρόπου από τον 

Max von Laue* το 1912 διά την μέτρηση του μήκους κύματός των με την περίθλασή των σε 

κρυστάλλους. Εκτός από την εκπομπή ακτίνων Roentgen από ραδιενεργούς πυρήνες, 

ακτίνες Roentgen εκπέμπονται κατά την πρόσκρουση ηλεκτρονίων υψηλής ενεργείας (20 - 

100 MeV) επί μεταλλικών στόχων (ακτινοβολία πέδησης, bremsstrahlung) σύμφωνα με την 

κλασική ηλεκτρομαγνητική θεωρία.

+ Ο Charles Glover Barkta (1Θ77 - 1944) έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1917 διά την ανακάλυψη 
των χαρακτηριστικών ακτίνων Roentgen των στοιχείω ν.
0 Ο Max von Laue (1879 - 1960) έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1914 διά ανακάλυψη της 
κυματικής ιδιότητας της περίθλασης ακτίνων Roentgen.
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Οι πηγές ακτίνων Roentgen όπως και άλλων ακτινοβολιών (όπως η υπεριώδης ή η 

ορατή) δίδουν φάσμα συνεχές με επικάλυψή του από τμήμα γραμμικού φάσματος Επίσης, 

όπως φαίνεται και εις το κατωτέρω σχήμα το ελάχιστο μήκος κύματος των ακτίνων 

Roentgen, οι οποίες παράγονται κατά την πρόσκρουση επιταχυνθέντων ηλεκτρονίων με το 

ίδιο δυναμικό επιτάχυνσης επί διαφόρων στόχων, είναι το ίδιο. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 

των ακτίνων Roentgen δεν είχαν εύρει ερμηνεία με την κλασική φυσική.

Το γραμμικό φάσμα των ακτίνων Roentgen αποτελείται από μία σειρά δύο γραμμών, 

την Κ (α και β) διά στοιχεία με ατομικό αριθμό μικρότερο του 23 ή από δύο σειρές δύο 

γραμμών την Κ (α και β) και την L (α και β). Η Κ σειρά αντιστοιχεί σε μικρότερο μήκος 

κύματος από την L. Η τετραγωνική ρίζα της συχνότητας των αντιστοίχων γραμμών της 

σειράς Κ και L μεταβάλλεται γραμμικά με τον ατομικό αριθμό των στοιχείων. Η ιδιότητα αυτή 

παρετηρήθη διά πρώτη φορά το 1914 από τον Η. G. S. Moseley. Το γραμμικό φάσμα των 

ακτίνων Roentgen των στοιχείων προέρχεται κατά την κβαντική θεωρία απο ηλεκτρονικές 

μεταβάσεις μεταξύ των εσωτερικών ενεργειακών σταθμών (των στάσιμων καταστάσεων κατά 

Bohr) των στοιχείων. Το ελάχιστο μήκος κύματος λεχ των ακτίνων Roentgen των 

παραγομένων διά βομβαρδισμού ηλεκτρονίων της ιδίας κινητικής ενεργείας οφείλεται στην 

μεταφορά της συνολικής κινητικής ενεργείας eV ηλεκτρονίων σε φωτόνια ακτινοβολίας 

Roentgen, ενώ τα άλλα μήκη κύματος οφείλονται σε μερική μεταφορά ενεργείας σε 

δημιουργημένο φωτόνιο, δηλαδή πρόκειται διά "αντίστροφο φωτοηλεκτρικό" φαινόμενο.

Οπότε λαμβάνεται διά την μεγίστη συχνότητα το ελάχιστο μήκος κύματος

h v „ = j ^  = eV, ή (1)

. 1.2398 %
Λελ ν  V *

Η σχέση με το h έχει χρησιμοποιηθεί γιά τον προσδιορισμό της σταθερός του Planck 

και είναι γνωστή ως νόμος των Duane και Hunt.
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Σχήμα 2.12. Φάσμα ακτίνων Roentgen εμφαίνον ελάχιστο μήκος κύματος και γραμμές 

Κα και Κβ.

Η φασματοσκοπία ακτίνων Roentgen με μεθόδους εκπομπής, απορρόφησης, 

φθορισμού, σκέδασης και περίθλασής της ακτινοβολίας χρησιμοποιείται διά την μελέτη της 

σύστασης και της δομής της ύλης. Με μεταλλικούς ηθμούς (φίλτρα) και φθορισμό 

δευτερογενούς πηγής λαμβάνεται γραμμικό φάσμα χωρίς συνεχές φάσμα.

Μία από τις χαρακτηριστικές ιδιότητες των κυμάτων, η συμβολή ακτινοβολίας, βρίσκει 

εφαρμογή στους οπτικούς ηθμούς (φίλτρα) και στις σχάρες (φράγματα) περίθλασης διά 

των οποίων παρέχεται φάσμα ακτινοβολίας με στενό εύρος συχνοτήτων. Διά τις σχάρες 

περίθλασης η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών χαραγών της σχάρας πρέπει να είναι της 

ιδίας τάξης μεγέθους με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Ο Max von Laue εφήρμοσε 

αυτήν την παρατήρηση εις την περίθλαση των ακτίνων Roentgen με κρυστάλλους, μιά που 

το υποτιθέμενο τότε μήκος κύματος των ακτίνων Roentgen ήταν της ίδιας τάξης μεγέθους

με τα διαστήματα των σωματίων σε πλέγμα κρυστάλλου. Στα πειράματά του ευρέθησαν
ο ο

μήκη κύματος ακτινοβολίας Roentgen μεταξύ 0,13 Α και 0,48 A

Οι ακτίνες Roentgen διά την μελέτη της δομής κρυστάλλων με περίθλαση και δΓ 

άλλες φασματοσκοπικές εφαρμογές παράγονται σε λυχνία ακτίνων Roentgen (ή λυχνία 

Coulidge). Από την κάθοδο της εκκενωμένης από αέρια λυχνίας ακτίνων Roentgen, η οποία 

θερμαίνεται διά της διόδου ηλεκτρικού ρεύματος, εκπέμπονται ηλεκτρόνια κατά 

θερμιονική διαδικασία. Τα εκπεμφθέντα ηλεκτρόνια επιταχύνονται εκ της διαφοράς
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ηλεκτρικού δυναμικού V μεταξύ της καθόδου και της ανόδου και προσκρούουν επί της 

ανόδου με αποτέλεσμα την εκπομπή ακτινών Roentgen. Επειδή ολιγότερο από 1% της 

ηλεκτρικής ενέργειας μετατρεπεται εις ακτινοβόλο ενέργεια κατά τον βομβαρδισμό της 

ανόδου με ηλεκτρόνια, απαιτείται ψύξη της ανόδου της λυχνίας ακτινών Roentgen. Τούτο 

επιτυγχάνεται με κυκλοφορία ύδατος διά την απαγωγή θερμότητας. Εξ αυτής της 

ακτινοβολίας Roentgen διά της χρήσεως κατευθυντήρος (σειράς ευθυγραμμιστών) 

παράλληλος δέσμη μονοχρωματικών ακτινών Roentgen εισέρχεται στον θαλαμίσκο, όπου 

και προσπίπτει στον τοποθετημένο εκεί κρύσταλλο υπό γωνία θ προς την επιφάνειά του. 

Εκεί οι ακτίνες Roentgen υφίστανται σκέδαση προς όλες τις κατευθύνσεις από σωμάτια 

του κρυστάλλου σε στοιβάδες κυμαινομένου βάθους από την επιφάνεια του κρυστάλλου. 

Εάν υπάρχει κανονικότητα στην διάταξη των σωματίων στο χώρο, η οποία εμφανίζεται σε 

καλούς κρυστάλλους, και εάν το μήκος κύματος των ακτινών Roentgen είναι αναλόγου 

μεγέθους προς τις αποστάσεις μεταξύ των παραλλήλων επιπέδων διαφόρων οικογενειών 

επιπέδων, οι οποίες προκύπτουν από την κανονική διάταξη των σωματίων στο 

κρυσταλλικό πλέγμα, τότε θα παρατηρηθεί ενίσχυση των σκεδαζομένων από τον 

κρύσταλλο ακτινών Roentgen σε ορισμένες διευθύνσεις και απόσβεση σε άλλες λόγω 

κυματικής συμβολής, το οποίο αποτελεί μαρτυρία και διά την κυματική φύση των ακτινών 

Roentgen.

Διά να παρατηρηθεί η περίθλαση παραλλήλων μονοχρωματικών ακτινών Roentgen 

από κρύσταλλο πρέπει περαιτέρω οι σκεδαζόμενες ακτίνες να είναι παράλληλες και να  

έχουν διαφορά δρόμου ίση με ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματός των. Δηλαδή 

πρέπει να έχουν διανύσει αποστάσεις με διαφορά μεγέθους ίση με λ, 2λ, 3λ, κ.τ.λ. Διά να 

συμβούν αυτά, πρέπει η κοινή γωνία σκέδασης των ακτινών να ισούται με την γωνία 

πρόσπτωσης θ (δι* αυτόν τον λόγο ονομάζεται ανακριβώς και ανάκλαση Bragg η σκέδαση 

των ακτινών Roentgen από κρύσταλλο) της αρχικής δέσμης παραλλήλων ακτινών Roentgen 

και η διαψορά δρόμου δύο ακτινών να ικανοποιεί την εξίσωση Bragg*

2dsin0 = ηλ, (2)

όπου η είναι ένας ακέραιος αριθμός ο οποίος χαρακτηρίζει την τάξη της σκεδαζόμενης 

δέσμης ακτινών Roentgen και d είναι η απόσταση μεταξύ παραλλήλων επιπέδων μιας εκ

Ο Sir William Henry Bragg (1862 - 1942) και ο υιός' του Sir William Lawrence Bragg (1890 - 1971) 
εμοφόσθησαν το βραβείο Nobel φυσικής το 1915 διά την μελέτη της κρυσταλλικής δομής μ ε τις 
ακτίνες Roentgen.
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των οικογενειών επιπέδων τα οποία καθορίζονται από την διάταξη των σωματίων του 

κρυστάλλου, όπως φαίνεται εις το σχετικό σχήμα.

.0

Σχήμα 2.13. Σκέδαση ακτίνων Roentgen από κρύσταλλο και χαρακτηριστικές 

αποστάσεις κυβικού κρυστάλλου.

Οι μετρήσεις της περίθλασης γίνονται με πρόσπτωση της παράλληλης δέσμης 

ακτίνων Roentgen στον κρύσταλλο υπό γωνία θ . Ο ανιχνευτής είναι τοποθετημένος έτσι 

ώστε να δέχεται μόνο τις σκεδαζόμενες ακτίνες υπό γωνία θ. Με την μεταβολή της γωνίας 

θ ο ανιχνευτής θα ανιχνεύει την ενισχυτική συμβολή. Το λαμβανόμενο φάσμα ενεργείας 

ως προς την γωνία θ δίνει ίχνη τα οποία αντιστοιχούν στις διάφορες τάξεις η. Τα ίχνη 

αυτά αντιστοιχούν σε διάφορα κρυσταλλογραφικά επίπεδα.

Οι χρησιμοποιηθείσες τεχνικές περίθλασης ακτίνων Roentgen περιλαμβάνουν:

(α) Χρήση πολυχρωματικής ακτινοβολίας χωρίς περιστροφή του μονοκρυστάλλου 

(τεχνική von Laue).

(β) Μονοχρωματική ακτινοβολία (διά μεταλλικού φίλτρου) με περιστροφή 

μονοκρυστάλλου (τεχνική Bragg).
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(γ) Μονοχρωματική ακτινοβολία με κρυσταλλική κόνη (τεχνική Debye - Scherrer και 

Hill)

Η εξίσωση Bragg επιτρέπει τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής απόστασης d των 

σωματίων στον κρύσταλλο, ακόμη και της δομής της κυψελίδας, όταν είναι γνωστό το 

μήκος κύματος λ των ακτινών Roentgen ή αντιστρόφως με γνωστό d μπορεί να 

προσδιορισθεί το λ ακτινοβολίας Roentgen διά της διασποράς διαφόρων λ εις 

διαφορετικές γωνίες. Εκ του d μπορεί να προσδιορισθεί ο αριθμός Avocadro ή ο αριθμός 

των σωματίων ανά κυψελίδα κρυστάλλου.

Ζ \ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

Οι ριζοσπαστικές ιδέες του Planck και του Einstein διά την κβάντιση της ενεργείας 

και διά την σωματιακή φύση των ακτινοβόλων κυμάτων, οι οποίες ενισχύθησαν 

πειραματικά και επί των οποίων βασίσθηκε η αρχική κβαντική θεωρία, εχρειάσθησαν πολλά 

χρόνια ώσπου να γίνουν αποδεκτές, ενώ αντιθέτως η αντίστροφη ιδέα της κυματικής 

φύσης των κινουμένων σωματίων του de Broglie το 1924 έγινε πολύ σύντομα αποδεκτή 

χωρίς καμμία πειραματική επιβεβαίωση και χρησιμοποιήθηκε στην κυματομηχανική του 

Schroendiger το 1926, στην οποία οι στάσιμες καταστάσεις των ατόμων αντιστοιχούν σε 

στάσιμα κύματα ύλης.

Κατ’ αναλογία προς τα ηχητικά κύματα, στα οποία το μέγεθος το οποίο 

μεταβάλλεται κατά τη διάδοση του κύματος είναι η πίεση και στα κύματα 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα οποία μεταβάλλεται κατά την διάδοση του κύματος 

η ένταση του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου, στα κύματα de Broglie των 

κινουμένων σωματίων μεταβάλλεται η κυματική συνάρτηση (ή συνάρτηση κύματος) κατά 

την διάδοση του κύματος, η οποία δεν έχει φυσική σημασία. Ο Max Born το 1926 απέδωσε 

στο μέτρο της κυματικής συνάρτησης την πιθανότητα ευρέσεως του κινουμένου 

σωματίου στις συντεταγμένες της τιμής της κυματικής συνάρτησης στον χρόνο t.

Ο de Broglie απέδωσε σε κινούμενο σωμάτιο με μάζα m και ταχύτητα υ ένα κύμα 

μήκους κύματος λ * Εάν θεωρήσομε ότι το κύμα διαδίδεται με ταχύτητα w τότε θα

έχομε εκτός από την σχέση διά το μήκος κύματος λ = την σχέση
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w = νλ. (3)

Η συχνότητα συνδέεται με την κβαντική σχέση διά την ενέργεια

Ε a hv. ,, (4)

Εξ αυτής χρησιμοποιώντας την σχέση διά την ενέργεια εκ της φεωρίας της 

σχετικότητας

Ε *  ηρ2, (5)

καθώς και την προηγουμένη σχέση της ενεργείας με την συχνότητα προκύπτει η σχέση διά 

την συχνότητα

ν = !Β£? = Ι
h h ·

. Επομένως λαμβάνεται διά την ταχύτητα του κύματος

w = νλ

= mc2 £

me2 
= mu

το οποίον σημαίνει ότι, επειδή η ταχύτητα υ του σωματίου είναι μικρότερη από την 

ταχύτητα του φωτός, η ταχύτητα w του κύματος de Broglie είναι μεγαλύτερη της 

ταχύτητας του φωτός, όπερ είναι άτοπον.

οδηγεί η εξίσωση της κινητικής ενεργείας του σωματίου

(8)

(9)

Στο ίδιο άτοπο αποτέλεσμα 

με την κβαντική ενέργεια

Ε *  i  mu2.

w I
V s h s 2h

Δι' αντικαταστάσεως στον τύπο της ταχύτητας του κύματος λαμβάνεται
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W s= νλ

mu2 λ 
= 2 h

mu2
"2πκι

υ
* 2 '

(10)

Η τελευταία σχέση δείχνει ότι η ταχύτητα του κύματος ισούται με το ήμιου της 

ταχύτητας του σωματίου και επομένως το κύμα και το σωμάτιο θα αποχωρισθούν, όπερ 

άτοπο.

Θα εξετασθεί περαιτέρω η μορφή του κύματος η οποία είναι συνδεδεμένη με το 

κινούμενο σωμάτιο καθώς και το θέμα της ταχύτητας με την οποία κινείται το κύμα του 

σωματίου, θεωρούμε λύση της διαφορικής εξίσωσης διά την συνιστώσα της έντασης του 

ηλεκτρικού πεδίου ηλεκτρομαγνητικού κύματος πολωμένου στην κατεύθυνση y και 

διαδιδομένου με ταχύτητα w στην κατεύθυνση χ ενός συστήματος αναφοράς με κάθετους 

τους άξονες χ και y

dx*
= μμοεεο

3t*

w-2 ^ .
d P

( i n

Η λύση είναι της μορφής

5  ̂= ^>cos2nv(t-J) , ή (12)

διά w= νλ

%, =  ^ j c o s 2 n ( v t . (13)

Ο άρος £· δείχνει ότι η μετατόπιση %, στον άξονα ί στη θέση χ είναι η ιδία με τη -

μετατόπιση στον χρόνο t στην θέση χ-χ=0, εφ* όσον το αρμονικό αυτό κύμα αποτελεί

απλή περιοδική διατάραξη, η οποία μεταδίδεται με την ορισμένη ταχύτητα νν=νλ. Εάν 

εισαγόγομε την κυκλική συχνότητα ω και τον κι̂ ιαταριθμό k
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. ω = 2πν (14)

Κ
2π ω  
λ  ~ w  '

(15)

η λύση της κυματικής εξίσωσης θα λάβει την μορφή

£y = 2<)COS(a)t - kx) . -Λ (16)

Τα κύματα de Broglie που αντιστοιχούν στο κινούμενο υλικό σωμάτιο δεν μπορούν να 

παρασταθούν με μία άπειρη σειρά κυμάτων με το ίδιο πλάτος, εφ' όσον η πιθανότητα 

ύπαρξης του σωματίου στον χώρο πρέπει να κυμαίνεται. Επομένως πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ομάδα κυμάτων κυμαινομένου πλάτους στο χώρο, όπως στον σχηματισμό 

των διακροτημάτων στην κυματική ηχητικών κυμάτων κατά την συμβολή δύο ηχητικών 

κυμάτων του ιδίου πλάτους, αλλά ολίγο διαφορετικών συχνοτήτων. Τα διακροτήματα ηχούν 

με συχνότητα ίση προς το ημιάθροισμα των συχνοτήτων των δύο κυμάτων, με κυματικό 

πλάτος το οποίο αυξομειώνεται περιοδικώς. Τα διακροτήματα διέρχονται μέσω μεγίστου 

πλάτους ανά sec τόσες φορές, όσες ορίζει η διαφορά των συχνοτήτων των δύο ηχητικών 

κυμάτων.

Διά τον σχηματισμό λοιπόν των κυμάτων de Broglie κινουμένου σωματίου θεωρούμε 

κύματα με ολίγο διαφορετικά μήκη κύματος, διά της συμβολής των οποίων μεταξύ τους 

προκύπτουν διάφορα πλάτη κυμάτων, τα οποία καθορίζουν το σχήμα της ομάδας κυμάτων.

Θα εξετασθεί λοιπόν η συμβολή δύο κυμάτων του ιδίου πλάτους, αλλά ολίγο 

διαφορετικών κυκλικών συχνοτήτων ω και ω+άω και κυματικών αριθμών k και k+dk

£| ss i 0cos(a)t - kx ) , (17)

Έζ = 2ocos[(a)+da>)t - (k+dk)x). (18)

Με την χρήση της ταυτότητας

α+β α-β 
cosa + οοεβ ■ 2 c o s -^  cos-g1 (19)

λαμβάνεται
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lE s f E j  +<£2 =  2 <£ο  COS
(2co+da))t - (2k+dk)x tdco - xdk

cos- (20)

Παραλείποντες τα διαφορικά με μικρή προσέγγιση στον πρώτο τριγωνομετρικό 

παράγοντα λαμβάνεται

_ , . . . tdco - xdk
<Ε = 2 ι cos(ωί - kx) cos------ -̂------ (21)

Το δεύτερο συνημίτονο προκαλεί διαμόρφωση του κύματος με κυκλική συχνότητα 

ω και κυματικό αριθμό k. Κατ' αυτόν τον τρόπο παράγονται διαδοχικά κύματα 

διαφορετικού πλάτους όπως στο κατωτέρω σχήμα. Η ταχύτητα του κύματος (η κυματική 

ή φασική ταχύτητα) w και η ταχύτητα της ομάδας κυμάτων (η ομαδική ταχύτητα) u 

ισούνται με

y

Σχήμα 2 .14 .0μάδα  κυμάτων, δύο κύματα ολίγον διαφορετικής συχνότητας και το  

συνιστάμενο κύμα μεταβλητού πλάτους ως συνάρτηση του χρόνου.

(22)
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Οι δύο αυτές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν ή, εάν η ταχύτητα κύματος είναι η 

ιδία δΓ όλα τα μήκη κύματος, να είναι ίσες. Απομένει να εξετασθεί η σχέση αυτών των 

ταχυτήτων της ομάδας των κυμάτων με την ταχύτητα υ του κινουμένου σωματίου στο 

οποίο αντιστοιχεί η ομάδα των κυμάτων. Από τις προηγούμενες σχέσεις λαμβάνεται

gCMli3 w
(23)

9 n m c 2= 2π ~~r—
Π

I ‘
(24)

k - 2n
K"  λ

- (25)

O rr m U= 2π ~r~ n
(26)

ω /C\
w = k = ° ( - ) . (27)

{<
Η φασική κυματική ταχύτητα υπερβαίνει ακόμα και την ταχύτητα του φωτός, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως. Επομένως δεν έχει φυσική σημασία.

Διά τον προσδιορισμό της ομαδικής ταχύτητας υ λαμβάνεται

υ do>
dk (28)

άω du 
= du dk · (29)

Αλλά εάν μετασχηματίσομε την μάζα του σωματίου στην σχετικιστική της μορφή, η 

οποία περιέχει την ταχύτητα του σωματίου, προκύπτει »

m = (30)

Οπότε διαφορίζοντας το ω ως προς υ λαμβάνεται

da) 2π υ£\·3/2
du = h 0 ( 1 '  c2' (31)

Διά την διαφόρηση του k ως προς υ λαμβάνεται 

dk 2π _  ! λ υ2ν 1/2^ 2π™ 1\ /  2uW i υ£\*3/2 (32)
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2π ( y2 ν-3/2 
-  h moU *>)

Επομένως η ομαδική ταχύτητα ισούται με

δω du
u =  diT dk = u‘

(33)

(34)

Ώστε η ομάδα κυμάτων de Broglie κινείται με την ιδία ταχύτητα με την οποία κινείται 

το σωμάτιο με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ομάδα κυμάτων.

Η κυματική ιδιότητα της ύλης έλαβε πειραματική επιβεβαίωση το 1927 από τους C. 

J. Davisson και L. Η. Germer* στις ΗΓΊΑ και ανεξάρτητα από τον G. Ρ. Thompson στη Σκωτία 

κατόπιν υποδείξεως του Elsassen το 1926, να εξετασθεί το ενδεχόμενο περίθλασης του 

"κύματος" ηλεκτρονίων, κατ' αναλογία προς το κύμα ακτινών Roentgen. Οι εν λόγω 

ερευνητές με τα πειράματά των έδειξαν ότι ακτίνες ηλεκτρονίων σκεδαζόμενες από 

κρυστάλλους εμφανίζουν περίθλαση. Μετρήθηκε η ενέργεια, η γωνία προσπτώσεως 

ακτίνας ηλεκτρονίων και η γωνία σκέδασης διά διάφορες τιμές των. Η κλασική φυσική 

προέβλεπε ότι οι σκεδαζόμενες ακτίνες ηλεκτρονίων θα διευθύνονται προς όλες τις 

κατευθύνσεις με μέτρια μόνο εξάρτηση της έντασής των από την γωνία σκέδασης και 

ολιγώτερο από την ενέργεια των προσπιπτόντων ηλεκτρονίων. Οι Davisson και Germer 

εργάστηκαν με σκέδαση ηλεκτρονίων από στερεό νικέλιο. Αρχικώς εΰρισκαν ότι τα 

σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια παρουσίαζαν συνεχή μεταβολή της έντασής των συναρτήσει της 

γωνίας σκέδασης. Μετά όμως από πειραματικό ατύχημα το νικέλιο οξειδώθηκε λόγω 

εισροής αέρος στην συσκευή των. Μετά όμως την θέρμανση του δείγματος σε κλίβανο 

υψηλής θερμοκρασίας διά την αναγωγή του οξειδίου σε καθαρό νικέλιο και την 

επανάληψη των πειραμάτων ευρέθησαν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Η ένταση της 

σκεδαζομένης δέσμης ηλεκτρονίων ενεφάνιζε διακεκριμένα μέγιστα και ελάχιστα 

συναρτήσει της γωνίας σκέδασης. Τούτο απεδόθη, σύμφωνα με την υπόθεση de Broglie, 

στην κυματική συμπεριφορά των ηλεκτρονίων, των οποίων οι συνδεδεμένες ομάδες 

κυμάτων de Broglie υπέστησαν περίθλαση σύμφωνα με την εξίσωση Bragg από τα 

συμμετρικώς διατεταγμένα άτομα του νικελίου στο κρυσταλλικό πλέγμα, το οποίο 

δημιουργήθηκε κατά την θέρμανση του δείγματος Νί στην υψηλή θερμοκρασία από την 

τήξη μικρών κρυστάλλων.

* Ο Clinton Joseph Davisson (1881 - 1958) και ο George Ρ. Thompson (1892 - 1981) εμοιράσθησαν το
βραβείο Nobel φυσικής το 1937 διά την ανακάλυψη της περίθλασης ηλεκτρονίων από κρυστάλλους.
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Τα μήκη κύματος, τα οποία προσδιορίσθησαν πειραματικώς από την γνωστή 

χαρακτηριστική απόσταση των κρυσταλλογραφιών επιπέδων του κρυστάλλου νικελίου 

και την γωνία σκέδασης σύμφωνα με την εξίσωση Bragg, αντιστοιχούσαν προς ταχύτητες 

ηλεκτρονίων σύμφωνα με την υπόθεση de Broglie υ = , οι οποίες ήσαν ίσες με τις

’ εξαγόμενες ταχύτητες από τις πειραματικώς μετρούμενες κινητικές ενέργειες των 

επιταχυνθέντων καταλλήλως ηλεκτρονίων, προτού προσπέσουν στον κρύσταλλο 

νικελίου.

1 »
Περίθλαση έχει παρατηρηθεί και με νετρόνια, πρωτόνια, άτομα He και Η2·

Ευρισκόμαστε και εδώ ενώπιον ενός περιέργου φαινομένου: τόσον διά το φως όσον 

και διά την ύλη τα πειράματα δείχνουν ότι φως και ύλη έχουν διπλή φύση. Πότε 

εκδηλώνουν την κυματική φύση των με εμφανίσεις κυματικών ιδιοτήτων και πότε την 

σωματιδιακή των φύση με εμφάνιση ιδιοτήτων ύλης, αλλά ποτέ ταυτοχρόνως και τις δύο 

φύσεις. Η κυματική θεωρία και η κβαντική θεωρία αλληλοσυμπληρώνονται.

Η κυματική ιδιότητα των ηλεκτρονίων και άλλων σωματίων χρησιμοποιείται σε 

διάφορες εφαρμογές, όπως το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και η εξέταση μοριακών δομών 

με περίθλαση νετρονίων και ηλεκτρονίων (π.χ. δι* εξέταση δομής σε χρόνο picosec διά την 

μελέτη της χημικής δυναμικής στην αέριο φάση λόγω ενάρξεως μοριακής διαστάσεως σε 

χρόνο femtosec - φεμτοχημεία - ή διά μονομοριακές στοιβάδες σωματίων προσροφημένων 

σε επιφάνειες στερεών με την τεχνική περίθλασης ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας, 

LEED).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΚΥΜΑΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Α \  ΕΙΣΑΓΩΓΗ '

Η ανάγκη να εισαχθούν ημιακέραιες τιμές κβαντικών αριθμών διά να συμφωνήσουν οι 

προβλέψεις της παλαιάς κβαντικής θεωρίας με τα φασματικά και άλλα πειραματικά 

αποτελέσματα (όπως, π.χ., οι ισοτοπικές μετατοπίσεις μεταξύ του δονητικού φάσματος 

του H C l35 και εκείνου του H C l37 καθώς και άλλων μορίων. Διά την ερμηνεία αυτών των 

ισοτοπικών μετατοπίσεων είχε θεωρηθεί αναγκαία η προσφυγή στην χρήση ημιακεραίων 

τιμών διά τους κβαντικούς αριθμούς που χαρακτηρίζουν την δόνηση), η ασυμφωνία μεταξύ 

της παλαιάς κβαντικής θεωρίας και των πειραματικών αποτελεσμάτων σε άλλες περιπτώσεις 

και η αδυναμία της παλαιάς κβαντικής θεωρίας να παράσχει μέθοδο υπολογισμού των 

πιθανοτήτων μετάβασης (ή μετάπτωσης) και των εντάσεων των φασματικών γραμμών καθώς 

και μέθοδο ανάλυσης του φαινομένου της διασποράς (ή διασκεδασμού) του φωτός 

ωδήγησε στην παρακμή της παλαιάς κβαντικής θεωρίας και στην διατύπωση το 1925 από 

τον γέρμανό (Ισραηλίτη ) φυσικό Werner Karl Heisenberg (1901-1976) μίας κβαντομηχανικής 

θεωρίας ως μεθόδου ανάλυσης ατόμων διά τον προσδιορισμό των εντάσεων και των 

συχνοτήτων των φασματικών γραμμών.

Ο W. Κ. Heisenberg και ο Max Born (1882-1970) με τον Pascual Jordan ανέπτυξαν αυτήν 

την θεωρία το 1925-1926 υπό την μορφή μιάς κβαντομηχανικής με ακριβή διατύπωση 

χρησιμοποιώντας μήτρες (πίνακες) τελεστών διά την παράσταση παρατηρησίμων φυσικών 

ποσοτήτων βασιζόμενοι στην θεωρία διασποράς (ή διασκεδασμού) του Hendrik Kramers και 

τον κανόνα της συχνότητας του Ν. Bohr. Ο Heisenberg έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής του 

1932 διά την ανάπτυξη αυτής της κβαντομηχανικής, η οποία ωδήγησε και εις την 

ανακάλυψη των δύο αλλοτροπικών μορφών του μορίου του στοιχείου υδρογόνου. Οι 

αλλοτροπικές αυτές μορφές του μοριακού υδρογόνου είναι το ορθό - Η2, με παράλληλα τα 

ανύσματα της αυτοστροφορμής των δύο πυρήνων, και το παρά - Η2, με αντιπαράλληλα τα 

ανύσματα αυτοστροφορμής των δύο πυρήνων του μορίου του υδρογόνου. Εις το ορθό - Η2 

ο κβαντικός αριθμός μοριακής περιστροφής λαμβάνει περιττές τιμές, ενώ εις το παρά - Η2 

λαμβάνει άρτιες τιμές. Η πρόβλεψη διά την ύπαρξη των δύο αλλοτροπικών μορφών του 

μοριακού υδρογόνου έγινε από τον Heinsenberg και ανεξάρτητα από τον F. Hund το 1927. Η 

πειραματική επιβεβαίωση διά τις δύο αλλοτροπικές μορφές του μορίου του στοιχείου έγινε
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το 1929 από τους Κ. F. Bonhoeffer και Ρ. Harteck και ανεξάρτητα από τους A. Eucken και Κ. 

Hiller.

Ο αυστριακός φυσικός Erwin Schroedinger (1887-1961) έλαβε το βραβείο Nobel 

φυσικής του 1933 από κοινού με τον Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984) διά την 

ανάπτυξη νέων γονίμων μορφών της ατομικής θεωρίας, όπως της κυματομηχανικής το 

1926, επί τη βάσει της σχέσης του γάλλου φυσικού de Broglie*, ο οποίος προωθώντας τις 

αρχικές ιδέες της κβαντομηχανικής περί σωματιδιακής φύσης του φωτός προέτεινε το 

1924 την κυματική σχέση της ύλης. Π.χ. δΓ ένα ηλεκτρόνιο κινούμενο με ταχύτητα υ το 

αντίστοιχο μήκος κύματος δίδεται από την σχέση

= J l
mu ( 1)

Ο Max Bom έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1954 διά την στατιστική ερμηνεία των 

κβαντομηχανικών κυματοσυναρτήσεων από κοινού με τον Walter W. G. Bothe (1891-1957), ο 

οποίος ετιμήθη διά την ανάπτυξη της μεθόδου σύμπτωσης (1929, coincidence method) και 

των επιτευχθεισών ανακαλύψεων δΓ αυτής της μεθόδου σχετικά με διηγερμένους πυρήνες, 

πυρηνική ισομέρεια και άλλα. Π.χ., η επιβεβαίωση της κατεύθυνσης πτήσης ραδιενεργών 

σωματίων διά της ταυτόχρονης καταγραφής εις δύο επαλλήλους μετρητές απετέλεσε την 

εφαρμογή της μεθόδου σύμπτωσης, η οποία προσέφερε νέα γνώση διά της ταυτόχρονης 

μέτρησης ατομικών συμβάντων σχετικά με διηγερμένους πυρήνες, πυρηνική ισομέρεια και 

άλλα.

Η μαθηματική ισοδυναμία των δύο διατυπώσεων της νέας κβαντικής θεωρίας, της 

κυματομηχανικής του Schroedinger και της κβαντομηχανικής του Heisenberg, εδείχθη από 

τον Schroedinger (1926) και τον C. Eckart (1926). Και η νέα κβαντική θεωρία προέβλεπε τις 

ίδιες ενεργειακές στάθμες διά το άτομο του υδρογόνςυ με την θεωρία του Bohr και 

επομένως τις ίδιες συχνότητες διά τις φασματικές γραμμές. Οι προβλέψεις επεξετάθησαν 

και σε άτομα με περισσότερα ηλεκτρόνια.

Διά την ερμηνεία του διαχωρισμού των φασματικών γραμμών του υδρογόνου πάλι 

κατέστη αναγκαία η εισαγωγή διορθώσεων βάσει της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας, 

όταν αναγνωρίσθηκε ότι το ηλεκτρόνιο εκτός της στροφορμής εκ της περιστροφής περΓ 

τον πυρήνα κατέχει και αυτοστροφορμή, ως εάν περιστρέφεται περί τον άξονά του. Η 

εισαγωγή της αυτοστροφορμής στην κβαντική θεωρία έγινε το 1925 από τους Ολλανδούς

* Ο de Broglie (ηρίγκηηας Louis Victor Pierre Raymond de Broglie, 1892 - 1987) έλαβε το  βραβείο
Nobel φυσικής του 1929 διά την ανακάλυψη της κυματικής φύσης του ηλεκτρονίου.
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φυσικούς George Eugene Uhlenbeck (1900-89) και Samuel Abraham Goudsmit (1902- ) διά 

την ερμηνεία των φασμάτων των αλκαλίων και κατέστησε δυνατή την πρόβλεψη με αρκετή 

ακρίβεια και της συχνότητας και της έντασης των φασματικών γραμμών . Ο Dirac ανέπτυξε 

την σχετικιστική κβαντομηχανική κατά διαφορετικό τρόπο από την κυματομηχανική του 

.Schroedinger και την κβαντομηχανική του Heisenberg χρησιμοποιώντας επέκταση της 

θεωρίας της στροφορμής, ώστε να υπάρχει συμφωνία και με τις απαιτήσει^ της ειδικής 

θεωρίας της σχετικότητας (1905) του Einstein.

Από χην εξίσωση του Dirac (1930) έγινε η πρόβλεψη της ύπαρξης της αντιύλης. Το 

πρώτο σωμάτιο αντιύλης ,το ποσιτρόνιο, ανεκαλύφθη το 1932 από τον Carl D. Anderson.* 

Εις την θεωρία του Dirac η αυτοστροφορμή του ηλεκτρονίου εμφανίζεται ως φυσική συνέπεια 

των βασικών εξισώσεων και όχι ως ιδιαίτερο αξίωμα. Δεν είναι δε κλασική ποσότητα. Το 

μέγεθος της αυτοστροφορμής του ηλεκτρονίου είναι

Η κυματική εξίσωση του Schroedinger διά υδρογονοειδή σωμάτια με ηλεκτρικό φορτίο 

Ze εις τον πυρήνα, η οποία δίδει τις στάσιμες καταστάσεις, είναι

όπου Ψη είναι η κυματική συνάρτηση, ΕΠ είναι η αντίστοιχη ενεργειακή στάθμη της στάσιμης 

κατάστασης η, μ είναι η ανηγμένη μάζα, και τα υπόλοιπα σύμβολα έχουν τον συνήθη 

συμβολισμό των. Οι ενεργειακές στάθμες, οι οποίες προκύπτουν, είναι οι ίδιες με εκείνες του 

ατομικού προτύπου του Bohr. Η (νέα) κβαντική θεωρία δίδει ακριβώς τις ίδιες ενεργειακές 

στάθμες δι' επίλυσης της εξισώσεως

(2)

Β'. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

(D

όπου Η είναι ο Χαμιλτόνιος τελεστής, ο οποίος ισούται με

Ο Cart D. Anderson (1905-) έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής του 1936 διά την ανακάλυψη του 
ποζιτρονίου από κοινού με το Victor F. H ess (1863 - 1964), ο οποίος ετιμήθη διά την ανακάλυψη το 1911 
των κοσμικών ακτίνων, οι οποίες αποτελούνται από πυρήνες και στοιχειώδη σωμάτια.
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(3)

Πράγματι μετά από την αντικατάσταση διά τον τελεστή Η και αναδιάταξη λαμβάνομε την ίδια 

διαφορική εξίσωση με την κυματική εξίσωση του Schroedinger

Οι διάφορες ιδιοσυναρτήσεις yn(r) (ή < r In >) του Χαμιλτόνιου τελεστή Η παριστάνουν 

τις στάσιμες καταστάσεις η (ή | η>) του εξεταζομένου συστήματος και αποτελούν πλήρες 

ορθογώνιο σύνολο. Δηλαδή δύνανται να εκφράσουν με γραμμικό συνδυασμό τους οιαδήποτε 

άλλη "φρόνιμη" (well-behaved, ήτοι, μονότιμη, συνεχή, πεπερασμένη και δίδουσα Jq>‘<pd3r=1) 

συνάρτηση φ*

ί=1

και επίσης, εάν οι ιδιοσυναρτήσεις y*j και Υ2 δεν είναι εκφυλισμένες, δηλαδή εάν έχουν πς 

ιδιοτιμές ως προς τον Χαμιλτόνιο τελεστή Ε1 και Ε2 με Ε  ̂*Ε 2, τ( )̂τε ισχύει η σχέση

όπου d3r είναι ο στοιχειώδης όγκος.

Εις την περίπτωση, κατά την οποία η καταστατική συνάρτηση (state function) ψ 

εξαρτάται από τον χρόνο, τότε η ψ αποτελεί λύση της διαφορικής εξίσωσης:

διά ν σωμάτια. Η λύση εις την περίπτωση, κατά την οποία η δυναμική ενέργεια V του 

συστήματος δεν εξαρτάται από τον χρόνο (όπως δι' απομονωμένο άτομο ή μόριο), είναι της 

μορφής

ή (4)

ν
Φ = £ a ,y j = +  a2y2 +  -  +  avyv

V
(6)

(7)

(8)
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Η λύση λαμβάνει την μορφή 

iEt
ψ = θ ' ^ υ( γ1,Θ1, φ 1........Γν,θ ν, <ρν) ( 10)

σε πολικές συντεταγμένες, όπου η ποσότητα Ε, η οποία χρησιμεύει διά τον διαχωρισμό 

του cp(t) από το y, έχει διαστάσεις ενεργείας και είναι ανεξάρτητη και του χ ^ ν ο υ  και των 

συντεταγμένων.

Διά έΨα σωμάτιο και μία διάσταση η χρονικά εξαρτώμενη διαφορική εξίσωση 

λαμβάνει την μορφή

(11)

Θέτοντας ψ = <p(t) y(x), λαμβάνομε: 

n <p dt " 2m y dx2 +  V ~ E’
(12)

όπου Ε είναι σταθερά με διαστάσεις ενεργείας ανεξάρτητη των t και χ, η οποία παριστάνει 

την ενέργεια του συστήματος κατά την κβαντομηχανική. Περαιτέρω λαμβάνομε την 

διαφορική εξίσωση

d<p -iEdt χ
φ = _ Γ ·  ή

IEt
Ψ(1) = φο θ ΐ1 και

j£_d?y
2m dx2- ^ r ^ + V y  = Ey,

(13)

(14)

(15)

η οποία είναι η χρονικώς ανεξάρτητη εξίσωση του Schroendinger (ή της μορφής 

Hy = Ey) διά σύστημα ενός σωματίου σε μία διάσταση.

Διά μία στάσιμη κατάσταση η πυκνότητα της πιθανότητας | ψ |2 ισούται με 

_ IEt IEt
I Ψ I2 -  <P(t)W(t)y « θ n θ+ *  y*y = y*y = |y |2. (16)

Άρα η | ψ |2 δεν εξαρτάται από τον χρόνο. Ο Λαπλάσιος τελεστής έχει την εξής μορφή σε 

Καρτεσιανές και σε (σφαιρικές) πολικές συντεταγμένες:
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ν2ψ =32ψ 32ψ 32ψ 
3χ2 3y2 3ζ2

3  sine3ip 

Γ^ΐηθθθ 3θ

32ψ

(17)

(18)

Οι Καρτεσιανές συντεταγμένες εκφράζονται συναρτήσει των πολικών συντεταγμένων 

ως εξής:

χ = r sin0 cos φ, (19)

y = r sine sincp, (20)

z  = r cos0. (21)

Η εξίσωση

Hyn "  ^nVn

δύναται να λυθεί ακριβώς μόνον διά ελεύθερο σωμάτιο, τον άκαμπτο περιστροφέα (rigid 

rotor), τον αρμονικό ταλαντωτή (harmonic oscillator) και το άτομο του υδρογόνου (ή το 

υδρογονοειδές σωμάτιο, π.χ. μονοηλεκτρονικό ιόν, το άτομο ποζιτρονίου ή μυονίου - μ). 

Διά τον προσδιορισμό της ενεργείας άλλων συστημάτων χρησιμοποιούνται προσεγγιστικές 

ιδιοσυναρτήσεις. Ό σον ολιγότερο προσεγγιστικές είνα ι οι καταστατικές συναρτήσεις, 

τόσον πλησιέστερες προς τις ιδιοτιμές ενεργείας είναι οι υπολογιζόμενες τιμές ενεργείας. 

Οι χρησ ιμοπ οιούμενες π ροσ εγγισ τικές μέθοδοι ε ίν α ι κυρίω ς η μέθοδος της  

παραλλαγής (μεταβολής) και οι μέθοδοι της διατάραξης.

Κάθε παρατηρήσιμη ποσότητα παρίσταται με ένα τελεσ τή, όπως, π.χ. η ενέργεια  

παρίσταται με τον Χαμιλτόνιο τελεσ τή  Η. Η μέση τιμή ή αναμενομένη τιμή μίας 

παρατηρήσιμης ποσότητας, όπως είνα ι π.χ. η ενέργεια , η διπολική ροπή και άλλες  

ποσότητες, ισούται με το ολοκλήρωμα της καταστατικής συνάρτησης επί τον αντίστοιχο 

τελεσ τή  επ ενεργούντα επί της καταστατικής συνάρτησης. Διά την περίπτωση της  

ενεργείας έχομε διά την μέση τιμή της <Ε> την σχέση

<Ε> » J<p*H<p d3r (22)
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Εάν η καταστατική συνάρτηση φ είναι ιδιοσυνάρτηση του τελεστή Η, π.χ. εάν <p=yj,

τότε

<Ε> =Jyj*Hyj d3r = Ej Jyfyj d3r= Ej. (23)

. \

Δηλαδή η ενέργεια λαμβάνει τότε την ακριβή τιμή Ε·(ι η οποία είναι ανεξάρτητη του

χρόνου για την στάσιμη κατάσταση.

<»
Κατά την επίλυση της κυματικής εξισώσεως του Schroedinger ή της ισοδυνάμου της 

Hy = Ey

προκύπτουν κατά τον διαχωρισμό των μεταβλητών της εξισώσεως ο κύριος κβαντικός 

αριθμός η, ο αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός (ή κβαντικός αριθμός της στροφορμής) I  και ο 

μαγνητικός κβαντικός αριθμός m^. Οι κβαντικοί αυτοί αριθμοί λαμβάνουν ακέραιες τιμές:

η = 1, 2..... (24)

0, 1,..., η-1 και (25)

γτι̂  = ~έ».·.ι "1| 0, 1»..·» (26)

Ο κύριος κβαντικός αριθμός αφορά την κβάντιση της ενεργείας, ενώ ο αζιμουθιακός I  

και ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός αφορούν την κβάντιση του μεγέθους ( ί )  και της 

κατεύθυνσης (ή προσανατολισμού) της τροχιακής στροφορμής του ηλεκτρονίου.
A

Σύμφωνα με το ανυσματικό πρότυπο του ατόμου η ιδιοτιμή του τελεστή της στροφορμής I  

με μέτρο y M + 1) h, το οποίο εξάγεται από την εξίσωση

 ̂ hyn^mi ^ 7)

A

και η ιδιοτιμή του τελεστή της στροφορμής κατά την κατεύθυνση z ^  με μέτρο ιπ Ι̂Ί, το 

οποίο εξάγεται από την εξίσωση

A

= (28)

παριστάνονται ως άνυσμα και ως η συνιστώσα (ή η προβολή) αυτού του ανύσματος στον 

άξονα ζ, αντιστοίχως. Κατ' αυτόν τον τρόπο παριστάνεται η κβάντιση του 

προσανατολισμού της στροφορμής. Το ανυσματικό πρότυπο χρησιμεύει επίσης εις τον
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προσδιορισμό της συνισταμένης στροφορμής περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονίων διά του 

σχηματισμού της συνισταμένης του ανυσματικού αθροίσματος των στροφορμών ανά. δύο, 

#1 και £2· Το μέγεθος της συνισταμένης στροφορμής είναι:

Επίσης ο κβαντικός αριθμός L της συνισταμένης στροφορμής λαμβάνει ακέραιες 

τιμές. Οι κατευθύνσεις των και £2 είναι τέτοιες, ώστε να λαμβάνονται ακέραιες τιμές διά

τον κβαντικό αριθμό L. Εκτός του ανυσματικού προτύπου του ατόμου χρησιμοποιούνται 

διά τον προσδιορισμό των ακεραίων τιμών του κβαντικού αριθμού L της συνισταμένης 

στροφορμής και οι όροι της ακολουθίας ή συντελεστές των Clebsch-Gordan. Οι τιμές, τις 

οποίες δύναται να λάβει ο κβαντικός αριθμός L είναι:

Ο αντίστοιχος μαγνητικός κβαντικός αριθμός ML της συνισταμένης στροφορμής ο

οποίος εκφράζει τις ιδιοτιμές του τελεστή της συνισταμένης στροφορμής εις την 

κατεύθυνση ζ, Ι_ζ, λαμβάνει τιμές, οι οποίες είναι απολύτως μικρότερες ή ίσες του L

| L M Z 4 l  = W + 1 ) h . (29)

L  = £ (+ £ 2. ^ ι + ^ 2 - 1 ............I ^ 1*^ 2  Ι· (30)

(IMlI S ΙΜ). (31)

Επομένως οι δυνατές τιμές του μαγνητικού κβαντικού αριθμού είναι:

Ml = L, L - 1, . . . , -L. (32)
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4 4

Σχήμα  3.1. Ανυσματικό άθροισμα ηλεκτρονικώ ν στροφορμών κα τά  το ανυσματικό  

πρότυπο του ατόμου. 1 *

Σχήμα 3.2. Μ εταπτω τική κίνηση ηλεκτρονικώ ν στροφορμών περ ί τη ν  συν ισ ταμένη  

ηλεκτρονική στροφορμή κατά το ανυσματικό πρότυπο του ατόμου.
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ζ

ILP=<5

Ml =  2Α

Ml = *

Ml =0

Ml = -2»

Σχήμα 3.3. Κβόντιση προσανατολισμού της ηλεκτρονικής τροχιακής στροφορμής. 

Διά

£ = 0. 1, 2, 3. 4, 5, 6 , 7. 8.9 , . . .  

τα ήλεκτρό νια χαρακτηρίζονται έκαστο ως

s, ρ. d, f ,g ,h , i, k, £, m.......  (33)

Ομοίως διά

L = 0, 1 ,2 , 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9......

τα άτομα χαρακτηρίζονται με τα σύμβολα

S, Ρ, D, F, G, Η. I. Κ. L, Μ.... (34)

διά την ήλεκτρονιακή κατάστασή των.

Το σύνολο των καταστατικών συναρτήσεων (Τροχιακών·) δι' ένα ήλεκτρόνιο με την ίδια 

αμή του κυρίου κβαντικού αριθμού π αποτελεί ένα φλοιό. Οι φλοιοί χαρακτηρίζονται ως
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Κ, L, Μ, Ν, Ο, Ρ...

όταν ο κύρος κβαντικός αριθμός λαμβάνει την τιμή 

π = 1, 2, 3, 4, 5, 6,... , 

αντιστοίχως.

Υπάρχουν δύο ακόμη κβαντικοί αριθμοί: ο κβαντικός αριθμός s της αυτοστροφορμής 

του ηλεκτρονίου και ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός ms της αυτοστροφορμής του. Αυτοί

οι κβαντικοί αριθμοί καθορίζουν την κβάντιση του μεγέθους και της κατεύθυνσης της
: I

αυτοστροφορμής του ηλεκτρονίου, αντιστοίχως. Η εισαγωγή των κβαντικών αριθμών της 
αυτοστροφορμής του ηλεκτρονίου με τις ημιακέραιες τιμές s= 1/2, m$= ± 1/2 έγινε το

1925 από τους Ολλανδούς φυσικούς George Ε. Uhlenbeck (1900-1989) και Samuel A. 

Goudsmit (1902- ) διά την ερμηνεία των φασμάτων των αλκαλίων μετά την ανάθεση και 

τετάρτου κβαντικού αριθμού με ημιακέραια τιμή στο ηλεκτρόνιο το 1925 από τον 

αυστριακό φυσικό W. Pauli (1900-1958), η οποία οδήγησε εις την ανακάλυψη της 

απαγορευτικής αρχής ή αρχής του αποκλεισμού (exclusion principle), διά την οποία ετιμήθη 

με το βραβείο Nobel φυσικής του 1945*.

Τα πειράματα των Otto Stern** (1888-1969) και Walter Gerlach (1889-1979) έδειξαν 

την κβάντιση της στροφορμής ατόμων και εξ αυτής τον διαχωρισμό των ατόμων σε 

διάφορες κβαντικές καταστάσεις από την επίδραση ανομοιογενούς μαγνητικού πεδίου επί 

ατομικής ακτίνας. Τα αποτελέσματα αυτά, π.χ. με άτομα αργύρου (1921), τα οποία έχουν 

ολική στροφορμή ή συνισταμένη στροφορμή ίση με την αυτοστροφορμή του 5s 

ηλεκτρονίου, απετέλεσαν μαρτυρία διά την ενίσχυση της παραδοχής της αυτοστροφορμής 

και της αντίστοιχης μαγνητικής διπολικής ροπής του ηλεκτρονίου. Όπως ανεφέρθη, η 

αυτοστροφορμή του ηλεκτρονίου προκύπτει άμεσα από την θεωρία του Dirac και δεν είναι 

κλασική ποσότητα. Δεν έχει κατ' ανάγκη σχέση με περιστροφή περί τον άξονα του 

ηλεκτρονίου. Η άμεσα συνδεδεμένη με αυτήν παρατηρήσιμη ποσότητα είναι η μαγνητική 

διπολική ροπή του ηλεκτονίου εξ "αυτοστροφορμής".

Όταν υπάρχουν δύο ηλεκτρόνια περί τον πυρήνα, η ιδιοτιμή του τελεστή της ολικής 

ή συνισταμένης αυτοστροφορμής ή απλώς η ολική ή συνισταμένη αυτοστροφορμή των δύο

* Ο αμερικανός φυσικός Ralph Kronig είχε συζητήσει γιά την αυτοστροφορμή του ηλεκτρονίου με τον 
Hendrik Kramers στην Κοπεγχάγη το 1925 ανεξάρτητα και ενωρίτερα από την εργασία των Uhlenbeck 
και Goudsmit Δ εν  εδημοσίευσε όμως ο Kronig την ιδέα του διότι τον αποθάρρυνε ο χαρακτηρισμός 
της ιδέας ως μη ρεαλιστικής από τον Werner Pauli.

Ο Otto Stern έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής του 1943 διά την ανάπτυξη της μεθόδου της ακτίνας 
ατόμων - ατομικής ακτίνας - και την ανακάλυψη της μαγνητικής ροπής του πρωτονίου κατόπιν 
προβλέψεως του Werner Pauli.
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ηλεκτρονίων προσδιορίζεται είχε βάσει του ανυσματικού προτύπου του ατόμου είτε βάσει των 

συντελεστών Clebsch-Gordan. Σύμφωνα με το ανυσματικό πρότυπο του ατόμου το άνυσμα 

της συνισταμένης στροφορμής δύο ηλεκτρονίων προκύπτει εκ των ανυσμάτων των 

αυτοστροφορμών των δύο ηλεκτρονίων, τα οποία ανύσματα είναι προσανατολισμένα έτσι, 

ώστε η συνισταμένη να έχει μέγεθος ίσο με vS{S+1) h ,όπου ο κβαντικός αριθμός της ολικής 

αυτοστροφορμής S λαμβάνει τις τιμές

S = 1 ή S = 0. (35)

Βάσει των συντελεστών Clebsch-Gordan οι τιμές του S είναι

S = s1+ s 2, sr s2, (36)

όπου Si και $2 είναι οι κβαντικοί αριθμοί της αυτοστροφορμής των δύο ηλεκτρονίων. Όπως 

δε η αυτοστροφορμή του ηλεκτρονίου έχει μέγεθος *n/ s (s + 1) h  , έτσι και η συνισταμένη 

αυτοστροφορμή έχει μέγεθος Vs(S+T) h. Ο αντίστοιχος μαγνητικός κβαντικός αριθμός της 

συνισταμένης αυτοστροφορμής λαμβάνει τις τιμές

M s *  S.........-S. (37)

Η σύζευξη μεταξύ των τροχιακών στροφορμών των ηλεκτρονίων καθώς και η σύζευξη 

μεταξύ των αυτοστροφορμών των ηλεκτρονίων εξαρτάται κυρίως από την άπωση του

Coulomb μεταξύ των ηλεκτρονίων. Π.χ. ,  δύο ηλεκτρόνια με τους ιδίους κβαντικούς αριθμούς 
n, ί  και =±1 * 0  έχουν μεγαλύτερες τιμές L, ML και ενεργείας εκ της ηλεκτροστατικής

άπωσης από τις αντίστοιχες τιμές δύο ισοδυνάμων ηλεκτρονίων (με ίσες τιμές η και ί ,  

αντιστοίχως) με π.χ. αντίθετες τιμές ή με τελείως διάφορες τιμές m^. Έτσι δηλαδή

προκύπτει ποιοτικά ότι υπάρχει μία συσχέτιση κατά τη σύζευξη μεταξύ της μεγίστης τιμής του 

μέτρου της στροφορμής

L = +  |m&2 I ■ μέγιστο (38)

και μίας μεγάλης τιμής ηλεκτροστατικής ενεργείας άπωσης των δύο ηλεκτρονίων, όταν 

καταλαμβάνουν την ίδια κατάσταση (με τα ίδια n, i ,  , "τροχιακά" ). Ανάλογη συσχέτιση

προκύπτει και από άλλες συζεύξεις αυτών των δύο ηλεκτρονίων, οι οποίες καταλήγουν σε
μικρότερη τιμή του μέτρου της στροφορμής (L < Lma J  αλλά και με μικρότερη ενέργεια*

m a x '

ηλεκτροστατικής άπωσης, εφόσον πλέον τα δύο ηλεκτρόνια έχουν μέση απόσταση 

μεγαλύτερη ως μη ανήκοντα στην ίδια ■ κατάσταση, αφού αντιστοιχούν σε άλλες 

καταστατικές συναρτήσεις ("τροχιακά"). Πάντως υπάρχουν και συζεύξεις, οι οποίες
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συσχετίζουν μεγίστη τιμή ενεργείας ηλεκτροστατικής άπωσης λόγω μικρότερης μέσης

απόστασης των δυο ηλεκτρονίων στις καταστάσεις αυτές με μικρότερες της μεγίστης τιμές

του μέτρου της συνισταμένης στροφορμής (και της συνιστώσης της στην κατεύθυνση ζ)

των δύο ηλεκτρονίων. Παρομοίως ποιοτικά προκύπτει συσχέτιση μεταξύ της συνισταμένης

αυτοστροφορμής και της ενεργείας ηλεκτροστατικής άπωσης κατά τη σύζευξη των

' αυτοστροφορμών. Όταν δύο ηλεκτρόνια έχουν τις ίδιες τιμές των κβαντικών ναριθμών n, 1, 
mj, πρέπει σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli να έχουν αντίθετες τιμές mg. Στην

περίπτωση αυτή έχουμε ελάχιστη (μηδενική) συνισταμένη αυτοστροφορμή και μεγάλη 

ενέργεια ηλεκτροστατικής άπωσης λόγω κατάληψης της ίδιας κατάστασης από τα δύο 

ηλεκτρόνια. Όταν η συνισταμένη αυτοστροφορμή γίνεται μεγίστη, τότε η τιμή της 

ενεργείας ηλεκτροστατικής άπωσης ελαττώνεται, επειδή λόγω της απαγορευτικής αρχής 

τα δύο ηλεκτρόνια πρέπει να καταλαμβάνουν διαφορετικές καταστάσεις και επομένως η 

μέση μεταξύ των απόσταση ελαττώνεται. Γενίκευση των ανωτέρω συσχετισμών αποτελούν 

οι δύο πρώτοι εμπειρικοί κανόνες του Friedrich Hund. ΔΓ εφαρμογής της απαγορευτικής 

αρχής προκύπτει επίσης ότι κάθε πλήρης (υπο)φλοιός έχει συνισταμένη στροφορμή και 

αυτοστροφορμή ίση με μηδέν (L = S = 0) . Ως εκ τούτου οι φασματικοί όροι, της 

απεικόνισης ηρ5 και της nd8 είναι ίδιοι με εκείνους της απεικόνισης ηρ και της nd2, 

αντιστοίχως.

Γ \ ΠΡΟΣΕΓΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

α'. Μέθοδος της παραλλαγής.

Η μέθοδος της παραλλαγής βασίζεται επί του θεωρήματος της παραλλαγής, κατά το 

οποίο η προσδιοριζομένη τιμή της μέσης ενεργείας <Ε> με μία συνάρτηση προσεγγιστική

προς την καταστατική συνάρτηση είναι μεγαλύτερη ή ίση προς την τιμή της ενεργείας της 
θεμελιώδους ή βασικής κατάστασης Eq:

οο

J"<p*Hq> d3r
<Ε> = > Ε 0 . (1)οο

Διά την απόδειξη του θεωρήματος της παραλλαγής θεωρούμε το ολοκλήρωμα:

οο οο οο
f  φ (Η - Eq) φ d3r = J  φ*Η φ d3r - Eqf  φ*φ d3r (2)
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Χρησιμοποιώντας ένα γραμμικό συνδυασμό ιδιοσυναρτήσεων του ΧαμιλτονΙου
*

τελεστού Η διά την ανάπτυξη της προσεγγιστικής συνάρτησης φ έχομε:

φ = ^ a |y |  και 
I

(3)

Η yj = Ε| y( (4)

Κάνοντας αντικατάσταση των σχέσεων (3) και (4) εις το ολοκλήρωμα της σχέσης (2) 

λαμβάνομε

|  <ρ*(Η - Εο) φ d3r = r Σ  α ^ * ( Η - Εο) Σ «Μ d3r =
J J d I

= f Σ αϋ\ο*Σ  (E| - E0) a(y| d3r = Σ Ia d V (El * Eo) f yd*Yi d3r =
J d I i d  1

lai P(E| - E0) j° lyi P d3r = Σ lai P(E| - E0) s0 ,

επειδή

E| > E0, |a,|2 s  0 , |y||2s 0 και

oo
J yi'yj d3r = 6|j

όπου 6|j s 1 διά i = j, ή

®u = o,

διά i *  j (το δέλτα του Kronecker). 

Επομένως λαμβάνομε και την σχέση

ΟΟ ΟΟ

|φ*Ηφ d3r - Εο{φ*φ ά3Γ £ θ ή

ΟΟ

ίφ*Ηφ d3r
<Ε> = --- ----------- * Ε0.

|φ*φ d3r

(5)

(6) 

(7)

(8)

(9)
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ό.έ.δ. (όπερ έδει δείξαι).

Διά την εφαρμογή της μεθόδου της παραλλαγής αναπτύσσεται η προσεγγιστική 

συνάρτηση φ εις σειρά ν όρων χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις βάσης ω\:

φ = Σαιω ι. (10)

Κατόπιν ελαχιστοπ^είται η μέση ενέργεια

οο
°° Z Z a i*a jlwiH(°jd3r EZ°i*cijHij

— — — = Jcp*Hcpd3r = -̂ -ι----------------  = 1 *  t,
°° J 00 ΣΣ<*\ QjSij
J<p*ipd3r Σ Σ α ι'α ^ ω ) d3r i i

ως προς έκαστον των συντελεστών a,:

d<E> d<E> 8<Ε>
= 0,..., ——  *  0 ——  = 0.

da 1 da da„

ι<

(11)

(12)

Προκύπτουν ν ομογενείς εξισώσεις, οι οποίες διά q  πραγματικά έχουν την μορφή: 

d<E>

da.
0 =

(Σα)Ηηί +Σ<>|Ηηΐ) (Xajsnj +Σα|δ|η)ΣΣ<>ΐα}Η|)

ΣΣαι^β ιι ( Σ Σ ο * ^

Σα)(Ηη| * <E>Snj) £ai(Hjn - <E>Sjn)
i ________ 1, i_______________

Σ Σ α ί ^ ) ΣΣαΐ^δΐ)
(13)

Οι εξισώσεις αυτές έχουν λύσεις διαφορετικές του μηδενός διά τα aj, μόνον όταν οι 

αριθμητές των κλασμάτων ισούνται με μηδέν.

Έτσι καταλήγομε με ν εξισώσεις της μορφής:

αΐ(Η|ΐ · <Ε>Κ|ΐ) + 02 (Η|2 - <Ε> Κ|2> + . . .+  αν (Hjv - <Ε> KjV) = 0, i ως ν, (14)
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οι οποίες ονομάζονται αιώνιες (ή χαρακτηριστικές) εξισώσεις (secular equations). Οι 

αιώνιες εξισώσεις δύνανται να γραφούν και με τον εξής συμβολισμό:

Σ αΐ(Η|) - <E>Kjj) = 0 (15)

διά j = i, έως ν.

Εάν οι συναρτήσεις βάσης είναι ορθοκανονικές (ήτοι ορθογωνικές -ή ορθογώνιες- και 

κανονικοποιημένες), τότε

οο

Kjj = |ω|*ω(ά3Γ = 6|j, (16)

ενώ

H|j = |ω (*Ηω((13Γ κ.τ.λ., (17)

οπότε οι αιώνιες εξισώσεις απλοποιούνται:

α^Η^ + Q2^i2 *  *” *  (^ii ~ < >̂) + ··· + avHjy = ® (18) ·

Διά την λύση του προκύπτοντος συστήματος αυτών των ομογενών αλγεβρικών 

εξισώσεων, ώστε να προσδιορισθούν οι συντελεστές aj των όρων της σειράς του 

αναπτύγματος της συνάρτησης φ, απαιτείται η ορίζουσα των συντελεστών των aj (η αιώνια 

ορίζουσα) να ισούται με μηδέν. Προκύπτουν τελικά ν διαφορετικά σύνολα συντελεστών α1( 

α2,...,αν και επομένως ν συναρτήσεις φ και ν τιμές <Ε>.

Αποδεικνύεται ότι:

<Ε>-| £ Eq, <Ε>2 £ Ε^,.., <Ε>| £ Ej_-|, (19)

όπου Εο, Ε·|...... Ej είναι η  ακριβής τιμή της ενεργείας της θεμελιώδους, της πρώτης

διηγερμένης κ.ο.κ. στάσιμης κατάστασης. Έτσι λαμβάνονται προσεγγιστικές τιμές - 

ενεργειών και καταστατικών συναρτήσεων διά τις ν χαμηλότερες καταστάσεις του * 

εξεταζομένου συστήματος.
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Η μέθοδος της παραλλαγής οδηγεί μόνον εις ένα ανώτερο όριο της τιμής της 

ενεργείας της θεμελιώδους κατάστασης, το οποίο όμως μπορεί να είναι πολύ πλησίον της 

πραγματικής τιμής. Πάντως η έτσι προσδιοριζομένη καταστατική συνάρτηση δεν οδηγεί 

κατ' ανάγκη και σε καλή τιμή της άλλης ιδιότητας του εξεταζομένου συστήματος.

β'. Μέθοδοι της διατάραξης.
I »

Οι μέθοδοι διατάραξης, οι οποίες βασίζονται επί της θεωρίας της διατάραξης 

(διαταραχής), εφαρμόζονται ιδιαίτερα, όταν υφίσταται πλήρες σύνολο ορθοκανονικών 

ιδιοσυναρτήσεων ω® του Χαμιλτόνιου τελεστή Η° και ενδιαφερόμαστε διά σύστημα, του

οποίου ο Χαμιλτόνιος τελεστής Η δύναται να γραφεί ως

Η = Η° +  λΗ \ (20)

όπου λΗ' αποτελεί μικρή "διατάραξη" του Η° και λ είναι συνεχής μεταβλητή. Όταν τα α$ 

αποτελούν τις συναρτήσεις βάσης διά τον προσδιορισμό των ων έχομε:

(Η° + λΗ') ων = Ey^)v, και (21)

Η°ω£ = Ε £ω £ (22)

ΟΟ ΟΟ ο ο

Hjj=J‘4>(H0+ \H ,)a )̂d3r= |(4)H0a^d3r+x|c4)H'c )̂d3r=E|) δ^+λΗ' ,j (23)

όπου δ|| είναι το δέλτα του Kronecker και ισούται με 1 διά i=j και με 0 διά ί *  j· Ένας από 

τους τρόπους να προχωρήσει κανείς διά τον προσδιορισμό των ω§ και Εν είναι με την

χρήση των αιωνίων εξισώσεων. Οι αιώνιες εξισώσεις ως εις την μέθοδο της παραλλαγής 

λαμβάνουν την κατωτέρω μορφή, όταν γίνει αντικατάσταση διά τα Hy:

α^λΗ'^ +  02λΗ’|2 +... +  Oj(-<E> + Ε® + λΗ jj) +... + ανλΗ jv = 0 (24)

διά ί = 1 έως και ν. Διά τις τιμές του i 1, 2 και ν η πρώτη, η δεύτερη και η ν-οστή αιώνια 

εξίσωση γίνεται

α,(<Ε> - Ε/> - λΗ ',,) = λ(α2Η'12 +  α3Η'13 + .. .  +  ανΗ'1ν) (25)

α2(<Ε> - Ε ^  - λΗ'22) = λ(α·,Η'2·| + α3Η'23 + ...  +  avH ',vj (26)
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■ν

αν(<Ε> - E® - λΗ'νν) = λ(αιΗ 'νι +  α2Η'ν2 + 0 3 ^ 3  +  ..· + fly-1 ^'w -l)· (27)

Η επίλυση του συστήματος αυτών των εξισώσεων δύναται να γίνει με την μέθοδο της 

επανάληψης. Δίδονται τιμές εις όλους τους συντελεστές και προσδιορίζονται από τις 

αντίστοιχες εξισώσεις βελτιωμένες τιμές των συντελεστών. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

με αποτέλεσμα την αύξηση της βελτίωσης της τιμής των συντελεστών. Ας κάνομε μία 

εφαρμογή των ανωτέρω:

Έστω ότι οι συντελεστές α·, μηδενίζονται διά i *  2, δηλαδή έστω ότι μηδενίζονται 

όλοι οι συντελεστές εκτός του 02, τον οποίο κάνομε ίσο με την μονάδα, οπότε λαμβάνομε 

α>2 = ω$. Επίσης λαμβάνομε από την δεύτερη εξίσωση των συντελεστών.

<Ε>2 = Ε2 = Ε2°  + λΗ'22. (28)

Δι1 αντικαταστάσεως των τιμών των συντελεστών εις τα δεξιά μέλη των αιωνίων εξισώσεων 

επιλύομε ως προς τους συντελεστές και λαμβάνομε:

°1
λΗ’12.

<Ε> - EP - λΗ' 11
α2 = 1, αν =

λΗ'ν2

<Ε> Ε 0 - cv λΗ'νν
(29)

Η βελτιωμένη πρώτου βαθμού προσέγγιση της χρησιμοποιώντας τις παραπάνω 

τιμές των συντελεστών είναι:

ω2=Σα,ωΡ=
i

λ Σω?Η'ι2
_____! $ ______  + ω $ .
< E > - E p  ■  λΗ 'ΐΐ

(30)

Η νέα βελτιωμένη τιμή της ενεργείας από την δεύτερη εξίσωση των συντελεστών 

μετά την αντικατάσταση εις το δεύτερο μέλος της εξίσωσης των ανωτέρω τιμών των 

συντελεστών α,· είναι:

λ2 ΣΗ'2|Ηί2

Ε2 - Εί + λ Η ' ^ + ^ ΐ ρ ^ '  <3' ’

Αντικαθιστώντας την μέση τιμή της ενεργείας <Ε> εις τον παρονομαστή κάνοντας χρήση 

της εξίσωσης <Ε>2 = Ε$ + λ Η 22 και αγνοώντας τον όρο λ(Η'22 -  H'jj) λόγω του μικρού

μεγέθους του ως προς τον όρο λαμβάνομε:
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ν
λ2 ΣΗ'2ίΗ'ί2

Ε2 = Ε2° +λΗ'22+ - ^ ρ -  και (32)

ί*2 η
“ 2=  E2° -E p ' +  '

. \ (33)

Ο εκθέτης της δύναμης του λ προσδιορίζει την τάξη (πρώτη, δεύτερη κτλ.) της διατάραξης.

Οι μέθοδοι της διατάραξης περιλαμβάνουν και περιπτώσεις διατάραξης δι* εκφυλισμένες 

καταστάσεις και διά καταστάσεις εξαρτώμενες χρονικά.

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στον προσδιορισμό 

ατομικών και μοριακών καταστατικών συναρτήσεων και ενεργειών με μεγάλους ψηφιακούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές με την μέθοδο Hartree-Fock ή αυτοσυνεπούς πεδίου ή 

αλληλεπίδρασης απεικόνισης.

Δ'. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΪΝΣΤΑΪΝ (EINSTEIN). ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΪΝΣΤΑΪΝ.

Θεωρούμε μία αυθόρμητη μετάβαση (ή μετάπτωση, transition) από n-»m. Εις αυτήν την 

περίπτωση διακρίνομε τον συντελεστή (Anm) αυθόρμητης μετάβασης από n-»m. Ο 

συντελεστής αυτός αντιπροσωπεύει την πιθανότητα (Anmdt) αυθόρμητης μετάβασης σε 

χρόνο dt από την κατάσταση η στην m, με εκπομπή ακτινοβολίας συχνότητας vnm. Η 

ενέργεια του φωτονίου της συχνότητας αυτής (vnm) ισούται με hvnm δηλαδή με την 

ενέργεια ενός κβάντου της ακτινοβολίας. Έχομε

hvnm = En " = ^vhm (1)

όπου, αφού πρόκειται για εκπομπή, έχομε και En>Em.

Θεωρούμε τώρα μία επαγωγική ή εξαναγκασμένη ή διηγερμένη (μη αυθόρμητη) 

μετάβαση από n-»m, διά την οποία ορίζεται ένας συντελεστής επαγωγικής ή 

εξαναγκασμένης μετάβασης (Bnm) από n-»m. Ο συντελεστής αυτός εκφράζει την 

πιθανότητα ( Bnmdt) της εξαναγκασμένης ή διηγερμένης ή επαγωγικής (μή αυθόρμητης)
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εκπομπής ακτινοβολίας παρουσία ακτινοβολίας με πυκνότητα φασματικής ενέργειας p(vnm) 

κατά την μετάβαση rw m  σε χρόνο dt με συχνότητα vnm. Για να γίνει αυτή η επαγωγική 

εκπομπή ακτινοβολίας, πρέπει να υπάρχει κάποιο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, υπό την 

επίδραση του οποίου στα διηγερμένα σωμάτια ενός υλικού εκπέμπονται φωτόνια.

Θεωρούμε επίσης την μετάβαση n<-m, όπου Em < En< Τότε Bnmdt είναι η πιθανότητα 

μετάβασης n<-m με απορρόφηση ακτινοβολίας συχνότητας vmn παρουσία ακτινοβολίας με 

πυκνότητα ενεργείας p(vnm). Οι συντελεστές απορρόφησης και επαγωγικής εκπομπής είναι 

ίσοι διά μη εκφυλισμένες καταστάσεις, όπως θα ιδούμε : Bmn = Bnm. Παρουσία

ακτινοβολίας συνήθως επάγεται πρακτικώς μόνο απορρόφηση ενέργειας ακτινοβολίας ανά 

μετάβαση ru-m  σύμφωνα με την σχέση hvnm = En - Em, όπου vnm είναι η συχνότητα

ακτινοβολίας για την μετάβαση n-»m, ενώ η επαγωγική εκπομπή είναι αμελητέα. Σε 

ωρισμένες όμως περιπτώσεις (όπως σε ενισχυτές φωτός λέιζερ) η επαγωγική εκπομπή 

ακτινοβολίας γίνεται πολύ σημαντική. Για να υπολογίσουμε την συνολική ένταση 

ακτινοβολίας επακριβώς, λαμβάνουμε υπόψη και τις τρεις περιπτώσεις.

Έστω ότι ο αριθμός των μεταβάσεων n-m παριστάνεται με το σύμβολο Ν. Τότε 

έχουμε διά την απορρόφηση:

Nmn = Bmn P(vmn) * (2)

όπου Nmn είναι ο αριθμός των μεταβάσεων από την κατάσταση m στην n, Nm είναι ο 

πληθυσμός της κατάστασης m και p(vmnj είναι η φασματική πυκνότητα ενέργειας. Διά την

διηγερμένη ή επαγωγική εκπομπή έχουμε :

Nnm = Bnm NnP(vnm)» ^

όπου Nn είναι ο πληθυσμός της αρχικής κατάστασης η. Ισχύει η ισότητα διά την συχνότητα 

της ακτινοβολίας vnm = vmn . Διά την αυθόρμητη εκπομπή ισχύει:

N'nm = Anm Nn< (4)

Στην κατάσταση ισορροπίας ο αριθμός των διηγερμένων και αυθόρμητων εκπομπών 

Nnm και N’nm ισούται με τον αριθμό των μεταβάσεων απορρόφησης Nmn: Έτσι λαμβάνομε:

Nnm +N'nm = Nmn ^

®mn Nm p(vmn) = Bnm Nn P(vmn) +  ^nm H t = Nn [Bnmp(vmn) +  Apm] . (6)
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Ακολούθως θα γίνει σύνδεση του νόμου του Planck με την σχέση, η οποία 

περιλαμβάνει τους συντελεστές Einstein. Στην κατάσταση ισορροπίας ισχύει ο νόμος 

κατανομής Boltzmann, οπότε ο πληθυσμός δύο μη εκφυλισμένων ενεργειακών σταθμών

Εξ αυτής kteu των ανωτέρω σχέσεων καθώς και εκ της εξίσωσης διά την πυκνότητα 

ενεργείας θα εξαχθεί η σχέση μεταξύ των Anm και Bnm.

Όταν έχομε ένα ηλεκτρικό φορτίο +q, δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο, του οποίου η 

ένταση έχει φορά από το φορτίο +q. Αν το ηλεκτρικό φορτίο είναι αρνητικό - q, η ένταση 

του ηλεκτρικού πεδίου έχει φορά προς το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο - q. Αν έχομε δύο

ίσα ηλεκτρικά φορτία με αντίθετα σημεία στον άξονα των χ, λέγομε ότι έχουμε ένα 

ηλεκτρικό δίπολο, το οποίο έχει διπολική ροπή (Ρχ) εις την χ κατεύθυνση με φορά από το

αρνητικό φορτίο προς το θετικό φορτίο.

Σχήμα 3.4. Ηλεκτρική διπολική ροπή στην κατεύθυνση χ.

Η ηλεκτρική διπολική ροπή συστήματος ηλεκτρικών φορτίων στην κλασική φυσική 

δίνεται από τον τύπο

συνδέεται με τη σχέση

+Q=Q1. Χ1 <. ,χ2> -q=q2

(8)

ενώ στην κβαντική φυσική από τον τύπο:

<Ρ>Β /Φ *ΡΨ α dx dydz. (9)
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όπου P = X  <),γ; είναι ο τελεστής της διπολικής ροπής. Ο τελεστής της διπολικής ροπής
i

κατά την κατεύθυνση χ έχει μέγεθος ίσο με

Ρχ = ΣΟαΧα · ( 10)
α

Για τα ανωτέρω δύο ηλεκτρικά φορτία:

Ρχ = q ^  + (12X2 = q(x-| - Χ2)· (11)

Το άνυσμα της ηλεκτρικής διπολικής ροπής παριστάνεται με ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο 

έχει ψορά από το αρνητικό στο θετικό ηλεκτρικό φορτίο, παρ' όλο που η ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου έχει φορά από το θετικό προς το αρνητικό φορτίο.

Ορίζομε την ηλεκτρική διπολική ροπή μετάβασης από την κατάσταση m στην π ως

εξής:

« m n ^ n P ^ m d T .  (12)

δηλαδή ως το ολοκλήρωμα της συζυγούς κυματικής συνάρτησης για την κατάσταση η, Ψη

επί τον τελεστή διπολικής ροπής. Ρ, επί την κυματική συνάρτηση για την κατάσταση m, 

Ψη,. Για την κατεύθυνση z ισχύει η σχέση για την συνιστώσα της ροπής μετάβασης n<-m ώς 

προς τον άξονα ζ:

R2 = / Ψ > 2ΨΓηάτ, (13)

όπου Ψπ είναι η συζυγής κυματική συνάρτηση της Ψη. Εάν η κατάσταση εχει κυματική 

συνάρτηση, η οποία είναι μιγαδική, παίρνοντας το γινόμενο με την συζυγή της, προκύπτει 

αλγεβρικά πραγματικό αποτέλεσμα . Θα εξετάσουμε μία μετάβαση, η οποία οφείλεται σε 

ηλεκτρικό δίπολο. Η εκπεμπομένη μέση ισχύς από ηλεκτρικό δίπολο, το οποίο εκτελεί 

αρμονικές ταλαντώσεις δίδεται από την κλασική φυσική ως

_ 4 n V p 2  
**· ~ 3ο3ε0 ’

(14)

όπου ρ είναι η ηλεκτρική διπολική ροπή, ν είναι η συχνότητα ταλαντώσεων του ηλεκτρικού 

δίπολου (π.χ. του συστήματος ηλεκτρονίου πρωτονίου), ε0 είναι η επιτρεπτότητα του

κενού και c είναι η ταχύτητα του φωτός εις το κενό. Η κβαντική φυσική έχει τροποποιήσει 

τον τύπο της μέσης ισχύος ως εξής:
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w  16n3y4|Rnm|2 
KP 3c38n

(15)

όπου R είναι η ροπή μετάβασης μεταξύ των στάσιμων καταστάσεων m και π.

Επειδή το ηλεκτρικό δίπολο σωματίου έχει διάφορους προσανατολισμός στο χώρο, 

γι' αυτό διακρίνουμε διευθύνσεις ως προς ένα σύστημα αναφοράς συνδεδεμένο με το 

σωμάτιο. Ισχύει η σχέση
I I

Bmn = Bnm = β η 2^  l^nml2 » 0-6)

όταν δεν είναι εκφυλισμένες οι στάσιμες καταστάσεις m και η, όπου |Rnm|2 ε ν̂αι Π 

πιθανότητα μετάβασης, και Rnm είναι η ροπή μετάβασης από την κατάσταση η στην m. Η 

πιθανότητα μετάβασης γράφεται και ως:

^nm= R2 = Ηχ + Ry + R|» (17)

αν την αναλύσομε στις συνιστώσες της σε ένα τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων xyz. Rx 

κ.τ.λ. είναι η ροπή μετάβασης κατά την διεύθυνση χ κ.τ.λ. Για να έχομε μετάβαση, θα 

πρέπει η πιθανότητα μετάβασης να είναι διάφορος του μηδενός και για να ισχύει αυτό, θα 

πρέπει ένας από τους προσθεταίους νά είναι διάφορος του μηδενός. Εάν

Rl ^OKaiR^  + R ^ s O ,  (18)

τότε η μετάβαση γίνεται στην ζ κατεύθυνση μόνο. Η ηλεκτρική διπολική ροπή μετάβασης 

συνδέεται με την διπολική ροπή του σωματίου (π.χ., ατόμου ή μορίου), δηλαδή με την 

ύπαρξη δύο διακεκριμένων κέντρων θετικού και αρνητικού φορτίου.

Θα ορίσομε την ισχύ ταλαντωτή. Η ισχύς ταλαντωτή δι' εκπομπή ακτινοβολίας (fpa) 

ορίζεται ως

"*βα -
Afig mc3Ep 

2πν2θ2 (19)

Για την απορρόφηση ακτινοβολίας ισχύει: 

Μοβ"001 και l=l0 10’ecl. (20)

Επίσης ισχύει η σχέση
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A = log Iq/1 = ed. (21)

Ορίζομε την ποσότητα Α0χ με την σχέση

Aqx = ί  a(v).dv. (22)

Η ποσότητα Aq^ αποκαλείται ολοκληρωμένος ή ολοκληρωτικός συντελεστής 

απορρόφησης. Η ισχύς ταλαντωτή είναι ανάλογη του Aqx ,

ta i “= Aq\ .

Για την μετάβαση β - α η ισχύς ταλαντωτή είναι ανάλογη της πβανότητας μετάβασης β - α,

Ρ α β ί2 :

4πτπνΑ (23)

όπου e, m είναι το ηλεκτρικό φορτίο και η μάζα του ηλεκτρονίου, και ft Το ν μπορεί

εδώ να είναι θετικό ή αρνητικό. Μπορούμε να εκψράοουμε την ισχύ ταλαντωτή ίαβ 

συναρτήσει του συντελεστή Βαβ,

ίαβ
4πε0τπνα[6

3he2
Βαβ· (24)

Από τις ανωτέρω σχέσεις της ισχύος ταλαντωτή θέτοντας Bpa^Bgp προκύπτουν οι σχέσεις: 

BPa = BaP = ( ^ ) |RaPl2 ,«» (25)

Αβα = 16π2 hv^Bpa- (26)

Επίσης ισχύει η ανισότητα εξ ορισμού

ίαβ *βα < 0· (27)

δηλαδή η μία από τις δύο ισχείς ταλαντωτή για τις δύο αντίρροπες μεταβάσεις είν 

αι αρνητική. Ομοίως έχομε:
ΕαβΕβα<0. (28)

Επίσης ισχύει ο κανόνας αθροίσεως διά το άθροισμα των ισχύων ταλαντωτή δΓ όλες τις 
μεταβάσεις από μία ηλεκτρονική κατάσταση προς όλες τις άλλες. Έστω ότι β είναι η 
αρχική κατάσταση και έστω οτι α είναι οποιαδήποτε δυνατή τελική κατάσταση.Όλα αυτό
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ισχύουν γιά μεταβάσεις ενός ηλεκτρονίου με συχνότητα ν β α , η όποια δίδεται από την 

σχέση

hvpa = ^αβ' ^βα (29)

Η σχέση του αθροίσματος των ισχύων ταλαντωτή  ̂\

Σ*αβ-1 (3°)a

είναι γνωστή ως κανόνας αθροίσεως Thomas-Kuhn-Reiche.

Ας θεωρήσομε τον ολοκληρωμένο συντελεστή απορρόφησης 

Αοχ = I a(v)dv,

όπου α(ν) είναι ο νεπέριος συντελεστής απορρόφησης, ο οποίος είναι συνάρτηση της 

συχνότητας ν. Ο Αολ είναι μέτρο της ολικής έντασης μιάς ταινίας φάσματος.' Η ποσότητα 

Α0χ συνδέεται με την ισχύ του ταλαντωτή f, η οποία είναι ανάλογη του Αολ:

f =
4mcεη 
Ναθ2 Α° λ’ (31)

όπου Να είναι ο αριθμός Avogadro. Η τιμή της f συνδέεται με την πιθανότητα της 

μετάβασης. Διά μεγάλης πιθανότητας μετάβαση f-»1, και ο συντελεστής απορρόφησης ε (ή 

α) παίρνει πολύ μεγάλες τιμές, π.χ., ε-» 104 έως 10^ cnr1dm3mor1·

Ας θεωρήσουμε το ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο δημιουργείται από κάποιο ηλεκτρικό 

φορτίο q. Η κατεύθυνση της έντασης του πεδίου είναι ακτινική, και η φορά του ανάλογη με 

το πρόσημο του q. Όταν έχομε σύστημα δύο ίσων και αντιθέτων φορτίων, ένα + q κι ένα -q, 

τα οποία εύρίσκονται εις απόσταση r μεταξύ των, τότε έχομε ένα ηλεκτρικό δίπολο.
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9 Q Μ

r r r z * 1
----------- 1 +q ◄-------------2ci -----------► +q — ►

+q -Q

1

Σχήμα 3.S. Ηλεκτρική διπολική ροπή Ρ, ηλεκτρική τετραπολική ροπή Q και μαγνητική 

διπολική ροπή μ.

Χαρακτηριστικό μέγεθος του ηλεκτρικού διπόλου, είναι η ηλεκτρική διπολική ροπή 

του, μία ποσότητα με κατεύθυνση και μέγεθος (ένα άνυσμα). Κατά συνθήκη η ηλεκτρική 

διπολική ροπή λαμβάνεται με φορά από το - q στο +q. Το μέγεθός της ισούται με rq.

Αν δεν υπάρχει ηλεκτρική διπολική ροπή (Ρ) σ' ένα μόριο, γενικά οι μεταβάσεις, οι 

οποίες λαμβάνουν χώρα χωρίς να οφείλονται στην ύπαρξη ηλεκτρικής διπολικής ροπής, 

είναι πολύ ασθενέστερες σε ένταση από εκείνες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα, όταν υπάρχει 

ηλεκτρική διπολική ροπή. Αν τα κέντρα της κατανομής ηλεκτρικών φορτίων των +q και - q 

συμπίπτουν, δεν υπάρχει ηλεκτρική διπολική ροπή. Μπορεί όμως, αν δεν υπάρχει 

ηλεκτρική διπολική ροπή Ρ, να υπάρχει ηλεκτρική τετραπολική ροπή.

Εισάγουμε και την ηλεκτρική τετραπολική ροπή Q. Ορισμένες κατανομές φορτίων, 

όπως η κατανομή q, - 2q , q στο σχήμα, έχουν ηλεκτρική τετραπολική ροπή του τύπου

Q =Σή|ζ ι2· (32)

Αυτή η κατανομή σχηματίζει ένα ηλεκτρικό τετράπολο, το οποίο αποτελείται από δύο · 

ηλεκτρικά δίπολα τοποθετημένα έτσι, ώστε να αλληλοαναιρούνται οι διπολικές ροπές, 

αλλά η ηλεκτρική τετραπολική ροπή να είναι διάφορος του μηδενός. Δημιουργείται δε 

ηλεκτρικό δυναμικό εκ των ξεχωριστών σημειακών φορτίων. Η επίδραση της ηλεκτρικής
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τετραπολικής ροπής του πυρήνα με ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο εκ της ανομοιογενούς 

κατανομής των ηλεκτρονίων έχει ενδιαφέρον λόγω των προκαλουμένων μεταβολών εις τα 

φάσματα. Τα φαινόμενα, τα οποία έχουν σχέση με μεταβάσεις λόγω τετραπολικής ροπής, 

είναι συνήθως πολύ πιο ασθενή από τα σχετικά με την μαγνητική διπολική ροπή και ακόμα 

; πιο ασθενή από τα σχετικά με την ηλεκτρική διπολική ροπή.
\

Η κατανομή των τεσσάρων ηλεκτρικών διπόλων, τα οποία σχηματίζουν ένα 

τετράπλευρο εις το ανωτέρω σχήμα, έχει και ηλεκτρική διπολική ροπή και ηλεκτρική 

τετραπολική ροπή ίση με μηδέν. Όταν όμως εξαιτίας της επίδρασης ηλεκτρικού πεδίου 

προκληθεί κίνηση ηλεκτρικού φορτίου (π.χ. , κατά μία ταλάντωση των φορτίων των 

διπόλων ) , τότε το σύστημα αυτό αποκτά μαγνητική διπολική ροπή μ . Το μέγεθος αυτής 

της μαγνητικής διπολικής ροπής είναι ίσο με το γινόμενο του εμβαδού του πλαισίου επί 

την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, με το οποίο διαρρέεται το πλαίσιο. Η κατεύθυνση 

της μαγνητικής διπολικής ροπής είναι κάθετος προς το επίπεδο του πλαισίου με φορά 

εξαρτωμένη από τη φορά και το είδος του ρέοντος ηλεκτρικού φορτίου. Δια ηλεκτρόνια η 

φορά της μαγνητικής διπολικής ροπής είναι αντίθετη εκείνης της στροφορμής των. Δέον να 

σημειωθεί ότι η μαγνητική διπολική ροπή εξαρτάται από την στροφορμή εκ της 

περιστροφής του ηλεκτρικού φορτίου, όχι μόνον ως προς την φορά, αλλά και ως προς το 

μέγεθος.

Θεωρούμε δύο καταστάσεις m, η και θέλομε να ιδούμε, αν θα γίνει μετάβαση μεταξύ 

των m και η. Θα πρέπει η πιθανότητα μετάβασης να είναι διάφορος του μηδενός, για να 

λάβει χώρα μετάβαση. Το κριτήριο για την πιθανότητα μετάβασης από την κατάσταση m 

στην κατάσταση η είναι η τιμή της πιθανότητας μετάβασης:

l^mnl^ = l^mnxl^ "H^mnyl  ̂ + IRmnzI^ > 0· (33)

Εάν |Rmnx p  = 0, |Rmny = 3 και l^mnzl^ > 0. λέγομε ότι μόνο κατά την κατεύθυνση 

z είναι δυνατή η μετάβαση. Δια την περίπτωση μετάβασης εξαιτίας της επίδρασης, π.χ., 

του ηλεκτρικού πεδίου ακτινοβολίας με την ηλεκτρική διπολική ροπή σωματίου (ατόμου, 

μορίου, ιόντος κ.λ.π.) έχομε την σχέση

^rnriz = f ^n^z · (34)

όπου Ρζ είναι ο τελεστής στιγμιαίας διπολικής ροπής κατά τον άξονα ζ για την μετάβαση 

m-»n. Ψη είναι η κυματική συνάρτηση της κατάστασης η και είναι η κυματική 

συνάρτηση της κατάστασης m . είναι η συζυγής κυματική συνάρτηση της ΨΠ
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Δια την περίπτωση μετάβασης λόγω της επίδρασης του μαγνητικού πεδίου 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας ή άλλου μαγνητικού πεδίου με τη μαγνητική διπολική ροπή 

σωματίου προκύπτει ανάλογη με την ανωτέρω σχέση δια τη ροπή μετάβασης μαγνητικού 

διπόλου δΓ αντικατάστασης του τελεστή Ρζ με τον αντίστοιχο τελεστή της συνιστώσας 

της μαγνητικής διπολικής ροπής στον άξονα ζ του μαγνητικού πεδίου μζ .

R mnz = Ηζμ = |ψ *η ^ζ *m dT . (35)

Ομοίως δια την περίπτωση μετάβασης, η οποία προκαλείται από την επίδραση 

ανομοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου με την ηλεκτρική τετραπολική ροπή σωματίου 

λαμβάνεται η αντίστοιχη σχέση διά την ροπή μετάβασης ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής

Rmnz = R z Q = Κ  Q Ψγτ, dr = J V n ^qjZj2 d i , (36)

όπου έχει χρησιμοποηθεί ο τελεστής της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής δια την 

περίπτωση της ανωτέρω τετραπολικής κατανομής ηλεκτρικών φορτίων.

Η πιθανότητα μετάβασης ηλεκτρικού διπόλου είναι ~105 φορές μεγαλύτερη από την 

πιθανότητα μετάβασης μαγνητικού διπόλου και =10 6 φορές μεγαλύτερη από την 

πιθανότητα μετάβασης ηλεκτρικού τετραπόλου. Η πράσινη φασματική γραμμή (557,7 dm, 

=2eV) και οι ερυθρές φασματικές γραμμές (636,0 nm, και 636,4 nm, ~2eV) του ατόμου του 

στοιχείου οξυγόνου παρατηρούνται εις την γενικότερη ατμοσφαιρική λάμψη και εις το 

βόρειο σέλας. Αποδίδονται δε η μεν πράσινη φασματική γραμμή σε μετάβαση ηλεκτρικής

τετραπολικής ροπής από την διηγερμένη ηλεκτρονιακή κατάσταση του ατομικού οξυγόνου 
1SQ εις την κατάσταση β 1D 2, οι δε ερυθρές φασματικές γραμμές σε μεταβάσεις

μαγνητικής διπολικής ροπής από την διηγερμένη μετασταθή ηλεκτρονιακή κατάσταση 1D2
ο

προς υποστάθμες της θεμελιώδους ηλεκτρονιακής κατάστασης Ρ2 1 Q επειδή οι 

αντίχοιστες μεταβάσεις ηλεκτρικού διπόλου είναι απηγορευμένες.

Οι κανόνες επιλογής στηρίζονται σε κάποιο κριτήριο, π.χ. της ροπής μετάβασης, και 

μας πληροφορούν, ποιές φασματικές γραμμές επιτρέπονται να εμφανιστούν. Όταν ο 

πληθυσμός σε διηγερμένη κατάσταση σωματίου είναι μεγαλύτερος, από ό,τι είναι σε' 

χαμηλότερη διηγερμένη ή στην θεμελιώδη κατάσταση, τότε έχει επιτευχθεί αναστροφή 

πληθυσμού. Από μία διηγερμένη κατάσταση έχομε μετάβαση λόγω αυθόρμητης εκπομπής, 
π.χ. από την κατάσταση β εις την α, β ^ α  . Έστω ότι Νβ είναι ο πληθυσμός στην κατάσταση
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β. Τότε Αρα Νβ είναι η ταχύτητα μετάβασης πληθυσμού από β-»α. Η ακτινοβολία με 

πυκνότητα ενέργειας ρ(νρα) στην περιοχή της συχνότητας νρα επάγει μεταβάσεις από μια

διηγερμένη κατάσταση. Άρα συνολικά:

Αβα Νβ + Ββα Ρ(νβα) Νβ (37)

διά την αυθόρμητη και την διηγερμένη ή επαγωγική μετάβαση πληθυσμού από β-»α. 

Έχομε επίσης και μετάβαση, η οποία οφείλεται σε απορρόφηση φωτονίου:

Βαβ'Ρ(νβα) Να . (38)

Στην περίπτωση, που έχομε ίσο αριθμό μεταβάσεων από την κατάσταση β πρός την α, 

β->α, και από την κατάσταση α προς την β, β<-α, μπορούμε να εξισώσουμε αυτές τις 

ποσότητες:

αριθμός μεταβάσεων β-*α = αριθμός μεταβάσεων β<-α. (39)

Επομένως ο αριθμός των εκπεμπομένων φωτονίων ανά μονάδα όγκου και χρόνου 

ισούται με τον αριθμό των απορροφουμένων φωτονίων ανά μονάδα όγκου και χρόνου. 

Δηλαδή στην κατάσταση δυναμικής ισορροπίας έχομε την ισότητα:

Α βα Νβ +  Ββα ρ(νβα) Νρ -  Ββα ρ(νβα) Να . (40)

Διαιρώντας διά Να *  0 λαμβάνομε :

Αβα + Ββα Ρν(νβα) ^  -  Βαβ Ρν(νβα)· (41)

Θα χρησιμοποιήσουμε εις αυτήν την κατάσταση ισορροπίας μεταξύ δύο ενεργειακών 

σταθμών i, j τόν νόμο κατανομής του Boltzmann: Για i < ) ,

“ ί _ %
ΝΓ ωί

EfcEi
kT

ω,
= —*θωι (42)

όπου Ej - Ej = hvjj και ojj, ω| είναι ο εκφυλισμός ή πολλαπλότητα ή στατιστικό βάρος 

εκάστης ενεργειακής στάθμης. Έτσι αντικαθιστώντας τον λόγο ^  εις την ισότητα

λαμβάνομε:

Αβα
ωρ
<*>α

6
Εβ-Εα Εβ-Εα

kT + Ββα ^  Ρ(νβα) ® kT Βαβ Ρ(νβα)·

I .

(43)
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Διαιρώντας διά Βαβ αμφότερα τα μέλη της ισότητας και αναδιατάσσοντας λαμβάνομε την 

έκφραση της πυκνότητας ενεργείας:

Ρ(νβα) =

if ia  “ a e
ΒαΒ ωα

Εβ-Εα
kT

(44)

Πολλαπλασιάζοντας επ(

ωρ Ββα

hvBa
kT

αριθμητή και παρονομαστή λαμβάνομε:

P ( V  =
«Β
ωβ

(45)

Αλλά προηγουμένως είχαμε εξάγάγει την γνωστή σχέση του Planck για την φασματική 

πυκνότητα της ενέργειας της θερμικής ακτινοβολίας του μέλανος σώματος

hv
ρν(ν) = 8nhv3c'3(ekT -1 ) ' 1. (46)

Από τις δύο εξισώσεις για την φασματική πυκνότητα της ενέργειας ρν(ν) προκύπτουν οι 

σχέσεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν μεταξύ των συντελεστών Einstein:

i jk "  = 8nhv3C-3 και Βαβ = /  Ββα <47>

διά τις δύο καταστάσεις α και β με εκφυλισμό ωα και ωβ.

Η ένταση ακτινοβολίας εκφράζει την ενέργεια ή τον αριθμό φωτονίων, τα οποία 

εκπέμπονται ανά μονάδα χρόνου από μία φωτεινή πηγή, ή διέρχονται μέσω μιάς 

επιφανείας, π.χ ενός ανιχνευτή. Συμβολίζεται με I. Ισχύει η εξής σχέση μεταξύ του 
συντελεστού Einstein αυθόρμητης εκπομπής A^m και της έντασης ακτινοβολίας l£m :

*πιέ = AmgNm (^m" = ^n£Nmhcv■ (48)
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Όπου: Nm είναι ο πληθυσμός της αρχικής κατάστασης, από την οποία γίνεται η εκπομπή. 

