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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  

Με στόχο την μελέτη της δομής και της δυναμικής μορίων και 

συστάδων (clusters) σε ελεύθερη κατάσταση, αναπτύχθηκε μία νέα 

πειραματική μέθοδος, η οποία συνδυάζει την γνωστή τεχνική σκέδασης 

κάθετων μοριακών δεσμών (crossed beam scattering experiments) με 

σύγχρονες τεχνικές απεικόνισης (imaging). Η μέθοδος αυτή δίνει την 

δυνατότητα μετρήσεων τόσο της διαφορικής ενεργού διατομής των 

σωματιδίων που λαμβάνουν μέρος στη κρούση, όσο και της διπλής 

διαφορικής ενεργού διατομής, παρέχοντας έτσι λεπτομερείς πληροφορίες για 

την δυναμική του συστήματος κρούσης που μελετάται και κατ’ επέκταση για 

την γεωμετρική δομή των σωματιδίων που λαμβάνουν μέρος σε αυτήν. 

Εφαρμόζοντας την μέθοδο σε πρότυπα συστήματα κρούσης 

μελετήθηκαν ο μηχανισμός ελαστικής σκέδασης (κρούση ιόντος-ατόμου, Ta+-

Ne) και μηχανισμοί ανελαστικής σκέδασης (κρούση ιόντος-μορίου, Ta+-N2, 

CO και C2H2) στην όχι εκτενώς μελετημένη περιοχή μη-αδιαβατικών 

διαδικασιών (impulsive collisions). Από τα αποτελέσματα της μελέτης της 

ολικής γωνιακής κατανομής της σκέδασης, βρέθηκε ότι η δυναμική καμπύλη 

που χαρακτηρίζει την αλληλεπίδραση ιόντος-ατόμου, για τις σχετικά υψηλές 

ενέργειες όπου πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα, είναι της μορφής ενός 

απωστικού δυναμικού Coulomb  τύπου Universal. Επιπλέον, βρέθηκε ότι ο 

κύριος μηχανισμός που λαμβάνει χώρα κατά την κρούση ιόντος-μορίου είναι 

η μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας και μάλιστα με 

ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό μεταφοράς ενέργειας τόσο στην δόνηση όσο και 

στην περιστροφή του μορίου.  

Τα θεωρητικά μοντέλα κλασσικής φυσικής (το μοντέλο του 

παρατηρητή και το μοντέλο hard-potential) που εφαρμόστηκαν για την 



ερμηνεία του ανελαστικού μηχανισμού που παρατηρήθηκε κατά την κρούση 

ιόντος με μόριο, δείχνουν να αναπαράγουν αρκετά ικανοποιητικά τα 

πειραματικά αποτελέσματα. Βάση των μοντέλων αυτών προσδιορίστηκε η 

ισοδυναμική επιφάνεια αλληλεπίδρασης του εκάστοτε συστήματος κρούσης 

υποδεικνύοντας κατ’ επέκταση τη γεωμετρική δομή του μορίου που λαμβάνει 

μέρος στην αυτήν.  

Από την μελέτη και ερμηνεία της σκέδασης των σωματιδίων της 

πρωταρχικής μοριακής δέσμης ιόντων τανταλίου Ta+ που καταγράφτηκε κατά 

την κάθετη κρούση της με μία δευτερεύουσα δέσμη (ατόμων Ne ή μορίων N2, 

CO, C2H2) καταδεικνύεται ότι η νέα αυτή πειραματική μέθοδος σε συνδυασμό 

με απλά θεωρητικά μοντέλα μπορεί να δώσει αρκετά λεπτομερείς 

πληροφορίες τόσο για την δυναμική όσο και για την γεωμετρική δομή μορίων.  



AABBSSTTRRAACCTT  

In order to perform in a more sophisticated manner, structural and 

dynamics studies of free clusters and molecules, a new experimental method 

was developed, based on the well known crossed-beam scattering technique 

combined with modern imaging technologies. This novel method facilitates 

measurements of differential collision cross-sections and double differential 

cross-sections and therefore gives valuable information on the dynamics of the 

colliding species and their structure.  