Eg και Em είναι οι ενέργειες των καταστάσεων ί  και m, c είναι η ταχύτητα του φωτός στο

κενό, ν είναι ο κυματικός αριθμός και

Em -E^ = AE = hv = hcv <49>

είναι η ενέργεια του εκπεμπομένου φωτονίου.

Η απάντηση στην ερώτηση ποιό είναι το ποσό των φωτονίων ανά μονάδα χρόνου, το 

οποίο ακτινοβολείται σε αυθόρμητη εκπομπή ακτινοβολίας κατά την μετάβαση 

διηγερμένου σωματίου είναι οτι αριθμός των φωτονίων ανά sec είναι:

^  = -Am£Nm - <5°)

όταν δεν γίνονται μεταβάσεις προς την διηγερμένη κατάσταση m, αλλά γίνονται μόνον εκ 

της m προς την κατάσταση ί .  ΔΓ επίλυσης της ανωτέρω διαφορικής εξίσωσης λαμβάνεται

dNm =- dt ή d(lnNm) = - A ^ t  ή Nm = Nm0e'A^  ‘

διά την εξάρτηση του πληθυσμού της διηγερμένης κατάστασης εκ του χρόνου, όπου ο 
συντελεστής Einstein αυθόρμητης εκπομπής Amg συνδέεται με τον φυσικό μέσο χρόνο ζωής

(mean lifetime) Tm της διηγερμένης κατάστασης m διά της σχέσης

Am£ = 7 ~  · <51>lm

Πράγματι ο φυσικός μέσος χρόνος ζωής του πληθυσμού της διηγερμένης 

κατάστασης m ισούται με:

NmO

τ" ' / ’ 52

dN

^mO
A di ί! N
NmO J* Nm'dt e-Am£t d t_

0
» Jte'Am i * dt = Am£ - jQ - (52)

Ο αριθμός των σωματίων (ατόμων, μορίων κτλ.), τα οποία μεταβαίνουν λόγω 

αυθόρμητης εκπομπής ακτινοβολίας εκ της κατάστασης m προς την κατάσταση ί

συναρτήσει του χρόνου ισούται με
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Nm£ -  Nm0 - Nm = Nm0(1 - *). (53)

Εάν λαμβάνουν χώρα μεταβάσεις εκ της κατάστασης I  προς άλλες καταστάσεις, τότε 

ο μέσος φυσικός χρόνος ζωής είναι αντιστρόφως ανάλογος του αθροίσματος των 

συντελεστών Einstein αυθόρμητης μετάβασης προς εκάστη των προσθέτων καταστάσεων:

Τ£ = ΤΓ~·· ί54)
Σ * &

ΔΓ άτομα (και ιόντα των) ο μέσος χρόνος ζωής μιας κατάστασης, ο πληθυσμός της 

οποίας φθίνει λόγω μετάβασης ηλεκτρικής διπολικής ροπής, είναι πολύ μικρότερος εκείνων 

που αντιστοιχούν σε μεταβάσεις μαγνητικής διπολικής ροπής και ηλεκτρικής τετραπολικής 

ροπής.

Αυθόρμητη εκπομπή ακτινοβολίας κατά την μετάβαση β-»α αντιστοιχεί σε εκπομπή 

ενέργειας ανά μονάδα χρόνου ίσης με:

Ιβα = ΑβαΝβ (Εβ-Εα), (55)

όπου Νβ είναι ο αριθμός των σωματίων, τα οποία μεταβαίνουν από την κατάσταση β στην 

κατάσταση α. Ο συντελεστής Αβα έχει διαστάσεις συχνότητας. Εβ είναι η ενέργεια της 

κατάστασης β και Εα είναι η ενέργεια της κατάστασης α.

Εάν εξισώσομε την εκπεμπομένη ισχύ από διηγερμένο σωμάτιο κατά την κβαντική 

προσέγγιση του ηλεκτρικού διπόλου - ροπής μετάβασης

, 1 6 n V |R nm|2 
*  "  3c3e

(56)

με την εκπεμπομένη ισχύ συναρτήσει του συντελεστού Einstein αυθόρμητης εκπομπής

^nm (^ n ' ^m) = Anm hvnm = Anm hv, (57)

λαμβάνομε την σχέση μεταξύ των δύο ποσοτήτων, του συντελεστού Einstein Anm και του - 

μέτρου της ηλεκτρικής διπολικής ροπής μετάβασης Rnm, οι οποίες εκφράζουν τη ν  

πιθανότητα μετάβασης μεταξύ των καταστάσεων η και m με αυθόρμητη εκπομπή 

ακτινοβολίας,
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IQ nVlRnm l2
‘nm = 3c3e0h '

(58)

όταν δεν υπάρχει εκφυλισμός. Επίσης έχομε την σχέση μεταξύ των συντελεστών Einstein: 

Αέ(Τ) = 16π2 = BnhvSB&n και = Bmg, (59)

όταν δεν υπάρχει εκφυλισμός, και την σχέση .

B^ ' = 3 h ^ |Rmg |2’ (60)

• h * 
όπου Rm£ είναι η ροπή μετάβασης, h = ^  και ν είναι ο κυματαριθμός. Όταν υπάρχει

εκφυλισμός o>m και α>£ εις τις ενεργειακές στάθμες m και ί ,  οι σχέσεις, τροποποιούνται

αντιστοίχως:

“ έ = “ mBmg. «>£ Ag m = 8nhv 3<omBm2 και ,< (61)

“ mB^  = 3h^ |Rfn2 |2‘ (62)



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Α.' ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ  
ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ \

Κάθε φασματική γραμμή ενός φάσματος εκπομπής ή απορρόφησης ακτινοβολίας 

από σωμάτια έχει σχήμα το οποίο αντικατοπτρίζει την μεταβολή της έντασης 

ακτινοβολίας ως συνάρτηση του μήκους κύματος ή της συχνότητάς της. Η προς μέτρηση 

ακτινοβολία διερχομένη μέσω του συστήματος μετρήσεως, όπου ενδεχομένως υφίσταται 

διαμόρφωση, προσπίπτει επί του ανιχνευτού. Οι διάφορες επιδράσεις οι οποίες 

μεταβάλλουν το σχήμα μιάς φασματικής γραμμής διακρίνονται σε επιδράσεις επί της 

ακτινοβολίας εκ του συστήματος μετρήσεως και επιδράσεις επί των σωματίων τα οποία 

εκπέμπουν ή απορροφούν την ακτινοβολία.

Οι επιδράσεις επί των σωματίων τα οποία εκπέμπουν ή απορροφούν ακτινοβολία 

δύνανται να είναι εγγενείς. Π.χ., η διαπλάτυνση μιας φασματικής γραμμής ενός μορίου 

(μιας μοριακής ταινίας) μπορεί να προέρχεται από ιδιαίτερη διέγερση δονητικών και 

περιστροφικών ενεργειακών σταθμών, ήτοι λόγω κατανομής εσωτερικής ενεργείας. 

Αντιθέτως, η διαπλάτυνση φασματικής γραμμής ατόμου μπορεί να προέρχεται από την 

μεταφορική κίνηση των ατόμων με κατανομή ταχυτήτων ως προς τον ανιχνευτή, δηλαδή 

λόγω του φαινομένου Doppler.

Κατ' αρχήν υπάρχει μία εγγενής αιτία διαπλάτυνσης μιας φασματικής γραμμής 

σωματίου, της οποίας η συχνότητα νο κβαντομηχανικά (ήδη από τον κανόνα συχνότητας 

του Bohr) δίδεται από τη σχέση

ν0 =
Ε2 - Ει 

h ( 1)

όπου Ε2 και Ει είναι οι ιδιοτιμές ενεργείας δύο καταστάσεων (σταθμών) του σωματίου. Το 

πλάτος της φασματικής γραμμής έχει ορισθεί να χαρακτηρίζεται από το πλάτος της 

φασματικής γραμμής στο ήμισυ του μεγίστου ύψους της, όπως φαίνεται εκ του κατωτέρω 

σχήματος.
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Σχήμα 4.1. Σχήμα φασματικής γραμμής .

Η εγγενής αιτία διά το φυσικό πλάτος φασματικής γραμμής προέρχεται από την 

αρχήν της απροσδιοριστίας (αβεβαιότητας) του Heisenberg, η οποία θέτει περιορισμούς 

στην ακρίβεια με την οποία προσδιορίζονται συζυγείς φυσικές ποσότητες, όπως η ορμή 

και οι συντεταγμένες θέσης στο χώρο του σωματίου ή η ενέργεια και ο χρόνος παραμονής 

του σωματίου σε μιά ενεργειακή στάθμη

ΔΕ At < ti, (2)

όπου ΔΕ και At εκφράζουν την αβεβαιότητα της ενεργείας της στάθμης και την 

αβεβαιότητα του χρόνου παραμονής του σωματίου στην ενεργειακή στάθμη.

ΔΓ αντικαταστάσεως της διαφοράς ενεργείας με ίιΔν, ΔΕ=ίιΔν, η σχέση 

αβεβαιότητας του Heisenberg λαμβάνει την μορφή

Δν . (3)

Διά ηλεκτρονιακή ενεργειακή στάθμη, εάν τεθεί το At ίσο με τον φυσικό μέσο χρόνο 

ζωής του σωματίου, ο οποίος είναι ίσος με το αντίστροφο του συντελεστή Einstein ,

όπως ανεφέρθη σε προηγούμενο κεφάλαιο, ήτοι ίσο με - 1ns, λαμβάνεται η αβεβαιότητα ή 

εύρος της συχνότητας εκπομπής ακτινοβολίας από το σωμάτιο κατά την ηλεκτρονιακή 

μετάβασή του Δν* 1,6x102 MHz. Από την σχέση νλ=ε λαμβάνομε διαφορίζοντας
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*■ Q

Διαιρώντας αμφότερα τα μέλη της διαφορικής εξίσωσης με ν β ^ προκύπτει η

σχέση

Μ
ν

(5)

Αντικαθιστώντας το dv με την ανωτέρω τιμή διά το Δν, dv=1,6x102 MHz, διά 

ακτινοβολία μήκους κύματος λ=250 nm και επομένως συχνότητας ν=Λ,2χ109 ΜΗζ, 

λαμβάνεται η τιμή του άλ= 1,33x10 '7χ250 nm=3,3x10‘5 nm διά το φυσικό πλάτος της 

φασματικής γραμμής. Η τιμή αυτή είναι περίπου 100 φορές μικροτέρα του πειραματικώς 

μετρουμένου πλάτους της φασματικής γραμμής. Το φυσικό πλάτος της ανωτέρω 

φασματικής γραμμής εκπομπής ακτινοβολίας προκύπτει και από την αβεβαιότητα ως προς 

την διάρκεια του κύματος της ακτινοβολίας, το οποίο δεν μπορεί να έχει απεριόριστη 

διάρκεια. Οπότε όταν το πεπερασμένο κύμα της ακτινοβολίας μετασχηματισθεί κατά 

Fourier στο πεδίο των συχνοτήτων από το πεδίο του χρόνου, θα ληφθεί συνεχές φάσμα 

συχνοτήτων εκατέρωθεν της συχνότητας συντονισμού, το οποίο δίδει το φυσικό πλάτος 

της φασματικής γραμμής. Η μαθηματική σχέση του μετασχηματισμού αναφέρεται στο 

κεφάλαιο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.

Η μεταβολή της συχνότητας νη λόγω του φαινομένου Doppler (προς τιμήν του 

Christian Johann Doppler 1803 - 1853, αυστριακού φυσικού και μαθηματικού) κατά την 

προσέγγιση ή απομάκρυνση του εκπέμποντος σωματίου (της πηγής) ως προς τον 

ανιχνευτή (τον παρατηρητή) είναι άλλη μία κυρία αιτία διαπλάτυνσης μιας φασματικής 

γραμμής και δίδεται από τον τύπο

όπου υ η ταχύτητα του σωματίου κατά την κατεύθυνση του ανιχνευτού. Ο παράγων g

προέρχεται εκ της θεωρίας της σχετικότητας. Έχει δε επαληθευθεί πειραματικά και με την 

μέτρηση το 1938 της συχνότητας ακτινοβολίας ατόμων εκπεμπομένης προς τα εμπρός 

και, μέσω καθρέπτου, προς τα οπίσω ως προς τον ανιχνευτή της ακτινοβολίας. Η 

συχνότητα εκπομπής αυξάνεται διά προσέγγιση προς τον ανιχνευτή και ελαττούται δι' 

απομάκρυνση από τον ανιχνευτή. Επομένως διαπλατύνεται η φασματική γραμμή 

εκατέρωθεν της συχνότητας νη. Μία προσεγγιστική τιμή του πλάτους εκ του φαινομένου

Doppler προκύπτει, αν υπολογισθεί η ταχύτητα σωματίου επί τη βάση της αρχής της 

ισοκατανομής της ενεργείας

3kT .
—  ή (7)

< u2> i « - \ / 2£L .
V  m
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Διά άτομο σιδήρου με μάζα περίπου 9,3x10 ’26 kg σε θερμοκρασία πλάσματος 8000Κ 

η ταχύτητά του εκ του μέσου τετραγώνου της είναι περίπου 1900 ms-1 , Δι' 

αντικαταστάσεως νο=1,2χ1015 Hz και < υ 2> 1/2 = 1900 ms' 1 στην εξίσωση του φαινομένου 

Doppler προκύπτει Δν=2|ν-νοΙ=1,5χ1010 Ηζ. Ήδη το εύρος της συχνότητας είναι σχεδόν 

100 φορές μεγαλύτερο από προηγουμένως. Δι* αντικατάστασης στην εξίσωση διά το 

πλάτος της φασματικής γραμμής, προκύπτει πράγματι πλάτος μεγαλύτερο σχεδόν κατά 100 

φορές άλ=3,2χ10"3 nm. ΔΓ ακριβέστερο προσδιορισμό της διαπλάτυνσης της φασματικής 

γραμμής εκ του φαινομένου Doppler πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πλήρης κατανομή 

ταχυτήτων Maxwell τουλάχιστον σε μία διάσταση

Εξ αυτής της κατανομής ταχυτήτων και της εξισώσεως του φαινομένου Doppler 

προκύπτει η σχέση διά την διαπλάτυνση Doppler

όπου Μ είναι το σχετικό ατομικό (μοριακό) βάρος του σωματίου και Τ η απόλυτη 

θερμοκρασία.

Η σημαντικότερη άλλη διαπλάτυνση των φασματικών γραμμών προέρχεται εκ των 

συγκρούσεων μεταξύ των σωματίων και αποκαλείται διαπλάτυνση Lorentz ή διαπλάτυνση 

πίεσης ή διαπλάτυνση εκ των συγκρούσεων. Η διαπλάτυνση Lorentz (ο Lorentz ήταν ο 

πρώτος που ασχολήθηκε με την διαπλάτυνση φασματικής γραμμής χρησιμοποιώντας την 

προσέγγιση πρόσκρουσης) εμφανίζεται όταν αυξάνεται η πίεση στο εκπέμπον αέριο και εκ 

των συγκρούσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε χρόνο μικρότερο του μέσου χρόνου ζωής, 

βραχύνεται ο μέσος χρόνος ζωής της διηγερμένης καταστάσεως. Τούτο είναι ανάλογο 

προς την βράχυνση της χρονικής διαρκείας του εκπεμπομένου κύματος απο το διηγερμένο 

σωμάτιο, οπότε κατά τον μετασχηματισμό Fourier το μικροτέρας διαρκείας κύμα θα 

αντιστοιχεί σε ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων στο πεδίο συχνοτήτων, επομένως σε 

μεγαλυτέρα διαπλάτυνση. Βεβαίως στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγομε άμεσα διά της 

εφαρμογής της αρχής της αβεβαιότητας με μικρότερη αβεβαιότητα χρόνου, οπότε 

προκύπτει μεγαλύτερη διαπλάτυνση σας συχνότητες.

Όσον αφορά το σχήμα μιάς φασματικής γραμμής, είναι της μορφής Gauss, όταν 

επικρατεί η διαπλάτυνση Doppler, ή της μορφής Lorentz, όταν επικρατεί η διαπλάτυνση

(9)

( 10)
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Lorentz. Όταν υπάρχει ο συνδυασμός διαπλατύνσεων Doppler και Lorentz το σχήμα είναι 

της μορφής Voigt.

Όσον αφορά τις επιδράσεις στην φασματική γραμμή εκ του συστήματος μετρήσεως 

της ακτινοβολίας, αυτές αφορούν την αναλυτική ή διακριτική ικανότητα του οργάνου 

(φασματομέτρου με πρίσμα ή σχάρα συμβολής ή συμβολόμετρο Fabry - Perot ή Michelson), 

, 'το εύρος των σχισμών (μονον διά φασματόμετρο) και την ποιότητα του οπτικού 

συστήματος. Η διακριτική ή αναλυτική ικανότητα αφορά τον προσδιορισμό τάυ ελάχιστου 

διαστήματος μεταξύ δύο φασματικών γραμμών. Μικρή αναλυτική ικανότητα αυξάνει την 

διαπλάτυνση μιάς φασματικής γραμμής.

Η διακριτική ικανότητα ενός φασματομέτρου (ή φασματογράφου) εκφράζεται με τον

λόγο τ γ  . όπου Δλ είναι η ελάχιστη απομάκρυνση δύο φασματικών γραμμών 
Δ λ

εμφανιζομένων εις τα μήκη κύματος λ, και λ+Δλ, ώστε να είναι δυνατόν να διακριθούν ως 

δύο φασματικές γραμμές (αντί μιάς συνενωμένης φασματικής γραμμής). Η διακριτική 

ικανότητα διά φασματόμετρο με πρίσμα ως μέσο διασποράς της ακτινοβολίας ισούται με

Δλ = άλ ' ( 11)

όπου β είναι το πλάτος της βάσης του πρίσματος και η ο δείκτης διαθλάσεώς του. Διά 

φασματόμετρο με σχάρα (ή φράγμα) περίθλασης ως μέσο διασποράς της ακτινοβολίας η 

διακριτική ικανότητα ισούται με λ/Δλ = mN, όπου m είναι η τάξη του παρατηρουμένου 

φάσματος (1η, 2α κ.ο.κ.) και Ν είναι ο συνολικός αριθμός των παραλλήλων σχισμών ίσου 

πλάτους (χαραγών), προς τις οποίες είναι ισοδύναμη ως προς την δράση της η σχάρα 

περίθλασης. Υπάρχει επίσης και η ικανότητα διασποράς (διασκεδαστική ικανότητα) του 

φασματομέτρου, η οποία εκφράζεται με τον λόγο Δε/Δλ, όπου Δε η απόσταση μεταξύ 

δύο φασματικών γραμμών εμφανιζομένων εις τα μήκη κύματος λ και λ+Δλ. 

Χρησιμοποιούνται μονάδες mm/A, οι οποίες είναι ισοδύναμες προς cm/nm του διεθνούς 

συστήματος μονάδων.

Ο διαχωρισμός των φασματικών γραμμών σε δύο ή περισσότερες οφείλεται σε 

αύξηση των διακεκριμένων ενεργειακών σταθμών. Οι ενεργειακές στάθμες και επομένως, 

ως προκύπτει από την αρχή του συνδυασμού (1908) του ελβετού φυσικού Walter Ritz 

(1878*1919) και ο αριθμός των φασματικών γραμμών αυξάνονται λόγω διαφόρων 

ηλεκτρομαγνητικών και σχετικιστικών επιδράσεων. Τέτοιες επιδράσεις είναι οι εξής: 

Επιδράσεις δυνάμεων Coulomb, οι οποίες είναι οι πλέον ισχυρές. Επιδράσεις ανταλλαγής, 

οι οποίες σχετίζονται με την ανταλλαγή και την αυτοστροφή ηλεκτρονίων. Επιδράσεις 

αυτοστροφής- περιφοράς του ηλεκτρονίου, οι οποίες δημιουργούν την λεπτή υφή του 

φάσματος. Επιδράσεις οι οποίες προέρχονται από την ύπαρξη εξωτερικών πεδίων 

(ηλεκτρικού, μαγνητικού). Οι επιδράσεις αυτοστροφής - περιφοράς, οι οποίες
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ανεφέρθησαν, οδηγούν στην λεπτή υφή. Υπάρχουν όμως και άλλες επιδράσεις οι οποίες 

οδηγούν στην υπέρλεπτη υφή και οφείλονται σε πυρηνική επίδραση, η οποία είναι δύο 

ειδών. Η υπέρλεπτη υφή εμφανίζεται με όργανα υψηλής διακριτικής (αναλυτικής) 

ικανότητας.

Β* ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ COULOMB ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Τα υδρογονσειδή σωμάτια περιλαμβάνουν εκτός του ατόμου του στοιχείου 

υδρογόνου και των μονοηλεκτρονικών ιόντων, το άτομο του ποσιτρονίου (positronium), το 

άτομο του μυονίου (muonium, ήτοι το άτομο του θετικού μεσονίου μ+ ή μυονίου ή 

αντιμυονίου) και το μεσικό άτομο μΉ+ (mesic atom, ήτοι το άτομο του αρνητικού μεσονίου 

μ· ή αρνητικώς φορτισμένου μυονίου).

Το άτομο του ποζιτρονίου αποτελείται από ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο. 

Είναι το ελαφρότερο άτομο και μπορεί να θεωρηθεί ως το ελαφρότερο ισότοπο του 

στοιχείου υδρογόνου. Επειδή στο άτομο του ποζιτρονίου το ηλεκτρόνιο και το 

ποζιτρόνιο έχουν ίσες μάζες, το κέντρο περιστροφής των λόγω της μεταξύ των ελκτικής 

δυνάμεως Coulomb, η οποία δρά ως κεντρομόλος δύναμη, κείται εις το μέσο της μεταξύ 

των απόστασης. Ετσι η απόσταση μεταξύ του θετικού και του αρνητικού φορτίου του 

ατόμου του ποζιτρονίου δεν είναι η ακτίνα του ατόμου, όπως στο άτομο του υδρογόνου, 

αλλά η διάμετρος του ατόμου. Επομένως ούτε το ηλεκτρόνιο ούτε το ποζιτρόνιο δρουν 

ως πυρήνας περί τον οποίο πριστρέφεται το έτερο σωμάτιο. Ώστε το άτομο του 

ποζιτρονίου είναι το μόνο άτομο εντός του οποίου δεν υπάρχει πυρήνας. Η μάζα του 

ατόμου του ποζιτρονίου είναι το 1/920 της μάζας του ατόμου του υδρογόνου και η 

ανηγμένη μάζα του είναι ίση προς το ήμισυ της μάζας του ηλεκτρονίου, ήτοι ίση προς το 

ήμισυ (με αρκετή ακρίβεια) της ανηγμένης μάζας του ατόμου του υδρογόνου. Επομένως 

το δυναμικό ιονισμου του (=6,77 eV) είναι το ήμισυ εκείνου του ατόμου του υδρογόνου 

και η απόσταση μεταξύ του θετικού και του αρνητικού φορτίου του (=0,106 nm) είναι 

διπλασία εκείνης στο άτομο του υδρογόνου (ήτοι της πρώτης ακτίνας του Bohr). Το 

ποζιτρόνιο στην θεμελιώδη κατάστασή του (1s) έχει πολλαπλότητα τριαδική 

(ορθοποζιτρόνιο) ή μοναδική (παραποζιτρόνιο) με αντίστοιχη συνισταμένη 

αυτοστροφορμή 1 ή 0 αντιστοίχως. Επομένως υπάρχουν 3 (ms=+1, 0, -1) υποστάθμες διά 

το ορθοποζιτρόνιο και 1 (ms=0) διά το παραποζιτρόνιο. Ως εκ τούτου, κατά τον 

σχηματισμό του ποζιτρονίου 75% του πληθυσμού της θεμελιώδους καταστάσεως έχει 

πολλαπλότητα 3 και 25% του πληθυσμού έχει πολλαπλότητα 1.

Το άτομο του μυονίου (muonium) αποτελείται από το θετικό μεσόνιο μ+ ή θετικό 

μυόνιο ή αντιμυόνιο ως θετικό πυρήνα και ένα ηλεκτρόνιο περιστρεφόμενο περί τον 

θετικό πυρήνα. Εχει σχετικά μεγάλο χρόνο ημισείας ζωής Μ  Ο"6 s).
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Το μεσικό άτομο (mesic atom) μ’Η+ αποτελείται από ένα αρνητικά φορτισμένο 

μεσόνιο μ“ ή αρνητικό μυόνιο το οποίο περιστρέφεται πέριξ ενός πρωτονίου, το οποίο 

δρα ως πυρήνας.

Τα υδρογονοειδή σωμάτια έχουν στάσιμες καταστάσεις με τιμές ενεργείος, οι 

» * οποίες εξαρτώνται από τον κύριο κβαντικό αριθμό η σύμφωνα και με την κυματομηχανική 

του Schroedinger και με την (νέα) κβαντική θεωρία των Heisenberg και Born:

c Z2e4u Z2hcR m
E°  = * 8ef)h2n2 - '  n2 * l )

όπου Z είναι ο ατομικός αριθμός του πυρήνα και μ είναι η ονηγμένη μάζα του συστήματος 

των δύο σωματίων. Δηλαδή ανεξαρτήτως της τιμής του αζιμουθιακού κβαντικού αριθμού 

£=0,1,2,... η τιμή της ενεργείος της κατάστασης, η οποία συμβολίζεται ως s(£=0), ρ(£=1), 

d(£=2), ..., είναι η ιδία, εάν οι καταστάσεις αυτές αντιστοιχούν στην ιδία τιμή του κυρίου 

κβαντικού αριθμού η, οπότε οι καταστάσεις αυτές αποκαλούνται εκφυλισμένες. Π.χ. διά η 

= 3, οι καταστάσεις 3£, ήτοι 3s, 3ρ, 3d έχουν την ιδία τιμή ενεργείας και επομένως είναι 

εκφυλισμένες. Ομοίως διά η = 2, οι καταστάσεις 2£, ήτοι 2s και 2ρ είναι εκφυλισμένες. 

Όταν όμως έχομε σωμάτια με δύο ηλεκτρόνια περί τον πυρήνα, τα οποία ονομάζονται 

ηλιοειδή σωμάτια, όπως το άτομο του στοιχείου ηλίου He και τα δισηλεκτρονικά ιόντα, ή 

όταν έχομε πολυηλεκτρονικά σωμάτια, αυτός ο εκφυλισμός των καταστάσεων με 

διάφορες τιμές του αζιμουθιακού αριθμού η αίρεται λόγω της άπωσης των ηλεκτρονίων. 

Έτσι οι φασματικοί όροι 2s, 2ρ και 3s, 3ρ, 3d κ.τ.λ έχουν διαφορετική ενέργεια.

Εάν παραστήσομε με

Η=Η0+Η· (2)

τον Χαμιλτόνιο τελεστή ενός ηλιοειδούς σωματίου, τότε Ηο είναι ο Χαμιλτόνιος τελεστής 

διά το αδιατάρακτο σύστημα των θεωρουμένων ως μη αλληλεπιδρώντων δύο 

ηλεκτρονίων. Δηλαδή ο τελεστήςΗο ισούται με το άθροισμα των τελεστών διά δύο 

υδρογονοειδή σωμάτια, το υπ’ αριθμό 1 και το 2:

Η0= Ι ί ί £ ν ,2 .  ?ρ2
j f i  2μ I 4ne0r,· (3)

Το δε Η’ παριστάνει τον Χαμιλτόνιο τελεστή διά την άπωση των δύο ηλεκτρονίων, η οποία 

αποτελεί την εμφανιζομένη "διατάραξη” του συστήματος

Η’= e2 .
4n&or12 r12 (4)
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όπου Tf2  είναι η μεταβλητή απόσταση μεταξύ των δύο ηλεκτρονίων και u η σταθερά 

ποσότητα Θ^/4πεο·

Οι καταστατικές ιδιοσυναρτήσεις του Ηο είναι της μορφής y(1) y(2) , όπου y είναι 
υδρογονοειδής συνάρτηση ΥηΙπηί1''® ^) και 01 συντεταγμένες των δύο ηλεκτρονίων

παρίστανται με τους αριθμούς 1 και 2 χάριν απλότητας. Η ενέργεια του ηλιοειδούς 

σωματίου κατά την προσέγγιση μηδενικής τάξης είναι ίση με το άθροισμα των ενεργειών 

δύο υδρογονοειδών σωματίων:

En=Eni+En2=-z2hcR ^ + (5)

Π.χ., διά την θεμελιώδη κατάσταση ιη = η2 = 1 και Ε0 = -2 χ 4 χ 13,606 eV = -108,84 eV.

Η ενέργεια διατάραξης πρώτης τάξης ισούται με το ολοκλήρωμα ως προς τις 

συντεταγμένες και των δύο ηλεκτρονίων

H’yy = <y(1)y(2) ^ y ( 1)y(2)>, (6)

οπότε η συνολική ενέργεια Εολ δίνεται από το άθροισμα

Ε0λ = ■*" ^n2 +  H'yy· (7)

Επομένως η άπωση Coulomb των ηλεκτρονίων δημιουργεί μία μετατόπιση της συνολικής 
ενεργείας της θεμελιώδους κατάστασης από ΕΠι+Εη2 διά ni=n2=1 εις En i+E n2+Hyy, την

οποία δείχνει το πάρα κάτω σχήμα. Διά n<tsn2=1,

Ε<| +  Ε1 +  H’yy = -108,84 +  34,0 = -74,84 eV, (8)

ενώ η πειραματική τιμή είναι -78,98 eV. Ελαχιστοποίηση της ενεργείας με εφαρμογή της 

μεθόδου της παραλλαγής οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της υπολογιζόμενης τιμής της 

ενεργείας.

Η ενέργεια της πρώτης διηγερμένης κατάστασης του ατόμου του ηλίου (^ = 1 , η2=2 

ή n j=2, π2= 1) παρουσιάζει εντονώτερη την επίδραση της άπωσης των δύο ηλεκτρονίων, η 

οποία εκφράζεται με τον παράγοντα 1/r12 εις την "διατάραξη" Η’, οπότε η δυναμική 

ενέργεια δεν έχει πλέον την απλή μορφή 1/r, όπως εις τα υδρογονοειδή σωμάτια. Επειδή 

δε ισχύει η σχέση:

J _  ( ίρ ττφ  j L  p |m £ |(cose ) p ^ l (cose ) β ί ^ φ  -φ ^ ,
r12 t  mg(£+lm£|)! 1 *  2 1 2

(9)
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όπου Γ,θ,φ είναι οι πολικές συντεταγμένες, ε ίνα ι το  συνδεμένο ή εταιρικό

πολυώνυμο Legendre βαθμού t  και τάξης lm£|, rK είναι η μικρότερη και χ>  είναι η 

μεγαλύτερη των αποστάσεων και Γ2, οι όροι με τον παράγοντα 1/r12 αίρουν τον 

εκφυλισμό ως προς τον αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό £, ο οποίος υφίσταται στα 

μονοηλεκτρονικά συστήματα (όπως τα υδρογονοειδή σωμάτια). Διά την πρώτη 

διηγερμένη κατάσταση του ηλίου υπάρχουν περισσότερες από μία^διαφορετικές

υδρογονοειδείς συναρτήσεις, το γινόμενο των οποίων ανά δύο αποτελεί ιδιοσυνάρτηση 
του τελεστή Η0. Π.χ. υπάρχει η y l8 και η Y2S ή Π Y u  και Π Υ2ρχ κ.ο.κ. Οπότε προκύπτουν

περισσότερες της μίας ενεργειακές στάθμες κατά την διατάραξη πρώτης τάξης λόγω των 

ολοκληρωμάτων της μορφής: - ν

Η·ΐ828 = <νΐ8(1)ν28(2)^Υΐβ(1)/28(2)>. (10) '

Κΐ828 = <νΐ8(1)Υ28(2)^Υΐ8(2)ν28(1)>. (11)

Η'ΐβ2ρχ = <Υΐ8(1)Υ2ρχ(2) ̂  Υΐβ(1)Υ2ρχ(2)>. ] (12)

Κ1β2ρχ * <Υΐβ(1)Υ2ρχ(2) ρ^νΐ8(2)Υ2ρχ(1)>· (13)
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t

1Ρ

1s2p.-

ί

' '-Κ ρ ..

' ' χ  3 Ρ

τ

1s

1s2s,-''

" • " - V
«τ  ·

Ε ' - χ  3S

η·|=η2/2=1

η·|/2=η2=1
'

η̂ =Π2=1

1s2 1S

Σχήμα 4.2. Μ ετατόπιση  και διαχωρισμός τω ν ενεργειακώ ν σταθμών του ατόμου του  

ήλιου λόγω  επιδράσεων Coulomb (άπωσης) κα ι ανταλλαγής. Κρ = K1S2P,
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Τα ολοκληρώματα H'1s2s, H'1s2Px, H'1s2Py και Η'·,s2Pz αποκαλούνται ολοκληρώματα 

Coulomb. Τα δε αντίστοιχα ολοκληρώματα Κ, Kls2s , K1s2p αποκαλούνται ολοκληρώματα 

συντονισμού ή ανταλλαγής, λόγω του ότι λαμβάνει χώρα "ανταλλαγή" (εναλλαγή) των 

ηλεκτρονίων εις τις καταστατικές εξισώσεις. Η ενέργεια διατάραξης πρώτης τάξης έχει 

την μορφή:
\

Ε' = H'l$2s + K1s2s> (14)

Ε' = H‘-|S2s * Ki 82s>
I \

(15)

E' = H'1s2p + K1s2p (τριπλή τιμή), (16)

E' = Hls2p * Kis2p (τριπλή τιμή) (17)

Η μετατόπιση και ο διαχωρισμός των ενεργειακών σταθμών, η αιτία των οποίων είναι 

οι επιδράσεις Coulomb (άπωσης) και ανταλλαγής, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω 

ολοκληρώματα, φαίνονται εις το ανωτέρω σχήμα.

Η μεγαλύτερη μετατόπιση και ο μεγαλύτερος διαχωρισμός'της ενεργείας εις το 

σχήμα διά το He προκύπτει από τα ολοκληρώματα Coulomb H’-j s2s και H'1s2p. Τούτο

αποδίδεται εις την διαφορετική αλληλεπίδραση ενός ηλεκτρονίου 1s με ένα ηλεκτρόνιο 

2s ή ένα 2ρ. Εξ αιτίας της μεγαλύτερης διείσδυσης εις τον πυρήνα ενός ηλεκτρονίου ns 

από εκείνη ενός ηλεκτρονίου ηρ προκύπτει η μεγαλύτερη σταθερότητα του ηλεκτρονίου 

s έναντι του ηλεκτρονίου ρ με τον ίδιο κύριο κβαντικό αριθμό η.

Αυτή η έμμεση εξάρτηση της ενεργείας από τον κύριο κβαντικό αριθμό η και τον 

αζιμουθιακό αριθμό ί  οδηγεί στην εξάρτηση της ενεργείας από την ηλεκτρονιακή

απεικόνιση. Ο περαιτέρω διαχωρισμός των ενεργειακών σταθμών 1s2p και 1s2s οφείλεται 

εις την εξάρτηση της ενεργείας από τα ολοκληρώματα ανταλλαγής K«j s2p* K1s2s* Η

καταστατική συνάρτηση μηδενικής τάξης διά την κατάσταση 1s2s με 

= H’ls28 + K-js28

είναι της μορφής

Ψ = 2' 1/2[y1s(1)y2e(2) +  yl8(2)y2e(1)], (18)

η οποία είναι συμμετρική ως προς την εναλλαγή των ηλεκτρονίων. Διά την κατάσταση 

1s2s με Ε* = H1s2s - K1e2s η συνάρτηση είναι της μορφής

IP = 2-i72[yl8(i)y2s(2) - y1e(2)y2e(l)]. (19)
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η οποία είναι αντισυμμετρική ως προς την εναλλαγή των ηλεκτρονίων, δηλαδή η 

συνάρτηση αλλάζει σημείο κατά την εναλλαγή των ηλεκτρονίων. Ανάλογη είναι και η

μορφή των συναρτήσεων αυτοστροφής διά τα ηλεκτρόνια του He:

αα = α(1)α(2), (20)

ββ = Ρ0 )β(2), (21)

αβ+ = 2-1*  [α(1 )β(2) +  α(2)β(1)1 (22)

αβ. = 2*1/2 (α(1)β(2) -  α(2)β(1)] (23)

με

Sza = j k o i  (24)

= (25)

όπου Sz είναι η συνιστώσα του τελεστή της αυτοστροφορμής κατά την z  κατεύθυνση, 

Ms = | ’ '  (26)

είναι οι αντίστοιχες ιδιοττμες διά τις ιδιοσυναρτήσεις αυτοστροφής α και β. Η πλήρης

καταστατική συνάρτηση προκύπτει διά πολλαπλασιασμού μιας συνάρτησης των 

συντεταγμένων θέσης στον χώρο των ηλεκτρονίων επί μία εκ των τεσσάρων συναρτήσεων 

αυτοστροφής. Εξ αυτών των καταστατικών συναρτήσεων μόνον τεσσερες επιτρέπονται 

σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pairfi.

Η αρχική έκφραση της απαγορευτικής αρχής ήταν όπ δεν δύνανται δύο ηλεκτρόνια 
να έχουν τις ίδιες τιμές των κβαντικών αριθμών π, £, πΐ£, π^. Κατά συνέπεια δεν δύνανται

περισσότερα των δύο ηλεκτρονίων να αντιστοιχούν στο ίδιο τροχιακό εις ένα άτομο. 

Αυτά δε τα δύο ηλεκτρόνια πρέπει να έχουν αντίθετες αυτοστροφορμές. Μία άλλη 

έκφραση της απαγορευτικής αρχής είναι ότι η πλήρης κυματική συνάρτηση συστήματος 

ηλεκτρονίων πρέπει να είναι αντισυμμετρική ως προς την ανταλλαγή δύο ηλεκτρονίων. Το 

ότι στο ίδιο τροχιακό οι αυτοστροφορμές δύο ηλεκτρονίων πρέπει να είναι αντίθετες; 

καθώς και το όπ δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των δύο ισοδυνάμων ηλεκτρονίων 

(π,χ. το υπ* αρ. 1 ήλεκτρόνιο είναι ισοδύναμο με το urf αρ. 2 ηλεχτρόνιο με τα ίδια n, i )  

διευκολύνουν την επιλογή των ανεξαρτήτων καταστάσεων συστήματος δύο ηλεκτρονίων. 

Π,χ. ας εξετάσομε τις καταστάσεις δύο ισοδυνάμων ηλεκτρονίων (δηλαδή με τις ίδιες 

τιμές η£).
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Κατ’ αρχήν δέον να σημειωθεί ότι επειδή δια κάθε τιμή του κυρίου κβαντικού 

αριθμού η υπάρχουν μία ή περισσότερες τιμές του αζιμουθιακού κβαντικού αριθμού ί  και 
του μαγνητικού κβαντικού αριθμού καθώς και δύο τιμές του μαγνητικού κβαντικού

αριθμού της αυτοστροφορμής me ενός
S

υδρογονοειδούς σωματίου, θα αντιστοιχούν 
περισσότερες της μίας καταστατικές συναρτήσεις (ιδιοσυναρτήσεις ) y„ λ ^  στην τιμήπ,κ.,γπ̂  nig

' ενεργείας (ιδιοτιμή) δΓ εκάστη τιμή του κυρίου κβαντικού αριθμού η. Επομένους δι' εκάστη

τιμή ενεργείας υδρογονοειδούς σωματίου, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη προς την

τιμή του τετραγώνου του κυρίου κβαντικού αριθμού η, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα

υπάρχουν δύο ή περισσότερες εκφυλισμένες καταστάσεις. Ο αριθμός αυτός των 
εκφυλισμένων καταστάσεων (degeneracy, εκφυλισμός) λόγω των τιμών των ί ,  και mg δι'

εκάστη τιμή του η είναι ίσος με

η-1 η-1
ωη = 2 Τ(2£+1) = 2 Υ2£+2η =  22 ϋ ~  η+2η = 2η (27)

Επομένως ο εκφυλισμός δια τον φλοιό Κ (η=1) είναι 2, δια τον φλοιό L (η = 2) είναι 

8, δια τον φλοιό Μ (η = 3) είναι 18 και ούτω καθ' εξής. Φυσικά αυτά ισχύουν απουσία 

εξωτερικού μαγνητικού ή ηλεκτρικού πεδίου δι' υδρογονοειδή σωμάτια σύμφωνα με την 

κυματομηχανική του Schrondinger ή την ισοδύνμό της κβαντομηχανική των Heisenberg, 

Jordan, Born. Όπως θα ιδούμε αργότερα, με την βελτίωση της θεωρίας επέρχεται και άρση 

του εκφυλισμού ωρισμένων από τις ανωτέρω καταστάσεις. Επίσης είναι ευνόητο ότι ο 

αριθμός 2η2 δίδει επίσης τον αριθμό των ηλεκτρονιών, τα οποία δύνανται να καταλάβουν 

τις ηλεκτρονικές καταστάσεις του φλοιού η ενός πολυηλεκτρονικού ατόμου.

Θα εξετάσομε ηλεκτρόνια, έστω με ί  = 1. Ευρίσκομε τους επιτρεπτούς 

συνδυασμούς των τιμών των μαγνητικών κβαντικών αριθμών mg, ms. Το σύστημα των np2

ηλεκτρονίων οδηγεί σε 15 διακεκριμένες καταστάσεις, τις οποίες περιλαμβάνει ο 

κατωτέρω πίνακας:
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\

m 8. M u Μ ,

1 1 1 /2 - 1/2 2 0

1 0 1/2 1 /2 1 1

1 0 1 /2 - 1/2 1 0

1 0 - 1/2 1 /2 1 0

1 0 - 1/2 - 1/2 1 -1

1 1 1 /2 1 /2 0 1

1 1 1 /2 - 1/2 0 0

1 1 - 1/2 1 /2 0 0

0 0 1 /2 - 1/2 0 0

1 1 - 1/2 - 1/2 0 -1

0 1 1 /2 1 /2 -1 1

0 1 1 /2 - 1/2 -1 0

0 1 - 1/2 1 /2 -1 0

0 1 - 1/2 - 1/2 -1 -1

-1 1 1 /2 - 1/2 -2 0

Πίνακας 4.1 Διακεκριμένες καταστάσεις (15) της απεικόνισης πρ2.

Οι επιτρεπόμενες πλήρεις καταστατικές συναρτήσεις του He με φ = 1s και τ  = 2s διά 

την απεικόνιση 1s2s και με cp=1s και τ =2ρ διά την απεικόνιση 1s2p είναι οι εξής:

Μs=mSl+mS2 S

2-1/2 (Ψφ(1) ψτ (2) -  ψφ(2) ψτ(1)] α(1) α(2) 1 1

2*1/2 [Ψφ(1) Ψτ (2) -  Ψφ(2) ψτ(1)] [α(1) β(2) +  α(2) β(1)] 0 1

2 '1/2 [Ψφ(1) Ψτ (2) -  ψφ(2) ψτ (1)] β(1) β(2) -1 1

2 '1/2 [Ψφ(1) Ψτ (2) +  ψφ(2)ψχ (1)] [α(1) β(2) - α(2) β(1)] 0 0

Οι συναρτήσεις των συντεταγμένων στο χώρο των ηλεκτρονίων, οι οποίες με Ms = 

±1 είναι αντισυμμετρικές ως προς την ανταλλαγή των ηλεκτρονίων και αντιστοιχούν σε 

δύο ηλεκτρόνια με S = 1. Εκ των δύο συναρτήσεων με Ms = 0, η μεν αντισυμμετρική 

συνάρτηση ως προς τις συντεταγμένες στο χώρο των δύο ηλεκτρονίων αντιστοιχεί σε δύο

ηλεκτρόνια με S = 1 και Ms = 0, η δε συμμετρική συνάρτηση με Ms = 0 προκύπτει από το 

γινόμενο μιας συμμετρικής συνάρτησης ως προς το χώρο και μιας αντισυμμετρικής 

συνάρτησης ως προς την αυτοστροφή και αντιστοιχεί σε S = 0.

Η συνάρτηση με S = 0, έχει πολλαπλότητα ίση με 2 χ 0 + 1 = 1 και λέγεται 

μοναδική (singlet), η δε συνάρτηση με S=1 έχει πολλαπλότητα ίση με 2 χ 1 +  1 = 3 και 

λέγεται τριαδική (triplet). Συνηθίζεται η πολλαπλότητα να γράφεται ως δείκτης αριστερά 

του συμβόλου της κατάστασης, π.χ., 1S, 3S,1P,3P κ.ο.κ. Η πολλαπλότητα εκφράζει τον
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του συμβόλου της κατάστασης, π.χ., 1S, 3S,1P,3P κ.ο.κ. Η πολλαπλότητα εκφράζει τον 

αριθμό των κυματικών συναρτήσεων, οι οποίες αντιστοιχούν σε μία κατάσταση 

(εκφυλισμός).

Ώστε οι επιδράσεις Coulomb (άπωσης) και ανταλλαγής μεταξύ των δύο ηλεκτρονίων 

του ατόμου του ηλίου συμβάλλουν στην άρση του εκφυλισμού ως προς τον αζιμουθιακό 

κβαντικό αριθμό ί  των διηγερμένων καταστάσεων. Το ολοκληρώματα ανταλλαγής Κ είναι 

θετικά, επομένως οι τριαδικές καταστάσεις 3S και 3Ρ έχουν ενέργειες μικρότερες από τις 

καταστάσεις 1S κα ι1Ρ αντιστοίχως, σύμφωνα και με τον πρώτο κανόνα (1927) του F. Hund. 

Κατά μία νεώτερη ερμηνεία διά την τριαδική κατάσταση έχουν συσταλεί (καταλαμβάνουν 

μικρότερο χώρο) τα τροχιακά των δύο ηλεκτρονίων λόγω των ολοκληρωμάτων 

ανταλλαγής και αυτή η παραμόρφωση προκαλεί μεγαλύτερη πυρηνική έλξη και επομένως 

μεγαλύτερη σταθερότητα διά την τριαδική κατάσταση από ό,τι διά την μοναδική 

κατάσταση. Γενικώς οι τριαδικές καταστάσεις μιας απεικόνισης είναι σταθερώτερες.

Οι 15 καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα δύο ισοδύναμα ηλεκτρόνια της 

απεικόνισης ηρ2, κατατάσσονται σε τρεις φασματικούς όρους ως εις τον κατωτέρω πίνακα:

1D 3Ρ
Ml Μ8 Ml Ms
2 0 1 1

1 0

0 0 0 1

-1 0 -1 1

-2 0 1 0

0 0

,-1 0

1 -1

0 -1

-1 -1

1§
Ml Ms

0 0

Πίνακας 4.2. Οι φασματικοί όροι της απεικόνισης ηρ?.
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Γ . ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΣΤΡΟΦΗΣ - ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (SPIN -
ORBIT) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΑΖΑΣ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ DIRAC ΥΔΡΟΓΟΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ.
ΑΡΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΚΒΑΝΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΡΟΦΟΡΜΗΣ j

\

Ο Dirac ανέπτυξε το 1928 την θεωρία του διά το ηλεκτρόνιο εντός 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, στην οποία ισχύει η αμεταβλητότητα (invariance) κατά τον 

μετασχηματισμό Lorentz σύμφωνα με την θεωρία της σχετικότητας. Εις την κυματική 

εξίσωση του Dirac ο Χαμιλτόνιος τελεστής είναι γραμμικός ως προς την ορμή. Δηλαδή η 

εξίσωση είναι γραμμική ως προς όλες τις παραγώγους (θ/θχ, 3/3t κτλ.). Κατά τον 

διαχωρισμό του μη σχετικιστικού τετραγωνικού Χαμιλτονίου τελεστή σε δύο γραμμικούς 

παράγοντες εισάγονται παράμετροι, οι οποίες καταλήγουν να έχουν σχέση με την 

αυτοστροφορμή. Δηλαδή η αυτοστροφορμή και η αντίστοιχη μαγνητική διπολική ροπή 

προκύπτουν από την ικανοποίηση της θεωρίας της σχετικότητας. Η εξίσωση του Dirac διά 

το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου απουσία εξωτερικού πεδίου είναι:

l · ' * 2 4 = ) ' * - Ε* '  <1>

όπου α' είναι η άποψη (aspect) του ηλεκτρονίου και το άνυσμα β αντιστοιχεί κβαντικά 

προς τον λόγο u/c της ταχύτητας του ηλεκτρονίου ως προς την ταχύτητα του φωτός. Το 

α' και οι συνιστώσες του 6 αντιεναλλάσσονται (αντιμεταθέτονται), αλλά εναλλάσσονται με 

τις συντεταγμένες θέσης και την ορμή:

α'βχ + βχα' = 0, βχβν + βνβχ = Ο,κτλ., α’χ - χα’ = 0, κτλ. (2)

Οι επιτρεπτές ιδιοτιμές των α', βχ, βy, βζ είναι ±1.

Η λύση της σχετικιστικής εξίσωσης του Dirac δίδει την ενέργεια ενός

υδρογονοειδούς σωματίου. Η ίδια περίπου έκφραση διά την ενέργεια λαμβάνεται διά

χαμηλές ταχύτητες ηλεκτρονίου, οπότε η εξίσωση του Dirac καταλήγει εις την εξίσωση

του Schroendinger με πρόσθετους όρους διά την αυτοστροφορμή και την μεταβολή “της

μάζας” με την ταχύτητα, δηλ. της σχετικιστικής μεταβολής της ενέργειας κατά τον

παράγοντα ( ΐ  - η*) 1/2 . Θα εξαγάγομε αυτήν την σχέση διά την ενέργεια των 
c

ηλεκτρονιακών καταστάσεων υδρογονοειδούς σωματίου.

Η συνολική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου ισούται με

/
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Ί Ξ σ - π κ * - - ^

ο- 0

(3)

όπου m0 είναι η μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου. Επομένως η κινητική ενέργεια  του 

ηλεκτρονίου ισούται με την διαφορά της συνολικής ενέργειας μείον την ενέργεια εκ της 

μάζας ηρεμίας.

Τ = Ε0 - m0c2 (4)

Επίσης έχομε την σχέση διά την ορμή του ηλεκτρονίου

m&u2
2 = m2u2 = —2- ό  = m£c2 Γί 1 - Κ1(1- $ ) '  - 4 (5)

Εκφράζοντας την κινητική ενέργεια ως συνάρτηση και της ορμής λαμβάνομε

Επειδή p2« m ^ c 2 δια u2 « c 2, λαμβάνομε προσεγγιστικά 

Ρ2 Ρ4  ̂ ____ Ρ ί_  ο V* \  ν~ ντ
-  moc '2m^c2 em jc4 ’  ~  2m0 θππ̂ ε2

Επομένως ο Χαμιλτόνιος τελεστής διά ένα υδρογονοειδές σωμάτιο γίνεται

ι4u ,Ρ2 _ Ρ4 Ze2 ■ ■ P‘ 
2mo βπήε2 4πε0Γ 0 8m$c2 ’

(7)

(8)

Δηλαδή η μεταβολή της μάζας κατά την κίνηση δύναται να εκληφθεί ως το αίτιο τη*? 

διατάραξης του συστήματος διά την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης

Ηψη£ =Εσχη£ Ψη£ 

με τη μέθοδο της διατάραξης.

Πρώτα μετασχηματίζομε την διατάραξη:

-Ρ4 -1 ( ο2 ν2 -1 ί Η . Ze2 χ2
8m3p2 = 2m0c2 l 2m</ 2m0c2 v 0 4π ε0Γ ’

-H& Ze2H0 Z V

(9)

2m0c2 4n80m0c2r 32n28^m0c2r2 '
( 10)

Η ενέργεια διατάραξης προσδιορίζεται από το ολοκλήρωμα
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Ε·οχ= Η'η£ = -<Ψηi  i ^ 2  Ψη£> = +

RhcZ2 Ze2 „ z V  . 1 .  
η2 4πεοΓΤΐοθ2 r 32π2ε§τηο°2 f2 - (11)

Οι μέσες τιμές ισούνται με

< 7 >  = J R^  <r> r1f2dr -  ^ 2 .

W

(12)

(13)

Εις τις ανωτέρω σχέσεις R είναι η σταθερά του Rydberg και Rng(r) είναι η ακτινική

ιδιοσυνάρτηση δι' υδρογονοειδές σωμάτιο. Μετά την αντικατάσταση της πρώτης ακτίνας 

του Bohr α0 από την σταθερά της λεπτής υφής α με τη σχέση

2 *
°  - a0m0c24ne0 ^

λαμβάνομε

c, -hcRZ2 α2Ζ2 /-3  π χ 
Ε σχ= η2 π2 Μ + λ χ>·

2

ί *

(15)

οπότε προσθέτοντας την ενέργεια μηδενικής τάξης λαμβάνομε την συνολική ενέργεια 

ΕοχηΙ·
' /'·

j V  · · ·]· (16)

V

Ώστε η μεταβολή της "μάζας” κατά την ειδική θεωρία της σχετικότητας προκαλεί άρση 

του εκφυλισμού διά τον αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό και δημιουργεί λεπτή υφή.

Η επίδραση της αυτοστροφής - περιφοράς (spin - orbit) προκύπτει από την επίδραση 

της εγγενούς μαγνητικής διπολικής ροπής του ηλεκτρονίου με το μαγνητικό πεδίο, το 

οποίο δημιουργείται από την κίνηση του ηλεκτρικού φορτίου του ηλεκτρονίου περί τον 

πυρήνα (περιφορά) σύμφωνα με την εικόνα της κλασικής φυσικής. Εις την κβαντομηχανική 

πραγμάτευση του Dirac ο διαχωρισμός ενεργειακών σταθμών λόγω της επίδρασης 

αυτοστροφής - περιφοράς οφείλεται εις τον σχετικιστικό διαχωρισμό των ενεργειών των 

τροχιακών (υποφλοιών ή ηλεκτρονικών κυματικών συναρτήσεων) ρ, d και f. Π.χ., τα 

τροχιακά ρχ, py, ρ2 είναι τελείως διαφορετικά από τα αντίστοιχα της μη σχετικιστικής

:σχ nl =
-hcRZ2 r . α2Ζ2

η2 Ι 1+ η2
f-3

U
V
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κβαντομηχανικής και ανήκουν σε δυο ομάδες τροχιακών ρ1/2 και Ρ3/2. οι οποίες

χαρακτηρίζονται έτσι από τις τιμές του κβαντικού αριθμού της ολικής στροφορμής j. Η 

ενέργεια του τροχιακού ρ ^  χαμηλότερη της του Ρ3/2» έχει δε σφαιρική συμμετρία 

το p1y2, ενώ το ρ^/2 eiVQl δακτυλιοειδές. Το ότι η αυτοστροφή του ήλεκτρονίου προκύπτει 

από κβαντομηχανική και όχι κλασική συμβολή φαίνεται και εκ του ότι η θεώρηση της 

αυτοστροφής του ηλεκτρονίου σαν αυτοστροφή πλανήτου περί τον άξονα του οδηγεί σε 

ταχύτητα αυτοστροφής δια το ηλεκτρόνιο μεγαλύτερη της ταχύτητας του φωτός κατά 

παράβαση της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας.

θ α  προσδιορίσομε την μεταβολή της ενεργείας λόγω της επίδρασης της 

αυτοστροφής - περιφοράς.

Το ηλεκτρόνιο του υδρογονοειδούς σωματίου κινούμενο εντός του ηλεκτρικού 

πεδίου του πυρήνα έντασης Ε

E  = -VU(r) = -
f  dU(r)

dr
rZe

4πεοΓ3 (17)

με ταχύτητα υ υφίσταται και την επίδραση του μαγνητικού πεδίου, το οποίο 

δημιουργείται από το κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο.

Β = Φ υ χ £  = ί ^ Ρ χ£ = w 1 = (moc) 'l L ^  (18) -

όπου U(r) είναι το ηλεκτρικό δυναμικό του πεδίου.

Εάν ληφθεί υπόψη και το ότι η κίνηση του ηλεκτρονίου δεν είναι ευθύγραμμη, η ορθή 

έκφραση για το μαγνητικό πεδίο, η οποία προσδιορίσθηκε για πρώτη φορά το 

1926-27 από τον L  Η. Thomas με την θεωρία της σχετικότητας είναι

B = (2 m o C )- lL ^ .  (19)

Η εγγενής μαγνητική διπολική ροπή του ηλεκτρονίου ισούται με

(20) -

Οι ποσότητες Β και μ έχουν εκφρασθει σε μονάδες του διεθνοιύς συστήματος

μονάδων (SI). Ο λόγος των αντιστοίχων τιμών ποσοτήτων εις το σύστημα 
ηλεκτρομαγνητικών μονάδων Gauss και εις το διεθνές σύστημα μονάδων είναι (4πεφ)^

δια την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, (4n/pQ)iy2 δια την μαγνητική επαγωγή και

(μ0/4π)1̂  διά την μαγνητική διπολική ροπή ήλεκτρονίων.
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Επομένως η μεταβολή της ενεργείας του σωματίου λόγω της επίδρασης του 

μαγνητικού πεδίου επί της μαγνητικής διπολικής ροπής του ηλεκτρονίου προκύπτει από 

την προσθήκη εις τον Χαμιλτόνιο τελεστή του υδρογονοειδούς σωματίου του όρου 

διατάραξης

Ανωτέρω τα S και L αναφέρονται εις τον τελεστή της αυτοστροφορμής και της 

στροφορμής εκ περιφοράς του ηλεκτρονίου και το gs = 2,0023193134 ετέθη ίσο προς

2,0.

Εκτός από την σύζευση των στροφορμών ( ί)  εκ περιφοράς και των αυτοστροφορμών 

(s) των ηλεκτρονίων με αποτέλεσμα τόν σχηματισμό της συνισταμένης στροφορμής (L) 

και της συνισταμένης αυτοστροφορμής (S) όλων των ηλεκτρονίων κατά το ανυσματικό 

πρότυπο του ατόμου, εμφανίζεται και η σύζευξη της συνισταμένης στροφορμής με τη 

συνισταμένη αυτοστροφορμή, η οποία αποκαλείται σύζευξη Russell-Saunders προς τιμή 

του αμερικανού αστρονόμου Henry Norris Russell (1877-1957) και του αμερικανού φυσικού 

Frederick Albert Saunders (1875-1963), προς σχηματισμό της ολικής στροφορμής με 

αντίστοιχο κβαντικό αριθμό J, ο οποίος λαμβάνει τις τιμές

Ο κβαντικός αριθμός J της ολικής στροφορμής λαμβάνει 2L + 1 τιμές, εάν S>L, ή 2S + 1 

τιμές, εάν L>S.

Η ολική στροφορμή έχει μέγεθος ίσο με [J(J+1)]^ b Η τιμή του J αναγράφεται ως 

δείκτης κάτωθεν δεξιά του συμβόλου του φασματικού όρου, π.χ., 1D2, 1Ρ^, 3S«|. Υπάρχει 

και ο αντίστοιχος μαγνητικός κβαντικός αριθμός της ολικής στροφορμής M j, ο οποίος 

λαμβάνει τις τιμές

Όταν η επίδραση αυτοστροφής-περιφοράς δΓ ένα ηλεκτρόνιο είναι μεγάλη εν 

σχέσει με την επίδραση Coulomb μεταξύ των ηλεκτρονίων, τότε δεν γίνεται διατήρηση της 

αυτοστροφορμής και της στροφορμής ξεχωριστά, δηλαδή ο Χαμιλτόνιος τελεστής με 

τους όρους της επίδρασης αυτοστροφής-περιφοράς δεν εναλλάσσεται (μετατίθεται) με 

τους τελεστές L2 και S2 , οπότε δεν υπάρχει αντίστοιχη ιδιοτιμή της συνισταμένης 

στροφορμής ή της συνισταμένης αυτοστροφορμής. Ο Χαμιλτόνιος τελεστής  

εναλλάσσεται όμως με τον J2 και έτσι υπάρχει αντίστοιχη ιδιοτιμή διά την ολική 

στροφορμή. Τούτο σημαίνει κατά το ανυσματικό πρότυπο του ατόμου ότι συζεύγνυνται η 

στροφορμή και η αυτοστροφορμή εκάστου ηλεκτρονίου προς σχηματισμό της ολικής 

στροφορμής με κβαντικό αριθμό j και μέγεθος [j(j+1)],/? bKai κατόπιν γίνεται η σύζευξη διά 

τον σχηματισμό της συνισταμένης ολικής στροφορμής των ηλεκτρονίων. Προκύπτει ο 

ίδιος αριθμός φασματικών όρων με την σύζευξη jj, όπως και με την σύζευξη Russell-

(21)

J = L + S, L + S - 1 ........L - S . (22)

Mj = J, J - 1....... -J. (23)
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Saunders. Προκύπτουν δε οι ίδιες δυνατές τιμές του J. Σημειωτέον ότι κατά την 

πραγμάτευση του Dirac δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ στροφορμής εκ περιφοράς και 

αυτοατροφορμής. Επομένως όλα τα ηλεκτρόνια, ακόμη και τα ηλεκτρόνια του υποφλοιού 

s, έχουν απλώς στροφορμή, η οποία χαρακτηρίζεται από τον κβαντικό αριθμό της (ολικής) 
στροφορμής j. Έτσι ένα ηλεκτρόνια $, χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρόνιο λόγω του ότι j =

Διά τον προσδιορισμό της ενέργειας της διατάραξης Η1 χρησιμοποιούμε την σχέση

Επομένως λαμβάνομε διά την μεταβολή της ενέργειας ELs διά ηλεκτρόνια με ί  *  0, ήτοι 

διά μη s ηλεκτρόνια, λόγω επίδρασης αυτοστροφής - περιφοράς 

Els = <rU £ s  I Η* |n,j,2,s>

1/2.

από το ανυσματικό πρότυπο του ατόμου, η οποία ισχύει και διά τελεστές: 

J 2 =  ( L + S ) 2 =  L 2 + S 2+ 2 S .L  

ή S .L  = 1(J2-L2-S2) και

S .L  | j, Ζ , s > = DG+1) - Ζ ( Ζ + 1) - s(s+1)] £  | j, Ζ , S >.

(24 )

(25)

όπου |j,£,s> παριστάνει την κατάσταση με κβαντικούς αριθμούς j, ί ,  s. Αλλά

Οϋ+1) - Ζ { Ζ + \ )  - s(s+i)] £  = & £  

διά j = Ζ + γ  ή

ϋ(ί +1) - Ζ ( Ζ + 1) - S(S+1)1 £  = -(£+1) £ 
διά \=  Ζ - γ

(26)

(27)

Αλλά η μέση τιμή του Γ2 ισούται με

· φ · - < ^ ) 8 » « * ι>  <*·■*>]·’ ·
(28 )

3
Επομένως λαμβάνεται δι’ αντικαταστάσεως του <1/  r >

- (29)
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ELS = ’
μ|ζ<

4ne0ffl

διά \=£- £ , όπου μΒ είναι η μαγνητόνη του Bohr 

eh , 1
μΒ = 2^  = 2°θαα°

εις το διεθνές σύστημα μονάδων (SI).

Η ενέργεια μετασχηματίζεται εις:

Ι> hcRZ2 α2Ζ2

eLS =
Π* η*

η

(£+1) (2£+1)

διά j = # 4  και

ELS = * 

διά \ = ί · \ .

hcRZ2 α2Ζ2 
]2____η2_
ί  (2& H )

I '

1 <

(30)

(31)

,(32)

(33)

Η συνολική ενέργεια του υδρογονοειδούς σωματίου με την αχετικιστική μεταβολή 

της μάζας κατά την κίνηση του ηλεκτρονίου και την επίδραση αυτοστροφής- περιφοράς 

ευρίσκεται διά αθροίσεως των Ε0χ nl κ° ι ELS:

Ε = Ε0χ nl + Els

=- is ^ [ i+ s ¥  +...] +η2 1 η2 >  Λ  47 4 η2 η2 7
e "*2

hcRZ2 α2Ζ2 η 

(^+1)

hcRZ2 Γ ι α2Ζ2 /  η 3 \ , ι
η2 Ι 1+ η2 '£+■)" 4 * +  ^ ·

διά j = 2+ ^ και

^ ^ _ hcRZ2 ,α2Ζ2 /η  3 \ , ι
Ε = Ε0χ m + Els =- - ^ 2 “  I 1 + - ^2~ ψ  * 4 ' + 1 - *

(34)

(35)

διά j =£-

ΔΓ αντικατάστασης του ί  από την τιμή του συναρτήσει του j οι δύο τύποι για την ενέργεια 

συγχωνεύονται εις τον εξής τύπο:

hcRZ2 .α 2Ζ2 /  π 3>
Επ·ί = '  η2 —  - ~ λ +  )

ή  Τ
(36)

Οι διορθώσεις της ενέργειας μηδενικής τάξης, δηλαδή της ενέργειας του 

αδιαταράκτου υδρογονοειδούς σωματίου, είναι της τάξης του α2 = 1/1372 = 5,32χ10“5 εις 

την έκφραση διά την ενέργεια Enj, ήτοι είναι μικρότερες κατά 5,32χ10+5. Έτσι είναι

εύλογο να αναμένεται ότι η μέθοδος της διατάραξης οδηγεί σε αρκετά ακριβές
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αποτέλεσμα. Αυτήν την έκφραση διά την ενέργεια En j  την είχε εξαγάγει διά πρώτη φορά

ο Sommerfeld το 1916 διά το άτομο του υδρογόνου λαμβάνοντας υπόψη την σχετικιστική 

μεταβολή της μάζας, αλλ' όχι βεβαίως και την αυτοστροφή. Η ενέργεια En j εξαρτάται 

μόνο εκ των η και j και όχι εκ των τιμών του ί .  Έτσι η ενέργεια του φασματικού όρου 2 

2St£ προβλέπεται να είναι η Ιδια με την ενέργεια του φασματικού όρου 2 2Ρ%, ομοίως και 

διά την ενέργεια του 3 2Si£ και του 3 2Ρι^ κ.λ.π. Η διαφορά ενέργειας μεταξύ δύο

καταστάσεων με το ίδιο η ισούται με:

hcRa2Z4ΔΕ En,j+1" En ,j-
η3  ( |4 ) (Η# )

(37)

Τα άτομα των αλκαλίων Li, Na, Κ, Rb, Cs έχουν συμπληρωμένους (γεμάτους, 

κλειστούς) εσωτερικούς φλοιούς (filled, closed inner shells) ns2 ή και np6, τα ηλεκτρόνια των 

οποίων έχουν συνισταμένη στροφορμή και αυτοστροφορμή ίση με μηδέν. Το ηλεκτρόνιο 

ns του εξωτερικού φλοιού (ηλεκτρόνιο σθένους, valence electron) ευρίσκεται σε 

μεγαλύτερη μέση απόσταση από τον πυρήνα εν σχέσει με τα άλλα ηλεκτρόνια, τα οποία 

καλύπτουν τον πυρήνα, έτσι ώστε προσεγγιστικά το ηλεκτρόνιο σθένους ns να δρα σαν 
ηλεκτρόνιο υδρογονοειδούς σωματίου με πυρηνικό ηλεκτρικό φορτίο Z-og. Πράγματι η

έκφραση της ενέργειας ΕΠ j  ισχύει και διά τα αλκάλια με την αντικατάσταση του Ζ από Ζ- 

ogf όπου og είναι η παράμετρος προάσπισης (screening parameter), η οποία εξαρτάται από

τον αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό ί  του τροχιακού του ηλεκτρονίου. Λόγω δε ακριβώς της 

εξάρτησης της παραμέτρου og από το ί  και η ενέργεια εξαρτάται και από το ί :

En£j = -hcR {
(Ζ - θ£)2 (2 - σφ

+  αΛ 1

J+

3_>
4η (38)

Οπότε οι καταστάσεις η 2Si^ και η 2Ρι  ̂ δεν είναι πλέον εκφυλισμένες.

Διά ηλιοειδή και γενικότερα διά πολυηλεκτρονικά σωμάτια η διατάραξη λόγω 

επιδράσεων αυτοστροφής-περκροράς γράφεται δΓ άθροισης των αντιστοίχων επιδράσεων 

αυτοστροφής-περιφοράς δΓ ένα έκαστο ηλεκτρόνιο:

dllΗ' = - χ μί.Β = -egs (2m0c)-2£  ^  Sj.lj = 
i i riari |

e dU

Η μεταβολή της ενέργειας κατά την διατάραξη πρώτης τάξης είναι: 

Els = < n, j, i ,  s I Η' I n, j, ί ,  s > = A [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)],

(39)

(40)

(41)

όπου έχει γίνει χρήση και της σχέσης

J2 = (L + S)2 = L 2 + S2 + 2S.L (42)

και η παράμετρος Α είναι συνάρτηση των L και S της ηλεκτρονικής κατάστασης και έχει 

διαστάσεις ενεργείας.
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Ο F. Hund ανέπτυξε μερικούς εμπειρικούς κανόνες δια την κατάταξη ως προς την 

ενέργεια καταστάσεων ισοδυνάμων ηλεκτρονίων, δηλαδή ηλεκτρονίων με τις ίδιες τιμές 

των κβαντικών αριθμών η και ί  , αντιστοίχως, διά ελαφρά άτομα.

Ο πρώτος κανόνας ορίζει ότι από τους προκύπτοντες φασματικούς όρους μίας 

ηλεκτρονικής απεικόνισης, ο φασματικός όρος με την μεγαλύτερη πολλαπλότητα διά την 

, αυτοστροφορμή είναι ο χαμηλότερος ως προς την ενέργεια. Ο πρώτος κανόνας 

•αναφέρεται ως κανόνας του Hund της μέγιστης πολλαπλότητας και ανακοινώθηκε το 1925 

από τον Hund. Αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται και σε μόρια.

Ο δεύτερος κανόνας ορίζει ότι μεταξύ των φασματικών όρων με την μεγαλύτερη 

πολλαπλότητα διά την αυτοστροφορμή ο φασματικός όρος με την υψηλότερη τιμή του 

αζιμουθιακού αριθμού L έχει την μικρότερη ενέργεια και επομένως είναι ο ευσταθέστερος.

Εκ των ανωτέρω δύο κανόνων του Hund προκύπτει ότι η θεμελιώδης κατάσταση εις 

την χαμηλότερη ενεργειακά απεικόνιση αντιστοιχεί στην κατάσταση με την μεγαλύτερη 

πολλαπλότητα διά την αυτοστροφορμή. Εάν δε υπάρχουν περισσότερες της μιάς 

καταστάσεις αυτής της ηλεκτρονικής απεικόνισης με την ίδια μεγίστη τιμή της 

αυτοστροφορμής, τότε εξ αυτών η κατάσταση με την μεγίστη στροφορμή αποτελεί την 

θεμελιώδη κατάσταση.

Ο τρίτος κανόνας του Hund ορίζει ότι στην θεμελιώδη κατάσταση με δεδομένη 

στροφορμή και αυτοστροφορμή (δεδομένα L και S), εάν το άτομο έχει φλοιό 

συμπληρωμένο (γεμάτο φλοιό) κατά περισσότερο από 50%, η κατάσταση με την 

μεγαλύτερη τιμή της συνισταμένης ολικής στροφορμής (διά μέγιστο J) αντιστοιχεί στην 

χαμηλότερη ενέργεια. Αντιθέτως, διά φλοιό γεμάτο κατά ολιγότερο του 50% η 

κατάσταση με την μικρότερη τιμή της συνισταμένης ολικής στροφορμής (δΓ ελάχιστο J) 

αντιστοιχεί στην χαμηλότερη ενέργεια. .

Ώστε η επίδραση αυτοστροφής - περιφοράς αίρει τον εκφυλισμό ως προς J των 

φασματικών όρων και προκαλεί την εμφάνιση της λεπτής υφής. Η τιμή της ενέργειας Els 

αυξάνεται αυξανομένου του J, οπότε η χαμηλότερη τιμή της ενέργειας ELs αντιστοιχεί 

στην τιμή J=L-S. Όμως, στις περιπτώσεις ατόμων με σχεδόν συμπληρωμένους (γεμάτους) 

φλοιούς αντιστρέφεται η κατεύθυνση αύξησης της ενέργειας Els συναρτήσει του J και η

χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιμή του J, ήτοι στην τιμή 

L+S. Π.χ., στην περίπτωση των αλογόνων, διά τα οποία η ηλεκτρονιακή απεικόνιση είναι

ηρ5, και οι προκύπτοντες φασματικοί όροι είναι οι ίδιοι, όπως και στην ηλεκτρονιακή 

απεικόνιση ηρ, ήτοι οι εξής δύο, η 2Ρι^ και η 2Ρ3/2* Π χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη είναι 

η η 2Ρ3/2· Η διαφορά ενεργείας μεταξύ των σταθμών 2Ρι^ και 2Ρ3/2 είναι ΔΕρ 55 ©V 

διά το φθόριο, AEq  = 0,11 eV διά το χλώριο, ΔΕΒγ = 0,46 eV διά το βρώμιο και ΔΕ( = 0,94 

eV διά το ιώδιο.
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Γενικότερα η διάφορά ενέργειας μεταξύ δύο ενεργειακών σταθμών με τους Ιδιους
\

κβαντικούς αριθμούς L και S, αλλά με διαδοχικές τιμές J και J-1 είναι

ήτοι η διαφορά ενέργειας είναι ανάλογη της μεγαλύτερης τιμής του κβαντικού αριθμού J. 

Η εν λόγω σχέση αποτελεί τον κανόνα διαστήματος, τον οποίο διετύπωσε ο 

γερμανοαμερικανός φυσικός Alfred Land6 (1888) το 1923.

Διά την απεικόνιση ns ο προκύπτων φασματικός όρος είναι n 2Sfc. Από την 

απεικόνιση nd προκύπτουν οι φασματικοί όροι n 2D3/2 και η 20 *̂ , ενώ από την απεικόνιση 

nf προκύπτουν οι φασματικοί όροι n 2F5/2 και η 2F7/2-

Από τους φασματικούς όρους εκ των απεικονίσεων ns, ηρ και nd προκύπτουν 

χαρακτηριστικές φασματικές γραμμές διά τα αλκάλια.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις δυνατές μεταβάσεις διά το νάτριο:

AEj = A'[J(J+1) - (J-1) (J-1+1)] = A'J(J+1-J+1) = 2A'J, (43)

n=3 n=3

2

Σχήμα  4.4. Μεταβάσεις ε ις  το άτομο του νατρίου.
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Διά την περίπτωση ηλιοειδών σωματίων και ατόμων, όπως είναι τα άτομα Be, Mg, Zn, 

Cd, Hg, Ca, Sr και Ba, λαμβάνουν χώρα και οι εξής μεταβάσεις μεταξύ των ενεργειακών 

σταθμών n 3D και η 3Ρ, οι οποίες έχουν υποστεί διαχωρισμό λόγω επιδράσεων 

αυτοστροφής-περιφοράς:

Σχήμα 4.5. Μεταβάσεις ηλιοειδών ατόμων.

6

■2
1
0

•1
-2

‘1
0

.1
Ζ
}  

■ 4 
• Ζ

3D.

3D 2
3D,

3Ρ, *

*Ρ ι

Σχήμα 4.6. Διαχωρισμός των καταστάσεων της ηλεκτρονιακής απεικόνισης πρ2.
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Οι μέχρι τούδε αναφερθείσες διηγερμένες καταστάσεις σφορούν καταστάσεις μονιάς 

διέγερσης, δηλαδή, διέγερσης, η οποία οφείλεται σε μετάβαση (μετάπτωση) ενός μόνον 

ηλεκτρονίου. Εχουν όμως παρατηρηθεί και καταστάσεις διπλής διέγερσης, οι οποίες 

οφείλονται σε μεταβάσεις όχι ενός, αλλά δύο ηλεκτρονίων. Στην περίπτωση του ήλιου η 

διπλή διέγερση οδηγεί σε καταστάσεις διεγερμένες, η ενέργεια των οποίων είναι 

μεγαλύτερη της ενέργειας ιονισμού (-78,98 eV δια την θεμελιώδη κατάσταση, He 1s2 1S). 

Π.χ. η κατάσταση διπλής διέγερσης του He με την ολιγότερη ενέργεια, η κατάσταση He 

2s2, αντιστοιχεί εις την μετάβαση των δύο ηλεκτρονίων του He από την 1s2 στην 2s2 

κατάσταση και έχει ενέργεια μεγαλύτερη της απαιτούμενης δια τον ιονισμό του ατόμου 

He (He I), οπότε δύναται να αυτοιονισθεί (φαινόμενο αυτοϊονισμού). Κατά τον αυτοϊονισμό 

σχηματίζεται αφ* ενός μεν το ιόν He+ (He II), αφ' ετέρου δε ένα ηλεκτρόνιο με κινητική 

ενέργεια ίση με τη διαφορά μεταξύ της συνολικής ενέργειας του ουδετέρου ατόμου (He I) 

εις την εν λόγω κατάσταση διπλής διέγερσης, He 2s2, και της συνολικής ενεργείας του 

ιόντος He+  ( He II). Εις το συνεχές φάσμα απορρόφησης λόγω του φωτόίονισμού του 

ηλίου κατά την εξίσωση

He 1s2 +  hv -» He+ 1s +  e εξ. 1

παρατηρούνται και κορυφές οφειλόμενες στον σχηματισμό διπλά διηγερμένων 

καταστάσεων του He, όπως π.χ. κατά την εξίσωση

He 1s2 +  hv -» He2s2p. εξ. 2

Τα τελευταία 20 έτη έχουν παρατηρηθεί νέες εκπομπές ακπνοβολίας από μεταβατικές και 

από ουσιωδώς σταθερές διπλά διηγερμένες καταστάσεις του He I καθώς επίσης και από 

απλά διηγερμένες καταστάσεις του Li I (1s2p2 2Ρ -+ 1s2 2ρ 2Ρ ° λ = 20,75nm) και 

ιόντων, όπως το Li II, (2p3d 3D ° -» 2ρ2 3Ρ, λ = 103,65 nm 2ρ3ρ 3D 2s2p 3Ρ°, λ = 

98,93 nm 2ρ3ρ 3Ρ 2s2p 2Ρ° λ = 90,28 nm) και τα U, Clll, Ν IV και Ο V (1s2p3 5S -> 

1s2s2p2 5Ρ. λ  = 348, 9nm, 101,6 nm, 82,5 nm και 69,5nm αντιστοίχως). Οι μεταβάσεις από 

τις ουσιωδώς σταθερές καταστάσεις διπλής διέγερσης του He I καταλήγουν στις διπλά 

διηγερμένες καταστάσεις 2ρ2 3Ρ και 2s2p 3Ρ. Η κατάσταση 2s2p 3Ρ αυτοϊονίζεται με 

μέσο χρόνο ζωής = 10"13 s. Επίσης οι διπλά διηγερμένες καταστάσεις He 2s2 και He 2Ρ2 

αυτοϊονίζονται ταχέως . Πρόσφατα παρετηρήθη εκπομπή ακτινοβολίας στα 329,8±0,2 nm 

με πλάτος φασματικής γραμμής 5,4+0,4 nm, η οποία απεδόθη στην μετάβαση του He I 

2p3d 1D °->  2ρ2 1D . Τα τελευταία έτη εξετάσθηκαν οι αυτοϊονιζόμενες καταστάσεις 

διπλής διέγερσης των αλκαλικών γαιών (π.χ. Ca, Sr, Ba), οι οποίες έχουν χαμηλές 

ενέργειες διπλής διέγερσης δια τα δύο εξωτερικά ηλεκτρόνιά των (ns2).

Διά το άτομο του υδρογόνου και τα ϋδρογονοειδή σωμάτια και η ακριβής σχέση 

του Dirac διά την ενέργεια
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2hcR„, μ  

° -  α2 M+m — α2ζ2 — ]Μ
n-j* \  + ^ Ι  ( ί+ | )2-α2Ζ2

= μο2{[ΐ +
1+α2Ζ2

n-j- |  +Λ/ ό ^
f -Ί}. (44)

όπου Μ είναι η μάζα του πυρήνα, και η προσεγγιστική σχέση διά την En\j, την οποία 

εξηγάγαμε ανωτέρω, και η οποία προκύπτει και από την σχέση διά την Ερ δι' ανάπτυξης 

της Ερ σε σειρά δυνάμεων του τετραγώνου της σταθερός της λεπτής υφής α2 , 

προβλέπουν εκφυλισμό των καταστάσεων n 2Si^ και η 2Ρι^, διότι έχουν τους ίδιους 

κβαντικούς αριθμούς η και j, της ενέργειας μη εξαρτωμένης εκ του ί .  Πάντως παρά αυτόν 

τον προβλεπόμενο εκφυλισμό η θεωρία προέβλεπε άρση του προηγουμένου εκφυλισμού 

ως προς τον κβαντικό αριθμό της ενεργείας η ολικής στροφορμής j, ο οποίος αποδίδεται 

εις την ηλεκτρομαγνητική επίδραση αυτοστροφής-περιφοράς και εις την σχετικιστική 

μεταβολή της μάζας του ηλεκτρονίου, οι οποίες επιδράσεις δημιουργούν την λεπτή υφή 

του φάσματος. Π.χ., η κατάσταση η=2 των υδρογονοειδών σωματίων διαχωρίζεται εις 

τρεις καταστάσεις, τις

2 S fc, 2 2Ρ,Α και 2 2Ρ3/2·

Η κατάσταση η=3 διαχωρίζεται εις πέντε καταστάσεις, τις 

3 2Si£, 3 2Ρΐ£, 3 2Ρ3/2> 3 2D3/2 και 3 2D5/2.

Οι δυνατοί συνδυασμοί των 5 φασματικών όρων της κατάστασης η=3 με τους 3 της 

η=2 είναι 15. Οι κανόνες επιλογής, οι οποίοι εξάγονται από την πιθανότητα μετάβασης, 

επιτρέπουν ολιγότερες φασματικές γραμμές (7) κατά την μετάβαση από την κατάσταση 

η=3 στην η=2, η οποία αντιστοιχεί στη φασματική γραμμή Balmer α. Αλλά και μετά την 

διατύπωση της θεωρίας του Dirac μόνον οι δύο συνιστώσες της γραμμής Balmer α, τις 

οποίες είχε ανακαλύψει ο Michelson το 1892, όπως ανεφέρθη προηγουμένως, και μία τρίτη 

ήσαν γνωστές. Η δε τρίτη συνιστώσα, ανακαλυφθείσα το 1925 από τον G. Hansen 

παρέμενε όχι πλήρως διαχωρισμένη.

Δ'. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ LAMB
Καταβάλλονταν προσπάθειες διά την πλήρη ανάλυση της λεπτής υφής του 

φάσματος του ατομικού υδρογόνου την δεκαετία 1930-40, ώστε να ελεγχθούν οι 

προβλέψεις της θεωρίας του Dirac. Οι δυσκολίες όμως ήσαν μεγάλες λόγω και της 

διαπλάτυνσης της φασματικής γραμμής από το φαινόμενο Doppler, το οποίο εμφανίζεται 

λόγω της θερμικής κίνησης των ατόμων προς όλες τις κατευθύνσεις, η οποία αυξομειώνει 

την συχνότητα εκπομπής της ακτινοβολίας από τα άτομα
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Δν Δλ ucosG „ /2kTcos0
ν  = ΊΓ = ^ Γ  = Ί ~ Μ 'Γ  ' <1>

όπου θ είναι η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης του σωματίου και του ανιχνευτή και υ και Μ 

είναι η πιο πιθανή ταχύτητα και η μάζα του σωματίου. Λόγω της μικρής μάζας του 

υδρογόνου και επομένως της μεγάλης του ταχύτητας η διαπλάτυνση είναι πιο έντονη. Γι' 

αυτό εχρησιμοποιήθησαν χαμηλότερες θερμοκρασίες και το δευτέριο αντί του Η. (Γιατί;).

Η ερμηνεία των πειραματικών αποτελεσμάτων σχετικά με τον διαχωρισμό της 

γραμμής Balmer α οδήγησε σε αμφιβολία διά το εάν είναι εκφυλισμένες οι καταστάσεις 2 

2Si£, και 2 2Ρΐ£ και εάν δύνανται να προκαλέσουν διαχωρισμό της γραμμής Balmer α.

Τελικά το 1947 ο Willis Ε. Lamb Jr. (1913-) και ο Robert C. Retherford ανεκάλυψαν ότι η 

ενεργειακή στάθμη 2 2Si^ εις το άτομο του υδρογόνου κείται υψηλότερα της στάθμης 2 

2Ρΐ£ αντίθετα προς την πρόβλεψη της σχετικιστικής θεωρίας του Dirac, κατά την οποία οι 

καταστάσεις με τους ίδιους κβαντικούς αριθμούς π και j εις μονοηλεκτρονικά συστήματα 

είναι εκφυλισμένες. Ο Lamb έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1955 διά τις εργασίες του 

επί της λεπτής υφής του φάσματος του ατομικού υδρογόνου από κοινού με τον Polykarp 

Kusch (1911-), ο οποίος ετιμήθη διά τις ακριβείς μετρήσεις της μαγνητικής διπολικής 

ροπής του ηλεκτρονίου (π.χ. ότι ο παράγων gs είναι μεγαλύτερος από την θεωρητική τιμή 

του, 2). Η μετατόπιση της στάθμης 2 2Sfc ως προς την 2 2Ρι^ ονομάζεται μετατόπιση 

Lamb. Η μετατόπιση αυτή έχει παρατηρηθεί και δΓ άλλες καταστάσεις (3 2S^ ως προς την 

3 2Ρΐ£, τελευταία έχει μετρηθεί και διά την 1 2Stfe) και δΓ άλλα υδρογονοειδή σωμάτια (D, 

He+).

Η ανακάλυψη της μετατόπισης Lamb δεν έγινε με ανάλυση του οπτικού φάσματος, 

αλλά έγινε με χρήση ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων συχνότητας = 5X105 φορές μικρότερης 

από την συχνότητα της γραμμής Balmer α (6,575χ1014 Hz). Εχρησιμοποιήθη θερμική 

διάσπαση του μοριακού υδρογόνου διά την παραγωγή ατόμων, Η2 2Η, τα οποία

περνώντας μέσω σχισμής εσχημάτισαν ακτίνα ατόμων, τα οποία διεγείρονταν εις την 

μετασταθή κατάσταση 2 2Si^ με πρόσκρουση ηλεκτρονίων. Περίπου 1 ανά 108 άτομα

διεγείρονται έτσι. Τα μετασταθή άτομα ανιχνεύονταν κατόπιν, αφού διέσχιζαν απόσταση 

*  6 cm, από τα ηλεκτρόνια, τα οποία εξέπεμπε επιφάνεια βολφραμίου μετά την 

πρόσκρουση επ’ αυτής των ατόμων Η 2 2Si^. Η μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος των

εκπεμπομένων ηλεκτρονίων ήταν το μέτρο του αριθμού των μετασταθών ατόμων. 

Παρουσία διατάραξης των μετασταθών ατόμων από ακτινοβολία προκαλούσα μετάβαση 

από την 2 2St  ̂ κατάσταση και επομένως ελάττωση του αριθμού των μετασταθών ατόμων

παρατηρείται αντιστοίχως ελάττωση του μετρουμένου ηλεκτρικού ρεύματος, διότι ο 

πληθυσμός άλλων διηγερμένων καταστάσεων φθίνει ταχέως λόγω μικρού χρόνου ζωής 

(lifetime) προς την θεμελιώδη κατάσταση, η οποία δεν έχει επαρκή ενέργεια διά την 

πρόκληση εκπομπής ηλεκτρονίων από την επιφάνεια του βολφραμίου κατά την 

πρόσκρουση επ’ αυτής των ατόμων υδρογόνου στην θεμελιώδη κατάστασή των.
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Κατά την εξέταση παρουσία μαγνητικού πεδίου του φαινομένου Zeeman με τα 
μετασταθή άτομα Η 2 2Sih εχρησιμοποιήθη ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας, η οποία σε 

κατάλληλη τιμή του μαγνητικού πεδίου προκαλούσε μετάβαση εκ της κατάστασης 2 2St  ̂

(ms = !fe). Η μετάβαση αντιστοιχούσε σε ελάττωση του ηλεκτρικού ρεύματος εκ των 

ηλεκτρονίων των εκπεμπομένων από την επιφάνεια βολφραμίου κατά την πρόκρουση 

, * μετασταθών σωματίων. Από τα πειραματικά αποτελέσματα και ιδίως από την συχνότητα 

• της ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων, η οποία προκαλούσε μετάβαση από την Η 2 2S ^  

κατάσταση, εδείχθη ότι η ενέργεια της Η 2 2Si  ̂ κατάστασης είναι μετατοπισμένη άνωθεν 

της Η 2 2Ρ ^ κατάστασης. Μία από τις νεώτερες τιμές της μετατόπισης είναι
I

ΔΕ = hx 1058,04x10® Hz.

Η διάσταση μεταξύ πειράματος'και θεωρίας διά την μετατόπιση Lamb, η οποία 

προέκυψε εκ του ότι το πείραμα έδειξε ότι δεν υπήρχε εκφυλισμός μεταξύ των 

καταστάσεων 2 2S\k και 2 2Ρι^ αντίθετα προς την πρόβλεψη της θεωρίας του Dirac,

ωδήγησε σε βασική αναθεώρηση της θεωρίας από τους Sin-ltiro Tomonaga (1906-79), Julian 

Schwinger (1918-) και Richard P. Feynmann (1918-1989), οι οποίοι έλαβαν το βραβείο Nobel 

φυσικής το 1965 διά τις εργασίες τους εις την κβαντική ηλεκτροδυναμική και τις 

συνέπειες αυτών διά την φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων.

Η μετατόπιση Lamb αποδίδεται εις την αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλεκτρονίου και

των διακυμάνσεων του σημείου μηδέν του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της ακτινοβολίας^·

όπως στον αρμονικό ταλαντωτή. Τούτο σημαίνει ότι και απουσία πεδίου ακόμη και στο

κενό το ηλεκτρόνιο του υδρογόνου θα υποστεί διατάραξη από τις διακυμάνσεις αυτές της

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου της ακτινοβολίας, έτσι ώστε να ταλαντεύεται το,

ηλεκτρόνιο κατά την κίνησή του τυχαία με αποτέλεσμα να κατανέμεται το ηλεκτρικό του

φορτίο σε μεγαλύτερο χώρο, επομένως με μικρότερη πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου. Η

μεταβολή όμως της κατανομής της πυκνότητας του ηλεκτρικού φορτίου προκαλεί

μεταβολή εις την ελκτική δύναμη Coulomb μεταξύ του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου.

Αποτέλεσμα αυτής της μεταβολής εις την δύναμη είναι η μεταβολή των ενεργειακών

σταθμών. Επειδή το s ηλεκτρόνιο διεισδύει περισσότερο εις τον πυρήνα, απ' ότι το ρ
2

ηλεκτρόνιο, όπως ανεφέρθη προηγουμένως, δηλαδή επειδή |Ψ8(0)| > 0, η μεταβολή της 

κατάστασης 2 2Si  ̂ είναι μεγαλύτερη και επομένως η μετατόπιση Lamb είναι μεγαλύτερη. 

Οι προηγούμενες θεωρίες παρέβλεπαν την μεταβολή αυτή των ενεργειακών σταθμών, διότι 

το ηλεκτρόνιο ως υλικό σημείο δύναται να αντιδρά στις διακυμάνσεις απείρως μεγάλης 

συχνότητας και επομένως ενεργείας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται απείρως μεγάλη 

μεταβολή ενεργειακών σταθμών. Ο όρος, ο οποίος απειρίζεται, αποδίδεται σε μία 

ηλεκτρομαγνητική επίδραση μάζας, η οποία πρέπει να υφίσταται και σε ένα δέσμιο, όσο 

και σε ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Η επίδραση αυτή θεωρείται ότι έχει συμπεριληφθεί εις 

την παρατηρουμένη μάζα του δεσμίου ηλεκτρονίου και γι' αυτό πρέπει να αφαιρεθεί από 

αυτό η θεωρητική έκφραση ενός ελευθέρου ηλεκτρονίου της ιδίας μέσης κινητικής
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ενεργείας. Έτσι αποφεύγεται η απόκλιση εις το άπειρο, προσδιορίζεται η μεταβολή της 

ενεργειακής στάθμης και οι προβλέψεις της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής επιβεβαιώνονται.

Το ατομικό υδρογόνο επί περίπου ένα αιώνα χρησιμοποιείται διά την συλλογή 

πληροφοριών και έλεγχο της θεωρίας. Οι νεώτερες θεωρίες περί ενοποιημένου πεδίου των 

Sheldon L. Glashow (1932-), Steven Weinberg (1933-) και Abdus Saiam (1926-), οι οποίοι 

έλαβαν το βραβείο Nobel φυσικής το 1979 διά την θεωρία ενοποίησης των ασθενών 

πυρηνικών και ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων, προβλέπουν μικρές επιδράσεις εις 

το άτομο του υδρογόνου και άλλων στοιχείων, οι οποίες ίσως να παρατηρηθούν ως μικρές 

μεταβολές στην πόλωση της εκπεμπομένης ή απορροφουμένης ακτινοβολίας.

Η θεωρητική τιμή της ενεργείας ED διά υδρογονοειδή σωμάτια, η οποία προκύπτει 

από την εξίσωση του Dirac, βελτιώνεται με διόρθωση διά την μετατόπιση Lamb, λόγω της

αλληλεπίδρασης του πεδίου της ακτινοβολίας με το ηλεκτρόνιο. Μία άλλη διόρθωση, η 
οποία εφαρμόζεται, είναι διά τον παράγοντα gs της μαγνητικής διπολικής ροπής του

ηλεκτρονίου στην επίδραση αυτοστροφής-περιφοράς, ο οποίος διαφέρει σύμφωνα με το 
πείραμα κατ' ολίγον από την τιμή 2, gs=2,0023, η οποία τιμή προέκυψε από την θεωρία

του Dirac. Η διόρθωση αυτή λαμβάνει τιμή, η οποία εξαρτάται από τον αζιμουθιακό 

κβαντικό αριθμό 1 και επηρεάζει μόνον ενεργειακές στάθμες διάφορες από s (1=0).

Ε\ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ. ΥΠΕΡΛΕΠΤΗ ΥΦΗ

Η δομή του πυρήνα ενός ατόμου επηρεάζει τις τιμές ενεργείας των ενεργειακών

σταθμών και έτσι επηρεάζει τα φάσματα. Η μελέτη αυτών των φαινομένων προσφέρει

πληροφορίες και διά την ατομική δομή και διά την πυρηνική δομή. Ήδη έχει αναφερθεί η

ισοτοπική επίδραση στο φάσμα του υδρογόνου μέσω της μεταβολής της τιμής της

ανηγμένης μάζας. Το ίδιο ισχύει δι* όλα τα υδρογονοειδή σωμάτια. Διά σωμάτια με

περισσότερα ηλεκτρόνια η ισοτοπική επίδραση επηρεάζει το κέντρο μάζας και την

κινητική ενέργεια, έτσι ώστε η προκαλούμενη μεταβολή σε κάθε ενεργειακή στάθμη

εξαρτάται από την ιδία την ενεργειακή στάθμη. Άλλη επίδραση προέρχεται από τον όγκο
2

του πυρήνα, ο οποίος επηρεάζει την πυκνότητα της πιθανότητας |Φ5(0)| ενός s

ηλεκτρονίου στον πυρήνα και μεταθέτει προς τα άνω τις s ενεργειακές στάθμες. Το μη 

σφαιρικό σχήμα του πυρήνα επηρεάζει το ηλεκτροστατικό δυναμικό μεταβάλλοντας την 

μορφή του 1/r διά σφαιρική συμμετρία, οπότε ως ανεφέρθη προηγουμένως, 

μεταβάλλονται και οι ενεργειακές στάθμες. Επίσης προκαλείται διαχωρισμός των 

ενεργειακών σταθμών λόγω της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής του πυρήνα.

Λόγω της περιφοράς του ηλεκτρονίου και της μαγνητικής διπολικής ροπής εξ* 

"αυτοστροφορμής" δημιουργείται μαγνητικό πεδίο εις τον πυρήνα, οπότε, εάν ο πυρήνας 

διαθέτει μαγνητική διπολική ροπή, το πεδίο δρα επ' αυτής. Ο Χαμιλτόνιος τελεστής διά 
την επίδραση με το πυρηνικό μαγνητικό δίπολο, μΙ( είναι
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Η| * -μ,.Β(Ο), (1)

όπου Β(0) είναι η μαγνητική επαγωγή εκ του μαγνητικού πεδίου στον πυρήνα και

Μ ι = θι μΝ '·
όπου θ| είναι ο πυρηνικός παράγων g,

.. -5iL
μΝ = 2Μ Π Λ

(2)
ι

(3)

είναι η πυρηνική μαγνητόνη και I είναι ο κβαντικός αριθμός της αυτοστροφορμής του 

πυρήνα. Εξ αιτίας της πρόσθετης δυναμικής ενέργειας εκ της επίδρασης αυτής του 

εσωτερικού μαγνητικού πεδίου με την πυρηνική μαγνητική διπολική ροπή δημιουργείται 

διαχωρισμός ενεργειακών σταθμών. Εξ αυτών δημιουργούνται επιπρόσθετες μεταβάσεις 

(μεταβάσεις μαγνητικής διπολικής ροπής), οι οποίες προκαλούν την εμφάνιση φασματικών 

γραμμών, οι οποίες αποτελούν την μαγνητική υπέρλεπτη υφή του φάσματος. Ο 

Χαμιλτόνιος τελεστής Η| εκφράζεται και ως

Η, = AI.J, . (4)
. > '

διότι το μαγνητικό πεδίο με μαγνητική επαγωγή στον πυρήνα Β(0) εξαρτάται από την 

κίνηση των ηλεκτρονίων, όπου Α είναι η σταθερά της μαγνητικής υπέρλεπτης υφής. Κατά 

το ανυσματικό πρότυπο του ατόμου η μαγνητική αλληλεπίδραση AI.J δύναται να 

θεωρηθεί ότι προκαλεί μεταπτωτική κίνηση των στροφορμών I και J περί την συνισταμένη
, . - ' ι . · . ·  .  · >

ολική στροφορμή F. Από το ανυσματικό άθροισμα

F= J+I , ... , . (5)

προκύπτει ότι οι δυνατές τιμές του κβαντικού αριθμού F είναι: : *

F = J+I, J+I -1 , . . . ,  |J-I|, '· ‘ (6)

ήτοι 2J+1 τιμές διά l>J ή 

21+1 τιμές διά J>l.
I 0

Το μέγεθος της πυρηνικής αυτοστροφορμής και της ολικής στροφορμής ηλεκτρονίων και 

πυρήνα είναι

||| Β V  Φ + 1) V)

|F| = V  F(F+1) h (8)

Διά το άτομο του υδρογόνου στην θεμελιώδη κατάσταση (£=0) έχομε J=S, οπότε 

F *  8 +  I,

Δ t?
AI.J « ΑΙ.8 *  | ( F 2^ 2.|2) e A[F(F+1) - S(S+1) - 1(1+1)] f (9)
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όπου F, J, S και I είναι οι κβαντικοί αριθμοί της ολικής στροφορμής του ατόμου, του 

ηλεκτρόνίου, της αυτοστροφορμής του ηλεκτρονίου και της αυτοστροφορμής του 

πυρήνα, αντιστοίχως.