The investigation of simple collision systems (Ta+-Ne, N2, CO, C2H2) 

with this method were performed in the non-adiabatic regime (impulsive 

collisions) which is a not yet extensively explored region and where the 

colliding species can be treated as hard bodies.  

The measurements of the angular dependence of the differential cross-

section reveal that the potential energy, which governs the ion-atom 

interaction, in the specific energy regime, exhibits a Coulombic repulsive 

behavior of the empirical Universal form. Moreover, the energy loss spectra 

recorded in ion-molecule collisions, indicate that energy is transferred both in 

rotational and vibrational degrees of freedom of the molecules. The simple 

hard-potential model was employed in the theoretical analysis of this inelastic 

process. By means of this model, we determined the equipotential surface, 

which characterize the interaction of the colliding species and subsequently 

the structure of the molecule in the specific collision energy.  

This novel experimental technique in conjunction with simple 

theoretical models is a promising new tool for static (structure) and dynamics 

(fragmentation, energy transfer, reactivity, etc.) studies of gas-phase molecules 

and clusters. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ  

 

k = 1.3805·10-23 J·K-1 : σταθερά Boltzmann 

= 1.055·10-34 J·s = 6.582·10-16 eV·s : σταθερά Planck 

R = NA·k = 8.315 J·mol-1·K-1 = 0.0821 Atm·l·K-1 : σταθερά αερίων 

1amu = 1.66·10-27 kgr : ατομική μονάδα μάζας 

1eV = 1.602·10-19 J 

1Pa = 1N·m-2 = 1 J·m-3 = 10-2 mbar = 9.87·10-6 Atm = 7.5·10-3 Torr 

 

TOF : Φασματογράφος μάζας χρόνου-πτήσης (Time-Of-Flight) 

MG : Διαχωριστής μαζών (Mass Gate) 

PSD : Ανιχνευτής θέσης (Position Sensitive Detector) 

CID : Collision Induced Dissociation 

MCP : MicroChannel Plates 

MSP : MicroSphere Plates 

MCarlo : Monte-Carlo  

lab : Σύστημα εργαστηρίου 

c.m. : Σύστημα κέντρου μάζας 

nozzle1 (Ν1) : ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα της πρωταρχικής ιοντικής δέσμης clusters 

nozzle2 (Ν2) : ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα της δευτερεύουσας δέσμης ουδετέρων 

Ι01 [σωμ./s·sr] : ένταση της πρωταρχικής μοριακής δέσμης 

Ι02 [σωμ./s·sr] : ένταση της δευτερεύουσας μοριακής δέσμης 

P0,N2 [mbar] : πίεση στον θάλαμο στασιμότητας της πηγής της δευτερεύουσας δέσμης 

n [σωμ./cm3] : πυκνότητα σωματιδίων  

N
i

[σωμ./s] : ρυθμός ροής σωματιδίων 

s1 [mm] : απόσταση της πηγής της πρωταρχικής δέσμης από το κέντρο της κρούσης 

s2 [mm] : απόσταση της πηγής της δευτερεύουσας δέσμης από το κέντρο της κρούσης  

sD [mm] : απόσταση του ανιχνευτή από το κέντρο της κρούσης 

V1, VP [m/s] : ταχύτητα σωματιδίων πρωταρχικής δέσμης (primary beam) (lab) 

V2, VS [m/s] : ταχύτητα σωματιδίων δευτερεύουσας δέσμης (secondary beam) (lab) 

u1 [m/s] : ταχύτητα σωματιδίων πρωταρχικής δέσμης (c.m.) 

u2 [m/s] : ταχύτητα σωματιδίων δευτερεύουσας δέσμης (c.m.) 



 iv 

g [m/s] : σχετική ταχύτητα των σωματιδίων του συστήματος κρούσης 

c [m/s] : ταχύτητα του κέντρου μάζας 

Θ [deg] : γωνία σκέδασης στο σύστημα εργαστηρίου (lab) 

ϑ [deg] : γωνία σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας (c.m.) 

ΘC [deg] : γωνία αποκοπής (cut-off) ή μέγιστη γωνία σκέδασης  

ΘD [deg] : μέγιστη γωνία ανίχνευσης (PS Detector) 

Ecm [eV] : ενέργεια κρούσης (collision energy) 

f(V) : κατανομή ταχυτήτων  

h(α) : κατανομή γωνιών 

Req [Å] : ενδοπυρηνική απόσταση ισορροπίας 

meff [amu] : ενεργή μάζα (μοντέλο παρατηρητή-impulsive model) 

B : παράμετρος ανελαστικότητας ισοδυναμικής επιφάνειας  
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί διεθνώς ένα τεράστιο επιστημονικό 

ενδιαφέρον για την μελέτη της δυναμικής και γεωμετρικής δομής μεγάλων μορίων 

όπως τα clusters (συστάδες) και τα βιομόρια, οι μακροσκοπικές ιδιότητες των οποίων 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον σε τομείς όπως η επιστήμη υλικών, 

η βιοφυσική, η βιοχημεία, φυσική πλάσματος [1,2] κ.λ.π..  

Χάρις την ραγδαία ανάπτυξη των laser καθώς και την διαδεδομένη πια 

τεχνολογία των μοριακών δεσμών έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί νέες μέθοδοι 

παράγωγης clusters (laser vaporization source [3,4,5], PACIS [6], κ.τ.λ) και 

βιομορίων (MALDI [7], ESI [8,9] (Nobel Prize in Chemistry 2002)) σε ελεύθερη 

κατάσταση (αέρια φάση) και χαμηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας έτσι την μελέτη 

των ιδιοτήτων τους χωρίς «διαταραχές» από κάποιο υπόστρωμα.  

Οι νέες αυτές πηγές ιοντικών μορίων σε αέρια φάση, σε συνδυασμό με την 

συνεχή ανάπτυξη και βελτιστοποίηση τεχνικών ανίχνευσης, όπως φασματογράφοι 

μάζας μεγάλης διακριτικής ικανότητας, δίνουν την δυνατότητα να μελετηθούν οι 

μέχρι τώρα άγνωστες ιδιότητες (δυναμική και γεωμετρική δομή) των μορίων αυτών, 

καταγράφοντας τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης τους είτε με φωτόνια (δέσμες 

laser) είτε μέσω της κρούσης τους με άλλα άτομα ευγενών αερίων ή και μόρια. 

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη νέων πειρατικών μεθόδων μελέτης της δυναμικής και 

της γεωμετρικής δομής μεγάλων μορίων έχουν αναπτυχθεί και τα αντίστοιχα 

θεωρητικά μοντέλα που προσομοιάζουν και ερμηνεύουν τις πειραματικές 

παρατηρήσεις.  

Τεχνικές όπως η φασματοσκοπία φωτοδιάσπασης που ενώ έχουν επιτυχώς 

εφαρμοστεί σε μικρά μόρια [10,11,12] δεν μπορούν να δώσουν απόλυτα 

συμπεράσματα για την δυναμική μεγάλων μορίων καθώς οι διεγερμένες δυναμικές 

καμπύλες που οδηγούν σε διάσπαση του μορίου είναι πάρα πολλές με αποτέλεσμα ο 

προσδιορισμός των φασματοσκοπικών σταθερών του μορίου να είναι ουσιαστικά 

αδύνατος. 
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Μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για 

τον προσδιορισμό της γεωμετρικής δομής και κατ’ επέκταση της δυναμικής ενός 

πολυατομικού μορίου είναι η μέθοδος της διάσπασης του μορίου μέσω κρούσεων με 

άτομα ευγενών αερίων (Collision Induced Dissociation) γνωστή και ως CID [13]. Η 

μέθοδος στηρίζεται στην καταγραφή, με έναν φασματογράφο μάζας, των προϊόντων 

της διάσπασης που προκύπτουν κατά την κρούση και διέγερση ιόντων μιας 

συγκεκριμένης μάζας. Η πληροφορία για την γεωμετρική δομή του μορίου με την 

μέθοδο αυτή αποκομίζεται θεωρώντας ότι η ενεργός διατομή διάσπασης είναι το 

κατώτατο όριο της ολικής ενεργού διατομής κρούσης (Integral Collision Cross-

Section). Η τελευταία υπολογίζεται για κάθε υποτιθέμενη γεωμετρική δομή με την 

εφαρμογή θεωρητικών μεθόδων όπως κλασσικών τροχιών [14], μοντέλου 

γεωμετρικής προβολής [15] κ.τ.λ.. Το βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου 