Αλλά

S =  1/2 και I = 1/2, (10)

οπότε

AI.S = A[F(F +  1 ) - | - | ] | = a |  (11)

διά F=1 και

ΑΙ.8 - - Α ί ? |  (12)

διά F=0.

Αυτές είναι οι σχετικές μετατοπίσεις των ενεργειακών σταθμών λόγω της μαγνητικής 

υπέρλεπτης υφής. Η διαφορά ενέργειας μεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειακών σταθμών 

λόγω μεταβολής του κβαντικού αριθμού F είναι:

ΔΕ = Ερ-Ερ.·, *  A[F(F+1) - (F-1) F) y  = At? F. (13)

Ώ στε η διαφορά ενεργείας είναι ανάλογη του κβαντικού αριθμού F της ανωτέρας 

ενεργειακής στάθμης. Η σχέση αυτή αποτελεί τον κανόνα διαστήματος της 

υπέρλεπτης υφής. Η συχνότητα της απορροφουμένης ή εκπεμπομένης ακτινοβολίας, 

κατά μετάβαση μεταξύ ενεργειακών σταθμών υπέρλεπτης υφής ανήκει στην περιοχή των 

ραδιοσυχνοτήτων. Το άτομο του υδρογόνου εκπέμπει ακτινοβολία κατά την μεταβολή της 

αυτοστροφορμής του ηλεκτρονίου και του πυρήνα από προσανατολισμό παράλληλο και 

της αυτής φοράς, F=1, σε προσανατολισμό αντιπαράλληλο, F=0. Η διαφορά ενεργείας 

των δύο καταστάσεων με F=1 και F=0 του ατομικού υδρογόνου ισούται με

ΔΕ = At? ( 1  +  = At?, (14)

με

m g4mc2 
Μ n3 '

όπου

gi = 5,56, [Π 1 _ ι_
Μ = 1836.15' α ” 137’ me2 = 0,5110 MeV, n=1.

(15)

(16)

Επομένως

5.56
1836.15 ) 0,5110 MeV

1374
h 1420x106 Hz. (17)
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Μεταβάσεις υπέρλεπτης υφής χρησιμεύουν διά την μελέτη του μαγνητισμού των στερεών 

και διά την μελέτη ραδιοκυμάτων, τα οποία δεν απορροφούνται από την διαστρική σκόνη 

(Interstellar dust), όπως η γνωστή ακτινοβολία των 21 cm του ατομικού υδρογόνου.

Παράδειγμα αυτής της επίδρασης είναι ο διαχωρισμός της θεμελιώδους 

ενεργειακής στάθμης 1 ^S-j/2 του ατόμου του υδρογόνου σε δύο στάθμες αντιστοιχούσες 

, στις δύο τιμές, 1 και 0, του κβαντικού αριθμού F. Οι δυνατές τιμές του ευρίσκονται 

σύμφωνα με τους συντελεστές Clebsch - Gordan

F= J +l = 1/2+1/2 = 1 και (18)

F= J(+l -1= 1/2+1/2-1 = 1/2 -1/2= 0. (19)

( λ - 21 cm, v= 1420 MHz διά την εκπομπή 
φωτονίου λόγω της μετάβασης F= 1 -+  F.=Q)

Σχήμα 4.7. Ο διαχωρισμός της στάθμης 12S 1/2 του υδρογόνου λόγω πυρηνικής 

επίδρασης. , · ,., ·. .

Η εκπομπή φωτονίου κατά την μετάβαση F=1-> F=0 λαμβάνει χώρα λόγω 

μαγνητικής διπολικής ροπής και έχει μήκος κύματος 21cm. Από αυτήν την εκπομπή 

προόδιορίζεται η κατανομή του ατόμου του υδρογόνου στον γαλαξία από ■ 

ραδιοαστρονόμους.' ΛΓ ■·'

Έχουν εξαχθεί διορθώσεις της ενεργείας υδρογονοειδών ατόμων, έτσι η συνολική 

ενέργεια δίδεται υπό την μορφή σειράς δυνάμεων του γινομένου αΖ, όπου α είναι η 

σταθερά της λεπτής υφής. Οι διορθώσεις προέρχονται από εξέταση όλων των ανωτέρω' 

επιδράσεων.

Δι* ένα υδρογονοειδές σωμάτιο οι κανόνες επιλογής, οι οποίες καθορίζουν ποιές 

μεταβάσεις επιτρέπεται να συμβούν είναι:

(20) 

(21)

1*S lyfe

s
s'

y
\

\
\
\

/ - “Fs1

F=0

Δη = ±1, ±2 , . .  

b i  = ±1 και
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Aj = 0, ± 1.
Λ

ΔΓ ένα πολυηλεκτρονικό άτομο οι κανόνες επιλογής στα πλαίσια της σύζευξης Russell- 

Saunders είναι b£. =±1 διά το μεταπίπτον ηλεκτρόνιο καθώς και

AS = 0, (22)

ΔΙ_= 0, ±1 και Δϋ= 0, ± 1 , (23)

αλλ' απαγορεύονται οι μεταβάσεις

L=0 -> L=0 και (24)

J=0 J=0. (25)

Ο κανόνας επιλογής διά ηλεκτρονικές μεταβάσεις, όταν λαμβάνεται υπ' όψη και η 

πυρηνική αυτοστροφή, είναι ανάλογος του κανόνα επιλογής δια τον κβαντικό αριθμό της 

συνολικής ηλεκτρονικής στροφορμής J:

AF= 0, ±1 (26)

με απαγόρευση της μετάβασης

F= 0 -> F= 0. (27)

Επίσης ισχύει και ο κανόνας Laporte (κανόνας ισοτιμίας, parity rule), ότι άρτιοι όροι 
συνδυάζονται με περιττούς όρους. Εάν το άθροισμα 5 $  είναι άρτιο, ο όρος είναι άρτιος,

(even), ενώ, εάν το άθροισμα γβ·\ είναι περιττό, ο όρος είναι περιττός (odd). Οι περιττοί
ί

όροι (odd terms) χαρακτηρίζονται με τον εκθέτη "ο" , ο οποίος τίθεται στο σύμβολο του

όρου: 2S°, 2Ρ°, 3D° κλπ.

Διά σωμάτια με ελαφρούς πυρήνες (Ζ<40) ισχύει η σύζευξη Russell-Saunders και ο 

κανόνας επιλογής AS=0t διότι η μαγνητική ενέργεια της επίδρασης αυτοστροφής - 

περιφοράς των ηλεκτρονίων είναι μικρότερη της ηλεκτροστατικής ενέργειας εκ της 

άπωσης Coulomb των ηλεκτρονίων. Ενώ όταν αυξάνεται ο ατομικός αριθμός, οπότε 

αυξάνεται και η ταχύτητα των ηλεκτρονίων και επομένως και η πυκνότητα της μαγνητικής 

ροής του δημιουργουμένου μαγνητικού πεδίου από τα κινούμενα ηλεκτρικά φορτία των 

ηλεκτρονίων, όπως έχει αναφερθεί στην εξέταση της επίδρασης αυτοστροφής - 

περιφοράς, αυξάνεται η μαγνητική ενέργεια εκ της επίδρασης αυτοστροφής - περιφοράς 

και γίνεται μεγαλύτερη της ηλεκτροστατικής ενέργειας εκ της άπωσης Coulomb των 

ηλεκτρονίων. Οπότε διά σωμάτια με βαρείς πυρήνες δεν ισχύει η σύζευξη Russell-Saunders 

και παρατηρούνται μεταβάσεις με

S = 0 - > S  = 1. (28)

Διά την διατήρηση της στροφορμής κατά την αλληλεπίδραση φωτονίου-ηλεκτρονίου 

πρέπει ο αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός του ηλεκτρονίου να μεταβάλλεται κατά ±1 λόγω 

της εγγενούς αυτοστροψορμης του Φωτονίου με κβαντικό αριθμό s=1. Τα φωτόνια εξ
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αυτού κατατάσσονται στα σωμάτια με κβαντικό αριθμό αυτοστροφορμής ίσο με μηδέν ή 

ακέραιο αριθμό, τα οποία αποκαλούνται μποζόνια (bosons), προς τιμή του Ινδού φυσικού 

Ν. Bose, ενώ τα ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια με ημιακέραιο κβαντικό αριθμό 

αυτοστροφορμής αποκαλούνται φερμιόνια (fermions), προς τιμή του ιταλοαμερικανού 

(Ισραηλίτη) Enrico Fermi* (1901-1954).

Οι πυρήνες αποτελούνται από νουκλεόνια, ήτοι πρωτόνια και νετρόνια με κβαντικό 

αριθμό αυτοστροφορμής s = -  .Τα νουκλεόνια έχουν επιπροσθέτως και στροφορμή εκ

περιφοράς, της οποίας ο κβαντικός αριθμός λαμβάνει τιμές 0, 1, 2..., η οποία προστίθεται 

διανυσματιι^ά με την αυτοστροφορμή διά τον σχηματισμό της ολικής συνισταμένης 

στροφορμής διά έκαστο νουκλεόνιο. Οπως διά τα ηλεκτρόνια, έτσι και διά τα νουκλεόνια 

σχηματίζεται η συνολική συνισταμένη στροφορμή όλων των νουκλεονίων του πυρήνα, η 

οποία αποκαλείται (μη ακριβολογώντας) "πυρηνική" αυτοστροφορμή. Και οι πυρήνες 

έχουν εσωτερική δομή με στοιβάδες όπως στην ατομική δομή με τις στοιβάδες 

ηλεκτρονίων. Η στροφορμή πλήρους στοιβάδας πυρήνα είναι μηδέν. Στην Χημεία δεν 

θεωρούμε την εσωτερική δομή των πυρήνων. Θεωρούμε ότι οι πυρήνες είναι σαν 

στοιχειώδη σωμάτια με κβαντικό αριθμό αυτοστροφορμής I. Οι περιττής μάζας πυρήνες 

έχουν ημιακεραία τιμή του κβαντικού αριθμού αυτοστροφορμής και κατατάσσονται στα 

φερμιόνια. Οι αρτίας μάζας πυρήνες έχουν κβαντικό αριθμό αυτοστροφορμής ίσο με 0, 1, 

2, 3,... Εκ των αρτίας μάζας πυρήνων μόνον οι έχοντες περιττό αριθμό πρωτονίων έχουν 

κβαντικό αριθμό αυτοστροφορμής με μη-μηδενική ακεραία τιμή. Σύμφωνα με την αρχή 

του Pauli στην μη σχετικιστική κβαντομηχανική τα μποζόνια πρέπει να έχουν καταστατική 

συνάρτηση συμμετρική ως προς την εναλλαγή των συντεταγμένων ομοίων σωματίων, ήτοι 

να παραμένη αμετάβλητη η κυματική συνάρτηση, ενώ τα φερμιόνια πρέπει να έχουν 

καταστατική συνάρτηση αντισυμμετρική, ήτοι να αλλάζει αλγεβρικό πρόσημο.

Άτομα των οποίων ο κβαντικός αριθμός F της συνολικής στροφορμής ηλεκτρονίων 

και πυρήνα λαμβάνει ημιακέραιες τιμές 1/2, 3/2, . . ., κατατάσσονται εις τα φερμιόνια, ενώ 

άτομα με τιμές του κβαντικού αριθμού F ακέραιες ή μηδέν 0, 1 , 2 , . . . ,  κατατάσσονται εις 

τα μποζόνια.

Παράδειγμα ατόμου φερμιονίου είναι το ισότοπο του ηλίου (4Ηθ), το 3Ηθ. Το 3Ηθ 
έχει δύο ηλεκτρόνια με s=1/2 δΓ έκαστο και πυρήνα αποτελούμενο από δύο πρωτόνια και 

από ένα νετρόνιο. Ο κβαντικός αριθμός της συνισταμένης αυτοστροφορμής του πυρήνα 

είναι 1=1/2 και των ηλεκτρονίων είναι S=0 ή 1, αναλόγως του εάν ευρίσκονται σε μοναδική 

ή τριαδική κατάσταση. Ο κβαντικός αριθμός F ισούται με . . (

F = S +  l = 1+ ^  = |  ή (29)

*  Ο Enrico Ferm i (1901  - 19 5 4 ) έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1938 διά τον σχηματισμό 
τεχνητών ραδιενεργών στοιχείων δ ι' ακτινοβόλησης με νετρόνια.
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F = S - l  = 1 - £ = £  (30)

διά S=1 και

F = S+l = 0 + | = |  (31)

διά S= 0.

Δηλαδή το 3He αναμένεται να δρα ως φερμιόνιο.

Ατομο
Αριθμός
πρωτονίων

Αριθμός
νετρονίων

Αυτοστρο- 
φορμή I Στατιστική

Η 1 0 1/2 FD

D(2H) 1 1 1 BE

Τ(3Η) 1 2 1/2 FD

3Ηθ 2 1 1/2 FD

4He 2 2 0 BE

12C 6 6 0 BE

13C 6 7 1/2 FD
14Ν 7 7 . 1 BE
15Ν 7 8 1/2 FD

16ο 8 8 0 BE

170 8 9 5/2 FD
18q 8 10 0 BE

19Ρ 9 10 1/2 FD
127, 53 74 5/2 FD

FD: Fermi-Dirac. BE: Bose-Efnstein

Πίνακας 4.3. Ατομα μ ε  πυρήνες φερμιόνια ή μποζόνια.

Αντιθέτως προς τα μποζόνια, τα φερμιόνια διέπονται από την απαγορευτική αρχή 

του Pauli. Εξ αυτής επιτρέπεται μόνον ένα φερμιόνιο, όπως ένα ηλεκτρόνιο, να 

καταλαμβάνει μία κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς n, i t 

mg, ms, δηλαδή από ένα τροχιακό περιφοράς και αυτοστροφής (spin-orbital). Επομένως δεν

επιτρέπεται δεύτερο φερμιόνιο να έχει ταυτόχρονα με ένα άλλο την ίδια ενέργεια και το 

ίδιο μέγεθος και προσανατολισμό στροφορμής και αυτοστροφορμής. Η απαγορευτική 

αρχή δεν επιτρέπει σε δύο ηλεκτρόνια ως φερμιόνια να έχουν τις ίδιες συντεταγμένες 

θέσης στο χώρο, όταν ανήκουν στην ίδια κατάσταση αυτοστροφής, π.χ. στην κατάσταση 

με την συνάρτηση αυτοστροφής α (ms=1/2) ή την β (ms=-1/2). Επομένως και εξ αυτού του
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λόγου, επιπροσθέτως προς την ηλεκτροστατική άπωσή των, τείνουν να απομακρύνονται 

αλλήλων. Κατά την κβαντομηχανική, δύο ταυτόσημα ηλεκτρόνια στην α ή την.β  

κατάσταση αυτοστροφής δεν δύνανται να διακριθούν μεταξύ των. Δι' αυτόν τον λόγο 

αποκαλούνται αδιακρίσιμα (indistinguishable). Δύο ταυτόσημα ελεύθερα ηλεκτρόνια ή δύο 

ισοδύναμα δέσμια ηλεκτρόνια, π.χ., στην θεμελιώδη κατάσταση ενός ατόμου υδρογόνου 

( · έκαστο με την (δια κατάσταση αυτοστροφορμής αποφεύγουν να ευρεθούν στην ίδια θέση.

' Οπότε, όσον αφορά τα άτομα, αποφεύγεται η σύγκρουσή των και επομένως δεν λαμβάνει 

χώρα η επανασύνδεσή των. Εφαρμογή αυτών αποτελεί ο σχηματισμός αερίου εξ ατόμων 

υδρογόνου, το οποίο διατηρείται ως αέριο ακόμη και σε θερμοκρασία κάτω του 0,1 Κ και
I *

αποκαλείται κβαντικό αέριο.

Λόγω της αδιακρισιμότητας εκ της πόλωσης των πυρήνων των ατόμων 3Ηθ στην 

θεμελιώδη ηλεκτρονιακή κατάσταση (S=0, F=1/2) τείνουν να αποφεύγονται οι μεταξύ των 

συγκρούσεις, καίτοι η δρώσα δύναμη μεταξύ των ατόμων δεν σχετίζεται με την πυρηνική 

αυτοστροφή, με συνέπεια να αυξάνει η μέση ελευθέρα διαδρομή των, αποτέλεσμα της 

οποίας είναι η αύξηση της αγωγιμότητας του 3He, η οποία έχει διαπιστωθεί πειραματικά.

Διά μη εντοπισμένα, ταυτόσημα, μη. αλληλεπιδρώντα σωμάτια ενός συστήματος 
(π.χ., μιας ουσίας), τα οποία είναι φερμιόνια, ο μέσος πληθυσμός Nap της κατάστασης a

του σωματίου, εκάστη των οποίων καταλαμβάνεται από ένα το πολύ σωμάτιο, δίνεται από 

την στατιστική σχέση των Fermi-Dirac

< J L ·  εα
= e LkTe kT+*|f - , > (32)

Nap

όηου L είναι ο αριθμός Avogadro, εα είναι η ενέργεια της κατάστασης α, k είναι η σταθερά , 

Boltzmann και μ είναι το χημικό δυναμικό της ουσίας, η οποία αποτελείται από τα εν λόγω 

σωμάτια.

Διά μποζόνια, οιοσδήποτε αριθμός των οποίων δύναται να καταλαμβάνει μια 
κατάσταση a του σωματίου εις το σύστημα, ο μέσος πληθυσμός Ν3β της κατάστασης a του

σωματίου εις το σύστημα δίνεται από την στατιστική σχέση των Bose-Einstein
1 JL. εα

—  = θ LkTe K M , {33)

Η πόλωση της αυτοστροφορμής πυρήνων ατόμου στην αέριο φάση προκαλεί την 

εμφάνιση και κυμάτων αυτοστροφής, όπως στους μόνιμους μαγνήτες. Κατά το ανυσματικό 

πρότυπο του ατόμου οι πολωμένες αυτοστροφορμές πυρήνων τείνουν να περιστρέφονται 

περί την μέση διεύθυνση πόλωσης με συχνότητα, η οποία εξαρτάται από τον βαθμό 

πόλωσης. Η συλλογική ταλάντωση της πολωμένης αυτοστροφορμής ενός αερίου 

αποτελεί το κύμα αυτοστροφής.

Κύματα αυτοστροφής έχουν παρατηρηθεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (ολίγων 

δεκάτων άνω του απολύτου μηδενός, 0 Κ) σε αέριο διπλά πολωμένων ατόμων υδρογόνου,
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ήτοι πολωμένων και κατά την ηλεκτρονική και κατά την πυρηνική αυτοστροφορμή, και 

ολιγότερο έντονα εντός αερίου πολωμένων ατόμων ^He.

Η εμφάνιση των κβαντικών φαινομένων εκ της αδιακρισιμότητας κατά την 

σύγκρουση φερμιονίων γίνεται εντονώτερη, όταν το μήκος κύματος του de Broglie 

(λβή/πιυ) υπερβαίνει την απόσταση, εντός της οποίας οι διατομικές δυνάμεις είναι 

σημαντικές. Δι' αυτόν τον λόγο τα πειράματα διεξάγονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε 

να τείνουν προς την αριστοποίηση των κβαντικών φαινομένων εκ της αδιακρισιμότητας 

των φερμιονίων εντός της επιτρεπτής απόστασης προσέγγισής των, η οποία είναι της 

τάξης του μήκους κύματος de Broglie.

Λόγω της παραμονής του πολωμένου ως προς την ηλεκτρονική αυτοστροφορμή 

ατομικού υδρογόνου στην αέριο κατάσταση ακόμη και σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία 

(Τ < 0,1 Κ) θεωρείται εύλογο ότι αποτελεί κβαντικό αέριο, όπως προβλέπεται από την 

κβαντομηχανική. Έχουν γίνει επίσης πειράματα με αέριο πολωμένων ατόμων υδρογόνου 

διά την παρατήρηση της συμπύκνωσης των Bose-Einstein. Η ιδέα αυτής της συμπύκνωσης 

σωματίων αερίου ταυτόχρονα εις την χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη των ατόμων σε 

θερμοκρασία Τ > 0 Κ, η οποία είναι ανάλογη της κυβικής ρίζας του τετραγώνου της 

πυκνότητας, εισήχθη το 1923 από τον Einstein.

Μία άλλη ουσία, η οποία έχει ασυνήθεις ιδιότητες σε χαμηλή θερμοκρασία, (Τ < 4,2 

Κ), είναι το ήλιο 4He, το οποίο είναι μποζόνιο (1=0). Το ήλιο 4He σχηματίζει ένα κβαντικό 

υγρό κάτωθεν της θερμοκρασίας των 2,18 Κ (Τ £ 2,18 Κ) το οποίο είναι καλός αγωγός της 

θερμότητας, ρέει χωρίς ιξώδες (χωρίς αντίσταση στην ροή ακόμη και σε τριχοειδή 

σωλήνα) και τείνει να κινείται προς την κατεύθυνση υψηλότερης θερμοκρασίας από την 

δική του.

*Ανω του 50% των στοιχείων διέπονται από την στατιστική των Bose-Einstein. Λόγω 

όμως τεχνικών δυσχερειών εκ των ηλεκτρομαγνητικών επιδράσεων μόλις πρόσφατα έχει 

παρατηρηθεί η συμπύκνωση των Bose-Einstein. Πρέπει λοιπόν η ενέργεια του σημείου 

μηδέν σε χαμηλές θερμοκρασίες να καθιστά την κίνηση ζωηρή, ώστε να υπερνικήσει την 

ηλεκτρομαγνητική έλξη των ατόμων, διά να μην συσσωματωθούν, προτού εμφανισθεί το 

φαινόμενο της συμπύκνωσης των Bose-Einstein. Τα πιο εύλογα σωμάτια διά την εμφάνιση 

της συμπύκνωσης εθεωρήθησαν ότι είναι τα αδρανή μικρής μάζας άτομα, διότι έχουν 

μεγαλύτερη ενέργεια του σημείου μηδέν. Π.χ. διά πόλωσης της αυτοστροφορμής του 

ηλεκτρονίου, τα άτομα του υδρογόνου υπερνικούν τις διατομικές έλξεις διά σχηματισμό 

μορίων και έτσι τα άτομα υδρογόνου με επαρκή ενέργεια του σημείου μηδέν παραμένουν 

στην αέριο φάση σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (Τ < 0,1 Κ) και δι* αυτό 

εχρησιμοποιήθησαν και διά πειράματα συμπύκνωσης των Bose-Einstein. Τελικά η 

συμπύκνωση Bose-Einstein παρετηρήθη με άτομα αλκαλίων, νατρίου και ρουβιδίου. Με το 

ρουβίδιο παρετηρήθη συμπύκνωμα Bose-Einstein και των δύο καταστάσεων οι οποίες



\

\

ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ___________________________________ J M
... . Λ.\ ’ ' > ' ' \ . '

m 8 *  μαζί. Το συμπύκνωμα Bose-Einstoln είναι σύνολο ατόμων στη θεμελιώδη

κβαντομηχανική κατάσταση, η οποία περιγράφεται από μία μοναδική κυματική 

συνάρτηση.

Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν το αποτέλεσμα ορισμένων από τΐς άνωτέρω 

•επιδράσεις διαχωρισμού ενεργειακών σταθμών και κατά συνέπεια και φασματικών 

γραμμών επί τριών ενεργειακών σταθμών (η=1, π=2 και π=3) του ατόμου το ί/ υδρογόνου 

και επί δύο ενεργειακών σταθμών ενός ηλιοειδούς σωματίου (δηλαδή σωματίου με δύο 

ηλεκτρόνια). Φαίνεται σαφώς ότι ο διαχωρισμός από την επίδραση Coulomb της 

ενεργειακής στάθμης π ^ Ι,  Π2=2 είναι μεγαλύτερος, από τον διαχωρισμό της στάθμης

1ε2ρ και της 1ε2ε από την επίδραση ανταλλαγής. ί 1 *

. . ιϊ
\
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i

is„ F — 1

F=0

Στάθμες Bohr Στάθμες Dirac Μετατοπίσεις Lamb Υπέρλετπη υφή

Σχήμα 4.8. Διαχωρισμός ενεργειακώ ν σταθμών του ατομικού υδρογόνου.
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Χωρίς ηλ/νική Επίδραση: Ανταλλαγής Αυτοστροφής Μαγνητικού

αλληλεπίδραση Coulomb περιφοράς πεδίου

Σχήμα 4.9 Διαχωρισμός ενεργειακών σταθμών ηλιοειδούς σωματίου.

Λόγω της πυρηνικής επίδρασης εις το άτομο του ιωδίου με ηλεκτρονιακή 

απεικόνιση 5s2 5ρ5, το οποίο έχει κβαντικό αριθμό πυρηνικής στροφορμής ίσο με 5/2, 
1=5/2, επέρχεται διαχωρισμός της θεμελιώδους ενεργειακής στάθμης 2Ρ1/2· ως φαίνεται

εις το κατωτέρω διάγραμμα. Επέρχεται δε περαιτέρω διαχωρισμός π.χ., λόγω του 

φαινομένου Zeeman παρουσία ομογενούς εξωτερικού πεδίου, εις gp=2F+1 υποστάθμες. Οι 

τιμές του gp κυμαίνονται από 3 έως 9, ήτοι εμφανίζονται από 3 έως 9 υποστάθμες 

Zeeman. ΔΓ εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων επιλογής διά τις μεταβάσεις μαγνητικού 

διπόλου μεταξύ των διαφόρων ενεργειακών σταθμών, εις τις οποίες έχουν διαχωριςττε( οι 

καταστάσεις 3Ρ /̂2 και 3ρ3/2 εκ τΠς πυρηνικής επίδρασης, προκύπτουν έξι επιτρεπόμενες

μεταβάσεις κυμαινομένης εντάσεως, οι οποίες παρατηρούνται εις το φάσμα ακτινοβολίας 

λέιζερ ατομικού ιωδίου.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

+0,2(>5 cmf'

-0,571 cn i1

Σχήμα 4.10. Διαχωρισμός εκ  της πυρηνικής επίδρασης ε ις  το άτομο του ιωδίου S=1/2, 

L=1, J=1/2, 3/2, 1=5/2, F=3, 2  και 4, 3, 2, 1. Δεικνύονται οι έξ ι επιτρεπόμενες 

μεταβάσεις ε ις  τον λέιζερ ατομικού ιωδίου.

Εις το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται ο διαχωρισμός της θεμελιώδους κατάστασης 

του άνθρακα, της οποίας η απεικόνιση είναι η ρ2 ή πιο συγκεκριμένα 1s2 2s2 2p2. Η 

απεικόνιση η ρ2 διαχωρίζεται εις τους ίδιους φασματικούς όρους με εκείνους της 

απεικόνισης π ρ4. εις την οποία ο φασματικός όρος της θεμελιώδους κατάστασης είναι ο 

3ρο σύμφωνα με τον τρίτο κανόνα του Hund.
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1s2 2s2 2p2 Z'
/ /

2,684 eV

1,264 eV

43.5 cm”'
>

Ί6,4 cm”1

Σχήμα 4.11. Διαχωρισμός της Θεμελιώδους κατάστασης του άνθρακα, τη ς  οηο ίας η 

απεικόνιση είναι 1ε2 2ε2 2ρ2.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ, ΔΟΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ  
ΦΑΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

Α'. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ "

Τα ατομικά φάσματα οφείλονται σε μεταβάσεις μεταξύ δύο διαφόρων 

ηλεκτρονιακών καταστάσεων και χαρακτηρίζονται από το πολύ μικρό πλάτος των 

φασματικών γραμμών. Τα μοριακά φάσματα οφείλονται ή σε μεταβάσεις μεταξύ δύο 

διαφόρων ηλεκτρονιακών καταστάσεων, ή σε μεταβάσεις μεταξύ δύο δονητικών 

καταστάσεων, ή σε μεταβάσεις μεταξύ δύο περιστροφικών καταστάσεων, ή σε 

μεταβάσεις μεταξύ δύο διαφόρων καταστάσεων, οι οποίες προέρχονται από συνδυασμό 

ηλεκτρονιακής - δονητικής - περιστροφικής σύζευξης ενός μορίου.

3 6 0 0  3 7 0 0  3 8 0 0

Σχήμα 5.1. Άνω: ατομικό φάσμα του σιδήρου.

Κάτω: μοριακό φάσμα του αζώτου και του θετικού μοριακού ιόντος του.

Διακρίνονται μερικές φασματικές ταινίες.

Τα μοριακά φάσματα είναι είτε συνεχή είτε έχουν την μορφή ταινιών (δεσμών), 

δηλαδή κατά το μάλλον ή ήττον ευρειών περιοχών του φάσματος, οι οποίες μπορούν να 

αναλυθούν σε ομάδες πολλών γραμμών, οι οποίες εκτείνονται μέχρι και δεκάδες nm 

στο φάσμα και αποτελούν την περιστροφική υφή ενός μοριακού φάσματος. Η 

περιστροφική υφή ενός μοριακού φάσματος παρατηρείται μόνον με φασματόμετρο 

μεγάλης αναλυτικής ικανότητας. Το σύνολο των ταινιών αποτελεί την δονητική υφή 

ενός μοριακού φάσματος, η οποία παρατηρείται ευκολώτερα από την περιστροφική υφή.
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Συνήθως στο ένα άκρο της ταινίας η ένταση απότομα μηδενίζεται, οπότε το άκρο αυτό 

λέγεται κεφαλή της ταινίας.

Η ακολουθούμενη διαδικασία σε μία φασματοσκοπική εξέταση περιλαμβάνει την 

καταγραφή του φάσματος εκπομπής (ή απορρόφησης) φωτογραφικά ή ηλεκτρονικά (π.χ. 

φωτοηλεκτρικά), την αναγνώριση των φασματικών χαρακτηριστικών του και την μέτρηση 

των σχετικών συχνοτήτων (ή μηκών κύματος). Η αναγνώριση υποβοηθείται με την χρήση 

πινάκων μηκών κύματος ατομικών και μοριακών μεταβάσεων. Περαιτέρω δύναται να γίνει 

ανάλυση του φάσματος διά τον προσδιορισμό μοριακών παραμέτρων και μέτρηση 

εντάσεων μεταβάσεων. Ετσι δύναται να προσδιοριστεί, π.χ. ο πληθυσμός μιας 

κατάστασης, ή ο σχετικός συντελεστής Einstein, ή η διαφορά ενεργείας δύο 

καταστάσεων.

Εκτός των ηλεκτρονιακών φασμάτων των μορίων έχουν εξετασθεί ευρέως και 

φάσματα ριζών. Κατ* αρχήν ρίζες απεκλήθησαν σωμάτια με ηλεκτρονική αυτοστροφορμή 

διάφορο του μηδενός κατ' αναλογία προς το θραύσμα μορίου με ένα ή περισσότερα 

ασύζευκτα ηλεκτρόνια, όπως, π.χ., τα CH, CH3 , C2 H5 , HCO, SO, CIO, OH. Ομως αυτός ο 

ορισμός συμπεριλαμβάνει στις ρίζες, οι οποίες είναι χημικώς ασταθή σωμάτια, και 

ορισμένα σταθερά σωμάτια, όπως είναι τα μόρια Ο2 , CIO2 , NO και Ν θ 2 , τα οποία έχουν 

ηλεκτρονιακή αυτοστροφορμή διάφορο του μηδενός λόγω ενός ή δύο ασυζεύκτων 

ηλεκτρονίων, ενώ αντιθέτως δεν συμπεριλαμβάνει αυτός ο ορισμός σωμάτια πολύ 

χημικώς δραστικά και βραχύβια (ήτοι, βραχέως χρόνου ζωής), όπως είναι τα C2 , C3 , CH2 , 

CHF, C F2 , S1F2 , ΗΝΟ (στις μοναδικές τους καταστάσεις, δηλ. με ηλεκτρονική 

αυτοστροφορμή ίση με μηδέν). Ως εκ τούτου χρησιμοποιείται ο όρος του μεταβατικού 

(transient) σωματίου διά τον χαρακτηρισμό των ριζών. Δηλαδή κάθε μεταβατικό σωμάτιο, 

ήτοι κάθε βραχύβιο άτομο, μόριο ή ιόν χαρακτηρίζεται ως ρίζα. Συνήθως ο φυσικός 

μέσος χρόνος ζωής των μεταβατικών σωματίων είναι βραχύτερος του 1 ms. Πάντως 

υπάρχουν και μεταβατικά σωμάτια με μακρότερο χρόνο ζωής, π.χ. 100  ms.

Η παραγωγή μεταβατικών σωματίων εις το εργαστήριο διά φασματοσκοπική 

εξέταση με απορρόφηση ή εκπομπή ακτινοβολίας έχει επιτελεσθεί διά της διαστάσεως 

μορίων με διάφορες τεχνικές, όπως είναι η φλόγα υδρογονανθράκων (π.χ. σ' ένα 

αναμμένο λύχνο Bunsen εμφανίζεται το φάσμα εκπομπής των C2 , CH, ΟΗ και άλλων 

σωματίων), η ατομική φλόγα, η οποία παράγεται κατά την χημική αντίδραση σωματίων 

με άτομα υδρογόνου ή οξυγόνου ή αζώτοσ ή αλογόνου (περιπτώσεις χημιφωταύγειας), 

η ηλεκτρική εκκένωση με ηλεκτρόδια ή άνευ ηλεκτροδίων (με μικροκύματα ή
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ραδιοκύματα) εντός αερίου στασίμου ή ρέοντος (μέθοδος μετάλαμψης ροής), η συνεχής 

φωτόλυση και η φωτόλυση αναλαμπής, την οποία πρώτοι ανέπτυξαν στα τέλη της 

δεκαετίας του 1940 - ανακοινώθηκε το 1949 - οι βρετανοί χημικοί Ronald G. W. Norrish 

(1897 - 1978) και George Porter (1920 - )* Στην τεχνική της φωτόλυσης αναλαμπής 

. επιτυγχάνεται ο φωτολυτικός σχηματισμός μεταβατικών σωματιδίων με βραχύχρονη 

- λάμψη (αναλαμπή) ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία παράγεται άε σωλήνα 

ηλεκτρικής εκκένωσης με αέριο κατά την εκκένωση πυκνωτών (π.χ. 100 pF σε 10 kV) και 

εισχωρεί εις τον θάλαμο φωτόλυσης του αερίου ή υγρού. Η αναλαμπή με την εκκένωση 

- πυκνωτών διαρκούσε έως 10'4 s και αργότερα έως 10"5 s. Με την χρήση όμως ενισχυτών 

φωτός λέιζερ η διάρκεια της αναλαμπής ελαττώθηκε σε 1ns μετά το 1970 και πρόσφατα 

σε δεκάδες fs.

Η βελτιωμένη τεχνική με τη χρήση ενισχυτή φωτός λέιζερ ονομάζεται φωτόλυση 

αναλαμπής νανοδευτερολέπτου ή πικοδευτερολέπτου κ.ο.κ., αναλόγως προς την 

διάρκεια της αναλαμπής. Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των παραγομένων 

μεταβατικών σωματιδίων γίνεται φασματοσκοπικά. Η συνήθης τεχνική χρησιμοποιεί 

συνεχή "λευκή" ακτινοβολία δια την παρακολούθηση της απορρόφησης της 

ακτινοβολίας από τα σχηματισθέντα σωματίδια. Κατά άλλη τεχνική, τον επαγόμενο 

φθορισμό με ενισχυτή φωτός λέιζερ, προκαλείται διάγερση με την απορρόφηση της 

παλμικής ακτινοβολίας του ενισχυτή φωτός λέιζερ και εν συνεχεία εκπομπή 

ακτινοβολίας από τα διηγερμένα μεταβατικά σωματίδια, η οποία παρακολουθείται 

καθέτως προς την διεύθυνση της διεγείρουσας ακτινοβολίας.

Η παλαιά μέθοδος φασματοσκοπικής έρευνας εις το διάστημα (διαστρικά νέφη, 

κομήτες) χρησιμοποιείται ακόμη με νέες τεχνικές και έχει αποδόσει ενδιαφέροντα 

φάσματα και εκπομπής και απορρόφησης. Από την εξέταση με φασματογράφο της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας των αστέρων δια την εξακρίβωση της σύστασής των (μετά τα 

πρώτα πειράματα του Fraunhofer το 1817) ανεκαλύφθησαν άτομα (π.χ. Ca, Κ, Fe και 

άλλα), διατομικά μόρια (CH, CN) και το διατομικό ιόν CH+. Μετά τη γένεση της 

ραδιοαστρονομίας - μετά τον Β* παγκόσμιο πόλεμο - ανεκαλύφθησαν εις το διάστημα το 

ατομικό υδρογόνο Η από την εκπομπή ακτινοβολίας 1420 MHz (21 cm) το 1951 και τό 

υδροξύλιο ΟΗ το 1963. Το ΟΗ είναι το πρώτο μόριο το οποίο ανεκαλύφθη με

Ο Ronald G. W. Norrish και ο George Porter εμοιράσθησαν το βραβείο Nobel χημείας του 1967 με 
τον γέρμανό χημικό Manfred Eigen (1920 - ), ο οποίος την ιδία δεκαετία ανέπτυξε τις μεθόδους 
χαλάρωσης, ήτοι, επιστροφής στην ισορροπία χημικών αντιδράσεων στην υγρή φάση σε συστήματα 
ροής, διά την ,ελέτη ταχειών χημικών αντιδράσεων διά της μικρής διατάραξης της ισορροπίας 
ενεργειακώς και χρονικώς.
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ραδιόαστρονομική παρατήρηση (ραδιοτηλεσκόπιο). Με ρύθμιση του δέκτη στις 

συχνότητες γνωστών μορίων ανεκαλύφθησαν τα σταθερά μόρια ΝΗ3 και Η2Ο. Με την 

περαιτέρω ανάπτυξη του ραδιοτηλεσκόπιου εγίνοταν παρατηρήσεις σε ευρύτερες 

περιοχές συχνοτήτων με αποτέλεσμα την ανακάλυψη νέων φασματικών γραμμών. Η 

φασματοσκοπική ανάλυση απέδειξε ότι οι νέες αυτές φασματοσκοπικές γραμμές εκ του 

διαστήματος προέρχονται κυρίως από μεταβατικά σωμάτια, κάτι εύλογο λόγω της 

χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης εις τον διαστρικό χώρο, και από σταθερά μόρια, τα 

οποία, μια που δεν αναμένονταν, εφ* όσον δεν είχαν ποτέ παρατηρηθεί στο εργαστήριο 

εχαρακτηρίσθησαν ως "εξωτικά" μόρια. Μέχρι το 1992 σχεδόν εκατό σταθερά και ασταθή 

μόρια είχαν ανακαλυφθεί, εκ των οποίων περισσότερα του ημίσεος είναι μεταβατικά 

σωμάτια, όπως τα A0F, A lO it OH, ΗΝΟ, ΝΗ, ΝΗ2, SO, CH, CN, CS, ΡΝ. SiC, SiN, CP, CnH

με n=2.....6, CCCN, CCS, CCCS, CCO, CCCO, C2t CCC, CCCCC, SiCCCC, HCO, C3H2, C-

C3H, CH2N, CH2CN, H2CCC, H2CCCC, SiH2, HCO+, HCS+, H N f, HCO£, SO+, HCNH+, H $t 

CH+, CO+, H $. To H2 είναι το μόριο, το οποίο ευρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία εν 

συγκρίσει με όλα τα μόρια εις το διάστημα. Τα φάσματα των ανωτέρω μεταβατικών 

σωματίων με όργανο μεγάλης αναλυτικής ικανότητας έχουν μεγάλη σημασία δια την 

διερεύνηση αστρονομικών προβλημάτων.

Την τελευταία εικοσαετία περίπου έχουν ανακαλυφθεί και μελετηθεί νέες μορφές 

μεταβατικών σωματίων στην αέριο φάση, τα οποία ερευνώνται και φασματομετρικά: τα 

συσσωματώματα (clusters) ατόμων και μορίων, τα οποία είναι ηλεκτρικώς ουδέτερα ή 

φορτισμένα. Συσσωματώματα ατόμων της κλίμακας νανομέτρου ονομάζονται και 

νανοσωμάτια (nanoparticles) και έχουν ασυνήθεις ιδιότητες (οπτικές, μαγνητικές κ.α.) με 

ενδεχόμενες σημαντικές εφαρμογές.

Πάντως η διαδικασία αναγνώρισης ενός σωματίου από το φάσμα του έχει αποβεί 

σε ορισμένες περιπτώσεις μακρά και επίπονη και ακόμη έχει διέλθει μέσω διορθώσεων 

εσφαλμένων συμπερασμάτων. Η φασματοσκοπική αναγνώριση σωματίων είναι διαδικασία 

"προσπαθειών και ενδεχομένων λαθών", όπως είναι και οι άλλες επιστημονικές 

διαδικασίες και όπως είναι γενικότερα κάθε ανθρώπινη διαδικασία λόγω της διανοητικής 

ατέλειας του ανθρώπου (του "μη αλάθητου" του ανθρώπου).

Μία περίπτωση διόρθωσης εσφαλμένης αναγνώρισης σωματίου φασματοσκοπικά 

αφορά την εκπομπή ακτινοβολίας κατά την εισαγωγή ατμών BCI3 σε ρεύμα ενεργού

αζώτου. Το φάσμα της σχηματιζομένης φλόγας περιέχει διακεκριμένες ταινίες, οι οποίες 

απεδόθησαν εις τον σχηματισμό διηγερμένου ΒΝ εκ του ενεργού αζώτου και του BCI3.
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Τελικά το 1925 ο Robert S. Mulliken (1896 - 1987)* εξέτασε την επίδραση στο φάσμα 

εκπομπής της ισοτοπικής αντικατάστασης και έδειξε οριστικά ότι το εκπέμπον σωμάτιο 

δεν είναι το ΒΝ αλλά το ΒΟ, το οποίο σχηματίσθηκε κατά την αντίδραση με την 

υπάρχουσα μικρή πρόσμιξη οξυγόνου εις το αντιδρών αέριο μείγμα.

Μία άλλη περίπτωση αφορά την αναγνώριση του σωματίου εις το οποίο ανήκουν 

οι ταινίες εκπομπής πλησίον των 405,0 nm, οι οποίες είχαν ανακαλυφθεί σε δύο 

φάσματα εκπομπής του κομήτη Cunningham (1940c). To 1941 ο Gerhard Herzberg 

(1904)** απέδωσε τις εν λόγω ταινίες εκπομπής πλησίον των 405,0 nm σε τριατομική 

ρίζα λόγω της παρατηρουμένης δομής των. Επειδή δε εκείνη την εποχή ο R. S. Mulliken 

είχε προβλέψει ότι το ηλεκτρονιακό φάσμα της ελεύθερης ρίζας CH2 κείται μεταξύ 400 

και 500 nm και η ελεύθερη ρίζα CH είχε παρατηρηθεί σε κομήτες, η απόδοση των εν 

λόγω φασματικών ταινιών στην ελεύθερη ρίζα CH2 εφάνη πολύ "λογική”, ενώ ήταν 

απλώς εύλογη.

Ακολούθως ο Gerhard Herzberg επέτυχε να λάβει και πειραματική επιβεβαίωση εις το 

εργαστήριο της εμφάνισης των ταινιών εκπομπής πλησίον των 405,0 nm από μεταβατικό 

σωμάτιο, το οποίο σχηματίζεται κατά την ηλεκτρική εκκένωση εντός CH4, όπως και η 

ελεύθερη ρίζα CH, ταινίες εκπομπής της οποίας εμφανίσθησαν εκατέρωθεν των ταινιών 

εκπομπής περί τα 405,0 nm. Κατόπιν αυτών οι φασματοσκοπικές ταινίες πλησίον των 

405,0 nm απέδοθησαν (1942) στο τριατομικό μεταβατικό σωμάτιο CH2- Μετά αρκετά έτη 

έγινε το πείραμα του ελέγχου της επίδρασης, την οποία θα είχε στο φάσμα, η ισοτοπική 

αντικατάσταση του υδρογόνου εις το μεθάνιο από το ισότοπό του δευτέριο. Οπότε το 

1949 οι Βέλγοι φυσικοί A. Monfils και Β. Rosen ανεκοίνωσαν την μη μετατόπιση των 

ταινιών εκπομπής πλησίον των 405,0 nm εις το φάσμα', το οποίον έλαβαν με ηλεκτρική 

εκκένωση εντός υπερδευτεριωμένου μεθανίου CD4. Επομένως οι φασματικές ταινίες 

πλησίον των 405,0 nm δεν ήτο δυνατόν να ανήκουν εις το μεταβατικό σωμάτιο CH2, 

όπως επιβεβαίωσε και η επανάληψη του πειράματος με CD4 από τους A. Ε. Douglas και 

G. Herzberg. Κατά την επανάληψη του πειράματος ελέγχου της ισοτοπικής μετατόπισης 

εις το φάσμα με μίγμα ίσων ποσοτήτων 12C D 4 και 13CD4 από τον A. Ε. Douglas 

παρετηρήθη η αντικατάσταση της κυρίας ταινίας εκπομπής στα 405,0 nm από έξι ταινίες. 

Αυτά τα πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι το μεταβατικό σωμάτιο, στο οποίο ανήκουν 

αυτές οι ταινίες εκπομπής περιέχει τρία άτομα άνθρακος. Οι έξι ταινίες αντιστοιχούν

Ο Robert S. Mulliken έλαβε το βραβείο Nobel χημείας του 1966 διά την έρευνά του επί του χημικού 
δεσμού και της ηλεκτρονικής δομής των μορίων με την μέθοδο των μοριακών τροχιακών.

Ο Gerhard Herzberg έλαβε το βραβείο Nobel χημείας του 1971 διά τις εργασίες του επί της 
ηλεκτρονικής δομής και γεωμετρίας των μορίων και ιδιαιτέρως των ελευθέρων ριζών.
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σης έξι ισοτοπικές διαφορετικές τριατομικές ρίζες άνθρακα 13C3, 12C 3 .13C 12C 12C f 
i2Qi3Qi3Qf i3Qi2Qi3Qf και 12013q 12q  μ ρ(ζ0 eυpέθη αργότερα ότι είναι ένα από τα

κύρια συστατικά του αερίου, το οποίο λαμβάνεται κατά την εξαέρωση του γραφίτη.

Μετά δέκα περίπου έτη ανεκαλύφθη και φασματική ταινία στα 141,45 nm του 

μεταβατικού σωματίου CH2 εις το φάσμα απορρόφησης κατά την φωτόλυση αναλαμπής 

του διαζωμεθανίου CH2N2. Κατά την επανάληψη του πειράματος με μείγμα μερικώς 

δευτεριωμένου διαζωμεθανίου, το οποίο περιείχε CH2N 2, CHDN2 και CD2N 2 

παρετηρήθησαν άλλες δύο ταινίες, οι οποίες απεδόθησαν στο CHD (141,55 nm) και στο 

CD2 (141,58 nm).

Μέχρι πρότινος μόνο δύο ομοιοατομικά μόρια άνθρακα στην αέριο φάση ήταν 

γνωστά: τα C2 και C3. Πρόσφατα όμως (1989, 1990) έχουν παρατηρηθεί υπέρυθρα 

φάσματα και των συσσωματωμάτων C5, Cη και Cg στην αέριο φάση. Προ ετών δε 

ανεκαλύφθει και το μόριο C60 (buck minster fullerene) με φασματογραφία μάζας.

Διά να μην θεωρηθεί ότι τα ανωτέρω συνέβησαν πολύ παλιά και ότι τώρα δεν 

συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα εσφαλμένων ερμηνειών φασμάτων, αναφέρεται και το εξής 

πρόσφατο παρόμοιο φαινόμενο εσφαλμένης ερμηνείας- του φάσματος της ερυθρός 

ακτινοβολίας την οποία ανεκάλυψε ομάδα Ιαπώνων ερευνητών (Yoshida et al., 1989) και 

την οποία απέδωσε εσφαλμένα σε διηγερμένο οξυγόνο.

Εντονος ερυθρά ακτινοβολία (καθώς και υπέρυθρη ακτινοβολία, αργότερα) 

ανεκοινώθη το 1989 ότι παρετηρήθη κατά την ροή του χημικά παραγομένου 

διηγερμένου ηλεκτρονικά μοριακού οξυγόνου 02 (α 1Δ9) μέσω συστήματος ροής του 

χημικού λέιζερ ιωδίου (δείτε το κεφάλαιο περί λέιζερ), η οποία απεδόθη εις την γνωστή 

εκπομπή ασθενούς ερυθρός ακτινοβολίας διπλάσιάς συχνότητας από την αντιστοιχούσα 

προς εκείνη της μετάβασης εις την θεμελιώδη κατάσταση, 02 (α 1Δς -» X 3Ig). Η μεγάλη 

ένταση της ακτινοβολίας απεδόθη εις ενίσχυση λέιζερ διά πρώτη φορά εμφανιζομένη εις 

το ορατό φάσμα από χημικό λέιζερ. Την ανακοίνωση ακολούθησαν πειράματα από 

διαφόρους ερευνητές εις την Ασία (Κυρίως Ιαπωνία και Κίνα), Ευρώπη και Βόρειο 

Αμερική και δημοσιεύσεις σχετικών άρθρων, εκ των οποίων προέκυψε ότι η ερυθρά 

ακτινοβολία εμφανίζεται έντονα μόνον παρουσία θερμαινομένου μετάλλου χαλκού, ενώ 

παρουσία άλλων μετάλλων εμφανίζεται πολύ ασθενέστερα, και ότι απαιτείται και η 

παρουσία εκτός του C>2 ( 1Δ) και χλωρίου, π.χ. εκ του χρησιμοποιουμένου διά την 

χημική παραγωγή του 02 ( 1Δ). Διακεκριμένος ερευνητής, του οποίου έχει προταθεί και 

η υποψηφιότητα διά βραβείο Nobel χημείας, εξέφρασε την άποψη ότι το εκπέμπον μόριο
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δεν περιλαμβάνει μέταλλο. Ο εν λόγω ερευνητής υπέδειξε την συμμετοχή του χλωρίου 

στο φαινόμενο και αυτός καθώς και άλλοι ερευνητές υπέθεταν ότι το εκπέμπον μόριο 

περιλαμβάνει μόνο οξυγόνο και /ή χλώριο. Τελικά υπεδείχθη από Ιάπωνες ερευνητές ότι 

τα φάσματα εκπομπής ερυθρός και υπέρυθρης ακτινοβολίας, τα οποία λαμβάνονται κατά 

την ροή χημικά παραγομένου 02 ( 1Δ) μέσω θερμαινομένου χαλκού, είναι ταυτόσημα με 

τα φάσματα τα προκύπτοντα από την επίδραση 02 ( 1Δ) επί χλωριούχου χαλιού, CuCl2, 

εις την αέριο φάση. Επομένως το εκπέμπον μόριο περιέχει άτομο μετάλλου και όχι 

οξυγόνου και είναι διηγερμένο μόριο CuCl2 από την μεταφορά ενεργείας εκ του 02 ( 1Δ) 

εις την θεμελιώδη ηλεκτρονιακή κατάσταση του CuCl2·

Αρχικά μόρια διηγερμένου Cu,Cl2 είχαν σχηματισθεί από υπολείμματα μη 

αντιδράσαντος CI2, τα οποία δεν είχαν συγκρατηθεί από την ψυχρή παγίδα του 

συστήματος ροής κατά την παραγωγή 02 ( 1Δ), δράσαντα επί του θερμοστοιχείου 

χαλκού το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί διά την μέτρηση της θερμοκρασίας. Κατόπιν τα 

μόρια CuCl2 διηγέρθησαν από την μεταφορά ενεργείας εκ του 02 ( 1Δ) και παρετηρήθει η 

εκπομπή της ερυθρός ακτινοβολίας, η οποία εσφαλμένα απεδόθη σε μόρια διηγερμένου 

οξυγόνου.

Εις τα φάσματα μάζας των θετικών ιόντων συσσωματωμάτων, τα οποία 

προκύπτουν κατά την εξαέρωση γραφίτη με χρήση δευτέρας, τρίτης και τετάρτης 

αρμονικής ακτινοβολίας λέιζερ Nd/YAG σε ατμόσφαιρα He είχαν ευρεθεί 

συσσωματώματα με άρτιο αριθμό άνω των 40 ατόμων C (1984). Το 1985 ανεκοινώθη ότι 

με ρύθμιση της διαρκείας παλμών του λέιζερ και της πίεσης του He τα ιόντα με 60 

άτομα C επικρατούσαν στο προκύπτον φάσμα μάζας. Τα ιόντα αυτά με 60 άτομα C 

απεδόθησαν στο μόριο Οβο» διά το οποίο προτάθηκε δομή ανάλογη με εκείνη μπάλας 

ποδοσφαίρου, με τα 60 άτομα του C στις κορυφές των 12 πενταγώνων και 20 εξαγώνων 

επί της μπάλας. Το μόριο ονομάσθη buckmlnsterfullerene προς τιμήν του αρχιτέκτονα 

Buckminster Fuller, ο οποίος ασχολήθηκε με δομές θόλων. Το μόριο Ceo έχει αποκληθεί 

και footballene. Έκτοτε και άλλα μόρια "κλωβοειδή" (C70. C84) έχουν αποκληθεί 

φουλερίνια.

Προσπάθειες κατά το 1985-1990 διά πειραματική επιβεβαίωση θεωρητικών 

συμπερασμάτων διά το μόριο Ceo είχαν δυσκολίες εις την ευόδωσή των λόγω της μη 

επίτευξης μακροσκοπικών ποσοτήτων της ουσίας. Κατά το 1990 επετεύχθη ο 

διαχωρισμός των στερεών ουσιών Ceo, C70 (κτλ. έως και Οβ4> από την αιθάλη, η οποία 

παράγεται κατά τον σχηματισμό ηλεκτρικού τόξου μεταξύ ηλεκτροδίων εκ γραφίτη υπό
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πίεση He ( ^  130 mbar). Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με εκχύλιση των Οβο και C70 με 

βενζόλιο ή τολουόλιο, εις την οποία η αιθάλη δεν διαλύεται. Ετσι η στερεά κρυσταλλική 

ουσία Ceo εμφανίζεται ως η τρίτη μορφή άνθρακος μετά τον αδάμαντα και τον γραφίτη.

Μελέτη των ιδιοτήτων και αντιδράσεων του μορίου Οβο οδήγησε εις την 

ανακάλυψη υπεραγωγιμότητας διά την χημική ένωση K3C60-

Δέον να σημειωθεί ότι η ανακάλυψη του μορίου και της κρυσταλλικής μορφής του 

Οβο προήλθε από το ενδιαφέρον της έρευνας διά την διευκρίνηση των φασμάτων της 

διαστρικής ύλης. Διά την ανακάλυψη του Cqq απενεμήθη το βραβείο Nobel χημείας του 

1996*

Από την περιστροφική υφή ενός μοριακού φάσματος προκύπτουν πληροφορίες 

διά τις ροπές αδρανείας, διατομικές αποστάσεις και γωνίες της μοριακής δομής. Από την 

δονητική υφή ενός μοριακού φάσματος προκύπτουν πληροφορίες διά τις συχνότητες 

δονήσεως και σταθερές δυνάμεων. Από τα ηλεκτρονιακά φάσματα προκύπτουν 

πληροφορίες διά τις ηλεκτρονιακές ενεργειακές στάθμες και τις ενέργειες διαστάσεως 

(διασπάσεως) των μορίων.

Β'. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ BORN - OPPENHEIMER

Διά την περίπτωση μορίων ο μοριακός Χαμιλτόνιος τελεστής λαμβάνει την μορφή

ι ν' π2

όπου 2π * m είναι η μόζα του ηλεκτρονίου, ΜΑ η μάζα του πυρήνα Α, ΖΑ ο ατομικός

αριθμός του ατόμου A, rAj η απόσταση μεταξύ του ηλεκτρονίου i και του πυρήνα A, rAB 

η απόσταση μεταξύ των πυρήνων Α και Β και ry η απόσταση μεταξύ των ηλεκτρονίων i 

και j. Ο πρώτος όρος της ανωτέρω εξίσωσης παριστάνει τον τελεστή της κινητικής 

ενεργείας όλων των ηλεκτρονίων,

* Ο Robert F. Curt, ο Richard Ε. Smalley, και οι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Rice των ΗΠΑ. και 
ο Harold W. Kroto του βρετανικού Πανεπιστημίου Sussex εμοιράσθησαν το βραβείο Nobel χημείας το 
1996 διά την ανακάλυψη του μορίου με 60 άτομα άνθρακος, Cqq, το 1984.
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(2)

Ο δεύτερος όρος παριστάνει τον τελεστή της 

. πυρήνων με μάζα ΜΑ, ΜΒ, κ.τ.λ.,

Κπ =

κινητικής ενεργείας όλων των

Λ

(3)

Ο τρΚος όρος παριστάνει τον τελεστή δυναμικής ενεργείας εις το πεδίο Coulomb, 

όπου ασκούνται ηλεκτροστατικές έλξεις μεταξύ όλων των ηλεκτρονίων και όλων των 

πυρήνων με φορτίο ZAe, ZBe κ.τ,λ.,

ν ππ = ' Σ Σ
A I

ζ ^ _
4πεοΓΑ{

(4)

Ο τέταρτος όρος παριστάνει τον τελεστή δυναμικής ενεργείας εις το πεδίο 

Coulomb, όπου ασκούνται ηλεκτροστατικές απώσεις μεταξύ όλων των πυρήνων ανά δύο 

με φορτία ZAe και ZBe, κ.τ.λ.,

νππ = + Σ Σ ΖΑΖ ΒΘ'

Α Β>Α4πε0ΓΑΒ
(5)

Ο πέμπτος όρος παριστάνει τον τελεστή δυναμικής ενεργείας εις το πεδίο Coulomb, 

όπου ασκούνται ηλεκτροστατικές απώσεις μεταξύ όλων των ηλεκτρονίων ανά δύο,

ν - Σ Σ ϊ ^ ·  ®

Η κυματική εξίσωση του Schroedinger διά τα μόρια είναι ισοδύναμη προς την

ΗΨμορ = ΕμορΨμορ» (7)

όπου ο Χαμιλτόνιος τελεστής Η έχει την μορφή της εξίσωσης 1, διά την οποία δύναται 

να ευρεθούν ιδιοσυναρτήσεις Φμ0ρ και ιδιοτιμές Εμ0ρ, οι οποίες ικανοποιούν την 

ανωτέρω εξίσωση.

Σύμφωνα με την κλασική φυσική οι πυρήνες κινούνται πολύ βραδύτερα από τα 

ηλεκτρόνια λόγω της πολύ μεγαλύτερης μάζας των εν συγκρίσει προς την μάζα των 

ηλεκτρονίων. Ως εκ τούτου προσεγγιστικά μπορεί να θεωρηθεί ότι η κίνηση των
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ηλεκτρονίων ανά πάσα στιγμή λαμβάνει χώρα με τους πυρήνες ακίνητους στην θέση 

τους. Επομένως δύνανται οι ιδιότητες του μορίου να προσδιορισθούν θεωρώντας την 

λύση της δ ια ιρ ετ ικ ή ς  εξίσωσης διά την κίνηση των ηλεκτρονίων ξεχωριστά από εκείνη 

των πυρήνων, στους οποίους αποδίδεται σταθερή θέση στον χώρο, η οποία εμφανίζεται 

ως παράμετρος και όχι ως μεταβλητή. Οπότε πλέον διά τους πυρήνες σε σταθερή θέση 

στον χώρο έχομε Κπ = 0, νππ = σταθερά. Θεωρώντας δε την κινητική και δυναμική

ενέργεια των ηλεκτρονίων δια την συγκεκριμένη θέση των πυρήνων λαμβάνομε

Ηηλ ψ ηλ(Π.ΓΑ) =Εηλ(ΓΑ) .

όπου ο ηλεκτρονικός Χαμιλτόνιος τελεστής Ηηχ ισούται με

Πηλ =  Κηλ +  ν ηπ +  ν ηλ

4πε0τΑί + Σ Σ
ι i>j 4πεοΓϊ

(8)

(9)

και η ιδιοσυνάρτηση Ψηλίη,ΓΑ) είναι πλέον συνάρτηση των συντεταγμένων των 

ηλεκτρονίων η και των συντεταγμένων των πυρήνων γα στην σταθερή των θέση και η 

ιδιοτιμή του Ηηλ, δηλ. η ενέργεια Ε ^ γ α ), είναι συνάρτηση των πυρηνικών

συντεταγμένων. Δηλαδή δι' επίλυσης της ανωτέρω ήλεκτρονιακής διαφορικής εξίσωσης, 

η οποία είναι ισοδύναμη προς την ηλεκτρονιακή εξίσωση Schroedinger, λαμβάνονται 

ηλεκτρονιακές καταστατικές συναρτήσεις (ιδιοσυναρτήσεις) και ενέργειες (ιδιοτιμές), οι 

οποίες έχουν παραμετρική εξάρτηση από την πυρηνική διάταξη στον χώρο. Οι Max Bom 

και J. R. Oppenheimer* έδειξαν το 1927 ότι, εάν η Ψηλ μεταβάλλεται ολίγο ως

συνάρτηση των πυρηνικών συντεταγμένων, τότε η αντίστοιχη μεταβολή της 

ήλεκτρο νιακής ενεργείας Εηχ μαζί με την δυναμική ενέργεια εκ της πυρηνικής άπωσης

και την κινητική ενέργεια εκ πυρήνων αποτελούν την ολική ενέργεια διά την 

κατάστρωση της κβαντομηχανικής εξίσωσης διά την κίνηση των πυρήνων.

^ π^ γΚγα) — Εμορ ^n(rA)

“ π ^ π + ν ^ + Ε ^ Γ Α )  <10>

Ο Max Bom (1882 - 1970) έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1954. Ο J. Robert Oppeheimer (1904 - 
1967) υπήρξε μεταπτυχιακός φοιτητής του Μ. Bom. Διετέλεσε διευθυντής του εργαστηρίου Los 
Alamos στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, εις το οποίο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε η ατομική βόμβα κατά 
τον Β* Παγκόσμιο πόλεμο. Το 1954 εθεωρήθη επικίνδυνος διά την ασφάλεια από την επιτροπή 
ατομικής ενέργειας των ΗΠΑ, αλλά το 1965 η επιτροπή ατομικής ενέργειας των ΗΠΑ του απένειμε 
την απονομή Enrico Fermi.
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Η ιδιοσυνάρτηση Ψπ εξαρτάται μόνον από τις συντεταγμένες των πυρήνων και 

.. παριστάνει τις πυρηνικές στάσιμες καταστάσεις. Οι τιμές ενεργείας Ε είναι οι ιδιοτιμές 

του γενικού μοριακού Χαμιλτόνιου τελεστή Η, εφ’ όσον προκύπτουν από τελεστές διά 

πυρηνικές και ηλεκτρονιακές ενέργειες. Δηλαδή οι τιμές Εμορ είναι οι τιμές συνολικής

ενεργείας του μορίου. Το δε γινόμενο των συναρτήσεων
I ‘

Ψ = Ψηλ(η.ΓΑ) ΨΠ(Ά ) (12)

αποτελεί καλή προσέγγιση των ιδιοσυναρτήσεων του μοριακού Χαμιλτόνιου τελεστή Η. 

Η προσέγγιση αυτή του διαχωρισμού της πυρηνικής από την ηλεκτρονιακή καταστατική 

συνάρτηση διά τον προσδιορισμό των ή αλλιώς τον διαχωρισμόν των πυρηνικών από τις 

ηλεκτρονιακές συντεταγμένες είναι γνωστή ως προσέγγιση Born - Oppenheimer.

Η συνολική ενέργεια ενός μορίου, π.χ. του υδρογόνου, αποτελείται από την 

κινητική και δυναμική ενέργεια των ηλεκτρονίων και των πυρήνων λόγω της κίνησής των 

και της ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασής των. Ο Χαμιλτόνιος τελεστής διά δύο 

ακίνητους πυρήνες, δηλαδή διά την προσέγγιση Born-Oppenheimer, είναι:

ΓΑΒ + Γ12
_1_
ΓΑ1 rA2 rB1

(13)

όπου A, B και 1, 2 παριστάνουν τους δύο πυρήνες και τα δύο ηλεκτρόνια, αντιστοίχως.

Η ηλεκτρονιακή ενέργεια, δηλαδή η δυναμική και κινητική ενέργεια των 

ηλεκτρονίων, εξαρτάται από την διαπυρηνική απόσταση rAB κατά διαφορετικό τρόπο διά

διάφορες ηλεκτρονιακές καταστάσεις του μορίου. Διά την αλλαγή της θέσης των 

πυρήνων απαιτείται ενέργεια διά την αντιστάθμιση αφ’ ενός της μεταβολής της άπωσης 

Coulomb των πυρήνων και αφ’ ετέρου της μεταβολής της ηλεκτρονιακής ενεργείας. Ώστε 

η ηλεκτρονιακή ενέργεια και η ενέργεια λόγω της άπωσης των πυρήνων παίζουν τον 

ρόλο της δυναμικής ενέργειας διά την δόνηση των πυρήνων. '

Δυνάμεθα να θέσομε 

V(rAB> = ε ηλ(ΓΑ> + ν ππ ( 14)
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όπου Εηλ(Γ^) είναι η ελεκτρονιακή ενέργεια της ηλεκτρονιακής κατάστασης Ψηχ(η,ΓΑ), 

στην οποία ευρίσκεται το μόριο κατά την διάρκεια της πυρηνικής κίνησης, οπότε η 
κβαντομηχανική εξίσωση της επίδρασης του τελεστή διά την πυρηνική κίνηση, η οποία 
είναι ισοδύναμη προς την κυματική εξίσωση του Schroedinger διά τους πυρήνες, λαμβάνει 

την μορφή

[Κπ +  ν(ΓΑΒ)]Ψπ =  ΕΨπ (15)

όπου η καταστατική συνάρτηση Ψπ είναι συνάρτηση μόνον των πυρηνικών 

συντεταγμένων και Κπ είναι ο προηγούμενος τελεστής της πυρηνικής κινητικής 

ενεργείας. Η ανωτέρω εξίσωση γράφεται, αφού αντικαταστήσομε τον τελεστή Κπ με την 

έκφραση διά δύο πυρήνες Α και Β και θέτοντας χάριν ευκολίας r = ΓΑβ, Ψ = Ψπ

+  Mjj +  f [E '  V(r)1 ψ  = 0 <16)

Επειδή η δυναμική ενέργεια εξαρτάται μόνον από τις σχετικές συντεταγμένες 

μεταξύ των δύο πυρήνων Α και 8 , η κίνηση των δύο σωματίων (πυρήνων) ανάγεται εις 

την κίνηση ενός σωματίου μάζας ίσης με την ανηγμένη μάζα μ

Μα^Β
(17)

εις το ακτινικό δυναμικό πεδίο V(r), το οποίο είναι σφαιρικό συμμετρικό. Έτσι δεν 

εξετάζομε την μεταφορική κίνηση των δύο πυρήνων. Το πρόβλημα της επίλυσης αυτής 

της εξίσωσης πλέον είναι ανάλογο του προβλήματος των υδρογονοειδών σωματίων διά

V(r) = - Ze2
r (18)

Η διαφορική εξίσωση παίρνει την μορφή

ν2ψ + ^ τ [Ε-ν (Γ )]Ψ = 0  (19)

Οι μεταβλητές δύνανται να διαχωριοθούν

Ψ(Γ,θ,φ) = R(r). Υ(θ.ψ) (20)



όπου οι γωνιακές ιδιοσυναρτήσεις Υ(θ,φ) είναι οι σφαιρικές αρμονικές, οι οποίες 

εμφανίζονται και εις το πρόβλημα του ατόμου του υδρογόνου, και οι ακτινικές 

συναρτήσεις R(r) είναι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης

\ (21)

Μετά την αντικατάσταση των r R από την συνάρτηση S(r)

S(r) = rR(r) (22)

λαμβάνομε

(23)

Ο όρος με τον παράγοντα j(j+1) αποτελεί την συμβολή στην δυναμική ενέργεια εκ 

της κεντρομόλου δυναμικής ενεργείας λόγω της περιστροφής του μορίου.

Η ανωτέρω εξίσωση δίνει λύσεις διά την δονητική κίνηση των δύο πυρήνων, 

δηλαδή διά την κίνηση των πυρήνων κατά τον διαπυρηνικό άξονα, η οποία εξαρτάται 

από την διαπυρηνική απόσταση. Οι δονητικές συναρτήσεις και ιδιοτιμές (ενέργειες) 

εξαρτώνται από την τιμή του κβαντικού αριθμού υ διά κάθε τιμή του αριθμού J, ο οποίος 

είναι ο κβαντικός αριθμός της ολικής στροφορμής των πυρήνων. Επίσης η ανωτέρω 

εξίσωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διά την εύρεση των τιμών ενεργείας των 

περιστροφικών καταστάσεων ενός διατομικού μορίου (ή γενικότερα ενός ευθυγράμμου 

μορίου).

Θα εξετάσομε την κβάντιση της περιστροφικής ενεργείας με το πρότυπο του 

ακάμπτου περιστροφέα, θεωρώντας ότι ο μοριακός δεσμός μεταξύ των δύο πυρήνων 

είναι άκαμπτος, έτσι ώστε μόνο περιστροφική κίνηση είναι δυνατή.

Στην περίπτωση του άκαμπτου περιστροφέα η διαπυρηνική απόσταση r παραμένει 

σταθερή και η κυματική εξίσωση παίρνει την μορφή

Γ .  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΜΟΡΙΩΝ
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ν2Ψ +'3jr ΕΨ = Ο (24)

η οποία περιγράφει την κίνηση σωματίου μάζας μ επάνω στην επιφάνεια σφαίρας 

σταθερής ακτίνας γ. Αντικαθιστώντας την συνάρτηση Ψ με

Ψ = Υ(θ,φ) R(r). (25)

λαμβάνομε την διαφορική εξίσωση

έ ( 5ίηΐ| ) * 5ί & 5 ΐγ(θ·Φ' + 1 1

η επίλυση της οποίας δίδει την εξάρτηση των καταστατικών συναρτήσεων διά τον 

άκαμπτο περιστροφέα από τις γωνίες θ και φ. Οι συναρτήσεις Υ(θ,φ) είναι οι σφαιρικές 

αρμονικές, οι οποίες ανεφέρθησαν προηγουμένως. Επειδή η διαπυρηνική απόσταση r 

είναι σταθερά, οι όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν διαφόριση ως προς r μηδενίζονται. 

Οπότε από την εξίσωση (26) λαμβάνομε

L2Yj(0,<p) = 2μΓ2ΕΥ^Θ,φ) , (27)

J(J +1 )ί?Υυ(θ,φ) = 2μΓ2ΕΥϋ(θ,φ) (28)

όπου L είναι ο τελεστής της στροφορμής εκ της περιστροφής του μορίου και J είναι ο 

περιστροφικός κβαντικός αριθμός του μορίου, ο οποίος λαμβάνει ακέραιες τιμές και 

μηδέν.

Η έκφραση της περιστροφικής ενεργείας του μορίου μπορεί να προσδιορισθεί από 

την τελευταία παραπάνω εξίσωση, καθώς επίσης και από την ακόλουθη διαδικασία με 

χρήση της ακτινικής συνάρτησης.

Επειδή η διαπυρηνική απόσταση r είναι σταθερή, οι όροι οι οποίοι περιλαμβάνουν 

διαφόριση ως προς r, μηδενίζονται. Οπότε από την εξίσωση

g + 2Û [ E - V ( r ) - 4 p i ] S .O  (» )

λαμβάνομε τις σχέσεις
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(31)

Η δυναμική ενέργεια V(r) είναι επίσης σταθερά, εφ' όσον η διαπυρηνική απόσταση r 

είναι σταθερά. Θέτομε την τιμή της δυναμικής ενεργείας V(r) ίση με το μηδέν, οπότε οι 

* σχετικές τιμές της περιστροφικής ενεργείας ενός περιστρεφομένου διατομικόύ μορίου, 

επί του οποίου δεν ενεργούν εξωτερικές δυνάμεις, δίδονται από την σχέση:

ρ 2μ J(J+1) Λ .

Αλλά η ροπή αδρανείας © δίδεται από την σχέση 

Θ = m-jrf +  ΓΠ2Γ§ » μΓ2,

Επομένως λαμβάνομε διά την περιστροφική ενέργεια 

h2J(J+1)
Ej Θπ2Θ " 2© ·

όπου μ είναι η ανηγμένη μάζα των δύο ατόμων και

r = r1+r2

(32)

(33)

.(34)
ι <

(35)

(36)

είναι η διαπυρηνική απόσταση. Η εξίσωση διά την ενέργεια εκ περιστροφής του 

διατομικού μορίου γράφεται και ως

Ε j  = hBJ(J+1) = hcBJ(J+1), (37)

όπου Β είναι η περιστροφική παράμετρος (σταθερά), η οποία ισούται προς 

8 " 8π2©’

Εκφράζοντας την περιστροφική παράμετρο σε cm"1 λαμβάνομε

6 h 
Β“ 8π2εΘ ’

(38)

(39)

και επομένως
1.
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Β s  Be (40)

Σύμφωνα με την κλασσική μηχανική η κινητική ενέργεια εκ της περιστροφής δι’ 

ένα άκαμπτο ευθύγραμμο σώμα περιστρεφόμενο με κυκλική συχνότητα ω και 

στροφορμή L

Ι_ = Θω (41)

ί
ισούται με

EL - g  m

όπου L είναι η στροφορμή εκ της περιστροφής του σώματος. Δι' αντικατάστασης του 

τετραγώνου της κλασσικής στροφορμής L2 με το τετράγωνο της ιδιοτιμής της 

κβαντομηχανικής της μορφής J(J +1)t? προκύπτει η ως άνω μορφή της κβαντομηχανικής 

περιστροφικής ενέργειας ενός διατομικού μορίου.

J

>12

•to

7

■9

■ 9

Σχήμα 5.2. Π εριστροφικές ενεργειακές στάθμες ακόμπτου και ευκάμπτου 

περιστροφέα.

Η ενέργεια μετάβασης μεταξύ δύο διαδοχικών περιστροφικών καταστάσεων είναι



t

m .

ΔΕ = Ej +1 * E j (43)

Μετά την σχετική αντικατάσταση δια τα E j +1 και E j λαμβάνουμε

ΔΕ= hB[(J+1) (J+2) - J(J+1)] = 2hB(J+1) = hv = hcv, (44)

η δε συχνότητα και ο κυματαριθμός μετάβασης δίδονται από τις σχέσεις

v = 2B(J+1) και
»*

ν=  2&(J+1).

Διά

J -  0 ,1 , 2, 3 ,4 , έχομε 

ν ο 2Β, 4Β, 6Β, 8Bt 10Β.

(45)

(46)

(47)

,(48)

ι

t
Ε

/ -  *  2 3 4

— Λ____ I____ ‘

h

I . ,

Σχήμα 6.3. Περιστροφικές ενεργειακές στάθμες ακάμπτου διατομικού μορίου και το 

φάσμα απορρόφησής του.

Οπότε οι διαδοχικές γραμμές στο φάσμα ισαπέχουν κατά 2Β, ή 2& σε cm*1. Οι 

τιμές του 6 ποικίλουν από 60 cm*1 διά την θεμελιώδη κατάσταση του υδρογόνου μέχρι
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περίπου 0.1 cm '1 διά τα περισσότερα βαρέα διατομικά μόρια. Διά την περιστροφή 

διατομικού μορίου έχομε τον κανόνα επιλογής

AJ= ±1. (49)

Ακολουθεί εφαρμογή σε παράδειγμα:

Διά κάποιο διατομικά μόριο, το οποίο απορροφά στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος, 

έστω περί τον κυματαριθμό ν = 2000 cm '1, η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών 

περιστροφικών φασματικών γραμμών είναι 20,89 cm'1. Να ευρεθεί η ροπή αδρανείας του 

διατομικού μορίου. Λύση:

Η απόσταση δύο διαδοχικών περιστροφικών φασματικών γραμμών είναι 

2Β = 20,89 cm'1 ή ^  = ^ 8 9  cm'1.

Οπότε επιλύοντας ως προς Θ λαμβάνομε

2h______________ 6.626x10'34js
(8n2c20.89cm'1) 4n23x1010cms'1 20.89cm'1

= 2,68 x10'47 kgm2 .

Εάν το μόριο είναι το H35CI, να υπολογισθεί η διαπυρηνική του απόσταση.

Αλλά Θ -  μτ2, άθεν

(50)

όπου η ανηγμένη μάζα μ είναι ίση προς

mcimH ^ 35x1.008 
mCI+mH 36.008.ΝΑ

1.614 χ 10'27kg,

όπου Να  = 6,022 χ 1023 είναι ο αριθμός Avogadro (από τον ιταλό φυσικό Amedeo 

Avogadro, 1716-1865), ο οποίος αριθμός προσδιορίσθηκε από τον Joseph Loschmidt 

(1821-1895). Επομένως,

r = (
2.68x10 '47 kam2\p 
1.614x10 '27 kg '

1.29 χ 10'10m = 1.29 pm.
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Εάν ληφθεί υπ' όψη και η επίδραση της φυγόκεντρης δύναμης, η οποία τείνει να 

αυξήσει την διαπυρηνική απόσταση, τότε η έκφραση διά την ενέργεια περιστροφής 

ευθυγράμμου μορίου, το οποίο δρα ως μη άκαμπτος περιστροφέας, γίνεται

EjD = tiBJ(J+1) - DJ2(J+1)2h , (51)

όπου D είναι η παράμετρος της φυγόκεντρης παραμόρφωσης. Η διαφορά ενεργείας 

μεταξύ δύο διαδοχικών περιστροφικών φασματικών γραμμών δεν είναι πλέον σταθερή, 

αλλά ελλατώνεται ολίγο αυξανομένου του J.

Ο πληθυσμός μιάς κατάστασης καθορίζει την ένταση μιάς φασματικής γραμμής και 

διά κατάσταση σε ισορροπία ο πληθυσμός δίδεται από τον νόμο κατανομής Boltzmann:

ni Qie'e«/kT
N = g ^ T (52)

<

όπου ni είναι ο πληθυσμός, ο οποίος αντιστοιχεί στην ενεργειακή στάθμη ει και gj είναι ο 

εκφυλισμός ή πολλαπλότητα της στάθμης. Διά περιστροφή ο εκφυλισμός της 

κατάστασης j με κβαντικό αριθμό περιστροφής J ισούται με

gj = 2J+1 (53)

και η ενέργεια της κατάστασης) ισούται με

ε] = Ej = BhJ(J-hl). (54)

i
Οταν ληφθεί υπ’ όψη ότι η δόνηση του διατομικού μορίου είναι αναρμονική και ότι 

η περιστροφή του εκτελείται, καθ' όν χρόνο το μόριο δονείται πολλές φορές, προτού 

ολοκληρωθεί μία περιστροφή του μορίου, πρέπει να γίνει και ανάλογη τροποποίηση 

στην έκφραση διά τις τιμές των ενεργειακών σταθμών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

περιστροφή με δόνηση.

Εάν ληφθεί υπ' όψη και ο εκφυλισμός gn,j εκ της πυρηνικής αυτοστροφορμής, 

λαμβάνεται η εξίσωση διά τον πληθυσμό Nj της περιστροφικής κατάστασης με κβαντικό 

αριθμό περιστροφής J ως προς τον συνολικό πληθυσμό της δονητικής κατάστασης ν, 

π.χ., της κατάστασης ν =0, διά τον άκαμπτο περιστροφέα
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hBJ(J+1)
N j _ (2J+1)gnje~ kT 
Nv “  hBJ(J+1)

I(2 J + 1 )g nje" kT 
J

(55)

Επειδή αυξανομένου του J ο περιστροφικός εκφυλισμός αυξάνεται, ενώ ο 

εκθετικός παράγων μειώνεται, ο πληθυσμός N j διέρχεται διά μιας μεγίστης τιμής (διά 

μεγίστου).

Ο πυρηνικός εκφυλισμός δι* ένα ετεροατομικό διατομικό μόριο ΑΒ λαμβάνει την τιμή

gAB = (2lA +1)(2lB+1). (56)

Δι* ένα ομοιοατομικό διατομικό μόριο ο πυρηνικός εκφυλισμός λαμβάνει διά συμμετρικές 

πυρηνικές καταστάσεις την τιμή

9ΑΑ= (2Ι + 1)0 + 1). (57)

ενώ διά αντισυμμετρικές πυρηνικές καταστάσεις λαμβάνει την τιμή 

9αα= (21 + 1)1. (58)

Διά ετεροατομικά μόρια ο πυρηνικός εκφυλισμός, gn, είναι ανεξάρτητος του J και* 

απαλείφεται. Εάν θεωρήσομε ότι ο κβαντικός αριθμός J μεταβάλλεται όχι ασυνεχώς, 

αλλά συνεχώς, δυνάμεθα διά παραγωγίσεως ως προς J να εύρομε την τιμή του J, ϋμ, διά 

την οποία ο πληθυσμός N j μεγιστοποιείται:

dNj
dJ = 0, ή

hBJu(Ju+1)
0 = {2+(2ϋμ+1)[-(2ϋμ+ 1 )|^ ]}β  kT , ή (59)

2-(2ϋμ + 1 ) 2 ^  = 0, ήkT

. / kT \1/2 1
=  '2hB ' " 2 ‘

(60)

Δι' αριθμητικής αντικαταστάσεως λαμβάνεται

ϋμ = 0 ,5 9 φ 1/2- | , (61)
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όπου T εκφράζεται εις βαθμούς Κ και ο περιστροφικός συντελεστής Β εκφράζεται σε cm 

1

Εάν σχηματίσομε τον λόγο του πληθυσμού N j ως προς τον πληθυσμό N j=o.

’ λαμβάνομε  ̂ν

hBJ(J+1)

f S s - < 2J+" · ·  "  · <62>

Μ Νι
Η τιμή του λόγου διά J =0 γίνεται 1, αυξάνεται δε μέχρι της μεγίστης τιμής του

αυξανομένου του J και κατόπιν ελαττώνεται. Κατ' αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται ένα 

μέγιστο εις την ένταση του περιστροφικού φάσματος, η οποία είναι χαρακτηριστική διά 

τα μόρια.

Απομένει να εξετασθεί άλλη μία επίδραση η οποία επηρεάζει τον πληθυσμό των 

περιστροφικών ενεργειακών σταθμών διατομικού μορίου. Είναι η επίδραση εκ της 

συμμετρίας της συνολικής καταστατικής (κυματικής) συναρτήσεως ως προς την 

εναλλαγή των πυρήνων. Λόγω της εσωτερικής δομής των μορίων η συμμετρία των 

καταστατικών συναρτήσεων (ιδιοσυναρτήσεων) επιδρά επί της μεταφορικής και της 

εσωτερικής κινήσεως των μορίων. Κατ' αναλογία προς τις καταστατικές εξισώσεις διά 

άτομο με δύο ηλεκτρόνια με τις οποίες θεωρείται και η αυτοστροφορμή των δύο 

ηλεκτρονίων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως εις το κεφάλαιο IV, προκύπτουν οι 

καταστατικές συναρτήσεις διά την αυτοστροφορμή των δύο ομοίων πυρήνων ενός 

ομοιοατομικού διατομικού μορίου με κβαντικό αριθμό πυρηνικής αυτοστροφορμής I, οι 

οποίες διά πυρήνες φερμιόνια πρέπει να είναι αντισυμμετρικές ενώ διά πυρήνες 

μποζόνια πρέπει να είναι συμμετρικές, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Εάν am είναι οι 

οι καταστατικές συναρτήσεις του πυρήνα α και pm του πυρήνα β, τότε λόγω των 21+1 

προσανατολισμών εκάστης πυρηνικής αυτοστροφορμής, υπάρχουν 21+1 τιμές του 

μαγνητικού κβαντικού αριθμού αυτοστροφορμής mi, επομένως και 2Ια+1 διαφορετικές 

καταστατικές συναρτήσεις am και ομοίως 2Ιρ+1 διαφορετικές καταστατικές συναρτήσεις 

βm· Έτσι υπάρχουν (2Ια+ 1 )(2Ιρ+1) πυρηνικές καταστατικές συναρτήσεις δΓ ένα 

ετεροατομικό διατομικό μόριο και (2Ι+1)2 καταστατικές συναρτήσεις δι' ένα 

ομοιοατομικό διατομικό μόριο, εφ' όσον Ια=Ιβ. Εξ αυτού του αριθμού (21+1 )2 των 

πυρηνικών καταστατικών συναρτήσεων ορισμένες αντιστοιχούν σε ίσες τιμές mi διά τους 

δύο πυρήνες α και β. Ο αριθμός των τιμών mi είναι 21+1. Επομένως 21+1 είναι και ο 

αριθμός των πυρηνικών συναρτήσεων με τις ίσες τιμές mi διά τους πυρήνες α και β.
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Επειδή δε δι εναλλαγής των πυρήνων ουδεμία μεταβολή επέρχεται εις αυτές τις 

πυρηνικές συναρτήσεις με τις ίσες τιμές πη, έπεται ότι αυτές οι 21+1 πυρηνικές 

συναρτήσεις είναι συμμετρικές.

Απομένουν (2Ι+1)2-(2Ι+1) πυρηνικές καταστατικές συναρτήσεις διά σχηματισμόν 

γραμμικών συνδυασμών, των οποίων όπως και διά τις ηλεκτρονικές καταστάσεις 

προηγουμένως, προκύπτουν συμμετρικές και αντισυμμετρικές συναρτήσεις της μορφής

_ 1
2 2(|am1>l3m2> + IPm1>|Qm2>) (63)

_ 1
2 2(|Qm1>l3m2> " IPm1>lam2>) , (64)

αντιστοίχως, όπου πη και πΐ2 δεικνύουν διαφορετικές τιμές του μαγνητικού κβαντικού 

αριθμού αυτοστροφορμής του πυρήνα του ομοιοατομικού μορίου. Το ήμισυ των 

εναπομεινασών καταστατικών συναρτήσεων του πυρήνα, ήτοι

^(21+1)2.(21+1)] = |((2Ι+1)(2Ι+1-1)] = (21+1)1, (65)

είναι συμμετρικές ως προς την εναλλαγή των πυρήνων του διατομικού μορίου, ενώ το 

δεύτερο ήμισυ είναι αντισυμμετρικές. Οπότε ο συνολικός αριθμός συμμετρικών 

συναρτήσεων ως προς την εναλλαγή πυρήνων είναι

(21+1)1 + (21+1) = (21+1) (1+1), (66)

ενώ ο αριθμός των αντισυμμετρικών πυρηνικών καταστατικών συναρτήσεων είναι (21+1)1. 

Διά 1=^ προκύπτουν 1 αντισυμμετρική και 3 συμμετρικές καταστατικές συναρτήσεις.

Ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα έχει προκόψει και γιά τις αντίστοιχες καταστατικές 

συναρτήσεις αυτοστροφορμής, αλλ' όμως των ηλεκτρονίων του ατόμου του ηλίου στο 

κεφάλαιο IV.

Επειδή η συνολική καταστατική συνάρτηση του ομοιοπυρηνικού διατομικού 

μορίου Ψμορ πρέπει να είναι συμμετρική ως προς την εναλλαγή των πυρήνων διά 

πυρήνες φερμιόνια ή αντισυμμετρική διά πυρήνες μποζόνια του ομοιοπυρηνικού 

διατομικού μορίου, πρέπει να εξετασθεί και η συμμετρία του ηλεκτρονιακού, του 

δονητικού και του περιστροφικού παράγοντα της καταστατικής συνάρτησης Ψμορ. το 

γινόμενο των οποίων δίδει προσεγγιστικά την καταστατική συνάρτηση του μορίου. Διά
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καταστάσεις χωρίς ηλεκτρονική στροφορμή η καταστατική συνάρτηση του διατομικού 

μορίου δίδεται από τη σχέση:

Ψπερ = * > - * ) .  <67>

' όπου οι συναρτήσεις Υ ^(θ ,φ ) είναι οι σφαιρικές αρμονικές, οι οποίες έχουν αναφερθεί

και προηγουμένως και αναλύονται σε γινόμενο πολυωνύμων Legendre. Οι γωνίες θ και φ 

είναι οι γωνίες των πολικών συντεταγμένων και J και M j είναι ο κβαντικός αριθμός της 

στροφορμής εκ της μοριακής περιστροφής και ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός της 

στροφορμής εκ της μοριακής περιστροφής.

Η ιδιοτιμή αν της καταστατικής συνάρτησης ψπερ ως προς την αναστροφή των 

πυρήνων είναι

άν=(-1)ϋ. (68)

Η αναστροφή αυτή ισοδυναμεί εις αυτήν την συνάρτηση, η οποία δεν περιέχει την 

πυρηνική αυτοστροφορμή, με την εναλλαγή των πυρηνικών συντεταγμένων στο χώρο 

και εκείνην της αυτοστροφορμής των δύο πυρήνων του διατομικού μορίου. Οπότε η 

ιδιοτιμή αν είναι η ιδία και διά την αναστροφή των πυρήνων και διά την εναλλαγή των, η 

οποία μας ενδιαφέρει. Εξ αυτού προκύπτει ότι διά μηδέν και άρτιες ακέραιες τιμές του 

κβαντικού αριθμού μοριακής στροφορμής (0, 2, 4, 6,...) η καταστατική συνάρτηση 

περιστροφής του μορίου είναι συμμετρική (και οι προκύπτουσες ενεργειακές στάθμες 

είναι άρτιες) ήτοι δεν αλλάζει αλγεβρικό πρόσημο κατά την εναλλαγή των πυρήνων, ενώ 

διά περιττές τιμές του J η καταστατική συνάρτηση περιστροφής είναι περιττή, ήτοι, 

αλλάζει αλγεβρικό πρόσημο κατά την εναλλαγή των πυρήνων.

Ομοίως εξετάζοντας την καταστατική συνάρτηση διά την δόνηση του μορίου, η 

οποία όπως ανεφέρθη προηγουμένως είναι της μορφής

4W = s(r>r '1· (69)

προκύπτει ότι η δονητική καταστατική συνάρτηση είναι συμμετρική, διότι η απόσταση r 

δεν επηρεάζεται από την εναλλαγή των πυρήνων. Αν εφαρμόσουμε τα ανωτέρω στο 

απλούστερο διατομικό μόριο, το μόριο του υδρογόνου Η2, βλέπομε ότι επειδή η 

θεμελιώδης κατάσταση του Η2 έχει συμμετρική ηλεκτρονιακή συνάρτηση, οπότε η 

ιδιοτιμή ως προς την εναλλαγή των δύο πρωτονίων είναι εΗσ=(-1 )J διά συμμετρική
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καταστατική συνάρτηση των πρωτονίων και eHa=-(-1)J διά αντισυμμετρική καταστατική 

συνάρτηση των πρωτονίων.

Διά να ικανοποιηθεί η αρχή του Pauli πρέπει η ιδιοτιμή ως προς την εναλλαγή των 

πυρήνων να ισούται με -1. Οπότε οι συμμετρικές πυρηνικές καταστατικές συναρτήσεις 

αυτοστροφορμής δύο πρωτονίων του μορίου πρέπει να συνδυασθούν μόνον με περιττές 

τιμές του κβαντικού αριθμού J, οπότε και

εΗσ = (-1)2η+1= -1,... (70)

ενώ οι αντισυμμετρικές πυρηνικές καταστατικές συναρτήσεις αυτοστροφορμής του 

μορίου υδρογόνου πρέπει να συνδυασθούν μόνον με άρτιες τιμές του κβαντικού αριθμού 

μοριακής περιστροφής J, οπότε και

εΗα = -(-1)2η. (71)

Επειδή ο αριθμός συμμετρικών καταστατικών συναρτήσεων πυρηνικής 

αυτοστροφορμής είναι διά το μόριο του υδρογόνου [2 (^ ) +  ΐ ] (^  +  ΐ )  = 3 και ο αριθμός

των αντισυμμετρικών καταστατικών συναρτήσεων αυτοστροφορμής του μοριακού 

υδρογόνου είναι [2 (^ ) + ΐ ]^  = 1, τούτο σημαίνει ότι οι περιστροφικές καταστάσεις με

άρτιο J του μοριακού υδρογόνου, οι οποίες συνδυάζονται με αντισυμμετρικές 

συναρτήσεις πυρηνικής αυτοστροφορμής, έχουν στατιστικό βάρος 1, ενώ οι 

περιστροφικές καταστάσεις με περιττό J, οι οποίες συνδυάζονται με συμμετρικές 

συναρτήσεις πυρηνικής αυτοστροφορμής, έχουν στατιστικό βάρος 3. Οπότε αναμένεται 

ο πληθυσμός των περιστροφικών ενεργειακών σταθμών με περιττό J να 

πολλαπλασιάζεται με το στατιστικό βάρος (2ϋ+1)χ3, ενώ ο πληθυσμός των 

περιστροφικών ενεργειακών σταθμών με άρτιο J να πολλαπλασιάζεται με το στατιστικό 

βάρος (2J+1)x1. Ήτοι ο λόγος δύο πληθυσμών σε διαδοχικές περιστροφικές στάθμες του 

μορίου του υδρογόνου αναμένεται να εμφανίζει ένα παράγοντα 3 εξ αιτίας του λόγου 

των στατιστικών βαρών εκ της συμμετρίας ως προς την εναλλαγή των δύο πυρήνων των 

καταστατικών συναρτήσεων της πυρηνικής αυτοστροφορμής του μορίου Η2, κάτι το 

οποίο παρατηρείται πειραματικά.

Οι πυρήνες των συμμετρικών καταστατικών συναρτήσεων πυρηνικής 

αυτοστροφορμής αντιστοιχούν στην ορθο-μορφή ομοιοπυρηνικού διατομικού μορίου 

και έχουν παράλληλες πυρηνικές αυτοστρόφορμές. Διά την περίπτωση του μορίου του 

υδρογόνου το ορθο-υδρογόνο αντιστοιχεί σε κβαντικό αριθμό πυρηνικής
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αυτοστροφορμής Ι=^ και την ίδια τιμή πΐ|=+ ^  ή - ^  και διά τους δύο πυρήνες, η 

συνισταμένη αυτοστροφορμή των δύο πυρήνων Τ ισούται με

T = |+ |= i  + | = 1 .  (72)

ι \
Η παρά-μορφή αντιστοιχεί σε πυρήνες με αντισυμμετρική καταστατική συνάρτηση 

πυρηνικής αυτοστροφορμής, ήτοι με αντιπαράλληλες πυρηνικές αυτοστροφορμές, 

οπότε η αυτοστροφορμή των δύο πυρήνων έχει κβαντικό αριθμό
i »

Τ = I - I = 0 (73)

Όταν ψυχθεί υδρογόνο στη θερμοκρασία του σημείου ζέσεώς του παρουσία 

καταλύτου, τότε παράγεται υδρογόνο άνω των 99,5% στην J=0 περιστροφική 

ενεργειακή στάθμη, ήτοι παρα-υδρογόνο. Όταν θερμανθεί το υδρογόνο απουσία 

καταλύτου παραμένει παρα-υδρογόνο. Το ορθο-υδρογόνο μπορεί να ληφθεί διά 

διαχωρισμού του με αέριο χρωματογραφία με στήλη αλουμίνας. Αυτές οι δύο μορφές 

υδρογόνου διαφέρουν στις φυσικές ιδιότητες (π.χ. διαφορετικό σημείο τήξεως -13,94 Κ 

διά το ορθο-υδρογόνο και -13,81 Κ διά το παρα-υδρογόνο, διαφορετική ειδική 

θερμότητα, διαφορετικό περιστροφικό φάσμα στο ηλεκτρονικό φάσμα απορρόφησης)

Το συνηθισμένο υδρογόνο αποτελείται απο ορθο-υδρογόνο και παρα-υδρογόνο 

σε αναλογία ουσιαστικά 3 προς 1.

Ανάλογο φαινόμενο ύπαρξης ορθό- και παρά- μορφής εκ της συμμετρίας των 

καταστατικών συναρτήσεων διά την πυρηνική αυτοστροφορμή έχει παρατηρηθεί μόνο 

στο ισότοπο του υδρογόνου δευτέριο D2. Μόνο που επειδή το δευτέριο D είναι 

μποζόνιο (1=1) έχομε μόρια D2 με Τ=2, 1, 0. Το μόριο D2 με Τ=2 και 0 έχουν συμμετρικές 

καταστατικές συναρτήσεις πυρηνικής αυτοστροφορμής, ενώ το μόριο D2 με Τ=1 έχουν 

αντισυμμετρικές. Οπότε, επειδή ως μποζόνια τα μόρια πρέπει να είναι συμμετρικά ως 

προς την εναλλαγή των πυρήνων, διά να ικανοποιούν την αρχή του Pauli, τα μόρια D2 με 

Τ=2 και 0 συνδυάζονται με άρτιες τιμές του κβαντικού αριθμού μοριακής στροφορμής εκ 

περιστροφής, J=0, 2, 4,... και αποτελούν τα μόρια ορθό-υδρογόνου. Ενώ τα μόρια D2 με 

Τ=1 συνδυάζονται με περιττές τιμές του J, J=1, 3, 5,... Εάν θερμανθεί απουσία 

καταλύτου δευτέριο το οποίο είχε ψυχθεί παρουσία καταλύτου σε πολύ χαμηλή

θερμοκρασία στην κατάσταση J=0, Τ=2 και 0, λαμβάνεται το ορθό-δευτέριο (J=0, 2, 4 .....

Τ=2 και 0).
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Ο αριθμός των συμμετρικών καταστατικών πυρηνικών συναρτήσεων του δευτερίου 

προκύπτει εκ του τύπου

(2 Ι+ 1 ) ( Ι+ 1 )  = 6 .

και οι αντισυμμετρικές εκ του τύπου

(21+1)1 =  3 .