παρουσιάζεται στην περίπτωση όπου τα υπό μελέτη ιόντα είναι ιδιαίτερα μεγάλα 

clusters ή βιομόρια όπου ο ρυθμός διάσπασης τους μειώνεται δραματικά λόγω του 

σχετικά μεγάλου χρόνου (~100μs) που απαιτείται για να μεταφερθεί ποσοστό 

ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου ώστε να προκληθεί 

διάσπαση μέσα στα χρονικά πλαίσια του πειράματος (1-10μs) [16].  

Λεπτομερέστερες μελέτες της δομής ιόντων σε αέρια φάση επιτυγχάνονται με 

μετρήσεις της κινητικότητας των ιόντων (ion mobility) μέσα σε ένα σωλήνα 

διολίσθησης (drift tube) [17]. Η κινητικότητα ενός ιόντος, δηλαδή πόσο χρόνο 

χρειάζεται για να διανύσει ένα θάλαμο που περιέχει ευγενές αέριο υπό χαμηλή πίεση 

και υπό την επίδραση ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου, είναι συνάρτηση της μέσης 

ολικής ενεργού διατομής κρούσης η οποία σαφώς εξαρτάται από την γεωμετρία του 

ιόντος. Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια σε μελέτες 

προσδιορισμού της δομής clusters [15] και βιομορίων όπως πεπτιδίων [18] και 

πρωτεϊνών [19]. Παρά τις προσπάθειες βελτίωσής της [20], η μέθοδος αυτή 

παρουσιάζει χαμηλή διακριτική ικανότητα με αποτέλεσμα σχετικά «συμπαγείς» 

παρόμοιες δομές να μην μπορούν να διακριθούν. 

Στα πλαίσια της διδακτορικής αυτής διατριβής αναπτύχθηκε μία νέα 

πειραματική μέθοδος με στόχο τη μελέτη της δυναμικής και γεωμετρικής δομής 

μεγάλων μορίων στην περιοχή αδιαβατικών διαδικασιών καθώς και την λεπτομερή 

μελέτη χημικών αντιδράσεων ιόντων με άτομα ή μόρια (ion-molecules reactions). Η 

μέθοδος αυτή στηρίζεται στην γνωστή τεχνική των κάθετων μοριακών δεσμών όπου 

η καταγραφή των σκεδαζόμενων σωματιδίων θα πραγματοποιηθεί με σύγχρονες 
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τεχνολογίες ανίχνευσης (Position Sensitive Detector) και απεικόνισης (κάμερα CCD). 

Για το σκοπό αυτό η προϋπάρχουσα διάταξη μιας μοριακής δέσμης ιοντικών clusters 

και φασματογράφου μάζας χρόνου-πτήσης (Time-Of-Flight, TOF) επεκτάθηκε 

ενσωματώνοντας μία δεύτερη μοριακή δέσμη ουδετέρων και έναν ανιχνευτή θέσης 

στην διεύθυνση της πρωταρχικής ιοντικής δέσμης. Ο φασματογράφος χρόνου-πτήσης 

σε συνδυασμό με έναν διαχωριστή μαζών δίνει την δυνατότητα της επιλογής από την 

συνολική κατανομή των ιόντων που παράγονται από τη πηγή clusters (η λειτουργία 

της οποίας στηρίζεται στον συνδυασμό της αδιαβατικής εκτόνωσης αερίου με 

ταυτόχρονη αποδόμηση στερεού στόχου από δέσμη laser), ενός συγκεκριμένου 

είδους ιόντων, η σκέδαση των οποίων θα μελετηθεί. Η καταγραφή της γωνιακής 

κατανομής των σκεδαζόμενων ιόντων παρέχει πληροφορία για την διαφορική ενεργό 

διατομή (Differential Collision Cross-Section) καθώς και την ολοκληρωμένη ενεργό 

διατομή (Integral Collision Cross-Section) οι οποίες και εξαρτώνται άμεσα από το 

δυναμικό αλληλεπίδρασης των σωματιδίων που λαμβάνουν μέρος στην κρούση. 

Επιπλέον μπροστά από τον ανιχνευτή είναι τοποθετημένο ένα επιβραδυντικό πλέγμα 

(retarding grid) στο οποίο εφαρμόζοντας τάση έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής της 

ενεργειακής κατανομής των σκεδαζόμενων σωματιδίων, δηλαδή της διπλής 

διαφορικής ενεργού διατομής (Double Differential Cross-Section).  

Επίσης μία καινούργια προσέγγιση στα πειράματα σκέδασης ιόντων-ατόμων (ή 

μορίων) είναι οι σχετικά υψηλές ενέργειες κρούσης (200-400eV) στις οποίες 

πραγματοποιήθηκαν. Στις ενέργειες αυτές τα μόρια αναμένεται να συμπεριφέρονται 

σαν απόλυτα «σκληρά» σώματα, με αποτέλεσμα η σκέδαση να μπορεί να περιγραφεί 

με κλασσική φυσική επιτρέποντας την εφαρμογή απλών μοντέλων για την περιγραφή 

των φαινομένων και την ερμηνεία των πειραματικών αποτελεσμάτων.  

Η εφαρμογή της μεθόδου που αναπτύχθηκε έγινε στα συστήματα Ta+-Ne, N2, 

CO, C2H2 με σκοπό να δοκιμαστούν οι υποθέσεις και να ελεγχθούν τα αποτελέσματα 

σε σχετικά απλά μοντέλα-συστήματα έτσι που να μπορεί να εφαρμοστεί στο μέλλον 

σε μεγαλύτερα συστήματα clusters και βιομορίων. Το ιόν του τανταλίου Ta+ 

επιλέχτηκε λόγω της σχέσης της μάζας του ως προς αυτήν των μοριακών 

συστημάτων, έτσι που να είναι δυνατή η καταγραφή της σκέδασης σε όλο το χώρο 

από τον ανιχνευτή. Επίσης σημαντικό κριτήριο επιλογής ήταν η ιδιαίτερα μεγάλη 

ένταση των ιόντων Ta+ που παράγονται από την πηγή. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11..      
ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  &&  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πειραματική διάταξη που 

χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση πειραμάτων μελέτης της δυναμικής 

και γεωμετρικής δομής μορίων και συστάδων (clusters). Θα γίνει μία σύντομη 

αναφορά στις βασικές αρχές των μοριακών δεσμών και θα περιγραφούν 

αναλυτικά οι πηγές υπερηχητικής δέσμης ιοντικών clusters (πρωταρχική 

δέσμη-primary beam) και υπερηχητικής δέσμης ουδετέρων (δευτερεύουσα 

δέσμη-secondary beam) που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα σκέδασης. Στη 

συνέχεια θα περιγραφεί το σύστημα του φασματογράφου μάζας χρόνου-πτήσης 

(Time-Of-Flight TOF) και η αρχή λειτουργίας του διαχωριστή μαζών (Mass 

Gate). Τέλος θα παρουσιαστεί το σύστημα ανίχνευσης (PS Detector) και 

καταγραφής (CCD camera) που χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση της 

σκέδασης κάθετων μοριακών δεσμών. Στα πλαίσια της μελέτης της δυναμικής 

μικρών μορίων και συστάδων και με άλλες πειραματικές μεθόδους όπως της 

φωτοδιάσπασης [10-12,21] και της CID [22] χρησιμοποιήθηκε το σύστημα 

ανίχνευσης Reflectron στο οποίο και θα αναφερθούμε μολονότι τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών δεν θα αποτελέσουν κύριο αντικείμενο 

της παρούσας εργασίας.  
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1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Η σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε 

φαίνεται στο Σχήμα 1.1. Το όλο σύστημα αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς 

θαλάμους διαφορικού κενού οι οποίοι αλλάζουν ανάλογα με το πείραμα που 

πραγματοποιείται (σε πειράματα φωτοδιάσπασης οι θάλαμοι είναι τρεις). Ο πρώτος 

θάλαμος περιέχει την παλμική πηγή της υπερηχητικής δέσμης ιοντικών clusters. Στον 