Ήτοι οι πληθυσμοί των διαδοχικών περιστροφικών ενεργειακών σταθμών του D2 

παρουσιάζουν μία πρόσθετη μεταβολή 2 προς 1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ο κβαντικός αριθμός αυτοστροφορμής πυρήνα 

διατομικού ομοιοπυρηνικού μορίου έχει την τιμή 0 (π.χ. ο πυρήνας 12C, ο πυρήνας 160 , 

και ο 1®0) τότε επηρεάζεται δραστικότερα το περιστροφικό φάσμα. Σημειωτέον δε ότι 

το περιστροφικό φάσμα ομοιοπυρηνικού διατομικού μορίου λαμβάνεται μόνον κατά 

ηλεκτρονική - δονητική - περιστροφική μετάβαση ή μετάβαση Ράμΰν, αλλ' όχι κατά 

καθαρώς οπτικώς περιστροφική ή δονητικοπεριστροφική μετάβαση. Πράγματι έτσι 

ανεκαλύφθη το περιστροφικό φάσμα του ισοτόπου 170: από τις ασθενείς φασματικές 

γραμμές στο υπεριώδες φάσμα του οξυγόνου. ΔΓ αυτούς τους πυρήνες, οι οποίοι είναι 

μποζόνια, όπως φαίνεται εκ των ανωτέρω τύπων, υπάρχει μόνον μία συμμετρική 

καταστατική συνάρτηση διά την πυρηνική αυτοστροφορμή. Οπότε, επειδή οι δονητικές 

και ηλεκτρονιακές καταστατικές συναρτήσεις είναι συμμετρικές, απαιτείται και η 

περιστροφική καταστατική συνάρτηση να είναι συμμετρική ως προς την εναλλαγή των 

πυρήνων του διατομικού μορίου (12C2, 16θ 2 κ.τ.λ.), διά να ληφθεί ιδιοτιμή +1 κατά την 

εναλλαγή των πυρήνων. Επομένως πρέπει να συνδυασθεί αυτή η συμμετρική 

καταστατική συνάρτηση πυρηνικής αυτοστροφορμής με περιστροφικές ενεργειακές 

στάθμες μόνον με άρτιο κβαντικό αριθμό μοριακής περιστροφής J=0, 2, 4,... Αρα λείπουν 

από το περιστροφικό φάσμα όλες οι γραμμές πυρήνων με Ι=0 οι οποίες αντιστοιχούν σε 

περιττό J=1, 3, 5.....όπως επιβεβαιώνεται πειραματικά.

Επειδή εις υψηλές θερμοκρασίες οι μισές φασματικές γραμμές λείπουν από το 

περιστροφικό φάσμα ομοιοπυρηνικών διατομικών μορίων λόγω των περιορισμών εκ της 

συμμετρίας κατά την εναλλαγή πυρήνων, διαιρούνται τα περιστροφικά στατιστικά βάρη 

διά του αριθμού συμμετρίας. Ο αριθμός συμμετρίας ισούται με 1 διά τα ετεροπυρηνικά 

διατομικά μόρια και με 2 διά τα ομοιοπυρηνικά διατομικά μόρια.
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Χάρις στην μεγάλη δυνατότητα διάκρισης πολύ μικρών διαστημάτων μεταξύ 

φασματικών γραμμών, την οποία παρέχουν οι ταλαντωτές μικροκυμάτων και 

ραδιοκυμάτων, καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός επιδράσεων υπέρλεπτης υφής από 

τον διαχωρισμό των περιστροφικών φασματικών γραμμών. Εκτός από την επίδραση

VII), και η οποία επιτρέπει από το περιστροφικό φάσμα να προσδιορισθεί η μοριακή 

ηλεκτρική τετραπολική ροπή, η επίδραση της πυρηνικής επίδρασης οδηγεί στην 

υπέρλεπτη» υφή του φάσματος με την σύζευξη της πυρηνικής αυτοστροφορμής 

πυρήνων, όπως οι Η, 13C, και 19F, με την στροφορμή εκ της μοριακής περιστροφής, η 

οποία προκαλεί διαχωρισμό εις υποστάθμες των περιστροφικών ενεργειακών σταθμών.
ι

Επειδή οι επιδράσεις των πυρήνων προέρχονται και εκ της μαγνητικής διπολικής ροπής 

των, αλλά και εκ της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής των, η λαμβανομένη έκφραση της 

ενεργείας Ευπ εκ των ανωτέρω επιδράσεων, οι οποίες οδηγούν στην υπέρλεπτη υφή 

του φάσματος, είναι ανάλογος προς την αναφερθείσα προηγουμένως έκφραση της 

ενεργείας εκ των αλληλεπιδράσεων υπέρλεπτης υφής δι* άτομα:

όπου θ Ο  είναι η ηλεκτρική τετραπολική ροπή του πυρήνα, q η βαθμίδα του ηλεκτρικού 

πεδίου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και στο κεφάλαιο του πυρηνικού τετραπολικού 

συντονισμού, Μμ η μαγνητική σταθερά υπέρλεπτης σύζευξης πυρηνικής 

αυτοστροφορμής - μοριακής περιστροφής και 0(F,J,l) συνάρτηση των κβαντικών αριθμών 

F, J και I η οποία θα αναφερθεί και σε επόμενο κεφάλαιο.

Μία άλλη επίδραση η οποία διαχωρίζει τις περιστροφικές ενεργειακές στάθμες σε 

δύο υποστάθμες εκάστη είναι η επίδραση μεταξύ της στροφορμής εκ της μοριακής 

περιστροφής ευθυγράμμων πολυατομικών μορίων και της δόνησης κανονικού τρόπου με 

συχνότητα κάμψεως ν. Η διαφορά ενεργείας των δύο υποσταθμών περιστροφικής 

ενεργείας οι οποίες προκύπτουν από την επίδραση είναι

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, η οποία θα εξετασθεί σε επόμενο κεφάλαιο \(Κεφάλαιο

ΕϋΠ = -eqQO(F,J,l) + |  MM[J(J+1) - F(F+1) + (1(1+1)], (74)

(75)
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Δν. ΔΟΝΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

θα εξετασθεί η δόνηση διατομικού μορίου, του οποίου η διαπυρηνική απόσταση 

μεταβάλλεται λόγω της δόνησης, χωρίς όμως να εκτελεί περιστροφή. Επομένως θα έχει 

στροφορμή και περιστροφική ενέργεια ίσες με μηδέν και ο κβαντικός αριθμός της 

στροφορμής θα ισούται επίσης με μηδέν, J=0.

Έχει ήδη αναφερθεί ότι η ηλεκτρονιακή ενέργεια Εηλ και η δυναμική ενέργεια εκ 

της ηλεκτροστατικής άπωσης των πυρήνων αποτελούν την δυναμική ενέργεια διά 

την δόνηση των πυρήνων, V(r), όπου r είναι η διαπυρηνική απόσταση.

Όταν αυτή η δυναμική ενέργεια διά μία ηλεκτρονιακή κατάσταση του μορίου 

παρουσιάζει ελάχιστο (τοπικό ακρότατο) στην εξάρτησή της από την διαπυρηνική 

απόσταση του μορίου, τότε η μοριακή ηλεκτρονιακή κατάσταση είναι ευσταθής 

(σταθερή). Η καμπύλη της μεταβολής αυτής της σύνθετης "δυναμικής" ενεργείας των 

πυρήνων συναρτήσει της διαπυρηνικής απόστασης ονομάζεται καμπύλη δυναμικής 

ενεργείας.

Η εξίσωση, η οποία δίδει τις δονητικές ιδιοσυναρτήσεις και ιδιοτιμές του 

Χαμιλτόνιου τελεστή διά την δόνηση των πυρήνων του διατομικού μορίου είναι η

η οποία μετά τον διαχωρισμό των γωνιακών συντεταγμένων από την ακτινική 

συντεταγμένη, όπως ανεφέρθη προηγουμένως, και με J = 0 λαμβάνει την μορφή

Εάν θεωρήσομε ότι η δύναμη επαναφοράς F του σωματίου μάζας μ εις την θέση 

ισορροπίας του είναι ίση με

[ΚΠ+ν(Γ)1ΨΠ= Ε Ψ Π, (1)

(2)

(3)

όπου χ είναι η απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας και k είναι η σταθερά της 

δυνάμεως, τότε θα έχομε την σχέση
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οπότε δι' ολοκληρώσεως λαμβάνεται

V - ψ .  (5)

,* Αυτή είναι η περίπτωση δόνησης του διατομικού μορίου, η οποία αντιστοιχεί προς 

αρμονική ταλάντωση εις την κατεύθυνση χ. Η διαφορική εξίσωση διά την αρμονική 

ταλάντωση μετά την επενέργεια του τελεστή του Χάμιλτον, η αντίστοιχη της κυματικής 

εξίσωσης του Schroedinger, γίνεται

$ ) ί Μ ¥ ) 8-“  " <6> ;
Οι ακόλουθες ιδιοσυναρτήσεις Su και ιδιοτιμές Ε0 λαμβάνονται από την λύση της 

ανωτέρω εξίσωσης διά τον αρμονικό ταλαντωτή με δονητικό κβαντικό αριθμό υ:

1 j&<2 ί -
su = ( ^ 2Unu)2 Ηα(βχ) θ' 2 , (7)

Eu = ( u + i ) h v ,  (8)

όπου

β2= (γ )ν ΐφ  . (9)

1 »

Η κλασική συχνότητα του αρμονικού ταλαντωτή ισούται με

^ h / i T  <10>’

και Hy είναι το πολυώνυμο του Hermite.

Διά υ « 0,

_  . ι  h u
S0 = Vpn 4 θ 2 , Ε0 = ̂ .  (11)

Διά υ = 1,

ί

i <
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3hv (12)

Διά υ = 2,

1

(-1 + 2β2χ2) β' 2 ,
β?χ2

(13)
Π  4

Η ενέργεια των ετητρεπομένων στάσιμων καταστάσεων είναι ακέραιο πολλαπλάσιο 

της βασικής ποσότητας ενεργείας hv/2, την οποία έχει ο αρμονικός ταλαντωτής στην 

κατάσταση υ=0. Η ενέργεια hv/2 διά υ=0 ονομάζεται ενέργεια του σημείου μηδέν. Η 

απόσταση μεταξύ των διαδοχικών κβαντισμένων ενεργειακών σταθμών είναι σταθερά.

Εάν διά υ=0 ο αρμονικός ταλαντωτής είχε ενέργεια ίση με μηδέν με χ=0, δηλαδή 

ευρισκόταν σε κατάσταση ηρεμίας στην θέση ισορροπίας, τότε ο αρμονικός ταλαντωτής 

θα είχε αβεβαιότητα ίση με μηδέν στην ορμή και στην θέση του παραβιάζοντας έτσι την 

αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg,

Η κβαντομηχανική συνάρτηση της πυκνότητας της πιθανότητας Ψ2 διά τον 

αρμονικό ταλαντωτή, όπως φαίνεται από το κατωτέρω σχήμα, τείνει να έχει μέγιστες 

τιμές πλησίον της κλασικής καμπύλης του αρμονικού ταλαντωτή διά μεγάλες τιμές του 

δονητικού κβαντικού αριθμού υ σε συμφωνία με την αρχή της αντιστοιχίας του Bohr, 

κατά την οποία διά μεγάλες τιμές του κβαντικού αριθμού (διά υ -»  ~ ) τα αποτελέσματα 

της κβαντομηχανικής πρέπει να πλησιάζουν προς τα αποτελέσματα της κλασικής 

φυσικής.

Δ ρ χ Δ χ ^ |. (14)
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Σχήμα  5.4. Καμπύλες δυναμ ικής ενερ γε ία ς , ιδ ιοσυναρτήσ ε ις  και π υκνότη τες  

πιθανότητας διά τον αρμονικό ταλαντωτή.

t
ft·»

I
Ο

Σχήμα 5.5. Ιδιοσυναρτήσεις και ιδ ιο τιμές διά τον αρμονικό ταλαντω τή .
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Διά διατομικό μορίο, το οποίο δονείται σαν αρμονικός ταλαντωτής, ο κανόνας 

επιλογής είναι Δυ=±1. Συνοψίζοντας, η ενέργεια δίδεται από την σχέση

Ευ = (υ +  2 )hv>

η δε συχνότητα από τον τύπο

όπου k είναι η σταθερά δυνάμεως ή κατευθύνουσα δύναμη (π.χ. k«516 Ν rrr1 διά το HCI). 

Επίσης ισχύουν οι σχέσεις διά την δύναμη επαναφοράς ή ελκυσμού (νόμος του Hooke) F, 

την δυναμική ενέργεια V και την σταθερά δυνάμεως.

F = -k(r- re). (15)

V =

k =
d2(r-re) ’

(16)

(17)

όπου re είναι η διαπυρηνική απόσταση εις την κατάσταση ισορροπίας.

Η δυναμική ενέργεια και η δύναμη επαναφοράς αυξάνονται απεριόριστα 

αυξανομένης της απομάκρυνσης από την κατάσταση ισορροπίας, όπως προκύπτει από 

τους ανωτέρω τύπους διά τον αρμονικό ταλαντωτή. Αντιθέτως η ελκτική δύναμη μεταξύ 

των ατόμων του διατομικού μορίου μηδενίζεται, όταν η απόσταση μεταξύ των ατόμων 

γίνει πολύ μεγάλη, οπότε η δυναμική ενέργεια του συστήματος λαμβάνει μία μεγίστη 

τιμή, η οποία διατηρείται σταθερά ανεξαρτήτως της αποστάσεως μεταξύ των ατόμων. 

Οπότε η καμπύλη δυναμικής ενεργείας του μορίου διαφέρει διά μεγάλες αποστάσεις 

μεταξύ των δύο ατόμων από την κλασική καμπύλη δυναμικής ενεργείας του αρμονικού 

ταλαντωτή, η οποία αποτελεί μία παραβολή, έτσι ώστε να ισχύει η σχέση διά r -><*>,

V(r ->oo) -V (re) = De (18)

όπου De είναι η ενέργεια διάστασης (ή διάσπασης ή διαχωρισμού) του μορίου. Διά την 

δυναμική ενέργεια ισχύουν οι σχέσεις
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φ τ β = 0 και (19)

Ρ°>

' όταν η απομάκρυνση των ατόμων ισούται με την απόσταση ισορροπίας re. * \

Αναπτύσσοντας την συνάρτηση δυναμικής ενεργείας V(r) εις μία σειρά Taylor περί 

την απόσταση ισορροπίας re λαμβάνομε

V(r) =V(re) +(r- re) V'(re) +(r- re)2 V"(re)/2 +(r- re)3 V" (re) /2 .3  + . . .  (21) >

Αλλά V(re) = 0, όταν η ενέργεια λαμβάνει την τιμή μηδέν στην θέση του ελαχίστου 

της καμπύλης δυναμικής ενεργείας, οπότε έχομε

V(r) = k(r- re)2/2 +(r- re)3 k*/6 -4-... . (22)

Αντικαθστώντας τους δύο πρώτους όρους της σειράς διά την δυναμική ενέργεια 

V(r) στην διαφορική εξίσωση διά το ακτινικό μέρος S(r) καταστατικών συναρτήσεων 

λαμβάνεται η εξίσωση διά τις τιμές των ενεργειακών σταθμών του αναρμονικού 

ταλαντωτή.

° (υ )= ΐ^  = V (υ + i )  - VΧθ(υ + 1)2 + νye(u + . . .  (23)

Ο κυματαριθμός ν και οι σταθερές αναρμονικότητας χθ, ye προσδιορίζονται και από 

την προσαρμογή προς την σειρά G(u) των πειραματικώς ευρισκομένων τιμών των 

δονητικών ενεργειακών σταθμών.

Σχηματίζομε την διαφορά των διαδοχικών τιμών ενεργειακών σταθμών διά υ και 

υ +1 διά τους τρεις πρώτους όρους της G(u)

ΔΘ(υ + £ ) = Θ(υ +1) - G(u) =ν - νχθ(2υ +  2) +  vye(3u2 + 6υ +  ^ ) .  (24)

Επειδή ως επί το πλείστον

νχθ > 0 και νχθ » vye , (25)

ο διαχωρισμός μεταξύ των ενεργειακών σταθμών μικραίνει, όσο αυξάνει ο κβαντικός 

αριθμός υ της δόνησης.
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Συνήθως χρησιμοποιούνται μόνον οι πρώτοι δύο όροι της σειράς G(u) διά τις τιμές 

ενεργείας των δονητικών σταθμών. Οπότε διά αναρμονικό ταλαντωτή λαμβάνομε

G(U) = R? = (υ + 2^  ' *e(u + 2^  * (26)

Διά υ = 0 λαμβάνεται

*ev
4

(27)

Σχηματίζοντας την διαφορά μεταξύ G(u +1) και G(u) προκύπτει η σχέση

Δ θ(υ  +  | ) =  G(u +1) -  G(u) =[(υ + 1 ) -  (υ + 1 )] ν [(υ  +  § f -  (υ + 1 )2] ή

AG(u +  ^)=v-2XeV(u+1). (28)

Από το διάγραμμα Δ θ(υ  + ^ )-υ , το οποίο είναι γνωστό με τα ονόματα Birge-Sponer, 

προσδιορίζεται διά προέκτασης η μεγίστη τιμή του u (υμ), οπότε προσδιορίζεται και η

Dq=&G(u+5). ’ (29)
0 *

Διά σχηματισμού και της διαφοράς

a 2G(u+ 1) = A G (u+1 ) - A G ( u + (30)

λαμβάνομε δι* αντικαταστάσεως διά τα ΔΘ(υ+3/2) και ΔΘ(υ+1/2)

Δ2Θ(υ+1) = [ ν -  2XqV (υ+1+1)] - [ ν - 2xqV (υ+1)] *  - 2Χρν (31)

Μία από τις χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις διά την δυναμική ενέργεια V(r) διά 

την δόνηση διατομικού μορίου είναι η συνάρτηση, την οποία προετεινε ο Ρ. Μ. Morse το 

1929 και είναι γνωστή και ως δυναιμικό Morse.

Διά r = re λαμβάνεται

k =
dtr-Te)2

= 2$2De , (32)
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-

όπου VM είναι η συνάρτηση Morse, •

Vm - oJ W » - » 1]2 . ί . (33)

όπου

β = ω ^ 2-
j .

. - ■ 0  

’ (34)

j
1

ω = φ 2- και (35) ι

De = y + D 0 . (36)

Εις την τελευταία σχέση De είναι η κλασική ενέργεια διάσπασης (ή διάστασης

διαχωρισμού) του μορίου, hv/2 είναι η ενέργεια του σημείου μηδέν και D0 η 

φασματοσκοπική ενέργεια διάσπασης. Εις την θέση r=re .έχουμε τις εξής σχέσεις διά την

συνάρτηση Morse και τις παραγώγους της ως προς r:”

VM(re) = 0 ,. (37)

νΥ/ΐΟβ) = 0 (38)

V"M(re) = 2p2De (39)

ν " Μ (Γθ )  = -6β3θθ (40)
*

VlvM(re) -  14β2Οθ ' (41) ■·
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Σχήμα 5.6. Καμπύλες δυναμικής ενεργείας  αναρμονικού ταλαντωτή δ ιό  το μόριο του  

υδρογόνου μ ε  δυνητικές ενεργειακές στάθμες.

Η σταθερά αναρμονικότητας Xq προσδιορίζεται με χρήση της παραμέτρου β του 

δυναμικού Morse

Xe88
fiB2 
2μω ‘

(42)

Διά τα μόρια τα οποία δονούνται ως αναρμονικοί ταλαντωτές παρατηρούνται 

εκτός από τις μεταβάσεις με Δυ = ±1 και μεταβάσεις με

Δυ » ±2, ± 3 , . . . (43)

Εις περίπτωση αντικατάστασης ατόμου εις το μόριο από ισότοπο του ίδιου 

ατόμου επέρχεται μεταβολή και εις το δονητικό και εις το περιστροφικό φάσμα. Π.χ. εις 

ένα διατομικό μόριο η ισοτοπική αντικατάσταση ατόμου επιφέρει μεταβολή εις την 

ανηγμένη μάζα του μορίου με συνέπεια την μεταβολή της συχνότητας δόνησης και της 

ροπής αδρανείας του μορίου. Επέρχεται κατά συνέπεια μετατόπιση και εις το δονητικό 

και εις το περιστροφικό φάσμα του μορίου. Από τη σχέση μεταξύ της συχνότητας και
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της ανηγμένης μάζας προκύπτει ότι η συχνότητα δόνησης του διατομικού μορίου μετά 

την ισοτοπική αντικατάσταση προσδιορίζεται από τη σχέση

όπου οι τονισμένες ποσότητες ανήκουν εις το μόριο μετά την ισοτοπική αντικατάσταση.

Ε \ ΔΟΝΗΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ
ι ·

Διά δονητική περιστροφική μεταβολή η ενέργεια μετάβασης διά αρμονική 

ταλάντωση και περιστροφή χωρίς κάμψη είναι :

ΔΕυ;, = EuVr " Eu”J" = (υ’ - u")hv0 +  Bh[J’[(J’+1) - J"(J"+1)J. (1)

* i <
Με φασματόμετρο αναλυτικής ικανότητας παρατηρούνται ομάδες γραμμών, οι 

οποίες ονομάζονται κλάδοι. Ο κλάδος Ρ αντιστοιχεί σε Δϋ=-1 και ο R σε Δϋ=+1. Όταν 

Δϋ=0 επιτρέπεται, εμφανίζεται και ο κλάδος Q.

Ο πληθυσμός μιάς κατάστασης καθορίζει την ένταση μιάς φασματικής γραμμής και 

διά ισορροπία ο πληθυσμός δίδεται από τον νόμο κατανομής Boltzmann:

. ®L
nj Qjd kT 
N = ei

Σβ|θ" ^
(2)

όπου n{ είναι ο πληθυσμός, ο οποίος αντιστοιχεί στην ενεργειακή στάθμη ε) και gj είναι ο 

εκφυλισμός ή πολλαπλότητα της στάθμης. Διά περιστροφή ο εκφυλισμός της 

κατάστασης με κβαντικό αριθμό περιστροφής J ισούται με

0j = 2J+1 (3)

και η ενέργεια ισούται με

ε) = E j = BhJ(J-M). (4)

Δέον να σημειωθεί ότι εις τα ομοιοπυρηνικά διατομικά μόρια η επίδραση της 

πυρηνικής αυτοστροφορμής μεταβάλλει την κατανομή των πληθυσμών των
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περιστροφικών ενεργειακών σταθμών. Επίσης να σημειωθεί ότι τα ομοιοπυρηνικά 

διατομικά μόρια δεν παρουσιάζουν ούτε καθαρά περιστροφικό φάσμα (φάσμα 

μικροκυμάτων) ούτε δονητικό περιστροφικό φάσμα (φάσμα υπέρυθρο, IR). Πάντως 

παρουσιάζουν ηλεκτρονικά και φάσματα Ράμαν, όπως αναφέρεται περαιτέρω.

Σχήμα 5.7. Σ χετικός πληθυσμός περιστροφικών σταθμών δ ιά  τη ν  θεμελιώ δη δονητική  

στάθμη (υ=0) του CO στους 300 Κ.

'Οταν ληφθεί υπ* όψη ότι η δόνηση του διατομικού μορίου είναι αναρμονική και 

ότι η περιστροφή του εκτελείται, καθ' όν χρόνο το μόριο δονείται πολλές φορές προτού 

ολοκληρωθεί μία περιστροφή του μορίου, πρέπει να γίνει και ανάλογη τροποποίηση 

στην έκφραση διά τις τιμές των ενεργειακών σταθμών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

περιστροφή με δόνηση.

= (υ+^)ν - X e v iu + lf+ M j+ l)· (5)

Στην παραπάνω εξίσωση η περιστροφική παράμετρος Βυ εξαρτάται από την 

δονητική κατάσταση λόγω του ότι έχει ληφθεί μία μέση τιμή της παραμέτρου ως προς 

τις μεταβολές του τετραγώνου του αντιστρόφου της διαπυρηνικής απόστασης κατά την 

διάρκεια των δονήσεων, οι οποίες εκτελούνται ταχύτερα από την περιστροφή. Π.χ. η 

κλασικά προσδιοριζόμενη περίοδος για δόνηση είναι 10'14 s, ενώ η αντίστοιχη περίοδος 

περιστροφής του μορίου είναι 10*12 s. Η μεταβολή της περιστροφικής παραμέτρου με 

την δονητική κατάσταση δίδεται από την σχέση
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*

8π2μο<  r2 >
(6)

Εκ του κβαντομηχανικού υπολογισμού προκύπτει η σχέση

Βυ= ®θ" αθ(υ + · · · »

όπου Βθ είναι η περιστροφική παράμετρος στην κατάσταση ισορροπίας, r = re, και αθ 

είναι η σταθερά σύζευξης δόνησης περιστροφής. Η σταθερά αθ εξαρτάται από το σχήμα 

της καμπύλης δυναμικής ενεργείας διά την δόνηση.

Μία άλλη βελτίωση, η οποία γίνεται διά τις περιστροφικές δονητικές ενεργειακές 

στάθμες, αφορά την επίδραση της φυγόκεντρης δύναμης επί της διαπυρηνικής 

απόστασης. Η φυγόκεντρος δύναμη τείνει να αυξήσει την διαπυρηνική απόσταση σε 

αντίθεση προς την δύναμη επαναφοράς, η οποία τείνει να μειώσει εις την τιμή, την οποία 

έχει στην κατάσταση ισορροπίας. Η νέα έκφραση διά την ενέργεια μιας δονητικής 

περιστροφικής στάθμης είναι

όπου Dy είναι η παράμετρος της φυγόκεντρης παραμόρφωσης, η οποία εξαρτάται από 

τον κβαντικό αριθμό της δονητικής κατάστασης. Η παράμετρος Du είναι περίπου 10.000 

φορές και περισσότερο μικρότερη της παραμέτρου By, ισχύει δε και δΓ αυτή μία σχέση 

ανάλογη εκείνης, η οποία ισχύει διά την παράμετρο By

όπου D είναι η τιμή της Dy εις την διαπυρηνική απόσταση ισορροπίας γθ και βθ είναι μία 

μικρή σταθερά.

Ο κυματαριθμός ν της μετάβασης u\J' <- υ",J** μεταξύ των δονητικών 

περιστροφικών καταστάσεων J'u' και J"u” δίδεται στην παρακάτω σχέση, όπου έχομε 

παραλείψει την επίδραση της φυγόκεντρης δύναμης

= (υ+1)ν - χθν(υ+1)2+  Μ ϋ + 1 )  - D / (J + 1 )2 . (8)

Du= 0-βθ(υ + i ) + . . . Ο)

ν= G(u') - G(u") +  By· J'(J'+1) - BU..J"(J"+1), (10)
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όπου Βυ· και By-  είναι οι περιστροφικές παράμετροι διά την υψηλότερη και την 

χαμηλότερη δονητική κατάσταση. Προκύπτει πάντοτε μία ομάδα γραμμών διά τον 

κανόνα επιλογής Δϋ= ±1, η οποία ονομάζεται κλάδος R και μία ομάδα γραμμών, η οποία 

αντιστοιχεί στον κανόνα επιλογής Δϋ=-1 και ονομάζεται κλάδος Ρ. Θέτοντας

νο= G(u') - G(u") (11)

διά τον κυματικό αριθμό της δονητικής μετάβασης λαμβάνομε

ν= vo+By> J'(J'+1) - BU»J"(J"+1). (12)

Λαμβάνομε τον κυματαριθμό του κλάδου R θέτοντας

Δϋ= J' - ϋ"=+1 (13)

vr = νο +  Bu(J"+1)(J"+2) -  BUJ"(J"+1)

=νο +  2Β0<+ (3By<- BJJ" +  (By·- (14)

=V0 +  (By· +  By.)(J"+1) +  (Byr B y)(J"+1)2  (15)

όπου J" = 0, 1 , 2 , . .  .

Ομοίως λαμβάνομε τον κυματαριθμό του κλάδου Ρ θέτοντας

Δϋ= J'-J"= -1 (16)

VP = VQ +  By<J"-1)J"- ByJ"(J"+1)

= v0 - ( B u- + B u.)J"+(By^By.)J"2 (17)

όπου J” = 1 , 2 , . . .

Διά διατομικά μόρια, τα οποία διαθέτουν συνισταμένη στροφορμή όλων των 

ηλεκτρονίων μεγαλύτερη του μηδενός την θεμελιώδη των κατάσταση (π.χ. όπως το ΝΟ) 

εμφανίζεται και ομάδα γραμμών, η οποία αποκαλείται κλάδος Q και αντιστοιχεί σε

Δϋ = J' - JH= 0.
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Ο αντίστοιχος κυματαριθμός διά μετάβαση, η οποία αντιστοιχεί σε γραμμή του κλάδου 

Q είναι

(18)

Οι διαδοχικές γραμμές των κλάδων Ρ και R έχουν απόσταση ίση με 2Β, όταν δεν 

υπάρχει καμμία αλληλεπίδραση μεταξύ της δόνησης και της περιστροφής, οπότε οι 

περιστροφικές παράμετροι των δύο δονητικών καταστάσεων ν’ και ν" είναι ίσες

By· = Bg" = Β. *;

Τότε οι κυματαριθμοί των γραμμών Ρ και R γίνονται

vr = v0 + 2B(J”+1) (19)

με J" a 0, 1, 2 , . . .  και

νρ = νο - 2BJ” (20)

με J" s 1, 2 , . . .

Οι δύο ανωτέρω εξισώσεις διά τον κυματαριθμό των φασματικών γραμμών με τις 

περιστροφικές παραμέτρους Bg· και Bg·· ίσες δύνανται να συγχωνευθούν εις μία εξίσωση

ν±= vo±2B(J+1) (21)

όπου ο κβαντικός αριθμός της περιστροφής παίρνει όλες τις επιτρεπόμενες ακέραιες 

τιμές 0, 1, 2, 3. . . . Ετσι εκτός της απλουστεύσεως λόγω της συγχωνεύσεως των 

εξισώσεων προκύπτει και το άλλο πλεονέκτημα της ενιαίας απόδοσης τιμών χωρίς 

περιορισμό στον J διά τις περιστροφικές στάθμες και των δύο δονητικών καταστάσεων. 

Ο J εις την ανωτέρω εξίσωση αντιστοιχεί στον περιστροφικό κβαντικό αριθμό της 

χαμηλότερης δονητικής στάθμης, J«J". Διά του + λαμβάνεται ο κλάδος με Δϋ=+1, ο R 

κλάδος, και διά του - προκύπτει ο κλάδος με AJ=-1, ο Ρ κλάδος. Εάν υπάρχει και

v q = v0 +  B gJ"(J"+1)- BgJH(J”+ 1 )

= v0 + (B g - B g W + 1 )

= v0 +  (By·- BU)J"+ ( i v  B^J"2
I»

όπου J” = 0 , 1 , 2 , . . .
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κλάδος Q, εις την περίπτωση κατά την οποία οι περιστροφικές σταθερές By. και By·· είναι 

ίσες, μπορούν οι εξισώσεις και των τριών κλάδων να συγχωνευθούν εις μια;

ν± = ν0 ± 2BJ, (22)

διά J= 0, 1, 2, 3. . .

Οπότε διά J=0 λαμβάνεται ο κλάδος Q (Δϋ=0) και διά J>0 προκύπτουν οι κλάδοι Ρ 

(Δϋ=-1) και R (Δϋ=+1), όπως προηγουμένως. Ο J εις την ανωτέρω εξίσωση αντιστοιχεί 

στον περιστροφικό κβαντικό αριθμό της υψηλότερης δονητικής στάθμης, J=J\

Ο κλάδος Q διά By«=By.< συγχωνεύεται σε μία και μόνη γραμμή με κυματαριθμό νο- 

Απλή θεώρηση όμως της εξίσωσης διά τον κυματαριθμό του κλάδου Q, v q  δείχνει ότι η 

προσέγγιση αυτή δεν είναι ακριβής, διότι λόγω της διαφοράς των By. και By·· προκύπτει 

από την εξίσωση μία ομάδα γραμμών διά J">1. Όμως η απόσταση μεταξύ των γραμμών 

είναι συνάρτηση της διαφοράς By- και By.· , η οποία είναι αρνητική. Έτσι η απόσταση 

μεταξύ των γραμμών ελαττώνεται αυξανόμενου του J", όπως προκύπτει από την εξίσωση 

διά τον κυματαριθμό v q . Πράγματι, εάν θέσουμε

ΔΒ = By. - By-.= -αθ(ν'-ν") < 0, (23)

λαμβάνομε από την εξίσωση διά τον κυματαριθμό v q  διά διαδοχικές ακέραιες τιμές του 

J

J"=0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6

V Q = V (> νο+ 2Δ Β , νο+ 5Δ Β , ν ο + 10Δ Β , ν ο + 17Δ Β , ν ο + 26Δ Β , νο+ 37Δ Β

Av= v q (J"+1)-v q (Jm)=2AB, 3Δ Β , 5Δ Β , 7 Δ Β , 9Δ Β , 1 1ΔΒ

Δ2ν=Δν(ϋ"+1 )-Δν(ϋ")= 1ΔΒ, 2ΔΒ, 2ΔΒ, 2ΔΒ, 2ΔΒ

Με Δν παρίστανται ανωτέρω οι διαφορές μεταξύ των διαδοχικών κυματαριθμών και 

με Δ2ν παρίστανται οι διαφορές μεταξύ των διαδοχικών τιμών του Δν, αντιστοίχως. Από 

τα ανωτέρω λοιπόν προκύπτει ότι, επειδή η διαφορά μεταξύ By· και By·· είναι αρνητική 

και επειδή By.«By..( οι γραμμές του κλάδου Q εμφανίζονται πλησίον του κυματαριθμού ν 

)θ σαν μια έντονη στενή γραμμή ελάχιστα μικροτέρας συχνότητας.
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Όπως φαίνεται από την μορφή των συναρτήσεων vr και νρ (και v(m)) από την 

εγγύτητα των By· και By··, οι φασματικές γραμμές του κλάδου Ρ(Δϋ=-1) έχουν

κυματαριθμό μικρότερο του κυματαριθμού της αρχής της ταινίας (όπου ευρίσκεται ο 

κλάδος Q, όταν εμφανίζεται), νη ενώ οι φασματικές γραμμές του κλάδου R (Δϋ=+1) 

' έχουν κυματαριθμό μεγαλύτερο του κυματαριθμού της αρχής της ταινία^. Όμως οι 

αποστάσεις μεταξύ των γραμμών του κλάδου Ρ αυξάνονται ολίγο, ενώ του κλάδου R 

ελαττώνονται ολίγο. Διά του σχηματισμού των διαφορών μεταξύ των κυματαριθμών 

διαδοχικών1 γραμμών Δν καθώς και των διαφορών Δ2ν δύνανται να προσδιορισθούν οι 
τιμές των παραμέτρων By·, By··, Be και αβ. Διά το HCI οι περιστροφικές παράμετροι είναι

της τάξης των 10 cm-1 και το ae ισούτα’ι με 0,303 cm“1.

Όταν οι περιστροφικές παράμετροι By. και By·· διαφέρουν, τότε ο κυμάταριθμός 

διά την σειρά των περιστροφικών γραμμών παρίσταται με τον ακόλουθο τύπο

ν= v(m) = νο = +(By.+By..)m + (By.-By..)m2, f '(24)

όπου η παράμετρος m δίδει τις γραμμές του κλάδου R διά

Η γραμμή την οποία παριστάνει η συνάρτηση του κυματαριθμού ν με ανεξάρτητη 

μεταβλητή την παράμετρο m είναι παραβολή και ονομάζεται παραβολή του Fortrat.

m - J M+ 1 = 1 , 2 , 3 , . . . (25)

και τις γραμμές του κλάδου Ρ διά

m = -J" = -1, -2, - 3 , . . . (26)

1 ·
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Σχήμα  5.8. Δ ονητικές περιστροφικές ενεργειακές στάθμες, μεταβάσεις κα ι αντίσ το ιχες  

φασματικές γραμμές τω ν κλάδων Ρ και R  (α) μ ε  και (β) χωρίς αλληλεπίδραση 

δόνησης - περιστροφής.

’Οταν δεν υπάρχει κλάδος Qt υπάρχει ένα κενό μεταξύ των κλάδων Ρ και R με 

απούσα την γραμμή, η οποία αντιστοιχεί στην τιμή m=0. Εάν παρασταθεί γραφικώς η 

μεταβολή του κυματαριθμού ν συναρτήσει της παραμέτρου m, σχηματίζεται μία 

παραβολή, η οποία ονομάζεται παραβολή του Fortrat.

Διά την περιστροφή των πολυατομικών μορίων ό,τι ισχύει διά τις περιστροφικές 

ενεργειακές στάθμες των διατομικών μορίων ισχύει και διά τα ευθύγραμμα πολυατομικά 

μόρια, διότι και αυτά έχουν μία τιμή διά την ροπή αδρανείας των. Αλλά τα ευθύγραμμα 

μόρια και οι ευθύγραμμες ρίζες, όπως τα CO2, HCN, ΒΟ2, C3, NCN, παρουσιάζουν 

Φασματικές ταινίες παράλληλες και κάθετες. Παράλληλες ταινίες εμφανίζονται, όταν η
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ροπή μετάβασης είναι στην διεύθυνση του μοριακού άξονα (παράλληλος), ενώ οι κάθετες 

ταινίες εμφανίζονται, όταν η ροπή μετάβασης είναι κάθετος προς τον μοριακό άξονα. 

Στις παράλληλες ταινίες εμφανίζονται μόνο οι κλάδοι R (Δϋ=+1) και Ρ (Δϋ=-1), ενώ στις 

κάθετες ταινίες εμφανίζονται και οι κλάδοι R, Ρ και ο κλάδος Q (Δϋ=0).

\ \

Σχήμα 5.9. Οι κλάδοι Ρ και R του περιστροφικού - δονητικού φάσματος του HBr.

Ομοίως μία τιμή ροπής αδρανείας έχουν και τα μόρια, όπως το CH4 και SiiH4 τα 

οποία χαρακτηρίζονται ως σφαιρικοί στρόβοι · αυτή η μία τιμή της ροπής αδρανείας 

βεβαίως διαφέρει από εκείνη των διατομικών μορίων. Όμως οι τιμές ενεργείας των 

περιστροφικών καταστάσεων των σφαιρικών στρόβων προκύπτουν από τον ίδιο τύπο με 

εκείνο των διατομικών μορίων. Διά τα μόρια τα οποία χαρακτηρίζονται ως 

πεπλατυσμένοι ή διαμήκεις συμμετρικοί στρόβοι υπάρχουν δύο διαφορετικές τιμές 

ροπής αδρανείας, εφ' όσον μόνο οι δύο από τις τρείς κύριες ροπές αδρανείας είναι ίσες.

Η κινητική ενέργεια περιστροφής δι* ένα μη ευθύγραμμο μόριο, το οποίο 

περιστρέφεται ως συμμετρικός στρόβος κατά την κλασική μηχανική, ισούται με
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(27)

όπου Lα και Θα είναι οι συνιστώσες της στροφορμής και της ροπής αδρανείας εις τον 

άξονα α του μορίου, ο οποίος είναι κάθετος προς τους άξονες β και γ των δύο ίσων 

ροπών αδρανείας, Θρ και Θγ. Διά να παραγάγομε την κβαντομηχανική μορφή της 

περιστροφικής ενέργειας του μορίου, πρέπει να αντικαταστήσομε την κλασική 

στροφορμή L εκ της περιστροφής του μορίου και τη συνιστώσα της προς τον μοριακό 

άξονα με τις ιδιοτιμές των κβαντομηχανικών μορφών τους, tft/j(J+1) και tiK.

Διά Θα <Θρ=Θγ ο συμμετρικός στρόβος είναι επιμήκης (ελλειψοειδής), ενώ διά Θα 

<Θρ=Θγ είναι πεπλατυσμένος. Οι τιμές των ενεργειακών σταθμών διά τον συμμετρικό 

στρόβο δίδονται από τον τύπο:

0  κβαντικός αριθμός Κ, αφορά την προβολή της ολικής στροφορμής J εκ της 

περιστροφής του μορίου επάνω στον άξονα του μορίου, εν αντιθέσει προς τον κβαντικό 

αριθμό M j, που αφορά την προβολή της μοριακής στροφορμής σε άξονα εκτός του 

μορίου (π.χ., προς το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο Β). Το αντίθετο πρόσημο στις τιμές του 

Κ συμβολίζει περιστροφή του μορίου κατ' αντίθετο φορά, η οποία όμως δεν επηρεάζει 

την περιστροφική ενέργεια του μορίου.

Αν ληφθεί υπόψη και η εξάρτηση της ροπής αδρανείας και επομένως και της 

περιστροφικής σταθεράς από την δονητική κατάσταση, η εξίσωση διά την περιστροφική 

ενέργεια του μορίου συμμετρικού στρόβου Ejk λαμβάνει τη μορφή

=  E j k  =  J ( J + 1 ) t ?  2 0 β  +  *  2 θ ρ ) ( ί,Κ )2 ’ (28)

όπου

J=0, 1, 2, . . .  και

|K|<J. (29)

Επερ — Ejk = hByJ(J+1) +  h(Ay-By)K^ (30)

όπου η περιστροφική παράμετρος Αν δίνεται από τις σχέσεις



m

(31)

: A h
“ c “ 8n2c0a *

(32)

Η παράλληλος ταινία σε συμμετρικό στρόβο εμφανίζεται σε τρεις κλάδρυς, όταν η 

ροπή μετάβασης (ή η μεταβολή της ηλεκτρικής διπολικής ροπής διά δόνηση) είναι στην 

διεύθυνση του άξονα κβάντισης του Κ, με κανόνες επιλογής

Όταν η ροπή μετάβασης είναι κάθετος προς τον άξονα κβάντισης του Κ, 

εμφανίζεται η κάθετος ταινία σε έξι κλάδους διά

Κάθε μία ενεργειακή στάθμη του συμμετρικού στρόβου είναι διπλά εκφύλισμένη 

διά Κ*0, λόγω των διπλών μη μηδενικών τιμών του Κ (±1, ±2, κ.ο.κ.) διά κάθε τιμή του J. 

Ετσι ο εκφυλισμός ή η πολλαπλότητα ή το στατικό βάρος διά κάθε τιμή J είναι 2(2J+1) 

δΓ ένα μόριο συμμετρικό στρόβο, εν αντιθέσει προς τον εκφυλισμό (2J+1)2 δι* ένα μόριο 

σφαιρικό στρόβο. Ο συνολικός εκφυλισμός διά τον σφαιρικό στρόβο προκύπτει από το 

γινόμενο του αριθμού των (2J+1) καταστάσεων με διαφορετικό Κ λόγω των 

διαφορετικών προβολών του J σε ένα σταθερό μοριακό άξονα (τον κύριο άξονα) επί τον 

αριθμό των (2J+1) καταστάσεων M j λόγω διαφορετικών προβολών του J σε ένα 

εξωτερικό άξονα σταθερό στο χώρο (π.χ. στην κατεύθυνση ενός εξωτερικού ηλεκτρικού 

ή ενός μαγνητικού πέδιου), εν αντιθέσει προς τον μοριακό άξονα, ο οποίος είναι 

στερεωμένος μόνον ως προς το μόριο. Διά Κ=0 ο εκφυλισμός γίνεται 2J+1 όπως είναι 

και στην περίπτωση των ευθυγράμμων μορίων, τα οποία περιστρέφονται περί άξονα 

κάθετο προς τον μοριακό άξονα (όθεν η προβολή της μοριακής στροφορμής στον 

μοριακό άξονα, η οποία ισούται με Kt?, είναι μηδέν* επομένως Κ=0 διά τα ευθύγραμμα 

μόρια και ο εκφυλισμός εκ της περιστροφής του μορίου γίνεται 2J+1).

Δέον να σημειωθεί ότι ο όρος με το Κ2 στην εξίσωση διά την ενέργεια E j k  είναι 

θετικός διά επιμήκη συμμετρικό στρόβο (prolate symmetric top) λόγω του ότι Θα<Θβ και 

αρνητικός διά ένα πεπλατυσμένο (oblate) συμμετρικό στρόβο λόγω του ότι Θα>Θβ· Ως εκ 

τούτου η τιμή της ενεργείας των ενεργειακών σταθμών με την ίδια τιμή του J (αλλά με 

διαφορετική τιμή του Κ) αυξάνεται αυξανομένης της τιμής του Κ λόγω του

ΔΚ=0 (Κ*0) και Δϋ=0, ±1. (33)

ΔΚ= ±1 με Δϋ=0, ±1. (34)
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προστιθεμένου θετικού όρου με το Κ2 διά ένα επιμήκη συμμετρικό στρόβο, ενώ 
αντιθέτως ελαττώνεται η τιμή ενεργείας των σταθμών με το ίδιο J  (αλλά διαφορετικό Κ) 
αυξανόμενης της τιμής του Κ λόγω του αλγεβρικά προστιθέμενου αρνητικού όρου με το 
Κ2 διά ένα πεπλατυσμένο συμμετρικό στρόβο.

Διά ασύμμετρο στρόβο δεν εναλλάσεται (μετατίθεται) πλέον ο Χαμιλτόνιος 
τελεστής Η με το τετράγωνο του τελεστή της ολικής στροφορμής J 2 και την προβολή 
του σε άξονα εκτός του μορίου. Γενικά πλέον δεν υπάρχει απλός τύπος διά την ενέργεια 
συναρτήσει των J  και Κ.

Εις την περίπτωση που εις το προκύπτον δονητικό-περιστροφίκό φάσμα δεν 
αναλύεται η περιστροφική δομή μιάς ταινίας, από τις μέγιστες τιμές των μη 
αναλυόμενων κλάδων Ρ και R δυνατοί να προσδιορισθεΐ προσεγγισπκά η περιστροφική 
σταθερά Β κάνοντας χρήση της τιμής του J  εις το μέγιστο των κλάδων, ϋμ, η οποία 

προσδιορίσθη παραπάνω. Η διαφορά συχνότητας μεταξύ των κλάδων R και Ρ διά τον 
άκαμπτο περιστροφέα είναι

vr - νρ = vq +  2Β +  2BJ - (νρ - 2BJ)

Δι* αντικαταστάσεως του J  με την τιμή ϋμ εις το μέγιστο της έντασης της 

ακτινοβολίας όπως προσδιορίσθηκε π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς , λαμάνεται από την ανωτέρω σχέση.

= 2Β +  4BJ

= 2Β (1+ 2J) (35) *

06)

(37)

Το σχήμα του εξωφύλλου έχει ληψθεί αυτούσιο από άρθρο εις το περιοδικό 
χημικής επιμορφώσεως (Carl W. David, Journal of Chemical Education 66,665 (19Θ9)). To 

σχήμα δείχνει δονητικές περιστροφικές μεταβάσεις και μία καθαρώς περιστροφική



203ΒΩΒΘΜΜΔ ΦΑΣΜΑ ΤΟΖΚΟΠΙΑΣ.

μετάβαση εις ένα ετεροατομικό διατομικό μόριο. Εις αυτό υπάρχουν εκ (μάλλον 

τυπογραφικής) παραδρομής μερικές ανακρίβειες. Ποίες;

Η δόνηση πολυατομικού μορίου στην γενική περίπτωση είναι μία πολύπλοκη 

κίνηση του μορίου, η οποία όμως αποδεικνύεται ότι δύναται να εκφρασθεί δΓ απλών 

' κινήσεων, οι οποίες αποκαλούνται κανονικοί τρόποι δονήσεως. Ο αριθμός των κανονικών 

τρόπων δονήσεως ισούται με τον αριθμό των βαθμών ελευθερίας ή αριθμό ανεξαρτήτων 

συντεταγμένων (κανονικών συντεταγμένων διά την δόνηση) του μορίου, ήτοι των 

συντεταγμένων των απαιτουμένων διά τον καθορισμό της θέσης του μορίου. Π.χ., διά 

μόριο αποτελούμενο εκ Ν ατόμων, ο αριθμός αυτών των συντεταγμένων είναι 3Ν.

Από την ερμηνεία της αρχής της ισοκατανομής της ενεργείας προκύπτει ότι εκ των 

3Ν βαθμών ελευθερίας δυνάμεθα να αποδώσομε τρεις διά την μεταφορική κίνηση του 

μορίου. Εκ των απομενόντων 3Ν-3 εσωτερικών βαθμών ελευθερίας οι 2 δι* ευθύγραμμο 

μόριο, ή οι 3 διά μη ευθύγραμμο μόριο, αποδίδονται εις την περιστροφή του μορίου. 

Επομένως διά την δόνηση ευθυγράμμου μορίου αντιστοιχούν 3Ν-5 βαθμοί ελευθερίας 

και κανονικοί τρόποι δονήσεως, ενώ διά μη ευθύγραμμο μόριο αντιστοιχούν 3Ν-6 βαθμοί 

ελευθερίας και κανονικοί τρόποι δονήσεως, με τους οποίους μπορεί να εκφρασθεί 

οιαδήποτε κίνηση δόνησης του μορίου.

Εις έκαστο κανονικό τρόπο δονήσεως αντιστοιχεί μία συχνότητα δόνησης 

χαρακτηριστική διά τον τρόπο δονήσεως. Εάν δύο ή περισσότεροι τρόποι δονήσεως 

έχουν την ιδία συχνότητα, τότε αποκαλούνται εκφυλισμένοι τρόποι δονήσεως. Διά το 

ευθύγραμμο τριατομικό μόριο C02 υπάρχουν 3χ3-5=4 κανονικοί τρόποι δόνησης. Οι δύο 

εξ αυτών αφορούν συμμετρική και ασύμμετρο δόνηση τάσεως. Οι απομένοντες δύο 

κανονικοί τρόποι αντιστοιχούν σε δονήσεις κάμψεως, οι οποίες όμως εκτελούνται σε 

επίπεδα κάθετα προς άλληλα κατά τρόπο ταυτόσημο και ως εκ τούτου οι κανονικοί 

τρόποι δονήσεως κάμψεως (και οι δονήσεις) αποκαλούνται εκφυλισμένοι.

Διά της τροποποιήσεως του δυναμικού εις τον Χαμιλτόνιο τελεστή, ώστε να έχει 

μορφή τετραγώνου (δηλ. να έχει όρους υψωμένους εις το τετράγωνο), δύναται να 

αναλυθεί η κβαντομηχανική καταστατική εξίσωση εις τόσες εξισώσεις, όσοι είναι και οι 

κανονικοί τρόποι δονήσεως. Λαμβάνομε τότε δι* εκάστη εξίσωση την αντίστοιχο ιδιοτιμή 

του Χαμιλτονίου τελεστή ως συνάρτηση της χαρακτηριστικής συχνότητας του 

κανονικού τρόπου δόνησης και του αντιστοίχου κβαντικού δονητικού αριθμού. Ετσι η 

συνολική ενέργεια δονήσεως του μορίου ισούται με
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Ευ = Σ(υί + h  hVi, (38)
i=1 *

όπου η είναι ο αριθμός των κανονικών τρόπων δονήσεως.

Εις την περίπτωση του C02 και συχνά δι' άλλα μόρια οι συχνότητες τάσεως είναι 

μεγαλύτερες των συχνοτήτων κάμψεως. Επίσης δέον να σημειωθεί ότι η συμμετρική 

δόνηση τάσεως λόγω της συνεχούς συμμετρίας του μορίου κατά την δόνηση δεν 

δημιουργεί ηλεκτρική διπολική ροπή. Επειδή δε και το μόριο C02 εις την κατάσταση 

ισορροπίας λόγω της συμμετρίας του δεν διαθέτει μόνιμη ηλεκτρική διπολική ροπή, το 

μόριο C02 δεν παρουσιάζει ούτε δονητικό ούτε περιστροφικό φάσμα. Είναι λοιπόν 

ανενεργός η συμμετρική δόνηση τάσεως του C02 εις την υπέρυθρο περιοχή του 

φάσματος. Γενικώς η συμμετρία ενός μορίου όχι μόνον θέτει περιορισμό εις το είδος 

των επιτρεπόμενων κανονικών τρόπων δονήσεως, αλλά και εις άλλες περιπτώσεις 

καθορίζει την μορφή των κανόνων επιλογής διά τις επιτρεπόμενες μεταβάσεις. Επειδή δε 

η συμμετρία των μορίων αποτελεί τμήμα ξεχωριστών μαθημάτων δεν έχει γίνει αναφορά 

εις αυτήν και εις τις εφαρμογές της εις την φασματοσκοπία εις αυτό το βιβλίο.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι οι κανόνες επιλογής εκ της συμμετρίας 

επιβάλλουν ένας κανονικός τρόπος δονήσεως να είναι ενεργός εις το υπέρυθρο τμήμα 

του φάσματος, μόνον εάν μεταβάλλεται η ηλεκτρική διπολική ροπή του μορίου κατά την 

κίνηση. Ομοίως επιβάλλουν ένας κανονικός τρόπος δονήσεως να είναι ενεργός εις το 

φάσμα Raman, μόνον εάν μεταβάλλεται η πολωσιμότητα του μορίου. Επίσης διά ένα 

μόριο το οποίο έχει κέντρο συμμετρίας (κεντροσυμμετρικό μόριο) ένας κανονικός 

τρόπος δόνησης δεν δύναται να είναι και ενεργός εις το φάσμα Raman και ενεργός εις το 

υπέρυθρο φάσμα, αλλά δύναται να είναι είτε ενεργός εις το υπέρυθρο φάσμα μόνον, 

είτε ενεργός εις το φάσμα Raman μόνον ή να είναι ανενεργός και στα δύο φάσματα. 

Τούτο αποτελεί τον κανόνα του αμοιβαίου αποκλεισμού. Όλα τα μικρά πολυατομικά 

μόρια (π.χ. Η2Ο, BF3, C02 , CH4 , ΝΗ3) είναι ενεργά είτε στο υπέρυθρο φάσμα είτε στο 

φάσμα Raman είτε και στα δύο. Μόρια τα οποία έχουν ανενεργούς κανονικούς τρόπους 

δονήσεως περιλαμβάνουν το αιθ(υλ)ένιο, CH2=CH2, το βενζόλιο, CeHe, και ανόργανα 

σύμπλοκα όπως το [PtCU]'2. Από τους 3x6-6=12 κανονικούς τρόπους δονήσεως του 

αιθυλένιο, οι έξι είναι ενεργοί στο φάσμα Raman, πέντε είναι ενεργοί στο υπέρυθρο 

φάσμα και ένας είναι ανενεργός. Οπότε δεν παρατηρείται αυτός ο τρόπος ούτε στο 

φάσμα Raman ούτε στο υπέρυθρο φάσμα. Το βενζόλιο έχει 6x6-6=30 κανονικούς 

τρόπους δονήσεως. Εξ αυτών οι οκτώ είναι πλήρως ανενεργοί.
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Δέον επίσης να σημειωθεί ότι όταν ένα μόριο είναι συμμετρικό ως προς άξονα, 

τούτο δεν συνεπάγεται ότι έχει και ανενεργό κανονικό τρόπο (ή τρόπους) δονήσεως. 

Π.χ. το σύμπλοκο ιόν [PtCl2Br2]'2 πράγματι έχει κέντρο συμμετρίας και ανήκει στην ίδια 

ομάδα συμμετρίας σημείου με το αιθυλένιο (D2h)· Αλλά αυτό το σωμάτιο δεν έχει ούτε 

' ένα ανενεργό κανονικό τρόπο δονήσεως. Και οι 3χ5-6=9 κανονικοί τρόποι δονήσεώς του 

είναι ενεργοί; έξι εξ αυτών είναι ενεργοί στο υπέρυθρο φάσμα και τρεις είναι ενεργοί 

στο φάσμα Raman. Ώστε μπορεί να λεχθεί ότι ένα μόριο συμμετρικό ως προς κέντρο 

συμμετρίας δυνατόν να έχει κανονικό τρόπο δόνησης ο οποίος να είναι είτε ενεργός στο 

φάσμα Raman είτε ενεργός στο υπέρυθρο φάσμα είτε να είναι ανενεργός. Πάντως 

ενεργός δεν μπορεί να είναι και στα δύο αυτά φάσματα, δηλαδή και στο υπέρυθρο 

φάσμα και στο φάσμα Raman (κανόνας αμοιβαίου αποκλεισμού).

Το φάσμα δονήσεως πολυατομικών μορίων είναι πολύ χαρακτηριστικό και 

χρησιμεύει διά την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των σχετικών ουσιών (αναγνώριση, 

μέτρηση ποσότητας). Χρησιμοποιούνται λοιπόν τα φάσματα δονήσεως μορίων σαν 

"δακτυλικά αποτυπώματά" των διά την αναγνώρισή των. Δι* ένα διατομκό μόριο υπάρχει 

μόνον μία σειρά ταινιών εις το φάσμα, εφ’ όσον υπάρχει μία και μοναδική συχνότητα 

δόνησης. Δι' ένα πολυατομικό μόριο όμως επειδή δΓ έκαστο κανονικό τρόπο δονήσεως 

αντιστοιχεί και μία συχνότητα (εκφυλισμένης ή μη) δόνησης, εμφανίζονται εις το φάσμα 

δονήσεως και άλλες σειρές φασματικών ταινιών, εκάστη των οποίων έχει ένα κλάδο Ρ και 

ένα κλάδο R και σε ορισμένες περιπτώσεις (όταν μετάβαση με Δϋ=0 επιτρέπεται. Π.χ. 

διά καθέτους δονήσεις ευθυγράμμων μορίων, καθώς και διά παραλλήλους και καθέτους 

δονήσεις συμμετρικών στρόβων) και ένα κλάδο Q. Όπως και εις την περίπτωση του C02 

περιστροφικό-δονητικό φάσμα δι' ένα κανονικό τρόπο δονήσεως εμφανίζεται, μόνον 

όταν μεταβάλλεται η ηλεκτρική διπολική ροπή κατά τις αντίστοιχες κανονικές 

συντεταγμένες.

Επειδή η πλήρης ανάλυση του υπερύθρου φάσματος πολυατομικών ενώσεων με 

περισσότερα των *15 ατόμων είναι δύσκολη, δι' αυτό χρησιμοποιούνται εμπειρικές 

συσχετίσεις. Π.χ. χρησιμοποιούνται οι καταγεγραμμένες συχνότητες απορροφήσεως 

οργανικών λειτουργικών ομάδων, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές διά την λειτουργική 

ομάδα, όπως οι εξής: OH, ΝΗ, CH, SIH, ΡΗ (μεταξύ 2200-3700 cm’ 1, λόγω δονήσεων 

τάσεως του υδρογόνου)* CEC, ΌΞΝ (μεταξύ 2050-2500 cm'1, λόγω δονήσεων τριπλού 

δεσμού)* C=0, C*C (μεταξύ 1600-2000 cm'1, λόγω δονήσεων διπλού δεσμού). Επίσης 

χαρακτηριστικές συχνότητες απορρόφησης παρουσιάζουν οι δονήσεις κάμψεως
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υδρογόνου προσδεδεμένου σε οργανικές ενώσεις (μεταξύ 1300-1500 cm'1) καθώς και 

ολεφινικών και αρωματικών CH μεταξύ 700-1000 cm-1 δι* εκτός του μοριακού επιπέδου 

κάμψεις).

Εις την περίπτωση αντικατάστασης ατόμου εις το μόριο από ισότοπο του ιδίου 

ατόμου επέρχεται μεταβολή και εις το δονητικό και εις το περιστροφικό φάσμα. Π.χ. εις 

ένα διατομικό μόριο η ισοτοπική αντικατάσταση ατόμου επιφέρει μεταβολή εις την 

ανηγμένη μάζα του μορίου με συνέπεια την μεταβολή της συχνότητας δόνησης και της 

ροπής αδράνειας του μορίου. Επέρχεται κατά συνέπεια μετατόπιση και εις το δονητικό 

και εις το περιστροφικό φάσμα του μορίου. Από την σχέση μεταξύ της συχνότητας και 

της ανηγμένης μάζας προκύπτει ότι η συχνότητα δόνησης του διατομικού μορίου μετά 

την ισοτοπική αντικατάσταση προσδιορίζεται από την σχέση.

όπου οι τονισμένες ποσότητες ανήκουν εις το μόριο μετά την ισοτοπική ανπκατάσταση.

ΣΤν. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

Η ενέργεια ηλεκτρονικής μετάβασης είναι πολύ μεγαλύτερη γενικά από την 

ενέργεια δονητικής και περιστροφικής μετάβασης. Οι ηλεκτρονικές μεταβάσεις 

αντιστοιχούν σε φασματικές ταινίες, οι οποίες εμφανίζονται συνήθως εις το υπεριώδες 

και το ορατό τμήμα του φάσματος, των οποίων η λεπτή υφή - εις την αέριο φάση - 

οφείλεται σε μεταβολές της δονητικής και περιστροφικής ενέργειας. Εις την υγρά φάση 

λόγω της περιορισμένης δόνησης και περιστροφής η λεπτή υφή γενικά δεν εμφανίζεται. 

Πάντως τα ηλεκτρονιακά φάσματα είναι χαρακτηριστικά και χρησιμεύουν διά ποιοτική 

και ποσοτική ανάλυση διαλυμάτων, ιδιαιτέρως διότι εν άντιθέσει προς τα φάσματα 

δόνησης και περιστροφής, τα οποία λόγω των κανόνων επιλογής δεν εμφανίζονται από 

κάθε μόριο, ηλεκτρονιακά φάσματα εμφανίζονται από κάθε μόριο, διότι γενικώς 

δύνανται τα μόρια να διεγερθούν σε κάποιες διηγερμένες ηλεκτρονιακές καταστάσεις.
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Σχήμα 5.10. Φ ασματικές τα ιν ίες  του μορίου Ν2 -

ί  *

Γενικά μπορούμε να γράψομε για τον Χαμιλτόνιο τελεστή ενός μορίου

Ημορ = Kpx+Kn+Vqx+Vqn+Vnn+Hs+H|, (1)

όπου Η8, Η| είναι οι Χαμιλτόνιοι τελεστές της μαγνητικής επίδρασης της ηλεκτρονικής 

αυτοστροφής και η ηλεκτρομαγνητική επίδραση της πυρηνικής αυτοστροφής, 

αντιστοίχως, ενώ οι λοιποί τελεστές διά την κινητική (Κ) και την δυναμική (V) ενέργεια 

έχουν ήδη ορισθεί. Εάν η αρχή του συστήματος των συντεταγμένων τεθεί εις το κέντρο 

βάρους (μάζας) του μορίου, τότε μπορεί να διαχωρισθεί η μεταφορική κίνηση του 

μορίου από τους υπολοίπους βαθμούς ελευθερίας, οι οποίοι απαιτούνται διά τον πλήρη 

καθορισμό της κατάστασης του μορίου.

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Born - Oppenheimer δύναται να διαχωρισθεί 

προσεγγιστικά η καταστατική συνάρτηση των ηλεκτρονίων από την καταστατική 

συνάρτηση των πυρήνων.

Η περιστροφή διαχωρίζεται, εάν το σύστημα συντεταγμένων εις το κέντρο μάζας 

του μορίου περιστρέφεται κατά την περιστροφή του μορίου.
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Η δόνηση διατομικού μορίου προσεγγιοπκά διαχωρίζεται με την τοποθέτηση της 

αρχής του συστήματος συντεταγμένων εις το κέντρο βάρους των πυρήνων 

παραβλέποντας τα ηλεκτρόνια.

Δυνάμεθα να γράψομε την μοριακή καταστατική συνάρτηση ως το γινόμενο 

συναρτήσεων διά διαφορετικούς βαθμούς ελευθερίας με προσέγγιση μικρή διά μερικούς 

βαθμούς ελευθερίας και μεγάλη δι" άλλους βαθμούς ελευθερίας:

Ψμορ = Υμετ(Χ»Υ»Ζ) Υπερ(®»Φ»Χ) Υδον(νδον) Υηλ(νηλ) Υθ Υ|- (2)

όπου X, Υ, Ζ είναι οι συντεταγμένες ως προς τους μοριακούς άξονες με αρχή στο 

κέντρο βάρους του μορίου και θ, φ, χ είναι οι γωνίες του Euler. Προστιθέμενες οι 

αντίστοιχες ενέργειες δια τους διαφόρους βαθμούς ελευθερίας δίδουν προσεγγιστικά 

την ενέργεια του μορίου:

Εμορ = Εμβχ +  Επερ +  Εν +  Εηχ +  Eg +  Ε| (3)

Εάν η μεταφορική ενέργεια και η ενέργεια των αυτοστροφών παραμένουν 

σταθερές, καθ' ον χρόνο λαμβάνει χώρα μία "ηλεκτροδονηπεριστροφίκή" μετάβαση, τότε 

επέρχεται η εξής μεταβολή της ενεργείας.

ΔΕ = E'nep -  Ε-περ +  Ε'ν -  Ε"ν +  Εήχ -  Ε-ηχ =  ΔΕπερ +  ΔΕν +  ΔΕηχ. (4)

Εάν εκφράσουμε την ενέργεια σε κυματαριθμούς λαμβάνομε τη σχέση

ν=  = F (J-) -  F (J") +  <3(V) -  G (V ) +  r e -  r e (5 )

Η ανωτέρω σχέση δύναται να εκφραστεί και ως

V= νηλ +  νδον +  νπερ- (6)

Λόγω της κυλινδρικής συμμετρίας των ευθυγράμμων μορίων εν ανπθέσει προς τη 

σφαιρική συμμετρία των ατόμων, η ηλεκτρονική συνισταμένη στροψορμή L δεν 

εναλλάσεται (μετατίθεται) με τον Χαμιλτόνιο τελεστή και δεν αντιστοιχεί εις αυτή 

"καλός" κβαντικός αριθμός. Αλλ* όμως η συνιστώσα της Lζ  κατά τον διαπυρηνικό (ή



ί
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μοριακό) άξονα του μορίου εναλλάσεται με τον Χαμιλτόνιο τελεστή και η ιδιοτιμή της 

είναι Μ (ft Ετσι λοιπόν μόνο η ιδιοτιμή της Lz είναι ορισμένη και συμβολίζεται ως Ah, 

όπου

Λ= |ML|= 0. 1, 2, 3 ........ L

Οι μοριακές ηλεκτρονιακές καταστάσεις συμβολίζονται ως

Σ, Π, Α, Φ, Γ , . . .  ·

του Λ αυξανομένου:

0 ,1 ,2 , 3 , 4 , . . .  

αντιστοίχως.

Η συνισταμένη μη κλασική αυτοστροφορμή S των ηλεκτρονίων του μορίου έχει 

συνιστώσα κατά τον άξονα του μορίου Ms με ιδιοτιμή Msh , η οποία διά τά μόρια 

χαρακτηρίζεται ως Σ

Σ -Μ 8- 8 , 8 - 1 , . . . , · 8 .  (8)

Η ολική τροχιακή ηλεκτρονική στροφορμή (εκ της περιφοράς) και εκ της μη 

κλασικής ηλεκτρονικής αυτοστροφής κατά τον άξονα του μορίου είναι Oh , όπου ο 

κβαντικός αριθμός Ω της ολικής ηλεκτρονικής στροφορμής κατά τον μοριακό άξονα 

λαμβάνει ακέραιες ή ημιακέραιες τιμές

(7)
\\

■ ι ·

Ω=|Λ+Σ|. (9)
/

Εκαστο ηλεκτρόνιο ανατίθεται σε μοριακό τροχιακό το οποίο χαρακτηρίζεται από 

τον κβαντικό αριθμό m της συνιστώσης-της στροφορμής εκ περιφοράς του ηλεκτρονίου 

στο μοριακό τροχιακό προς τον άξονα ζ. Ο κβαντικός αριθμός λ του μοριακού τροχιακού 

ισούται με λ=|πι|.

Οι λ=0,1,2,3,4...

αντιστοιχούν στα μικρά γράμματα 1

σ,π,δ,φ,γ,...
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τα οποία χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρόνια της στοιβάδας. Τα κεφαλαία γράμματα 

χαρακτηρίζουν την κατάσταση των μορίων αντιστοίχως προς την περίπτωση των 

ατόμων. Η ενέργεια των μοριακών τροχιακών εξαρτάται από το m2 και είναι 

εκφυλισμένες εκτός από το μοριακό τροχιακό σ το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή m=0. Το 

μοριακό τροχιακό σ χωράει δύο ηλεκτρόνια αντιθέτου αυτοστροφορμής, ενώ τα άλλα 

μοριακά τροχιακό χωρούν 4 ηλεκτρόνια έκαστο και αποτελούν μοριακή υποστοιβάδα, 

της οποίας η απεικόνιση καθορίζεται από τον αριθμό των ηλεκτρονίων της. Οι δε 

διατομικές μοριακές καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τον ίδιο ηλεκτρονιακό 

σχηματισμό και έχουν τις ίδιες τιμές κβαντικού αριθμού Λ και S ανήκουν και στον ίδιο 

φασματικό ηλεκτρονιακό όρο. Οι φασματικοί όροι των μορίων όπως και των ατόμων, 

χαρακτηρίζονται από την πολλαπλότητα 2S+1, η οποία αναγράφεται αριστερά του 

κεφαλαίου γράμματος το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή του Λ. Π.χ. ο φασματικός όρος 1Σ 

σημαίνει διατομικό μόριο με κβαντικούς αριθμούς Λ=0, S=0. Εάν η ηλεκτρονιακή 

καταστατική συνάρτηση, η οποία είναι ένα αντισυμμετρικό γινόμενο τροχιακών 

αυτοστροφορμής είναι συμμετρική διά ανάκλαση ως προς το επίπεδο συμμετρίας (ήτοι 

έχει ιδιοτιμή +1), τότε τίθεται το πρόσημο + δεξιά ως εκθέτης. Οι φασματικοί όροι Σ+ και 

Σ' εκ της ιδίας απεικονίσεως έχουν διαφορετική ενέργεια. Όταν εις εκφυλισμένους 

φασματικους όρους (όχι εις Σ) η αλληλεπίδραση μεταξύ της ηλεκτρονιακής τροχιακής 

στροφορμής και της στροφορμής εκ της μοριακής περιστροφής προκαλούν μικρό 

διαχωρισμό των ενεργειακών σταθμών τους, αποκαλούμενο διπλασιασμό τύπου Λ, τότε 

τίθεται το + και το - ως εκθέτης και εις τους μη Σ όρους. Εάν γραμμικό μόριο έχει 

κέντρο συμμετρίας, τίθεται στον φασματικό όρο κάτω δεξιά ο δείκτης g ή u διά ιδιοτιμή 

+1 ή -1 του τελεστή αντιστροφής. Οι θεμελειώδεις καταστάσεις μορίων χαρακτηρίζονται 

με το γράμμα X ως πρόθεμα, ενώ οι διηγερμένες καταστάσεις με την ιδία πολλαπλότητα 

χαρακτηρίζονται με τα γράμματα Α,Β,Ό και οι διηγερμένες καταστάσεις με διαφορετική 

πολλαπλότητα χαρακτηρίζονται με τα γράμματα a,b,c...
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Σχήμα 5.11. Μετάπτωση κα ι ανυσματικό άθροισμα τη ς  στροφορμής ε κ  της
I

ηλεκτρονικής περιφοράς και της μη κλασικής αυτοστροφορμής ε ις  το  

μόριο προς τον μοριακό άξονα διατομικού μορίου.

Οι ταινίες ηλεκτρονιακού - δονητικού φάσματος κατατάσσονται σε προόδους και 

ακολουθίες. Οι πρόοδοι αντιστοιχούν σε μεταβάσεις από δεδομένη δονητική στάθμη 

(π.χ., ν’=0) της μιας ηλεκτρονιακής κατάστασης προς διαδοχικές δονητικές στάθμες της 

άλλης ηλεκτρονιακής κατάστασης, ενώ οι ακολουθίες περιλαμβάνουν σειρά μεταβάσεων 

με σταθερή την διαφορά δονητικών κβαντικών αριθμών.

Δν=ν’-ν"=σταθερά. (10)

Η αρχή των Franck-Condon (προς τιμή των James Franck, 1882-1964, και Edward Uhler 

Condon, 1902-) διά την μελέτη των ηλεκτροδονητικών μεταβάσεων εις την 

κβαντομηχανική της μορφή στηρίζεται εις την πιθανότητα μετάβασης, η οποία, ως 

είδαμε, εξαρτάται από την ηλεκτρική διπολική ροπή μετάβασης,

P « -e r , (11)

R = ν.(Γ,Γπ) ( -θγ) Ψέ", v"(r .fn) dr3drn -

-  K '(r )  (-er) Ψ6··(γ) dr3. ίΨ ν,(Γπ) Ψν··(Γπ) dr3. (12)

Ο προσεγγιστικός διαχωρισμός της ηλεκτροδονητικής κυματικής συνάρτησης της

αρχικής (ε’\  υ") και της τελικής (ε \ υ') κατάστασης σε γινόμενο δύο συναρτήσεων

ι
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στηρίζεται στην προσέγγιση των Born-Oppenheimer. Το τελευταίο ολοκλήρωμα, ο 

παράγων Franck-Condon, είναι το ολοκλήρωμα επικάλυψης των δονητικών κυματικών 

συναρτήσεων της αρχικής και της τελικής δονητικής κατάστασης. Το τετράγωνό του 

καθορίζει την ένταση της ηλεκτροδονητικής μετάβασης. Όσο μεγαλύτερη λοιπόν είναι η 

επικάλυψη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση της φασματικής γραμμής κατά την 

απορρόφηση ή εκπομπή ακτινοβολίας.

(
/

ν

3

Λ Ζ

i

0

v=2,J=3

4·

3
I

ζ

i

ο

Σχήμα 5.12. Η ηλεκτρονική δονητική περιστροφική μετάβαση διατομικού μορίου (Λ', 

ν'=2, ϋ'=3)+->(Λ", ν”=0. J"=2).

Μόριο σε διηγερμένη ηλεκτρονιακή κατάσταση δύναται να εκπέμψει φωτόνιο 

χωρίς μεταβολή της ηλεκτρονιακής αυτοστροφής του ή της συνυφασμένης
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πολλαπλότητας, το οποίο αποτελεί το φαινόμενο του φθορισμού. Εάν μεταβάλλεται η 

πολλαπλότητα κατά την ηλεκτρονική μετάβαση έχομε το φαινόμενο του 

φωσφορισμού. Συνήθως κατά τον φθορισμό έχομε μεταβάσεις και σε διηγερμένες 

δονητικές καταστάσεις της χαμηλότερης ηλεκτρονιακής κατάστασης, ενώ κατά την 

απορρόφηση έχομε μετάβαση συνήθως από την θεμελιώδη δονητική κατάσταση. 

Επομένως κατά τον φθορισμό έχομε εμφάνιση και φασματικών γραμμών με^λυτέρου  

μήκους κύματος από το μήκος κύματος της μετάβασης κατά την απορρόφηση (μετάβαση

συντονισμού, φθορισμός συντονισμού).
h

Εάν κατά την απορρόφηση η τελική ηλεκτρονιακή κατάσταση κείται άνω του ορίου 

διάστασης ή διάσπασης του μορίου κα* είναι ασταθής, το φάσμα απορρόφησης στην 

περιοχή μετά το όριο διάσπασης του μορίου αποτελείται από συνεχή καμπύλη (φάσμα 

συνεχές) άνευ λεπτής υφής λόγω διάσπασης, προτού επέλθει δόνηση ή περιστροφή του 

διηγερμένου μορίου. Η επιπλέον ενέργεια του απορροφουμένου φωτονίου εμφανίζεται 

ως κινητική ενέργεια των μοριακών θραυσμάτων.
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Σχήμα 5.13. Πρόοδοι κα ι ακολουθίες ηλεκχροδονητικών τα ιν ιώ ν ε ις  ένα  πίνακα 

Deslandres.

Ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση της προδιάσπασης ή προδιάστασης του 
μορίου, η οποία αποδίδεται εις την διασταύρωση της καμπύλης δυναμικής ενέργειας διά 
την ευσταθή διηγερμένη ηλεκτρονιακή κατάσταση με την αντίστοιχο καμπύλη ασταθούς 
ηλεκτρονιακής κατάστασης. Οπότε μόρια διηγερμένα σε καταστάσεις περί την 
διασταύρωση των καμπύλών διέρχονται εις την ασταθή κατάσταση λόγω διατάραξης 
κατά τις συγκρούσεις των και διασπώνται μέσω της ασταθούς κατάστασης. Έτσι το
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Φάσμα δεν εμφανίζει την λεπτή υφή. Ενώ διά καταστάσεις κάτωθεν και άνωθεν της 

διασταύρωσης εμφανίζεται η λεπτή υφή.

Διηγερμένο πολυατομικό μόριο έχει μεγαλύτερο χρόνο ζωής ( £ 10"θ s) από ένα 

διατομικό μόριο ( « 10'13-10~12 s), όταν και τα δύο έχουν επαρκή ενέργεια διά διάσπαση.

» Επομένως λόγω του μεγαλύτερου χρόνου ζωής του πολυατομικού μορίου δύναται να
Ο

υποστεί εναλλακτικές προς τη διάσπαση διεργασίες, όπως:

α. Δονητική χαλάρωση, ήτοι μετάπτωση σε χαμηλότερη δονητική κατάσταση εντός της 

ιδίας ηλεκτρονιακής κατάστασης κατόπιν συγκρούσεων με άλλα σωμάτια.

β. Εξωτερική μετατροπή ή συγκρουσιακή απόσβεση, ήτοι κατόπιν συγκρούσεών με άλλα 

σωμάτια μετάβαση σε χαμηλότερη ηλοκτρονιακή κατάσταση (συχνά στην θεμελιώδη 

κατάσταση) με μεταφορά ενεργείας προς τα σωμάτια σύγκρουσης.

γ. Εσωτερική μετατροπή, ήτοι μετατροπή της ηλεκτρονιακής ενέργειας σε δονητική 

ενέργεια χαμηλότερης ηλεκτρονιακής κατάστασης άνευ συγκρούσεων με άλλα σωμάτια.

Σχήμα 5. 14. Καμπύλες δυναμικής ενεργείας δ ιά  ηλεκτρονιακές κα τα σ τά σ ε ις  του 

μοριακού υδρογόνου.
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Κατά την απορρόφηση ακτινοβολίας, όταν λαμβάνει χώρα χημική αντίδραση, π χ  

όπως εις  την φωτόλυση ή φωτοδιάσπαση του απορροφούντος μορίου, ορίζομε ως 

κβ α ντική  απόδοση τον λόγο του αριθμού των διασπασθέντων μορίων προς τον  

αριθμό των απορροφηθέντων φωτονίων.

Διαπυρηνική απόσταση

Σχήμα 5.15. Διασταύρωση σταθερός*και ασταθούς ηλεκτρονιακής κατάστασης. .
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Επειδή όλα τα μόρια γενικά εμφανίζουν ηλεκτρονιακό φάσμα, ως αναφέραμε 

προηγουμένως, η ανάλυση των γραμμών της λεπτής υφής του φάσματος επιτρέπει τον 

προσδιορισμό των δονητικών και περιστροφικών σταθερών γενικά όλων των μορίων, 

ακόμη και των ομοπυρηνικών διατομικών μορίων, τα οποία δεν δίδουν καθαρώς 

περιστροφικά ή περιστροφικά-δονητικά φάσματα.

Μόρια, τα οποία δεν απορροφούν ακτινοβολία σε μία περιοχή του φάσματος, 

δύνανται να διεγερθούν με την τεχνική της φωτοευαισθητοποίησης. Π.χ., άτομα 

υδραργύρου απορροφούν ακτινοβολία 253,7 nm και διεγείρονται κατά την απορρόφηση 

της ακτινοβολίας στην κατάσταση 3 Ρ 1. Κατόπιν συγκρουόμενα με μόρια μη

απορροφούντα αυτήν την ακτινοβολία τους μεταβιβάζουν επαρκή ενέργεια διά την 

χημική αντίδρασή τους.

Π.χ.,

Hg (6 1S0) +  hv (253,7nm) -> Hg (6 3P ,)t εξ. 1

Hg (6 3Ρ,) +  SiH4 -► SiH3 +  H +  Hg (6 1Sq), εξ. 2

Hg (6 3P i) +H 2 HgH +  Η εξ. 3

H g (6 3P1) +  H2 ^ H g ( 6 1S0) +  2H εξ. 4

Η τρίτη χημική αντίδραση λαμβάνει χώρα κατά 67% των συγκρούσεων με Η2· Η 

πρώτη και η δεύτερη χημική αντίδραση έχουν εύρει την τελευταία δεκαετία εφαρμογή 

στην παραγωγή επιφανειακών στοιβάδων άμορφου υδρογονωμένου πυριτίου (α Si: Η 

film) διά την μικροηλεκτρονική και την μετατροπή ηλιακής ενεργείας σε ηλεκτρική.

Ζ \ ΜΟΡΙΑ RYDBERG
Οι περισσότερες διηγερμένες ενεργειακτς καταστάσεις ατόμων δύνανται να 

παρασταθούν ως συναρτήσεις του κυρίου κβαντικού αριθμού, η, όπως οι διηγερμένες 

ενεργειακές καταστάσεις του ατόμου του υδρογόνου, οι οποίες αποδίδονται σε 

"τροχιακά" εξαρτώμενα από την τιμή του κυρίου κβαντικού αριθμού, η, π.χ. ns, ηρ, nd, nf. 

ng κτλ. Οι καταστάσεις αυτές ονομάζονται καταστάσεις (του) Rydberg προς τιμή του 

σουηδού φυσικού J. R. Rydberg, ο οποίος πρώτος διεπίστωσε την ιδιότητα αυτή 

πλείστων διηγερμένων ατομικών καταστάσεων.

Παρομοίως δια τα μόρια πολλές έντονες ταινίες μοριακών ηλεκτρονιακών 

φασμάτων αποδίδονται σε μεταβάσεις, κατά τις οποίες ένα ηλεκτρόνιο εγκαταλείπει ή 

καταλαμβάνει καταστάσεις ("τροχιακά"), οι οποίες κείνται ενεργειακά υπεράνω του
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φλοιού σθένους των αντιστοίχων ατόμων, τα οποία αποτελούν το μόριο, και 

ονομάζονται καταστάσεις Rydberg. Τα μόρια, των οποίων όλες οι διηγερμένες 

καταστάσεις χαρακτηρίζονται ως καταστάσεις Rydberg, αποκαλούνται μόρια (του) 

Rydberg. Οι τιμές ενεργείας των μοριακών καταστάσεων Rydberg, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως ns ή ηρ ή nd κλπ. δύνανται να αποδοθούν προσεγγιστικά από τον 

τύπο ^

Er -  Εοο-
hcR

(η-δ)2 (1)

, όπου η είνάι ο κύριος κβαντικός αριθμός, R είναι η σταθερά του Rydberg, δ είναι το 

κβαντικό ελάττωμα δια την διόρθωση της προσεγγιστικής παράστασης των καταστάσεων 

του διηγερμένου μορίου (ή ακριβέ . ερα ενός συστήματος ηλεκτρονίου πολύ 

απομακρυσμένου από μοριακό ιόν) σαν καταστάσεις διηγερμένου υδρογονοειδούς 

ατόμου και Εοο είναι η ενέργεια ιονισμού. Οι μεταβάσεις από και εις καταστάσεις Rydberg

οδηγούν στο να εμφανισθούν οι μοριακές φασματικές σειρές γραμμών Rydberg, των 

οποίων γραμμών η συχνότητα λαμβάνει την μορφή ' , <
cRν = ν οο-

(η-δ)2
(2)

όπου Voο είναι το όριο της σειράς, εκ του προσδιορισμού του οποίου προκύπτει η 

ενέργεια ιονισμού (ϊιν,*) της κατάστασης, εκ της οποίας οι μεταβάσεις του ηλεκτρονίου 

σε καταστάσεις Rydberg προκαλούν την εμφάνιση της σειράς Rydberg και δ είναι το 

κβαντικό ελάττωμα της σειράς ns ή ηρ ή nd κλπ. Η απόσταση μεταξύ των διαδοχικών 

γραμμών της μοριακής φασματικής σειράς Rydberg ελαττώνεται γρήγορα περίπου 

αντιστρόφως ανάλογα προς την τρίτη δύναμη του κυρίου κβαντικού αριθμού η .

Οι πρώτες μοριακές φασματικές σειρές γραμμών Rydberg ανεκαλύφθησαν στο 

διατομικό μόριο του στοιχείου ηλίου, Ηθ2 , το 1913. Μάλιστα όλες οι τότε 

ανακαλυφθείσες φασματικές σειρές ήσαν σειρές Rydberg, εν αντιθέσει προς τα φάσματα 

όλων των άλλων γνωστών τότε μορίων, τα οποία αποτελούνται από προόδους και 

ακολουθίες, οι αποστάσεις των φασματικών γραμμών των οποίων μεταβάλλονται πολύ 

ολιγότερο. Πολύ αργότερα ανεκαλύφθησαν καταστάσεις Rydberg και σε άλλα διατομικά 

και πολυατομικά μόρια ως επί το πλείστον από την παρατήρηση πολύ διηγερμένων 

καταστάσεων εις τα φάσματα απορρόφησης εις το υπεριώδες κενού, όπως, π.χ. εις τα 

μόρια Ν2, 02, CO, NO και εις άλλα, καθώς και εις ολίγες περιπτώσεις εις τα φάσματα 

εκπομπής.

Το 1970 ανεκαλύφθη το δεύτερο διατομκό μόριο Rydberg, το ArH. Πρόσφατα 

παρετηρήθησαν μοριακές φασματικές σειρές Rydberg και σε άλλα ομοιοατομικά
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διατομικά μόρια των στοιχείων των ευγενών αερίων Νβ2, Ar2, Kr2 και Χβ2 κατά την 

απορρόφηση από την πρώτη διηγερμένη κατάσταση ns 3Σ^ με η = 3 ,4.5,6 δια το Νβ2,

Αγ2, Κγ2 και Χβ2 αντιστόιχως. Η κατάσταση αυτή των ανωτέρω μορίων είναι μετασταθής. 

Δέον να σημειωθεί ότι απαραίτητη δια την ύπαρξη των μορίων Rydberg είναι η 

σταθερότητα του αντίστοιχου μοριακού ιόντος εις το σύστημα μοριακού ιόντος - πολύ 

απομακρυσμένου ηλεκτρονίου, το οποίο χαρακτηρίζει το μόριο Rydberg. Ακόμη 

απαιτείται η θεμελιώδης μοριακή κατάσταση να είναι πλήρως απωστική ή πολύ σσθενώς 

δέσμια και να κείται πολύ χαμηλότερα από την πρώτη κατάσταση Rydberg ως προς την 

ενέργεια. Το 1979 ανακοινώθηκε από τον Gerhard Herzberg ( 1904. Ελαβε το βραβείο 

Nobel Χημείας του 1971) η αποκάλυψη σταθερών καταστάσεων Rydberg άνωθεν της

θεμελιώδους απωστικής κατάστασης του ομοιοπυρηνικού τριατομικού μορίου του 
στοιχείου υδρογόνου, Η3, το οποίο ως εκ τούτου χαρακτηρίσθηκε ως μόριο Rydberg.

Ομοίως η ρίζα ΝΗ4 πρόσφατα (το 1980) χαρακτηρίσθηκε ως ρίζα Rydberg.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΦΩΤΟΣ ΛΕΪΖΕΡ (LASER)

Ο ενισχυτής φωτός λέιζερ ή απλώς λέιζερ (laser) αποτελεί πρακτική εφαρμογή της 

εννοίας της διηγερμένης (ή εξαναγκασμένης) εκπομπής φωτός, την οποία εισήγαγε το

1916-17 ο Einstein μαζί με την έννοια της αυθόρμητης εκπομπής φωτός, προτού ακόμη
1

διαμορφωθεί η νέα κβαντομηχανική (1925-1926). Η λέξη laser (λέιζερ) σχηματίσθηκε από 

τα αρχικά των λέξεων light amplification by stimulated emission of radiation (ενίσχυση φωτός 

διά διηγερμένης εκπομπής ακτινοβολίας;. Προήλθε δε από την επέκταση του μέιζερ, 

δηλαδή του ενισχυτού μικροκυμάτων διά διηγερμένης εκπομπής ακτινοβολίας 

(microwave amplification by stimulated emission of radiation) εις την ορατή περιοχή του 

φάσματος ακτινοβολιών.
I '

Ο ενισχυτής φωτός λέιζερ αποτελείται από πολλούς μικροσκοπικούς ενισχυτές, οι 

οποίοι μπορεί να είναι, π.χ., άτομα ή μόρια ή ιόντα ή ακόμη και "ελεύθερα" ηλεκτρόνια, 

και οι οποίοι ευρίσκονται μεταξύ δύο καθρεπτών, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον 

ανακλά μερικώς το φώς. Κατ' αυτόν τον τρόπο το φως διασχίζει επανειλημμένα 

("πηγαινοέρχεται") τον χώρο, όπου ευρίσκεται το μέσο ενίσχυσης του φωτός ή ενεργό 

μέσο.

Διά την συμβολή τους εις την εφεύρεση του μέιζερ και την ανάπτυξη της θεωρίας 

της σύμφωνης ατομικής ακτινοβολίας ετιμήθησαν με το βραβείο Nobel φυσικής το 1964 ο 

αμερικανός Charles Η. Townes (1915- ) και οι σοβιετικοί Νικολάη Μπάσοφ (1922- ) και 

Αλεξάντρ Προχόροφ (1916- ). Ο Nicolaas Bloembergen και ο Arthur L. Schawlow 

εμοιράσθησαν το βραβείο Nobel φυσικής το 1981 διά την ανάπτυξη της φασματοσκοπίας 

λέιζερ από κοινού με τον σουηδό Kai Μ. Siegbahn, ο οποίος ετιμήθη διά την ανάπτυξη 

της φασματοσκοπίας ηλεκτρονίου ESCA.

Ένα βασικό τμήμα του λέιζερ είναι η κοιλότητά του, η αποκαλουμένη κοιλότητα 

συντονισμού ή "αντήχησης", η οποία είναι ο χώρος μεταξύ των δύο καθρεπτών, εντός 

του οποίου το ενεργό μέσο του λέιζερ προκαλεί την ενίσχυση της ακτινοβολίας. Η 

κοιλότητα πρέπει να έχει τέτοιο μήκος, ώστε αφ' ενός να δημιουργηθούν τα στάσιμα 

κύματα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κατ’ αναλογία προς τα στάσιμα ηχητικά
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κύματα εντός αντηχείου) και αφ' ετέρου να δύνανται να διαχωρισθούν οι διάφοροι 

τρόποι (modes) της κοιλότητας ως προς την συχνότητα.

Η ακτινοβολία θα μπορεί να πηγαινοέρχεται στην κοιλότητα, όταν το μήκος της 

κοιλότητας £ είναι ίσο με ένα ακέραιο αριθμό Ν ημιμηκών κύματος της ακτινοβολίας £= 

· Διά μήκος κοιλότητας £=0,5 m και μήκος κύματος λ=500 nm, λαμβάνομε Ν=2 χ 106.

Εάν η είναι ο δείκτης διαθλάσεως και λο το μήκος κύματος εις το κενό, έχομε

νλο=0, (1)

νλ=υ, (2)

<<CII

3Ι=>IIο*<

(3)

II*< (4)

2 = ̂ , και (5)

c c Nc
(6)ν "  λη ” πλ "  2η£ '

Ο χρόνος διάσχισης του μήκους της κοιλότητας είναι

Οι τρόποι της κοιλότητας του λέιζερ είναι οι διάφορες συχνότητες της 

ακτινοβολίας του λέιζερ, οι οποίες αντιστοιχούν εις τα ημιμήκη κύματος των στασίμων 

κυμάτων της ακτινοβολίας εντός της κοιλότητας. Οι τρόποι της κοιλότητας είναι 

πολυάριθμοι διά ορατό φως, ως είδαμε, εν αντιθέσει προς ακτινοβολία μικροκυμάτων, 

της οποίας το μήκος κύματος είναι της τάξης μερικών cm. Οι διαδοχικοί τρόποι της 

κοιλότητας διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη συχνότητα

_ (N+1)c Nc c 
Δ ν ~ 2n£ *2n£~2n£  ’

(8)

κατά
2n£

και έχουν τυχαίες φάσεις. Αλλά με διαμόρφωση του ενεργού μέσου οι

τρόποι αποκτούν καθορισμένη διαφορά φάσης μεταξύ τους. Έτσι μπορεί να ενισχυθούν 

διά συμβολής οι διάφοροι τρόποι της κοιλότητας και να εμφανισθεί η ακτινοβολία του 

λέιζερ με μία σειρά οξέων παλμών. Η τεχνική της κλείδωσης των τρόπων της κοιλότητας
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κατά την ανωτέρω διαδικασία οδηγεί σε παλμούς πικοδευτερολέπτων (ρε) και ενίοτε 

φεμτοδευτερολέπτων (fs), οι οποίοι χρησιμοποιούνται διά την μελέτη των αρχικών 

φάσεων μεταφοράς ενεργείας προς χημική μεταβολή.

Οι λέιζερ, οι οποίοι εκπέμπουν ακτινοβολία συνεχώς λέγονται συνεχούς κύματος, 

εν αντιθέσει προς τους παλμικούς λέιζερ, οι οποίοι εκπέμπουν ακτινοβολία κατά 

παλμούς με περίοδο έως μβ ή ηε ή ρε ή μέχρι και μερικά ίε.

Ο αριθμός των φωτονίων φ της συχνότητας ν επιτρεπομένου τρόπου της 

κοιλότητας θα αυξηθεί εις το ενεργό μέσο λόγω εξαναγκασμένης και άυθόρμητης 

εκπομπής και θα ελαττωθεί λόγω απορ: -φησης. Θεωρώντας ότι το ενεργό μέσο έχει δύο 

ενεργειακές στάθμες, την 1 και 2, λαμβάνομε παραλείποντας απώλειες διά τα φωτόνια

όπου Να παριστάνει τον πληθυσμό της κατάστασης α. Αλλά από την σχέση μεταξύ των 

συντελεστών Einstein και την σχέση της πυκνότητας ακτινοβολίας και του αριθμού των 

φωτονίων από την θεωρία του μέλανος σώματος λαμβάνομε

df *  Ν2ρ(ν) Β2ι +Ν2Α2ι  ·Ν ι ρ(ν) Β12,

Ρ(ν) -  ( ^ ) & ν φ . (10)

Μετά την αντικατάσταση προκύπτει:

(11)

Διά να μην ελαττωθεί ο αριθμός των φωτονίων, πρέπει να ισχύει η σχέση

(12)

Εάν ισχύει η σχέση

(13)
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Ν 2 - φ Ν ^ 0 ή  (14)

N2 s ( ^ ) N 1f (15)

τότε, επειδή πάντοτε ο όρος Ν2Α21 είναι θετικός ή μηδέν, θα ισχύει και η σχέση

Ο νόμος κατανομής Boltzmann-όΙδει. στην κατάσταση ισορροπίας 

hv
N2Wi = NiW2 e kT ή (16)

Ngwj.
N i W2

hv
θ' kT £ 1, ή (17)

N2^ N1 (18)

Άρα, διά να ενισχύσει ο ενισχυτής φωτός την ακτινοβολία» πρέπει να μην υπάρχει 

κατάσταση ισορροπίας, αλλά να υπάρχει περίσσεια πληθυσμού στην υψηλότερη 

ενεργειακή στάθμη. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί μία αναστροφή πληθυσμού, διά 

να λειτουργήσει ο ενισχυτής φωτός λέιζερ. Σημειωτέον ότι σε πρόσφατες θεωρητικές 

μελέτες αναφέρεται ότι ενίσχυση ακτινοβολίας laser δύναται να γίνει χωρίς αναστροφή 

πληθυσμού. Πειραματική επιβεβαίωση όμως της ενίσχυσης ακτινοβολίας laser χωρίς 

αναστροφή πληθυσμού εις το ενεργό μέσο δεν έχει γίνει ακόμη.
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3  ______
ά ντληση
πληθυσμού

Ζ ------- I

1 I \

τ α ζ β ία  φ θ ίσ η  
πληθυσμού

I ε ν ίσ χ υ σ η  
α κ τ ιν ο β ο λ ία ς

4

3

2

1

Π χ α χ β ία  φ θ ίσ η
π ληθ υσμο ύ

I

ε ν ίσ χ υ σ η  
α κ τ ιν ο β ο λ ία ς

ι τ α χ ε ία  φ θ ίσ η

Σχήμα 6.1. Σύστημα τρ ιώ ν και τεσσάρων ενεργειακώ ν σταθμώ ν διά εν ίσχυση  

ακτινοβολίας λέιζερ.

Η ενίσχυση ακτινοβολίας λέιζερ καθ' εκάστη δίοδο της ακτινοβολίας μέσω του 

ενεργού μέσου εις την κοιλότητα του λέιζερ καθ' όλο το μήκος της κοιλότητας, δηλαδή 

από του ενός άκρου της (π.χ. επίπεδο ή σφαιρικό, κ.ο.κ. κάτοπτρο) μέχρι του άλλου 

(σχάρα - φράγμα ανάκλασης ή κάτοπτρο μερικώς διαπερατό από την ακτινοβολία κτλ), 

εκφράζεται με το κέρδος (Ι/Ιη) κατά την οπτική διαδρομή μήκους χ μέσω του ενεργού 

μέσου.

1  = θσ(Να-Νκ)χ (19)

Τα Να, Νκ, παριστάνουν τον πληθυσμό της ανωτέρας και της κατωτέρας 

ενεργειακής στάθμης αντιστοίχως. Όταν οι καθρέπτες εκατέρωθεν των άκρων της 

κοιλότητας είναι εκτός του ενεργού μέσου, τότε η οπτική διαδρομή χ μέσω του οπτικού 

μέσου του λέιζερ είναι μικρότερη από την απόσταση μεταξύ των καθρεπτών. Όταν οι 

απώλειες είναι μικρότερες από το κέρδος της ακτινοβολίας, προκύπτει συνολικά 

ενίσχυση της ακτινοβολίας και η ακτινοβολία εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση.
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Αναλόγως προς την φυσική κατάσταση του ενεργού μέσου ενός λέιζερ οι 

ενισχυτές λέιζερ κατατάσσονται εις αέριους λέιζερ» λέιζερ ημιαγωγού, λέιζερ στερεός 

καταστάσεως, λέιζερ (διαλύματος) βαφής.

Όταν εις το ενεργό μέσο ενός λέιζερ η αναστροφή πληθυσμού επιτυγχάνεται με 

χημική αντίδραση κατά την ανάμιξη χημικών ουσιών, τότε ο λέιζερ αποκαλείται χημικός 

λέιζερ. Παράδειγμα χημικού λέιζερ αποτελείττ λέιζερ διοξειδίου του άνθρακος. ο οποίος 

βασίζεται στον σχηματισμό διηγερμένου διοξειδίου του άνθρακα κατά την χημική 

αντίδραση υδρογονανθράκων ή άνθρακα με οξυγόνο (καύση ανθρακούχων ουσιών). Αλλο 

παράδειγμα χημικού λέιζερ αποτελεί ο λέιζερ υδροφθορίου και ο λέιζερ (μετασταθούς) 

οξυγόνου - ιωδίου. Μέχρι τώρα ο χημικός λέιζερ με το μικρότερο μήκος κύματος και 

μεγάλης ενεργείας είναι ο χημικός λέιζερ οξυγόνου * ιωδίου με το όνομα COIL (από τα 

αρχικά των αγγλικών λέξεων chemical oxygen iodine laser), ο οποίος λειτουργεί βάση της 

γνωστής μετάβασης 2Ρ ^  2Ρ&2 εΐ(ϊ 10 άτομο του ιωδίου στο μήκος κύματος 1,315pm.

Τα διηγερμένα άτομα ιωδίου προέρχονται από την διάσταση του Ι2 από την επίδραση επ* 

αυτού του 02(1Δ) ή και του Ο2ΟΣ).

Α \ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ένας τρόπος δημιουργίας αναστροφής πληθυσμού είναι με την οπτική άντληση, 

π.χ., όπως εις τον λέιζερ ρουμπινιού (694,3 nm). Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε τρεις 

ενεργειακές καταστάσεις. Η ακτινοβολία “αντλεί* σωμάτια από την θεμελιώδη κατάσταση 

στην υψηλότερη ενεργειακή στάθμη. Εάν η πρώτη διηγερμένη κατάσταση είναι 

μετασταθής, συν τω χρόνω αυξάνεται ο πληθυσμός της λόγω εκπομπής από την 

υψηλότερη ενεργειακή στάθμη προς αυτήν. Έτσι επέρχεται αναστροφή πληθυσμού 

μεταξύ της πρώτης διηγερμένης και της θεμελιώδους κατάστασης.

'Αλλος τρόπος επίτευξης αναστροφής πληθυσμού εις το ενεργό μέσο είναι διά 

συγκρούσεων ήλεκτρονίων με αέρια μείγματα, όπως στον λέιζερ ηλίου νέου, εις τον 

οποίον άτομα He διεγείρονται σε συγκρούσεις με ηλεκτρόνια από ηλεκτρική εκκένωση. 

Τα διηγερμένα άτομα He μεταφέρουν την ενέργειά τους σε άτομα Ne, τα οποία 

ακολούθως δημιουργούν αναστροφή πληθυσμού μεταξύ των καταστάσεων 2ρ5 5s, ρ5 4s
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και της 2ρ5 3ρ κατάστασης. Σημαντική ενίσχυση επέρχεται στο ερυθρό, 632,8 nm, και στο 

υπέρυθρο τμήμα του φάσματος.

Άλλος τρόπος επίτευξης αναστροφής πληθυσμού είναι διά χημικών αντιδράσεων, 

κατά τις οποίες επέρχεται αναστροφή πληθυσμού προϊόντων χημικής αντίδρασης. Π.χ.,

Cl2 -> 2CI, εξ. 1

Cl + Η2 -> HCI +  Η, εξ. 2

H + CI2 -> H C I*+ C I. εξ. 3

To HCI* είναι διηγερμένο δονητικά και από την αναστροφή πληθυσμού 

δημιουργείται ενισχυτής φωτός λέιζερ σε δονητική μετάβαση περί τα 3,9 μ. 
Χρησιμοποιείται ηλεκτρική εκκένωση σε μείγμα He, Η2, Cl2 ή ηλεκτρική εκκένωση ή 

φωτόλυση σε μείγμα Η2, Cl2. Άλλος χημικός λέιζερ είναι ο λέιζερ ατομικού ιωδίου 

(1,315 μπι) διά φωτόλυσης αλκυλιωδιδίων:

Rl + hv -> R + I (2Ρ1/2), εξ. 4

Ι(2Ρ1/2) + ^  (λ = 1.315 μιτι) -> Ι(2Ρ3/2) + 2hv. εξ. 5

Η ηλεκτρονική μετάβαση στον λέιζερ μεταξύ των δύο διαχωρισμένων καταστάσεων 

Ρ του ατομικού ιωδίου I εκ της επίδρασης αυτοστροφής - περιφοράς οφείλεται σε 

μαγνητική διπολική ροπή. Η διέγερση γίνεται και με διηγερμένο οξυγόνο 0 2 (1Ag), το

οποίο παράγεται χημικά και μεταφέρει ενέργεια στο ιώδιο. Έχει παραχθεί λέιζερ ιωδίου 

και με φωτόλυση χρησιμοποιώντας προσομοίωση ηλιακού φωτός. Πειράματα διεξάγονται 

διά παραγωγή ακτινοβολίας από λέιζερ ιωδίου με ηλιακό φως στο διάστημα από την 

φωτόλυση του αλκυλιωδιδίου με υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Άλλοι λέιζερ είναι οι 

λέιζερ διηγερμένων διμερών (excimer, exciplex) των ευγενών αερίων με αλογόνα, π.χ. των 

ArCI (169,0 nm και 175,0 nm), ArF (193,3 nm), KrCI (222 nm), KrF (248,4 nm, 249,1 nm), 

XeBr (281,8 nm), XeCI (περί τα 307,65 nm), XeF (περί τα 351 nm, 483,0 nm και 486,0 nm), 

τα οποία παράγονται με ηλεκτρικές εκκενώσεις ή με δέσμες ηλεκτρονίων επί μειγμάτων 

των ευγενών αερίων και ενώσεων των αλογόνων. Ομοίως άλλοι λέιζερ προέρχονται από 

ομοπυρηνικά διατομικά μόρια των ευγενών αερίων (Xe2 στα 171,6 nm, Kr2 στα 145,7 nm, 

Ar2 στα 126,1 nm).
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Οι χημικές αντιδράσεις διά την παραγωγή διηγερμένου μοριακού οξυγόνου και την 

διέγερση του ιωδίου από διηγερμένο οξυγόνο είναι:

2Hg02 —  2Η2θ +  02 (1Δ), εξ. 6

02(1Δ) +  0>2(1Δ) -»  02(1Σ) +  Ο ^ Σ ) εξ. 7

Ο ^ 1! )  + 12 -> 0 2(3Σ) +  2Ι(2Ρ3/2). εξ. 8

02(1Δ) +  Ι(2Ρ ^ )  ~  02(31) +  Ι(2ρ1/2), εξ. 9

>(2Ρ ι /2) +  02 (1Δ) Ο ^ Σ )  +  Ι(2Ρ3β). εξ. 10

Κ2Ρ ι /2> +  λρ1.315 μπι^ I^Pg^) +  2hv, εξ. 11

02(9) +  Η2Ο20) +  2Κ0Η(Ι) -> 02(1Ag) +  2KCI +  2Η^0, εξ. 12

nC>2(1Ag) +  Ι2 - » 2Ι +  ηθ2<3Σ) . εξ. 13 

To η έχει αναφερθεί ίσο με 3±1,3 και 3-6 από διάφορα εργαστήρια. Τούτο φαίνεται
να σημαίνει ότι η διάσταση του 12 επέρχεται μέσω διαδοχικών σταδίων, τα οποία 

περιλαμβάνουν διάφορες ηλεκτρονιακές καταστάσεις του ί2· Πάντως το πρώτο στάδιο

περιλαμβάνει υψηλές δονητικές στάθμες (ν=*40) της θεμελιώδους ηλεκτρονιακής 

κατάστασης του μοριακού ιωδίου, Ι2(Χ0§). Τα 0 2(1Δ) και Ι(2Ρ 1/2) δεν μπορούν να 

επιφέρουν την διάσταση του 1̂ . το δε 02(1Ι )  δεν είναι ο κύριος παράγων στην διάσταση 

του Ι2- Σε πρόσφατες έρευνες έχει μελετηθεί η επίδραση χημικώς παραγόμενου ( ^ Δ )  

επί του μοριακού ιωδίου ^

'Αλλος λέιζερ αλογόνων είναι του Βγ:

Ι^ Ρ ΐ^ ) +  Βγ2 -> ΙΒγ +  Br(2P ^ ) , εξ. 14
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Br(2P1/2) + hv ^=2,Z13§jam^ Βγ(2Ρ3/2) +  2hv. εξ. 15

Το διηγερμένο Br παράγεται επίσης διά φωτολύσεως του CFgBr ή του IBr. Άλλοι 

λέιζερ είναι οι λέιζερ με πυρηνική άντληση, όπου ενεργητικά προϊόντα πυρηνικής 

σχάσης διεγείρουν και ιονίζουν άτομα με αποτέλεσμα την αναστροφή πληθυφού (π.χ. 

με δημιουργία μετασταθών ατόμων He, τα οποία με τη σειρά τους δρουν επί των Xe, Kr, 
Ar και Ne). Άλλοι λέιζερ είναι του CO2 (περί τα 10,6 μ) και του Ν2 (στα « 337,1 ηπι στην

- 0-0 ταινία τού δεύτερου θετικού συστήματος ταινιών και στην περιοχή 0,75-1,4 μπι του 

πρώτου θετικού συστήματος ταινιών καθώς και στην περιοχή 5,5-8,5 μπι λόγω 

μεταβάσεων W3Au-> B3Pg και B3Pg —\/V3A u), οι οποίοι παράγονται με ηλεκτρικές 

εκκενώσεις. Ο λέιζερ CO2 παράγεται επίσης διά καύσεως.

Μία άλλη τάξη λέιζερ είναι οι λέιζερ (διαλύματος) βαφής dye laser, οι οποίοι 

μπορούν και ρυθμίζονται (π.χ. με μέσο διασποράς της ακτινοβολίας, όπως είναι το 

πρίσμα ή η σχάρα περίθλασης διά διαπέρασης ή ανάκλασης), ώστε να επιτυγχάνεται 

ενίσχυση φωτός σε ευρείες περιοχές μήκους κύματος. Δι’ αλλαγής της βαφής (οργανικού 

μορίου) δύναται να ληφθεί εκπομπή σε όλο το ορατό και μέρος του υπεριώδους και του 

υπέρυθρου τμήματος του οπτικού φάσματος.

Έχουν δημιουργηθεί και λέιζερ "ελευθέρων" ηλεκτρονίων διά κατάλληλης 

επίδρασης μαγνητικού πεδίου επί ακτίνας ηλεκτρονίων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των λέιζερ είναι: η μονοχρωματικότητά των εκ της 

διέγερσης εκπομπής φωτονίων της ίδιας συχνότητας με τα διεγείροντα φωτόνια* η 

ελαχίστη απόκλισή των από την κατεύθυνση εκπομπής, διότι από την κατεύθυνση 

εκπομπής εις την κοιλότητα του λέιζερ τα αποκλίνοντα φωτόνια δεν ενισχύονται* η 

γενικά μεγάλη ένταση της ακτινοβολίας των* και το ότι οι στοιχειώδεις πηγές εκπομπής 

ακτινοβολίας είναι σύμφωνοι, δηλαδή τα εκπεμπόμενα ηλεκτρομαγνητικά κύματα έχουν 

την ίδια διαφορά φάσης.
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Β'. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λόγω των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τους οι λέιζερ έχουν εύρει σειρά εφαρμογών 

ΐην τελευταία τριακονταετία, όπως στην τηλεμέτρηση αποστάσεων, π.χ. της απόστασης 

γης-σελήνης διά αποστολής ακτινοβολίας λέιζερ μέσω τηλεσκοπίου και ακολούθου 

μέτρησης του χρονικού διαστήματος διά την επιστροφή της ακτινοβολίας.

’Αλλη εφαρμογή είναι η συνεχιζομένη προσπάθεια επίτευξης σύντηξης,

D + Τ 4He + η (ΔΗ= -17,6 MeV), εξ. 14

κατά την οποία χρησιμοποιούνται και λέιζερ (π.χ. ιωδίου ή Nd/YAG στα 10,6 μπι) διά την 

συμπίεση σφαιριδίων (π.χ., στερεού δευτερίου και τριτίου), ώστε να επέλθει η πυρηνική 

καύση, αποτελεί επιπρόσθετη σημαντική εφαρμογή των λέιζερ.

'Αλλη εφαρμογή των λέιζερ είναι στον διαχωρισμό ισοτόπων, τα οποία διαφέρουν 

εις την απορρόφηση της ακτινοβολίας λέιζερ λόγω της μεγάλης μονοχρωματικότητας 

του λέιζερ και της ισοτοπικής μετατόπισης στην δονητική-περιστροφική απορρόφηση 

των μορίων, τα οποία περιέχουν ισότοπα. Χρησιμοποιείται λέιζερ (π.χ. CO2) διά την

εκλεκτική διέγερση και την εν συνεχεία διάσπαση του ενός ισοτοπικού μορίου ή διά την 

διέγερσή του μόνο, οπότε εν συνεχεία χρησιμοποιείται άλλος λέιζερ διά την φωτόλυση 

του διηγερμένου μορίου.

Ο φωτοϊονισμός ατόμων ή μορίων δι' απορρόφησης πολλών φωτονίων 

(πολυφωτονικός ιονισμός συντονισμού) αποτελεί άλλη εφαρμογή των λέιζερ. Εάν το 

δείγμα είναι στην υγρά ή στερεά κατάσταση, επέρχεται εξαέρωση δι* επενεργείας 

ισχυρού λέιζερ και εν συνεχεία δημιουργία πλάσματος (ηλεκτρικά ουδετέρου αερίου 

ιόντων και ηλεκτρονίων).

Άλλη εφαρμογή αποτελεί η ολογραφία, η οποία ανεκοινώθη το 1948 από τον 

Denis Gabor (1900-79. Έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1971 διά την ανακάλυψη και 

ανάπτυξη της ολογραφίας). Κατ' αυτήν η σύμφωνη ακτινοβολία (από λέιζερ) χωρίζεται 

εις δύο δέσμες και η μία δέσμη προσπίπτει επί του αντικειμένου και σκεδάζεται σε 

φωτογραφική πλάκα, ενώ η άλλη προσπίπτει άμεσα στην φωτογραφική πλάκα, οπότε 

λαμβάνει χώρα συμβολή των δύο δεσμών στην φωτογραφική πλάκα, όπου καθορίζεται η
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ένταση και η φάση της ακτινοβολίας εκ του αντικειμένου. Το συμβολόγραμμα λέγεται 

ολόγραμμα. Όταν φωτισθεί το ολόγραμμα μόνο με την μία δέσμη, δημιουργεί 

τρισδιάστατη φωτογραφική απεικόνιση του αντικειμένου, έτσι ώστε να δημιουργείται η 

εντύπωση ότι φαίνεται το πρωτότυπο αντικείμενο και όχι το είδωλό του.

Γ. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η φασματοσκοπία μεγάλης ακριβείας αποτελεί άλλη εφαρμογή των λέιζερ. Οι 

παλαιές φασματοσκοπικές μετρήσεις :ίχαν το μειονέκτημα της περιορισμένης 

διακριτικής ικανότητας των οργάνων. Με την εισαγωγή των συμβολομέτρων διά την 

εξέταση των φασματικών γραμμών είχε εκλείψει αυτό το μειονέκτημα και εγίνονταν 

μετρήσεις του φυσικού πλάτους των φασματικών γραμμών, όπως της γραμμής Balmer α. 

Η δυσκολία με την γραμμή Balmer α είναι ότι λόγω των επιδράσεων, οι οποίες 

ανεφέρθησαν, διαχωρίζεται σε συνιστώσες, οι οποίες όμως έχουν μεγάλο φασματικό 

πλάτος, ώστε να μην μπορούν να διαχωρισθούν όλες ακόμη και με συμβολόμετρο, χωρίς 

αυτό να οφείλεται σε ατέλεια του οργάνου.

Ένα μέρος της διαπλάτυνσης των γραμμών της λεπτής υφής της μετάβασης Balmer 

α οφείλεται εις την αρχή της απροσδιοριστίας ή αβεβαιότητας του Heisenberg διά την 

ενέργεια και τον χρόνο της διηγερμένης ενεργειακής στάθμης του ατομικού υδρογόνου

όπου τ είναι ο μέσος χρόνος ζωής της ενεργειακής στάθμης. Ένα πολύ μεγαλύτερο 

μέρος της διαπλάτυνσης οφείλεται εις το φαινόμενο Doppler, ένεκα του οποίου 

μεταβάλλεται η συχνότητα της φασματικής γραμμής λόγω της κίνησης των ατόμων. 

Ένας τρόπος να ελαττωθεί η διαπλάτυνση Doppler είναι να σχηματισθεί ακτίνα ατόμων Η 

στην κατάσταση η=2 και ακολούθως η επίδραση της ακτινοβολίας επ’ αυτής και η 

παρατήρηση να γίνονται κάθετα προς την διεύθυνση μετάδοσης της ακτίνας. Δεν έχει 

επιτευχθεί όμως ακτίνα ατόμων Η, η οποία να περιέχει αρκετά άτομα Η στην κατάσταση 

η=2.

(1)

(2)
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Οι τεχνικές της φασματοσκοπίας μεγάλης ακρίβειας, οι οποίες ανεπτύχθησαν προ 

εικοσαετίας περίπου με την χρήση λέιζερ, έχουν συμβάλει στην σημαντική βελτίωση της 

διάκρισης συνιστωσών της λεπτής υφής της γραμμής Balmer α, εξαλείφοντας την 

διαπλάτυνση Doppler. Διά της χρήσης λέιζερ βαφής με τον ένα καθρέπτη της κοιλότητας 

αντικατεστημένο από μία σχάρα (ένα φράγμα) περίθλασης και διά της χρήσης ειδικού 

συμβολομέτρου εντός της κοιλότητας αυξάνει σημαντικά η μονοχρωματικότητα του 

λέιζερ (π.χ. σε =10'3 %) και δύναται να αυξηθεί ακόμη 100 φορές με χρήση εξωτερικού 

συμβολομέτρου.

Οι κύριες τεχνικές, οι οποίες ανεπτύχθησαν διά την εξάλειψη της διαπλάτυνσης 

Doppler στο φάσμα είναι η φασματοσκοπ ία κορεσμού, η φασματοσκοπία  

πόλωσης και η διφω τονική φασματοσκοπία. Στην φ ασματοσκοπ ία κορεσμού

η ακτίνα λέιζερ βαφής χωρίζεται σε μία έντονη ακτίνα (ακτίνα κορεσμού) και μία ασθενή 

αντίρροπο ακτίνα (ακτίνα ελέγχου) της ίδιας συχνότητας, η οποία απορροφάται μόνον 

από άτομα Η τα οποία δεν έχουν συνιστώσα ταχύτητας κατά την διεύθυνση των δύο 

ακτινών λέιζερ. Τα άτομα απορροφούν την έντονη ακτίνα μέχρι κορεσμού, και όταν μετ’ 

ολίγο διέρχεται αντίρροπα η ασθενής ακτίνα, αυτή υφίσταται μόνον μικρή απορρόφηση, 

γεγονός, που καταγράφεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ακτίνα ελέγχου υφίσταται 

μεγαλύτερη απορρόφηση από άλλα άτομα. Μόνον όταν η συχνότητα των ακτινών 

ταιριάζει με την συχνότητα συντονισμού (μετάβασης), επέρχεται η μικρή απορρόφηση 

της ακτίνας ελέγχου.

Η φ ασματοσκοπ ία πόλωσης στηρίζεται στην κυκλική πόλωση της ακτίνας 

κορεσμού και την γραμμική πόλωση της ακτίνας ελέγχου. Η γραμμική πόλωση δύναται 

να θεωρηθεί ως συνδυασμός δύο αντίρροπων κυκλικών πολώσεων. Όταν απορροφηθεί η 

ακτίνα κορεσμού από άτομα κινούμενα σε ορισμένη κατεύθυνση, τότε η ακτίνα ελέγχου 

υφίσταται μεταβολή της πόλωσης της, διότι μία από τις δύο κυκλικά πολωμένες 

συνιστώσες της απορροφάται περισσότερο από απομένοντα άτομα. Η μεταβολή της 

πόλωσης παρατηρείται και καταγράφεται συναρτήσει της συχνότητας. Έτσι λαμβάνεται 

το φάσμα πόλωσης.

Στην δ ιφ ω το ν ικ ή  φ ασ ματοσκοπ ία  διαχωρίζεται η ακτίνα λέιζερ εις δύο 

ακτίνες αντίρροπες συχνότητας ίσης με το ήμισυ της συχνότητας μετάβασης ή 

χρησιμοποιούνται δύο λέιζερ, των οποίων οι ακτίνες είναι αντίρροπες και αντιστοιχούν 

σε διαφορετικές συχνότητες, το άθροισμα των οποίων ισούται με την συχνότητα της
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προς μελέτη μετάβασης. Ο θάλαμος του προς εξέταση αερίου διασχίζεται από 

αντίρροπα φωτόνια των δύο αντιρρόπων ακτίνων λέιζερ. Όταν ζεύγος αντιρρόπων 

φωτονίων έχει συχνότητα ίση με την συχνότητα μετάβασης και προσπέσει επί του 

απορροφούντος σωματίου, το σωμάτιο θα τα απορροφήσει και έτσι θα επέλθει 

διφωτονική μετάβαση.

Θα εξετάσομε την διφωτονική απορρόφηση του ατομικού υδρογόνου κατά την 

μετάβαση, η οποία αντιστοιχεί στην φασματική γραμμή Lyman α (n=2-» η=1, λ=121,568 

~nm). Η διφωτονική αυτή μετάβαση παρατηρήθηκε διά πρώτη φορά το 1974 στο 

Πανεπιστήμιο Stanford (Η.Π.Α.), ενώ η διφωτονική τεχνική υπεδείχθη το 1970 στο 

Νοβοσιμπίρσκ της Σοβιετικής Ένωσης.

Κατ' αρχή πρέπει να σημειωθεί ότι εν αντιθέσει προς τις φασματοσκοπίες κορεσμού 

και πόλωσης, εις τις οποίες η απορρόφηση των αντιρρόπων φωτονίων λέιζερ, η οποία 

προκαλεί το λαμβανόμενο σήμα (σε αντιδιαστολή προς τον "θόρυβο"), προέρχεται μόνον 

από σωμάτια ακίνητα κατά την διεύθυνση κίνησης των φωτονίων διά την επίτευξη της 

εξάλειψης της διαπλάτυνσης Doppler, εις την διφωτονική φασματοσκοπία όλα τα σωμάτια 

δύνανται να συμβάλλουν εις το σήμα απορρόφησης χωρίς διαπλάτυνση Doppler. Και ο 

λόγος διά την απορρόφηση των δύο αντιρρόπων φωτονίων χωρίς διαπλάτυνση Doppler 

εις το σήμα είναι η αντιστάθμιση της μεταβολής Doppler της συχνότητας του ενός 

φωτονίου από την αντίθετη μεταβολή Doppler της συχνότητας του άλλου φωτονίου, το 

οποίο κινείται αντίρροπα προς το πρώτο.

Διά την διφωτονική απορρόφηση του ατόμου του υδρογόνου η ακτινοβολία του 

χρησιμοποιουμένου λέιζερ διέρχεται μέσω του θαλάμου υδρογόνου, όπου με ηλεκτρική 

εκκένωση παράγονται άτομα υδρογόνου στην θεμελιώδη κατάσταση η=1, και 

ανακλωμένη επί καθρέπτου ακολουθεί την αντίθετη πορεία, ως εις το ακόλουθο σχήμα. Ο 

λέιζερ ρυθμίζεται, ώστε η συχνότητα της ακτινοβολίας να ισούται με το ήμισυ της 

συχνότητας ν της επιθυμουμένης ηλεκτρονικής μετάβασης.

ι

\ ■. .1
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$υτοπολλαπλασιαστής

θάλαμος υδρογόνου καθρέπτης

Σχήμα 6.2. Δ ιά τα ξη  δ ια το ν ικ ή ς  απορρόφησης.

Δι* άτομα, τα οποία κινούνται προς τα φωτόνια συχνότητας ν/2, η συχνότητα των 

φωτονίων λόγω του φαινομένου Doppler εμφανίζεται μεγαλύτερη του ν/2, ενώ δι1 άτομα, 

τα οποία απομακρύνονται από τα φωτόνια, η συχνότητα των φωτονίων εμφανίζεται 

μικρότερη. ΔΓ άτομα ακίνητα κατά την διεύθυνση κίνησης των φωτονίων, η συχνότητα 

των φωτονίων εμφανίζεται αμετάβλητη. Οπότε, όταν χρησιμοποιείται ακτινοβολία λέιζερ 

συχνότητας ν/2, ένα άτομο δύναται να απορροφήσει δύο αντίρροπα φωτόνια 

συχνότητας ν/2 και να λάβει χώρα ηλεκτρονική μετάβαση συχνότητας ίσης με ν. 

Σημειωτέον ότι ο συνδυασμός δύο ομορρόπων φωτονίων συχνότητας ν/2 αντιστοιχεί σε 

συχνότητα μετάβασης μεγαλύτερη ή μικρότερη της συχνότητας συντονισμού ν λόγω 

του φαινομένου Doppler δΓ άτομα κινούμενα κατά την διεύθυνση κίνησης των φωτονίων 

αντίρροπα ή ομόρροπα, αντιστοίχως.

Διά την μετάβαση n=2«-n=1 του ατόμου του υδρογόνου χρησιμοποιήθηκε 

ακτινοβολία λέιζερ βαφής μήκους κύματος ίσου με εκείνο της φασματικής γραμμής 

Balmer β, όπως δείχνει το κατωτέρω σχήμα. Με την τεχνική του διπλασιασμού της 

συχνότητας (ακτινοβόληση κρυστάλλων με ακτινοβολία, οι οποίοι ακτινοβολούν την 

αρχική ακτινοβολία καθώς και ακτινοβολία διπλάσιάς συχνότητας * δευτέρα αρμονική) 

παρήχθη εκ της ακτινοβολίας 486,133 nm και ακτινοβολία 243,067 nm (κατά το 2% της
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ενεργείας), η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εις την ανωτέρω διάταξη διφωτονικής 
απορρόφησης διά την διφωτονική μετάβαση 2S ia <- 1St^ Άτομα υδρογόνου, τα οποία 

απορροφούν τα δύο (αντίρροπα) φωτόνια, διεγείρονται εις την κατάσταση 2Si^ και 

υφιστάμενα συγκρούσεις με άλλα σωμάτια μεταπίπτουν εις την κατάσταση 2Ρι^ 

(εξωτερική μετατροπή), εκ της οποίας μεταβαίνουν εις την θεμελιώδη κατάσταση 1Si^ 

διά της εκπομπής φωτονίου 121,5 nm (φθορισμός). Η εκπομπή φωτονίων παρατηρείται 

καθέτως προς την κατεύθυνση διφωτονικής διέγερσης με φωτοπολλαπλασιαστή. 

π
2 ΡΥζ 

00 ............

5

4

3

2

1

Balmer β

Σχήμα 6.3. Διφωτονική απορρόφηση του ατομικού υδρογόνου π=2 <- π=1.

Η μετατόπιση της ενεργειακής στάθμης 2Si  ̂ υπεράνω της 2Ρι^ (μετατόπιση Lamb) 

ανέρχεται σε 1060 ΜΗζ ή 0,035 cm'1. Η επίδραση αυτοστροφής - περιφοράς και η 

σχετικιστική μεταβολή μάζας προκαλούν, ως ανεφέρθη, διαχωρισμό των ενεργειακών 

καταστάσεων, ο οποίος προκαλεί διαχωρισμό, π.χ. της φασματικής γραμμής Balmer α 

του υδρογόνου εις επτά συνιστώσες της λεπτής υφής κατά την θεωρία. Η χρήση της 

φασματοσκοπίας κορεσμού και πόλωσης έχει επιτρέψει την παρατήρηση των τεσσάρων
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εξ αυτών χάριν εις την επιτευχθεΐσα εξάλειψη της διαπλάτυνσης Doppler της φασματικής 

γραμμής Balmer α, όπως δείχνουν τα παρακάτω διαγράμματα, όπου φαίνονται και οι 

επτά θεωρητικές φασματικές γραμμές της λεπτής υφής.

30*
.

Ct'etope** 3p[y

3P,s-
f

»

25.I
2P. /

Σχήμα 6.4. Διαχωρισμός της φασματικής γραμμής Balmer α.

Όπως προκύπτει και εκ του διαχωρισμού της γραμμής Balmer α (λεπτή υφή και 

μετατόπιση Lamb), η ενεργειακή στάθμη η=2 του ατομικού υδρογόνου έχει διαχωρισθεΙ 
σε τρεις υποστάθμες. Ως εκ τούτου η διφωτονική μετάβαση 2S\k < -1S% δεν αντιστοιχεί

ακριβώς στο μήκος κύματος της γραμμής Lyman α (121,568 nm). Επίσης η αντίστοιχη 

φασματική γραμμή διά το δευτέριο κατά την μετάβαση 2S ^  < -1SiA είναι μετατοπισμένη

από εκείνη του υδρογόνου λόγω της διαφοράς μάζας μεταξύ των δύο αυτών ισοτόπων.
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Νεώτερη εφαρμογή του λέιζερ διά την οποίαν απενεμήθη το βραβείο Nobel 

φυσικής διά το 1997 αποτελεί η επιβράδυνση και η παγίδευση ιόντων* και ατόμων** , 

τα οποία απορροφούν ακτινοβολία λέιζερ συχνότητας μικρότερης λόγω του φαινομένου 

Doppler από την συχνότητα της επανεκπεμπομένης ακτινοβολίας, οπότε βαθμηδόν (ανά 

όπορρόφηση φωτονίου) ελαττώνεται η κινητική ενέργειά των με συνέπεια την 

επιβράδυνσή των (ή "ψύξη" των). Η παγίδευση των ατόμων επιτυγχάνεται 

"ηλεκτροοπτικά" ή κυρίως "μαγνητοοπτικά": Π.χ. εντός ανομοιογενούς μαγνητικού 

πεδίου τα άτομα πολωμένα από την επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του 

λέιζερ ωθούνται προς την περιοχή της μεγαλύτερης έντασης του μαγνητικού πεδίου, 

όπου και παγιδεύονται.

Η ερευνητική εργασία των Hans Dehmelt, Wolfgang Paul και Norman Ramsey έθεσε τις 

βάσεις διά το πρότυπο ωρολόγιο καισίου και διά το ενδεχόμενο νέο πρότυπο ωρολόγιο 

το οποίο θα βασίζεται στις οπτικές μεταβάσεις (μεταπτώσεις) ενός μεμονωμένου ιόντος. 

Το ωρολόγιο του στοιχείου καισίου (Cs) προσδιορίζει την ώρα με ακρίβεια τουλάχιστον 

2x10 '14 δευτερόλεπτα.

Το δευτερόλεπτο στο διεθνές σύστημα μονάδων (systeme Internationale) ορίζεται ως ο 

χρόνος διά την εκτέλεση 9 192 631 770 κύκλων, οι οποίοι ανιστοιχούν στην συχνότητα 

μετάβασης στο φάσμα υπέρλεπτης υφής του καισίου. Η υπέρλεπτη υφή οφείλεται στην 

επίδραση της πυρηνικής μαγνητικής διπολικής ροπής του καισίου.

Η καινοτομία του Ν. Ramsey στον πειραματικό προσδιορισμό της συχνότητας Larmor 

της μεταπτωτικής κίνησης πυρηνικού μαγνητικού διπόλου έχει εφαρμοσθεί στο

*  Ο Hans Dehmelt του Πανεπιστημίου της Washington (ΗΠΑ) από το 1955 και ο Wolfgang Paul του 
Πανεπιστημίου της Bonn (Γερμανίας) εμοιράσθησαν το ήμισυ του βραβείου Nobel φυσικής διά το 1989. Τα 
άλλο ήμισυ απενεμήθη στον Norman Ramsey του Πανεπιστημίου Harvard. Το βραβείο Nobel φυσικής του 1989 
απενεμήθη διά τις συνεισφορές εις  την ανάπτυξη της ατομικής φασματοσκοπίας ακριβείας.
* *  Ο Steven Chu (1948·) ο Claude Cohen · Tannoudji (1933·) και o William D. Phillips (1948·) έλαβαν το 
βραβείο Nobel φυσικής διά το 1997 διά τις εργασίες των τις σχετικές με την ψύξη και την παγίδευση ατόμων 
με λέιζερ.

Ο Steven Chu είναι αμερικανός πολίτης. Εγεννήθη το 1948 στο St. Louis του Missouri των ΗΠΑ, έλαβε 
τον διδακτορικό τίτλο στη φυσική από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley το 1976. Από το 1990 
είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Στόνφορντ των ΗΠΑ στην έδρα Theodor and Frances Geballe των 
ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών. Ο Claude Cohen - Tannoudji εγεννήθη το 1933 στην Κωνσταντίνη της 
Αλγερίας. Είναι γάλλος πολίτης. Ελαβε τον διδακτορικό τίτλο στη φυσική από την Izcole Normale Superieure 
στο Παρίσι και είναι Καθηγητής στο College de France από το 1973. Ο William D. Phillips είναι αμερικανός 
πολίτης. Εγεννήθη στο Wilkes · Barre της Πενσυλβάνιας των ΗΠΑ το 1948. Ελαβε τον διδακτορικό τίτλο στη 
φυσική το 1976 από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέττης στο Cambridge των ΗΠΑ.
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συγχρονισμό ενός ταλαντωτή μικροκυμάτων προς τις εσωτερικές ταλαντώσεις εκ της 

μεταπτωτικής κίνησης του πυρηνικού μαγνητικού δίπολου του ατόμου του στοιχείου 

καισίου. Ετσι μιά χρονική περίοδος προσδιορίζεται πειραματικά μετρώντας τον 

εκτελούμένο αριθμό των πλήρων διαδρομών (των "κύκλων") των ταλαντώσεων του 

ταλαντωτού μικροκυμάτων.

Αλλη σημαντική συμβολή του Ν. Ramsey στο πεδίο των προτύπων συχνότητας 

(χρόνου) είναι η ανάπτυξη του πρώτου "μέιζερ" (λέιζερ περιοχής μικροκυμάτων) ατόμου, 

του ατόμου του υδρογόνου το 1961 μαζί με τον Daniel Kleppner (του Τεχνολογικού 

Ινστιτούτου της Massachussets των ΗΠΑ). Η συχνότητα του μέιζερ του ατομικού 

υδρογόνου είναι 1420 ΜΗΖ (λ=21 cm) και αντιστοιχεί, όπως ανεφέρθη προηγουμένως 

στο κεφάλαιο του διαχωρισμού των φασματικών γραμμών, στην μετάβαση μαγνητικής 

υπέρλεπτης υφής μεταξύ των υποσταθμών F= 0 -» F= 1, στις οποίες διαχωρίζεται η 

θεμελιώδης ενεργειακή στάθμη του ατόμου του υδρογόνου 1S i/2 λόγω της επίδρασης 

της πυρηνικής μαγνητικής διπολικής ροπής. Ο μέιζερ του ατόμου του υδρογόνου 

χρησιμοποιήθηκε το 1976 διά τον έλεγχο των προβλέψεων της γενικής θεωρίας της 

σχετικότητας με ακρίβεια 10*4 διά συγκρίσεως της συχνότητας ενός ωρολογίου 

βασισμένου στον μέιζερ ατομικού υδρογόνου επί της γης με την συχνότητα ενός 

δευτέρου ωρολογίου - μέιζερ ατομικού υδρογόνου, το οποίο είχε εκτοξευθεί στο 

διάστημα με πύραυλο. Επίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1980 - 90 χρησιμοποιήθηκε ο 

μέιζερ ατομικού υδρογόνου διά τον προσδιορισμό της τροχιάς του διαστημοπλοίου 

Voyager II (Ταξειδιώτης 2) κατά την συνάντησή του με τον πλανήτη Ποσειδώνα καθώς και 

γιά μετρήσεις ραδιοσυμβολομετρίας και άλλες.

Η ανάπτυξη της τεχνικής της ιοντικής παγίδας διά την παγίδευση και επιβράδυνση 

μεμονωμένων ιόντων απέφερε στους Hans Dehmelt and Wolfgang Paul το ήμισυ του 

βραβείου Nobel φυσικής το 1989. Δι' εφαρμογής καταλλήλων ηλεκτρικών ή και 

μαγνητικών πεδίων οι Hans Dehmelt και Wolfgang Paul επέτυχαν την παγίδευση 

μεμονωμένων ιόντων. Δι’ εφαρμογής της τεχνικής της "ψύξεως διά της πλευρικής 

δέσμης (ταινίας)" επιτυγχάνεται η απορρόφηση ακτινοβολίας μόλις χαμηλότερης 

συχνότητας από την χαρακτηριστική του παγιδευμένου ιόντος. Ακολούθως το ιόν 

εκπέμπει ακτινοβολία στη χαρακτηριστική του συχνότητα, η οποία είναι μεγαλύτερη και 

έτσι χάνει περισσότερη ενέργεια απ' όση απορρόφησε. Διά πρώτη φορά το 1976 

εφηρμόσθη η τεχνική αυτή σε ηλεκτρόνιο.
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Ο Hans Dehmelt (με συνεργάτη του τον David Wineland) ανέπτυξε αυτήν την τεχνική 

στο Πανεπιστήμιο της Washington ανεξάρτητα από τους Arthur Schawlow και Theodor 

Hansch του Πανεπιστημίου Stanford (Ο Theodor Hansch επήγε αργότερα στο Πανεπιστήμιο 

του Μονάχου), οι οποίοι ανέπτυξαν παρόμοια τεχνική διά την ψύξη με λέιζερ ελευθέρων 

ουδετέρων ατόμων αερίου. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο απομόνωση και ψύξη μεμονωμένων 

ιόντων αποτελεί περαιτέρω συμβολή στην ανάπτυξη της φασματοσκοπίας ακριβείας, 

διότι η παρατηρουμένη ακτινοβολία φθορισμού είναι ανεπηρέαστη από κινήσεις ή 

αλληλεπιδράσεις.

I i

Ο Wolfgang Paul επίσης ανέπτυξε με συνεργάτες του την δεκαετία 1950 - 60  

ηλεκτρικά και μαγνητικά τετραπολικά και εξαπολικά πεδία, διά να εστιασθούν ατομικές 

και μοριακές ακτίνες και να διαχωρισθούν σωμάτια με διαφορετικούς προσανατολισμούς 

των διπολικών τους ροπών. Τέτοιου είδους πεδία χρησιμοποιήθησαν αργότερα στον 

μέιζερ της αμμωνίας και στον μέιζερ του ατομικού υδρογόνου. Ο Wolfgang Paul με τον 

Helmuth Steinwedel ανεκάλυψαν τον τετραπολικό ηθμό (φίλτρο) μάζας, ο οποίος αποτελεί 

τμήμα του τετραπολικού φασματομέτρου μάζας. Δηλαδή ανεκάλυψαν ότι ιόντα 

διαφόρων μαζών δύνανται να διαχωρισθούν αναλόγως προς τον λόγο της μάζας των διά 

του ηλεκτρικού φορτίου των κινούμενα εντός συνεχούς ηλεκτρικού πεδίου με την 

προσθήκη και ενός ηλεκτρικού τετραπολικού πεδίου. Ακριβώς μιά τρισδιάστατη μορφή 

αυτού του τετραπολικού φίλτρου μάζας εφαρμόσθηκε από τον Wolfgang Paul και τους 

συνεργάτες του διά την παγίδευση μεμονωμένου ιόντος σε μικρή περιοχή του χώρου, η 

οποία είναι πρακτικώς ελευθέρα ηλεκτρικού πεδίου.

Ο Hans Dehmelt ανέπτυξε διαφορετικού είδους παγίδα φορτισμένου σωματίου, η 

οποία αποκαλείται παγίδα Penning (από τον ιονισμό Penning). Εις αυτήν την παγίδα 

υπάρχει σταθερό μαγνητικό πεδίο με ένταση παράλληλο προς τον άξονα συμμετρίας της 

παγίδας, στο οποίο έχει προστεθεί και ένα συνεχές ηλεκτρικό τετραπολικό πεδίο με 

κυλινδρική συμμετρία. Ο Hans Dehmelt με τον Gerald Gabrielse συνεκράτησαν ένα 

ηλεκτρόνιο επί σχεδόν ένα έτος εντός μιάς παγίδας Penning.

Μεταξύ άλλων ο Hans Dehmelt ανέπτυξε με τον επιβλέποντα την διδακτορική, του 

διατριβή, Hubert Krueger, την τεχνική του πυρηνικού ηλεκτρικού τετραπολικού 

συντονισμού στην Γερμανία (1950). Έχει μελετήσει φάσματα ιόντων υπο συνθήκες 

σχεδόν ιδανικές με την φασματοσκοπία ακριβείας της περιοχής ραδιοκυμάτων 

(ραδιοσυχνοτήτων), όπως το He3* και το Η2+.
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Βεβαίως η ψύξη των σωματίων δύναται να γίνει υπό κενό, ώστε τοιουτοτρόπως να 

αποφευχθεί η συμπύκνωση των. Αλλ* ακόμη και σε θερμοκρασία πλησίον του απολύτου 

μηδενός (- 273,15°C = 0 Κ) π.χ. στους 4 Κ η ταχύτητα σωματίων είναι περίπου 400 km/hr. 

Μόνο πολύ πλησιέστερα στο απόλυτο μηδέν ελαττώνεται σημαντικά η ταχύτητα των 

σωματίων. Π.χ. σε θερμοκρασία 1 μΚ εντός αερίου εξ ατόμων υδρογόνου η ταχύτητά 

των είναι μικρότερη των 25 cm/s (0,9 km/hr). Οι μέθοδοι τις οποίες ανέπτυξαν οι ανωτέρω 

επιστήμονες που ετιμήθησαν με το βραβείο Nobel φυσικής του 1997 έχουν συνεισφέρει 

στην βαθύτερη κατανόηση της κβαντοφυσικής συμπεριφοράς των αερίων σε πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες, έχουν επιτύχει με την χρήση ακτινοβολίας λέϊζερ να ψύξουν 

αέρια στην περιοχή θερμοκρασίας μΚ και να τα διατηρήσουν παγιδευμένα. Η δράση της 

ακτινοβολίας λέϊζερ  έχει παρομοιασθεί με τη δράση παχύρρευστου υγρού, 

αποκληθέντος οπτική μελάσσα, εντός της οποίας επιβραδύνονται τα άτομα του αερίου 

σημαντικά. Έτσι εκεί τα άτομα δύνανται να εξετασθούν και να προσδιορισθεί με μεγάλη 

ακρίβεια η εσωτερική τους δομή. Ίσως οι αναπτυχθείσες μέθοδοι οδηγήσουν στον 

σχεδίασμά ακριβεστέρων ωρολογίων εξ ατόμων διά τον ακριβέστερο προσδιορισμό της 

θέσης σωμάτων και την διαστημόπλοια. Ήδη έχει γίνει εφαρμογή διά τον σχεδίασμά 

συμβολομέτρων εξ ατόμων και λέιζερ ατόμων (π.χ., διά την ακριβή μέτρηση των 

δυνάμεων βαρύτητας και την μελλοντική βιομηχανική παραγωγή ηλεκτρονικών 

εξαρτημάτων).

Η χρήση ακτινοβολίας λέιζερ διά την ψύξη σωματίων υπεδείχθη το 1976 ανεξάρτητα 

από τους David Wineland και Hans Dehmelt διά παγιδευμένα φορτισμένα σωμάτια και από 

τους Theodor Haensch και Arthur Schawlow γιά ουδέτερα άτομα, όπως ανεφέρθη 

προηγουμένως, και έκτοτε εφαρμόσθηκε με νέες τεχνικές από τους νέους νομπελούχους 

Steven Chu, Claude Cohen Tannoudji και William D. Phillips και πρόσφατα και από άλλους 

επιστήμονες διά την επίτευξη το 1995 διά πρώτη φορά της συμπύκνωσης Bose-Einstein 

σε παγίδες ατόμων και την εξ αυτής δημιουργία "λέιζερ ατόμων". Ο λέιζερ ατόμων 

αποτελείται από παλμούς (απομονωμένες ομάδες) οπτικώς συμφώνων ατόμων, οι οποίοι 

εκφεύγουν από μία παγίδα ατόμων. Στον λέιζερ ατόμων ο αριθμός των ατόμων 

παραμένει σταθερός εν αντιθέσει προς τον οπτικό λέιζερ, στον οποίο επέρχεται αύξηση 

των φωτονίων εκ της διηγερμένης εκπομπής φωτονίων.

Ο Steven Chu, ο Claude Cohen Tannoudji και o William D. Phillips έχουν αναπτύξει 

μεθόδους με χρήση ακτινοβολίας λέιζερ περιορισμού ατόμων σε πολύ μικρή περιοχή 

του χώρου στην αέριο φάση καθώς και ψύξης αυτών των ατόμων σε πάρα πολύ χαμηλές
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θερμοκρασίες, της τάξεως μερικών μΚ, εντός διαφόρων ειδών παγίδων ατόμων. Διά να 

εκτιμήσει κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, αξίζει να αναφερθούν ενδεικτικά 

ταχύτητες σωματίων κινούμενων ελευθέρως και συγκρουομένων μεταξύ των. Οι 

ταχύτητες σωματίων εξαρτώνται από την μάζα και την θερμοκρασία των σύμφωνα με την 

συνάρτηση κατανομής Maxwell των ταχυτήτων της κινητικής θεωρίας των ιδανικών 

αερίων, οι προβλέψεις της οποίας έχουν επιβεβαιωθεί πειραματικά. Η πλέο\λ πιθανή 

ταχύτητα, υπ, η μέση ταχύτητα, υμ, και η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγώνου της 

ταχύτητας, υτ, συνδέονται με την σχέση υΠ/υμ/υτ = 1/1,128/1,225 με υπ = ( ^ j ^ ) 1/2.
ι

'όπου Μ είναι η γραμμομορική μάζα, δηλαδή η μάζα ποσότητας ίσης με την μονάδα 

ποσού ουσίας του σωματίου, ήτοι 1 mol. Διά μοριακό υδρογόνο στους 25°C (298,15 Κ) 

και πίεση 1 atm η μέση ταχύτητα είναι ; Γ70x3600 m/hr και διά μοριακό οξυγόνο είναι 

444x3600 m/hr, δηλαδή είναι της ίδας τάξης μεγέθους με την ταχύτητα διαδόσεως του 

ήχου (1330 m/s διά το μοριακό υδρογόνο και 330 m/s διά το μοριακό οξυγόνο, 

αντιστοίχως). Γενικά η κίνηση ατόμων και μορίων σε θερμοκρασία δωματίου στον αέρα 

κατά διάφορες διευθύνσεις είναι περίπου μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα. Δι* 

ελαττώσεως της θερμοκρασίας ελαττώνεται η ταχύτητα των σωματίων, ώστε να γίνεται 

ολιγώτερο δυσχερής η φασματοσκοπική μελέτη των εκ της ταχείας απομακρύνσεώς των 

από την περιοχή της πειραματικής παρατήρησής των, αλλά η εκ της μεγάλης 

ελαττώσεως της θερμοκρασίας συμπύκνωσή των λόγω υγροποιήσεώς των και πήξεώς 

των καθιστά την πειραματική των μελέτη περαιτέρω δυσχερή.

Λόγω της εφαρμογής του φαινομένου Doppler κατά την ψύξη ατόμων με ακτινοβολία 

λέιζερ, η επιβράδυνση των ατόμων κατά την ακτινοβόλησή των με ακτινοβολία λέιζερ 

κατά τι μικροτέρας συχνότητας από την συχνότητα συντονισμού (απορρόφησης) του 

κινουμένου ατόμου απεκλήθη ψύξη Doppler. Εάν θεωρήσομε άτομο κινούμενο κατ’ 

αντίθετο κατεύθυνση προς την κατεύθυνση διαδόσεως προσπιπτούσης ακτινοβολίας η 

οποία έχει συχνότητα ολίγον μικροτέρα της συχνότητας απορρόφησης του ατόμου, 

έτσι ώστε μετά την αύξηση της τιμής της συχνότητάς της εκ του φαινομένου Doppler, η 

συχνότητα αυτή να έχει την απαιτουμένη τιμή, ώστε να μπορέσει να γίνει απορρόφηση 

ακτινοβολίας από το αντιθέτως κινούμενο άτομο, τότε θα επέλθει απορρόφηση φωτονίου 

της ακτινοβολίας κατά την χρονική στιγμή της αλληλεπίδρασης του ατόμου και της 

ακτινοβολίας. Αλλά λόγω της αρχής της διατηρήσεως της ορμής κατά την σύγκρουση 

ατόμου - φωτονίου η οποία οδηγεί εις απορρόφηση (ήτοι εξαφάνιση) του φωτονίου, θα

πρέπει η ορμή του ατόμου να μεταβληθεί, ώστε να αντισταθμίσει την απώλεια της ορμής
hvτου φωτονίου, —  . Οπότε θα ελαττωθεί κατά τι η ορμή του ατόμου, ήτοι θα επιβραδυνθεί
C
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το άτομο λόγω της οπισθοδρόμησής του διά την διατήρηση της ορμής του συστήματος 

του ατόμου με το φωτόνιο. Μάλιστα σε πειράματα της ομάδος του Claude Cohen - 

Tannoudji στην Ecoie Normale το 1996 με άτομα ήλιου υπολογίσθηκε ότι η ταχύτητα 

οπισθοδρόμησης ατόμου ηλίου, το οποίο ήταν αρχικά εις κατάσταση ηρεμίας, εκ της 

απορροφήσεως ενός φωτονίου κατά τα πειράματα, ανέρχεται εις 9 cm/s η οποία 

αντιστοιχεί σε 4 μΚ. Αυτή η ταχύτητα οπισθοδρόμησης λέγεται όριο οπισθοδρόμησης. 

Το όριο οπισθοδρόμησης γιά τα άτομα νατρίου είναι 2,4 μΚ και διά τα άτομα καισίου, τα 

οποία είναι μεγαλύτερα, είναι 0,2 μΚ περίπου.

Μετά την απορρόφηση επέρχεται η φυσική εκπομπή φωτονίου από το άτομο, η οποία 

όμως είναι ισότροπος. Οπότε μετά από πολλές απορροφήσεις και εκπομπές φωτονίου, η 

μεταβολή της ορμής λόγω της εκπομπής φωτονίου ακυρώνεται, διότι γίνεται τυχαία 

προς όλλες τις κατευθύνσεις, και απομένει η οπισθοδρόμηση του ατόμου η οποία οδηγεί 

εις σημαντική επιβράδυνση.

Αυτή η τεχνική της ψύξης Doppler αναπτύχθηκε περί το 1985 από τον Steven Chu και 

τους συνεργάτες του με έξι ακτίνες λέιζερ να επιβραδύνουν κινούμενα άτομα νατρίου 

μέχρι πλήρους ανακοπής των. Κατόπιν τα άτομα νατρίου οδηγούνταν στο σημείο τομής 

των έξι επιβραδυνουσών ακτίνων λέιζερ, οι οποίες εσχημάτιζαν δύο αντίρροπα ζεύγη 

ακτινών κατά μήκος εκάστου εκ των τριών αξόνων τρισορθογωνίου συστήματος αξόνων. 

Προς οποιανδήποτε κατεύθυνση και εάν εκινούντο τα άτομα νατρίου, συναντιόνταν από 

φωτόνια ακριβώς της απαιτουμένης συχνότητας διά την απορρόφησή των από τα άτομα, 

τα οποία αναγκάζονταν να οπισθοχωρήσουν στην περιοχή του σημείου τομής των έξι 

ακτίνων λέιζερ. Εκεί σχηματιζόταν ένα λαμπερό νέφος εξ ενός εκατομμυρίου ψυχθέντων 

ατόμων νατρίου μεγέθους ίσου προς ένα μπιζέλι. Η θερμοκρασία ήταν περίπου 240 μΚ, η 

οποία αντιστοιχεί σε ταχύτητα ατόμου νατρίου ίση με 30 cm/s.

Η θερμοκρασία των 240 μΚ συμφωνούσε με το θεωρητικώς υπολογισμένο όριο το 

οποίο αποκαλείται όριο doppler. Το όριο Doppler τότε (το 1985) εθεωρείτο ως η 

χαμηλοτέρα θερμοκρασία στην οποία μπορούσαν να φθάσουν σωμάτια.

Στο ανωτέρω πείραμα της ομάδας του Steven Chu τα άτομα εψύχθησαν αλλά δεν 

επαγιδεύθησαν. Σε περίπου ένα δευτερόλεπτο υπό την επίδραση της βαρύτητας τα 

άτομα έπεφταν έξω από τη λάμπουσα περιοχή του σημείου της τομής των έξι ακτίνων 

λέιζερ, στην οποία εκινούνταν ως εάν ήσαν εντός παχυρρεύστου υγρού (της οπτικής
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μελάσας). Διά την παγίδευση του ατόμου χρησιμοποιήθηκε μία μαγνητοοπτική παγίδα η 

οποία διαθέτει έξι ακτίνες λέϊζερ, όπως εις το προηγούμενο πείραμα, αλλά διαθέτει και 

δύο μαγνητικά πηνία διά την δημιουργία ελαφρώς ανομοιογενούς μαγνητικού πεδίου με 

ελάχιστη ένταση του μαγνητικού πεδίου εις την περιοχή του σημείου τομής των 

ακτινών. Λόγω της διαφορετικής δυναμικής ενέργειας των διαφόρου προσανατολισμού 

μαγνητικών διπόλων των ατόμων νατρίου επενεργεί μηχανική ροπή στρέψεωςν διά τον 

προσανατολισμό των και δύναμη διά την μετακίνησή των. Πράγματι τα άτομα εσύροντο 

προς το μέσο της παγίδας, όπου παρέμεναν παγιδευμένα διά να εξετασθούν εκεί ή διά 

^να χρησιμοποιηθούν σε άλλα πειράματα.

Πάντως ήδη από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 - 90 ο William D. Phillips και η ομάδα 

του είχαν χρησιμοποιήσει μαγνητικό πεδίο διά την επιβράδυνση και το σταμάτημα 

ατόμων σε αργά κινούμενες ατομικές ακτίνες. Το 1985 χρησιμοποιήθηκε ο επιβραδυντής , 

Zeeman (εκ του φαινομένου Zeeman, το οποίο θα αναφερθεί σε επόμενο κεφάλαιο), ο 

οποίος είναι ένα πηνίο με ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο. Κατά μήκος του άξονα του 

πηνίου άτομα νατρίου επιβραδύνθησαν μέχρι σταματήματος από αντίρροπη ακτίνα 

λέιζερ και επαγιδεύθησαν εντός αυτής της μαγνητικής παγίδας. Διά την παγίδευση όμως 

κατ' αυτόν τον τρόπο τα άτομα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψυχρά. Μετά την επιτυχία του 

Steven Chu της ψύξης ατόμων στην οπτική μελάσσα ο William D. Phillips ανέπτυξε 

ανάλογο πείραμα, άρχισε συστηματική μελέτη των θερμοκρασιών των ατόμων στην 

οπτική μελάσσα και το 1988 επέτυχε θερμοκρασία ατόμων νατρίου ίση με 40 μΚ, ήτοι έξι 

φορές μικρότερη από το θεωρητικώς υπολογισθέν όριο Doppler. Τούτο απεδόθη από τον 

Claude Cohen - Tannoudji και τους συνεργάτες του στην δομή των χαμηλοτέρων 

ενεργειακών σταθμών του ατόμου του νατρίου. Ο William D. Phillips και η γαλλική ομάδα 

του Claude Cohen - Tannoudji επέτυχαν να ψύξουν άτομα κεσίου εντός οπτικής μελάσσας 

στην θερμοκρασία των 2 μΚ περίπου, ήτοι σε θερμοκρασία σχεδόν διπλασία του ορίου 

οπισθοδρόμησης. Πάντως έχει επιτευχθεί ψύξη και σε θερμοκρασία πενταπλασία περίπου 

του ορίου οπισθοδρόμησης δΓ άτομα νατρίου εις οπτικό δικτυωτό πλέγμα. Το οπτικό 

δικτυωτό πλέγμα είναι η διάταξη ατόμων κατά κανονικά διαστήματα στον χώρο η οποία 

σχηματίζεται κατά την παγίδευσή των με κατάλληλη ακτινοβόλησή των με λέιζερ, όπως 

έδειξε ο Claude Cohen - Tannoudji με τους συνεργάτες του και τον William D. Phillips στο 

Παρίσι.

t  , ’ ,1 I

Το όριο οπισθοδρόμησης φαίνεται να θέτει ένα όριο διά την ψύξη Doppler ατόμων. 

Τούτο οφείλεται στο ότι συνεχίζει ένα άτομο, παρά την όποια επιβράδυνσή του, να
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απορροφά και να εκπέμπει φωτόνια με αποτέλεσμα να παραμένει στο άτομο κινητική 

ενέργεια και έτσι το αέριο των ατόμων να έχει κάποια θερμοκρασία. Εάν όμως καταστεί 

δυνατόν τα επιβραδυθέντα ως άνω άτομα αερίου να ευρεθούν σε μία κατάσταση μη 

αλληλεπίδρασης με τα φωτόνια, π.χ. τα προσπίπτοντα στην περιοχή της οπτικής 

μελάσσας, τότε ευλόγως θα ανέμενε κανείς την ενδεχομένη περαιτέρω πτώση της 

θερμοκρασίας του αερίου των ατόμων. Μιά τέτοια στάσιμη κατάσταση του ατόμου μη 

απορρόφησης φωτονίων αποκαλείται "σκοτεινή* κατάσταση και έχει επιτευχθεί από τον 

Claude Cohen - Tannoudji και τους συνεργάτες του στο Παρίσι μεταξύ του 1988 και 1996. 

Χρησιμοποιώντας το 1988 δύο αντίρροπες ακτίνες λέιζερ προσπίπτουσες επί ατόμων 

ηλίου, του οποίου το όριο οπισθοδρόμησης είναι 4 μΚ, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, επετεύχθη ο σχηματισμός μονοδιάστατης κατανομής ταχυτήτων που 

οδήγησε σε ταχύτητα ατόμου ίση με το ήμισυ του ορίου οπισθοδρόμησης. Με τεσσαρες 

ακτίνες λέιζερ, με τις δύο αντίρροπες ακτίνες κάθετες προς τις άλλες δύο αντίρροπες 

ακτίνες, επετεύχθη δισδιάστατη κατανομή ταχυτήτων των ατόμων, η οποία οδήγησε σε 

ταχύτητα του ατόμου του ήλιου αντιστοιχούσα προς θερμοκρασία 250 ηΚ, ήτοι δεκαέξι 

φορές μικρότερη τιμή από το όριο οπισθοδρόμησης. Ομοίως, με 3 ζεύγη αντίρροπων 

ακτινών λέιζερ, εκ των οποίων δύο ζεύγη κάθετα μεταξύ των είναι στο επίπεδο των 

ατόμων χ, z με κλίση 45 μοιρών ως προς το οριζόντιο επίπεδο και το τρίτο ζεύγος κείται 

κατά μήκος του άξονα y, οι ως άνω ερευνητές στην Γαλλία το 1996 επέτυχαν ψύξη ενός 

νέφους εξ ατόμων ηλίου μέχρι την θερμοκρασία των 200 ηΚ, η οποία αντιστοιχεί σε τιμή 

κατά είκοσι φορές μικροτέρα του ορίου οπισθοδρόμησης του ατόμου του στοιχείου 

ηλίου. Γιά να το επιτύχουν δε αυτό εξεκίνησαν με ένα δείγμα δέκα χιλιάδων μετασταθών 

ατόμων ηλίου, το οποίο είχε προψυχθεί εντός μιας μαγνητοοππκής παγίδας ατόμων 

μέχρι την θερμοκρασία των 100 μΚ περίπου.

Οι ερευνητές της Γ ιλλικής ομάδας t t j  Claude Cohen - Tannoudji διά να εμποδίσουν τα 

πολύ επιβραδυνθέντα άτομα του ηλίου να απορροφήσουν φωτόνια, ώστε να μην 

οπισθοδρομούν πλέον, έτσι ώστε να αποφευχθεί η θέρμανσή των κατά την 

οπισθοδρόμησή των, εχρησιμοποίησαν μία τεχνική κβαντικής συμβολής η οποία 

προκαλεί την παύση της απορρόφησης φωτονίων. Ετσι δημιουργείται μία σύμφωνη 

σκοτεινή κατάσταση, η οποία είναι, π.χ. διά την μονοδιάστατη κατανομή ταχυτήτων με 

δύο αντίρροπες ακτίνες λέιζερ, κατάσταση επικάλυψης (superposition) του ατόμου και δύο 

αντίρροπων κυκλικώς πολωμένων ακτίνων λέιζερ. Τα πλότη ταλαντώσεων διά την 

διέγερση εκ των δύο ακτίνων συμβάλλουν αποσβεστικά και το σύστημα δεν δύναται να 

απορρόφηση ακτινοβολία.
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Το 1992 οι Mark Kasevidi και Steven Chu στο Πανεπιστήμιο Stanford (ΗΠΑ) εφήρμοσαν 

μία ανάλογη ιδέα διά την επίτευξη ταχύτητας ατόμου νατρίου κάτωθεν του ορίου 

οπισθοδρόμησης σε μία διάσταση. Εχρησιμοποίησαν παλμούς διηγερμένης ακτινοβολίας 

Raman και οπτική άντληση με αποτέλεσμα ταχύτητα ατόμου νατρίου μικροτέρα του 

ορίου οπισθοδρόμησης κατά είκοσι φορές. .



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

Α \ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ZEEMAN '

Ο Ολλανδός φυσικός Pieter Zeeman (1865-1943) εδημοσίευσε το 1879 την 

εργασία του σχετικά με την επίδραση μαγνητικού πεδίου επί φασματικών γραμμών. 

Μοιράσθηκε το βραβείο Nobel φυσικής το 1902 με τον Η. A. Lorentz (1853-1928) διά την 

εξέταση της επίδρασης εξωτερικού μαννητικού πεδίου επί της ακτινοβολίας. Ο Zeeman 

παρετήρησε διαπλάτυνση των δύο κίτρινων φασματικών γραμμών (D) του νατρίου υπό 

την επίδραση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου επί του ατμού του νατρίου. Αργότερα 

διεπιστώθη με όργανο μεγαλυτέρας αναλυτικής ισχύος ο διαχωρισμός των γραμμών σε 

περισσότερες. Το φαινόμενο Zeeman, δηλαδή ο διαχωρισμός των φασματικών γραμμών 

λόγω της επίδρασης μαγνητικού πεδίου, αποδίδεται στην αλληλεπίδραση του 

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου με την μαγνητική διπολική ροπή των σωματίων (ατόμων, 

μορίων), η οποία εμφανίζεται λόγω της κίνησης των ηλεκτρονίων κατά την περιφορά 

τους (ομαλό φαινόμενο Zeeman) ή και κατά την μη κλασική αυτοστροφή τους (ανώμαλο 

φαινόμενο Zeeman).

α'. Περιστροφή ηλεκτρονίου χω ρίς θεώρηση της  
αυτοστροφορμής

1 .  Κλασική μαγνητική διπολική ροπή του ηλεκτρονίου

Κατά την κίνηση περιστρεφομένου ηλεκτρονίου αναπτύσσεται μαγνητική ροπή, η 

οποία λόγω του αρνητικού φορτίου του έχει φορά αντίθετη της στροφορμής του. 

Θεωρούμε χάριν ευκολίας ότι το ηλεκτρόνιο έχει κυκλική τροχιά ακτίνας r, την οποία 

διαγράφει σε περίοδο Τ, άρα με συχνότητα ν= - .  Η ένταση (I) του ηλεκτρικού ρεύματος,

το οποίο διέρχεται καθ’ όλο το μήκος της τροχιάς του ηλεκτρονίου, ισούται με το

αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρονίου επί την συχνότητα περιφοράς του, -ev.
1 U < :

Αλλά ν= j  = όπου υ είναι η ταχύτητα κίνησης του ηλεκτρονίου. Η στροφορμή του

ηλεκτρονίου ισούται με l=mur. Η μαγνητική διπολική ροπή του ηλεκτρονίου έχει 

κατεύθυνση κάθετη προς τον κύκλο της τροχιάς, όπως και η στροφορμή, αλλ' αντιθέτου
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Φοράς, ισούται δε με το γινόμενο της έντασης του ρεύματος, το οποίο διατρέχει την 

περιφέρεια της κυκλικής τροχιάς, επί το εμβαδόν του κύκλου, τον οποίο περικλείει η 

τροχιά:

(1)

Ο λόγος (Υ) του μεγέθους της μαγνητικής ροπής προς το μέγεθος της στροφορμής 

λέγεται γυρομαγνητικός ή μαγνητογυρικός λόγος και ισούται με:

μι -eur -θ ,,
Y = £ = 2mur ~2m·

Επομένως έχομε την σχέση της κλασικής φυσικής μεταξύ του μεγέθους της 

μαγνητικής ροπής και του μεγέθους της στροφορμής:

= (3)

Ανυσματικά η σχέση γράφεται: 

μ = γ£.

Τα ανύσματα μ και I  κείνται με αντίθετη φορά στον ίδιο άξονα, ο οποίος είναι 

κάθετος στο επίπεδο της τροχιάς περιφοράς του ηλεκτρονίου. Υπό την επίδραση 

μαγνητικού πεδίου το περιφερόμενο ηλεκτρόνιο κινείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η 

τροχιά του διατηρώντας το σχήμα της να αρχίσει να εκτελεί μιά πολύπλοκο κίνηση, την 

μετάπτωση Larmor, περί την διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Το άνυσμα της 

στροφορμής (και της μαγνητικής ροπής ως αντιπαράλληλο) διαγράφει επιφάνεια κώνου 

με άξονα την ένταση του μαγνητικού πεδίου ή της μαγνητικής επαγωγής (Β). Η 

συχνότητα αυτής της μεταπτωτικής κίνησης ονομάζεται συχνότητα Larmor. Μία ανάλογη 

μεταπτωτική κίνηση είναι εκείνη του περιστρεφομένου στρόβου (σβούρας) στο πεδίο 

βαρύτητας της γης.

2. Κλασική δυναμική ενέργεια μαγνητικού διπόλου εντός 
μαγνητικού πεδίου

Υπό την επίδραση ομογενούς μαγνητικού πεδίου επί του μαγνητικού διπόλου του 

ηλεκτρονίου παράγεται έργο, το οποίο μεταβάλλει την ενεργειακή κατάσταση του 

ηλεκτρονίου. Προς υπολογισμό της μεταβολής της ενεργειακής κατάστασης του
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ηλεκτρονίου εντός του μαγνητικού πεδίου Β θεωρούμε την μαγνητική ροή, η οποία 

διέρχεται υπό γωνία θ από την επιφάνεια της κυκλικής τροχιάς του ηλεκτρονίου:

Β(πγ2) οοεθ.

, Η μεταβολή της μαγνητικής ροής συναρτήσει του χρόνου επί το φορτίο του 

ηλεκτρονίου (-e) ισούται κατά τον κανόνα της επαγωγής με το έργο ανά1 μονάδα 

χρόνου (-Ε*), το οποίο παράγεται από το μαγνητικό πεδίο εις βάρος της ενέργειας του

ηλεκτρονίου κατά την περιφορά του ηλεκτρονίου:

-Et = (-e)nr2cos0 ^ . (4)

Το συνολικό έργο μετά η περιφορές σε χρόνο t ισούται με

Eg = -nE t . (5)

Αλλά έχομε

dB Β_
dt = η Τ ' (6)

όπου Τ είναι η (σταθερά) περίοδος περιφοράς του ηλεκτρονίου στην κυκλική τροχιά. 

Επίσης έχομε

Τ 2πτ 2nmr2 
τ =  υ -  ί  *

Επομένως λαμβάνομε:

Εδ = enr2cos0 jj| = e nr2cos0 = --̂ s6 = -y£Bcos0 ή (8)

Εδ = Bcos0 = -μ£.Β. (9)

Εάν Eq είναι η ενέργεια του ηλεκτρονίου απουσία πεδίου, παρουσία του πεδίου η 

ενέργεια του ηλεκτρονίου ισούται με

Ε = Eq - μΒεοεθ. (10)

Το ίδιο αποτέλεσμα εξάγεται με ολοκλήρωση του έργου, το οποίο παράγεται από 

την μηχανική ροπή μΒείηθ την εξασκουμένη επί του μαγνητικού διπόλου κατά την
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στοιχειώδη περιστροφή άθ του μαγνητικού διπόλου ευρισκομένου υπό γωνία θ εντός 

ομογενούς μαγνητικού πεδίου:

6Ejf= μΒβίηθ d0. (11)

Δι' ολοκληρώσεως λαμβάνεται 

θ
Επ,= I  μΒείηθόθ = μΒ [-cose -  (-cos 0)] = μΒ -  μΒοοεθ = pB(1-cos0). (12)

0

Επειδή απουσία μαγνητικού πεδίου η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι Eq και 

παρουσία μαγνητικού πεδίου διά θ= ^  η ενέργεια γίνεται.

En(f)= M B . (13)

θεωρούμε ότι παρουσία πεδίου διά θ=0 η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι (Eq - μΒ).

Αυτή η ποσότητα πρέπει να προστεθεί στην ενέργεια ΕΠ, διά να ευρεθεί η 

συνολική ενέργεια:

Ε = (Ε0-μΒ) +ΕΠ = Eq - μΒ +  μΒ -  pBcosO = Eq - μΒοοβθ = Eq - μ.Β. (14)

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι διά τον υπολογισμό της δυναμικής ενεργείας του 

κινουμένου ηλεκτρονίου εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου πρέπει να ορίσουμε τον 

προσανατολισμό αναφοράς του μαγνητικού διπόλου, δηλαδή το μηδέν της δυναμικής 

ενεργείας. Πάντως, επειδή μετρώνται διαφορές και όχι απόλυτες τιμές της δυναμικής 

ενεργείας πειραματικά, ο καθορισμός του μηδενός της δυναμικής ενεργείας είναι 

αυθαίρετος. Ως θέση αναφοράς του μαγνητικού διπόλου λαμβάνεται χάριν ευκολίας ο 

κάθετος προσανατολισμός του ως προς το πεδίο. Επομένως διά θ= ^  η δυναμική

ενέργεια λαμβάνει την τιμή Εδ=0. Η τιμή της δυναμικής ενεργείας Εδ δι’άλλους  

προσανατολισμούς του μαγνητικού διπόλου προκύπτει δι' ολοκλήρωσης του έργου του 

απαιτουμένου διά την περιστροφή του μαγνητικού διπόλου κατά άθ υπό την επίδραση 

της μηχανικής ροπής, pBsinO, την οποία εξασκεί το ομογενές μαγνητικό πεδίο με 

μαγνητική επαγωγή Β:

dEg = μΒείηθάθ, (15)

και δι' ολοκληρώσεως



BO Hm M A jM IM A TO ZK Q niA l‘ ^J25J

Θ
Εδ = μ Β ^  sin0d0 = - μΒεοβθ - 0 *  - pBcosG. (16)

Οταν τα μ και Β είναι παράλληλα με την (δια φορά, τότε θ =0 και Εδ =-μΒ. Δηλαδή 

η Εδ λαμβάνει την ελαχίστη της τιμή, όταν το μαγνητικό δίπολο προσανατολίζεται με το

μαγνητικό πεδίο, ως άλλωστε αναμένεται. Όταν θ = π, η δυναμική ενέργεια λαμβάνει την 

τιμή μΒ, Εδ = μΒ, η οποία είναι και η μεγίστη τιμή της δυναμικής ενέργειας Εδ. Ώστε η

δυναμική ενέργεια του μαγνητικού διπόλου παρουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου Β 

είναι: ' ‘

Εδ = -μ.Β = -μΒεοεθ. (17) ι

Επειδή δε η μαγνητική διπολική ροπή έχει κατεύθυνση από τον νότιο πόλο προς τον 

βόρειο πόλο , εξ ορισμού, το ελάχιστο της δυναμικής ενεργείας επιτυγχάνεται, όταν ο 

βόρειος πόλος είναι προσανατολισμένος στην κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου .

Δηλαδή όταν το μαγνητικό δίπολο και η μαγνητική επαγωγή του πεδίου είναι ανύσματα 

παράλληλα και της αυτής φοράς.

Η μαγνητική επαγωγή του πεδίου δεν ορίζεται, κατ' αναλογία προς την ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου από την δύναμη μεταξύ δύο υποθετικών μαγνητικών πόλων. Το 

μαγνητικό πεδίο παράγεται από την κίνηση ηλεκτρικού φορτίου. Ο ορισμός της 

μαγνητικής επαγωγής ή πυκνότητας της μαγνητικής ροής, Β, προκύπτει από την (κάθετη) 

δύναμη, την οποία υφίσταται ηλεκτρικό φορτίο q κινούμενο εντός μαγνητικού πεδίου:

F = qu χ Β ή (18)

F = quBsinO, όθεν (19)

Β = (^ Θ Γ  <2°)

Η μαγνητική δύναμη F ή δύναμη Lorentz είναι κάθετη και προς το άνυσμα της 

ταχύτητας και προς το άνυσμα της μαγνητικής επαγωγής.

Στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) η μονάδα έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι 

το Am’ 1 και της μαγνητικής επαγωγής, Β, είναι το tesla (Τ) ή Weber (Wb) ανά m2· Η 

| μονάδα μαγνητικής ροής είναι το Τ m2. Ισχύουν:

1 Τ X 1Ν C^m ^s = 1kg s’1 0 -1και (21)
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1Η = kg m2 s‘2 A '2 = V A‘ 1s. (22)

Στο σύστημα μονάδων Gauss η μονάδα της μαγνητικής επαγωγής είναι το gauss

(G): 1G = 10"4 Τ.

3. Κβαντική στροφορμή, μαγνητική διπολική ροπή 
ενέργεια

και δυναμική

Η μετάβαση από τις εκφράσεις της κλασικής φυσικής διά την δυναμική ενέργεια, 

την στροφορμή και την μαγνητική διπολική ροπή,

Εδ = -μΒοοεθ, (23)

έ= mur και (24)

*
IIϊ (25)

στις αντίστοιχες εκφράσεις της κβαντικής φυσικής γίνεται πρώτα δι' αντικαταστάσεως 

κλασικών ποσοτήτων με τους αντίστοιχους κβαντομηχανικούς τελεστές. Προηγουμένως, 

παρατηρούμε ότι μοοβθ στην κλασική φυσική είναι η προβολή (συνιστώσα) της 

μαγνητικής ροπής κατά την διεύθυνση θ του ομογενούς μαγνητικού πεδίου, δηλαδή της 

μαγνητικής επαγωγής Β, έστω κατά την διεύθυνση του άξονα ζ  τρισορθογωνίου 

συστήματος συντεταγμένων (x,y,z). Οπότε έχομε:

Εδ = -μζΒ, (26)

μζ = υΜ  <27>

Εδ = -γΒ 2ζ. (28)

Εάν Ψ είναι η κβαντομηχανική (κυματική) ιδιοσυνάρτηση του Χαμιλτόνιου τελεστή

Η του συστήματος απουσία μαγνητικού πεδίου, τότε και παρουσία ασθενούς ομογενούς 

μαγνητικού πεδίου η Ψ συνεχίζει να είναι η ιδιοσυνάρτηση και του νέου τελεστή Η+Ηβ

του Hamilton (Χάμιλτον):

(Η+ΗΒ) ψ  = (Η-γΒ^)Ψ  = (Eo-hYBm0iP, (29)

όπου ί ζ είναι ο τελεστής της στροφορμής κατά την κατεύθυνση z και ισούται με 

φ είναι η γωνία περιστροφής περί τον άξονα ζ.
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h JL
2π και

mg = £ -1 ,...

Οι τελεστές Η, &  και 2Ζ εναλλάσσονται (μεταθέτονται), δηλαδή

Η ^  = ^ Η μ 

= £ΖΗ και

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

και η Ψ είναι ιδιοσυνάρτηση και των τριών αυτών τελεστών. Οπότε διά το άτομο του 

υδρογόνου και γενικότερα διά τα υδρογονοειδή σωμάτια η ιδιοτιμή της ενέργειας Eg, το

τετράγωνο της ιδιοτιμής ή χαρακτηριστικής τιμής του τελεστή της στροφορμής 2(£+1)h2 

και η ιδιοτιμή της συνιστώσας στον άξονα ζ του τελεστή της στροφορμής mgh μπορούν

να προσδιορισθούν επακριβώς για τις στάσιμες καταστάσεις του συστήματος, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από τους κβαντικούς αριθμούς n,£, mg.

Από τα παραπάνω μπορούμε να γράψομε για την χαρακτηριστική τιμή της 

δυναμικής ενέργειας και της μαγνητικής διπολικής ροπής και της ολικής ενέργειας 

παρουσία του ανωτέρω μαγνητικού πεδίου Β (η μαγνητική επαγωγή Β εκφράζει το 

μαγνητικό πεδίο):

<Ηβ> « Ε$ = -YhBmg, (36)

M = y V ^ + 1) h (37)

μΖ = Ymg t) και (38)

<Η + Ηβ> = Ε = Eg ■ Ymg ηΒ. (39)

Άρα κάθε ενεργειακή στάθμη, η οποία αντιστοιχεί σε μία χαρακτηριστική τιμή 

ενέργειας Eg διά Β=0, διαχωρίζεται σε 2#+1 στάθμες, δηλαδή όσες και οι δυνατές τιμές 

του mg. Τοιουτοτρόπως αίρεται ο εκφυλισμός των ενεργειακών σταθμών με το ίδιο ί  και 

διάφορο mg. Από την σχέση
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Eg = -YhBmg ή (40)

m^heB
Εδ = ~4πττΓ = m̂ hV’ (41)

βλέπομε ότι η συχνότητα ν αντιστοιχεί στην συχνότητα μετάπτωσης Larmor της 

κλασικής φυσικής.

Στο σημείο αυτό εισάγομε την μαγνητόνη του Bohr

m -Is -*1· <42>
η οποία είναι σαν μονάδα μαγνητικής διπολικής ροπής σε κάθε επιτρεπτή κατεύθυνση 

λόγω της κβάντισης του προσανατολισμού και της στροφορμής και της μαγνητικής 

ροπής. Η κβάντιση προσανατολισμού είναι επιπρόσθετη στην κβάντιση μεγέθους της 

στροφορμής (L= V#(2+1) h ) και της μαγνητικής διπολικής ροπής.

Από τις προηγούμενες εξισώσεις (23), (37) και (40) προκύπτει ότι

- μΒοοεθ = - * (43)
Vl(l+1)

Λύνοντας ως προς οοεθ λαμβάνεται

οοεθ = - ■ '̂  - (44)
\Ι(Ι+1)

Η σχέση αυτή δεικνύει ότι η γωνία θ μπορεί να λάβει μόνο καθορισμένες τιμές, οι 

οποίες και καθορίζουν την κβάντιση προσανατολισμού της στροφορμής εκ περιφοράς 

του ηλεκτρονίου, η οποία φαίνεται εις το κατωτέρω σχήμα.



I

Σχήμα 7.1. Η γωνία μεταξύ L και Lz λαμβάνει καθωρισμένες τιμ ές  λόγω της κβάντισης 

προσανατολισμού στο άτομο του υδρογόνου.

Η αριθμητική τιμή της μαγνητόνης του Bohr ευρίσκεται δι* αντικατάστασης των 

ποσοτήτων στην σχέση ορισμού της με τις αντίστοιχες αριθμητικές τιμές των στο διεθνές 

σύστημα (SI) μονάδων

μΒ = -
eh 1.602χ 10’ 1 9Cx6.626x10*34Js
2m ~ 2x3.1416x2x9.100x10"31kg

= 9.274 χ 10‘24J kg"1C 8.

Αλλά έχομε τις σχέσεις μεταξύ των μονάδων 

1kg*iC β -  1kg‘ 182A = kg = i r 1 ·

•Οθβν,

J
Wb m*2

/

μΒ -  9,274 χ 10'24 J Τ '1 ή ή A m 2.
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Οι σχέσεις για την και την Eg γίνονται:

Μ£ζ = ‘γτ1£Μβ και (46)

Εδ = π)£μΒΒ. (47)

Η φύση της κβάντισης προσανατολισμού έχει δειχθεί άμεσα με το πείραμα, το 

οποίο έγινε για πρώτη φορά το 1921 από τους γερμανούς επιστήμονες Otto Stem (1888- 

1969)* και Walter Gerlach (1889-1979).

Εις το πείραμά των μία ακτίνα ατόμων ("ατομική ακτίνα") αργύρου από κλίβανο 

υψηλής θερμοκρασίας κατευθυνόταν μέσω σχισμών ευθυγραμμιστών στην περιοχή 

ανομοιογενούς μαγνητικού πεδίου σχηματιζομένου από δύο πόλους μαγνήτη. Κατά την 

έξοδο εκ του μαγνητικού πεδίου, τα άτομα του αργύρου προσέκρουαν σε φωτογραφική 

πλάκα και έτσι από το ίχνος των επάνω στην πλάκα ανιχνεύονταν. Οπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, θα ασκείτο επί των μαγνητικών διπολικών ροπών των ατόμων αργύρου 

μία ροπή, η οποία θα έτεινε να τα προσανατολίσει προς το μαγνητικό πεδίο, εις την 

περίπτωση καθ' ήν το πεδίο ήταν ομοιογενές. Δηλαδή τα μαγνητικά δίπολα δεν θα 

εκινούντο προς την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, αλλά θα περιστρέφοντο έτσι 

ώστε να προσανατολισθούν προς το ομοιογενές μαγνητικό πεδίο. Επειδή όμως το πεδίο 

είναι ανομοιογενές, έκαστος πόλος (σύμφωνα με τον νόμο του Gauss διά τον μαγνητισμό, 

ΦΒ = Jb -cJS = 0, και τα πειραματικά ευρήματα δεν υπάρχει μεμονωμένος μαγνητικός

πόλος, εν αντιθέσει προς τον νόμο του Gauss διά τον ηλεκτρισμό, ooJe -<JS = q, όπου

υπάρχει ελεύθερο ηλεκτρικό φορτίο) του διπόλου υφίσταται δύναμη, αλλά διαφορετικού 

μεγέθους, με αποτέλεσμα το δίπολο να υφίσταται αφ' ενός μηχανική ροπή, η οποία τείνει 

να το προσανατολίσει προς την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, και αφ* ετέρου 

δύναμη, η οποία τείνει να μετακινήσει το προσανατολισμένο δίπολο στη κατεύθυνση 

αύξησης της ισχύος του μαγνητικού πεδίου. Η ασκούμενη δύναμη από το ανομοιογενές 

μαγνητικό πεδίο εξαρτάται από τον προσανατολισμό του μαγνητικού διπόλου. Ετσι εάν 

τα μαγνητικό δίπολα στην δέσμη των ατόμων αργύρου συμπεριεφέροντο σύμφωνα με 

την κλασική φυσική, τότε θα ανέμενε κανείς ισομερή κατανομή προσανατολισμών, 

επομένως και ασκουμένων δυνάμεων από το ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο, κατά

*  Ο  Otto Stem  έλα βε το βρα βείο  Nobel φυσικής του 1943 διά την ανάπτυξη της μεθόδου ακτίνας 
ατόμων και την ανακάλυψη τ η ς  μαγνητικής ροπής του πρωτονίου.
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συνέπεια και απομακρύνσεων των ατόμων αργύρου από την διεύθυνση κίνησης της 

δέσμης των ατόμων αργύρου.

Το πείραμα όμως των Stern και Gerlach έδειξε διαχωρισμό μιας ακτίνας ατόμων 

αργύρου από ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο εις δύο μόνο ακτίνες ίσης έντασης, οι

και αντίστοιχα της μαγνητικής διπολικής ροπής, όπως προβλέπει η κβαντομηχανική, ενώ 

η κλασική φυσική επιτρέπει όλους τους προσανατολισμούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο 

άτομο αργύρου  ̂η ιδιοτιμή του τελεστή της τροχιακής στροφορμής είναι ίση με μηδέν, 

οπότε η ιδιοτιμή του τελεστή της συνισταμένης στροφορμής ισούται με την ιδιοτιμή του 

τελεστή της αυτοστροφορμής J=S=1/2.

! .

I :

Σχήμα 7.2. Διαχωρισμός ακτίνας ατόμων Ag ( j=  από ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο 

εις  το πείραμα των Stern-Gerlach.
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Ο Ν. Ramsey, ο οποίος έλαβε το ήμισυ του βραβείου Nobel φυσικής το 1989, 

εφάρμοσε το 1949 την χρήση παλμών, οι οποίοι δύνανται να διαχωρισθούν τόσον ως 

προς τον χώρο, όσον και ως προς τον χρόνο, ακτινοβολίας ραδιοσυχνότητας της ιδίας 

φάσης στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής ακτίνας ατόμων με πυρηνική μαγνητική 

διπολική ροπή, διαδιδομένης εντός στατικού ομογενούς μαγνητικού πεδίου διά την 

επίτευξη μεταβάσεων μεταξύ ενεργειακών σταθμών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

διαφορετικούς προσανατολισμούς της μαγνητικής διπολικής ροπής και της 

"αυτοστροφορμής" του πυρήνα, και τον προσδιορισμό της φασματικής συχνότητας - 

δηλαδή στο πείραμα του I. I. Rabi* διά τον μαγνητικό συντονισμό ατόμων σε ατομική 

ακτίνα -, αλλά με στενώτερες φασματικές κορυφές μαγνητικού συντονισμού, οι οποίες 

δεν επηρεάζονται από την έλλειψη ομοιομορφίας του στατικού μαγνητικού πεδίου, ενώ 

η κυρία δυσχέρεια της μεθόδου του Rabi ήταν ακριβώς η ευαισθησία της στην ύπαρξη 

ανομοιομορφίας στο χρησιμοποιούμενο στατικό μαγνητικό πεδίο, το οποίο έτσι δεν 

παρέμενε σταθερό καθ' όλην την διαδρομή της ατομικής ακτίνας, κάτι που είναι 

απαραίτητο διά μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας. Η καινοτομία του Ramsey έχει εφαρμοσθεί 

στον συγχρονισμό ενός ταλαντωτή μικροκυμάτων προς τις εσωτερικές ταλαντώσεις του 

ατόμου καισίου, οι οποίες αφορούν (σύμφωνα με το ανυσματικό πρότυπο του ατόμου 

της κλασικής φυσικής διά την αλληλεπίδραση της μαγνητικής διπολικής ροπής του 

πυρήνα με το ομογενές μαγνητικό πεδίο διά του οποίου διέρχεται ακτίνα ατόμων με 

πυρηνική μαγνητική διπολική ροπή) την μετάπτωση την οποία εκτελεί η πυρηνική 

μαγνητική διπολική ροπή περί τον άξονα του εξωτερικού ομογενούς μαγνητικού πεδίου 

με την συχνότητα Larmor, η οποία είναι ανάλογος της μαγνητικής διπολικής ροπής και 

της μαγνητικής επαγωγής του ομογενούς πεδίου. Στην μέθοδο Rabi χρησιμοποιήθηκε 

ακτινοβολία της περιοχής των ραδιοσυχνοτήτων διά την ακτινοβόληση της ατομικής 

ακτίνας κατά την διέλευσή της μέσω του ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Στην περίπτωση 

καθ' ην η συχνότητα της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων συμπέσει με τη συχνότητα 

Larmor της μεταπτωτικής κίνησης της πυρηνικής μαγνητικής διπολικής ροπής, θα επέλθει 

ο λεγόμενος συντονισμός και θα μεταφερθεί ενέργεια στο άτομο του οποίου η πυρηνική 

μαγνητική διπολική ροπή εκτελεί την μεταπτωτική κίνηση υπό την επίδραση του 

σταθερού ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Οπότε θα επέλθει και αλλαγή 

προσανατολισμού του πυρηνικού μαγνητικού διπόλου και το άτομο θα υποστεί 

διαφορετική επίδραση εντός του ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Όταν ο

*  Ο Isidor Isaac R abi (1898-1978) έλα βε το βραβείο Nobel φυσικής του 1944 διά την ανάπτυξη της 
μεθόδου του μαγνητικού συντονισμού ατόμων ατομικής ακτίνας.
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χρησιμοποιούμενος ανιχνευτής ανιχνεύσει την αλλαγή της δράσης του ατόμου εκ της 

απορροφήσεως ενεργείας, τότε θα έχει επέλθει και η σύμπτωση της συχνότητας Larmor 

της μεταπτωτικής κίνησης με την συχνότητα της ακτινοβολίας της περιοχής 

ραδιοσυχνοτήτων.

β \ Άτομο με περισσότερα του ενός ηλεκτρόνια \ άνευ 
αυτοστροφορμής

Εάν θεωρήσομε άτομο, με δύο ή περισσότερα ηλεκτρόνια, οι σχέσεις τις οποίες 

εξηγάγαμε για την μαγνητική διπολική ροπή και την μεταβολή της ενεργειακής 

κατάστασης λόγω της δυναμικής ενεσ^ειας εκ του ομογενούς μαγνητικού πεδίου 

γίνονται:

μ1ζ = -Μ ι μΒ και (48)

E6 = MlMbB (49)

Δηλαδή ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός ή κβαντικός αριθμός της συνιστώσας της 

στροφορμής του ηλεκτρονίου έχει αντικατασταθεί από τον μαγνητικό κβαντικό αριθμό, ο 

οποίος αντιστοιχεί στην συνισταμένη στροφορμή όλων των ηλεκτρονίων του ατόμου:

L = Σ£(, ΙΜ = V  L(L+1) h, (50)

Ml = L , L - 1 .....-L. (51)

Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως και για ένα σωμάτιο με ένα ηλεκτρόνιο σε στάσιμη 

κατάσταση, η (συνισταμένη) στροφορμή και η (συνισταμένη) μαγνητική διπολική ροπή 

κατά την κβαντομηχανική δεν δύνανται να έχουν την ίδια κατεύθυνση με τον άξονα ζ, ο 

οποίος είναι παράλληλος προς το άνυσμα της μαγνητικής επαγωγής Β. Ο μαγνητικός 

κβαντικός αριθμός ML καθορίζει την κατεύθυνση του ανύσματος της στροφορμής, η

οποία είναι ιδιοτιμή του τελεστή της στροφορμής L. Π.χ., αν το άνυσμα της στροφορμής 

ήταν στην ίδια κατεύθυνση με τον άξονα ζ, τότε και η στροφορμή και η συνιστώσα της 

στην κατεύθυνση ζ θα είχαν πάντοτε το ίδιο μέγεθος, ήτοι ίσο με V l (L+1) h . Αλλά τούτο 

είναι άτοπο, διότι αφ’ ενός το μέγεθος της ιδιοτιμής του τελεστή Lz λαμβάνει τιμές 

μικρότερες ή και ίσες προς LIT, |Mi_|tt£ LIT και αφ’ ετέρου οι συνιστώσες στην 

κατεύθυνση y και χ θα ήσαν ταυτοχρόνως γνωστές (ίσες προς 0) με τη συνιστώσα στην 

κατεύθυνση ζ.
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Λ

Η διαφορά ενεργείας μεταξύ δύο διαδοχικών ενεργειακών σταθμών προκύπτει δί 

αφαιρέσεως δύο διαδοχικών τιμών από την σχέση

Εδ = Μ|_μΒΒ = Εδ(Μ|_) (52)

ΔΕ = E5(ML) - E5(ML-1) ή (53)

ΔΕ = (Μ(_-1) μΒΒ ή (54)

ΔΕ = μΒΒ = ® Β ' (55)

Δηλαδή η διαφορά ενεργείας ΔΕ είναι ανεξάρτητη του L και του Μι_.

Από την εξέταση της ηλεκτρικής διπολικής ροπής μετάβασης προκύπτουν οι 
κανόνες επιλογής ΔΜ[_ = 0, ±1 με μη επιτρεπομένη την μετάβαση

L=0 - L'=0 (56)

διά την διατήρηση της στροφορμής κατά τήν απορρόφηση ή εκπομπή φωτονίου, το 

οποίο έχει στροφορμή ti. Ως εκ τούτου καίτοι δύο ενεργειακές στάθμες διαχωρίζονται σε 

2L+1 υποστάθμες εκάστη παρουσία ασθενούς ομογενούς μαγνητικού πεδίου, όμως η 

φασματική γραμμή εκ μετάβασης μεταξύ των αρχικών σταθμών απουσία του μαγνητικού 

πεδίου διαχωρίζεται παρουσία του μαγνητικού πεδίου σε τρεις μόνον φασματικές 

γραμμές. Εξ αυτών οι δύο (ΔΜ|_=±1) είναι γνωστές ως σ και είναι πολωμένες κάθετα προς 

το μαγνητικό πεδίο, ενώ η τρίτη (ΔΜ|_=0) γνωστή ως π, είναι πολωμένη παράλληλα προς 

το μαγνητικό πεδίο, όταν η παρατήρηση γίνεται κάθετα προς το μαγνητικό πεδίο. Όταν η 

παρατήρηση γίνεται κατά τον άξονα του πεδίου η γραμμή π δεν εμφανίζεται, ενώ οι δύο 

γραμμές σ εμφανίζονται κυκλικά πολωμένες. Αναφέρονται μερικά παραδείγματα 

διαχωρισμού ενεργειακών σταθμών παρουσία ασθενούς μαγνητικού πεδίου:

Η ενεργειακή στάθμη 1Sq δεν διαχωρίζεται, διότι ML=0 και επομένως Ε$=0. Η 

ενεργειακή στάθμη 1Ρ  ̂ διαχωρίζεται σε τρείς υποστάθμες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

Ml= 1, Μ[_=0 και Μ[_=-1.
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Σχήμα 7.3. Διαχωρισμός της ενεργειακής στάθμης 1Ρ ι κατά την επίδραση εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου

Η ενεργειακή στάθμη 1ϋ2 διαχωρίζεται σε 2L+1=5 ενεργειακές υποστάθμες Μ[_, οι 
οποίες αντιστοιχούν σε Μ[_=2,1,0, -1, -2.

Μι

2
/

.1 1
//

t 0

\\ -1
\

* \______ -2
ί·

Σχήμα 7.4. Διαχωρισμός της ενεργειακής στάθμης 1D2 κατά την επίδραση εξωτερικού

μαγνητικού πεδίου.
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Λ

«ί.

ε ζ γ : : ι :
----- Γ

Σχήμα 7.5. Ομαλό φαινόμενο Zeeman J=L=3«-»J=L=2.
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Παρακάτω παρουσιάζονται σχετικά διαγράμματα διά το ομαλά και το ανώμαλο 

φαινόμενο Zeeman.

Β = 0

0 , ομαλό
Φαινόμενο Zeeman

Β = 0
Β^Ο/ ανώμαλο 
Φ α ι ν ό μ ε ν ο  Zeeman

s \

ι \

Η τριάδα γραμμών,που α ν τ ισ τ ο ιχ ε ί στο ομαλό Φαινό
μενο Zeeman.

Β*0

U>» ο

Β /0,ομαλό φ α ινό ιιενο  Zeeman 
Β* θ'

------ ml =  2
mmt =  1 
' mt =  0
ml =  —1 
m( =  —2

d U L \
2m 1

eUB \ 
2m '

hi'o

v0 (Vo
eD

47TW (f'o + eD > 
47rwr

Φάσμα με B»0 Φάσμα με B?* 0 (ομαλό φαινόμοο Zeeman)
>

I

Σχήμα 7.6. Ομαλό και ανώμαλο φαινόμενο Zeeman.
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γ*. Θεώρηση της αυτοστροψορμής (S>0)

Η θεώρηση της αυτοστροψορμής οδήγησε εις το να ερμηνευθεί, όπως θα ιδούμε, 

και το ονομαζόμενο ανώμαλο φαινόμενο Zeeman. Τα πειραματικά αποτελέσματα 

φασματοσκοπικών μετρήσεων συνέχιζαν και μετά το 1920 να αποτελούν το αντικείμενο 

εκτενούς μελέτης διά την ερμηνεία ιδίως της λεπτής υφής φασματικών γραμμών και του 

διαχωρισμού των φασματικών γραμμών παρουσία ασθενούς μαγνητικού πεδίου σε 

περισσότερες από τρεις (γενικά, αλλ* όχι πάντοτε) φασματικές γραμμές, δηλαδή του 

ανωμάλου φαινομένου Zeeman. Το 1925 οι G. Ε. Uhlenbeck και S. A. Goudsmit υπέδειξαν 

την παραδοχή της αυτοστροφής του ηλεκτρονίου , δηλαδή της περιφοράς περί τον 

εαυτό του, εκ της οποίας προκύπτει αυτοστροψορμή και αντίστοιχη μαγνητική διπολική 

ροπή αντιθέτου φοράς. Η παραδοχή της αυτοστροψορμής του ηλεκτρονίου απεδείχθη 

επιτυχής στην ερμηνεία και των ανωτέρω φασματοσκοπικών φαινομένων. Βέβαια η έννοια 

μιας περιστρεφομένης φορτισμένης σφαίρας, η οποία υπεδείχθη διά το ηλεκτρόνιο από 

τους ολλανδο-αμερικανούς George Eugene Uhlenbeck (1900-1989) και Samuel Abraham 

Goudsmit (1902-) το 1925, δεν είναι απόρροια της κβαντομηχανικής. Αλλά το 1928 ο 

βρεταννός Paul A. Μ. Dirac (1902-1984. Μοιράσθηκε με τον Ε. Schroendinger, 1887-1961, 

το βραβείο Nobel φυσικής του 1933) έδειξε με χρήση της θεωρίας της σχετικότητας του 

Albert Einstein ότι σωμάτια με το φορτίο και την μάζα του ηλεκτρονίου έχουν την 

αυτοστροψορμή, την οποία υπέδειξαν οι Uhlenbeck και Goudsmit Γενικεύοντας την 

προηγούμενη σχέση μεταξύ στροφορμής και μαγνητικής διπολικής ροπής του 

ηλεκτρονίου διά κάθε είδους στροφορμή, δηλαδή και διά αυτοστροφορμή (S) και διά 

συνολική στροφορμή (J), έχομε:

Ml= 9lYL. (57)

MS= 9sYS, (58)

Mj= 9jY«l. (59)

όπου έχει εισαχθεί στις ανωτέρω σχέσεις ο παράγων g του Land6 (προς τιμήν του 

γερμανοαμερικανού Alfred Landfe, 1888-, ο οποίος εισήγαγε τον παράγοντα g το 1923). Η 

μ j  είναι η συνιστώσα της μ στον άξονα της J. Η τιμή του 9|_ είναι 1, του g§ είναι 2 (η 

πειραματική τιμή είναι gg=2,0023).

Ηδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 - 70 ο Hans Dehmeft προσεπάθησε να 

προσδιορίσει τον γυρομαγνητικό λόγο gs του ηλεκτρονίου εντός μιά παγίδας Penning
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διερευνώντας τρόπους πειραματικής παρατήρησης του ηλεκτρονίου εντός της παγίδας 

καθώς και της ψύξης του. Η τιμή του γυρομαγνητικού λόγου του ηλεκτρονίου μπορεί να 

προσδιορισθεί από τις συχνότητες ταλαντώσεων του εντός του ηλεκτρικού και του 

μαγνητικού πεδίου της παγίδας. Τον Μάρτιο του 1976 ο Hans Dehmelt και οι συνεργάτες 

του στο Πανεπιστήμιο της Washington (ΗΠΑ) επέτυχαν να παρατηρήσουν μεταβάσεις του
I

ηλεκτρονίου μεταξύ των δύο καταστάσεών του με μαγνητικό κβαντικό αριθμό της 

αυτοστροφορμής του ίσο με me = ± ^  του τύπου "ενός συνεχούς φαινομένου Stern -

Gerlach". Η τιμή του g8 είναι λίγο μεγαλύτερη του 2. Ο Hans Dehmelt και οι συνεργάτες 

του έχουν βελτιώσει έκτοτε την τιμή του g8 με ακρίβεια έως 4x10 '12.