δεύτερο θάλαμο βρίσκεται η μονάδα επιτάχυνσης ενός φασματογράφου μάζας 

χρόνου-πτήσης (Time-Of-Flight TOF) με την βοήθεια του οποίου αναλύονται τα 

παραγόμενα από την πηγή ιόντα. Στον ίδιο θάλαμο βρίσκεται και ο διαχωριστής 

μαζών (Mass Gate) που μας δίνει την δυνατότητα να επιλέξουμε, από την συνολική 

κατανομή των παραγόμενων ιόντων, ιόντα με συγκεκριμένο λόγο μάζας/φορτίο. Ο 

τρίτος και τέταρτος θάλαμος είναι εκείνοι που αλλάζουν ανάλογα με το είδος και τις 

απαιτήσεις του πειράματος που πραγματοποιείται.  

Στα πειράματα σκέδασης κάθετων μοριακών δεσμών η κρούση μεταξύ της 

ιοντικής και της ουδέτερης μοριακής δέσμης λαμβάνει χώρα στον τρίτο θάλαμο. Η 

ανίχνευση των σκεδαζόμενων ή μη σωματιδίων πραγματοποιείται στον ίδιο θάλαμο 

με την βοήθεια ενός ανιχνευτή ευαίσθητο και στην χωρική κατανομή των ιόντων 

(Position Sensitive Detector PSD). Η πηγή της ουδέτερης μοριακής δέσμης βρίσκεται 

στον τέταρτο θάλαμο, που για προφανείς λόγους τοποθετείται κάθετα ως προς τον 

άξονα του πειράματος. 

Στα πειράματα θραυσματοποίησης μέσω κρούσεων (CID) ο τέταρτος αυτός 

θάλαμος αντικαθίσταται με τον θάλαμο κρούσεων (collision chamber) ο οποίος όμως 

αυτή την φορά τοποθετείται κατάλληλα ως επέκταση του δεύτερου θαλάμου. 

Επιπλέον για τον διαχωρισμό των θραυσμάτων από τα μητρικά μόρια 

χρησιμοποιήθηκε o ηλεκτροστατικός καθρέφτης (Reflectron) που βρίσκεται στον 

τρίτο θάλαμο και σε συνδυασμό με ανιχνευτή MSP (MicroSphere Plates) αποτελούν 

την ανιχνευτική μονάδα του πειράματος αντικαθιστώντας τον PS ανιχνευτή που 

υπήρχε στα πειράματα σκέδασης.  
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1.1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ  

Στην παράγραφο αυτή θα αναφερθούμε στο αντλητικό σύστημα της όλης 

πειραματικής διάταξης. Ο θάλαμος πηγής ιοντικής δέσμης clusters, όγκου 90 , 

αντλείται από αντλία διαχύσεως 3000 /s  η οποία απομονώνεται από τον θάλαμο με 

χρήση ηλεκτρoπνευματικής βαλβίδας πύλης (ISO250). Επιπλέον μεταξύ του θαλάμου 

και της αντλίας παρεμβάλλεται υδροψυκτικό διάφραγμα (water baffle) ώστε να 

αποφεύγεται η είσοδος ατμών λαδιού της αντλίας στον χώρο εκκενώσεως. Η αντλία 

διαχύσεως υποστηρίζεται από μία μηχανική αντλία 3[Leybold D25B 25.7 m /h]−  

προκαταρτικού κενού 23.7 10 mbar−⋅  και από μία μηχανική αντλία Roots 
3[Leybold 250m /h]− . Η τελική πίεση που επιτυγχάνεται στον θάλαμο αυτό είναι 

77.7 10 mbar−⋅  ενώ κατά την διάρκεια λειτουργίας της πηγής μπορεί και διατηρείται 

στα 42 10 mbar−⋅  χάριν ύπαρξης της Roots. Ο θάλαμος πηγής απομονώνεται από το 

υπόλοιπο πείραμα με μία ηλεκτρoπνευματική βαλβίδα πύλης (ISO160). 

Ο δεύτερος θάλαμος είναι κύλινδρος διαμέτρου 15cm (ISO160), μήκους 

2 899.0 mml =  και αντλείται στα 73.3 10 mbar−⋅  με αντλία διαχύσεως 1000 /s  που 

υποστηρίζεται από μία μηχανική αντλία 3[Leybold D16B 16.5m /h]− . Το σύστημα 

αντλιών απομονώνεται από τον θάλαμο με την χρήση χειροκίνητης βαλβίδας πύλης. 