Σχήμα 7.7. Σχηματισμός της μαγνητικής διπολικής ροπής ατόμου σ την κατάσταση  

2Ρΐ/2·

Θα προσδιορίσομε την έκφραση για τον παράγοντα g, χρησιμοποιώντας το 

ανυσματικό πρότυπο του ατόμου διά την περίπτωση της σύζευσης των ανυσμάτων L και 

8 (των Russel - Saunders). Λόγω ταχείας μεταπτωτικής κίνησης των L και 8 περί την 

συνισταμένη στροφορμή J, οι συνιστώσες της μαγνητικής διπολικής ροπής εκ της
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τροχιακής οτροφορμής και της αυτοστροφορμής, οι οποίες είναι κάθετες οτον άξονα της 

συνισταμένης οτροφορμής J, έχουν συνεισφορά μηδέν κατά μέσο όρο σε χρόνο βραχύ 

ως πρός την περίοδο περιστροφής της συνισταμένης οτροφορμής J περί τον άξονα της 

μαγνητικής επαγωγής Β. Οπότε οι συνιστώσες (προβολές) των pL και μ§ κατά τον άξονα 

της J, pLj και pSjt γίνονται Ισες με την μαγνητική διπολική ροπή εκ της συνισταμένης

οτροφορμής:

+  ̂ (60)

YOjJ - Y0l*-j +  Y0s8 J· (61)

Σημειωτέον πάντως ότι λόγω του ότι α§ -  2,τα ανύσματα pj και J δεν έχουν την (δια 

κατεύθυνση. Μόνον η συνιστώσα της μαγνητικής διπολικής ροπής, η οποία είναι 

παράλληλος προς την συνολική στροφορμή, συνεισφέρει εις τον διαχωρισμό Zeeman. Η 

ισότητα ισχύει και διά τα μέτρα των ομοαξονικών (επ( του J) ανυσμάτων:

OjIJI = ΙΜ  + 2|Sj| (62)

διά gL = 1 και gs -  2.

I
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Σχήμα 7.8. Ανυσματικό άθροισμα μαγνητικώ ν διπολικών ροπών κατά  το  ανυσματικό
ι-

πρότυπο του ατόμου.

Αλλά, αν θεωρήσομε το τρίγωνο με πλευρές J, L και S, τότε 

|L j| = |L|cos(J,L), . ^ί . C1 *

|8 j| = |S|C08(J,S),

όθεν:

(63)

(64)

9 j|<f| = |L|coe(J,L) + 2 |8 |cos(J ,8 ). (65)

Αλλά εκ του ιδίου τριγώνου έχομε τις τριγωνομετρικές σχέσεις:

|8 |2 = |J|2 +  |L|2 - 2|J| |L| cos (J, L) και ' (66)

|L|2 = |J|2 +  |S |2 - 2  |J| |8| cos (J, 8 ). (67)

. . I
Από αυτές τις σχέσεις, τις  σχέσεις των τετραγώνων των ιδιοτιμών των τελεστώ ν των 

τριών στροφορμών ι ;

|«Ι|2 .  J(J+1) h2, (68)

f
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\
|L|2 = L(L+1) ίι2, (69)

|S|2 = S(S+1) rt2 (70)

και την ανωτέρω σχέση διά το g j, αφού πολλαπλασιάσομε αμφότερα τα μέλη επί |«Ι|, 

λαμβάνομε :

gj|J|2 = Ml |L| cos (J.L) +  2 Ml |S| cos (J,S) ή (71)

g j J(J+1) = -S(St.1 ) t ^ 1 ) ^ ( L _-M ) ή 
J ' 2-L(L+1)+J(J+1)+S(S+1)

(72)

0J=1  +
J(J+1)-L(L+1)+S(S+1)

2J(J+1) n
(73)

S(S+1)-L(L+1)
2J(J+1)

(74)

Ακριβέστεροι κβαντομηχανικοί υπολογισμοί με την εφαρμογή της θεωρίας της 

διατάραξης δίδουν εκφράσεις διά πολλές ενεργειακές υποστάθμες εκ του φαινομένου 

Zeeman, οι οποίες συμφωνούν με τις εκφράσεις, οι οποίες προκύπτουν με την χρήση του 

παράγοντα g.

Οι σχέσεις διά την συνιστώσα στον άξονα ζ  της συνισταμένης μαγνητικής 

διπολικής ροπής και διά την δυναμική ενέργεια ε ίν α ι:

Mr = -9jMbmJ και (7®)

Εδ = -μ.Β= -μζΒ = g jM jp BB. (76)

Η διαφορά ενεργείας μεταξύ δύο διαδοχικών υποσταθμών, οι οποίες προκύπτουν 

από μία ενεργειακή στάθμη παρουσία ασθενούς ομογενούς μαγνητικού πεδίου είναι:

ΔΕ = Eg(Mj) - E5(Mj- 1 ) = gjMjMbB - gj(M j-1 )μΒΒ ή (77)

ΔΕ = gjPgB. (78)

Ώ στε στο ανώμαλο φαινόμενο Zeeman η διαφορά ενεργείας δύο διαδοχικών 

υποσταθμών ενεργείας εξαρτάται από τον παράγοντα g j (του Lancte). Η διαφορά

ενεργείας μεταξύ δύο υποσταθμών, οι οποίες ανήκουν σε δύο διαφορετικούς 

φασματικούς όρους απουσία εξωτερικού μαγνητικού πεδίου, ισούται με
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ΔΕ β (Eq - Ε'ο) + (OjMj - gj'Mj·) MqB. (79)

ΔΓ αντικατάστασης εκ των σχέσεων Eq - E'o=hVQ, όπου vq είναι η συχνότητα της 

φασματικής γραμμής μεταξύ των δύο φασματικών όρων απουσία μαγνητικού πεδίου και 

Δξ=Ιιν, προκύπτει

(80)

διά την συχνότήνα εκάστης φασματικής γραμμής διά Β*0.

Απομένει πλέον ο υπολογισμός των g j και gj· διά τον τελικό υπολογισμό της

συχνότητας εκάστης φασματικής γραμμής. Διά J=0, ο τύπος διά τον παράγοντα g, δίδει 

gJ= -  . Αλλ' όμως, εφ* όσον M j=0, δεν σημειώνεται διαχωρισμός του φασματικού όρου,

όπως π.χ. διά τους φασματικούς όρους 7F0, 5Dq, 3Ρο και άλλους. Διά L=S, ο παράγων g 

ισούται προς |  διά πάσα τιμή του J>0, όπως π.χ. διά τον φασματικό όρο 3Ρ^, τον 3Ρ2 και

άλλους όρους . Μερικοί φασματικοί όροι έχουν gj=0, καίτοι έχουν J>0 ( π.χ. ο 4D1/2). 

•Αλλοι δε έχουν gj<0 (π.χ., ο 6F1/2).
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Σχήμα 7.9. Ανώμαλο γ ιν ό μ εν ο  Zeeman κατά τις  μεταβάσεις 2Ρι/2^ 2®ΐ/2  και 
2Ρ&2**2§ ν 2 .

Ακολουθούν μερικά αριθμητικά παραδείγματα:

θ α  υπολογισθεί ο διαχωρισμός του φασματικού όρου 2S ^/2 (π.χ. του ατομικού 

υδρογόνου) λόγω παρουσίας ομογενούς μαγνητικού πεδίου με Β = 2Τ. Αναμένομε 

διαχωρισμό σε 2J+1 = 2 x 1 / 2  + 1 = 2  υποστάθμες. Έχομε λοιπόν δύο υποστάθμες με 

διαφορά ενεργείας, η οποία δίδεται από τον τύπο:

Δ Ε  =  g jP BB ,

όπου g j = 9s = 2, Ρβ  = 9.274 x 10‘2^J/T, Β = 2Τ, όθεν:

ΔΕ = 2 χ 9,274 χ 10*24 x 2J ή 

ΔΕ = 3,710 χ 10-23J.

Ο φασματικός όρος διαχωρίζεται παρουσία ασθενούς ομογενούς μαγνητικού 

πεδίου σε 2J+1 =2x3 /2+1=4 υποστάθμες, οι οποίες αντιστοιχούν στις 4 τιμές του M j:

Μ 3 1  . 1  . 3
•" j “ 2 * 2 '  2 ’ 2*
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Έχουμε επίσης:

Οπότε, η δυναμική ενέργεια εκάστης υποστάθμης ισούται με

Εδ = B0jUBM j « 0,8 χ 9,274 χ 10*24 (± )Β M j .
\ 1

Διά Β =1Τ, Εδ = 0,8 χ 9,274 χ 10'24 (J) M j. Μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών η 

διαφορά ενεργείας είναι

ΔΕ *  0,8 X 9,274 X 10*24J = 7,419 X 10*24J.

1

M jA fr  
Τ - Ι - + 1  +2
π -----  ο 0

----------------------- + ί  +’ά
— t - 4 - h —  0 0 

^ ---------« -J ---------1 -Η

σσ πττοσ

<

Σχήμα 7.10. Ανώμαλο φαινόμενο Zeeman κατά την μετάβαση 3P^*-*3S^.

Για να μετατραπεί η διαφορά ΔΕ από ενέργεια (π.χ., σε Joule) σε κυματαριθμό (ή 

κυματικό αριθμό cm*1), διαιρούμε με he, όπου ο = 2,998 χ 1010cm β*1, οπότε λαμβάνουμε:

^ Δ Ε  7.419 χ 10-24J________
“ he “ (6.626χ 10‘34Jex2.998x1010cm8*1) 0.373 cm*1.
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Ακολουθούν μερικές εφαρμογές της θεωρίας:

Θά υπολογισθεί προσεγγιστικά το μέγεθος της μαγνητικής επαγωγής, η οποία 

επιδρά επί του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου. Χρησιμοποιούμε τον τύπο για 

την μαγνητική επαγωγή Β στο κέντρο κυκλικού δακτυλίου ακτίνας r = α0, ο οποίος 

διατρέχεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης ΐ, Β = (μο/4π)2πΐ/Γ. Το ηλεκτρόνιο στο πλαίσιο 

αναφοράς του φαίνεται να έχει το πρωτόνιο "περιστρεφόμενο" περί αυτό (όπως από την 

γή φαίνεται η "περιστροφή" του ηλίου) π φορές ανά sec. Λαμβάνομε δι* εφαρμογής της 

σχέσης διά την μαγνητικήν επαγωγήν:

μο[ μρ(πβ)
Β "  2r = 2r ·

Διά το άτομο του υδρογόνου r = Oq ■= 5,3 χ n = Τ 1 = 7 χ 1015/s.

Οπότε αντικαθιστώντας

Β = 1,257 χ 10-6 Wb A^m *1 χ 1,602 χ 10'19C χ 7 χ 1015 χ 

γ  χ (5,3 χ 10-11m)-1 = 13,30 Wb/rti2. .

Επομένως παρουσία τέτοιου μαγνητικού πεδίου ο διαχωρισμός των δύο 

υποσταθμών της 2Si^ κατάστασης αντιστοιχεί σε

ΔΕ = 9ϋμΒΒ 2x9.274x10~24J 
(Wb/m2)*1 x13.30Wb/m2

= 2.467 X 10-22J.

Μ  _________ 2 .4 7 x 1 0 -^  -12j43 ^ -1
he (6.626x1 Ο*34 Jsx3x1010cms‘1)

Η ενέργεια της ενεργειακής στάθμηςτου ατόμου του Η με κύριο κβαντικό αριθμό η είναι

Η eV
ε π = -^ 2  =- 13.605^ .

όπου 1Η (Hartree) = 27.211608 eV = 4,3598144 χ 10‘8J. 

Επομένως Ε3 = "13,605804 eV/9 και Ε2 = -13,605804 eV/4.
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Στην σειρά των φασματικών γραμμών του Balmer διά το άτομο του υδρογόνου η 

φασματική γραμμή ελαχίστης ενεργείας αντιστοιχεί στην μετάβαση μεταξύ των σταθμών 

με π=3 και π=2. Η αντίστοιχη διαφορά ενεργείας είναι:

ΔΕ = -13,605 ( i  - |)eV  = 13,605 x ^ e V  = 1,8896 eV = 3,0273 χ 10"19J,
ι \

ή χρησιμοποιώντας κυματαριθμό

Δ Ε _ _ ____3.0273x10'19J___________ι 524 χ l O W
he (6.626x10 '24 Jsx 2.998x1010cm8·1)

Παρουσία ασθενούς ομογενούς μαγνητικού πεδίου με Β -1Τ  (ή 1 Wb/m2 ) ο 

διαχωρισμός μεταξύ δύο διαδοχικών γραμμών είναι ίσος με

ΔΕ β 0JμBB

Μετά την αριθμητική αντικατάσταση λαμβάνομε ι '

ΔΕ -  2 χ 9,274 X 10'24 γ χ  1Τ = 18,578 X 10*24J

Εκφράζοντας το αποτέλεσμα σε κυματαριθμό λαμβάνουμε

ΔΕ
he

_________18,578x10"24J_________
6.626χ 10'34Jsx2.998x10'10cm8'1

0.9352 cm*1.

Η διαφορά αυτή μετράται εύκολα πειραματικά. Επομένως ο κλασματικός 

διαχωρισμός της ενεργείας είναι 0,9352 cm*1/0,1524 χ 105 cm*1 *  6,1365 χ 10“5 ή 

6,1365 χ 10*3%. Ο αντίστοιχος κλασματικός διαχωρισμός σε μήκος κύματος είναι 

ανάλογος εκείνου της ενεργείας και της συχνότητας

λν« c,

Δλ Δν ΔΕ
λ ν Ε

Οπότε για λ«656,3 nm, Δ λ- 656,31 χ 6,14 χ 10'5 nm -  0,04 nm.

I Διά την ερμηνεία του ανωμάλου φαινομένου Zeeman το 1925 ο W. Pauli εισήγαγε
ι
I τον τέταρτο ημιακέραιο κβαντικό αριθμό, ο οποίος οδήγησε αργότερα εντός του ιδίου
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έτους εις την αξιωματική παραδοχή της αυτοστροφορμής του ηλεκτρονίου από τους 

Uhlenberk και Goudsmit.

δ'. Φαινόμενο Paschen - Back.

Τα ανωτέρω εκτεθέντα, όσον αφορά την επίδραση μαγνητικού πεδίου, ισχύουν για 

ασθενή μαγνητικά πεδία, έτσι ώστε ο διαχωρισμός ενεργειακής στάθμης λόγω του 

φαινομένου Zeeman να είναι μικρότερος εκείνου της επίδρασης περιφοράς-αυτοστροφής 

ηλεκτρονίου (δηλαδή, εκείνου της λεπτής υφής). Η άλλη ακραία περίπτωση είναι η 

επίδραση πολύ ισχυρού μαγνητικού πεδίου, δηλαδή η περίπτωση του φαινομένου 

Paschen-Back, (Friedrich Paschen 1865-1940). Τώρα τα ανύσματα L και S είναι ασύζευκτα 

και εκτελούν μεταπτωτική κίνηση περί την μαγνητική επαγωγή Β, οπότε η μαγνητική 

διπολική ροπή στον άξονα z και η δυναμική ενέργεια παίρνουν την μορφή:

μζ = -Pb(mL + 0SMs) και (81)
, . ι

Εδ = "Mz=Pbb(mL + 0SMs)
*. * ,

ή διά gs=2, ’ (82)

Eg = pBB(ML +  2MS), ' (83)

όπου ML = L , . . . ,  -L και Ms = S , . . . ,  -S . Ισχύει ο επί πλέον κανόνας επιλογής ΔΜ§=0. 

Λαμβάνεται η τριάδα φασματικών γραμμών του ομαλού φαινομένου Zeeman, αλλά 

εκάστη γραμμή διαχωρίζεται περαιτέρω σε πλησίον κείμενες συνιστώσες λόγω 

επίδρασης περιφοράς - αυτοστροφής ηλεκτρονίου, η οποία μεταβάλλει ελαφρά τις 

ενεργειακές υποστάθμες. Δια ενδιάμεσες τιμές της μαγνητικής επαγωγής από εκείνες του 

φαινομένου Zeeman και Paschen-Back, λαμβάνονται περισσότερο πολύπλοκοι συνδυασμοί' 

φασματικών γραμμών.
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Σχήμα 7.11. To φαινόμενο Pashen · Bach κατά την μετάβαση 2p-»2s.

ε \  Επίδραση πυρηνικής αυτοστροφορμής.

Η επίδραση μαγνητικού πεδίου επεκτείνεται και στον πυρήνα, ο οποίος μπορεί να 

διαθέτει μη κλασική αυτοστροφορμή με κβαντικό αριθμό I. Κατά κλασική επέκταση 

αυτής, της μη κλασικής αυτοστροφορμής και εκ του πυρηνικού ηλεκτρικού φορτίου, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι προκύπτει η αντίστοιχη πυρηνική μαγνητική και ηλεκτρική 

διπολική ροπή. Έτσι λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις και με εσωτερικά πεδία (λόγω 

του κινουμένου ηλεκτρονίου) και με εξωτερικά πεδία με αποτέλεσμα πρόσθετο 

διαχωρισμό των φασματικών όρων και των φασματικών γραμμών (υπέρλεπτη υφή).

Λόγω επίδρασης του εσωτερικού μαγνητικού πεδίου γίνεται σύζευξη των 

ανυσμάτων της συνολικής ηλεκτρονικής στροφορμής και της πυρηνικής στροφορμής, τα 

οποία κατά το ανυσματικό πρότυπο θεωρούνται ότι εκτελούν αργή μεταπτωτική κίνηση
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περί το άνυσμα της συνιστώσας των, το οποίο έχει μέγεθος V  F(F+1) t i, όπου ο κβαντικός 

αριθμός F λαμβάνει τιμές F ■ J+l, J+ I-1 ....... |J-I|.

Ο κανόνας επιλογής διά ηλεκτρονικές μεταβάσεις, όταν λαμβάνεται υπ* όψη και η 

πυρηνική αυτοστροφή, είναι ανάλογος του κανόνα επιλογής διά τον κβαντικό αριθμό της 

συνολικής ηλεκτρονικής στροφορμής J:

AF = 0, ±1,

με απαγόρευση της μετάβασης F = 0 - F = 0.

Δυνάμεθα να θεωρήσομε ότι λόγω μη κλασικής "αυτοστροφορμής" του πυρήνα 

δημιουργείται ένα πυρηνικό μαγνητικό δίπολο, το οποίο, λόγω του θετικού φορτίου του 

πυρήνα, έχει πυρηνική μαγνητική διπολική ροπή της αυτής φοράς με την πυρηνική 

αυτοστροφορμή εν αντιθέσει προς το ηλεκτρονιακό μαγνητικό δίπολο:

Μι
8|β»
2Μ (84)

Μίζ
gieti Μ| 

2Μ 9|ΜνΜ|, (85)

όπου 0| είνα ι ο πυρηνικός παράγων g (Land6) και μ^ η πυρηνική μαγνητόνη. Ισχύει η 

σχέση:
* «I · I' * »> .1 « . . .

1836,15. (86)
Μν  m ■ . . · '

Παρουσία εξωτερικού ομογενούς μαγνητικού πεδίου παρατηρείται το πυρηνικό 

φαινόμενο Zeeman. Διά πολύ ασθενές μαγνητικό πεδίο (0,001 Τ) η δυναμική ενέργεια 

παίρνει ανάλογη μορφή:

Εδ = Of MbB-F = gpPgBMp (87)

όπου ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός Μρ λαμβάνει τιμές από F έως -F, και έτσι αίρεται ο 

εκφυλισμός εκάστης υποστάθμης F με αποτέλεσμα περαιτέρω διαχωρισμό της 

υπέρλεπτης υφής.Έχομε:

0F “ 0 j{
£+[J(J+1)-l(l+1)J

2F(F+1)
Φ(Ρ,ύ, I),

2F(F+1)
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<t>(F,J,l) = |  +
2F(F+1)

(88)

Ο δεύτερος όρος με το Φ λόγω του ότι m/M = 1/1836,15 συχνά μπορεί να παραλειφθεί.

, Μαγνητικό πεδίο με Β=0,1 Τ είναι αρκετό να προκαλέσει αποσύζευξη των J και I
! \

με αποτέλεσμα την εμφάνιση του αντίστοιχου πυρηνικού φαινομένου Paschen-Back. 

Γίνεται διαχωρισμός Zeeman ενεργειακών σταθμών με κβαντικό αριθμό J σε 2J+1 

υποστάθμες, εκάστη των οποίων περαιτέρω διαχωρίζεται σε 21+1 υποστάθμες, όσες είναι
ι

οί τιμές του Μ(: Mj = 1,1-1.......-I. Ισχύει ανάλογος με τα προηγούμενα κανόνας επιλογής

A M j = 0, ± 1 , (89)

ΔΜ, = 0. (90)

Εφαρμογές της ανωτέρω επιδράσεως μαγνητικού πεδίου περιλαμβάνουν τον 

προσδιορισμό της ισχύος μαγνητικών πεδίων (του ηλίου, αστέρων, και αλλού), χημική 

ανάλυση με νεώτερα αναλυτικά όργανα, με τα οποία εξετάζεται ο διαχωρισμός Zeeman 

των φασματικών γραμμών, και την οπτική άντληση πληθυσμού σε ενεργειακές 

υποστάθμες εκ διαχωρισμού Zeeman. Επίσης άλλη εφαρμογή αφορά την διασταύρωση 

ενεργειακών υποσταθμών λόγω του διαχωρισμού Zeeman δΓ ωρισμένες τιμές της 

μαγνητικής επαγωγής. Έτσι μελετάται και η θεμελιώδης στάθμη (με οπτική άντληση) και 

οι διηγερμένες στάθμες και λαμβάνονται τιμές διά την πυρηνική αυτοστροφορμή, την 

μαγνητική διπολική ροπή και την ηλεκτρική τετραπολική ροπή. Διά την οπτική άντληση ο 

γάλλος φυσικός Alfred Kastler (1902-1984) έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1966. ,

στ’. Μόρια εντός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου.

Η έκφραση της δυναμικής ενεργείας δΓ ένα μόριο εντός ομογενούς μαγνητικού 

πεδίου με μαγνητική επαγωγή Β είναι η ιδία, όπως και δΓ ένα άτομο:

Εδ=-μ.Β, (91)

όπου μ η μαγνητική διπολική ροπή του μορίου. Διαφέρει όμως η περίπτωση του μορίου 

κατά το ότι η μαγνητική διπολική ροπή του μορίου έχει επί πλέον συνιστώσα λόγω και 

της περιστροφής περί άξονα ολοκλήρου του μορίου και κατά το ότι η μαγνητική 

διπολική ροπή του μορίου είναι ο μέσος όρος της μαγνητικής διπολικής ροπής σε 

διάφορους προσανατολισμούς λόγω της περιστροφής.
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Εις την απλή περίπτωση ενός μορίου με φασματικό όρο 1Σ, δηλαδή χωρίς 

ηλεκτρονιακή στροφορμή και αυτοστροφορμή, αλλά μόνον με περιστροφή του μορίου 

(J>0) και με Ι=0, η δυναμική ενέργεια λόγω της επίδρασης της μαγνητικής επαγωγής Β 

του πεδίου έχει την μορφή:

ΒΜ,
= -μ*Β.= -(μπερ +  Μηλ +  Μαυτοστρ )'Β = “9Περ ^N^2+j)l72 » (92)

όπου gnep είναι μία μοριακή παράμετρος η οποία εξαρτάται από τις ηλεκτρονικές 

ιδιότητες του μορίου, μΝ είναι η πυρηνική μαγνητόνη, M j = J, J-1, . . .  , -J, και J = 0, 1,

2,. . . είναι ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός της στροφορμής εκ της περιστροφής του 

μορίου. Επομένως κάθε περιστροφική στάθμη J του μορίου διαχωρίζεται σε 2J+1 

ισαπέχουσες υποστάθμες κατά την επίδραση εξωτερικού ομογενούς μαγνητικού πεδίου.

Για περιπτώσεις μορίων σε άλλες κβαντικές καταστάσεις υπάρχουν περισσότερο 

πολύπλοκες εκφράσεις της δυναμικής ενέργειας εκ της επίδρασης ομογενούς 

μαγνητικού πεδίου, οι οποίες, όταν υπάρχει ηλεκτρονική στροφορμή, μπορούν να 

παρασταθούν ως:

Εδ = '9περ MbBMj = ^ΒΒ (j2+j)1/2 l(j2+j)1/2 + Μ^περ]· <93)

Η παράμετρος gnep παίρνει και αρνητικές τιμές. Το Μ είναι ο μαγνητικός κβαντικός 

αριθμός της συνισταμένης στροφορμής εκ της μοριακής περιστροφής. Το Λ είναι ο 

κβαντικός αριθμός της συνιστώσης ως προς τον μοριακό άξονα της συνισταμένης 

στροφορμής εκ περιφοράς των ηλεκτρονίων. Το Σ είναι ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός 

της συνιστώσης κατά τον μοριακό άξονα της αυτοστροφορμής των ηλεκτρονίων. Το Ο 

είναι ο κβαντικός αριθμός της συνιστώσης προς τον μοριακό άξονα της συνολικής 

ηλεκτρονικής στροφορμής εκ περιφοράς και εξ αυτοστρόφής. Ο κανόνας επιλογής είναι 

ΔΜ = 0, ±1.

Διά μόριο συμμετρικό στρόβο χωρίς ηλεκτρική στροφορμή και αυτοστροφορμή 

έχει εξαχθεί η κατωτέρω εξίσωση διά την δυναμική ενέργεια εκ του φαινομένου Zeeman 

με διατάραξη δευτέρης τάξης ως προς την μαγνητική επαγωγή:

ΕδΜ.Κ.Μ) ,  E„(J,K) - WgMjBb, ♦  On - « 0 ^ ]  ’ ψ  Κ1’ ̂
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Τα 0κ, Xk και gn. Χπ σημαίνουν κάθετο και παράλληλο συνιστώσα του παράγοντα g και 

του τανυστού της μαγνητικής επιδεκτικότητας.

Η περιστροφική ενεργειακή στάθμη ενός μορίου διαχωρίζεται σε υποστάθμες λόγω 

του φαινομένου Zeeman. Είναι δυνατές μεταβάσεις μεταξύ αυτών των υποσταθμών. Οι 

μεταβάσεις αντιστοιχούν σε *

Β \ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ - ΜΣΗ, 
EMR - (ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΤΡΟΦΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ - ΣΑΗ, ESR - Η* ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ - ΠΣΗ, EPR).

Ο ΜΣΗ παρετηρήθη από τον Ε. Κ. Zavoisky διά πρώτη φορά το 1945 στην Σοβιετική 

Ενωση. Λόγω της επιδράσεως εξωτερικού μαγνητικού πεδίου (Β) επί της μαγνητικής 

διπολικής ροπής (εκ της "αυτοστροφής") ενός ηλεκτρονίου, π.χ. στο άτομο του 

υδρογόνου, επέρχεται διαχωρισμός της θεμελιώδους ενεργειακής στάθμης, η οποία διά 

Β=0 αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή της αυτοστροφορμής του ηλεκτρονίου (S=1/2), σε δύο 

υποστάθμες οι οποίες αντιστοιχούν εις Mq = ^  και Μ§ = -

Η δυναμική ενέργεια λόγω της επιδράσεως του μαγνητικού πεδίου δίδεται από την 

γνωστή σχέση διά εκάστη υποστάθμη

E5 = 0sMbb^S» 0)

η δε διαφορά της ενεργείας των δύο υποσταθμών ισούται με

ΔΕ e hv = 0δμβΒ· (2)

Η τιμή του παράγοντα gg προσδιορίζεται από την σχέση

Δϋ=0, ΔΜ= ±1 και Δϋ = ±1, ΔΜ = 0, ±1 (94)

(3)

και είναι χαρακτηριστική διά το σωμάτιο. Κυμαίνεται δε συνήθως μεταξύ 1,9 ως 2,1;* και 

διά μερικά σύμπλοκα μεταξύ 0 και 4.
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Οι δύο ενεργειακές υποστάθμες διαχωρίζονται συμμετρικά περαιτέρω λόγω της 

επιδράσεως του μαγνητικού πεδίου επί της μαγνητικής διπολικής ροπής του πυρήνα 

(π.χ. 1Η, 2D( l3 Ci 19F κ.ά). Η δυναμική ενέργεια από την επίδραση του εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου επί του ηλεκτρονίου και του πυρήνα του ατόμου του υδρογόνου

γίνεται:

= fls^B^S ' 9ν^ΝβμΙ· W

Προκύπτουν δύο μεταβάσεις (AMs = ± 1 ,  ΔΜ| = 0), αλλά και οι δύο είναι της ιδίας 

ενεργείας.

Επέρχεται περαιτέρω μετατόπιση των ενεργειακών υποσταθμών και έτσι προκύπτει 

η υπέρλεπτη υφή του φάσματος, η οποία είναι ασύμμετρη λόγω της μαγνητικής 

επιδράσεως μεταξύ της μαγνητικής διπολικής ροπής εκ της πυρηνικής και της 

ηλεκτρονικής "αυτοστροφής", της οποίας ο τελεστής του Χάμιλτον είναι:

Ηα = al.S = a(lxSx + lySy + l2S2) . (5)

Ο τελεστής al2Sz μεταβάλλει τις ενεργειακές στάθμες, οι οποίες αντιστοιχούν στις 

καταστάσεις με κυματικές συναρτήσεις ηλεκτρονικής και πυρηνικής αυτοστροφής αηαΠ, 

a nPn* 0nan* 0nPn> κ α τ ά ± α φ  φ = ± |  ■Π.χ.,

αΙ282αηβπ = α φ  (*2)αηΡπ = "φ^Ρπ·

Η ποσότητα α είναι η συνεισφορά της επαφής Fermi στην σύζευση αυτοστροφών, 

έχει διαστάσεις ενεργείας και ισούται με

α = ( ^ )  9S 9Ν ΙΨ(°)Ι2- ί7)

όπου |ψ(0)|2 είναι το μέτρο της ηλεκτρονικής κυματικής συνάρτησης στον πυρήνα.

Επειδή η πυρηνική μαγνητική διπολική ροπή είναι 1836,15 φορές μικρότερη της 

ηλεκτρονικής, η δυναμική ενέργεια, η οποία προκύπτει ως πρώτης τάξης διατάραξη του 

ατόμου του υδρογόνου λόγω της επιδράσεως του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου και της 

επιδράσεως πυρηνικής-ηλεκτρονικής αυτοστροφής, μπορεί να γραφεί ως

= 9s MbbmS +  aMsM| =9s Mb ( B +  g ^ ) MS· (8)
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1 1  1
Λαμβάνονται τέσσερις ενεργειακές υποστάθμες εκ των τιμών Ms = 2 ’ ’ 2 και 2 

, - ^  όπως (ραίνεται από το παρακάτω σχήμα:

m,'= + * ’ (1)

Σχήμα 7.12. Επίδραση μαγνητικού πεδίου και πυρηνικής αυτοστροφ ορμής επ ί
* 1 ν  ·

μαγνητικού διπόΚου ηλεκτρονίου.

Η πλήρης έκφραση διά την δυναμική ενέργεια περιλαμβάνει και τους όρους - 

ρΝμΝΒΜ| και a<lxSx + lySy>:

Εδ = 9sMb®Ms · 9nMn ®Mj + aM§Mj + a<lxSx + lySy> + Qk<BxSx + BXSX>+
<■

+e2qQ[3m|2 -I(I+1)|/4I(I+1) , (9)

όπου gK είναι η κάθετος συνιστώσα του g και ο τελευταίος όρος αφορά την πυρηνική 

τετραπολική επίδραση (βλ. Κεφ. IX).

Γενικώς υπάρχουν 21+1 τιμές διά το Μ|, άρα δημιουργούνται 2 Ι+ ί  υποστάθμες *ek 

του Μ|. Υπάρχουν επίσης δύο διαφορετικές υποστάθμες διά κάθε τιμή του Μ| λόγω Μ§ = 

±  Επομένως, λόγω των κανόνων επιλογής ΔΜ§ = ±1 και ΔΜ| = 0 προκύπτουν 21+1
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φασματικές γραμμές. Για το Η έχομε 1= ~  , επομένως προκύπτουν 2 γραμμές ίσης 

έντασης. Διά 1=1, προκύπτουν 3 φασματικές γραμμές ισαπέχουσες και ίσης έντασης.

Όταν στο μόριο υπάρχουν ζ ισοδύναμοι μεταξύ τους πυρήνες ίσης αυτοστροφής 

και άλλοι η ισοδύναμοι μεταξύ τους πυρήνες ίσης αυτοστροφής, προκύπτουν (2ζΙζ+1) 

(2ηΙΠ+1) φασματικές γραμμές. Διά ζ=0 οι φασματικές γραμμές γίνονται 2πΙπ+1. Στην

περίπτωση ζ=η=1, δηλαδή όταν υπάρχουν δύο μη ισοδύναμοι πυρήνες, τότε οι αρχικές 

δύο υποστάθμες, λόγω Ms = ±  ^  , διαχωρίζονται σε 2 (2 Ιζ + 1 )  υποστάθμες λόγω

αλληλεπίδρασης της ηλεκτρονικής με την πυρηνική αυτοστροφή (αΜ|ζΜ§) του ενός 

πυρήνα (ζ) και τελικά γίνεται διαχωρισμός σε 2 (2 Ιζ+ 1 )(2 Ιη+ 1 ) υποστάθμες λόγω και του 

δευτέρου πυρήνα (η). Έτσι λαμβάνονται (2 Ιζ + 1 ) (2 Ιη+ 1 )  φασματικές γραμμές λόγω 

μετάβασης μαγνητικής διπολικής ροπής.

Διά η ισοδύναμα πρωτόνια λαμβάνονται 2η(1/2) +  1 = η+1 φασματικές γραμμές 

απορρόφησης στον ΜΣΗ, οι σχετικές εντάσεις των οποίων είναι ανάλογες των 

συντελεστών του αναπτύγματος της δύναμης η του διωνύμου

(1 + χ )η = 1 +  ηχ +  η(η-1)χ2/  (1*2) +  . . .  +  η (η -1 ) (η -2 ) . . .  (η -α + 1 ) χ ° /α ! +  . . .  (10)

Οι συντελεστές αυτοί σχηματίζουν το λεγόμενο τρίγωνο του Pascal,ντο οποίο φαίνεται\
στο παρακάτω διάγραμμα.

Αριθμός Αριθμός
πρωτονίων φασματικών γραμμών

0 1

1
2
3

4

5

6

1 1 

1 2 1 
1 3 3  1 

1 4 6 4  1 

1 5  10 10 5  1 

1 6  15 20  15 6  1

Πίνακας 7.1 Το τρίγωνο του Pascal*
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Σχήμα 7.13. Σήμα ΜΣΗ και παράγωγός του.

Κάθε αριθμός μεγαλύτερος του 1 εκάστης σειράς ισούται με το άθροισμα των δύο 

εκατέρωθέν του αριθμών της προηγουμένης σειράς.

Διά την λήψη φάσματος ΜΣΗ απαιτείται η ύπαρξη ηλεκτρονικής μαγνητικής 

διπολικής ροπής. Η απαίτηση αυτή εκπληρώνεται, όταν ένα τουλάχιστον ασύζευκτο 

ηλεκτρόνιο υπάρχει στο εξεταζόμενο σωμάτιο. Έτσι δεν δύναται να ληφθούν φάσματα 

ΜΣΗ δΓ όλα τα μόρια εκτός ελαχίστων (π.χ. του NO). Η φασματοσκοπία ΜΣΗ όμως έχει 

μεγάλη εφαρμογή εις την αναγνώριση ιόντων και ριζών, οι οποίες είναι ελεύθερες ή σε 

διαλύματα ή σε κρυστάλλους ή σε παγωμένες μήτρες αερίων. Οι ρίζες αυτές παράγονται, 

π.χ. χημικά ή φωτοχημικά. Απαιτείται συγκέντρωση *1 0 '1°  mol dm'3. Οι λαμβανόμενες με 

τον ΜΣΗ πειραματικές πληροφορίες διά την ηλεκτρονική πυκνότητα σε μόρια 

συγκρίνονται με αποτελέσματα θεωρητικών υπολογισμών. Λαμβάνονται επίσης 

πληροφορίες εκτός από την αναγνώριση και διά την δομή ελευθέρων ριζών.

Το φάσμα λαμβάνεται ακτινοβολώντας ένα δείγμα (π.χ., σε υάλινο σωλήνα) με μία 

ακτινοβολία συχνότητας μικροκυμάτων, τα οποία παράγονται από επιτάχυνση 

ηλεκτρονίων σε μία ηλεκτρονική λυχνία ονομαζομένη κλύστρο. Το δείγμα ευρίσκεται 

I μεταξύ των πόλων ισχυρού ηλεκτρομαγνήτη. Η χρησιμοποιουμένη συχνότητα είναι στην 

| ταινία X (8 ως 12 GHz ή 3,75 ως 2,5 cm) ή στην ταινία Q (27 ως 35 GHz ή 1,1 ως 0,85 cm). 

Όταν απορροφάται η ακτινοβολία από το δείγμα, ελαττώνεται η απομένουσα ένταση της
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ακτινοβολίας, η οποία καταλήγει σε υπάρχοντα ανιχνευτή και καταλλήλως καταγράφεται 

η παραγωγός της φασματικής γραμμής απορρόφησης.

Αριθμητικό παράδειγμα:

Να υπολογισθεί η τιμή του παράγοντα g$ σωματίου διά Β=0,3247 Τ  και 

Λαμβάνομε

hv _ 6.626x10 34 J s S -lx IO V 1 .
9s ~ μΒβ ( 9 . 2 7 4 x 1 0.3247Τ) Π

gs =  2 ,0 0 2 4 ,

δηλαδή πρόκειται διά ηλεκτρόνιο σε άτομο υδρογόνου.

Γ'. ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
NMR).

Το 1946 ανακοινώθηκε η επίτευξη του φαινομένου του πυρηνικού μαγνηπκοϋ

συντονισμού (ΠΜΣ) σε δείγματα ουσιών μετά τα πρώτα πειράματα κατά το 1945 

ανεξάρτητα από τις επιστημονικές ομάδες των Biward MSs Purcei (1912 ) και Fefa Bloch 

(1905-1983). Ετιμήθησαν με το βραβείο Nobei φυσικής* το 1952 οι Ε. Μ. Purcei και F. 

Bloch. Το φαινόμενο συνίστσται στην επίτευξη εντός ομογενούς εξωτερικού μαγνητικού 

πεδίου μεταβάσεων πυρηνικής μαγνητικής διπολικής ροπής μεταξύ ενεργειακών σταθμών 

με διαφορετικό μαγνητικό κβανπκό αριθμό πυρηνικής αυτοστροφορμής δι'

σπορροφήσεως ακτινοβολίας συχνότητας μερικών δεκάδων ΜΗζ. Οι ενεργειακές στάθμες 
απουσία πεδίου αποκτούν πρόσθετη ενέργεια Ε^ λόγω επιδράσεως του ομογενούς

εξωτερικού μαγνητικού πεδίου με μαγνητική επαγωγή Β επί της πυρηνικής μαγνητικής 
διπολικής ροπής, μ^

Οι αλγεβρικές εκφράσεις διά τις μέσες τιμές των μ| και Ε$ είναι οι εξής: 

gMeti [1(1+1 )]2 1
ΚΙ =-----2Μ̂ ----- = SnMnPC+I)!2 · <1>

* Ο F e lix Bloch (1905 - 1983) σ το Πανεπκπήμκ) S tanford (ΗΠΑ) κ α  ο E duard L  P u rce i cm  
ΠανεπισττΗηο H arvard (ΗΠΑ) έλαβαν από κο ινού το  βραβείο N obei φ οτκτής το 1952 δβά τα πεψ ύμαιύ 
τω ν τα  οποία ήσσν σχετικά με ίο  φ αινόμενο  του πυρηνικοί/ μαγνητικού <χ*ντσνκφθϋ και δαά τη ν  
εφ εύρεση τρόπου εφ αρμογής του  σ ε δ ιαλύματα  υγρώ ν o txw v.

ν=9,1 GHz.

(ΠΜΣ,
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Εδ β "Μ|·Β = -0Ν ΜΝΒΜ|, (2)

όπου ο πυρηνικός παράγων είναι σταθερός, εν αντιθέσει προς τον παράγοντα g§ του
etiΜΣΗ, και Μν είναι η πυρηνική μαγνητόνη μΝ « · 0  πυρηνικός παράγων g^ δύναται να

λάβέι και αρνητικές τιμές (δείτε τον σχετικό πίνακα), μ^ είναι η πυρηνική μαγνητόνη και 

Μ| ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός της πυρηνικής αυτοστροφής με τιμές I ως -I.

 ̂ Η'διαφορά ενεργείας μεταξύ των ενεργειακών σταθμών ευρίσκεται εκ της διαφοράς 

των.αντιστοίχων τιμών της δυναμικής ενέργειας Ε*:
* f

f /
* AE = hv = |gN|MNB(M,-M,·). (3)
1

Ο κανόνας επιλογής είναι ΔΜ| = ±1. Επομένως οι μεταβάσεις λαμβάνουν χώρα
I

μεταξύ γειτονικών ενεργειακών υποσταθμών:
f

= |0n IMn b- 

ν ΙανΙμνβ
ν “ h · I

(4)

.(5)

Μ|=-1/2
I >

I

/
Σχήμα 7.14. Δυναμική ενέργεια κατά τον ΠΜΣ.
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Συνήθως η συχνότητα ν λαμβάνει την τιμή 60 ή 100 ή 220 ή 300 ΜΗζ σε 

φασματόμετρα ΠΜΣ πρωτονίου. Η μαγνητική επαγωγή λαμβάνει τιμές από 1 ως 7 Τ.

Λόγω της μεταβολής της περιφοράς των ηλεκτρονίων παρουσία εξωτερικού 

μαγνητικού πεδίου παράγεται ένα μαγνητικό πεδίο στον πυρήνα ανάλογο, αλλά 

αντίθετης φοράς προς το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Ως εκ τούτου οι ίδιοι πυρήνες σε 

διαφορετικά χημικά περιβάλλοντα υφίστανται επίδραση διαφορετικού συνολικού 

μαγνητικού πεδίου Βπ διά την ίδια τιμή Β του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου: Β^Β-σΒ.

Η τιμή της σταθερός προάσπισης σ εξαρτάται από το χημικό περιβάλλον και είναι 

της τάξης του 10‘6:

Β-Βττ Β-Β
σ = π

Β Β. (6)

Επομένως διά να πραγματοποιηθεί η μετάβαση μεταξύ δύο ενεργειακών 

υποσταθμών πρωτονίου, απαιτείται μεγαλύτερο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο διά πρωτόνιο 

σε μόριο, όπου αναπτύσσεται αντίθετο μαγνητικό πεδίο εκ του ηλεκτρονιακού νέφους, 

απ’ ό,τι σε ελεύθερο πρωτόνιο. Αυτή η μεταβολή ονομάζεται χημική μεταβολή ή 

μετατόπιση (chemical shift). Η χημική μεταβολή μετρείται ως προς την σταθερά 

προάσπισης σ μιάς πρότυπης χημικής ένωσης η οποία έχει προστεθεί στον ίδιο διαλύτη ή 

ξεχωριστά εντός λεπτού σωλήνα βυθισμένου στο δείγμα. Διά ΠΜΣ 1Η και 13C 

χρησιμοποιείται το τετραμεθυλοσιλάνιο (ΤΜΣ) Si(CH3)4 ως πρότυπη χημική ένωση

αναφοράς.

Διά την έκφραση της χημικής μεταβολής ως προς το Si ( ( ^ 3)4 χρησιμοποιείται η 

κλίμακα δ. Η τιμή δ=0 αντιστοιχεί στο Si(CH3)4. Η τιμή δ διά πρωτόνια σε αλδεύδες(- 

CHO) είναι 9,8 (ανά 106), σε αρωματικές ενώσεις 7,5, σε μεθύλια CH3- από 0 στο Si 

(CH3)4> σε 1,117 διά την αιθανόλη και 3,38 διά την μεθανόλη (CH3OH). Υπάρχει και η 

κλίμακα τ, όπου τ=10-δ, η οποία εχρησιμοποιείτο παλαιότερα συχνά στην Οργανική 

Χημεία. Οι χημικές μεταβολές διά βαρυτέρους πυρήνες, π.χ. , 19F, είναι μεγαλύτερες 

λόγω του μεγαλυτέρου ηλεκτρονιακού νέφους.



Σχήμα 7.15. Φάσμα ΠΜΣ της CgHgOH χαμηλού και υψηλού διαχωρισμού.

Πυρήνας Ποσοστό Πυρην.αυτο- Πυρηνικός 

% στροφή I παράγων gjsj

1Ηι 99,99 1/2 5,585
2θι 0,01 1 0,857

13c6 1,11 1/2 1,405
14ν7 99,63 1 0,403
15ν7 0,37 1/2 -0,567
170β 0,04 5/2 -0,757
19f9 100 1/2 5,257
23Ναιι 100 3/2 2,216
“ «Μ 4,70 1/2 -1,109
31Ρ15 . 100 1/2 2,261
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Πίνακας 7.2

35C117 75,53 3/2 0,547
37CI17 24,47 3/2 0,456

79βγ35 50,54 3/2 1,404

81ΒΓ35 49,46 3/2 1,513

Τιμές 1 και gN πυρήνων

Το φάσμα ΠΜΣ πρωτονίου της CH3CH2OH δείχνει 3 κορυφές (αιχμές). Η απόστασή 

τους είναι ανάλογη της μαγνητικής επαγωγής. Τα εμβαδά των επιφανειών υπό εκάστη 

καμπύλη έχουν σχέση 1 προς 2 προς 3, δηλαδή είναι ανάλογα προς τον αριθμό των 

πρωτονίων του ΟΗ, του CH2 και του CH3. Όταν στο φάσμα ΠΜΣ λαμβάνεται μεγαλύτερη

ανάλυση κορυφών (εξ αιτίας μεγαλύτερης διακριτικής ικανότητας ή άλλου λόγου), 

παρατηρούνται μία κορυφή (αιχμή) διά το ΟΗ( τέσσερες διά το CH2 και τρεις διά το CH3.

Ο διαχωρισμός των κορυφών σε περισσότερες και η απόσταση του διαχωρισμού 

τους δεν εξαρτώνται από το μαγνητικό πεδίο. Η απόσταση του διαχωρισμού τους 

εξαρτάται από την σταθερά σύζευσης αυτοστροφής - αυτοστροφής και εκφράζεται 

σε μονάδες συχνότητας Hertz. Ο διαχωρισμός προκαλείται από την επίδραση (J12M 2) 

μεταξύ της αυτοστροφής του πρωτονίου και της αυτοστροφής από άλλους πυρήνες και 

από άλλα διαφορετικά πρωτόνια συνδεδεμένα με γειτονικά άτομα (C ή Ο κ.ά).

Διά την πρόγνωση του αριθμού των κορυφών εκ διαχωρισμού μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το τρίγωνο του Pascal, όπως και στον ΜΣ ηλεκτρονίου. Όταν το δείγμα 

της μεθανόλης είναι πολύ καθαρό, χωρίς ίχνος οξέος, τότε δεν καταλύεται η ανταλλαγή 

πρωτονίου μεταξύ του ΟΗ διαφόρων μορίων αιθανόλης. Οπότε η επίδραση αυτοστροφής- 

αυτοστροφής είναι εντονώτερη και επέρχεται διαχωρισμός της κορυφής του ΟΗ εις τρεις 

εκ της επίδρασης της αυτοστροφορμής των δύο πρωτονίων του γειτονικού CH2· Ομοίως 

ο διαχωρισμός της κορυφής του CH2 αυξάνει εις οκτώ κορυφές λόγω και της επίδρασης 

εκ του πρωτονίου του ΟΗ.

Πυρήνες με άρτιο αριθμό και πρωτονίων και νετρονίων έχουν Ι= 0 λόγω σύζευξης 

των αυτοστροφών και δεν δίδουν φάσμα ΠΜΣ (12C, 120, 32S). Πυρήνες με Ι>1 διαθέτουν 

ηλεκτρική τετραπολική ροπή, η οποία διαπλατύνει την απορρόφηση στον ΠΜΣ και έτσι 

εξαλείφει την φασματική υφή, η οποία έχει ενδιαφέρον διά την μοριακή δομή.

Η κορυφή του ΠΜΣ πρωτονίου διαχωρίζεται από την επίδραση αυτοστροφής- 

αυτοστροφής και άλλων πυρήνων με 1=1/2, π.χ. του 19F. Έτσι η κορυφή των δύο
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πρωτονίων στο CH2F2 διαχωρίζεται σε τρείς λόγω των δύο ατόμων 19F, τα οποία και

αυτά έχουν 1=1/2. Παρομοίως στο φάσμα ΠΜΣ 19F λόγω της επίδρασης των δύο 

πρωτονίων με τους πυρήνες 19F στο μόριο CH2F2 προκαλείται η εμφάνιση τριών 

κορυφών. Στην περίπτωση του ΠΜΣ του φωσφόρου (31Ρ, = 2,2610, 1=1/2) διά την

ένωση PHF2 λαμβάνονται ομοίως 2x3=6 κορυφές. Το χλώριο, CI, αποτελεί εξαίρεση και
ι

δεν προκαλεί διαχωρισμό της κορυφής. Τούτο αποδίδεται εις την χαλάρωση λόγω της 

επίδρασης της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής του πυρήνα του CI. Το ίδιο συμβαίνει και 

με το Br και το I. Η ηλεκτρική τετραπολική ροπή του πυρήνα προκαλεί σύζευξη της 

πυρηνικής αυτοστροφής και τής στροφορμής εκ της μοριακής περιστροφής, οπότε η 

αυτοστροφορμή του πυρήνα λαμβάνει διαφόρους προσανατολισμούς λόγω της μοριακής 

περιστροφής με αποτέλεσμα να εξαλείφεται η επίδρασή της επί της αυτοστροφορμής 

του πρωτονίου του οποίου εξετάζεται το φάσμα ΠΜΣ, όπως κατ’ αναλογία εξαλείφεται η 

επίδραση πρωτονίου το οποίο ανταλλάσσεται μεταξύ μορίων (π.χ. στο -ΟΗ αλκοόλης).

Το σχετικό μέγεθος της σταθεράς σύζευξης καθορίζει τον διαχωρισμό σε 

περισσότερες της μίας κορυφές. Όταν η χημική μεταβολή (μετατόπιση) είναι της ιδίας 

τάξης ή μικρότερης προς την σταθερά σύζευξης, τότε η ερμηνεία των φασμάτων γίνεται 

πιό πολύπλοκη (φάσματα 2α(ϊ τάξης). ΔΓ αυτόν τον λόγο είναι πλεονέκτημα να 

χρησιμοποιείται μαγνητικό πεδίο με μεγαλύτερη μαγνητική επαγωγή, η οποία αυξάνει 

την χημική μεταβολή (σΒ), ενώ η σταθερά σύζευξης δεν μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα 

την λήψη φάσματος πρώτης τάξης, διά το οποίο ισχύουν τα ανωτέρω.

Ο λόγος του αριθμού των πρωτονίων η. στην κατάσταση με Μ| = -1/2 σε ισορροπία 

προς τον αριθμό των πρωτονίων η+ με Μ|= 1/2 (στην χαμηλοτέρα ενεργειακή στάθμη) διά 

Β = 1Τ ευρίσκεται από τον νόμο κατανομής Boltzmann:

η. . ΔΕ .  QNMNB 0 Ν μ Ν Β 
- = θ κ γ = θ κγ - 1 - Λ τ  ή (7)

9ΝΜΝΒ
η+ " kT

5.585x5.05x1Q-27JT~1x 1T 
(1.38χ 10‘22JK'1 χ298Κ)

-  -6.9 χ 10'6. (8)

Όταν οι πληθυσμοί της χαμηλοτέρας και της υψηλοτέρας καταστάσεως είναι ίσοι, 
δηλαδή διά n. = η+, δεν λαμβάνει χώρα απορρόφηση (κορεσμός της απορρόφησης). Λόγω
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του φαινομένου της χαλάρωσης, δηλαδή της επιστροφής πληθυσμού στην χαμηλότερη 

ενεργειακή στάθμη, Μ| = διά την επίτευξη ισορροπίας εκ νέου, αποτρέπεται ο

κορεσμός γενικά. Διακρίνομε την διαμήκη χαλάρωση ή χαλάρωση αυτοστροφής - 
δικτυωτού Τ  ̂ και την εγκαρσία χαλάρωση Ϊ 2 ή χαλάρωση αυτοστροφής - αυτοστροφής.

Η λήψη του σήματος στον ΠΜΣ γίνεται με παρακολούθηση της επανεκπομπής ή της 

απορρόφησης από το δείγμα μιάς ουσίας της συχνότητας συντονισμού των 

ραδιοκυμάτων, τα οποία προσπίπτουν στο δείγμα της ουσίας, το οποίο ευρίσκεται μέσα 

σε σωλήνα εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Το μαγνητικό πεδίο του προσπίπτοντος 

ραδιοκύματος επενεργεί επί των πυρηνικών μαγνητικών διπολικών ροπών και προκαλεί 
μεταβάσεις, π.χ. διά πυρήνες με gN>0 και 1 = 1/2, από Μ| = 1/2 σε -1/2.

Στην περίπτωση της μέτρησης επανεκπομπής της ακτινοβολίας συντονισμού 

χρησιμοποιείται φασματόμετρο ΠΜΣ διεσταυρωμένου πηνίου. Το μαγνητικό πεδίο του 

προσπίπτοντος ραδιοκύματος σταθερής συχνότητας, με διεύθυνση κάθετη προς την του 

ομογενούς πεδίου, προσπίπτει στο δείγμα της ουσίας και προκαλεί μεταβάσεις στην 

ανώτερη υποστάθμη (π.χ.,από Μ| = 1/2 σε -1/2) σε κατάλληλη τιμή του ομογενούς

πεδίου, προσφέροντας ενέργεια στο δείγμα. Λαμβάνει χώρα διηγερμένη (ή επαγωγική ή 

εξαναγκασμένη) εκπομπή φωτονίων από την διηγερμένη κατάσταση (π.χ., από την 

κατάσταση με Μ| = -1/2 στην κατάσταση με Μ( = 1/2), η οποία ανιχνεύεται με άλλο πηνίο

με άξονα κάθετο προς τον άξονα του πηνίου μετάδοσης των ραδιοκυμάτων συντονισμού, 

ώστε να προσλαμβάνει μόνο τα επανεκπεμπόμενα από το δείγμα φωτόνια. Το μαγνητικό 

πεδίο πρέπει να είναι πολύ ομογενές. Ο σωλήνας του δείγματος περιστρέφεται, ώστε να 

κατανέμεται ομοιόμορφα το μαγνητικό πεδίο στον όγκο του δείγματος.

Οι φασματικές γραμμές των στερεών είναι πολύ ευρύτερες από εκείνες των υγρών. 

Σημαντική ελάττωση του πλάτους των γραμμών ΠΜΣ στερεών γίνεται με την περιστροφή 

του δείγματος εντός του μαγνητικού πεδίου υπό γωνία, η οποία αποκαλείται μαγική 

γωνία λόγω εξαλείψεως της ανισοτροπίας της χημικής μετατόπισης, η οποία εξαρτάται 

από τον προσανατολισμό. Νεώτερες εξελίξεις* της τεχνικής του ΠΜΣ αποτελούν ο ΠΜΣ 

μετασχηματισμού Fourier και ο πολυδιάστατος ΠΜΣ.

*  Ο Richard R. Ernst στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στην Ζυρίχη έλα βε το βραβείο Nobel χημείας 
το 1991 διά την συνεισφορά του στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας της φασματοσκοπίας πυρηνικού 
μαγνητικού συντονισμού υψηλής αναλυτικής ικανότητας. Συνέβαλε ιδια ιτέρω ς στην ανάπτυξη του Π.Μ.Σ. 
μετασχηματισμού Fourier στα μέσα της δεκαετίας 1960 - 70 και του δισδιάστατου Π Μ Σ. στην δεκαετία 1970 - 
1980. Η μέθοδος τομογραφίας Π.Μ.Σ. την οποία πρότεινε, τώρα αποτελεί την βάση μιας από τις ευρύτατα 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές απεικόνισης Π.Μ.Σ. διά κλινικές μελέτες.
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Θεωρούμε τις πυρηνικές μαγνητικές διπολικές ροπές Mj των μορίων του 

δείγματος της ουσίας της οποίας το φάσμα του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού θα 

μελετηθεί παρουσία ομογενούς μαγνητικού πεδίου με μαγνητική επαγωγή Β. Το 

ανυσματικό άθροισμα, ήτοι η συνισταμένη Μ, των προσανατολισμένων κατά τυχαίο 

τρόπο μαγνητικών διπόλων ανά μονάδα όγκου του δείγματος είναι 0. Παρουσία όμως 

μαγνητίζοντος πεδίου, λόγω του μερικού προσανατολισμού των μαγνητικών διπόλων της 

ουσίας προς την μαγνητικήν επαγωγή, η συνισταμένη Μ είναι διάφορος του μηδενός:

Η συνισταμένη Μ ονομάζεται μαγνήτιση και έχει διαστάσεις A m2/m3 = A m"1 ή J 

T’1 m*3. Λαμβάνει δε αρνητικές τιμές διά διαμαγνητικές ουσίες, λόγω του αντιρρόπου 

προσανατολισμού των στοιχειωδών μαγνητικών διπόλων προς την διεύθυνση της 

έντασης του μαγνητικού πεδίου Η, η οποία ορίζεται ως εξής:

όπου μ και μη είναι η σχετική μαγνητική διαπερατότητα της ουσίας και η μαγνήτική 

διαπερατότητα του κενού, αντιστοίχως.

Εάν θεωρήσομε πηνίο διαρρεόμενο υπό συνεχούς ρεύματος υπό κενό, τότε η 

στατική μαγνητική επαγωγή Β, η οποία καθορίζει την μαγνητική δύναμη η οποία δρα επί 

κινουμένου ηλεκτρικώς φορτισμένου σωματίου, προσδιορίζεται από το γινόμενο της 

μαγνητικής διαπερατότητας του κενού μη επί την ένταση του στατικού μαγνητικού 

πεδίου, το οποίο προέρχεται από το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο διαρρέοντας το 

πηνίο παράγει μαγνητικό πεδίο, και από το γινόμενο της μαγνητικής διαπερατότητας του 

κενού επί την μαγνήτιση, η οποία προέρχεται από τις μαγνητικές διπολικές ροπές οι 

οποίες επάγονται από το ως άνω δημιουργηθέν μαγνητίζον πεδίο:

Θεωρούμε ότι έκαστο των πυρηνικών μαγνητικών διπόλων, τα οποία εκτελούν 

μεταπτωτική κίνηση περί την μαγνητική επαγωγή στατικού ομογενούς μαγνητικού 

πεδίου, η οποία έχει την κατεύθυνση του άξονα ζ, αναλύεται σε δύο συνιστώσες, την μία 

| συνιστώσα προς τον άξονα ζ και την δεύτερη συνιστώσα κάθετη προς τον άξονα ζ και 

κειμένη στο επίπεδο των αξόνων χ και y. Τότε η κάθετη συνιστώσα προς τον άξονα ζ

Μ = ΣΜι· (9)

(10)

Β = μο (Η + Μ). ( 11)
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εκάστου πυρηνικού μαγνητικοϋ διπόλου λόγω της κυκλικής περιστροφικής κίνησης την 

οποία εκτελεί, έχει χρονικό μέσο όρο μηδέν. Οπότε η μαγνήτιση μιας ουσίας ουσιαστικά 

οφείλεται στις συνιστώσες προς τον άξονα ζ όσων μαγνηπκών διπόλων κατάφεραν να 

προσανατολισθούν προς την μαγνητική επαγωγή του πεδίου, παρά τις αντιτιθέμενες 

τυχαίες θερμικές κινήσεις, ώστε να σχηματισθεί η συνισταμένη των, δηλαδή η μαγνήτιση 

η οποία κείται στον άξονα ζ.

Εάν θεωρήσομε το κβαντομηχανική μέγεθος της συνιστώσης εκάστης πυρηνικής 

μαγνητικής διπολικής ροπής στον άξονα ζ, μ2 = yhmi, και τον πληθυσμό n=n+ +  η. των 

καταστάσεων η+ και η. με κβαντικό αριθμό mi = + ^  και mi = - ^  , τότε το μέτρο της

μαγνήτισης με γυρομαγνητικό λόγο θετικό λαμβάνει την μορφή

M = X»*Zi· ή <12>
I

Μ « n+Yhmi=i/2 +  n.Yhmis-1/2, ή (13)

Μ = γη ( ^  -  | )  - ^ ( r ^ - r u ) .  (14)

Παρουσία στατικά ομογενούς μαγνητικού πεδίου με μαγνητική επαγωγή Β στην 

κατάσταση ισορροπίας, οι πληθυσμοί η+ και π. συνδέονται με τον νόμο κατανομής 

Boltzmann

_ ΔΕ
~ = e  * τ .  (15)

Αλλά,

ΔΕ = Ytmi|=i/2 Β -  Vhm|_i/2 Β, ή (16)

δ ε  = υτ.β £ - ( - 1 ) ]  = υτ»β . (17)

Δι' αντικαταστάσεως της διας>οράς ενεργείας ΔΕ στην εξίσωση διά τον λόγο των 

πληθυσμών π+ και π. λαμβάνεται:

n Y?Li
; r - e '  ΚΓ - (18)
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3Η κινητική ενέργεια kT kT είναι η κινητική ενέργεια σωματίου σύμφωνα με τον

νόμο κατανομής Maxwell της κινητικής θεωρίας των αερίων) έχει τιμή στους 300 Κ 

kT= 1,380x10 '23 J Κ'1χ300 Κ=4,140χ10'21 J ή διαιρώντας διά της σταθερός του Planck 

διά τον μετασχηματισμό σε συχνότητα, εκ της οποίας διά διαιρέσεως με την ταχύτητα 

τού φωτός στο κενό c λαμβάνεται η τιμή του κυματαριθμού εις cm'1 .. \

kT
he

___________4 .1 4 0 x 1 0 '2 1 J ___________

6.626x10 '34χ2.998χ101 °cm s '1
0,208x102 cm"1 «208 cm'1 .

‘Λ
M 1

Η διαψορά δυναμικής ενεργείας μεταξύ των πυρηνικών καταστάσεων mi = ± ^ . Yh

Β, διά πρωτόνιο (του οποίου ο μαγνητογυρικός λόγος έχει τιμή 26,7519x107rad T ' V 1) 

εντός μαγνητικού πεδίου με μαγνητική επαγωγή Β ίση με 7,0461 tesla λαμβάνει την τιμή

γίιΒ » 26,7519x107rad t ‘ 1s' 1x2^ x6-626x 10'27j sx7,0461T = 198,78106x10 '27J ή

yh B 198.78106x 10'27J in .? ___.
he “ 6.626x10-34Jx2.998x1010cm s '1 ” 10 m

Επομένως kT»YhB, οπότε ο λόγος των πληθυσμών - 1 γράφεται προσεγγιστικά
n+

η. γΤΒ 
1‘ ^  · (19) ,,

Διά προσθαφαιρέσεως μονάδας εις αμφότερα τα μέλη της ανωτέρω ισότητας 

λαμβάνεται:

n-+n+ _n_ 0 yh Β 
n+ = n+ s  ̂" kT ' (20)

ΔΓ αντικαταστάσεως της ανωτέρω διαφοράς των πληθυσμών στην έκφραση διά το 

μέγεθος της μαγνήτισης, λαμβάνεται η σχέση:

nY2h%  
4kT ’

■ ν^·\-

(23), ‘V) 1
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Όσον αφορά την κατεύθυνση της μαγνήτισης της ουσίας, η μαγνήτιση έχει την 

κατεύθυνση του άξονα ζ, ο οποίος είναι παράλληλος προς την μαγνητική επαγωγή του 

στατικού ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Σημειωτέον ότι η μαγνήτιση, εν ανηθέσει προς 

τα πυρηνικά μαγνητικά δίπολα, δεν συμμετέχει στην μεταπτωτική κίνηση των μαγνητικών 

διπόλων περί τον άξονα ζ. Η μαγνήτιση κείται επί του άξονα ζ.

Γιά ισότροπες ουσίες ο τανυστής της μαγνητικής επιδεκτικότητας λαμβάνει την 

μορφή χ  και έχομε την σχέση:

Χ= Η · (24)

όπου Μ είναι το μέτρο του ανύσματος της μαγνήτισης και Η το μέτρο της έντασης του 

μαγνητικού πεδίου. Επειδή οι διαστάσεις της έντασης του μαγνητικού πεδίου είναι A nr 

11 όπως και της μαγνήτισης, έπεται ότι η μαγνητική επιδεκτικότητα είναι αδιάστατη 

ποσότητα.

Η μαγνητική επιδεκτικότητα λαμβάνει μικρές αρνητικές τιμές ανεξάρτητες της 

εντάσεως του μαγνητικού πεδίου και της θερμοκρασίας διά διαμαγνητικές ουσίες, μικρές 

θετικές τιμές ανεξάρτητες της εντάσεως του μαγνητικού πεδίου, αλλ’ ελαττούμενες με 

αύξηση της θερμοκρασίας, διά παραμαγνητικές ουσίες, μεγάλες θετικές τιμές 

εξαρτώμενες από την ένταση του μαγνητικού πεδίου, την θερμοκρασία και το 

προηγούμενο ιστορικό διά τις σιδηρομαγνητικές ουσίες, και μικρές θετικές τιμές 

εξαρτώμενες από το προηγούμενο ιστορικό δι* αντισιδηρομαγνητικές ουσίες.

Εστω ότι έχουν θετικό πυρηνικό παράγοντα gw οι εξεταζόμενοι πυρήνες και 

κβαντικό αριθμό αυτοστροφορμής I = ^  . Τότε η κατάσταση με μαγνητικό κβαντικό αριθμό

της αυτοστροφορμής πη έχει ιδιοτιμή ενεργείας χαμηλότερη από την κατάσταση με

mi = - ~  ενώ το αντίθετο ισχύει γιά πυρήνες με gu αρνητικό, όπως το 14Ν, 170  και ^ S i.

Σύμφωνα με το ανυσματικό πρότυπο του ατόμου της κλασικής φυσικής, παρουσία του 

εξωτερικού σταθερού (στατικού) ομογενούς μαγνητικού πεδίου με μαγνητική επαγωγή 

Βο τα πυρηνικά μαγνητικά δίπολα του εξεταζόμενου δείγματος της ουσίας 

προσανατολίζονται προς το μαγνητικό πεδίο, του οποίου η μαγνητική επαγωγή κείται 

στον άξονα z ενός τρισορθογωνίου συστήματος αναφοράς, και εκτελούν μεταπτωτική 

κίνηση περί την μαγνητική επαγωγή του πεδίου (ήτοι και περί τον άξονα ζ)



Β Ο Η Θ Η Μ Α  Φ Α ΣΜ Α ΤΟ ΣΚ Ο Π ΙΑ Σ 295

σχηματίζοντα γωνία θ με την μαγνητιιή επαγωγή, της οποίας το μέγεθος καθορίζεται 

από τον τύπο:

0 = cos'1( ^ ) ,  (25)

λόγω της αλληλεπίδρασης των πυρήνων με το μαγνητικό πεδίο. Τα ανωτέρω 

παριστάνονται γραφικώς στο κατωτέρω σχήμα. *

+  Ζ

Σχήμα 7.16. Μεταπτωτική κίνηση πυρηνικής μαγνητικής διπολικής ροπής περί την  

θετική κατεύθυνση του σταθερού άξονα ζ, ο οποίος είνα ι παράλληλος προς 

την μαγνητική επαγωγή του σταθερού ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Η  

ηλεκτροδυναμική μαγνητική επαγωγή του πεδίου εξασκεί σύμφωνα με την  

κλασική ηλεκτροδυναμική ροπή στρέψεως, μχΒ η, επ ί του μαγνητικού  

διπόλου του πυρήνα, μ = γ  I, η οποία σύμφωνα μ ε  τη ν  δυναμική της  

κλασικής μηχανικής (νόμος του Newton) ισούται με την παράγωγο ως προς 

τον  χρόνο της στροφορμής, I, του πυρήνα, — Επομένως λαμβάνετα ι η

εξίσωση -jjjp = ή ^  = -γΒηχμ της πυρηνικής μεταπτω τικής κίνησης,

την οποία σύμφωνα μ ε  την κλασική μηχανική εκ τελ ε ί μ ε  συχνότητα νη  -  
ΙυΙ Bn

2π °  nuP^vac' Ρε  ^  ύαγνηηκή διπολική ροπή.
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Η συχνότητα της μεταπτωτικής κίνησης είναι η γνωστή συχνότητα Larmor, η οποία 

λαμβάνει την ιδία μορφή και στην κβαντομηχανική θεώρηση, όπου εκεί ισούται με την 

συχνότητα μετάβασης νη = ’ Εις τον Υυρομαγνητικό λόγο γ έχει συμπεριληφθεί

και ο πυρηνικός παράγοντας gfsj, οπότε το γ είναι θετικό διά την εξεταζομένη ουσία. Οι 

δύο καταστάσεις στην μεταπτωτική κίνηση κατά το ανυσματικό πρότυπο του ατόμου 

είναι κατάστασή με την ομόρροπη κατεύθυνση της μαγνητικής διπολικής ροπής του 

πυρήνα προς την κατεύθυνση της μαγνητικής επαγωγής, η οποία είναι η χαμηλότερη 

ενεργειακά κατάσταση διά γ>0, και η κατάσταση με την αντίρροπη κατεύθυνση της 

πυρηνικής μαγνητικής διπολικής ροπής προς την κατεύθυνση της μαγνητικής επαγωγής. 

Η κβαντομηχανική διαφορά ενεργείας ΔΕ των δύο καταστάσεων με mi = ±  ̂  είναι διά

θερμοκρασία περιβάλλοντος Τ μικροτέρα του kT

ΔΕ = ΐΊγΒ0 < kT, (26)

οπότε, λόγω του μικρού μέτρου της διαφοράς ενεργείας ΔΕ, το πλεόνασμα πληθυσμού 

Δη στην χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη είναι πολύ μικρό σύμφωνα με τον νόμο 

κατανομής του Boltzmann της στατιστικής θερμοδυναμικής στην κατάσταση ισορροπίας. 

Στην κατάσταση της ισορροπίας λοιπόν τα μαγνητικά δίπολα του πληθυσμού της 

κατώτερης κατάστασης είναι ολίγον περισσότερα και διαγράφουν κωνική επιφάνεια περί 

τον θετικό άξονα ζ, ενώ τα μαγνητικά δίπολα του πληθυσμού της ανώτερης κατάστασης 

είναι ολίγον ολιγότερα και διαγράφουν κωνική επιφάνεια περί τον αρνητικό άξονα ζ. 

Οπότε το σχηματιζόμενο άνυσμα της συνισταμένης των πυρηνικών μαγνητικών διπόλων 

ανά μονάδα όγκου του δείγματος, δηλαδή η μαγνήτιση Μ θα έχει την κατεύθυνση του 

θετικού άξονα ζ. Τα ανωτέρω απεικονίζονται στα κατωτέρω σχήματα.
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Σχήμα 7.17. (α) Κατανομή συνολικού πληθυσμού 2η σ τις  δύο πυρηνικές ενερ γε ια κές  

στάθμες, τη ν  υψηλότερη μ ε  πληθυσμό πυρήνων η.=η-Δη κα ι τη ν  

χαμηλότερη με πληθυσμό πυρήνων η+=η+Δη διά θετικό γ. Δη ε ίνα ι η 

περίσσεια πληθυσμού πυρήνων στην χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη, (β) 

Παράσταση της μεταπτω τικής κίνησης των μαγνητικώ ν διπόλων του  

μεγαλυτέρου πληθυσμού της χαμηλοτέρας ενεργειακής στάθμης, τα οποία 

είνα ι εστραμμένα προς την θετική κατεύθυνση του άξονα ζ  (και της  

μαγνητικής επαγωγής του πεδίου), και τω ν μαγνητικώ ν διπόλων της  

υψηλοτέρας ενεργειακής στάθμης, τα οποία έχουν αντίρροπο κατεύθυνση, 

(γ) Σχηματική παράσταση των μαγνητικών διπολικών ροπών της περίσσειας 

πληθυσμού πυρήνων της χαμηλοτέρας ενερ γεια κής  στάθμης κα ι της  

διανυσματικής συνισταμένης αυτών, ήτοι της μαγνήτισης.
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Πυρήνας (Ι=φ Μαγνητογυρικός λόγος, γ 

(107 rad Τ '1 s '1)

Συχνότητα Larmor, νο 

(MHz διά Βο=7,0461 Τ)

1Η 26,7519 300,000

13C 6,7285 75,435

15ν -2,712 30,410
19ρ 25,181 282,282

29Si -5,3188 59,601
31ρ 10,841 121,442

Π ίνακας  7.3. Τιμές του μαγνητογυρικού λόγου γ  και της  συχνότητας Larmor νη διά  

μαγνητικό πεδίο μ ε  μαγνητική επαγωγή Bq=7,0461 Τ.

Εάν θεωρήσομε πάλι το προηγούμενο πηνίο, στο οποίο εφαρμόζεται διαφορά 

ηλεκτρικού δυναμικού, ώστε να διαρρέεται από εναλλασόμενο ρεύμα ραδιοσυχνότητας, 

τότε δημιουργείται ένα ταλαντούμενο μαγνητικό πεδίο με μαγνητική επαγωγή Βι με 

κατεύθυνση εντός του πηνίου , τον άξονα του πηνίου, ο οποίος έστω ότι κείται επί του 

άξονος χ, όπως δεικνύεται εις το κατωτέρω σχήμα:

κατά  το ν  άξονα χ  μ ε  πηνίο διαρρεόμενο υπό εναλασσομένου  ρεύματος 

ραδιοσυχνότητας, του οποίου ο άξονας κείτα ι σ τον  άξονα  χ.
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Δυνάμεθα να θεωρήσομε ότι η εναλασσομένη μαγνητική επαγωγή είναι η 

διανυσματική συνισταμένη δύο ανυσματικών συνιστωσών οι οποίες περιστρέφονται 

αντιρρόπως εις το επίπεδο των αξόνων χ και y, όπως φαίνεται εις το παρακάτω σχήμα

Σχήμα 7.19. Ανάλυση του διανύσματος της εναλλασσομένης μαγνητικής επαγωγής ε ις  

δύο ανυσματικές συνιστώσες ίσου μεγέθους, αλλά αντιθέτου φοράς, οι 

οποίες περιστρέφονται με αντίθετη φορά στο επίπεδο των αξόνων x  και y.

Εάν η εναλλασσομένη μαγνητική επαγωγή Βι εκτελεί ταλάντωση συχνότητας ίσης 

με την συχνότητα Larmor των μαγνητικών διπόλων του δείγματος της ουσίας, τότε η μία 

εκ των δύο συνιστωσών της συντονίζεται με την μεταπτωτική κίνηση των πυρηνικών 

μαγνητικών διπόλων, ενώ η αντίρροπη συνιστώσα της δεν αλληλεπιδρά με τα μαγνητικά 

δίπολα. Οπότε, στην μεν κατάσταση ισορροπίας παρουσία του μαγνητικού πεδίου με 

μαγνητική επαγωγή Βη τα πυρηνικά μαγνητικά δίπολα της περιοσείας του πληθυσμού 

πυρήνων στην κατωτέρα ενεργειακή στάθμη εκτελούν την μεταπτωτική των κίνηση χωρίς 

να λαμβάνουν χώρα μεταβάσεις μεταξύ των δύο πυρηνικών καταστάσεων και φυσικά 

χωρίς να ανιχνεύεται σήμα μετάβασης πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Όταν όμως 

επενεργήση η εναλλασσομένη μαγνητική επαγωγή Β) με συχνότητα η οποία να 

συμπίπτει με την συχνότητα Larmor των πυρηνικών μαγνητικών διπόλων, τα οποία 

εκτελούν μεταπτωτική κίνηση σύμφωνα με το ανυσματικό πρότυπο του ατόμου της 

κλασικής φυσικής, τότε η συνιστώσα της μαγνητικής επαγωγής B-j η οποία 

περιστρέφεται ομόρροπα και με την ίδια συχνότητα Larmor με τα πυρηνικά μαγνητικά 

δίπολα συντονίζεται με αυτά. Δηλαδή τα μαγνητικά δίπολα εξαναγκάζονται να κινούνται
*
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μαζί και να εκτελούν την μεταπτωτική των κίνηση συγχρονιζόμενα με την ομόρροπη 

συνιστώσα της μαγνητικής επαγωγής B-j, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 7,20, Μ εταπτωτική κίνηση πυρηνικών μαγνηηκώ ν δίπολων παρουσία σταθερού 

ομογενούς μαγνητικού πεδίου με μαγνητική επαγωγή Βη: (α) Προτού 

επιδρόσει άλλο πεδίο, (β) Κατά την επίδραση εναλλασσομένης μαγνητικής 

επ αγω γής  β ;  μ ε  συχνότητα  ίση προς τη ν  συχνότητα Larmor τω ν  

μαγνητικών διπόλων.

Οπότε, κατά αυτόν τον επελθόντα συντονισμό, απορροφάται και ενέργεια του 

εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου Βι από τα κινούμενα πυρηνικά μαγνητικά δίπολα 

κατά την τροποποιηθήσα μεταπτωτική τους κίνηση και πληθυσμός εξ αυτών μεταβαίνει 

στην υψηλότερη ενεργειακή στάθμη. Δύναται δε εκ της προκυπτούσης συνιστωσης των 

μαγνητικών διπόλων στο επίπεδο των αξόνων χ και y να ληφθεί το σήμα του πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού με κατάλληλο πηνίο δέκτη τοποθετημένο εις το επίπεδο των 

αξόνων χ και y. Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι εν αντιθέσει προς την οπτική 

φασματοσκοπία, όπου και εκεί λαμβάνουν χώρα μεταβάσεις μεταξύ ενεργειακών σταθμών 

με απορρόφηση όμως μεγαλυτέρας ενεργείας, π.χ. ορατής ή υπεριώδους ακτινοβολίας 

δι' ηλεκτρονικές μεταβάσεις, η οποία οδηγεί και σε πολύ μεγάλη περίσσεια πληθυσμού 

στην θεμελιώδη ενεργειακή στάθμη, στην φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού υπάρχει πολύ μικρά περίσσεια πληθυσμού πυρήνων στην χαμηλότερη 

κατάσταση λόγω της πολύ μικράς διαφοράς ενεργείας μεταξύ των πυρηνικών 

καταστάσεων με m\ = ± ^  , η οποία οδηγεί και σε πολύ μικρά περίσσεια πληθυσμού

πυρήνων στην χαμηλότερη κατάσταση. Επομένως αυτή η περίσσεια πληθυσμού εύκολα
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εξαντλείται δΓ επενεργείας της εναλλασσομένης μαγνητικής επαγωγής Β*ι, η οποία 

εξαναγκάζει μετακίνηση πληθυσμού προς την υψηλότερη από την χαμηλότερη 

ενεργειακή στάθμη (αλλά και από την υψηλότερη προς την χαμηλότερη ενεργειακή 

στάθμη διά διηγερμένης εκπομπής ακτινοβολίας), οπότε επέρχεται ισότητα των δύο 

πληθυσμών, δηλαδή μία κατάσταση κορεσμού. Όσον υπάρχει περίσσεια πληθυσμού 

πυρήνων στην χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη, η ταχύτητα απορρόφησης φωτονίωχ από 

την χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη είναι μεγαλύτερη της ταχύτητας εκπομπής 

φωτονίων από την υψηλότερη ενεργειακή στάθμη, οπότε λαμβάνεται και το σήμα του 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.

Στην κατάσταση κορεσμού όμως παρά την παρατεταμένη επενέργεια του 

εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου δεν επέρχεται απορρόφηση, οπότε ούτε μπορεί να 

εμφανισθεί και σήμα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Ο μηχανισμός της αυθόρμητης 

εκπομπής φωτονίου δι' επιστροφή πληθυσμού στην χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη, διά 

να δημιουργηθεί πάλιν εις αυτή περίσσεια πληθυσμού, είναι ανεπαρκής λόγω της πολύ 

μικρής τιμής του συντελεστού Einstein διά την αυθόρμητη εκπομπή φωτονίων τόσον 

χαμηλής ενεργείας. Οπότε πρέπει να υπάρξει ένας άλλος μηχανισμός επαναφοράς 

πληθυσμού, ώστε να δημιουργηθεί πάλι περίσσεια πληθυσμού στην χαμηλότερη 

κατάσταση.

Ενας τέτοιος αποτελεσματικός μηχανισμός διά την μεταφορά πληθυσμού από μία 

πυρηνική κατάσταση μαγνητικού κβαντικού αριθμού αυτοστροφορμής εις μία άλλη είναι 

η μεταφορά ενεργείας διά της επιδράσεως τοπικού μαγνητικού πεδίου μεταβαλλομένου 

με συχνότητα ίση προς την συχνότητα Larmor των κινουμένων πυρηνικών μαγνητικών 

διπόλων.

Θεωρούμε πάλι το υγρό δείγμα της εξεταζομένης ουσίας. Σύμφωνα με την 

παραδεδεγμένη μικροσκοπική εικόνα του συστήματος της υγράς ουσίας τα μόρια της 

ουσίας υφίστανται διαρκείς συγκρούσεις με τους εξεταζομένους πυρήνες περιφερόμενα 

τυχαίως. Όταν σε πυρήνα μορίου της ουσίας με μαγνητική διπολική ροπή εκτελούσα 

μεταπτωτική κίνηση υπό γωνία θ, αλλά με κατεύθυνση αντίθετη προς την κατεύθυνση της 

μαγνητικής επαγωγής Βη (και προς τον θετικό άξονα ζ) επενεργήσει μαγνητικό δίπολο 

πυρήνα άλλου ή ιδίου μορίου, τότε το κυμαινόμενο μαγνητικό πεδίο αυτού του 

δευτέρου πυρήνα θα προκαλέσει μετάβαση του πρώτου πυρήνα προς την χαμηλότερη, 

ενεργειακή στάθμη, δηλαδή εις εκείνη την κατάσταση με την μεταπτωτική κίνηση του: 

πρώτου πυρηνικού μαγνητικού διπόλου υπό γωνία πάλι θ, αλλά με την ιδία κατεύθυνση
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προς εκείνη της μαγνητικής επαγωγής Βο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο πληθυσμός της 

χαμηλότερης ενεργειακής στάθμης του πρώτου πυρήνα και να μεταφερθεί ενέργεια (π.χ. 

μεταφορική ή περιστροφική) στο μόριο του δευτέρου πυρήνα. Ο δεύτερος πυρήνας 

θεωρείται να ανήκει στο περιβάλλον πλέγμα (δικτυωτό) του πρώτου πυρήνα και αυτή η 

διαδικασία αποκαλείται διαμήκης χαλάρωση ή χαλάρωση αυτοστροφής - πλέγματος 

(δικτυωτού) και φαίνεται να είναι κινητικά πρώτης -τάξης. Το αντίστροφο της σταθεράς 

της ταχύτητας της χαλάρωσης αυτοστροφής - πλέγματος είναι ο διαμήκης χρόνος 

χαλάρωσης ή χρόνος χαλάρωσης αυτοστροφής - πλέγματος Τ·|. Βέβαια διά να προκληθεί 

η επιστροφή στην χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη του μαγνητικού διπόλου του πρώτου 

πυρήνα, πρέπει το κυμαινόμενο μαγνητικό πεδίο του δευτέρου πυρήνα να ταλαντούται 

με την συχνότητα Larmor του πρώτου πυρήνα. Η εξάρτηση από τον χρόνο μιάς μοριακής 

κίνησης, όπως και άλλες φυσικές διαδικασίες, δύναται να μετασχηματισθεί με τον 

μετασχηματισμό Fourier εις μία κατανομή συχνοτήτων σχετικών με την κίνηση. Μία 

ποσότητα η οποία συνήθως χρησιμοποιείται διά την περιγραφή της δράσης σωματίων 

στο πεδίο του χρόνου είναι ο χρόνος συσχέτισης, ο οποίος δύναται να θεωρηθεί ως ο 

μέσος χρόνος διά την διατήρηση από ένα μόριο μιάς μοριακής διατάξεώς του στον χώρο 

ή διά την μεταφορά του εις απόσταση περίπου ίση με την μοριακή διάμετρό του.

Διά μοριακή ανατροπή ο χρόνος συσχέτισης αντιστοιχεί προσεγγιστικά προς τον 

μέσο χρόνο διά την περιστροφή κατά 1 ακτίνιο (1 radian) μιας λειτουργικής ομάδας 

μορίου ή ολοκλήρου μορίου και είναι της τάξης 10*10 - 10'12 sec διά μικρά μόρια σε 

υγρά χωρίς ιξώδες. Η ανάλυση Fourier δεικνύει ότι οι συχνότητες κίνησης κυμαίνονται 

στην περιοχή από το μηδέν ως το αντίστροφο του χρόνου συσχέτισης. Οπότε χρόνος 

συσχέτισης 10"11 sec αντιστοιχεί στην περιοχή συχνοτήτων μοριακών κινήσεων από 0 

έως 10”  Ηζ. η οποία περιλαμβάνει και την συχνότητα Larmor οιουδήποτε πυρήνα στα 

αναμενόμενα μαγνητικά πεδία. Ωστε λοιπόν τα χρονικώς μεταβαλλόμενα μαγνητικά ή 

ηλεκτρικά πεδία, τα οποία συσχετίζονται με μοριακή κίνηση, επιτρέπουν την ανταλλαγή 

ενεργείας με το περιβάλλον τους και την επιστροφή πληθυσμού προς την ισορροπία. Η 

παρουσία παραμαγνητικών ουσιών στο δείγμα ουσίας, λόγω του ασυζεύκτου 

ηλεκτρονίου εις τα μόριά των με την μεγαλύτερη μαγνητική διπολική ροπή του από 

εκείνη του πυρήνα, κάνει περισσότερο αποτελεσματική την χαλάρωση, από ό,τι με 

πυρηνικό μαγνητικό δίπολο. Ετσι μειώνεται ο διαμήκης χρόνος Τ ι. Γι’ αυτό τον λόγο 

πρέπει να απομακρύνεται το οξυγόνο σε πειράματα στα οποία η τιμή του διαμήκους 

χρόνου δεν πρέπει να επηρεασθεί από εξωγενείς παράγοντες.
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Όταν κατά τις συγκρούσεις μορίων λόγω ανατροπής του μορίου με το πυρηνικό

μαγνητικό δίπολο αλλάζει η τιμή της γωνίας προσανατολισμού του διαπυρηνικού άξονα

(με ένα δεύτερο πυρήνα που επηρεάζει τον πρώτο μαγνητικά) προς το εφαρμοζόμενο

στατικό ομογενές μαγνητικό πεδίο με μαγνητική επαγωγή Βη, ενώ η τιμή της γωνίας θ

μεταξύ της μαγνητικής διπολικής ροπής του εξεταζομένου πυρήνα του μορίου και της 
' \ 

μαγνητικής επαγωγής Βη του πεδίου, και επομένως και η κατεύθυνση της πυρηνικής

μαγνητικής διπολικής ροπής ως προς την μαγνητική επαγωγή, διατηρούνται. Τότε, εφ'

όσον η μέση τιμή των επαγομένων μαγνητικών πεδίων επί των πυρήνων κατά την

προσέγγιση μορίων παραμένει μηδέν, δεν επέρχεται καμμία μεταβολή στο συνολικό

σταθερό μαγνητικό πεδίο που δρα επί του μαγνητικού διπόλου και δεν επέρχεται και

καμμία μεταβολή στην χημική μετατόπιση. Προκαλείται όμως μεταβολή του επαγομένου

μαγνητικού πεδίου στον εξεταζόμενο πυρήνα από τον δεύτερο πυρήνα λόγω της

εξαρτήσεώς του από την μεταβληθείσα γωνία μεταξύ του μαγνητικού διπόλου του

εξεταζομένου πυρήνα και του διαπυρηνικού άξονα με τον δεύτερο πυρήνα. Αυτή η

επίδραση των ταχέως χρονικώς μεταβαλλομένων μαγνητικών πεδίων από γειτονικούς

πυρήνες προκαλεί χαλάρωση, δηλαδή επιστροφή προς την πληθυσμιακή ισορροπία

μεταξύ των δύο καταστάσεων με πη = ± ̂  . Αυτός ο μηχανισμός χαλάρωσης αποκαλείται

διπολικός μηχανισμός. Το μέγεθος του συνδεδεμένου διαμήκους χρόνου χαλάρωσης Τι 

εξαρτάται από την έκτη δύναμη της διαπυρηνικής αποστάσεως και από το αντίστροφο 

του χρόνου συσχέτισης. Ο Τι εκ διπολικής χαλαρώσεως κυμαίνεται διά πυρήνα άνθρακα 

ή πρωτόνιο σε υγρά από περίπου 10'2 sec ως 102 sec. Μικρά μόρια σε υγρά χωρίς ιξώδες 

έχουν βραχύ χρόνο συσχέτισης και μεγάλο Τ ι. Όμως οι τιμές του Τ ι διά διάλυμα 

πολυμερούς με ιξώδες είναι πολύ μικρές.

Όταν αλληλεπιδρούν δύο διαφορετικοί πυρήνες με mj = με αποτέλεσμα ο ένας

από την χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη να μεταβεί στην μεγαλύτερη και ο άλλος 

αντιθέτως να μεταβεί από την μεγαλύτερη ενεργειακή στάθμη στην μικρότερη, δεν 

προκαλείται συνολική μεταβολή στην αυτοστροφορμή. Αυτός ο μηχανισμός χαλάρωσης, 

μόνον διά τον πυρήνα βεβαίως ο οποίος μεταβαίνει στην χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη, 

αποκαλείται μηχανισμός χαλάρωσης αυτοστροφής - αυτοστροφής και ο σχετικός χρόνος 

αποκαλείται εγκάρσιος χρόνος χαλάρωσης ή χρόνος χαλάρωσης αυτοστροφής - 
αυτοστροφής Τ2·

 ̂ Το μέγεθος της μαγνήτισης στο επίπεδο των αξόνων χ και y, η οποία προκαλεί το 

σήμα του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, συν τω χρόνω ελαττώνεται, λόγω του ότι
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η Χαλάρωση αυτοστροφής - αυτοστροφής και αυτοστροφής - πλέγματος (δικτυωτού) 

προκαλούν διά της μεταφοράς ενεργείας την επιστροφή πληθυσμού πυρήνων στην 

θεμελιώδη κατάσταση με τον προσανατολισμό των μαγνητικών διπόλων τους προς τον 

άξονα ζ (και την μαγνητική επαγωγή Βη). Ορίζομε μία σταθερά συνολικού χρόνου διά την 

απώλεια της ανιχνεύσιμης μαγνήτισης, η οποία παριστάνεται με το σύμβολο Ϊ 2- Ο 

χρόνος Ϊ 2 είναι σημαντικός, διότι καθορίζει το πλάτος των φασματικών γραμμών στον 

πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό. Το πλάτος μιάς φασματικής γραμμής στο ήμισυ της 

μεγίστης εντάσεώς της, Δν-|/2, συνδέεται με τον χρόνο :

(27)

Ο χρόνος αποκαλείται αποτελεσματικός (πρακτικός) χρόνος χαλάρωσης 

αυτοστροφής - αυτοστροφής, ή αποτελεσματικός (πρακτικός) εγκάρσιος χρόνος 

χαλάρωσης. Πάντως κυρία αιτία του πλάτους φασματικής γραμμής πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού είναι η έλλειψη ομογενείας της μαγνητικής επαγωγής Βο του 

πεδίου.

Αλλοι μηχανισμοί χαλάρωσης αυτοστροφής - πλέγματος (δικτυωτού) είναι ο 

μηχανισμός ανισοτροπίας της χημικής μετατόπισης. Όπως δείχνει και το όνομά του, ο 

μηχανισμός αυτός οφείλεται στην δημιουργία ταχειών διακυμάνσεων του μαγνητικού 

πεδίου το οποίο επιδρά στον πυρήνα λόγω ανισότητας των συνιστωσών του τανυστού 

της σταθερός προασπίσεως. Αλλος μηχανισμός είναι ο μηχανισμός χαλάρωσης 

βαθμωτού. Αυτός ο μηχανισμός εμφανίζεται όταν ο δεύτερος πυρήνας έχει κβαντικό 

αριθμό αυτοστροφορμής μεγαλύτερο του ^  , 1 ^  , δηλαδή διά τετραπολικούς πυρήνες,

οι οποίοι έχουν πολύ βραχύ διαμήκη χρόνο χαλάρωσης Τ·|. Προκαλείται έτσι ακόμη και 

μη διαχωρισμός φασματικών γραμμών στο φάσμα πυρήνα με I = ^  λόγω της πολύ

βραχείας ζωής των καταστάσεων των τετραπολικών πυρήνων. Εν αντιθέσει προς τον 

διαμήκη χρόνο Τ-), ο εγκάρσιος πραγματικός χρόνος Ϊ 2 μπορεί να προκύψει και από τις 

κινήσεις μοριακών μαγνητικών διπόλων οφειλομένων στην ηλεκτρονική κατανομή εις ένα 

μόριο, οι οποίες όμως αντιστοιχούν και σε χαμηλές συχνότητες και σε εκείνες της 

περιοχής της συχνότητας Larmor (οι οποίες προκαλούν την εμφάνιση του διαμήκους 

χρόνου χαλάρωσης Τ ν  Αυτή η χαλάρωση αποκαλείται και χαλάρωση αυτοστροφής - 

περιστροφής, διότι υπεισέρχονται και κβαντικές περιστροφικές καταστάσεις μορίου).

Είναι χρήσιμο, διά την κατανόηση πολλών εκ των εφαρμογών του πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού, να εξετασθεί η μεταβολή της μαγνήτισης της εξεταζομένης
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ουσίας ως συνάρτηση του χρόνου κατά την επίδραση της μαγνητικής επαγωγής του 

μαγνητικού πεδίου. Από την ροπή την εξασκουμένη από το μαγνητικό πεδίο επί του 

μαγνητικού διπόλου ενός πυρήνα λαμβάΥεται:

γυρομαγνητικό λόγο διά να μετασχηματίσομε την πυρηνική στροφορμή σε πυρηνική 

μαγνητική διπολική ροπή μ λαμβάνεται:

μαγνητικών διπολικών ροπών, η· προηγουμένη εξίσωση μετασχηματίζεται εις την 

επομένη:

Αλλά από τον διανυσματικό λογισμό λαμβάνεται η ισότητα διά το ανυσματικό 

γινόμενο ΜχΒ

όπου το δεξιό μέλος της ισότητας αποτελείται από την ορίζουσα των συνιστωσών του 

διανύσματος της μαγνήτισης Μ, του διανύσματος της μαγνητικής επαγωγής Β, και του 

μοναδιαίου διανύσματος w προς το τρισορθογώνιο σύστημα αναφοράς των αξόνων χ, y 

και ζ. Εκ των ιδιοτήτων των οριζουσών λαμβάνεται διά το ανυσματικό γινόμενο ΜχΒ, 

αφού τακτοποιήσομε τους όρους στο δεξιό μέλος της ισότητας

(28)

όπου L είναι η κλασική στροφορμή του πυρήνα. Πολλαπλασιάζοντες εΥιί τον

ι »

(29)

Λόγω της ισότητας Μ = £ μ ι διά το διανυσματικό άθροισμα των πυρηνικών

= Αΐ= γΜχΒ. (30)

Μχ Βχ W|

MxB a My By Wj

m 2 b z wk

(31)

MxB « (MyBz ■ MzBy) W| + (MZBX - MXBZ) Wj + (MxBy ■ MyBx) Wk * (32)

Δι' αντικαταστάσεως λαμβάνεται: 1·

(33)
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Η ανωτέρω διαφορική διανυσματική εξίσωση δύναχαι να χωρισθεί σε τρεις 

διαφορικές εξισώσεις δι' εκάστη των συνιστωσών του μοναδιαίου διανύσματος, οι οποίες

απαλείφονται:

^  = Y(MyBz -M 2By) (34)

^  = γ (Μ ΖΒχ - Μ χΒΖ) (35)

^ z = Y(MxBy -M yBx). (36)

Η μαγνητική επαγωγή Β είναι το ανυσματικό άθροισμα της μαγνητικής επαγωγής 

Βο του στατικού ομογενούς μαγνητικού πεδίου και της μαγνητικής επαγωγής Β-* του 

εναλλασσομένου μαγνητικού πεδίου με συχνότητα της περιοχής ραδιοκυμάτων 

(ραδιοσυχνοτήτων). Η μαγνητική επαγωγή ραδιοσυχνοτήτων δύναται να θεωρηθεί, όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι περιστρέφεται (έχοντας αναλυθεί σε δύο αντίρροπες 

συνιστώσες) στο επίπεδο των αξόνων χ και y με γωνιακή ταχύτητα -ω (σε μονάδες 

ακτινίων ανά δευτερόλεπτο, rad s-1). Η μαγνητική επαγωγή είναι παράλληλος στον άξονα 

ζ.

Επομένως λαμβάνονται οι κατωτέρω σχέσεις διά τις συνιστώσες της μαγνητικής 

επαγωγής στους άξονες χ, y και ζ:

Βζ =  Βο (37)

By = -Βι sincot (38)

Βχ = Bicoso)t. (39)

Δι' αντικαταστάσεως των ανωτέρω τριών εξισώσεων στις τελευταίες τρεις 

διαφορικές εξισώσεις, οι οποίες εκφράζουν την χρονική εξάρτηση των συνιστωσών προς 

τους άξονες χ, y και z της μαγνήτισης του δείγματος της εξεταζομένης ουσίας, οι 

διαφορικές εξισώσεις μετασχηματίζονται στις επόμενες εξισώσεις:

^  = γ (MyBo +  MzBisirui)t) (4°)

^-YiMzBiCOSOJt-MxBo) (41)
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= -γ  (MxBisincot +  MyBicoscot). (42)

Επειδή οι ανωτέρω εξισώσεις δεν λαμβάνουν υπ1 όψη τον μηχανισμό επιστροφής 

στην κατάσταση ισορροπίας, ο οποίος αποκαλείται χαλάρωση και δρα αντιθέτως προς 

την διατάραξη της φυσικής αποδιέγερσης από το εναλλασσόμενο  ̂πεδίο 

ραδιοσυχνοτήτων με μαγνητική επαγωγή Β·|, πρέπει να προστεθούν οι εξισώσεις τις 

οποίες πρότεινε ο Felix Bloch και οι συνεργάτες του θεωρώντας ότι η χαλάρωση της

μαγνήτισης είναι κινητική διαδικασία πρώτης τάξης, η οποία τείνει να φέρει τις
ι *

συνιστώσες Μχ και My στις μηδενικές τιμές της ισορροπίας των και την Μ ζ στην τιμή Μο  

της ισορροπίας του. Η πλήρης μορφή των εξισώσεων Bloch, όπως αποκαλούνται, είναι ως 

εξής:

^  = Y (M yB o + M z B is in o )t)-? jk  (43 )

= Υ (MzBicoso)t - ΜχΒο) - ^  (44 ) < <

= -γ (MxBisina)t + MyB*|Cosa)t) -
M2-Mq

Τι
(45 )

Ο χρόνος T-j αποκαλείται χρόνος διαμήκους χαλάρωσης, επειδή αναφέρεται στην 

ελάττωση της συνιστώσης της μαγνήτισης ως προς τον άξονα ζ (και προς την μαγνητική 

επαγωγή Βθ. η οποία είναι παράλληλος προς τον άξονα ζ). Ο δε εγκάρσιος χρόνος 

χαλάρωσης λαμβάνει το όνομά του από την περιγραφή της ελάττωσης της μαγνήτισης 

στο κάθετο προς τον άξονα ζ επίπεδο των αξόνων χ και y.