Σε συνθήκες λειτουργίας του πειράματος το διαφορικό κενό, που επιτυγχάνεται με 

την ύπαρξη skimmer διαμέτρου 4.0mm∅  μεταξύ των δύο θαλάμων, είναι 

61 10 mbar−⋅ . 

Στα πειράματα σκέδασης κάθετων μοριακών δεσμών ο τρίτος θάλαμος που 

ακολουθεί και διαχωρίζεται από τον δεύτερο με οπή διαμέτρου .5mm∅3  είναι ο 

θάλαμος σκέδασης. Αποτελείται από δύο διαδοχικούς κυλινδρικούς σωλήνες 

ISO160, μήκους 274.0mmSCl =  και 170.0mmDl = , των οποίων η άντληση 

γίνεται από δύο αντλίες turbo 1000 /s  και 150 /s  αντίστοιχα που υποστηρίζονται 

από μία μηχανική αντλία 3[Leybold D40B 40m /h]− . Η πίεση που επιτυγχάνεται 

στον θάλαμο σκέδασης είναι 71 10 mbar−⋅  και φτάνει μέχρι και 61.3 10 mbar−⋅  σε 

συνθήκες λειτουργίας πειράματος. Τέλος έχουμε τον θάλαμο πηγής ουδέτερης 

μοριακής δέσμης (κύλινδρος ISO160, μήκους 2 365.0mmNl = ) ο οποίος είναι 
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προσαρμοσμένος κάθετα μέσω φλάντζας ISO160 στον θάλαμο σκέδασης. Η άντληση 

του πραγματοποιείται με αντλία turbo 350 /s  που υποστηρίζεται από μηχανική 

αντλία 3[Leybold D25B 25.7 m /h]− . Η πίεση που επιτυγχάνεται σε αυτόν είναι 

83.3 10 mbar−⋅  ενώ σε συνθήκες λειτουργίας της πηγής φτάνει μέχρι και 
58 10 mbar−⋅ . Ο skimmer που διαχωρίζει τον θάλαμο πηγής με τον θάλαμο σκέδασης 

έχει διάμετρο 1.0mm∅ . 

Στα πειράματα CID ο τέταρτος θάλαμος είναι κυλινδρικός σωλήνας ISO160, 

μήκους . 280.0mmcoll =  και διαχωρίζεται από τον δεύτερο θάλαμο και τον θάλαμο 

ανίχνευσης με οπές διαμέτρου 6.0mm∅  και .5mm∅5  αντίστοιχα. Η άντληση του 

θαλάμου κρούσεων γίνεται με αντλία turbo 150 /s  η οποία υποστηρίζεται από 

μηχανική αντλία. Τέλος ο θάλαμος που περιέχει την αντίστοιχη μονάδα ανίχνευσης 

είναι κυλινδρικός σωλήνας ISO160, μήκους 1200.0mmReflectronl =  και αντλείται με 

την βοήθεια αντλίας turbo 350 /s . Η πίεση στον τρίτο θάλαμο σε συνθήκες 

πειράματος διατηρείται στα 51.2 10 mbar−⋅  όταν η πίεση στον θάλαμο κρούσεων 

είναι 49.0 10 mbar−⋅ . 
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Diffusion : 3000 l/s
Roots      : 250 m3/h
Rotary     : 25 m3/h

Diffusion  : 1000 l/s
Rotary      : 16 m3/h

Turbo  : 1000 l/s
Rotary : 40 m3/h

Acceleration
Grids

Einzel Lens

Einzel Lens

Mass-Gate

Skimmer

   Ion Source

Reflectron Assembly

    Imaging
MCP-Detectors

Collimator

Turbo  : 150 l/s
Rotary : 25 m3/h

Secondary 
Beam

or Imaging Detector

Phosphor Screen

 
Σχήμα 1.1 : Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης («ΑΡΙΑΔΝΗ») η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των 
πειραμάτων φωτοδιάσπασης, CID (σύστημα ανίχνευσης Reflectron) και των πειραμάτων σκέδασης με την μέθοδο κάθετων μοριακών δεσμών 
(Position Sensitive ανιχνευτής). 
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Σχήμα 1.2 
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1.2 ΠΗΓΕΣ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ  
1.2.1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ  