Διά την επίλυση των εξισώσεων Bloch χρησιμοποιείται περιστρεφόμενο σύστημα 

αναφοράς με γωνιακή ταχύτητα -ω περί τον άξονα ζ. Το ω κείται στον άξονα ζ. Η χρονική 

μεταβολή της μαγνήτισης στο περιστρεφόμενο σύστημα προκύπτει διά διαφορίσεως 

όλων των συνιστωσών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του μοναδιαίου ανύσματος, 

των οποίων αλλάζει την διεύθυνση μόνον.

ΘΜ 3ΜΧ , 3wj 3Μν θνιη ΘΜΖ . .  3wk
1 Γ = at w^ Mx^  + ^ wi + Mv V  + i r W k+Mz_at ' ή

3Μ 3ΜΧ 3Μν 3ΜΖ awi awi . .  aw^
Έ = a  " Ί + it '* ι+ “ 3 ^ ' + Μ*&+ Μ/-χ+ ·

(46)

(47)

Οι συνιστώσες του μοναδιαίου ανύσματος μετασχηματίζονται ώς εξής:
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d W j
- ^ = « X W i , (48)

d W i
(49)I t  = “ xwi'

-  ·
d W k

I t  = WXWk· (50)

Η διαφορική εξίσωση μαγνήτισης μετασχηματίζεται στην

dM dM ,.
- ^ Γ ^ + ω χ Μ (51)

Το ολικό διαφορικό αναφέρεται στην μεταβολή της μαγνήτισης στο σταθερό 

σύστημα αναφοράς και το μερικό διαφορικό αναφέρεται στο περιστρεφόμενο σύστημα 

αναφοράς. Εχομε βρει όμως ότι:

5 - Υ Μ χ Β.

(52)

(53) ·

(54)

Εισάγομε τις συνιστώσες Mu και Μν της μαγνήτισης προς τους δύο άξονες u και υ, 

οι οποίοι περιστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα -ω στο επίπεδο των αξόνων χ και y περί 

τον άξονα ζ. Η συνιστώσα Mu είναι η εν φάσει συνιστώσα στην κατεύθυνση της 

μαγνητικής επαγωγής Β ι, ενώ η Μ0 είναι η εκτός φάσεως συνιστώσα. Οι εξισώσεις 

μετασχηματισμού της μαγνήτισης από το σταθερό στο περιστρεφόμενο σύστημα 

αναφοράς είναι:

M u =  Μχοοεωί -  Mysiniot (55)

Μυ = Μχβΐπωί +  Mycosot. (56)

Εκ των προηγουμένων σχέσεων διά τις παραγώγους ως προς τον χρόνο των 

συνιστωσών Μχ και My λαμβάνεται π.χ. διά την συνιστώσα Mu:

Επομένως δι' αντικαταστάσεως λαμβάνεται 

dM
at = γ Μ χ Β  -  ω χ Μ , ή

dMat = γ Μ χ Β - γ ( ^ χ Μ ) ,

f = YMx(B + S .
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coso)t - —^  sincot - a)(Mxsina)t - Mycoscot)

= YBo(MyCOSO)t + Mxsincot) - ωΜυ -

, = γΒοΜυ - ωΜυ - ^  = Μυ(ωο - ω) - , (57)^

όπου ετέθη ωο= γΒο διά την συχνότητα Larmor. Ομοίως εξάγεται η ανάλογη σχέση και 

διά την παράγωγο της συνιστώσας Μυ.
t I

Τελικά λαμβάνονται οι πλήρεις εξισώσεις Bloch στο περιστρεφόμενο σύστημα
' ' ■ χ'

αξόνων u και υ, το οποίο περιστρέφεται t.u του επιπέδου των αξόνων χ και y περί τον 

άξονα ζ με γωνιακή ταχύτητα -ω διαφορετική από τη συχνότητα Larmor ωη:

^  = -(ω-ωο)Μυ - ^ , (58)

^  = (ω-ωο)Μυ - ^  +  γΒι Μζ , (59)

dMz „  Mn*Mz 
-dtZ = -YB1Mu + - ^ · (60)

Στην περίπτωση της σταθερός καταστάσεως δρα η μαγνητική επαγωγή και αντιδρά 

αντισταθμιστικά η χαλάρωση αυτοστροφής - δικτυωτού και αυτοστροφής - αυτοστροφής. 

Οπότε θέτοντας τις παραγωγούς ως προς τον χρόνο ίσες με μηδέν και επιλύοντας, ως 

προς MUt Μυ και Μζ λαμβάνεται:

μ μ  γΒιΤΐ(ωρ-ω) 
u = Μ° 1 +Τ^(ωο-ω)2+γ2ΒίΤιΤ2 ’

_______ γΒιΤ2_______
Μυ= Μ° 1+τ|(ωο-ω)2+γ2Β^Τ1Τ2 ’

(61)

(62)

(63)

Υπό συνθήκες επιτρέπουσες την παραμέληση του όρου γ2Β?Τ·|Τ2 , ήτοι διά 

Υ2Β?Τ*ι Τ2« 1, (π.χ. διά ασθενή μαγνητική επαγωγή Βι του πεδίου, διά μικρό χρόνο 

χαλάρωσης αυτοστροφής - δικτυωτού, διά μικρό χρόνο χαλάρωσης αυτοστροφής - 

αυτοστροφής) οι ανωτέρω εξισώσεις των συνιστωσών της μαγνήτισης απλοποιούνται:
' ·>ΊΟ
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„  Μ γΒιΤ$(ωο-ω) 
Mu -  Μο λ λ 

1+Τ2(ωο-ω)^
(64)

Μ >ι ΥΒιΤ2
Μ0 -  Μο 9/ χΡ

1+Τ2(<ι)ο ·ω)ζ
(65)

M2 = Μη. (66)

Εκ των ανωτέρω εξισώσεων προκύπτει ότι όταν η γωνιακή ταχύτητα του 

περιστρεφόμενου επιπέδου, η οποία αντιστοιχεί στη συχνότητα ταλάντωσης της 

μαγνητικής επαγωγής Β ι, με άξονες u και υ συμπέσει με την συχνότητα Larmor των 

πυρηνικών μαγνητικών διπόλων, η μεν συνιστώσα της μαγνήτισης Mu καθίσταται μηδέν, η 

δε συνιστώσα My απλοποιείται περαιτέρω:

Mu = 0 (67)

My = Μ0ΥΒ1Τ2 (68)

2 Ν II ο (69)

Κατά την εκτέλεση του πειράματος παρατηρείται η εγκαρσία μαγνήτιση, δηλαδή η 

μαγνήτιση στο κάθετο προς τον άξονα ζ  επίπεδο των αξόνων χ και y, Με ανιχνευτή φάσης 

(ευαίσθητο στην φάση, phase - sensitive) παρατηρείται η συνιστώσα της μαγνήτισης κατά 

τον περιστρεφόμενο άξονα υ (επί του επιπέδου των αξόνων χ και y). Στα πειράματα 

σταθερός καταστάσεως (ή αργής διέλευσης) μεταβάλλεται αργά η συχνότητα της

ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων (ή ραδιοσυχνοτήτων), η οποία διαθέτει το μαγνητικό πεδίο 
με την χρονικώς μεταβαλλομένη - με την ίδια συχνότητα - μαγνητική επαγωγή Βν  της

μαγνητικής επαγωγής Β0 του ομογενούς μαγνητικού πεδίου διατηρουμένης σταθερός, ή 

αντιστρόφως μεταβάλλεται αργά η μαγνητική επαγωγή Β1 του ομογενούς μαγνητικού

πεδίου, διατηρουμένης της συχνότητας της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων σταθερός, η

οποία είναι και η συνηθέστερη περίπτωση στα πειράματα σταθεράς κατάστασης. ΔΓ αυτά 
τα πειράματα απαιτείται πολύ μικρή τιμή μαγνητικής επαγωγής Β1 ως προς την τιμή της

Β
Β0, π.χ. ΙΟ*6. Κατά αυτά τα πειράματα λόγω καθυστέρησης φάσης κατά 90° στον

ανιχνευτή φάσης ανιχνεύεται μόνο συνιστώσα της μαγνήτισης εκτός φάσεως κατά 90° ως 
προς την μαγνητική επαγωγή Β.,, η οποία σύμφωνα με την εξίσωση Bloch διά την Μ0 στην

σταθερά κατάσταση θα έχει την μορφή καμπύλης συναρτήσεως Lorentz (καμπύλης 

απορρόφησης) Α (α^ χ2), όταν γ2Β ? Τ ιΤ 2 )« 1  διά μικρό Β ^ Πάντως λαμβάνεται και
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δεύτερο σήμα εν φάσει με την μαγνητική επαγωγή Β.,, το οποίο έχει μορφή καμπύλης 

παραγωγού.

Τα πειράματα αργής διέλευσης του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, τα οποία 

βασίζονται στις προηγούμενες εξισώσεις σταθερός καταστάσεως των συνιστωσών της 

μαγνήτισης, εκτελούνται με όργανα συνεχούς κύματος, τα οποία αποτελούσαν κ̂ ιι την

πλειοψηφία των φασματομέτρων πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Με χαμηλής 
έντασης μαγνητική επαγωγή Β1 του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της ακτινοβολίας

ραδιοσυχνοτήτων κατά τον συντονισμό ανιχνεύεται η ταχύτητα μεταβολής της 

επαγομένης συνιστώσης της μαγνήτισης Mu κατά την διεύθυνση του πηνίου του δέκτη

και λαμβάνεται η καμπύλη μορφής Lorentz, η οποία αποτελεί το σήμα του πυρηνικού 
μαγνητικού συντονισμού. Όταν η μαγνητική επαγωγή Β1 έχει μεγάλη ένταση, η μορφή

του σήματος παραμορφώνεται λόγω επερχομένου κορεσμού. Το σήμα δε εξαφανίζεται 

αν αυξηθεί η μαγνητική επαγωγή λόγω εξαφάνισης της συνιστώσης Mu της μαγνήτισης 

εκ της εξισώσεως των πληθυσμών στην υψηλότερη και την χαμηλότερη ενεργειακή 

στάθμη λόγω κορεσμού.

Σημειωτέον ότι πολύ μεγάλη μαγνητική επαγωγή Β1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και

μάλιστα χρησιμοποιείται, στα νεώτερα όργανα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, τα 

οποία στηρίζονται στις μεθόδους παλμού (παλμικές μέθοδοι) ακτινοβολίας '

ραδιοσυχνοτήτων. Στα σχετικά πειράματα επιδρά παλμός ακτινοβολίας* 
ραδιοσυχνοτήτων χρονικής διαρκείας tn=1-50 με (βραχύτερος των Τ 1 και τ£  ) με

συχνότητα πλησίον της συχνότητας Larmor.

Αν θεωρήσομε το προηγούμενο περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς με τους

άξονες υ και υ περιστρεφομένους στο επίπεδο των αξόνων χ και y με την συχνότητα 
Larmor, τότε προτού επενεργήσει η μαγνητική επαγωγή B1t η μαγνήτιση της ουσίας

λόγω της μαγνητικής επαγωγής Β0 του σταθερού ομογενούς πεδίου κείται πάλι στον

άξονα ζ, αλλά τα πυρηνικά μαγνητικά δίπολα εμφανίζονται να παραμένουν ακίνητα ως 

προς τους άξονες υ και υ. Όταν επενεργήσει προς τον άξονα u ο ισχυρός παλμός 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων με συχνότητα ίση προς την

συχνότητα Larmor των μαγνητικών διπόλων, τα οποία εκτελούν μεταπτωτική κίνηση ως 
προς το σταθερό σύστημα αξόνων , τότε εμφανίζεται η μαγνητική επαγωγή Β1 να κείται

ακίνητη στον άξονα υ κάθετα προς τον άξονα z και η μαγνήτιση να τείνει να εκτελέσει 

μεταπτωτική κίνηση περί τον άξονα υ. Λόγω της βραχείας διαρκείας του παλμού η.,
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μαγνήτιση κλίνει (γέρνει) προς τον άξονα -υ, εάν η μαγνητική επαγωγή έχει θετική φορά 

στον άξονα u. Η γωνία α κλίσηςτης μαγνήτισης προς τον άξονα ζ δίδεται από τον τύπο

a=YB1tn. (70)

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ισχυρός παλμός ακτινοβολίας ραδιοσυχνότητας 

με α=90° rad). Ο παλμός είναι ισοδύναμος με ταλαντώσεις ευρείας περιοχής

συχνοτήτων αναλόγου μεταξύ των πλάτους ταλαντώσεων. Οπότε αναμένεται να 

επιδράσει στους πυρήνες όλης της περιοχής των χημικών μετατοπίσεων (μεταβολών) και 

να τους αναγκάσει να κλίνουν όλοι κατά την γωνία α=90°, έκαστος στο δικό του 

περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς με την συχνότητα Larmor.

Εάν περιορισθούμε σε πυρήνες εκτελούντες μεταπτωτική κίνηση με συχνότητα ωο 

και επενεργήσει ισχυρός παλμός 9 0 ° ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας  

ραδιοσυχνοτήτων, τότε στο σύστημα αναφοράς των αξόνων u και υ, το οποίο 

περιστρέφεται με συχνότητα ίση με την συχνότητα Larmor, η μαγνήτιση θα είναι 
εστραμμένη προς τον άξονα -υ, ενώ η μαγνητική επαγωγή Β1 (η μία συνιστώσα της

οποίας περιστρέφεται ομόρροπα με το σύστημα αναφοράς, η δε άλλη συνιστώσα

δύναται να παραβλεφθεί) θα κείται στον άξονα +υ. Μόλις παρέλθει η χρονική διάρκεια 
του παλμού η μαγνητική επαγωγή Β1 εξαφανίζεται, αρχίζουν δε συν τω χρόνω να

επενεργούν επί της μαγνητίσεως οι διαδικασίες της χαλάρωσης αυτοστροφής - 

δικτυωτού με χαρακτηριστικό χρόνο T j και της χαλάρωσης με χρόνο χαλαρώσεως Ϊ 2 . Η 

μικρή ανομοιογένεια στο σταθερό μαγνητικό πεδίο με μαγνητική επαγωγή Β0 (η οποία

είναι η κυρία πηγή χαλάρωσης με χρόνο Τ2) προκαλεί την επίδραση ελαφρά 

διαφορετικής μαγνητικής επαγωγής Β0 στους πυρήνες με αποτέλεσμα την βαθμιαία

ελάττωση της μαγνήτισης στον άξονα -u και, λόγω της χαλάρωσης αυτοστροφής - 

δικτυωτού χρόνου Τ ι, την βαθμιαία κλίση του ελαττωμένου ανύσματος της προς τον 

άξονα +ζ. Λόγω του ότι Ϊ 2< Τ ι εκ της ανομοιογένειας του μαγνητικού πεδίου 

εξαφανίζεται η μαγνήτιση στον άξονα -υ εμφανιζομένη βαθμηδόν στον άξονα +ζ, προτού 

επανέλθει στην αρχική της τιμή ισορροπίας στον άξονα +ζ, όταν επιτευχθεί η κατανομή 

Boltzmann στην ισορροπία. Η μαγνήτιση αργότερα, εις χρόνο μεγαλύτερο του 5Τι 

επανακτά την αρχική της τιμή στην κατάσταση ισορροπίας πλέον.

Αν εξετασθούν τα ανωτέρω στο σταθερό σύστημα αναφοράς, τότε η ακίνητη 

συνιστώσα της μαγνήτισης στον άξονα -υ εμφανίζεται ως περιστρεφομένη συνιστώσα της 

μαγνήτισης στο επίπεδο των αξόνων χ και y. Διά την ανίχνευσή της, όπως αναφέρθηκε
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προηγουμένως, χρησιμοποιείται δέκτης ραδιοσυχνοτήτων κείμενος στο επίπεδο των 

αξόνων χ και y, του οποίου το σήμα (μία εναλασσομένη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού 

σε πηνίο) ελαττώνεται συν τω χρόνω κατ' αναλογία προς την ελάττωση της μαγνήτισης. 

Το διάγραμμα αυτής της μεταβολής (στο πεδίο) συναρτήσει του χρόνου αποκαλείται 

ελευθέρα ελάττωση (μείωση) της επαγωγής λόγω της μη επιδράσεως πλέον της 

μαγνητικής επαγωγής Βι επί των πυρηνικών διπόλων. ν

Η ελάττωση της συνιστώσης My της μαγνήτισης συναρτήσει του χρόνου δίδεται 

από την εξίσωση
! 1

±  '

= sin(YBitn)M0e" Τ2 . (71)

Η ανωτέρω εξίσωση προκύπτει από την αντίστοιχη (διαφορική) εξίσωση Bloch 

κατόπιν μετασχηματισμού Fourier. Ομοίως διά μετασχηματισμού Fourier εκ της καμπύλης 

της ελευθέρας ελαττώσεως της επαγωγής στο πεδίο του χρόνου λαμβάνεται στο πεδίο 

των συχνοτήτων το φάσμα συχνοτήτων του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (τό ίδιο 

φάσμα όπως λαμβάνεται στα πειράματα συνεχούς κύματος).

Γενικώς δύο (φασματικές) συναρτήσεις F και f, η μία στο πεδίο των συχνοτήτων, 

F(g)), και η άλλη στο πεδίο του χρόνου, f(t), συνδέονται μεταξύ των διά του 

μετασχηματισμού Fourier

+οο
F((0) = Jf(t)e-'wtd t, (72)

και του αντιστρόφου μετασχηματισμού Fourier

+οο
f(t) = |F(v)e-Mdv. ' (73)

-οο

Οι τιμές της συναρτήσεως F(a>) προκύπτουν συνήθως διά αριθμητικής 

ολοκληρώσεως σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον αλγόριθμο Cooley - Tuckey. Η 

προκύπτουσα μορφή της καμπύλης των τιμών F(a>) στον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό 

είναι συνήθως της μορφής Lorentz (διά υγρό χωρίς ιξώδες):

ί ρ'“ ’ · ρ(ο,^ ϊ ^ ·
(74)
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■>

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, με πλάτος φασματικής γραμμής στο ήμισυ του 
μεγίστου της γραμμής Δνι/2

Δνι/2 “  2 fr r i * & 5)

Η συνάρτηση f(t) (του αντιστρόφου μετασχηματισμού Fourier) δίδεται από την 

σχέση
ι

f(t) = f(0)e" Τ2 . (76)

Η συνάρτηση f(t) στον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό είναι η συνάρτηση της 
καμπύλης της ελευθέρας ελαττώσεως της επαγωγής, η οποία λαμβάνεται στην μέθοδο 

παλμού μετά το πέρας της χρονικής διαρκείας του παλμού.



I
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Σχήμα 7,21. Ελεύθερη ελάττω ση επαγωγής (στο πεδίο χρόνου) και φάσμα Π.Μ.Σ. (στο  

πεδίο συχνοτήτων): (α) Πρωτόνια ύδατος με επίδραση εναλασσομένης 

μαγνητικής επαγωγής συχνότητας ν ίσης μ ε  την συχνότητα Larmor. (β) Πάλι
i

πρωτόνια ύδατος με ν ολίγο μικρότερο της συχνότητας Larmor. (γ) Δ ιάφορα  

ί πρωτόνια βενζοϊκού εστέρα (στα 300 MHz).
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Δέον όμως να σημειωθεί ότι η μέθοδος του μετασχηματισμού Fourier αυξάνει κατά 

πολλές δεκάδες φορές την ευαισθησία του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, διά της 

επαναλήψεως πολλές φορές εντός ολίγων λεπτών του πειράματος του παλμού και της 

αθροίσεως των δεδομένων εκάστου πειράματος, διά τον προσδιορισμό της καμπύλης 

ελευθέρας ελαττώσεως της επαγωγής εκ του μέσου όρου των δεδομένων συναρτήσει του 

χρόνου. Η αύξηση αυτή της ευαισθησίας προκύπτει από την αύξηση του λόγου του 

σήματος προς τον θόρυβο κατά τον παράγοντα Ν1/2, όπου Ν είναι ο αριθμός των 

πειραμάτων παλμού. Την τελευταία εικοσιπενταετία, καίτοι η μέθοδος παλμού διά την 

παρατήρηση του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού ήταν γνωστή από το 1950, χάρις 

στην διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων διά την 

ταχείαν εκτέλεση του μετασχηματισμού Fourier η μέθοδος του παλμού έχει επικρατήσει 

διά την μελέτη του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, με αποτέλεσμα την σημαντική 

αύξηση της ευαισθησίας του και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών του. Π.χ. ισοτοπικοί 

πυρήνες, όπως ο 13C και ο 15Ν, οι οποίοι δεν μπορούν να παρατηρηθούν χωρίς πρόσθετη 

διαδικασία αύξησης της φυσικής αναλογίας των στο δείγμα με την μέθοδο του συνεχούς 

κύματος, δίδουν κανονικά, χωρίς πρόσφατη επεξεργασία του δείγματος, κορυφές στο 

φάσμα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού με την μέθοδο του παλμού. Οι νέες  

εφαρμογές περιλαμβάνουν χρήση σειράς παλμών μεταβλητού πλάτους και φάσης διά την 

μελέτη του αριθμού των ατόμων υδρογόνου των συνεζευγμένων με ένα άτομο άνθρακος, 

την μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ συνεζευγμένων ατόμων και ασυζεύκτων ατόμων, 

μέχρι και την διευκρίνηση πολύπλοκης μοριακής δομής. Χωρίς τις τεχνικές παλμού δεν 

θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αυτές οι νέες εφαρμογές, οι οποίες φέρουν ονόματα 

όπως APT, DEPT, COSY, NOESY, πολυδιάστατος (δισδιάστατος, τρισδιάστατος) 

πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός. Πολύ σημαντική είναι και η εφαρμογή της 

απεικόνισης in vivo βιολογικών οργανισμών.

Ο ΠΜΣ χρησιμοποιείται διά διάφορες εφαρμογές: διά χημική ανάλυση, διά τον 

προσδιορισμό της δομής ενώσεων και διά την μελέτη της χημικής ισορροπίας και της 

ταχύτητας χημικών αντιδράσεων, στις οποίες λαμβάνει χώρα ισομέριση (εμφάνιση 

ισομερείας) και διά την απεικόνιση in vivo βιολογικών οργανισμών.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Α \ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Αν θεωρήσομε ότι υπάρχουν η σημειακά ηλεκτρικά φορτία q| στον χώρο, το 

συνολικό ηλεκτρικό φορτίο θα ισούται με

Αν όμως έχομε συνεχή κατανομή ηλεκτρικού φορτίου με πυκνότητα ηλεκτρικού 

φορτίου, δηλαδή ηλεκτρικό φορτίο ανά μονάδα όγκου, p(x,y,z), τότε το συνολικό 

ηλεκτρικό φορτίο ισούται με .

Εις την περιοχή του ατόμου ή του μορίου το πυρηνικό φορτίο συνήθως θεωρείται

σημειακό φορτίο και το ηλεκτρονιακό φορτίο θεωρείται ότι αποτελείται από μία συνεχή

κατανομή ηλεκτρικού φορτίου. Η κλασική ηλεκτρική διπολική ροπή γενικά ορίζεται ως ρ 
= Σ Ρ ιγι» όπου η η απόσταση του φορτίου q| από το σημείο αναφοράς. Διά συνεχή

κατανομή ηλεκτρικού φορτίου έχομε

Ρ -  J / / r(x,y,z) ρ(χ, y, z) dx dy dz. (3)

Διά το άτομο του υδρογόνου το ηλεκτρικό φορτίο του πυρήνα και του 

ηλεκτρονίου μπορούν να θεωρηθούν ως σημειακά ηλεκτρικά φορτία + θ  και - θ  αντίστοιχα, 

οπότε η ηλεκτρική διπολική ροπή του ατόμου ισούται με ρ = or, όπου r είναι η μεταξύ 

των απόσταση. Διά την θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του υδρογόνου

η
q = Zqi· Ο)

q = / /  ί  p(x, y, z) dx dy dz. (2)

p -  1,602 x 10'19 C x 5,3 x 10-11m = 8,5 x 10'30C m. (4)

Αλλά

1 D (Debye) = 3,335 x 10'30 C m. I . (5)'

'Οθεν p -  2,54 D.
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Τα μόρια, τα οποία έχουν ξεχωριστά κέντρα κατανομής θετικού και αρνητικού 

ηλεκτρικού φορτίου, έχουν μόνιμη ηλεκτρική διπολική ροπή. Τέτοια πολικά μόρια είναι 

όλα τα ετεροπυρηνικά διατομικά μόρια (π.χ. HF, NO, CO) και πολλά πολυατομικά μόρια. 

Η μόνιμη μοριακή διπολική ροπή είναι της τάξης 1 D. Η διπολική ροπή λέγεται και 

πρώτη ροπή. Υπάρχει και δεύτερη, τρίτη, κ.ο.κ., ροπή, οι οποίες αποκαλούνται και 

τετραπολική, οκταπολική , κ.ο.κ., ροπή (2α-πολική ροπή, όπου α=1, 2, κ.ο.κ.). Οι ροπές 

αυτές μιας κατανομής φορτίου προκύπτουν ως συντελεστές στην ανάπτυξη σε σειρά 

Taylor του ηλεκτρικού δυναμικού λόγω συνεχούς ή ασυνεχούς κατανομής ηλεκτρικών 

φορτίων. Π.χ., διά την περίπτωση ασυνεχούς κατανομής φορτίου το ηλεκτρικό δυναμικό

δύναται να αναπτυχθεί σε σειρά Taylor μετά από κατάλληλο μετασχηματισμό του |£-η| σε

όπου ί  είναι η απόσταση του σημείου του ηλεκτρικού πεδίου από την αρχή των αξόνων 

αναφοράς και ή η απόσταση σημειακού φορτίου από την ίδια αρχή. Οι εν λόγω

πολυπολικές ροπές μιας κατανομής φορτίου καθορίζουν τις μακρού - βεληνεκούς 

ιδιότητες της κατανομής.

Η ηλεκτρική τετραπολική ροπή είναι ένας τανυστής 2α<ί τάξης. Ένα άνυσμα 

θεωρείται τανυστής ΐ Ί ζ  τάξης. 0  τανυστής 2 °$  τάξης δύναται να θεωρηθεί ως 

προερχόμενος από την παράθεση δύο ανυσμάτων:

ΑΒ εκ των Α και Β:

A = Axex + Ayey + A2ez = ZAjej, (8)

B = Bxex + Byey + B2ez = ZBjej, (9)

όπου ex, ey, ez είναι η μονάδα μήκους ανύσματος στους τρεις άξονες x,y,z. Ο τανυστής

ΑΒ έχει 9 συνιστώσες ( ΑΧΒΧ, AxBy κτλ), ορισμένες των οποίων είναι ανεξάρτητες των

άλλων ανάλογα με την συμμετρία του συστήματος. Δύναται δε να γραφεί ο τανυστής 
ΑΒ ως XAjBjejej.

η
Σ *
I

(6)

β  + Π2 - 2&iCOS0)2= )2, (7)
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Ο τανυστής της τετραπολικής ροπής ισούται με:

QT = /p  (3η  - r21) rdt, (10)

όπου dr = dx dy dz, 1= e,<ex+ e y e y + e ze 2 .

ΔΓ ασυνεχή κατανομή προκύπτει η έκφραση

Qy “ ΣΡ|(3γγ - r21). (11)

I'

Το εσωτερικό ή βαθμωτό ή αριθμητικό γινόμενο δύο τανυστών (κατ' αναλογία προς 

εκείνο των ανυσμάτων) είναι η αριθμητική ποσότητα

Α Β : Γ Δ  « ^ A jB f jA , .  (-|2)

Διά κυλινδρική συμμετρία σε μη πολικά μόρια οι μη διαγώνιοι όροι του τανυστή
Μ

ισούνται με μηδέν κατά μέσο όρο λόγω περιστροφής περί τον άξονα συμμετρίας του 

μορίου, έστω του άξονα ζ. Απομένουν οι διαγώνιοι όροι μέ την μορφή:

Σ9|(3ζΜ )
ΣΡ|(3χ? - r?) -  Iq,(3y? - (?) = J— 2------- · (13)

λόγω της κυλινδρικής συμμετρίας περ( τον άξονα ζ. 'Οθεν, υπάρχει μόνο μία ανεξάρτητη 

συνιστώσα, την οποία αποκαλούμε τετραπολική ροπή και έχει την μορφή:

eQ = Iq|(3z? - if) (14)

Για συνεχή κατανομή ηλεκτρικού φορτίου

eQ = J ρ(3ζ2 - r2)dT. (15)

Η ηλεκτρική τετραπολική ροπή Q έχει μονάδες εμβαδού επιφανείας. Π.χ. ισούται 

με

Q»3x10*21 m2 για στάσιμα ομοπυρηνικά διατομικά μόρια. Αν ληφθεί υπόψη η κλασική 

περιστροφή του γραμμικού μορίου, τότε η Q λαμβάνει την μισή τιμή. Ενίοτε ο ορισμός 

/ της Q περιλαμβάνει ένα παράγοντα 1/2.
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Ομοίως ως ανωτέρω εκφράζεται και η πυρηνική ηλεκτρική τετραπολική ροπή. Ο 

κβαντικός αριθμός της πυρηνικής αυτοστροφής εξαρτάται από το κατάλληλο αλγεβρικό 

άθροισμα των αντιστοίχων κβαντικών αριθμών διά τα πρωτόνια (1=1/2) και τα νετρόνια 

(1=1/2) του πυρήνα. Όταν διά τον πυρήνα Ι=0, π.χ. διά άρτιο αριθμό πρωτονίων και 

νετρονίων ως εις τα 12C, 160  και 32S, τότε και μ=0. 'Οταν 1=1/2,

δηλαδή η κατανομή του θετικού φορτίου στον πυρήνα είναι σφαιρική. Διά I 2 1 η 

κατανομή του θετικού φορτίου είναι μή σφαιρική και η πυρηνική τετραπολική ροπή είναι 

το μέτρο απόκλισης της κατανομής του ηλεκτρικού φορτίου του πυρήνα από την 

σφαιρικότητα. Διά κυλινδρική συμμετρία με eQ > 0, το φορτίο κατανέμεται κατά μήκος 

του άξονα κυλινδρικής συμμετρίας και η κατανομή είναι επιμήκης, ενώ με eQ < 0 η 

κατανομή είναι πεπλατυσμένη, δηλαδή το θετικό φορτίο συσσωρεύεται κάθετα προς τον 

άξονα κυλινδρικής συμμετρίας.

Η δυναμική ενέργεια (Εδ) λόγω ηλεκτρικής διπολικής ροπής προκύπτει από την 

περιστροφή εξ αιτίας της μηχανικής ροπής (ρΕείηθ) του ζεύγους δυνάμεων, την οποία 

υφίσταται το ηλεκτρικό δίπολο εντός του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου. 'Οπως και στην 

περίπτωση του μαγνητικού διπόλου εντός μαγνητικού πεδίου, η τιμή της Eg είναι:

Εδ = -ρ.£ = -ρ £  εοεθ = -ρ2 £ (18)

Η ιδία έκφραση προκύπτει και από τον ορισμό της δυναμικής ενέργειας λόγω 

μετακίνησης φορτίου εντός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου με ένταση ηλεκτρικού πεδίου 

£, το οποίο περιβάλλει ένα σωμάτιο:

μι = 9 |MnM|IHI+1)12 και (16)

eQ = 0, (17)

Εδ = -Σθ,γ,£ . (19)

Αλλά

Ρ = Σθ|Γ,, (20)

όθεν

Εδ= *Ρ·Ε = *Ρζ£ (21)
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Η μέση ηλεκτρική διπολική ροπή <ρ> λόγω διαφόρου προσανατολισμού μονίμων 

ηλεκτρικών διπολικών ροπών μορίων σε ισορροπία ευρίσκεται από τον μέσο όρο της 

συνιστώσας των κατά την διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου εφαρμόζοντας την σχέση εκ 

του νόμου της κατανομής Boltzmann:

\
<ρ> = Jfpcoseg(e,q>)sin9d9d(p

Jig(0,cp)d0d(p
>\ (22)

όπου

I»
9(θ,φ) = e x p -(- |^ ) = exp(

p£cos0\ 
kT '*

(23)

Εντός ανομοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου το ηλεκτρικό δίπολο υφίσταται εκτός της 

μηχανικής ροπής, η οποία προκαλεί την περιστροφή του διά να το προσανατολίσει 

προς το ηλεκτρικό πεδίο, και μία δύναμη εκ της διαφοράς της ασκουμένης δύναμης στο 

θετικό (+q) και στο αρνητικό (-q) φορτίο:

F = - q ( £ + 6 £ ) + q £  = -q6£. (24)

Αν η βαθμίδα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι σταθερά, τότε έχουμε

£  δ£ 
d z = r ’

?■ *

(25)

όπου r το μήκος του ηλεκτρικού διπόλου. Οπότε

F
3£ 3Ε

=

F =

ή (26)·

(27)

όπου U είναι το ηλεκτρικό δυναμικό- Η δύναμη F τείνει να μετακινήσει το 

προσανατολισμένο ως προς το πεδίο δίπολο στην διεύθυνση μεγαλύτερης ισχύος του 

ηλεκτρικού πεδίου. Ανάλογη δύναμη αναπτύσσεται επί μαγνητικού διπόλου εντός 

ανομοιογενούς μαγνητικού πεδίου. Εφαρμογή της επίδρασης ομογενούς ηλεκτρικού 

πεδίου αποτελεί το φαινόμενο Stark και της επίδρασης ανομοιογενούς ηλεκτρικού 

■ πεδίου η φασματοσκοπία πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 322

Α \ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΑΡΚ (STARK).

Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να ευρεθεί διαχωρισμός φασματικών γραμμών 

από ηλεκτρικό πεδίο, ανάλογος προς το φαινόμενο Zeeman, ο Johannes Stark (1874-1957) 

το επέτυχε το 1913 διά τις φασματικές γραμμές της σειράς Balmer του ατόμου του 

υδρογόνου. Ο Stark έλαβε το βραβείο Nobel φυσικής το 1917 διά την ανακάλυψη του 

φαινομένου Doppler στις διαυλικές ακτίνες -θετικά ιόντα- και διά την ανακάλυψη του 

διαχωρισμού των φασματικών γραμμών από ηλεκτρικό πεδίο. Διά το άτομο του 

υδρογόνου κατ’ εξαίρεση η διατάραξη εκ της επίδρασης του ομογενούς ηλεκτρικού 

πεδίου αίρει τον εκφυλισμό των καταστάσεων του ιδίου κυρίου κβαντικού αριθμού η, 

αλλά με διάφορο £. Ο επιτυγχανόμενος διαχωρισμός των φασματικών γραμμών είναι 

ανάλογος της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σύμφωνα με την διατάραξη πρώτης τάξης

Εδ = "β^ζ J ̂ n& jm jζ ^n&jmj ^τ· 0 )

Διά άλλα άτομα δεν υφίσταται ο εκφυλισμός καταστάσεων με το ίδιο η, αλλά διάφορο L  

Δι' αυτά τα άτομα προκύπτει μετατόπιση της ενεργειακής στάθμης ανάλογη προς το 

τετράγωνο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου,

Εδ = Γ-ΔΜ5· (2)

Τα Γ και Δ είναι ανάλογα του τετραγώνου της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και 

εξαρτώνται και από τον κβαντικό αριθμό J της συνολικής στροφορμής του ατόμου. Η 

εξάρτηση από το Μ^, δηλαδή από την απόλυτη τιμή του M j, |M j|, επιτρέπει τον 

εκφυλισμό των καταστάσεων με M j και -Μj.
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Σχήμα 8.1. Μεταβολή της δυναμικής ενεργείας  £$ ατομικών καταστάσεω ν συναρτήσει 

της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου 5.

Διά τα μόρια ισχύει ο τύπος
!<

pEMjA

δ= J(J+1)’
(3)

Επομένως εμφανίζεται διαχωρισμός της περιστροφικής ενεργειακής στάθμης J σε 

2J+1 υποστάθμες, η μεταξύ των οποίων διαφορά ενεργείας είναι ανάλογος της έντασης 

του ηλεκτρικού πεδίου Ε,

Εάν Λ = 0, π.χ. διά κατάσταση 1Σ διατομικού μορίου, εξάγεται ο τύπος δεύτερης 

τάξης διατάραξης

p2£2[J(J+1)-3M3l 
δ " 2hBJ(J+1)(2J-1)(2J+3)'

Το φαινόμενο Stark χρησιμοποιείται διά την ανάλυση του περιστροφικού 

φάσματος μορίων και τον προσδιορισμό ηλεκτρικών διπολικών ροπών (ρ).



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Α \ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ν

Ο Hans Dehmelt κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής στο Ινστιτούτο 

Hans Kopfermann του Πανεπιστημίου Georg August στο Goettingen (Γερμανίας) με
ι

έπιβλέποντα τον Hubert Krueger ανέπτυξε την τεχνική του πυρηνικού ηλεκτρικού 

τετραπολικού συντονισμού. Ελαβε τον Τ' λο του διδάκτορα το 1950 και μοιράσθηκε το 

βραβείο Nobel φυσικής το 1989, όπως ονεφέρθη σε προηγούμενο κεφάλαιο, διά την 

ανάπτυξη παγίδας διά την παγίδευση και επιβράδυνση μεμονωμένων ιόντων και 

ηλεκτρονίων.

Η φασματοσκοπία του πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού πραγματεύεται τις 

μεταβάσεις μεταξύ διαφόρων ενεργειακών καταστάσεων οι οποίες αντιστοιχούν εις 

διαφόρους πυρηνικούς προσανατολισμούς κατά την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας 

ραδιοκυμάτων με την μαγνητική διπολική ροπή του πυρήνα, όπως στην φασματοσκοπία 

του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. Εν αντιθέσει όμως προς την φασματοσκοπία του 

πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, στην οποία οι ενεργειακές καταστάσεις προέρχονται 

από την αλληλεπίδραση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου με την πυρηνική μαγνητική 

διπολική ροπή, στην φασματοσκοπία του πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού οι 

ενεργειακές καταστάσεις προέρχονται από την αλληλεπίδραση της βαθμίδας (κλίσης) του 

ανομοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου του προερχομένου εκ της κατανομής του ηλεκτρικού 

φορτίου του ηλεκτρονι ικού νέφους σωματίου (π.χ. ατόμου, μορίου ή ιόντος σε 

κρύσταλλο) περιέχοντος τον πυρήνα με την ηλεκτρική τετραπολική ροπή.

Μία κατανομή θετικού ηλεκτρικού φορτίου σε πυρήνα με ηλεκτρική τετραπολική ροπή 

δύναται να παρασταθεί με μία παραμορφωμένη σφαίρα είτε διά συμπιέσεως είτε δι' 

εφελκυσμού (επιμηκύνσεως) κατά μήκος ενός άξονος τρισορθογωνίου συστήματος. Με 

την συμπίεση προκύπτει ένα πεπλατυσμένο ελλειψοειδές (σφαιροειδές) κατά τον άξονα 

συμπίεσης, ως εις το κατωτέρω σχήμα, ενώ με τον εφελκυσμό προκύπτει επιμεμηκυσμένο 

ελλειψοειδές κατά τον άξονα επιμηκύνσεως. Στην περίπτωση του πεπλατυσμένου 

| σφαιροειδούς του κατωτέρω σχήματος ηλεκτρικό φορτίο έχει αφαιρεθεί από τις περιοχές 

της υποτιθεμένης αρχικής σφαίρας οι οποίες φέρουν το πρόσημο - και έχει μεταφερθεί 

στις περιοχές του ελλειψοειδούς οι οποίες φέρουν το πρόσημο +.
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^Με την δημιουργία λοιπόν του πεπλατυσμένου ελλειψοειδούς της κατανομής του 

ηλεκτρικού φορτίου του πυρήνα κατά την υποτεθείσα συμπίεση της αρχικής σφαίρας της 

κατανομής του ηλεκτρικού φορτίου του πυρήνα δημιουργήθησαν δύο ηλεκτρικά δίπολα, 

τα οποία έχουν αντίθετη φορά. Οπότε επειδή η μηχανική ροπή η εξασκουμένη επί 

ηλεκτρικού διπόλου εντός ανομοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου εξαρτάται από τον 

προσανατολισμό του διπόλου εντός του ηλεκτρικού πεδίου, τα δύο αυτά αντιπαράλληλα 

δίπολα υφίστανται διαφορετικές μηχανικές ροπές εντός του ανομοιογενούς ηλεκτρικού 

πεδίου εκ των ηλεκτρονίων του εξεταζομένου συστήματος με τον τετραπολικό πυρήνα 

(π.χ. ενός μορίου), του οποίου ο άξονας z προσανατολισμού της αυτοστροφορμής 

θεωρούμε ότι είναι και άξονας κυλινδρικής συμμετρίας της βαθμίδας αυτού του 

ηλεκτρικού πεδίου. Κατά συνέπεια προκύπτει συνισταμένη μηχανική ροπή η οποία είναι 

ανάλογη προς την βαθμίδα του ανομοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου και προς την ηλεκτρική 

τετραπολική ροπή του πυρήνα, η οποία τετραπολική ροπή εκφράζει την απόκλιση της 

κατανομής του ηλεκτρικού φορτίου του πυρήνα από την σφαιρική κατανομή, π.χ„ όπως 

αυτή του κατωτέρω σχήματος.

Σχήμα 9.1. Ε λλειψ οειδής κατανομή ηλεκτρ ικού φορτίου σε πυρήνα μ ε  τετραπολική  

ροπή
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Β\ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ

Διά την κατανόηση του φαινομένου του πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού είναι 

εποικοδομητικό να εξετασθούν οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις Coulomb μεταξύ των 

πυρήνων και των ηλεκτρονίων του εξεταζομένου συστήματος. Μπορούμε να θεωρήσομε 

τα ηλεκτρόνια του εξεταζομένου συστήματος ως νέφος αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου 

εκτεινομένου, π.χ. δΓ ένα μόριο, εις απόσταση μερικών δεκάτων του ενός nm και τό  οποίο 

περιβάλλει τους πυρήνες των ατόμων του μορίου, οι οποίοι έχουν και αυτοί μία κατανομή 

θετικού ηλεκτρικού φορτίου της τάξεως των 10"5 nm. Ώστε η χαρακτηριστική απόσταση 

ενός μορίου είναι' μεγαλύτερη εκείνης ενός πυρήνα περισσότερο από 10 000 φορές.

Η δυναμική ενέργεια Eg εκ της ηλεκτρ . στατικής αλληλεπιδράσεως Coulomb μεταξύ 

του ηλεκτρικού φορτίου ea εκάστου ηλεκτρονίου και του τμήματος ηλεκτρικού φορτίου 

ββ του πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από το κινούμενο ηλεκτρονικό νέφος ισούται με

αβ

%
Η δυναμική ενέργεια αυτή μπορεί να παρασταθεί και ως σειρά των πολυωνύμων 

Legendre τάξεως ΐ, Ρ|(εοεθαβ) :

οο

Ε5- · Σ ϋ 3 - Σ < “ >2ρ<“ 5 Μ · <2)αβ ί=0

Ως σημείο αναφοράς λαμβάνεται το κέντρο του πυρήνα. Οι αποστάσεις εκ του σημείου 

αναφοράς του ηλεκτρονικού φορτίου ea και του πυρηνικού φορτίου ββ παριστάνονται ως 

ra και Γβ αντιστοίχως, ενώ η γωνία η σχηματιζομένη από τα ανύσματα ra και Γβ 

παριστάνεται ως θαβ.

Εάν θεωρήσομε όμως ότι έχομε κατανομή του θετικού ηλεκτρικού φορτίου με 

πυκνότητα ρ στον πυρήνα ενός ατόμου (μόνου του ή ατόμου ομοιοατομικού διατομικού 

μορίου ή άλλου μορίου) στην στερεά κατάσταση, καθώς και ότι εις ένα κρύσταλλο αυτού 

του ατόμου ή μορίου το δημιουργούμενο ηλεκτροστατικό πεδίο στην περιοχή του 

πυρήνα ουσιαστικά καθορίζεται μόνο από το ηλεκτρονικό νέφος, το οποίο κινείται περί 

τον πυρήνα, κάτι το οποίο ισχύει με πολύ καλή προσέγγιση, όταν αυτό το σωμάτιο 

παραμένει πρακτικώς αναλλοίωτο στο κρυσταλλικό πλέγμα, τότε η δυναμική ενέργεια εκ 

της ηλεκτροστατικής αλληλεπιδράσεως Coulomb μεταξύ του ηλεκτρονικού νέφους και 

ολόκληρης της κατανομής του πυρηνικού ηλεκτρικού φορτίου με πυκνότητα ρ ισούται με

ή

3

Β

Εδ = -JpUdvn. (3)
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Στον ανωτέρω τύπο U είναι το ηλεκτρικό δυναμικό το οποίο δημιουργείται ανά τον 

όγκο του πυρήνα από την ανωτέρω κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου των ηλεκτρονίων 

του εξεταζομένου διατομικού μορίου στο κρυσταλλικό πλέγμα, η οποία αλληλεπιδρά με 

το πυρηνικό ηλεκτρικό φορτίο και dvn είναι ο στοιχειώδης όγκος εντός του οποίου 

κατανέμεται μέρος του ηλεκτρικού φορτίου του πυρήνα

dvn = dxn dyn dzn, (4)

και ευρίσκεται εις απόσταση γπ από το σημείο αναφοράς.

Θεωρούμε ένα σταθερό στο χώρο τρισορθογώνιο σύστημα αναφοράς ΧΥΖ, καθώς και 

ότι το εξεταζόμενο σύστημα είναι συμμετρικό ως προς άξονα. Μάλιστα θεωρούμε ότι ο 

άξων συμμετρίας του εξεταζομένου συστήματος συμπίπτει με τον άξονα 2  του σταθερού 

στον χώρο τρισορθογωνίου συστήματος, του οποίου το σημείο αναφοράς κείται επί του 

μη σφαιρικού (π.χ. ελλειψοειδούς) πυρήνα του συστήματος. Επίσης θεωρούμε και ένα 

δεύτερο τρισορθογώνιο σύστημα αναφοράς xn yn Ζπ του οποίου ο άξων zn συμπίπτει με 

τον άξονα του μη-σφαιρικού πυρήνα προς τον οποίον ο πυρήνας είναι συμμετρικός. Λόγω 

της συμμετρίας ως προς άξονα και του πυρήνα, αλλά και του ηλεκτρικού πεδίου εκ του 

συμμετρικού συστήματος το οποίο εξετάζεται, η δυναμική ενέργεια Εδ εκ της 

ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης Coulomb εξαρτάται μόνον από την γωνία θ μεταξύ του 

άξονα Ζ και του άξονα ζη του εξεταζομένου συστήματος.

Εάν U είναι το ηλεκτρικό δυναμικό που δημιουργείται από την κατανομή του 

ηλεκτρικού φορτίου των ηλεκτρονίων του εξεταζομένου σωματίου, μπορούμε να 

εκφράσομε την μεταβολή του ηλεκτρικού δυναμικού ανά τον όγκο του πυρήνα του 

σωματίου με την ανάπτυξη του ηλεκτρικού δυναμικού σε σειρά Taylor ως προς την αρχή 

των αξόνων του συστήματος αναφοράς χ, y, z:

+ ( 2  ^ Φ ) ο *  W n ^ - V ·  ( g M

(5)

όπου Uq , ( κ.τ.λ.  είναι η τιμή του ηλεκτρικού δυναμικού, της πρώτης παραγώγου

του ως προς χ κ.τ.λ. στο σημείο αναφοράς. Επίσης οι μεταβλητές χ, y, ζ και οι 

αντίστοιχες συντεταγμένες αναφέρονται στο σύστημα αναφοράς του πυρήνα. Ο πρώτος 

όρος Uq είναι σταθερός μη εξαρτώμενος από τον προσανατολισμό του πυρήνα. Οι τρεις

μετέπειτα όροι εντός των αγκυλών είναι το γινόμενο των συνιστωσών στο σύστημα
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αναφοράς του πυρήνα της απόστασης από το σημείο αναφοράς του στοιχειώδους όγκου 

dvn πολλαπλασιαζομένων επί την αντίστοιχη συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου στο 

σημείο αναφοράς εκ των ηλεκτρονίων του εξεταζομένου συστήματος, εφ' όσον

£ = - V U ,  ή

r - M  au au 
** “  ax ■ ‘  ay * ^  ~ az *

(6)

(7)
- \

Οι τρείς αυτοί όροι όταν υποστούν την ολοκλήρωση στον ανωτέρω τύπο της 

δυναμικής ενεργείας θα προσδώσουν την συνεισφορά της ηλεκτρικής διπολικής ροπής 

του πυρήνα στην1 δυναμική ενέργεια του συστήματος λόγω της αλληλεπίδρασής της με 

το ηλεκτρικό πεδίο εκ των ηλεκτρονίων του συστήματος. Λόγω όμως της συμμετρίας του 

πυρήνα η συμβολή στη δυναμική ενέργεια της άλλης αλληλεπίδρασης της πυρηνικής 

ηλεκτρικής διπολικής ροπής είναι μηδέν. Επίσης θεωρητικά και πειραματικά δεδομένα 

δείχνουν ότι η ηλεκτρική διπολική ροπή του πυρήνα ισούται με μηδέν. Ετσι αν 

παραλείψομε τους όρους της σειράς Taylor του ηλεκτρικού δυναμικού εκ των 

ηλεκτρονίων του συστήματος που αντιστοιχούν σε υψηλότερες ροπές από την ηλεκτρική 

τετραπολική ροπή, οι οποίες όμως, εκτός ορισμένων περιπτώσεων, δεν παίζουν σημαντικό 

ρόλο, όπως προκύπτει πειραματικά, απομένουν οι όροι εντός του δευτέρου ζεύγους 

αγκυλών στην ανωτέρω σειρά Taylor του ηλεκτρικού δυναμικού οι οποίοι αφορούν την 

συνεισφορά στην δυναμική ενέργεια της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής του πυρήνα. 

Μετά την αντικατάσταση αυτών των όρων στον ανωτέρω τύπο της δυναμικής ενεργείας εκ 

της ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης Coulomb μεταξύ των ηλεκτρονίων και του πυρήνα 

του εξεταζομένου συστήματος λαμβάνεται η σχέση διά την δυναμική ενέργεια, Eg,

+ 2xn yn(
_ a £ u \
axn3yn;o + 2yn zn(

d2U \ 
aynazn;0 + 2z" xn (a § ^ V dv"· (8)

Τα προκύπτοντα ολοκληρώματα εκ των ανωτέρω όρων του αθροίσματος της δυναμικής 

ενεργείας, τα οποία είναι πολλαπλασιασμένα επί την τιμή της δευτέρας παραγώγου του 

ηλεκτρικού δυναμικού εις τον πυρήνα, είναι της μορφής γινομένου (τετραγώνου) της 

ιδίας μεταβλητής (τετραγώνου)

2 @ 0  JPX" dVn· <9>

η οποία είναι διάφορος του μηδενός και της μορφής γινομένου δύο διαφορετικών 

μεταβλητών
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( 10)

η οποία όμως, λόγω της υποτεθείσης αξονικής συμμετρίας του πυρήνα, είναι ίση προς το

τανυστού της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής, ο οποίος έχει αναφερθεί προηγουμένως 

στο κεφάλαιο το οποίο πραγματεύεται την επίδραση εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου επί 

ατόμων και μορίων. Όταν οι άξονες του χρησιμοποιουμένου τριαξονικού συστήματος 

έχουν προσανατολισμό τέτοιον ώστε να μηδενίζονται οι τιμές των μή-διαγωνίων 

συνιστωσών (δηλ. με xy κ.τ.λ.) τανυστού, τότε αποκαλούνται κύριοι άξονες. Στην 

προκειμένη περίπτωση οι άξονες χη, Υ η κ α ι ζ η λόγω της αξονικής (κυλινδρικής) 

συμμετρίας, η οποία υπετέθη διά τον πυρήνα, αποτελούν και τους κυρίους άξονες διά τις 

συνιστώσες του τανυστού της πυρηνικής ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής. Επομένως οι 

μεικτές συνιστώσες του τανυστού θα είναι ίσες προς μηδέν ως προς αυτούς τους άξονες 

του συστήματος αναφοράς του πυρήνα xn, Υη και ζη:

Κατά συνέπεια η δυναμική ενέργεια εκ της επίδρασης της τετραπολικής ροπής παίρνει 

την μορφή:

Δέον να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω ως προς τις ιδιότητες ενός τανυστού μπορούν να 

εφαρμοσθούν και στην περίπτωση της δευτέρας παραγωγού του ηλεκτρικού δυναμικού, 

με αποτέλεσμα τον μηδενισμό των μεικτών δευτέρων παραγώγων (δηλ. ως προς xy, yz 

κτλ.) με την χρησιμοποίηση κυρίων αξόνων διά το σύστημα αναφοράς διά τον 

προσδιορισμό των δευτέρων παραγώγων του ηλεκτρικού δυναμικού και κατα συνέπεια 

την εξάλειψη και των μεικτών όρων του τανυστού (δηλαδή των μη διαγώνιων όρων) στον 

πίνακα - ή μήτρα - του τανυστού της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής του πυρήνα εις την 

σχέση της δυναμικής ενεργείας ανωτέρω.

Θεωρώντας ως αμελητέα την ελαχίστη πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου εκ της 

κατανομής του ηλεκτρονικού νέφους εις τον πυρήνα και έτσι εφαρμόζοντας την εξίσωση 

Laplace εις τον πυρήνα λαμβάνομε

(11)

(V2U)q= (ρηλ)0 = 0 . ή (13)

ή (14)
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92U> (15)

Εάν θεωρήσομε πάλι την κυλινδρική συμμετρία του πυρήνα, προκύπτει η ισότητα

Jp*n dvn = Jpyn2 dvn , (16)

»  ̂  ̂
και δι* αντικαταστάσεως λαμβάνομε την εξής έκφραση διά την δυναμική ενέργεια εκ της

ηλεκτρικής τετραπολικής αλληλεπίδρασης του πυρήνα εις το ηλεκτρονιακό ηλεκτρικό

πεδίο
ί »

Εδ = · 2 ί ί @ 0  +@ θ ψ Χ"2 dVn + @ 0  Κ  dVn }
32ΙΚ (17)

Διά περαιτέρω αντικαταστάσεως λόγω της ανωτέρω σχέσης από την εξίσωση του

Laplace λαμβάνομε

Εδ = ‘ 2 ( ί ρΖ" dVn ‘ JpX" dVn ή (18l

Εδ = ' 2 ( | ^ ο  f a * ' χ2) dVn ’ (19> ,.

Αλλά από την σχέση

'η = χη +  Vn +  2η (2°)

λαμβάνομε διά πολλαπλασιασμού αμφοτέρων των μελών αυτής της σχέσης επί την 

πυκνότητα του θετικού ηλεκτρικού φορτίου του πυρήνα ρ και κατόπιν δΓ ολοκληρώσεως 

αμφοτέρων των μελών της προκυπτούσης σχέσης ανά τον όγκο του πυρήνα

jp r 2 dvn = Jp(x2 +  yn2 +  zn2) dvn , ή (21)

Jpxn2 dvn +  Jpy 2 dvn =  Jprn2 dvn - Jpzn2 dvn , (22)

αναδιατάσσοντας το δεξιό μέλος της ισότητας και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι είναι ίσοι οι 

δύο όροι του αθροίσματος του αριστερού μέλους της ισότητας προκύπτει

2 Jpx 2 dvn = Jp(rn2 - ζ Π2) dvn , ή (23)

Jpxn2 dvn = I  Jp(r2 - z n2) dvn . (24)
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ΔΓ αντικαταστάσεως του Jpx £  dvn με το Ισο του από την προηγουμένη ισότητα εις

την εξίσωση διά την δυναμική ενέργεια εκ της ηλεκτρικής τετραπολικής 

αλληλεπιδράσεως του πυρήνα και της βαθμίδας του ηλεκτρικού πεδίου εκ των 

ηλεκτρονίων του συστήματος λαμβάνομε διά την δυναμική ενέργεια εκ της τετραπολικής 

αλληλεπίδρασης

Εδ = - 2 ί'@ 0  i J pZ"  dv"  * 2 ί Ρ(Γ"  * Ζ"  > dVnN ·  ή <25>

E8 = - 4 i § ) o J p(3zn - rn ) dvn· ^

Αλλά από το προηγούμενο κεφάλαιο (επίδραση ηλεκτρικού πεδίου) προκύπτει ότι το 

ολοκλήρωμα Jp(3z^ - r^) dvn είναι η μόνη ανεξάρτητη συνιστώσα του τανυστού της

ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής ενός πυρήνα ο οποίος διαθέτει αξονική (κυλινδρική) 

συμμετρία. Αυτή η συνιστώσα παριστάνεται με το γινόμενο eQ και αποκαλείται 

τετραπολική ροπή. Από το ανωτέρω ολοκλήρωμα προκύπτει ότι η ηλεκτρική τετραπολική 

ροπή λαμβάνει θετική τιμή διά επιμήκη ελλειψοειδή κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου 

του πυρήνα και αρνητική τιμή διά πεπλατυσμένη κατανομή. Οπότε, εάν ληφθεί υπ1 όψη η 

μορφή αυτή διά την τετραπολική ροπή του πυρήνα, η'οποία είναι μία εγγενής ιδιότητα 

του πυρήνα, η έκφραση διά την δυναμική ενέργεια γίνεται

Εδ = ' 4 @ 0 θ° ·
(27)

Μπορούμε να τροποποιήσομε περαιτέρω τον τύπο της δυναμικής ενεργείας εκ της 

τετραπολικής αλληλεπιδράσεως διά μετασχηματισμού της βαθμίδας του ηλεκτρικού 

πεδίου εκ των ηλεκτρονίων του εξεταζομένου συστήματος, ώστε να εκφράζεται η βαθμίδα 

του ηλεκτρικού πεδίου του συστήματος ως προς το σύστημα αναφοράς του συστήματος 

και όχι ως προς το σύστημα αναφοράς του πυρήνα. Κατά την μετάβαση από το σύστημα 

αναφοράς του πυρήνα (xn Υη *η) στο σύστημα αναφοράς (χ y z) του συστήματος (π.χ. ενός 

ομοιοατομικού διατομικού μορίου) η βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου μετασχηματίζεται 

ως εξής:

i r f ? s*'2B+§ i “ s2e· (28)

Αλλά λόγω της κυλινδρικής συμμετρίας του συστήματος έχομε την ισότητα

a2y <£υ ia?u
θχ2 ~ ay2 = '  2 3z2 ■

(29)

Δ ί αντικαταστάσεως και χρησιμοποιώντας την ταυτότητα
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βΙη2θ +  0082θ -  1

λαμβάνεται

(30)

(31)

όποϋ η βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου κατά τον άξονα ζ του συστήματος αναφοράς του 

μορίου (ο οποίος σχηματίζει γωνία θ με τον άξονα zn του συστήματος αναφοράς του

πυρήνα) είναι μία εγγενής ιδιότητα του μορίου. Διά περαιτέρω αντικαταστάσεως της 

σχέσης μετασχηματισμού της βαθμίδας του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των δύο 

συστημάτων αναφοράς εις τον τύπο της δυναμικής ενεργείας, λαμβάνεται η κλασική (εν 

αντιθέσει προς την κβαντομηχανική) έκφρουή της δυναμικής ενεργείας εκ της ηλεκτρικής 

τετραπολικής αλληλεπιδράσεως του πυρήνα με την βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου εκ 

των ηλεκτρονίων του συστήματος:

E® " ‘ 8 0 e Q (3coe20' 1 ) · (32)

I .

Σχήμα 9.2. Σύστημα αναφοράς μη σφαιρικού πυρήνα και ομοιοατομικού διατομικού 

μορίου.
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Η εξαχθείσα έκφραση διά την δυναμική ενέργεια Ε$ εκ της πυρηνικής ηλεκτρικής 

τετραπολικής επίδρασης εντός του ανομοιογενούς ηλεκτρικού πεδίου εκ των 

ηλεκτρονίων του εξεταζομένου συστήματος δεικνύει ότι αυτή η δυναμική ενέργεια 

εξαρτάται από την γωνία θ την σχηματιζομένη μεταξύ των αξόνων zn και ζ του πυρηνικού 

και του μοριακού συστήματος αναφοράς. Ως εκ τούτου προκαλείται η εμφάνιση 

μηχανικής ροπής, η οποία δρα έτσι ώστε να ευθυγραμμισθεί ο μοριακός ζ και ο πυρηνικός 

ζ η άξονας των δύο ανωτέρω συστημάτων αναφοράς. Στο ανυσματικό πρότυπο του 

ατόμου και του μορίου η πυρηνική στροφορμή I (εξ αυτοστροφής), η οποία συμπίπτει με 

τον άξονα ζη του πυρηνικού συστήματος αναφοράς, θα υποβληθεί εις μεταπτωτική 

κίνηση, εξαρτωμένη εκ της γωνίας θ περί τον μοριακο άξονα ζ υπό την επίδραση της 

ανωτέρω μηχανικής ροπής, ανάλογη προς την μεταπτωτική κίνηση που εμφανίζεται στο 

φαινόμενο Zeeman, με την διαφορά όμως ότι στο φαινόμενο Zeeman η μετάπτωση δεν 

εξαρτάται από γωνία και έχει σταθερή συχνότητα μετάπτωσης. Μαζί με την στροφορμή 

του πυρήνα εκτελούν ομοίως μεταπτωτική κίνηση και η μαγνητική διπολική ροπή και η 

ηλεκτρική τετραπολική ροπή του πυρήνα, όπως φαίνεται εις το κατωτέρω σχήμα.
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}

Σχήμα 9.3. Μετάπτωση της πυρηνικής αυτοστοφορμής I, της μαγνητικής ροπής μ και 

της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής eQ περί τον  άξονα συμμετρ ίας ζ  του  

μοριακού συστήματος αναφοράς, ο οποίος είναι και άξονας συμμετρ ίας του  

εξεταζομένου μορίου καθώς και του ηλεκτρικού πεδίου εκ των ηλεκτρονίων.
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Πάντως η σύζευξη της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής κατ’ αυτήν την μεταπτωτική 

κίνηση με το πεδίο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι πολύ μικρότερης συχνότητας 

από εκείνη της σύζευξης της μαγνητικής διπολικής ροπής του πυρήνα. Οι συχνότητες 

του ηλεκτρικού τετραπόλου, οι οποίες συγκρίνονται με τις συχνότητες της κλασικής 

μεταπτωτικής κίνησης, είναι το αποτέλεσμα ηλεκτρικών επιδράσεων εντός του 

εξεταζομένου συστήματος με τον πυρήνα που διαθέτει ηλεκτρική τετραπολική ροπή, 

αλλά ο μηχανισμός διά του οποίου παρατηρούνται αυτές οι συχνότητες περιλαμβάνει 

την μαγνητική διπολική ροπή του πυρήνα. Άρα έχουν προέλευση μεταβάσεις μαγνητικού 

δίπολου κατά την επίδραση επ' αυτού του μαγνητικού πεδίου της προσπιπτούσης 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Από την κλασική έκφραση της δυναμικής ενεργείας εκ της επιδράσεως της πυρηνικής 

ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής είναι δυνατόν να εξαχθούν οι ιδιοτιμές ενεργείας του 

χαμιλτονίου τελεστού του συστήματος με πυρήνα διαθέτοντα ηλεκτρική τετραπολική 

ροπή. Από το σχήμα της μεταπτωτικής κίνησης της πυρηνικής αυτοστροφορμής φαίνεται 

ότι το cos20 στον τύπο της κλασικής δυναμικής ενεργείας μπορεί να προσδιορισθεί ως 

τελεστής συναρτήσει των τελεστών της πυρηνικής αυτοστροφορμής και της συνιστώσας 

της στον μοριακό άξονα z και να αντικατασταθεί στην έκφραση γιά τον χαμιλτόνιο 

τελεστή δυναμικής ενεργείας, η οποία προκύπτει από την κλασική μορφή της:

cos26 =^~ (33) .

(34)

Από την έκφραση του χαμιλτονίου τελεστή δι' αντικαταστάσεως των τελεστών ΙΖ και I 

με τις ιδιοτιμές των προκύπτει η έκφραση διά τις ιδιοτιμές ενεργείας του χαμιλτονίου 

τελεστή διά την πυρηνική ηλεκτρική τετραπολική επίδραση:

ΕπηΟ* — g  eQ
, a2U3oi2 - 1(1+1)

az2 κι+1)
(35)

Ήδη από τον ανωτέρω τύπο των ιδιοτιμών της δυναμικής ενεργείας του χαμιλτονίου 

τελεστή ενός συστήματος με πυρηνική ηλεκτρική τετραπολική ροπή εξάγεται ότι διά I = 

^  η ιδιοτιμή της δυναμικής ενεργείας μηδενίζεται, διότι ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός

της πυρηνικής αυτοστροφορμής m ισούται με m=±^ . Ομοίως διά I = 0 η κατανομή του

θετικού ηλεκτρικού φορτίου του πυρήνα καθίσταται σφαιρική, οπότε η τιμή της 

πυρηνικής ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής, η οποία σημειωτέον είναι το μέτρον της 

απόκλισης από την σφαιρικότητα της κατανομής του θετικού ηλεκτρικού φορτίου του 

πυρήνα, γίνεται μηδέν. Κατ' αυτόν τον τρόπο προκύπτει ότι διά την ύπαρξη ιδιοτιμών της
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δυναμικής ενέργειας εξ αλληλεπιδράσεως πυρηνικής ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής με 

την βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου εκ των ηλεκτρονίων του συστήματος ο κβαντικός 

αριθμός της πυρηνικής αυτοστροφορμής I πρέπει να λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες ή ίσες 

προς την μονάδα, I > 1.

Απομένει ο προσδιορισμός εις το μοριακό σύστημα αναφοράς του Ο',το οποίο ναι μεν 

παριστάνει την πυρηνική ηλεκτρική τετραπολική ροπή, αλλ’ όμως έχει προσδιορισθεί 

ανωτέρω εις το σύστημα αναφοράς του πυρήνα. Ο συνήθης ορισμός της πυρηνικής 

ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής αναφέρεται διά την κατάσταση με κβάντιση 

προσανατολισμού της πυρηνικής αυτοστροφορμής αντιστοιχούσα σε πΐ| = I στον μοριακό 

άξονα ζ. Η κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου του πυρήνα με πυκνότητα pm, = ι έχει

αξονική συμμετρία ως προς τον άξονα ζ, καίτοι πλήρης ευθυγράμμιση της 

αυτοστροφορμής του πυρήνα με τον άξονα ζ δεν επιτρέπεται κβαντομηχανικά, όπως

ανεφέρθει και σε προηγούμενο κεφάλαιο (VII). Αυτό αποδίδεται στο ότι η πυκνότητα 
φορτίου pm)s| παριστάνει τον μέσο όρο της κατανομής του ηλεκτρικού φορτίου του

πυρήνα ως προς την κίνηση, η οποία δεν έχει πλήρως σταματήσει ακόμη και διά mi = I. 

Στην περίπτωση αυτή η προηγουμένη αρχική εξίσωση της κλασικής δυναμικής ενεργείας 

μετασχηματίζεται στο μοριακό σύστημα αναφοράς και προκύπτει η ιδιοτιμή ενεργείας 

διά mi = I

Στην προηγουμένη εξίσωση το ολοκλήρωμα αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική 

τετραπολική ροπή του πυρήνα ως προς το μοριακό σύστημα αναφοράς.

Από τις λύσεις διά τις ιδιοτιμές EmQ· και Em,B| προκύπτει ότι η πυρηνική τετραπολική 

ροπή μετασχηματίζεται ως εξής

(36)

(37)

Επομένως λαμβάνεται

(38)

Q' = 2Q(I + 1 )(2 I-1 )'1. (39)

Θέτοντας

(40)ΘΡ = ΘΡζζ = 0Ζ2

ι ··
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και>δι' αντικαταστάσεως της τιμής του Q* στις εξισώσεις (34) και (35), καθώς και δι* 

αντικαταστάσεως του τελεστού I2 στον παρονομαστή της (34) από την ιδιοτιμή του, εφ' 

όσον πρόκειται γιά σταθερά του συστήματος, λαμβάνομε μετά από αναδιάταξη διά τον 

χαμιλτόνιο τελεστή και διά τις ιδιοτιμές ενεργείας εκ της πυρηνικής ηλεκτρικής 

τετραπολικής επίδρασης

e2Qqzz 
41(21 - 1)

(312  - 12), (41)

Ε|Π| =
e2QqzZ

4Ι(2Ι - 1)
[3m ? -1(1 +  1)], (42)

Η ποσότητα e2Qq ή ^ ^  αποκαλεΐται σταθερά τετραπολικής σύζευξης. Όταν είναι

γνωστή η τιμή της σταθερός τετραπολικής σύζευξης, ακόμη και όταν δεν είναι γνωστή η 

τιμή της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής eQ, το σχετικό μέγεθος της βαθμίδας του 

ηλεκτρικού πεδίου eq εις ένα πυρήνα μπορεί να συγκριθεί εντός διαφόρων μορίων, διότι 

το μέγεθος της ηλεκτρικής τετραπολικής ροπής του πυρήνα παραμένει το ίδιο εις όλα τα 

μόρια τα οποία περιλαμβάνουν αυτόν τον πυρήνα. Σημειωτέον ότι η σταθερά 

τετραπολικής ροπής λαμβάνει τιμές θετικές ή και αρνητικές αναλόγως προς το πρόσημο 

της πυρηνικής τετραπολικής ροπής eQ και της βαθμίδας του ηλεκτρικού πεδίου q ή eq.

Εισάγεται η παράμετρος ασυμμετρίας η διά την περίπτωση καθ' ήν μόνον 

προσεγγιστικά μπορεί να θεωρηθεί ότι το ηλεκτρικό πεδίο έχει κυλινδρική συμμετρία

32U 32υ
_ _  3χ2 θγ2 όχχ ~ άγν
Π '  32U "  qZz *

3z2

Εις αυτήν την περίπτωση της μόνο προσεγγιστικής κυλινδρικής συμμετρίας ο 

Χαμιλτόνιος τελεστής δύναται να λάβει την μορφή:

Η = — — ζζ - [ 3 Ι |  - I2 +  η(Ιχ2 - Ιν2)]. (44)
4Ι(2Ι - 1 ) 1 ζ  νχ  y

Ο όρος με το η είναι ο όρος της θεωρουμένης διατάραξης διά την εφαρμογή μεθόδου 

διατάραξης.

Το η είναι θετικός αριθμός με εύρος τιμών 0 έως 1 και αποτελεί μέτρον της απόκλισης 

της κατανομής του ηλεκτρικού φορτίου των ήλεκτρονίων και της εξ αυτών βαθμίδας του 

ηλεκτρικού πεδίου (q ή eq) από την κυλινδρική συμμετρία, διά την οποία ισχύει qxx = qyy 

και κατά συνέπεια η = 0.



%
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Η μεγίστη συνιστώσα της βαθμίδας του ηλεκτρικού πεδίου qzz ειζ διεύθυνση του 

άξονα συμμετρίας ζ ενός συστήματος αναφοράς με κυρίους άξονες συμμετρίας (ως προς 

τους οποίους μηδενίζονται οι μη διαγώνιοι όροι/συνιστώσες του τανυστού της βαθμίδας 

του ηλεκτρικού πεδίου) λαμβάνει τιμές αρνητικές ή και θετικές, καθώς και μηδενική τιμή 

σε περιοχές πολύ μεγάλης συμμετρίας (π.χ. τετραεδρικής ή οκταεδρικής). Οπότε η 

δυναμική ενέργεια εκ της πυρηνικής τετραπολικής επιδράσεως θα είναι μηδέν διά το 33S 

(με I = ει(ί το αέριο SF6 και διά το 35CI και 37CI (αμφότερα με I = ^) και ει<ί το

κρυσταλλικό NaCI λόγω της μηδενικής τιμής της μεγίστης συνιστώσης της βαθμίδας του 

ηλεκτρικού πεδίου qzz εκ της πολύ μεγάλης συμμετρίας της δομής των εν λόγω 

σωματίων.

Γ . ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Από την εξαχθείσα εξίσωση των ιδιοτιμών δυναμικής ενεργείας εκ της πυρηνικής 

ηλεκτρικής τετραπολικής επίδρασης προκύπτει ότι όταν η παράμετρος ασυμμετρίας είναι 

μηδέν, οι ενεργειακές στάθμες είναι διπλές αλλά εκφυλισμένες ως προς τις θετικές και 

αρνητικές τιμές του μαγνητικού κβαντικού αριθμού της αυτοστροφορμής m. Δίδοντας 

επιτρεπτές τιμές στον κβαντικό αριθμό της πυρηνικής αυτοστροφορμής I, ήτοι Ι>1/2, 

λαμβάνονται οι θεωρητικές τιμές των εκφυλισμένων ενεργειακών σταθμών και εξ αυτών οι 

θεωρητικές τιμές των συχνοτήτων των επιτρεπομένων μεταβάσεων πυρηνικού 

τετραπολικού συντονισμού. Επειδή οι μεταβάσεις είναι μαγνητικού δίπολου, ο κανόνας 

επιλογής είναι

Δπΐ| = ±1. (D

Οι προκύπτουσες συχνότητες είναι ανάλογες προς την σταθερά τετραπολικής 

σύζευξης

5ηΓ5η-1 egQfl
v h h * W

, Το εύρος των τιμών των συχνοτήτων των διαφόρων μεταβάσεων λόγω πυρηνικού
I
j τετραπολικού συντονισμού εκτείνεται από ολίγα kHz μέχρι 1000 MHz (1 GHz). Διά την 

περίπτωση η = 0 και I = ημιακέραιος προκύπτουν οι τιμές των ενεργειακών σταθμών:

(α) η = 0, I = §
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Em(=±l/2 = ^ e 2Qq. (3)

Emi=±3/2 = “ ^ e 2Qq. (4)

Επομένως η επιτρεπομένη μετάβαση τετραπολικού συντονισμού σύμφωνα με τον 

κανόνα επιλογής διά μεταβάσεις μαγνητικού διπόλου Δγρ| « ±1 λαμβάνει χώρα με 

συχνότητα

v « £ | - J e 2 Q q - J e 2 Q q | - £ | 5^ a |. (5)

Εκ του ανωτέρω τύπου προκύπτει ότι η πειραματικώς μετρουμένη συχνότητα δεν είναι 

αρκετή διά τον προσδιορισμό του προσήμου της σταθερός τετραπολικής σύζευξης.

Τα ανωτέρω ευρίσκουν εφαρμογή στην περίπτωση του χλωρίου (35CI και 37CI) που 

έχει 1=3/2. Επομένως η σταθερά τετραπολικής σύζευξης του χλωρίου είναι διπλάσιά της 

παρατηρουμένης πειραματικά συχνότητας. Διά το 35CI η πυρηνική τετραπολική ροπή του 

έχει εκτιμηθεί ίση με Q = -0,080x10‘ 24 επί2, το οποίο σημαίνει ότι η κατανομή του 

ηλεκτρικού φορτίου στον πυρήνα είναι πεπλατυσμένη ως προς τον άξονα 

προσανατολισμού της αυτοστροφορμής του πυρήνα. Ο πυρήνας του 35CI υφίσταται την 

επίδραση της βαθμίδας του ηλεκτρικού πεδίου εντός του μορίου του υδροχλωρίου H35CI, 

η οποία είναι ίση με eq = 0,96x1024 e cm-3 (από το πρωτόνιο του HCI εις απόσταση 

0,1278 nm από τον πυρήνα 35CI) + 23,41χ1024 e επί’3 (από τα ηλεκτρόνια), ήτοι συνολικά 

eq = 24,37x1024 e cm*3 . Η σταθερά τετραπολιής σύζευξης προκύπτει διά 

πολλαπλασιασμού των ποσοτήτων eQ και eq και διαιρέσεώς των με h και τελικά με 4πεο, 

όπου εο είναι η επιτρεπτότητα του κενού (η οποία έχει αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο), 

εάν χρησιμοποιηθεί το διεθνές σύστημα μονά' j v . Πράγματι λαμβάνεται

eQ = 1,60χ10*19 C χ 0,080 χ 10*24 cm2

eq = 1,60x10"19 C χ 24,37 χ 10*24 cm*3

4πεη = 4π χ 8,854 χ 10*12.

Επομένως λαμβάνεται

e ^  7.5324x10*3 C2 
h “ 4πχ8.854χ10*12 J s m *

e2qQ
Εκ της οποίας προκύπτει η τιμή της σταθερός τετραπολικής σύζευξης = -67,700

MHz. Επομένως η συχνότητα τετραπολικής μετάβασης ισούται με ν = 33,850 ΜΗζ, 

δηλαδή κείται στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων. Εντός όμως των μορίων HgCfc και
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CI3BPCI3 σε κρύσταλλο εμφανίζονται δύο (22,065 και 22,245 MHz) και τρεις (30,880, 

30,950 και 31,280 ΜΗζ) αντιστοίχως συχνότητες λόγω μη ισοδυνάμων κέντρων 

συντονισμού εκ του χλωρίου στο κρυσταλλικό πλέγμα. Εξ αυτών τα δύο μη ισοδύναμα 

κέντρα είναι τα άτομα χλωρίου τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Β και Ρ αντιστοίχως και 

δεν είναι χημικώς ισοδύναμα ακόμη και εντός του μορίου αυτού καθ' εαυτού. Ομοίως τα 

φάσματα πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού διά τον τετραπολικό πυρήνα του 

χλώρίου των χημικών ενώσεων TiCU, S1CI4, SnCU παρουσιάζουν τέσσαρες ξεχωριστές 

φασματικές γραμμές τετραπολικού συντονισμού (π.χ. 20,273, 20,408, 20,415 και 20,464 

MHz διά το S1CI4 εις θερμοκασία 77 Κ και 23,720, 24,140, 24,226 και 24,296 ΜΗζ διά το 

SnCU εις θερμοκασία 77 Κ) οι οποίες αποδίδονται εις μη ισοδύναμες θέσεις του χλωρίου 

στο κρυσταλλικό πλέγμα των παρόμοιων κρυσταλλικών δομών αυτών των χημικών 

ενώσεων.

(β) η = 0. Ι = §

Em,=±i/2 = - |e 2 Q q .  (6)

Εγτ1|=±3/2 = ~  go (7)

Em,=±5/2=Je2Qq. (8)

Εκ των ανωτέρω ιδιοτιμών των ενεργειακών σταθμών τετραπολικής επίδρασης 

προκύπτουν οι εξής συχνότητες επιτρεπομένων (Δηη = ±1) μεταβάσεων τετραπολικού 

συντονισμού:

1 3Διά την μετάβαση ιτη *  mi =

V 3 ,e2gQ
VI 2 0 1 h (9)

Διά την μετάβαση πη = 4 ΓΠ| = ±|

ν2 =
3_
10

e2qQ
h '· (10)

Περίπτωση ατόμων με κβαντικό αριθμό αυτοστροφορμής πυρήνα ίσο με 5/2 (1=5/2) 

αποτελούν τα άτομα 27ΑΙ, 55Μ ιί, 121Sb, i27 l και άλλα. Εχουν παρατηρηθεί οι δύο 

j συχνότητες μετάβασης τετραπολικού συντονισμού του ιωδίου σε SiU σε θερμοκρασία 77 

Κ με τιμές 198,736 ΜΗζ και 397,430 ΜΗζ καθώς και 199,999 ΜΗζ και 399,993 ΜΗζ . Τα 

ζεύγη τιμών ευρίσκονται σε αναλογία σχεδόν ^  ^ . Τούτο σημαίνει ότι η παράμετρος

ασυμμετρίας είναι σχεδόν μηδέν (η=0). Οι αντίστοιχες τιμές των σταθερών τετραπολικής
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σύζευξης είναι -1324,77 MHz και - 1333,31 ΜΗζ. Όπως και προηγουμένως διά το χλώριο, 

έτσι και διά το ιώδιο στην στερεά κατάσταση υπάρχουν δύο μη ισοδύναμα κέντρα 

συντονισμού στο κρυσταλλικό πλέγμα λόγω κατώτερης μοριακής συμμετρίας στο 

κρυσταλλικό πλέγμα απ' ότι στο μόριο στην αέρια φάση.

(Υ) η = 0, Ι = |

Eml=±1/2 = -§fe2Qq. 

Em (=±3/2 = 84 e2Oq-

Em|=±5/2 = 2 0  e2QQ·

Emt=±7/2 = |  e2^ ·

(11)

( 12)

(13)

(14)

Εξ αυτών των ιδιοτιμών Em| προκύπτουν οι κατωτέρω τιμές συχνοτήτων 

επιτρεπομένων μεταβάσεων τετραπολικού συντονισμού:

1 3Διά την μετάβαση ΓΠ| = -»  mi =

ν 1 .e^gQ,  
1 14* h μ (15)

3  5Διά την μετάβαση m| = ± ^ -»  m| = i ^

v2 - i | ^ S | . (16)

5 7Διά την μετάβαση πη = -> mi =

^ - μ Ι ^ 9 '· <16 17>

Οι παραπάνω ενεργειακές στάθμες τετραπολικής επίδρασης και οι επιτρεπόμενες 

μεταβάσεις πυρηνικού ηλεκτρικού τετραπολικού συντονισμού φαίνονται εις το σχήμα της 

επόμενης σελίδας.

Τα διαστήματα μεταξύ των ενεργειακών σταθμών εκ της τετραπολικής επίδρασης δεν 

είναι ίσα μεταξύ των, αντιθέτως προς εκείνα των υποσταθμών που εμφανίζοναι στο 

Φαινόμενο Zeeman. Αλλά, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο ανυσματικό πρότυπό, η 

μετάπτωση γίνεται με σταθερή συχνότητα στο φαινόμενο Zeeman, αλλά όχι στον 

τετραπολικό συντονισμό του πυρήνα.
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M 3

Διά την περίπτωση η = Ο και I = ακέραιος αριθμός 

(δ) η = 0, 1 = 1

οι προκύπτουσες ιδιοτιμές ενεργείας των σταθμών τετραπολικής επίδρασης είναι ,
ι 1

ί- Em|=0=-ie2Q q. . yv&)

Eni|=±1 S 4® 2C,C,‘

l·

(19)
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(α) Ι = |

mI

(Υ) 1 =

Σχήμα 9.4 . Σ τά θμες τετραπολικής ενεργείας και μεταβάσεις πυρηνικού τετραπολικού

συντονισμού διά η=0 και I  ■ - , , - .
2 2 2

Εκ των ανωτέρω ιδιοτιμών Επ,,. εκ των οποίων η ιδιοτιμή Emf=0 δεν είναι εκφυλισμένη, 

λαμβάνεται μόνον μία τιμή συχνότητας μετάβασης τετραπολικού συντονισμού:

ν ι =
3,e2gQ  
4 1 h 1 (20)

Όταν δεν υπάρχει κυλινδρική συμμετρία στην κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου των 
ηλεκτρονίων εις τον πυρήνα, δηλ. διά η>0, τότε οι ιδιοττμές ενεργείας Em, εκ της

Klcg
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πυρηνικής τέτραπολικής επίδρασης τροποποιούνται πολλαπλασιαζόμενες επί 

πολυωνυμική συνάρτηση του η.

3
Διά την τιμή ^ διά τον κβαντικό αριθμό πυρηνικής αυτοστροφορμής και η>0 οι 

εξαγόμενες εξισώσεις διά τις ιδιοτιμές ενεργείας εκ της τετραπολικής επίδρασης είναι:

(α)< η>0, 1 = 2

( λ θ £ \1/2
3 e2oQ ' 1 *  3 '  1 eZqQ (λ ^  η2\1/2

Emi=±1/2 = - 4 h | ( 2 I - 1 )  = " 4 h ”  + 3 · ‘

και

_ 3 <έαΩ^ + 3~) 1 e g q Q ^ n 2\1/2
Emi=±3/2-4 h | ( 2 I - 1 )  " 4  h ' 1 +  3 '  ’

Εξ αυτών η μόνη προκύπτουσα συχνότητα μετάβασης είναι

Λ

(21)

I

(22)

(23)

Λόγω του ότι η ανωτέρω εξίσωση της συχνότητας μετάβασης αποτελεί μία εξίσωση με 

δύο αγνώστους η και , απαιτείται η γνώση του ενός διά τον προσδιορισμό του

άλλου. Εάν η<0,1, τότε προσεγγιστικά δύναται να παραβλεφθεί το η και έτσι να 

προσδιορισθεί προσεγγιστικά η σταθερά τετραπολικής σύξευξης, ειδάλλως διά τον 

προσδιορισμό της χρειάζεται και το φάσμα του πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού 

παρουσία ασθενούς μαγνητικού πεδίου.

Οι συχνότητες τετραπολικής μετάβασης διά μεγαλύτερες ημιακέραιες τιμές του

κβαντικού αριθμού πυρηνικής αυτοστροφορμής έχουν εξαχθεί διά μικρό η (π.χ. διά 
5 7

η<0,25) και I = g και τ>· Εχουν δε την μορφή των κατωτέρω εξισώσεων:

(β) 0<η<0,25, I = |

1 3
Διά την μετάβαση mi = -+ mi =

V1 = 2 0 1 1(1 + °·0925 Π2 - °-63403 Π4 )· (24)

3 5
Διά την μετάβαση πτη = ±g -» m i» ± |

V2 = ^  | |.(1 - 0,20370 η2 + 0,16215 η4 ). (25)
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(26)

(27)

(28)

Εις την περίπτωση καθ' ην ο κβαντικός αριθμός πυρηνικής στροφορμής I λαμβάνει 

ακέραιες τιμές, αίρεται ο εκφυλισμός εκ των θετικών και αρνητικών τιμών του μαγνητικού 

κβαντικού αριθμού πυρηνικής αυτοστροφορμής mj. Επίσης οι ιδιοτιμές ενέργειας διά πη =

0 δεν είναι εκφυλισμένες. Οι εξαγόμενες εξισώσεις των ιδιοτιμών ενεργείας διά την 
τετραπολική επίδραση Em| διά η>0 και διά Ι=ακέραιος αριθμός είναι γιά την περίπτωση I =

1

(δ) η>0, 1=1

Ρ . e2Oq(1+ η) 
cm|=+1 -  4|(2Ι - 1) (29)

Ε 1 _ e^>q(1· 0ΐ
Cml=-1 ~ 4Ι(2Ι - 1) (30)

Γ -2e2Qa
tm l= 0 - 4l(2l - 1 )· (31)

(γ) -Ν 0<η<0,25, Ι = |

1 3"  Διά την μετάβαση mi = ±g - *  m| =

V1 = Ϊ 4  1 ^  1(1 +  3 ·63333 Π2 ' 7.26070 η4 ). 

3 5
Διά την μετάβαση mi = ±~ mi =

ν2 = ~  | |(1 - 0.56667 η2 +  1,85952 η4 ).

5 7Διά την μετάβαση mi = ± |  -» ητη =

ν3 = γ τ  I |.(1 - 0,1001 η2 +  0,0180 γ;4 ).

Εκ των ανωτέρω ιδιοτιμών προκύπτουν οι κατωτέρω συχνότητες μετάβασης 

τετραπολικού συντονισμού:

Διά την μετάβαση πη = -1  -> πΐ| = +1 (ή αντιστρόφως)

ν0 = 2 I®2QQ( Π· (32)

Διά την μετάβαση mi = 0 - *  {mi = -1 αν eQ>0 ή mi = +1 αν eQ<0)

ν - | ι ^ ι ( ι · | ) . (33)
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Διά την μετάβαση nr»| = Ο —> {mi = +1 αν eQ>0 ή rr»i = -1 αν eQ<0}

(34)

Η σημαντικώτερη περίπτωση εκ των πυρήνων με I = 1 (π.χ. 2Η, 6U, 14Ν) είναι ο 

πυρήνας του στοιχείου 14Ν. Η τιμή της παραμέτρου ασυμμετρίας η και της σταθεράς 

τετραπολικής σύζευξης δύνανται να προσδιορισθούν από το φάσμα του πυρηνικού

τετραπολικού συντονισμού χωρίς εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Το κατωτέρω σχήμα

δεικνύει τις ενεργειακές στάθμες διά I = 1 και με κυλινδρική συμμετρία του ηλεκτρικού
.1

πεδίου (η = 0), ή χωρίς κυλινδρική συμμετρία (η > 0), αλλά χωρίς ή με την επίδραση 

ασθενούς μαγνητικού πεδίου.

επίδραση ασθενούς 
μαγνητικού πεδίου

ΓΤΊ|= ± 1

V1

Ίψ--- J f

//
/

Ε+
θ2Οα(1+η) 

s 4Ι(2Ι - 1)

νο (Διά Qq>0)

Ε. _ egOgCLli)
“ 4*(2Ι - ΐ ) \

\ \
\

\

\

\

ΓΠ|= 0

η=0 η>0

-2e^Qg 
4Ι(2Ι - 1)

η>0, Β>0

Σχήμα 9.5. Ενεργειακές στάθμες εκ  της τετραπολικής επίδρασης του πυρήνα διά I = 1 

και δια (α) η = 0, (β) η > 0 και (γ) η > 0 υπό την επίδραση αρθενούς μαγνητικού 

πεδίου.

Σε πειράματα πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού με το 1, 2, 4 τριαζόλιο σε 

θερμοκρασία 77 Κ αποδίδονται τρεις συχνότητες τετραπολικής μετάβασης πυρηνικού 

συντονισμού στο άζωτο Ν’ με τιμές 1,4070 MHz, 2,4692 ΜΗζ και 2,4692 ΜΗζ. Εκ*ίών 

σχετικών εξισώσεων διά τις συχνότητες προέκυψαν οι εξής τιμές της παραμέτρου
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ασυμμετρίας και της σταθερός της τετραπολικής σύζευξης: η=0,6651 και | e— I =

4,2301 MHz. Πάντως πολύ σπάνια παρατηρείται η συχνότητα νο λόγω της πολύ μικρής 

τιμής της, εξ αιτίας της μικρής τιμής του γινομένου της σταθερός τετραπολικής σύζευξης 

επί την παράμετρο ασυμμετρίας η που συνήθως έχει πολύ μικρή τιμή. Ετσι μόνο με 

μεγάλη τιμή του η μπορεί η συχνότητα νο να συμπέσει σε περιοχή συχνοτήτων η οποία 

μετράται με μεγαλύτερη ευαισθησία του ανιχνευτή.

Η λήψη του φάσματος του πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού διά την μέτρηση της 

συχνότητας μετάβασης και εξ  αυτής της σταθερός της τετραπολικής σύζευξης και της 

διαφοράς ενεργείας λόγω της πυρηνικής ηλεκτρικής τετραπολικής επίδρασης με την 

βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου εκ των ηλεκτρονίων (και εκ τυχόν άλλων πυρήνων) του 

εξεταζόμενου συστήματος δύναται να γίνει απ' ευθείας δι’ απορροφήσεως ακτινοβολίας 

της περιοχής των ραδιοσυχνοτήτων ή εμμέσως.

Εμμέσως σχετικές πληροφορίες λαμβάνονται στην αέριο φάση με ακτινοβολία 

μικροκυμάτων, π.χ. κατά την λήψη του περιστροφικού φάσματος μορίου. Οπότε εις την 

υπέρλεπτη υφή του φάσματος υπεισέρχονται μεταβολές οι οποίες οφείλονται στην 

διαφορετική τιμή των ροπών αδρανείας του μορίου εκ των διαφόρων προσανατολισμών 

του πυρήνα υπό την επίδραση της βαθμίδας του ηλεκτρικού πεδίου του μορίου. Εμμέσως 

λαμβάνονται επίσης πληροφορίες από την τετραπολική επίδραση στο φάσμα εκ του 

φαινομένου Moessbauer, η οποία προκαλεί διαχωρισμό φασματικών γραμμών. Ομοίως, 

στον μαγνητικό συντονισμό ηλεκτρονίου, όταν δεν είναι παράλληλη η μαγνηΐική 

επαγωγή προς τον κρυσταλλικό άξονα, η τετραπολική επίδραση προκαλεί, π.χ., 

μετατόπιση των ενεργειακών σταθμών κατά σταθερό ποσό καθώς και διαχωρισμό των 

ενεργειακών σταθμών, ο οποίος κάνει τα διαστήματα μεταξύ των φασματικών γραμμών 

μεγαλύτερα στα άκρα του φάσματος απ' ότι στο μέσον.

Η άμεση πειραματική μέτρηση του φάσματος των συχνοτήτων του πυρηνικού 

τετραπολικού συντονισμού μορίου γίνεται διά της προκλήσεως μεταβάσεων μεταξύ των 

διαφόρων ενεργειακών σταθμών, οι οποίες δημιουργούνται από τους διαφόρους 

πυρηνικούς προσανατολισμούς υπό την επίδραση της βαθμίδας του ηλεκτρικού πεδίου 

του εξεταζομένου συστήματος, εξ αιτίας της συζεύξεως των ταλαντώσεων της πυρηνικής 

μαγνητικής ροπής και της μαγνητικής επαγωγής της προσπιπτούσης ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας. Οι ταλαντώσεις της μαγνητικής διπολικής ροπής του πυρήνα 

επιτυγχάνονται διά της επενεργείας των ταλαντώσεων της παλλομένης μαγνητικής 

επαγωγής μαγνητικού πεδίου των δημιουργουμένων από πηνίο το οποίο περιβάλλει το 

δείγμα της ουσίας του εξεταζομένου συστήματος, π.χ. μορίου με πυρηνική ηλεκτρική 

τετραπολική ροπή. Απορροφουμένης λοιπόν της ακτινοβολίας λόγω της μαγνητικής 

αλληλεπιδράσεως της παλλομένης μαγνητικής διπολικής ροπής του πυρήνα και της
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παλλομένης μαγνητικής επαγωγής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, προκαλείται 

αλλαγή του προσανατολισμού του πυρήνα (ή αλλοιώς της αυτοστροφορμής του) ως 

προς τον άξονα του ηλεκτρικού πεδίου εντός του εξεταζομένου συστήματος υπό την 

επίδραση της βαθμίδας του ηλεκτρικού πεδίου και τοιουτοτρόπως προκαλείται και 

μετάβαση σε νέα ενεργειακή στάθμη πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού. Το δείγμα 

της εξεταζομένης ουσίας φυσικά πρέπει να περιέχει πυρήνα με ηλεκτρική τετραπολική 

ροπή (ήτοι με Ι>^ και με χαμηλότερη από κυβική ή τετραεδρική συμμετρία του ατόμου το

οποίο περιέχει τον πυρήνα, όπως ανεφέρθει προηγουμένως) και να ευρίσκεται στην 

στερεά κατάσταση. Στα υγρά, ή και πλησίον του σημείου τήξεως στερεών, οι δονήσεις και 

οι συγκρούσεις μορίων ελαττώνουν την βαθμίδα του ηλεκτρικού πεδίου (ακόμη και μέχρι 

μηδενισμού της), έτσι ώστε να βραχύνεται πολύ ο χρόνος ζωής τετραπολικών 

καταστάσεων, με αποτέλεσμα την μεγάλη διαπλάτυνση των φασματικών γραμμών εκ της 

αρχής της απροσδιοριστίας μέχρις ακόμη και την μη ανίχνευσή των, Απαιτείται 

σημαντική ποσότητα δείγματος λόγω της μειωμένης ευαισθησίας κατά την ανίχνευση των 

ιδιαίτερα διαπλατυσμένων φασματικών γραμμών του φάσματος πυρηνικού τετραπολικού 

συντονισμού, εν αντιθέσει προς τις φασματικές γραμμές του πυρηνικού μαγνητικού 

συντονισμού. Ομοίως, αντιθέτως προς την τεχνική του μαγνητικού συντονισμού της 

σαρώσεως της μαγνητικής επαγωγής με την χρησιμοποίηση ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας μιας συχνότητας (ραδιοσυχνότητας διά τον πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό 

ή μικροκυμάτων διά τον μαγνητικό συντονισμό ηλεκτρονίου) στον πυρηνικό τετραπολικό 

συντονισμό χρησιμοποιείται σύστημα ανιχνεύσεως ραδιοσυχνοτήτων μεταβαλλομένης 

συχνότητας καθ' όλην την περιοχή του φάσματος, εφ' όσον εδώ δεν επενεργεί εξωτερικό 

πεδίο μεταβαλλομένης εντάσεως. Οι συνήθεις μέθοδοι ανίχνευσης στον πυρηνικό 

τετραπολικό συντονισμό είναι: (α) Χρήση υπερ-αναγεννητικού ταλαντωτή, (β) Χρήση 

ταλαντωτού συνεχούς κύματος, (γ) Χρήση παλμών ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων 

(ραδιοκυμάτων).

Ο υπεραναγεννητικός ταλαντωτής (super regenarative oscillator) χρησιμοποιήθηκε διά 

πρώτη φορά το 1950 από τους Hans Dehmelt και Hubert Krueger κατά την ανίχνευση 

συχνοτήτων πυρηνικού ηλεκτρικού τετραπολικού συντονισμού σε στερεά μετά από μιά 

ανεπιτυχή προσπάθεια ενωρίτερα (1949) από τον Robert V. Pound. Σημαντική περαιτέρω 

ανάπτυξη έγινε από τον C. Dean, η οποία απετέλεσε την βάση διά την κατασκευή ενός 

πλήρους ελεγχομένου οργάνου. Χρησιμοποιείται διά την μέτρηση συχνοτήτων και 

ενίοτε πλάτους φασματικών γραμμών με πολύ μεγάλη ευαισθησία σε ευρεία περιοχή 

συχνοτήτων, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 10 MHz έως τουλάχιστον 800 ΜΗζ. Κάτω των 10 

ΜΗζ αρχίζει να ελαττώνεται η ευαισθησία του σημαντικά. Γι' αυτό γιά την πειραματική 

μέτρηση του φάσματος του πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού του αζώτου (14Ν), το 

οποίο κείται κάτω των 5 ΜΗζ, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ταλαντωτής συνεχούς
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κύματος, ο οποίος αποκαλείται και περιθωριακός ταλαντωτής (marginal oscillator), διά την 

ανίχνευση σήματος με αρκετή ευαισθησία. Ο υπεραναγεννητικός ταλαντωτής λειτουργεί 

με διακοπές. Το κύμα των ραδιοσυχνοτήτων του ταλαντωτού διακόπτεται δΓ ενός 

εσωτερικού ή εξωτερικού μηχανισμού αποσβέσεως κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τα 

οποία αντιστοιχούν εις μία συχνότητα αποσβέσεως συνήθως κειμένη μεταξύ του ενός 

εκατοστού μέχρι και του ενός χιλιοστού της συχνότητας της περιοχής ραδιοσυχνοτήτων 

(ραδιοκυμάτων) του υπεραναγεννητικού ταλαντωτού. Ο εν λόγω ταλαντωτής έχει το 

μειονέκτημα να ταλαντούται και στη θεμελιώδη συχνότητά του, αλλά και σε 

παράπλευρες συχνότητες. Όταν ο υπεραναγεννητικός ταλαντωτής λειτουργεί κατά 

οπτικώς "σύμφωνο" τρόπο, τότε οι παράπλευρες συχνότητες εμφανίζονται σαν πλευρικές 

κορυφές προς την κορυφή της θεμελιώδους συχνότητας κείμενες κατά διαστήματα ίσα 

με την συχνότητα απόσβεσης του υπεραναγεννητικού ταλαντωτού. Αυτό το φάσμα 

συχνοτήτων με μεγίστη κορυφή την αντιστοιχούσα προς την συχνότητα του ταλαντωτή 

λαμβάνεται όταν ένας δέκτης ραδιοσυχνοτήτων τεθεί πλησίον του υπεραναγεννητικού 

ταλαντωτού. Το πλάτος των λαμβανομένων φασματικών γραμμών ελαττούται 

αυξανομένου του βαθμού συμφωνίας του ταλαντωτού. Αντιθέτως ο περιθωριακός 

ταλαντωτής δίδει μόνο μία κορυφή στην θεμελιώδη συχνότητα ταλαντώσεως του 

ταλαντωτού χωρίς παράπλευρες κορυφές στο φάσμα της εκπεμπομένης ακτινοβολίας της 

περιοχής των ραδιοσυχνοτήτων.

Το δείγμα τοποθετείται σε ένα πηνίο του κυκλώματος του υπεραναγεννητικού 

ταλαντωτού το οποίο ρυθμίζει την θεμελιώδη συχνότητα λειτουργίας του ταλαντωτού. 

Ρυθμίζονται δε οι διάφοροι παράμετροι του κυκλώματος του ταλαντωτού διά την 

λειτουργία του κατά τον ανωτέρω "σύμφωνο" τρόπο. Κατά την χρονική στιγμή επίτευξης 

συντονισμού, δηλαδή όταν ενέργεια εκ της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων του 

υπεραναγεννητικού ταλαντωτού απορροφάται από το δείγμα της ουσίας με τον 

τετραπολικό πυρήνα λόγω μετάβασης μεταξύ ενεργειακών σταθμών εκ τετραπολικής 

επίδρασης, εισάγεται εις τον υπεραναγεννητικό ταλαντωτή μία επιπρόσθετη διαμόρφωση 

πλάτους κύματος, η οποία ανιχνεύεται, π.χ. δι* ενισχύσεως του προκύπτοντος ανοδικού 

ρεύματος καταλλήλως στον ταλαντωτή και εφαρμογής εξ αυτού μιάς διαφοράς 

δυναμικού στο ηλεκτρόδιο το οποίο αντιστοιχεί στην πλάκα y ενός παλμογράφου 

καθοδικής ακτίνας. Στην πλάκα χ του παλμογράφου εφαρμόζεται η διαφορά δυναμικού 

από την ίδια ηλεκτρική πηγή η οποία χρησιμοποιείται διά το σάρωμα της θεμελιώδους 

συχνότητας του ταλαντωτού. Έτσι το ίχνος του παλμογράφου δίδει την φασματική 

γραμμή η οποία αντιστοιχεί στο σήμα του πυρηνικού ηλεκτρικού τετραπολικού 

συντονισμού της ουσίας του εξεταζομένου δείγματος, η οποία περιέχει άτομο με 

πυρηνική ηλεκτρική τετραπολική ροπή.
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Η τρίτη ομάδα οργάνων διά την μελέτη του φαινομένου του πυρηνικού τετραπολικού 

συντονισμού χρησιμοποιεί διακεκομμένους παλμούς (ενεργείας) κύματος της περιοχής 

των ραδιοσυχνοτήτων (ραδιοκυμάτων). Το σήμα ανιχνεύεται μόνον κατά τις περιόδους 

παύσης των παλμών. Οι μέθοδοι παλμού (παλμικές μέθοδοι) δίδουν ακριβέστερα τους 

χρόνους χαλαρώσεως του εξεταζομένου συστήματος των πυρηνικών αυτοστροφορμών 

και με μεγαλύτερη αξιοπιστία από οιανδήποτε άλλη μέθοδο. Το εξεταζόμενο σύστημα με 

τους τετραπολικούς πυρήνες δύναται να παρασταθεί κατ' αναλογία προς την περίπτωση 

του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού με το άνυσμα της μαγνήτισης Μ αρχικά να έχει

ευθυγραμμισθεί προς την διεύθυνση της μεγίστης συνιστώσης qzz της βαθμίδας του
, \

ηλεκτρικού πεδίου εκ των ηλεκτρικών φορτίων του μορίου το οποίο περιέχει 

τετραπολικό πυρήνα.

Κατά αναλογία προς τον πυρηνικό μαγνητισμό, όταν επιδράσει ο παλμός 90°, η 

χρονικώς κυμαινομένη μαγνητική επαγωγή Βι της ακτινοβολίας ραδιοκυμάτων προς την 

κατεύθυνση u στο περιστρεφόμενο επίπεδο των αξόνων υ και υ επί του επιπέδου των 

αξόνων χ και y θα κάνει την μαγνήτιση να κλίνει προς τον άξονα -υ,όπως στον πυρηνικό 

μαγνητικό συντονισμό (Π.Μ.Σ.) Μετά το πέρας του παλμού αρχίζει η χαλάρωση 

αυτοστροφής δικτυωτού με χρόνο Τι και λόγω της ανομοιογένειας της βαθμίδας του 

ηλεκτρικού πεδίου, η οποία είναι η κυρία πηγή των επιδράσεων με χρόνο Τ£. Επομένως η 

μαγνήτιση στον άξονα -υ στο επίπεδο των αξόνων χ και y ελαττώνεται καθώς και το 

εξαρτώμενο από αυτήν ηλεκτρικό σήμα ως συνάρτηση του χρόνου. Η μεταβολή του 

σήματος αυτού στο πεδίο του χρόνου (συναρτήσει του χρόνου) αποτελεί την ελευθέρα 

ελάττωση της επαγωγής στον πυρηνικό ηλεκτρικό τετραπολικό συντονισμό, ο 

μετασχηματισμός Fourier της οποίας θα οδηγήσει στο φάσμα συχνοτήτων πυρηνικού 

ηλεκτρικού τετραπολικού συντονισμού.

Ο πυρηνικός τετραπολικός συντονισμός δίνει πληροφορίες διά τον χημικό δεσμό ,την 

μοριακή δομή , συμμετρία και κίνηση στην στερεά κατάσταση.Δίδει επίσηςτην 

δυνατότητα πειραματικού ελέγχου της ακριβείας των θεωρητικών υπολογισμών της 

σταθεράς τετραπολικής συζεύξεως.

/
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Σχήμα 9.6. Μ εταβολή της συχνότητας πυρηνικού τετραπολικού 

ενώσεις: (a) Μ-Cl. (β) C-CI.
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Σχήμα 9.7..Γραμμική εξάρτηση της συχνότητας πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού 

35CI από τον αριθμό των ατόμων CI και ομάδων CH$.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΕΣΜΠΑΟΥΕΡ (MOSSBAUER)

' Η φασματοσκοπία Moassbauar* (1929-. Ο Moessbauar μοιράσθηκε το βραβείο global 

φυσικής το 1961) εξετάζει την απορρόφηση ακτίνων γ (10"14m < λ < 0,1 nm) από πυρήνες 

κατά την επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου των επ’ αυτών καθώς και την εκπομπή 

ακτίνων γ. Διά να,απορροφηθεί ένα φωτόνιο ακτινοβολίας γ από ένα πυρήνα, πρέπει η 

ενέργειά (συχνότητά) του να ισούται με την ενέργεια (συχνότητα) συντονισμού, δηλαδή 

με την διαφορά ενεργείας (ενέργεια μετάβασης) μεταξύ των δύο πυρηνικών καταστάσεων 

διαφορετικού κβαντικού αριθμού αυτοστροφής I, μεταξύ των οποίων λαμβάνει χώρα 

μετάβαση . Η ενέργεια του εκπεμπομένου από πυρήνα φωτονίου ακτίνων γ ισούται με

Εγ = Εσ + Ε0 + Ε0 , (1)

όπου Εσ, Eq , Eq είναι η ενέργεια συντονισμού, Doppler και οπισθοδρόμησης του πυρήνα

(όπως στο όπλο - βλήμα), αντίστοιχα. Δηλαδή η ενέργεια του εκπεμπομένου φωτονίου 

μεταβάλλεται από την ενέργεια συντονισμού Εσ λόγω της οπισθοδρόμησης του πυρήνα

διά την διατήρηση της ορμής κατά την εκπομπή και λόγω της μεταβολής της συχνότητας 

(μήκους κύματος) του φωτονίου εξ αιτίας του φαινομένου Doppler.

Ας κάνουμε μία αριθμητική εφαρμογή χρησιμοποιώντας αντί για την ενέργεια ή για 

το μήκος κύματος την συχνότητα του φωτονίου.

α) Ας θεωρήσομε την πυρηνική αντίδραση

57Co(ti =270 ημέρες) -> 57Fe(l= | ) ( t i  =2x10‘7sec) -» 57Fe(l= h  + Ε γ , ®*· 1 
2 2

όπου

Εγ = hv = 14,4 kaV ή (2)

O Rudolf L  Moeesbauer (1929·) μοιράσθηκε μ ε  τον Robert L  Hofatadter (1915·) το βραβείο Nobel 
φυσικής το 1961 διά την ανακάλυψη της απορρόφησης συντονισμού των ακτίνων γ από πυρήνες άνευ 
]οπισΘοδρομήσεως των πυρήνων, ο R. L  Hofstadter εβραβεύθει δ ιά  την  ανακάλυψη της  
ηλεκτρομαγνητικής δομής των νουκλεονίων (πρωτονίων και νετρονίων) από την σκέδαση υψηλής 
ενέργειας ηλεκτρονίων.

ι
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ν = 3,5 χ 1018 Hz. (3)

Από την αρχή της απροσδιοριστίας (αβεβαιότητας) του Heisenberg (1901-76, έλαβε 

το βραβείο Nobel φυσικής το 1932) λαμβάνομε:

ΔΕ Δτ £ 4π ’

ΔΕ= (ιΔν £ 4πΔτ ’

(4)

(5)

ή θέτοντας Δτ « 2 χ 10'7s, λαμβάνομε διά την αβεβαιότητα στην συχνότητα: 

Δν = (4π χ 2 χ ΙΟ'7 s)-1 = 4 χ 105 Ηζ.

Ώστε η ποσοστιαία αβεβαιότητα στην συχνότητα είναι μόνο

ν 3.5χ1018 1

^  % = 1,1 χ 10'11 %

(6)

(7)

(8)

β) Θα εξετάσομε την επίδραση της οπισθοδρόμησης ενός πυρήνα. Από την θεωρία 

της σχετικότητας έχομε τις σχέσεις:

1
Ε = (p2c2 +  m2c4) 2 = pc = hv, ή

hv
P = —

(9)

(10)

(με m=0) διά την ορμή του εκπεμπομένου φωτονίου. Λόγω διατήρησης της ορμής στο 

σύστημα φωτονίου πυρήνα έχομε την σχέση

= mu, ή (11)
C

hv
me

( 12)

Q

διά την ταχύτητα οπισθοδρόμησης του 37Fe(l= g)· τιΜή του υ για ένα πυρήνα είναι 

υ = 6,626 χ 10-34 Js 3,5 x 101θΗζ/(2,998 x 108m s*1 57 x 10~3 kg/NA) = 81,7m s*1, όπου 

Na  είναι ο αριθμός Avogadro (ΝΑ = 6,022 χ 1023).
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Λόγω του φαινομένου Doppler η συχνότητα μεταβάλλεται κατά την απομάκρυνση 

(οπισθοδρόμηση) της πηγής από τον στόχο κατά

νυ _ θ .δ χ ΙΟ ^ ε^ χθυΓ η ε'1 
c = 2.998x10 W 1

9.5 χ 1011Ηζ. (13)

' ΔνΗ ποσοστιαία αβεβαιότητα —  είναι

Δν _ 9.5χ10,1 Ηζ _ ο 7 χ 10-7 a 
ν 3.5χ1018Ηζ " 2-7 10 ή

\

(14)

ψ  %  = 2,7 χ 10’5 % (15)

Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη η αβεβαιότητα λόγω οπισθοδρόμησης από την 

φυσική αβεβαιότητα.

γ) Θα εξετάσομε την οπισθοδρόμηση ενός πυρήνα εντός κρυστάλλου. Έστω m = 1 

χ 10-3 kg η μάζα του κρυστάλλου, οπότε λαμβάνομε υ = hv/(c χ 10"3 kg). 

Αντικαθιστώντας, όπως προηγουμένως, ευρίσκομε υ = 7,7 χ 10*21m s"1 και Δν = 7,7 χ 10" 

21 m s"1 3,5 χ 1018 Ηζ/2,998 χ 108m s"1 ή Δν = 9,0 χ 10"11Ηζ, δηλαδή κατ' αυτόν τον 

τρόπο η αβεβαιότητα από την οπισθοδρόμηση γίνεται μικρότερη και από την φυσική 

αβεβαιότητα.

Αυτή η ελαχιστοποίηση της επίδρασης της οπισθοδρόμησης αποτελεί το κύριο 

χαρακτηριστικό του φαινομένου Moessbauer, δηλαδή της απορρόφησης εκπεμπομένων 

φωτονίων ακτίνων γ με ελάχιστο πλάτος κατανομής ενεργείας, το οποίο είναι ίσο με το 

φυσικό. Τούτο επιτυγχάνεται με το να τεθεί η πηγή εκπομπής εντός στερεού.

Η ενέργεια μετάβασης εξαρτάται από το χημικό περιβάλλον του πυρήνα. Δηλαδή η 

διαφορετική κατανομή του φορτίου των ηλεκτρονίων περί τον πυρήνα μπορεί να 

προκαλεί διαφορετική μεταβολή στην ενέργεια πυρηνικής μετάβασης. Οπότε το σθένος 

και το είδος των χημικών δεσμών του ατόμου, εις το οποίο λαμβάνει χώρα πυρηνική 

μετάβαση, μεταβάλλει την ενέργεια μετάβασης από μόριο σε μόριο. Όθεν, δύνανται να 

ληφθούν πληροφορίες διά την μοριακή δομή από το φάσμα Moessbauer.

j Οι διαφορές στην συχνότητα απορρόφησης διά 57Fe και 119Sn σε διάφορες 

I χημικές ενώσεις φθάνουν και τα 100 ΜΗζ, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερες από την 

φυσική αβεβαιότητα. Διά να επιτευχθεί συντονισμός, δηλαδή σύμπτωση της συχνότητας
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μετάβασης με την εκπεμπομένη συχνότητα ακτίνων γ, κινείται η πηγή της ακτινοβολίας 

(π.χ. φύλλο 57Co) ως προς τον στόχο, οπότε λόγω του φαινομένου Doppler επέρχεται 

μεταβολή της εκπεμπομένης συχνότητας μέχρις επίτευξης συντονισμού.

δ) Συντονισμός με χρήση του φαινομένου Doppler: Διά μετακίνηση της πηγής με

υ = 2,5 χ 10'3m s '1 (16)

η μεταβολή της συχνότητας είναι

. νυ 3.5x1018Hzx2.5x10'3ms'1 , 
"  c “  2.998x108ms'1 Π

(17)

Δν = 29,2 χ 106 Ηζ. (18)

Εξ αιτίας του διαφορετικού χημικού περιβάλλοντος του τρισθενούς ιόντος (Fe111) 

το ιόν του σιδήρου συμπεριφέρεται ως ασθενούς και ισχυρού πεδίου Fe111 και απαιτούνται 

διαφορετικές συχνότητες ακτίνων γ δια τις μεταβάσεις του αντιστοίχου πυρήνα, όπως δείχνει και το 

παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 10.1. Φάσμα Moessbauer του FeFe(CN)$.
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Η φασματική γραμμή της μετάβασης, π.χ. 57Fe(l=3/2) -  57Fe(l=1/2), υφίσταται αφ' 

ενός μετατόπιση, λόγω διαφορετικής επίδρασης πυρήνα-ηλεκτρονίων στην διηγερμένη 

από ότι στην θεμελιώδη κατάσταση, και αφ'ετέρου διαχωρισμό. Ο διαχωρισμός οφείλεται 

σε κατανομή φορτίων στον πυρήνα, τα οποία δημιουργούν ηλεκτρική τετραπολική ροπή 

και προκαλούν τον ηλεκτρικό τετραπολικό διαχωρισμό και σε επίδραση εσωτερικού 

μαγ^ιτικού πεδίου, το οποίο προκαλεί διαχωρισμό ενεργειακής στάθμης ανάλογο ίου Μ|

(διαχωρισμός Zeeman). Λόγω της τετραπολικής επίδρασης αίρεται ο εφυλισμός 

πυρηνικών σταθμών και δημιουργούνται 1+1/2 υποστάθμες διά ημιακέραιο I και 21+1 διά I 

ακέραιο αριθμό.Γίαράδειγμα ημιακεραίου I αποτελεί ο πυρήνας 57Fe στο παρακάτω 

σχήμα το οποίο δείχνει διαχωρισμό σε δύο υποστάθμες της φασματικής γραμμής του 

57Fe στην ένωση Ρθ(00)5εις θερμοκρασ..: υγρού αζώτου.

ι ι*

η

1
Ί

± _ ι_

2

Σχήμα 10.2. Φάσμα Moessbauer του Fe(CO)s.
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ν Η φασματοσκοπία Moessbauer χρησιμοποιείται και δι' ανάλυση σε μελέτη 

διάβρωσής του Fa και σε μέλέτη της αιμογλοβίνης.
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ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΦΟΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ (ΦΦΗ, PES)

' Εις την φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίου εξετάζεται όχι φωτόνιο, ^αλλά 

ηλεκτρόνιο, το οποίο εκπέμπεται από σωμάτιο λόγω επίδρασης επ' αυτού ιονίζουσας 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας συχνότητας ν. Το φαινόμενο του φωτοϊονισμού 

σωματίου παρίσταται με την χημική εξίσωση

Γ +  hv -» Γ+ + e, εξ. 1
»

η δε εξίσωση της διατήρησης της ενεργείας κατά τον φωτοϊονισμό γράφεται

hv = Ε(Γ+) - Ε(Γ) +E(e), (1)

όπου Γ είναι το σωμάτιο, Γ+ είναι το θετικό ιόν μετά τον ιονισμό του Γ, θ είναι το 

φωτοηλεκτρόνιο και το Ε παριστάνει την αντίστοιχη ενέργεια του ιόντος Ε(Γ+) εις την 

ηλεκτροδονηπεριστροφική κατάσταση του σχηματισμού του, του σωματίου Ε(Γ) εις την 

αρχική του ηλεκτροδονηπεριστροφική κατάσταση και την κινητική ενέργεια του 

φωτοηλεκτρονίου E(e).

Η ενέργεια, hv, των ιονιζόντων φωτονίων εξαρτάται από την χρησιμοποιουμένη 

ακτινοβολία και είναι καθορισμένη. Π.χ., στην ΦΦΗ με υπεριώδη (UV) ακτινοβολία (UPS, 

ultraviolet photoelecton spectroscopy) συνήθως χρησιμοποιείται η ακτινοβολία ηλίου He(l) 

(58,4 nm ή 21,22 eV). Οπότε μέτρηση της κινητικής ενεργείας του φωτοηλεκτρονίου Ε(θ) 

επιτρέπει τον προσδιορισμό του δυναμικού ιονισμού, δηλαδή της διαφοράς ενεργείας 

μεταξύ της θεμελιώδους κατάστασης του σωματίου και της θεμελιώδους κατάστασης 

του ιόντος, και άλλες ενέργειες ιονισμού διαφόρων καταστάσεων.

Στην ΦΦΗ με ακτίνες Roentgen (5 χ 10"8m > λρ > 10‘ 10m) τα φωτόνια 

απομακρύνουν ηλεκτρόνια εσωτερικού φλοιού εκτός από ηλεκτρόνια εξωτερικού 

φλοιού. Επειδή δε η ενέργεια των ηλεκτρονίων του η=1 φλοιού εξαρτάται από τον 

ατομικό αριθμό, χρησιμοποιείται η ΦΦΗ με ακτίνες Roentgen για ποιοτική και ποσοτική 

ανάλυση των χημικών στοιχείων και αποκαλείται ESCA (electron spectroscopy for chemical 

analysis, φασματοσκοπία ηλεκτρονίου διά χημική ανάλυση) ή XPS (x-ray photoelectron 

spectroscopy, φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίου ακτίνων X). Ο Kai Μ. Siegbahn (1918-)
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μοιράσθηκε το βραβείο Nobel φυσικής το 1981 διά την ανάπτυξη (από το 1958) της 

ESCA. Και εδώ η ενέργεια ιονισμού εξαρτάται από το χημικό περιβάλλον, την κατανομή 

του φορτίου των ηλεκτρονίων, οπότε έχουμε "χημική μεταβολή", η οποία μπορεί να 

δώσει πληροφορίες διά την δομή, όπως στην περίπτωση του ΠΜΣ.

Σε σύγχρονα όργανα χρησιμοποιούνται μονοχρωματικές ακτίνες Roentgen Α£ Κα 

διά την διέγερση επιφανειακών ατόμων (μέχρι βάθους 50%). Ο αριθμός και η κινητική 

ενέργεια των εκπεμπομένων φωτοηλεκτρονίων από το εξεταζόμενο δείγμα παρέχουν 

πληροφορίες διά την στοιχειακή σύσταση και τον χημικό δεσμό του υλικού. Η 

χρησιμοποιουμένη ακτινοβολία επιτρέπει την μη καταστρεπτική ανάλυση πολυμερών και 

λεπτών οργανικών επιστρωμάτων (μοριακών μονοστοιβάδων). Μειονεκτήματα της ESCA 

είναι η περιορισμένη δυνατότητά της να παρέχει πληροφορίες διά την μοριακή δομή.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει το φάσμα φωτοηλεκτρονίου εσωτερικού φλοιού του 

άνθρακα ( C 1s), του οξυγόνου ( 01s) και του αζώτου ( N1s) σε διάφορες χημικές 

ενώσεις. Π.χ. το φάσμα φωτοηλεκτρονίου ESCA του αιθυλικού εστέρα του 

τριφθοροξικού οξέος, CF3-C0(0) - CH2 - CH3| δείχνει τέσσερες κορυφές (στην περιοχή

κινητικής ενέργειας φωτοηλεκτρονίου από 1189 eV έως 1201 eV). Οι κορυφές αυτές 

ανήκουν στα ηλεκτρόνια 1s των τεσσάρων μη ισοδυνάμων ατόμων άνθρακα στο μόριο 

του εν λόγω εστέρα και αντιστοιχούν σε ενέργειες προσδέσεως (δηλαδή σε ενέργειες 

απαιτούμενες διά την αφαίρεση των αντιστοίχων ηλεκτρονίων - όθεν διά τον ιονισμό του 

άνθρακα - από την κατάσταση 1s του ατόμου άνθρακα) =289eV έως 298eV.

Η ενέργεια προσδέσεως διά τα ηλεκτρόνια 1s του ατόμου άνθρακα αυξάνει 
βαθμηδόν από το τρις υδρογονωμένο άτομο άνθρακα( -CH3) προς το τρις φθοριωμένο (- 

CF3) άτομο άνθρακα στο μόριο του εστέρα, όπως αναμένεται, λόγω της μεγαλυτέρας 

ηλεκτροαρνητικότητας του ατόμου του στοιχείου φθορίου, δηλαδή της μεγαλυτέρας 

ικανότητάς του να ελκύει τα ηλεκτρόνια εις ένα χημικό δεσμό, η οποία έχει την τιμή 

3,98 εις την κλίμακα ηλεκτροαρνητικότητας του Pauling, ( 1 9 0 1 Έλαβε το βραβείο Nobel 

Χημείας του 1954 διά τις εργασίες του επί του χημικού δεσμού και την ερμηνεία της 

δομής πολύπλοκων χημικών ενώσεων, ως οι πρωτεΐνες. Έλαβε και το βραβείο Nobel 

Ειρήνης του 1963 διά τις ενέργειές του υπέρ της συνθήκης απαγόρευσης των δοκιμών 

πυρηνικών εκρήξεων) από εκείνη του ατόμου του στοιχείου άνθρακα (2,55 εις την 

κλίμακα του Pauling), έναντι εκείνης του ατόμου του στοιχείου υδρογόνου (2,20 εις την 

κλίμακα του Pauling) και του ατόμου του στοιχείου οξυγόνου (3,44 εις την κλίμακα του 

Pauling).
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Μετά την κλίμακα ηλεκτροαρνητικότητας του Linus C. Pauling ο Robert S. Mulliken 

(1896-1987. Έλαβε το βραβείο Nobel Χημείας το 1966 διά την έρευνά του επί του 

χημικού δεσμού και της ηλεκτρονικής δομής των μορίων με την μέθοδο των μοριακών 

τροχιακών) πρότεινε το 1934 την ιδική του κλίμακα, κατά την οποία η 

ηλεκτροαρνητικότητα χ ενός ατόμου Α δίδεται από την σχέση:
ι

X
α(ΕΙ+ΗΣ)

2

όπου ΕΙ, ΗΣ και α είναι η ενέργεια ιονισμού του ατόμου A ->A++e, η ηλεκτρονική του 

συγγένεια, Α" A + e και η τιμή (3,15 eV)'1, αντίστοιχα.

Λαμβάνονται παραπλήσιες τιμές (π.χ. xF = 3,91, χΟ = 3,14, χΝ = 2,33, xC = 2,63) 

με τις τιμές της κλίμακας του Pauling, οι οποίες προκύπτουν από τις εξισώσεις διά τα 

άτομα Α και Β;

χΑ-χΒ = φ 2 ,  !< (3)

1
Δ = D(A-B) - [D(A-A) D(B-B)]2, (4)

όπου το D παριστάνει την ενέργεια διάσπασης του απλού δεσμού του διατομικού 

μορίου και β=1βν=96,5Ι<ϋ/ηιοΙ. Η τιμή της ηλεκτροαρνητικότητας του φθορίου xF 

καθορίστηκε σε 3,98. Υπάρχουν και σχέσεις δια τον ιονικό χαρακτήρα IX ενός χημικού 

δεσμού, όπως η εξής:

ΙΧ%=16|χΑ-χΒ| +3,5(χΑ-χΒ)2. (5)

*
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Σχήμα 11.1 Φάσμα C 1s, N1s, 0^s σ ε χημ ικές ενώ σεις των.

Αοιθυητική εωαουονή:

Κατά τον φωτοϊονισμό του μοριακού υδρογόνου από την θεμελιώδη 

ηλεκτροδονητική του κατάσταση με ακτινοβολία ηλίου He(l) 58,4 nm (21,22 eV) 

ανιχνεύονται καταλλήλως φωτοηλεκτρόνια, τα ενεργητικότερα των οποίων έχουν 

κινητική ενέργεια ίση με 5,77 eV. Ποια είναι η ενέργεια ιονισμού του μορίου Η2;
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Λύση:

Επειδή τα μεγαλυτέρας ενεργείας φωτοηλεκτρόνια αντιστοιχούν στον σχηματισμό

ιόντων μοριακού υδρογόνου εις την θεμελιώδη ηλεκτροδονητική των κατάσταση, η

χημική εξίσωση του φωτοίονισμού του υδρογόνου εις την περίπτωση αυτή είναι:

■ ' , \
Η2(n=1, υ=0) + hv H£(n=1,u=0) + θ. εξ. 2

Επομένως η "αδιαβατική" ενέργεια ιονισμού, ήτοι διά την μετάβαση υ'=0 <- υ"=0, ισούται

Ε(Η£) - Ε(Η2) = 21,22 - 5,77 = 15,45 eV. (6)

Η αναμενομένη κατά την αρχή των Franck-Condon πιθανοτέρα μετάβαση δεν είναι η 

"αδιαβατική” μετάβαση, δηλ. η υ'=0 <- υΗ=0 λόγω της μεγαλυτέρας διαπυρηνικής 

απόστασης του ελαχίστου της δυναμικής ενέργειας του Η£ από εκείνη του Η2. Η κορυφή

της ισχυρότερης ταινίας του φάσματος διά την μετάβαση υ'=0 <-υ"=0 αντιστοιχεί σε 

κινητική ενέργεια φωτοηλεκτρονίων Ιση με 5,24 eV, επομένως η αντίστοιχη 

"κατακόρυφη" ενέργεια ιονισμού ισούται με 21,22 - 5,24 = 15,98 eV .

Το κατωτέρω σχήμα δεικνύει το φάσμα φωτοηλεκτρονίου του ατόμου και του μορίου

Σχήμα 11.2 Φάσμα φωτοηλεκτρονίου ατόμων και μορίου: Η, Η2, Ηθ.
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’Αλλη τεχνική, η οποία περιλαμβάνει ιονισμό σωματίου με εκπομπή ηλεκτρονίου 

και προσδιορισμό της κινητικής ενέργειας του εκπεμπομένου ηλεκτρονίου είναι η 

φασματοσκοπία ιονισμού (Penning) Πέννινκ. Εις την φασματοσκοπία ιονισμού Penning 

άτομα με επαρκή ενέργεια διά πρόκληση ιονισμού, όπως άτομα στις μετασταθείς 

καταστάσεις 2 3S και 2 1S, προσκρούουν επί μορίων στην αέριο φάση και τα ιονίζουν.

Όταν κατά την σύγκρουση του μετασταθούς ατόμου με το μόριο μεταβιβάζεται 

επαρκής ενέργεια δι* ιονισμό του μορίου, ένα ηλεκτρόνιο από εξωτερικό υποφλοιό του 

μορίου μεταβαίνει εις τον εσωτερικό υποφλοιό του ατόμου, οπότε το μεν μόριο γίνεται 

θετικώς φορτισμένο ιόν (κατιόν), το δε άτομο μεταπίπτει εις την θεμελιώδη του 

κατάσταση, ενώ εκπέμπεται ένα ηλεκτρόνιο από το άτομο. Κατόπιν μετράται η κινητική 

ενέργεια και ο αριθμός των εκπεμπομένων ηλεκτρονίων με κατάλληλο ηθμό (φίλτρο) 

ενεργείας και ανιχνευτή σωματιδίων με πολλαπλασιαστή δευτερογενών ηλεκτρονίων.

Η κατανομή του αριθμού των εκπεμπομένων ηλεκτρονίων συναρτήσει της κινητικής 

ενέργειάς των, αποτελεί το φάσμα ηλεκτρονίου ιονισμού Penning. Έτσι λαμβάνονται 

πληροφορίες παρόμοιες με εκείνες, οι οποίες λαμβάνονται εις την περίπτωση της 

φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίου, αλλά κυρίως δι*.εξωτερικούς υποφλοιούς του 

μορίου λόγω της επικάλυψής των με τον εσωτερικό υποφλοιό του ατόμου.

Ένα ηλεκτρόνιο έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταβεί από μοριακό 

υποφλοιό του συγκρουομένου μορίου σε ασυμπλήρωτο υποφλοιό του μετασταθούς 

ατόμου, όταν κατά την προσέγγιση των δύο σωματίων η απόσταση μεταξύ των ισούται 

με το άθροισμα των ακτινών van der Waals των σωματίων. Οι ακτίνες van der Waals 

ισούνται με τις αποστάσεις μεταξύ ομοειδών σωματίων εις την στερεά κατάσταση. Οι 

ακτίνες van der Waals των ατόμων του μορίου καθορίζουν τα όρια της μοριακής 

επιφάνειας. Οι εκτός αυτής της μοριακής επιφάνειας μοριακοί υποφλοιοί έχουν μεγάλη 

σημασία όχι μόνον δια τον μηχανισμό της φασματοσκοπίας ιονισμού Penning, αλλά και 

διά τον μηχανισμό άλλων χημικών αντιδράσεων. Ο μοριακός υποφλοιός χαρακτηρίζεται 

από το μοριακό τροχιακό του, το οποίο είναι η μαθηματική συνάρτηση, η οποία 

καθορίζει την πιθανότητα εντοπισμού ενός ηλεκτρονίου στον χώρο σύμφωνα με την 

κβαντομηχανική.

Οι μεγαλύτερες κορυφές στο φάσμα ιονισμού Penning αντιστοιχούν στα μοριακά 

τροχιακά, τα οποία εκτείνονται περισσότερο πέραν της μοριακής επιφάνειας. Έτσι είναι
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δυνατή η εξέταση της κατανομής του ηλεκτρονικού νέφους στον χώρο δι' αυτά τα 

μοριακά τροχιακά.

Άλλες τεχνικές φασματοσκοπίας ηλεκτρονίου είναι η φασματοσκοπία απωλείας 

ενεργείας ηλεκτρονίου με πρόσκρουση (ΦΑΕΗΠ, EELS, electron impact energy loss 

spectroscopy) και η φασματοσκοπία ηλεκτρονίου Auger - Ωζέ - (Auger electron spectroscopy,
' i \

AES).

Εις την ΦΑΕΗΠ ηλεκτρόνια από πηγή εκπομπής ηλεκτρονίων προσκρούουν επί 

ατόμων ή μορίων σε αέριο ή στερεό δείγμα. Η μετρουμένη απώλεια κινητικής ενεργείας 

των ηλεκτρονίων είναι χαρακτηριστική διά τα άτομα ή μόρια του δείγματος.

Η ΦΑΕΗΠ έχει χρησιμοποιηθεί δια την διάκριση μεταξύ επιτρεπομένων 

ηλεκτρονικών μεταβάσεων (μεταπτώσεων) (π.χ. ηλεκτρικού διπόλου), απαγορευομένων 

ηλεκτρονικών μεταβάσεων λόγω μεταβολής της αυτοστροφορμής και απαγορευομένων 

μεταβάσεων εκ της μοριακής συμμετρίας. Η διάκριση μεταξύ των επιτρεπομένων και 

απαγορευομένων ηλεκτρονικών μεταβάσεων στηρίζεται στο ότι σε υψηλή κινητική 

ενέργεια (« 200 - 1000 eV) των προσπιπτόντων ηλεκτρονίων ευνοούνται οι 

επιτρεπόμενες ηλεκτρονικές μεταβάσεις των, ενώ σε χαμηλότερη (< « 200 eV) κινητική 

ενέργεια των οι επιτρεπόμενες ηλεκτρονικές μεταβάσεις των γίνονται ολιγότερο πιθανές, 

οπότε οι απαγορευόμενες ηλεκτρονικές μεταβάσεις μπορούν να ανιχνευθούν 

ευκολώτερα. Επίσης η γωνία σκέδασης των προσπιπτόντων ηλεκτρονίων από τα μόρια (ή 

άτομα) επηρεάζει την σχετική ροπή (και την πιθανότητα) μετάβασης των επιτρεπομένων 

ηλεκτρονικών μεταβάσεων και των απηγορευμένων ηλεκτρονικών μεταβάσεων αφ' ενός εκ 

της μεταβολής της αυτοστροφορμής και αφ' ετέρου εκ της συμμετρίας. Επομένως με την 

επιλογή αφ' ενός καταλλήλων αρχικών κινητικών ενεργειών των προσπιπτόντων 

ηλεκτρονίων και αφ' ετέρου καταλλήλων γωνιών σκέδασης δια τον προσδιορισμό της 

απωλείας ενεργείας των ηλεκτρονίων είναι δυνατόν κατ' αρχήν να γίνει διάκριση μεταξύ 

των διαφόρων μορφών ηλεκτρονιακών μεταβάσεων.

Εις την φασματοσκοπία ηλεκτρονίου Auger (ονομασθείσα προς τιμήν του γάλλου 

φυσικού Auger, ο οποίος ανεκάλυψε το φαινόμενο) φωτόνια ή ηλεκτρόνια μεγάλης 

ενεργείας εκδιώκουν ηλεκτρόνιο εσωτερικού φλοιού ατόμου, π.χ. ενός στερεού. Οπότε 

άλλο ηλεκτρόνιο εξωτερικού (υπο)φλοιού, ήτοι μεγαλυτέρας ενεργείας, ενδέχεται να 

καταλάβει την κατάσταση του εκδιωχθέντος ηλεκτρονίου χαμηλοτέρας ενεργείας με 

αποτέλεσμα την εκδίωξη και δευτέρου ηλεκτρονίου υψηλοτέρας ενεργείας, του
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ηλέκτρονίου Auger. *  τπν £\πομπή φωτονίου (φθορισμός) ακτινοβολίας Roentgen. Η 

ενέργεια του ηλεκτοονκχ A^ger είναι χαρακτηριστική διά τα σωμάτια του δείγματος. 

Έτσι καί οι δύο αυτές οι τε \\ικ ές  χρησιμοποιούνται διά την ανάλυση, π.χ. της σύστασης 

επιστρωμάτων επιφανειών στερεών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΡΑΜΑΝ (RAMAN)

' Το φαινόμενο Ράμαν ανεκαλύφθη (1928) από τον ινδό Chandrasekhara N^enkata 

Raman (1888-1970) και τον συνεργάτη του Κ. S. Krishnan κατά την μελέτη του φάσματος 

ακτινοβολίας από πειράματα σκέδασης φωτός σε υγρά και αέρια. Ο Raman, ο οποίος 

είχε υποστεί όλη την εκπαίδευσή του εις την Ινδία, έλαβε δι' αυτό το φαινόμενο το 

βραβείο Nobel φυσικής το 1930. Το φαινόμενο Ράμαν συνίσταται στην σκέδαση 

ακτινοβολίας από το σκεδάζον μέσο με μεγαλύτερα, αλλά και μικρότερα, μήκη κύματος 

από το μήκος κύματος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, η οποία σκεδάζεται. 

Αποδίδεται δε σε μη ελαστική σκέδαση φωτονίων από μόρια με μεταβλητή 

πολωσιμότητα. Είχε προβλεφθεί από τον A.Smekal (1923). Το φαινόμενο ανεκαλύφθη 

ανεξάρτητα και από τους Rocard (1928) και Cabannes (1928) στην Γαλλία και τους 

Landsberg και Mandelstam (1928) στην Σοβιετική Ένωση. Η εισαγωγή των λέιζερ (He-Ne, 

Ar, Kr και άλλων) ως πηγών φωτός διηύρυνε την περιοχή χρήσης του φαινομένου Raman 

μετά το 1960.

Διά την εμφάνιση του περιστροφικού ή του περιστροφικού-δονητικού φάσματος 

ενός μορίου απαιτείται η ύπαρξη μόνιμης μοριακής ηλεκτρικής διπολικής ροπής. Διά να 

εμφανισθεί το δονητικό φάσμα απαιτείται παλλομένη ηλεκτρική διπολική ροπή. Οπότε 

όλα τα ομοιοπυρηνικά διατομικά μόρια (Η2, 0 2, Ν2,12 και άλλα) δεν απορροφούν εις το

υπέρυθρο, εφ' όσον δεν έχουν μόνιμη ή παλλόμενη ηλεκτρική διπολική ροπή, διά να 

εμφανίσουν περιστροφικό ή δονητικό φάσμα. Το φαινόμενο Raman όμως εμφανίζεται και 

εις αυτά τα μόρια δίδοντας έτσι συμπληρωματικές πληροφορίες.

Το φωτόνιο σκεδάζεται χωρίς αλλαγή συχνότητας κατά τον ελαστικό σκεδασμό 

φωτονίου με μόριο. Αυτός ο σκεδασμός ονομάζεται Rayleigh, οπότε Ir ^A ' 4 και η

σκεδαζομένη ακτινοβολία διευθύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η σκέδαση αυτή 

αποδίδεται στην επαγωγή ταλαντώσεων των ηλεκτρονίων από το ηλεκτρικό πεδίο της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας της ιδίας συχνότητας. Στην μη ελαστική σκέδαση το μόριο 

στην θεμελιώδη ηλεκτρονική του κατάσταση λαμβάνει ενέργεια ίινδ διεγειρόμενο έτσι 

περιστροφικά δονητικό από το προσπίπτον φωτόνιο ενέργειας hVQ, οπότε σκεδάζεται 

φωτόνιο με ενέργεια ΐΊ(νο-νδ), το οποίο δίδει γραμμή Stokes στο φάσμα. Ένα μόριο 

στην πρώτη διηγερμένη δονητική κατάσταση του δίδει ενέργεια στο προσπίπτον



ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII 370

φωτόνιο hv5, οπότε σκεδάζεται φωτόνιο με ενέργεια ίι(ν0+νδ), το οποίο δίδει γραμμή 

μεγαλυτέρας συχνότητας, η οποία ονομάζεται αντι-Stokes.

Λόγω της ισορροπίας, ως εξάγεται από τον νόμο κατανομής Boltzmann, 

περισσότερα μόρια ευρίσκονται στην θεμελιώδη δονητική κατάσταση από ό,τι στην 

πρώτη διηγερμένη δονητική κατάσταση. Επομένως αναμένεται να είναι μεγαλυτέρας 

έντασης οι γραμμές Stokes από τις αντι-Stokes, όπερ και παρατηρείται. Μόνο περίπου 10" 

3 της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σκεδάζεται ελαστικά (γραμμή Rayleigh) και περίπου 

10"6 σκεδάζεται μη ελαστικά (σκέδαση Raman).

Η κλασική ερμηνεία του φαινομένου έχει ως εξής: Η επαγομένη ηλεκτρική 

διπολική ροπή ρ από το ηλεκτρικό πεδίο έντασης Ε και συχνότητας ν ισούται με

ρ = α£= a£osin2nvt, (1)

όπου α είναι η πολωσιμότητα για ισότροπο μέσο (ειδάλλως για ανισότροπο μέσο η 

πολωσιμότητα είναι τανυστής). Αν δόνηση με συχνότητα νδ μεταβάλλει την

πολωσιμότητα αρμονικά

a = α0 +  βεΐη2πνδξ  '  (2)

τότε

μ = (oq +  β8ίη2πνδί)Εο8ίη2πνΙ

= aoEosin2nvt +  0,5β£ο[οοε2π(ν-νδ)1 - cos2n(v+v6)t). (3)

Δηλαδή αυτή η σχέση δείχνει ότι το παλλόμενο ηλεκτρικό δίπολο προκαλεί εκπομπή 

ακτινοβολίας (σκέδαση Rayleigh) της ίδιας συχνότητας ν με την του προσπίπτοντος 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος, ενώ η παλλομένη πολωσιμότητα προκαλεί εκπομπή 

ακτινοβολίας με συχνότητα ν-νδ και ν+νδ (σκέδαση Raman, Stokes και αντι-Stokes).

Η μεταβολή της πολωσιμότητας, όπως ανεφέρθη, απαιτείται διά την εμφάνιση του 

φάσματος Raman. Εάν η κλίση της πολωσιμότητας στο κατωτέρω σχήμα είναι μεγάλη, 

κάτι που συμβαίνει σε συμμετρικές δονήσεις, τότε εμφανίζονται έντονες φασματικές 

γραμμές Raman. Διά μικρή κλίση της πολωσιμότητας, η οποία αντιστοιχεί εις μη 

συμμετρικές δονήσεις, οι φασματικές γραμμές Raman είναι ασθενείς ή δεν 

παρατηρούνται καθόλου.
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Σχήμο 12.1, Μεταβολή της ηλεκτρ ικής διπολικής ροπής και της  πολίύοιμότητας  

! διατομικού μορίου με την διαπυρηνική απόσταση.
ί
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Διά μηδενική κλίση δεν επιτρέπεται η εμφάνιση του φάσματος Raman, διότι, ως 

ανεφέρθη, παραβιάζεται ο κανόνας επιλογής της κλασικής ερμηνείας του φαινομένου. 
Π.χ. διά το 0Ο2 ο κανονικός τρόπος της συμμετρικής (δόνησης) τάσεως με συχνότητα vt

είναι ενεργός στο φάσμα Raman και ανενεργός στο υπέρυθρο φάσμα, ενώ της ασυμμέτρου 

τάσεως με συχνότητα ν3 (και της κάμψεως με συχνότητα ν2) είναι ανενεργός στο Raman

και ενεργός στο υπέρυθρο σύμφωνα και με τον κανόνα αμοιβαίου αποκλεισμού 

κανονικών τρόπων δονήσεως στο υπέρυθρο φάσμα και στο φάσμα Raman, ο οποίος 

ανεφέρθη στο κεφάλαιο περί δονήσεων.

Η κβαντομηχανική ερμηνεία εδόθη ήδη ανωτέρω. Συνοψίζοντας, αν το μόριο είναι 
στην κατάσταση και προσπέσει επ' αυτού φωτόνιο με ενέργεια hv, τότε, αν το μόριο 

βρεθεί τελικά στην ιδία ενεργειακή κατάσταση Ε^, θα σκεδασθεί φωτόνιο με ενέργεια hv,

οπότε θα έχομε ελαστική σκέδαση, τη σκέδαση Rayleigh. Αν όμως το μόριο βρεθεί τελικά 

στην ενεργειακή κατάσταση Ε2 με Ε2>Ει ή Ε2<Ε·|, τότε εκπέμπεται φωτόνιο με ενέργεια 

h(v+Av), όπου

και η σκέδαση είναι μη ελαστική, οπότε λαμβάνεται το φάσμα Raman υπό τον όρο η 

ενέργεια hv να είναι μεγαλύτερη των δονητικών κβάντων ενέργειας και μικρότερη (η 

σχεδόν ίση, όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω) της ενεργείας μετάβασης στην πρώτη 

διηγερμένη ηλεκτρονική στάθμη.

Οι κανόνες επιλογής δι1 ευθύγραμμα μόρια ε ίν α ι:

Δϋ = 0, ±2  (περιστροφή) (5)

με την μετάβαση διά Δυ = 1 ως την ισχυροτέρα δονητική μετάβαση, διότι ελάχιστος 

πληθυσμός ευρίσκεται στις διηγερμένες δονητικές καταστάσεις. Η περίπτωση Δϋ=0 διά 

καθαρά περιστροφική μετάβαση αντιστοιχεί σε ελαστική σκέδαση. Μία ερμηνεία του 

κανόνα Δϋ=0, ± 2  είναι ότι η σκέδαση Raman περιλαμβάνει δύο φωτόνια, το ένα 

προσπίπτων και το άλλο σκεδαζόμενο. Ό θεν η στροφορμή των δύο φωτονίων 

μηδενίζεται ή αυξάνεται κατά δύο μονάδες (2 h). Όταν το μόριο αποκτά ενέργεια ΔΕ, το

(4)

και

Δυ = ±1, ±2 , ±3,. . (δόνηση) (6)
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φωτόνιο σκεδάζεται με ολιγότερη ενέργεια της αρχικής hv κατά ΔΕ και εμφανίζεται η 

γραμμή Stokes με συχνότητα

Η ενέργεια Εηχ εις το σχήμα της επομένης σελίδος αντιστοιχεί στην ενέργεια της 

πρώτης διηγερμένης ηλεκτρονικής κατάστασης του μορίου. Το σχήμα αυτό εκθέτει 

παραστατικά τον κβαντομηχανικό μηχανισμό της ελαστικής σκέδασης φωτονίων και της 

ανελαστικής σκέδασης Raman, η οποία λόγω της ανελαστικότητας της σκέδασης 

προκαλεί την σκέδαση φωτονίων με συχνότητα μικροτέρα της συχνότητας των 

προσπιπτόντων φωτονίων με αποτέλεσμα τον σχηματισμό των γραμμών Stokes, καθώς

και την σκέδαση φωτονίων με συχνότητα μεγαλυτέρα της συχνότητας των 

προσπιπτόντων φωτονίων με αποτέλεσμα τον σχηματισμό των γραμμών αντι-Stokes στο 

προκύπτον φάσμα Raman. !

Εις την περίπτωση περιστροφικού μόνον φάσματος Raman ευθυγράμμου μορίου, 

έχουμε

Δυ = υ - υ = 0 και AJ = 0, ±2.

Η διαφορά ενεργείας για ΔJ = 2 είναι

Αντίστροφα, όταν το μόριο χάνει ενέργεια ΔΕ, τότε το φωτόνιο εμφανίζεται εμφανίζεται

με συχνότητα

< >

■ ^

ΔΕ = Ej +2 * Ej= Bh[J+2) (J+3) - J(J+1)] = Bh(4J+6), 

v" = ^  = 2B(2J+3), (10)

(9)'

βπΦ (11)

όπου
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J '

υ=1

h A

υ=0

Rayleigh

τ
V-Vu.j

V
V+VUJ

hv«.j

R am an

Σχήμα 1 Z Z  Κβαντομηχανική παράσταση ελαστικής σκέδασης (σκέδαση Rayleigh) και 

σκέδασης Raman. Δεξιά φαίνονται μεταβάσεις από τις οποίες προκύπτουν 

γραμμές Stokes (v-v’y j )  και ανπ-Stokes (v+Vv j )  εις  το φάσμα Raman (π.χ. 

ευθυγράμμου) μορίου.
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Η συχνότητα ν' εκάστης φασματικής γραμμής στο φάσμα της σκεδαζομένης 

ακτινοβολίας δίδεται από τον τύπο

v'=v±2B(2J+3), (12)

όπου ν είναι η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και η τιμή του J=0, 1, 2̂  . . . 

αντιστοιχεί στην χαμηλότερη στάθμη της μετάβασης.

Επειδή κατά την καθαρά περιστροφική μετάβαση Raman του μορίου με Δϋ=-2 το 

μόριο αποδιεγείρεται περιστροφικά κατά την σκέδαση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, 

το σκεδαζόμενο φωτόνιο αποκτά την αποδοθείσα ενέργεια από το αποδιεγερθέν 

περιστροφικά μόριο και έτσι εμφανίζεται φασματική γραμμή μεγαλύτερης συχνότητας 

από την αρχική, ήτοι γραμμή αντι-Stokes. Οι γραμμές αυτές με Δϋ=-2 σχηματίζουν τον 

καθαρά περιστροφικό κλάδο Ο, ο οποίος εμφανίζεται εις αυτήν την περίπτωση του 

φάσματος περιστροφής μόνο Raman εις την περιοχή των γραμμών με την μεγαλύτερη 

συχνότητα από εκείνη της αρχής του κλάδου, η οποία εδώ συμβαίνει νά συμπίπτει με 

την συχνότητα της γραμμής Rayleigh. Επομένως ο κλάδος εις αυτήν την περίπτωση 

ευρίσκεται στην περιοχή των γραμμών αντι-Stokes. Αντιθέτως διά την καθαρά 

περιστροφική μετάβαση Raman του μορίου με Δϋ=+2 το μόριο αποσπά ενέργεια από το 

σκεδαζόμενο φωτόνιο και διεγείρεται περιστροφικά, ενώ το φωτόνιο αποκτά συχνότητα 

μικρότερη της αρχικής μετά την σκέδαση λόγω της μεταφοράς ενεργείας στο μόριο. 

Ετσι εμφανίζεται γραμμή Stokes. Οι γραμμές αυτές με Δϋ=+2 σχηματίζουν τον καθαρά 

περιστροφικό κλάδο S, ο οποίος εις αυτήν την περίπτωση του καθαρά περιστροφικού 

φάσματος Raman ευρίσκεται εις την περιοχή των μικροτέρων συχνοτήτων από την 

συχνότητα της αρχής του κλάδου, της γραμμής Rayleigh, όπως ανεφέρθη. Επομένως ο 

κλάδος S εις αυτήν την περίπτωση ευρίσκεται εις την περιοχή των γραμμών Stokes.

Συνοψίζοντας, διά

Δϋ=-2 με J = 0, 1, 2, 3, 4, 5

εμφανίζονται οι γραμμές αντι-Stokes (ο καθαρά περιστροφικός κλάδος Ο) με

ν' = 6Β, 10Β, 14Β, 18Β, 22Β, 26Β. ,Γ,

I Δηλαδή η πρώτη γραμμή απέχει 6Β από την γραμμή Rayleigh και εκάστη των 

επομένων απομακρύνεται κατά 4Β από την προηγουμένη της. Διά Δϋ = +2 εμφανίζονται
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οι γραμμές Stokes (ο καθαρά περιστροφικός κλάδος S), οι οποίες απέχουν μεταξύ των 

κατά 4 Β, όπως και οι γραμμές αντι-Stokes. Λαμβάνεται έτσι το φάσμα:

Δϋ = +2 = -2

περιστροφικός περιστροφικός

κλάδος S κλάδος Ο

' 18Β 14Β 10Β 6Β V 6Β 10Β 14Β 18Β

4Β 4Β 4Β 6Β 6Β 4Β 4Β 4Β

_____ I___I___I___I____ I ____I___I___I__ I____ > ν,

γραμμές: Stokes Rayleigh ανη-Stokes 

Σχήμα 12.3. Περιστροφικό φάσμα Raman.

Εάν θεωρηθεί και η επίδραση της φυγοκεντρικής δύναμης, η οποία τείνει να 

αυξήσει την διαπυρηνική απόσταση, τότε η έκφραση της συχνότητας διά καθαρά 

περιστροφική μετάβαση Raman δι* ευθύγραμμο μόριο, το οποίο περιστρέφεται ως μη 

άκαμπτος περιστροφέας, τροποποιείται ως ακολούθως

v,=v±I(2B-3D)(2J+3)-4D(2J+3)2l (13)

Η διαφορά ενεργείας μεταξύ διαδοχικών περιστροφικών ενεργειακών σταθμών δεν 

είναι πλέον σταθερή, αλλά ελαττώνεται ολίγο αυξανομένου του J.

Διά μη ευθύγραμμο πολυατομικό μόριο το οποίο αποτελεί συμμετρικό στρόβο 

(δηλ. έχει δύο διάφορες ροπές αδρανείας), οι κανόνες επιλογής διά την μεταβολή των 

περιστροφικών κβαντικών αριθμών διά την εμφάνιση καθαρά περιστροφικού φάσματος 

Raman είναι.

Δϋ=0, ±1, ±2 <14)

και

ΔΚ=0 (15)
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Επομένως διά μόριο δρων ως συμμετρικός στρόβος οι συχνότητες των καθαρά 

περιστροφικών φασματικών γραμμών Raman είναι

νσ ι=ν±2Β(ϋ+1) - (16)

διά, Δϋ= ± 1f J=0, 1, 2, 3 , . . .  και ^

νσ2=ν±2Β(ϋ+3) (17)

διά Δϋ=±2, J=0,* 1 ,2 , 3 , . . .

Μόρια, τα οποία έχουν τρεις ίσες ροπές αδρανείας, χαρακτηρίζονται ως σφαιρικοί 

στρόβοι, όπως, π.χ., το μεθάνιο CH4 και το σιλάνιο S1H4. Λόγω της μεγάλης μοριακής 

συμμετρίας των οι σφαιρικοί στρόβοι δεν έχουν ηλεκτρική διπολική ροπή ούτε 

ηλεκτρική τετραπολική ροπή και έτσι στερούνται καθαρά περιστροφικού φάσματος. Τα 

μόρια σφαιρικοί στρόβοι έχουν ίσες πολωσιμότητες καθ' όλες τις διευθύνσεις και 

επομένως και κατά μήκος των τριών αξόνων των. Όμως οι πολωσιμότητες δεν 

μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της περιστροφής λόγω της μεγάλης συμμετρίας των 

μορίων αυτών και επομένως δεν εμφανίζουν καθαρά περιστροφικό φάσμα Raman. 

Εμφανίζουν πάντως δονητικό φάσμα και περιστροφικό δονητικό φάσμα Raman.

Εκτός των ανωτέρω καθαρά περιστροφικών φασματικών γραμμών δύνανται να 

παρατηρηθούν ταυτόχρονα και καθαρά περιστροφικές (Δν=0) και περιστροφικές 

δονητικές φασματικές γραμμές. Το κατωτέρω διάγραμμα περιλαμβάνει καθαρά 

περιστροφικές και περιστροφικές δονητικές γραμμές.

Σχήμα 12.4. Δονητικό περιστροφικό φάσμα Raman.
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Δια την περίπτωση περιστροφικών δονητικών μεταβάσεων Raman,εάν λάβομε uvf 

όψη την εξάρτηση της περιστροφικής σταθερός από την δονητική κατάσταση εξαιτίας 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ δόνησης και περιστροφής λαμβάνομε τις εξής εξισώσεις δια 

τους κυματαριθμούς των περιστροφικών δονητικών κλάδων S, Q, Ο:

δια

Δϋ= J’-  J" =+2f J=J"=0, 1, 2, 3 , . . .

vs= Vq +  +1)

= vQ + 6 ^  +  (56^ - +  (B^ - B ^J2 (18)

δια

Δϋ= J*- J" =0, J=J"=0,1, 2, 3 . . . .

V  * 0 +

= v0 + (Bv.-B v.)J +  (Bw.-B^)J2 - (19)

Διά

Δϋ= J*- J" =-2, JW V 2, 3 , 4, 5 . . .

V0= v0 +  B ^ ’iJ '+ l) -  Β^··(Τ+1)

= v0 + 26  ̂- (3Βγ + B^)J + (B  ̂- B^JJ2 (20)

Εις τις ανωτέρω εξισώσεις vQ είναι η μετατόπιση της αρχής του δονηπκού

φάσματος εκατέρωθεν της γραμμής Rayleigh. Οι ανωτέρω εξισώσεις ισχύουν δΓ όλα τα 

ευθύνραμμα μόρια και δια τα μόρια, τα οποία χαρακτηρίζονται σφαιρικοί στρόβοι.

Ακολουθεί και μία αριθμητική εφαρμογή:

Δι' ένα μόριο ενεργό στην σκέδαση Raman η σταθερά περιστροφής είναι γνωστή, 

Β=10,0 cm*1 (ή Κ, Kayser προς τιμή του φασματοσκόπου Heinrich Kayser). Όταν επενεργεί
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ακτινοβολία λέιζερ με λ = 336,7 nm αναμένεται να ληφθεί περιστροφικό φάσμα Raman 

με τις εξής συχνότητες:

Αναμένονται οι κυματικοί αριθμοί εις το φάσμα:

ν = λ '1 = 29697,2 cm-1, ν' = 29697,2 ±  20,0 (2J+3) cm’ 1, ή 

v’(cnr1) = ..., 29557,2 29597,2 29637,2 (γραμμές Stokes) 

ν= 29697,2 (γραμμή Rayleigh)

29757,2 29797,2 29837,2 ... (γραμμές αντι-Stokes).

Έτσι μελετάται το περιστροφικό φάσμα ή και το δονητικό φάσμα με υπεριώδη Ί \ 

ορατή ακτινοβολία, αντί της υπέρυθρης ακτινοβολίας ή της ακτινοβολίας των 

μικροκυμάτων. Διά μόρια με κέντρο συμμετρίας θεμελιώδεις μεταβάσεις, οι οποίες είναι 

ενεργές στο υπέρυθρο φάσμα, απαγορεύονται στο φάσμα Raman και αντίστροφα. Διά 

μόρια χωρίς κέντρο συμμετρίας γενικά μερικές μεταβάσεις είναι ενεργές μόνο στο 

υπέρυθρο φάσμα, μερικές μόνο στο φάσμα Raman, μερικές και στα δύο και άλλες σε 

κανένα εκ των δύο.

Διά την ανάθεση συχνοτήτων δόνησης πολυατομικών μορίων χρησιμοποιείται ο 

λόγος ή βαθμός αποπόλωσης (depolarization ratio) ρ, ο οποίος λαμβάνει τιμές από 0 διά την 

περίπτωση σκέδασης μόνο πολωμένης ακτινοβολίας έως 0.75 διά την περίπτωση 

αποπόλωσης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Ο λόγος αποπόλωσης προσδιορίζεται

πειραματικά διά της μέτρησης της έντασης φασματικής ταινίας της σκεδαζομένης 
ακτινοβολίας μέσω πολωτή προσανατολισμένου κάθετα (I,) ή παράλληλα (Ι,|) προς την

ένταση του ηλεκτρικού πεδίου της προσπίπτουσας. ακτινοβολίας.

v‘ = ν ±  2Β (2J+3) ή σε cm"1: (21)

(22)

(23)

Όταν η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας πλησιάζει την συχνότητα 

ηλεκτρονικής μετάβασης του μορίου, τότε εμφανίζεται σημαντική αύξηση της έντασης
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της" σκέδασης Raman για ενεργές συχνότητες δόνησης σχετικές με την ηλεκτρονική 

μετάβαση. Το φαινόμενο αποκαλείται φαινόμενο Raman συντονισμού .

Όταν η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (πρακτικώς ακτινοβολία λέιζερ) 

είναι πολύ έντονη, τότε η επαγομένη ηλεκτρική διπολική ροπή ρ ισούται με

Η ηλεκτρική διπολική ροπή μετάβασης μορίου διά το φάσμα Raman κατά 

προσέγγιση πρώτης τάξης διατάραξης είναι ανάλογη της έντασης του ηλεκτρικού 

πεδίου έ  της προσπίπτουσας ακτινοβολίας:

Η ποσότητα ay είναι η πολωσιμότητα του μορίου διά την συγκεκριμένη μετάβαση i-j. Η

κβαντομηχανική έκφραση διά την πολωσιμότητα περιλαμβάνει όρους με την διαφορά 

νηλ-ν, ° που νηλ ε *ναι Π συχνότητα μετάβασης μεταξύ της θεμελιώδους και μίας

ηλεκτρονικής κατάστασης του μορίου. Όταν η συχνότητα ν της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας τείνει προς την συχνότητα νηλ η τιμή Της ay αυξάνει και φθάνει στην 

μεγίστη της τιμή δια ν=νηλ, οπότε και η ένταση της σκέδασης Raman, η οποία είναι 

ανάλογη του τετραγώνου της R-|f αυξάνει μέχρι και 105 φορές (σκέδαση Raman 

συντονισμού).

Η ηλεκτρική διπολική ροπή μετάβασης μορίου διά το φάσμα Raman κατά 

προσέγγιση δεύτερης τάξης διατάραξης είναι

όπου β είναι η υπερπολωσιμότητα της μετάβασης i-j. Χάρις εις την μεγάλη ένταση της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας λέιζερ κατά την σκέδαση Raman παρατηρούνται και 

φαινόμενα δεύτερης τάξης εξαρτώμενα από την υπερπολωσιμότητα του μορίου, τα 

οποία περιλαμβάνουν την υπερσκέδαση Rayleigh και την υπερσκέδαση Raman. Η 

υπερσκέδαση αφορά διφωτονική σκέδαση κατά την διατάραξη του μορίου από το έντονο 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ισχυρού παλμικού λέιζερ, κατά την οποία από δύο φωτόνια 

συχνότητας ν εκπέμπεται φωτόνιο συχνότητας 2ν (υπερσκέδαση Rayleigh) ή 2ν±ν$

(υπερσκέδαση Raman Stokes και αντι-Stokes). Όταν η συχνότητα ν ή το διπλάσιά της

(24)

(25)

(26)
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τείνει προς την συχνότητα μετάβασης νηλ μεταξύ της θεμελιώδους και μιας 

ηλεκτρονικής κατάστασης του μορίου, η υπερπολωσιμότητα της μετάβασης μεταξύ της 

αρχικής και της τελικής κατάστασης του μορίου αυξάνει και λαμβάνει μέγιστες τιμές 

(τοπικά ακρότατα) διά ν =νηχ και ν = , οπότε η ένταση της υπερσκέδασης Raman

συντονισμού αυξάνει κατά μέχρι και 105 και μέχρι και 1010, αντιστοίχως. Τα κατωτέρω 

διαγράμματα δείχνουν τις ενεργειακές στάθμες και τις συχνότητες, οι οιΐοίες 

εμφανίζονται κατά τις διάφορες περιπτώσεις υπερσκέδασης.

- Η ένταση τηή σκεδαζομένής ακτινοβολίας Raman αντι-Stokes ελαττώνεται εκθετικά 

με την μετατόπιση της συχνότητας σκέδασης Raman αντι-Stokes από την συχνότητα της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας λόγω του ότι ο πληθυσμός της διηγερμένης κατάστασης, η 

οποία είναι η αρχική κατάσταση για σκέδαση αντι-Stokes Raman στην κατάσταση 

ισορροπίας, εξαρτάται εκθετικά, ως προκύπτει από τον νόμο κατανομής Boltzmann, από 

την διαφορά ενεργείας με την θεμελιώδη κατάσταση, η οποία ισούται με την εν λόγω 

μετατόπιση της συχνότητας επί h. Οπότε το φάσμα Raman αντι-Stokes αναμένεται να 

είναι πολύ ασθενές εν συγκρίσει με το φάσμα Raman Stokes, εκτός εάν πρόκειται για 

πολύ μικρές μετατοπίσεις από την αρχική συχνότητα, δηλαδή την συχνότητα της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Τα φωτόνια δε της προσπίπτουσας ακτινοβολίας δεν 

απορροφούνται κατά την σκέδαση Raman, αλλά προκαλούν διατάραξη του μορίου, εκ 

της οποίας προκύπτει μετάβαση μεταξύ δύο ενεργειακών σταθμών με συχνότητα 

μετάβασης ίση με την μετατόπιση της συχνότητας από την αρχική συχνότητα. Αυτή η 

μετατόπιση της συχνότητας δεν έχει καμμία σχέση με την συχνότητα της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας, η οποία για ευκολία πειραματική επιλέγεται μεταξύ των 

συχνοτήτων του ορατού φάσματος ακτινοβολίας, έτσι ώστε συνήθως να αντιστοιχούν σε 

μήκος κύματος 400-650 nm. Έτσι χρησιμοποιούνται οι τεχνικές της φασματοσκοπίας 

ορατού φάσματος, ασχέτως του εάν εξετάζεται με την φασματοσκοπία Raman και το 

περιστροφικό ή το δονητικό φάσμα, τα οποία δεν ανήκουν στην ορατή περιοχή, αλλά 

στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος ακτινοβολίας. Επίσης χρησιμοποιείται το ύδωρ 

ως διαλύτης και εις την περίπτωση εξέτασης δονητικού ή περιστροφικού φάσματος 

Raman της διαλελυμένης ουσίας, διότι το φάσμα Raman του ύδατος είναι σχετικώς 

ασθενές και δεν παρεμβάλλεται σημαντικά εις το φάσμα της διαλελυμένης ουσίας.

Υπάρχει και δεύτερης τάξης υπερσκέδαση, κατά την οποία η ηλεκτρική διπολική 

ροπή μετάβασης εξαρτάται από την τρίτη δύναμη της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου



ΚΕΦΑΛΑΙΟ XU 332

της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και από την υπερπολωσιμότητα δεύτερης τάξης της 

μετάβασης i-j.

R3ij-Yjj Γβ~ (27)

Κατ' αυτήν παρατηρείται υπερσκέδαση δεύτερης τάξης Rayleigh στην συχνότητα 3ν και 
υπερσκέδαση δεύτερης τάξης Raman στις συχνότητες 3ν-νδ (Stokes) και 3ν+νδ (αντι-

Stokes). Οι παρατηρούμενες εντάσεις υπερσκέδασης δεύτερης τάξης είναι πάρα πολύ 

ασθενείς. Επίσης ασθενείς είναι και οι εντάσεις της υπερσκέδασης (πρώτης τάξης) Raman, 

η οποία και δεν έχει τύχει ακόμη ευρείας εφαρμογής, καίτοι παρατηρούνται σε μόρια 

μεταβάσεις κατά την υπερσκέδαση Raman, οι οποίες δεν είναι ενεργές ούτε στην 

σκέδαση Raman ούτε εις τον υπέρυθρο.

Εηλ ____________  ____________ ____________
. Γ

2v+Vj 2ν-ν,

] * : = hv«

Σχήμα 12.5, Υπερσκέδαση Rayleigh, Raman Stokes, Raman α ν τ ι-Stokes απλή και 

συντονισμού

Στην περίπτωση επίδρασης δύο διαφορετικών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 

συχνότητας ν·| και V2 επί μορίου, εκτός των επαγομένων ηλεκτρικών διπόλων με 

συχνότητα και V2 εμφανίζονται και ηλεκτρικά δίπολα στις συχνότητες 2ν1( 2ν2 και ν1
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±  ν2. Δηλαδή το μόριο κατά την επίδραση των δύο ακτινοβολιών αναμειγνύει τις 

συχνότητες. Με την επίδραση δύο ακτινοβολιών συχνότητας ν1 και ν2 εμφανίζονται 

άλλες μορφές υπερσκέδασης δεύτερης τάξης, δηλαδή οι μορφές σκέδασης τρίτης 

τάξης, οι οποίες εξαρτώνται εκ της τρίτης δύναμης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, 

αλλ' οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές εντάσεις της σκεδαζομένης ακτινοβολίας, όπως 

είναι η σύμφωνη σκέδαση Raman αντι-Stokes (CARS, coherent anti-Stokes Raman scattering) 

και Stokes (CSRS) και άλλες.

Διά την σκέδαση CARS χρησιμοποιούνται δύο λέιζερ συχνότητας ν*| και ν2, οπότε 

εμφανίζεται σκέδαση και εις την συχνότητα συνδυασμού (ανάμειξης) 2ν·|-ν2, η οποία 

είναι γενικά ασθενούς έντασης. Όταν όμως,η διαφορά ν·|-ν2 συμπέσει με συχνότητα 

μετάβασης νδ του μορίου, τότε η προκύπτουσα σκεδαζομένη ακτινοβολία συχνότητας 

v-i+vg είναι μεγάλης έντασης και σύμφωνη. Έτσι ρυθμίζοντας την συχνότητα ν2 δύναται 

να εμφανισθούν όλες οι ενεργές συχνότητες Raman νδ στο φάσμα CARS, όταν η διαφορά 

ν1-ν2 θα συμπίπτει με εκάστη εξ αυτών. Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν ενεργειακές

στάθμες και συχνότητες διά σκέδαση τρίτης τάξης, σκέδαση CARS και σκέδαση CARS 

συντονισμού, η οποία εμφανίζεται, όταν η συχνότητα ν1 ή και η ν2 τείνουν προς την 

συχνότητα ηλεκτρονικής μετάβασης νηχ.
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Σχήμα 12.6. Σκέδαση τρίτης τάξης, CARS και CARS συντονισμού.
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Άλλο μη γραμμικό φαινόμενο σκέδασης Raman αποτελεί η επαγομένη ή 

διηγερμένη φασματοσκοπία (απώλειας ή κέρδους) Raman. Κατ' αυτήν την σκέδαση όταν 

δύο σύμφωνες ακτινοβολίες συχνότητας ν-j και V2 προσπίπτουν επί μορίων ουσίας 

ταυτοχρόνως και με τοπική τους σύμπτωση, τότε παρατηρείται αύξηση της συχνότητας 

(κέρδος) V2 και ελάττωση της συχνότητας (απώλεια) ν·|, ή αντιστρόφως αύξηση της νι 

και ελάττωση της V2, όταν η διαφορά των συχνοτήτων |v-|-V2l συμπέσει με συχνότητα 

του μορίου ενεργή εις το φαινόμενο Raman. Δηλαδή θεωρείται ότι επάγεται η 

μετατροπή της ακτινοβολίας συχνότητας ν-ι εις ακτινοβολία συχνότητας V2 από την 

ακτινοβολία συχνότητας V2, όταν V2< v i, ή αντιστρόφως επάγεται η μετατροπή της 

ακτινοβολίας συχνότητας V2 εις ακτινοβολία συχνότητας ν-|, όταν ν2>ν·|.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ανεκαλύφθη ότι οι εντάσεις των σημάτων 

σκέδασης Raman επηυξήθησαν κατά 104 έως 106 φορές κατά την εξέταση φάσματος 

Raman πυριδίνης προσροφημένης σε ηλεκτρόδιο αργύρου. Αυτή η τεράστια επαύξηση 

του σήματος αποτελεί την βάση της νέας τεχνικής, της "επιφανειακά επηυξημένης 

φασματοσκοπίας Raman" (SERS, Surface Enhanced Raman Spectroscopy) διά την μελέτη 

προσροφημένων μορίων επί των επιφανειών μετάλλων (π.χ. αργύρου, χρυσού, χαλκού). 

Τα εντονώτερα σήματα σκέδασης SERS λαμβάνονται μς κολλοειδή διαλύματα μετάλλου. 

Τα αμέσως μικρότερα σήματα SERS λαμβάνονται με μεταλλικές επιφάνειες με ανωμαλίες 

σχηματιζόμενες ηλεκτρολυτικά. Η τεράστια επαύξηση του σήματος SERS αποδίδεται 

στην αύξηση της ροπής μετάβασης ηλεκτρικού δίπολου, είτε λόγω αύξησης της 

πολωσιμότητας κατά την μετάβαση, είτε λόγω αύξησης της έντασης του ηλεκτρικού 

πεδίου της διεγείρουσας ακτινοβολίας, την οποία υφίστανται τα προσροφημένα μόρια 

επί των μεταλλικών επιφανειών με τις ανωμαλίες.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

' Οι εφαρμογές της φασματοσκοπίας έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο και ένας μεγάλος αριθμός φασματοσκοπικών τεχνικών έχουν 

εμφανισθεί. Εις αυτές πρέπει να προστεθούν και οι τεχνικές της φασματοσκοπίας μάζας, 

η οποία ονομάζετρι και φασματομετρία ή φασματογραφία μάζας.

Η φασματοσκοπία μάζας είναι η μόνη αναλυτική τεχνική, η οποία δίδει απ’ ευθείας 

την μάζα των προς εξέταση ή ανάλυση σωματίων. Ο Theodore W. Richards (1868-1928) 

καθηγητής εις το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (Harvard University, USA), έλαβε το βραβείο 

Nobel χημείας το 1914 διά τον προσδιορισμό ατομικών βαρών πολλών χημικών στοιχείων 

(ήτοι ελευθέρων ή ενωμένων ατόμων του ιδίου ατομικού αριθμού - δηλαδή του ιδίου 

αριθμού πρωτονίων στον πυρήνα ή ηλεκτρονίων περί τον πυρήνα του ουδετέρου 

ατόμου) και ισοτόπων των με φασματογραφία μάζας. Βέβαια ήδη ο Sir Joseph J. 

Thompson (1856-1940), καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ (University of Cambridge, 

UK), όταν έλαβε το βραβείο Nobel Φυσικής το 1906 διά την μελέτη της διέλευσης 

ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αερίων, είχε ανακαλύψει προηγουμένως τα πρώτα μη 

ραδιενεργά ισότοπα από τις δύο φασματικές γραμμές του στοιχείου Νέου, τα ισότοπα 

20Ne και 22Ne. Είχε χρησιμοποιήσει τον παραβολικό φασματογράφο μάζας. 

Ακολούθησαν οι έρευνες του Frederick Soddy (1877-1956), καθηγητού στο Πανεπιστήμιο 

της Οξφόρδης (University of Oxford), όταν έλαβε το βραβείο Nobel Χημείας το 1921 διά την 

προέλευση και την φύση των ισοτόπων και την εξέταση ραδιενεργών υλών, καθώς και οι 

έρευνες του Francis W. Aston (1877-1945), καθηγητού στο Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ 

(University of Cambridge), όταν έλαβε το βραβείο Nobel χημείας το 1922 διά την 

ανακάλυψη πολλών ισοτόπων μη ραδιενεργών χημικών στοιχείων με τον φασματογράφο 

μάζας, τον οποίο ανέπτυξε χρησιμοποιώντας επίδραση ηλεκτρικού και μαγνητικού 

πεδίου επί των φορτισμένων σωματίων, διά να διαχωρισθούν και προσδιορισθούν.

Η φασματοσκοπία μάζας ασχολείται με την λήψη και την εξέταση του φάσματος 

μάζας, το οποίο είναι η κατανομή του αριθμού φορτισμένων ηλεκτρικά σωματίων 

(ιόντων, πυρήνων κ.α.) συναρτήσει του λόγου της μάζας προς το φορτίο των (m/e). Ως εκ 

τούτου η φασματοσκοπία μάζας εξετάζει και τον ιονισμό και την επακόλουθη 

θραυσματοποίηση ηλεκτρικά ουδετέρων σωματίων ενός δείγματος ουσίας καθώς και τα
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προκύπτοντα ιόντα (ή πυρήνες). Η φασματοσκοπία μάζας χρησιμοποιείται ως αναλυτική 

τεχνική σε πολλά πεδία, π.χ. διά τον προσδιορισμό της ισοτοπικής αναλογίας, και 

παρέχει πληροφορίες και διά την δομή στην αέριο και στερεά κατάσταση.

Το φασματόμετρο (φασματογράφος) μάζας είναι το όργανο διά την λήψη του 

φάσματος μάζας μίας ουσίας ή μείγματος ουσιών και την εξέταση της μεταβολής του 

συναρτήσει του χρόνου, π.χ., όπως εις την περίπτωση μελέτης χημικής αντίδρασης. 

Αποτελείται από το τμήμα εισαγωγής του αερίου, υγρού ή στερεού δείγματος υπό 

υψηλό κενό προς αποφυγή μόλυνσης του δείγματος, την πηγή ιόντων, όπου γίνεται ο 

ιονίσμός του δείγματος, τον αναλύτη ιόντων διά τον διαχωρισμό των ιόντων (ή πυρήνων) 

ανάλογα προς τον λόγο m/e και τον συλλέκτη ιόντων διά την συλλογή και μέτρηση του 

ηλεκτρικού φορτίου των ιόντων.

Ο ιονίσμός μορίου του δείγματος γίνεται με σύγκρουση με ηλεκτρόνιο ή με 

φωτόνιο (φωτοϊονισμός) μεγάλης ενεργείας (υπεριώδες, υπεριώδες κενού) ή με πολλά 

φωτόνια υπέρυθρης ακτινοβολίας, π.χ. από λέιζερ CC>2, ή με επίδραση ισχυρού 

ηλεκτρικού πεδίου (εκπομπή ή ιονίσμός και εκρόφηση πεδίου), ένεκα της οποίας γίνεται 

ιονίσμός στην αέριο φάση ή εκρόφηση ιόντων από την επιφάνεια στερεού δείγματος ή 

με ηλεκτρική εκκένωση ή με θέρμανση δείγματος σε υψηλή θερμοκρασία επί αδρανούς 

επιφάνειας (επιφανειακός ιονίσμός) ή με ιονισμό Penning, ως ανεφέρθη, ή με πρόσκρουση 

ιόντων ή ατόμων μεγάλης κινητικής ενεργείας επί στερεών επιφανειών (μετά ή άνευ 

επιστρώματος) ή με γενικό χημικό ιονισμό. Ο χημικός ιονίσμός γίνεται συνήθως κατά την 

αντίδραση ιόντων με τα προς ιονισμό μόρια. Τα φάσματα χημικού ιονισμού διαφέρουν 

από τα φάσματα σύγκρουσης με ηλεκτρόνια ή φωτόνια. Χρησιμοποιούνται ιόντα 

προερχόμενα από τον ιονισμό Η2. ΝΗ3, ή CH4 με ηλεκτρόνια. Τα πρωτογενή ιόντα είναι, 

π.χ.

CH4 + e -> C H t C H j, C H j, CH+, C+, H j, H+, +2e. εξ. 1

Οι δευτερογενείς αντιδράσεις είναι

CH}+CH4-»CH£+CH3, εξ. 2

CH$+CH4->C2H£+H2, εξ. 3

CH++CH4-»C2H$+H2, και άλλες. εξ. 4

Οι τριτογενείς αντιδράσεις περιλαμβάνουν
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C2H$ +  CH4 -> CzHf +  H2, εζ· 5

C2H$ + CH4 -> C3HJ +  H2 και άλλες. εξ. 6

Διά την εμφάνιση ιόντος θραύσματος ενός μορίου κατά την σύγκρουσή του, π.χ. 

με ηλεκτρόνιο, απαιτείται η μεταφορά ενεργείας διά την θραύση χημικού δεσμού (ή 

δεσμών) και διά τον ιονισμό του θραύσματος, η οποία ονομάζεται δυναμικό εμφάνισης.

Η επέκταση της φασματομετρίας μάζας εις την ανάλυση μοριακών μονοστιβάδων 

προσροφημένων !όε επιφάνειες στερεών οδήγησε εις την ανάπτυξη της στατικής 

φασματογραφίας μάζας δευτερογενούς ιόντος (static secondary ion mass spectroscopy, 

SSIMS). Η τεχνική της SSIMS προφέρει επιφανειακή ανάλυση μεγάλης ευαισθησίας ιδίως 

γιά Li, Na, Κ και οργανικά μόρια. Χρησιμοποιεί ακτίνες ιόντων (π.χ. Ar+) χαμηλής 

ενεργείας διά να προκαλέσει εκρόφηση και ιονισμό ατομικών και μοριακών θραυσμάτων 

από την εξωτάτη ατομική στοιβάδα της επιφανείας. Τα δημιουργούμενα ιόντα 

ανιχνεύονται με συνήθεις φασματομετρικές μεθόδους φασματομετρίας μάζας, όπω'ςτι 

τετραπολική ή η χρόνου πτήσεως φασματομετρία μάζας. Η τεχνική SSIMS επιτρέπει 

ανάλυση οργανικών μορίων σε ποσότητα μικρότερη μιας επιφανειακής μονοστοιβάδας.

Μερικές από τις πρόσθετες φασματοσκοπικές τεχνικές είναι οι εξής:

Φασματοσκοπία δυναμικού εμφάνισης, συντονισμός κυκλότρου ιόντος, δυναμική 

φασματοσκοπία μάζας δευτερογενούς ιόντος, φασματοσκοπία εξουδετέρωσης ιόντος, 

περίθλαση ηλεκτρονίου χαμηλής ή υψηλής ενέργειας, πυρηνικός τετραπολικός 

συντονισμός, μαγνητικός κυκλικός διχρωισμός, οπτικά ανιχνευόμενος μαγνητικός 

συντονισμός, δονητικός κυκλικός διχρωισμός, πολυφωτονική φασματοσκοπία, σύμφωνη 

μεταβατική φασματοσκοπία.

ι

ι
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Β \  Α Ρ Ι Θ Μ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Τ Ι Μ Ε Σ  Φ Υ Σ ΙΚ Ω Ν  Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ω Ν

Σταθερά Σύμβολο Τιμή

Διαπερατότητα του κενού Μ0 4nx10"7 H/m

Επιτρεπτότητα του κενού εο^/μοε2 8,8541878x10*12 C2 N*1

Ηλεκτρικό φορτίο  πρωτονίου 

Ατομική μονάδα μάζας

e
u I 0*3kg 
u" N a  mol

1,6021892x10*19C 

1.66056X10*23 kg

Μάζα ηλεκτρονίου me 9,109534x10*31 kg

Μάζα πρωτονίου mp 1,6726485x10*27 kg

Μάζα νετρονίου mn 1,6749543x10*27 kg

Λόγος του φορτίου προς την 

Μάζα του ηλεκτρονίου 

Λόγος μάζας πρωτονίου προς

e/me 1.7588047x10 11 C/kg

Μάζα ηλεκτρονίου mp/mg 1836,15152

Μαγνητόνη του Bohr PB=eh/2me 9,274078x10*24 JΠ

Πυρηνική μαγνητόνη PN=eh/2mp 5,0508248x10*27 J/T

Σταθερά του Faraday F=eNA * 9,648456x1024 C/mol

Σταθερά των αερίων R 8,31444 J/(mol K)

Σταθερά των 

Loschmidt-Avogadro Na=l 6,022045x1023 mol*1

Σταθερά του Boltzmann k=R/NA 1,380662x10*23 J K*1

Σταθερά του Planck h 6.626176X10*34 Js
Σταθερά του Rydberg Roo 1,0973731x10*7 m*1

Σταθερά της βαρύτητας G 6,6720 N m2/  kg2

Ταχύτητα του φωτός (εις το κενό) c 2,99792458x10® m/s

Ισοδυναμίες ποσοτήτων

1 ηλεκτρονιοβόλτ (electronvolt, eV) ισοδυναμεί προς 

1,6021892x10 '19 J, ή διαιρώντας διά h 

241,7966x10 12 Hz , ή διαιρώντας διά k

11604,50 Κ. Εάν δε διαιρεθεί η ενέργεια εις Joule διά c2 λαμβάνεται 

1,7826759x1ο*36 kg.

Η (παγκόσμια) σταθερά των αερίων R λαμβάνει και τις ισοδύναμες τιμές 

0,082 0569 dm3 atm Κ*1 mol*1
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0,083 1441 dm3 bar Κ*1 mol' 1 ■

8,314(4) J Κ' 1 mol' 1 

1,987 92 cal Κ' 1 mol’ 1
Η σταθερά του Rydberg R,» λαμβάνει και τις ισοδύναμες τιμές

13,60584 eV

157,888 Κ

2,179907χ10'18 J

3,28984202χ1016 Ηζ
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Γ .  Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α

1. Ο μακρός χρόνος ζωής μιας μετασταθούς καταστάσεως η οποία είναι η ανωτέρα 

κατάσταση εις ένα ενισχυτή φωτός λέιζερ, καθορίζει μία ιδιότητα του εν λόγω 

λέιζερ. Ποιά;

2. Να υπολογισθούν οι σχετικοί περιστροφικοί πληθυσμοί της θεμελιώδους 

δονητικής καταστάσεως του H35CI στους 300 Κ. Δίδονται Be=10t593 cm' 1 και 

Oe=0,307 cm'1.

3. Ο (γραμμομοριακός) συντελεστής απορρόφησης μιας διαλελυμένης ουσίας είναι 

ε=20.000 dm3 mol-1 cm*1. Να υπολογισθεί η διατομή απορρόφησης σ.

4 . Να υπολογισθεί η ανηγμένη μάζα και η ροπή αδρανείας των H35Q , H37CI και 

D3SCL

5. Να υπολογισθεί η σταθερά δυνάμεως του H35CI όταν δίδεται η συχνότητα 

δόνησης ν=8,667χ1013 s '1.

6 . Να προσδιορισθεί η ενέργεια προσδέσεως διά τα ηλεκτρόνια τα οποία 

εκπέμπονται με ταχύτητα 1,55x107 m s '1, όταν μοριακό οξυγόνο ακτινοβολείται 

με ακτινοβολία 100 nm.

7. Να προσδιορισθεί ο τύπος διά την ροπή αδρανείας του ευθυγράμμου μορίου 

OCO.

8 . Ποιά είναι η διαπυρηνική απόσταση στην κατάσταση ισορροπίας του CO; Η 

απόσταση δύο διαδοχικών περιστροφικών γραμμών στο φάσμα του CO είναι 3,86 

cm'1.

9. Να προσδιορισθεί η τιμή της διαφοράς ενεργείας μεταξύ της θεμελιώδους (υ=0) 

και της πρώτης δονητικής στάθμης του μοριακού υδρογόνου. Δίδονται: ν=4.401 

cm'1, vexe=121,34.

10. Να υπολογισθεί η σταθερά δυνάμεως του αερίου Η81Βγ. Δίδεται ότι η φασματική 

γραμμή της μετάβασης υ=1 -> υ=0 εμφανίζεται στα 2650 cm'1.
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11. Με ακτινοβολία 488 nm έχει ληφθεΐ το περιστροφικό φάσμα Ράμαν του αερίου 

μοριακού υδρογόνου. Εχουν παρατηρηθεί οι γραμμές Stokes στους 

κυματαριθμούς (cm'1) 355, 588, 815, 1033. Να προσδιορισθεί η διαπυρηνική 

απόσταση γθ.

12. Να υπολογισθεΐ η απαιτουμένη μαγνητική επαγωγή (Β) διά μαγνητι^ό 

συντονισμό πρωτονίου εις 200 ΜΗζ.

13. Να υπολογισθεί ο πυρηνικός γυρομαγνητικός λόγος διά το άτομο υδρογόνου.

14. Ποια η διαφορά εις την εξάρτηση του πραγματικού μέρους και του φανταστικού 

μέρους του δείκτη διαθλάσεως;

15. Με τι ισούται η "απορροφότητα” (absorbance) κατά την διαπέραση ουσίας από 

ακτινοβολία αρχικής εντάσεως Ιη;

Ί
16. Με τι ισούται ένα elnstein ακτινοβολίας 0,2 pm;

17. Να εξαχθεί η εξίσωση της ακτινοβολουμένης ενεργείας μέλανος σώματος ω ς ’ ’ 

προς την συχνότητα ταλάντωσης συστήματος Ν ταλαντωτών κατά την θεωρία του 

Planck.

18. Η μετατόπιση των φασματικών γραμμών της σειράς Balmer του D (δευτερίου) ως 

προς εκείνες του Η (ένεκα της οποίας απενεμήθη το βραβείο Nobel Χημείας του 

1934), γίνεται προς α) μεγαλύτερα ή β) μικρότερα μήκη κύματος; Διατί;

19. Τι εκπομπές παρατηρούνται στο φαινόμενο Compton;

20. Να γραφεί το ποσό της ενεργείας ανά μονάδα χρόνου το οποίο ακτινοβολείται 

από άτομο καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προσέγγιση ηλεκτρικού διπόλου κατά την 

μετάβαση n->m παρουσία ακτινοβολίας με πυκνότητα ενεργείας ρ(ν) (En>Em και ο 

πληθυσμός της κατάστασης m είναι Nm).

21. Να αναφερθούν 4 επιδράσεις οι οποίες προκαλούν διαχωρισμό των φασματικών
ι  » .

γραμμών ατόμων απουσία εξωτερικών πεδίων.

1 I .

II
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22. Το υπέρυθρο φάσμα του H37CI είναι μετατοπισμένο ως προς εκείνο του H35CI 

(που είναι επικεντρωμένο στα 2886 cm"1) σε α) μικρότερο κυματαριθμό ή β) 

μεγαλύτερο κυματαριθμό. Διατί;

23. Η ένταση μιας από τις δονητικές ταινίες απορρόφησης διατομικού αερίου 

αυξάνεται με την θερμοκρασία. Είναι πιθανό να αντιστοιχεί στην μετάβαση: α) η=1

η=2, β) η=1 -> π=0, γ) n=0 ->  π=1, δ) n=0 -»  η=2, ε) π=0 -> π=3, στ) ουδέν εξ 

αυτών. Διατί;

24. Πώς μεταβάλλεται το διάστημα μεταξύ δύο γειτονικών δονητικών σταθμών, όταν 

αυξάνεται ο κβαντικός δονητικός αριθμός διατομικού μορίου που δονείται 

αναρμονικά, και του οποίου η δυναμική ενέργεια προσεγγιστικά δίνεται από την 

συνάρτηση Morse;

25. Να σχεδιασθεί η κβαντομηχανική απεικόνιση της υπερσκέδασης Rayleigh.

26. Με χρήση της στάσιμης (ή σταθερής) κατάστασης να εξαχθεί η αλγεβρική σχέση 

μεταξύ της πυκνότητας φασματικής ενεργείας, p(vmn)f και των δύο εκ των τριών 

συντελεστών Einstein γιά μεταβάσεις μεταξύ των' καταστάσεων m και η με 

εκφυλισμό Wm, wn.

27. Σε μαγνητικό πεδίο με Β=2Τ ποία είναι η συχνότητα απορρόφησης στο φάσμα 

ΠΜΣ (NMR) ατόμου με 1=3/2 και gN-1.478;

28. Αναγράψτε 3 κύριες, νεώτερες φασματοσκοπικές τεχνικές (δι' εξάλειψη της 

διαπλάτυνσης Doppler).

29. Να δειχθεί με διάγραμμα πώς προκύπτει η εκπομπή ακτινοβολίας με λ=21 cm από 

το Η.

30. Να γίνει το διάγραμμα μεταβολής της δυναμικής ενεργείας στον ΜΣΗ λόγω της 

επιδράσεως μαγνητικού πεδίου επί της μαγνητικής διπολικής ροπής ηλεκτρονίου.

31. Να γραφεί ο φασματικός όρος της ενεργειακής στάθμης του ατόμου Br, ο 

διαχωρισμός της οποίας σε υποστάθμες οδηγεί στην φασματική γραμμή στα 

2,7135 pm του λέιζερ Βγ. Επίσης να γραφούν και οι φασματικοί όροι των 

υποσταθμών.
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32. Να σχεδιασθεί το ενεργειακό διάγραμμα του Η διά η=2 και να αναγραφούν οι 

φασματικοί όροι λαμβανομένης υπ’ όψη της επίδρασης που διαχωρίζει 

ενεργειακές στάθμες.

33. Σε ποιες ενεργειακές υποστάθμες διαχωρίζεται από μαγνητικό πεδίο με Β=2Τ η 

κατάσταση 1θ 2 ατόμου; Να υπολογισθεί η ενέργεια της μεγαλύτερες 

υποστάθμης.

34. Να εξαχθεί μέ τι ισούται η διαφορά των συχνοτήτων δύο διαδοχικών φασματικών 

γραμμών στο φάσμα περιστροφής ευθυγράμμου μορίου ως ακάμπτου 

περιστροφέα ("αλτήρα").

35. Να προσδιορισθεί η θεμελιώδης συχνότητα δόνησης του DI εκ της αντιστοίχου 

του HI, η οποία ισούται με ν=6,93χ1013 s '1.

36. Ποιος είναι ο κυματικός αριθμός φωτονίου, του οποίου η ενέργεια αντιστοιχεί εις 

kT στους 298 Κ;

37. Η φασματική γραμμή στα 0,94 eV του λέιζερ του ατόμου I προέρχεται από την 

μετάβαση μεταξύ των δύο υποσταθμών στις οποίες διαχωρίζεται ο φασματικός 

όρος του I λόγω επιδράσεως, π.χ., αυτοστροφής-περιφοράς. Να εξαχθούν εκ του 

φασματικού όρου αυτές οι δύο υποστάθμες, καθώς και οι υποστάθμες οι οποίες 

δημιουργούν την υπέρλεπτη υφή λόγω πυρηνικής επίδρασης.

38. Όταν η ροπή αδρανείας ενός ευθυγράμμου μορίου είναι περίπου η ιδία δι* όλες

τις θεωρούμενες καταστάσεις, η δόνηση είναι αρμονική και η περιστροφή είναι 

ανελαστική, να ευρεθεί η αλγεβρική παράσταση του κυματικού αριθμού της 

δονητικής-περιστροφικής μετάβασης του μορίου με u'-u"=1, (δηλ. διά τον

κλάδο R και Ρ).

39. Να εξαχθεί η μεταβολή συναρτήσει του χρόνου της έντασης αυθόρμητης 

ακτινοβολίας.

40. Διά διατομικό μόριο που δονείται σαν μονοδιάστατος αρμονικός ταλαντωτής 

στην διαπυρηνική απόσταση r , η ροπή ηλεκτρικής διπολικής μετάβασης ισούται

j με Ru,uHp3S/^uMP Ψυ* dr, όπου ρ είναι ο τελεστής της ηλεκτρικής διπολικής ροπής.

Εάν P=Pe+~  ̂ k r e (r - γθ), όπου ρβ=σταθερά και re η διαπυρηνική απόσταση στην
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κατάσταση ισορροπίας να εξαχθεί συνθήκη η οποία πρέπει να εκπληρώνεται διά 
να συμβεί δόνηση του μορίου.

41. Να υπολογισθεί το ποσοστό των πρωτονίων των οποίων η αυτοστροφορμή 
ευθυγραμμίζεται κατά την ιδία φορά με την μαγνητική επαγωγή μαγνητικού 
πεδίου 2Τ στους 300 Κ.

I

Σχήμα 5.17. Μεταβολή της απόστασης μεταξύ δύο διαδοχικών δονητικών σταθμών ως 

συνάρτηση του δονητικοό κβανπκού αριθμού ν.
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Σχήμα 5.19. Παραβολές Fortrat διά ηλεκτρονιακή μετάβαση ΠΣ.
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Ι^χήμα S. 20. Κβαντομηχανική ερμηνεία της αρχής Franck-Condon
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Σχήμα 5. 21. Καμπύλες δυναμικής ενεργείας ίο υ  μορίου αζώτου και τω ν ιόντων του.
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IΣχήμα 5, 22. Διάγραμμα διασποράς του δείκτη δ ιαθλάσεω ς και του συντελεσ τή  

I απορροφήσεως δ ι' αριστερά και δεξιά κυκλικώς πολωμένη ακτινοβολία.

! ,

■4 ι



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .404

Σχήμα 5. 23. Πίνακας Deslan&es των ταινιώ ν του ΡΝ.
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Σχήμα A 7, Καταστάσεις και μεταβάσεις εις τον λέιζερ Ηθ/Νθ,
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Σχήμα 5. 24. Μ εταβολή της  ηλεκτρ ικής διπολικής ροπής κα ι της πολωσιμότητας 

διατομικού μορίου με την διαπυρηνική απόσταση.
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Σχήμα 0.13. Διαχωρισμός ενεργειακών σταθμών ηλιοειδούς σωματίου.
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Σχήμα 5. 12. Η ηλεκτρονική δονητική περιστροφική μετάβαση διατομικού μορίου. 

(Λ', ν·=2, J'=3) (Λ", ν"=α J"=2k
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{Σχήμα 8,12. Διαχωρισμός ενεργειακών σταθμών του ατομικού υδρογόνου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 410

Σχήμα 8.1 . Καμπύλες δυναμικής ενέρ γε ια ς  δ ιά  ηλεκτρονιακές καταστάσεις  του  

μοριακού υδρο γό νου.
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I

Ιόριο
« . ( c m ” 1) « ^ . ( c m ” 1) 5 , ( c m ” ! ) tt,(cm _ l)

“ Η1 2861.6 64.3 14.457 0.534
664.9 4.0 0.2438 0.0017

“ Ο1·. 2170.21 13.461 1.9314 0.01749

Ή» 4395.2 117.91 60.81 2.993
*C1” 2989.74 52.05 10.5909 0.3019

m 351.44 2.592 0.6727 0.00704
ΜΝ“ 2359.61 14.456 2.010 0.0187
I4Q1· 1904.03 13.97 . 1.7046 0.0178
ι«0 “ 1680.361 12.0730 1.44567 0.01579

«.(A) A > (e V )

θεμελειώδη

κατάσταση

1 4 .5  X  1 0 ” 4 1 .1 1 9 8 3 .4 7 *π
. . . 1 .9 8 8 2 .4 7 5 % +

6 .4 3  X  1 0 ” « 1 .1 2 8 2 1 1 .1 0 8 ΙΣ+
0 .0 4 6 4 a 0 .7 4 1 7 4 .4 7 6 3 % +
6 .3 2  X  1 0 ” 4 1 .2 7 4 6 0 4 .4 3 0 μ »ς +
9.8β  X  1 0 ” 4 2 .6 7 3 1 .0 3 % +
6 .8  X  1 0 - * 1 .0 9 4 9 .7 5 6 %+

~ 5  X  1 0 ” · 1 .1 5 0 8 6 .4 9 •π
4 .9 5 r  X  1 0 ” · 1 .2 0 7 4 0 5 .0 8 0

Πίνακας 7.3. Χαρακτηριστικές ποσότητες διατομικών μορίων στη Θεμελειώδη 

κατάσταση προσδιορισμένες φασματοσκοπικά.
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