Οι μοριακές δέσμες έχουν αρκετά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

(κατευθυντικότητα, ροή, ένταση, συγκεκριμένη κατανομή εσωτερικών καταστάσεων) 

που τις καθιστούν, αν όχι απαραίτητο, σημαντικό εργαλείο σε τομείς όπως η μοριακή 

δυναμική κρούσεων και η φασματοσκοπία. Από τις διάφορες τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή μοριακών δεσμών ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η πηγή υπερηχητικής μοριακής δέσμης (nozzle ή free-jet πηγή). Η πηγή 

αυτή βασίστηκε στην ιδέα των Kantrowitz και Grey, το 1951, να αντικαταστήσουν το 

αέριο κατανομής Maxwell-Boltzmann της πηγής διαχύσεως (effusive) με 

υπερηχητική δέσμη αερίου που ήδη κινείται στην διεύθυνση της παραγόμενης 

δέσμης, επιτυγχάνοντας έτσι όχι μόνο αύξηση της έντασης της παραγόμενης δέσμης 

αλλά και «πάγωμα» αυτής. Η ένταση της μοριακής δέσμης από πηγή nozzle είναι 

μέχρι και 103 φορές μεγαλύτερη από αυτήν μιας πηγής διαχύσεως [23]. Η διάταξη 

που χρησιμοποιείται για την πηγή υπερηχητικών μοριακών δεσμών φαίνεται 

σχηματικά ως εξής (δες Σχήμα 1.3): 

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΗ
Kns<1

ΜΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ
Kns>1

ΘΑΛΑΜΟΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

P0, T0

Αντλία Αντλία

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΟΗ
Kns<1

ΜΟΡΙΑΚΗ ΡΟΗ
Kns>1

ΘΑΛΑΜΟΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

P0, T0

ΘΑΛΑΜΟΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

P0, T0

Αντλία Αντλία

 
Σχήμα 1.3 : Πειραματική διάταξη παραγωγής υπερηχητικής μοριακής δέσμης από πηγή 
nozzle/free-jet. 
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Από έναν θάλαμο υψηλής πίεσης P0 (1-10bar) και θερμοκρασίας T0 (300K) αέριο 

εκτονώνεται μέσω οπής διαμέτρου d0 (0.1-1mm) στο κενό. Οι διαστάσεις της οπής 

καθορίζονται έτσι ώστε η ροή διαμέσου αυτής να είναι υδροδυναμική (κατώτατο 

όριο) και το κενό στον θάλαμο χαμηλής πιέσεως να διατηρείται στα επιθυμητά όρια 

(ανώτατο όριο) [24]. Λόγω της μεγάλης συχνότητας κρούσεων που πραγματοποιούν 

μεταξύ τους τα σωματίδια του αερίου, καθώς αυτά εξέρχονται από τον θάλαμο 

υψηλής πίεσης, ποσοστό ενέργειας από τους βαθμούς ελευθερίας της τυχαίας 

μεταφορικής κίνησης και τους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας των σωματιδίων 

μετατρέπεται σε ενέργεια μεταφοράς κατευθυνόμενης κίνησης. Κατά μήκος λοιπόν 

των κατευθυνόμενων γραμμών ροής του αερίου η θερμοκρασία που καταγράφεται 

από έναν παρατηρητή που κινείται στην διεύθυνση της δέσμης και με ταχύτητα ίδια 

με την μέση ταχύτητα κίνησης των σωματιδίων του αερίου (ταχύτητα ροής), 

μειώνεται συνεχώς μέχρι που η ροή από συνεχής γίνεται μοριακή (υπερηχητική). Η 

περιοχή μοριακής ροής πολλές φορές αναφέρεται και ως περιοχή «ελεύθερη 

κρούσεων» καθώς τα σωματίδια κινούνται πια ελεύθερα, σε ευθείες και χωρίς να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τέλος στο όριο αυτό, και για λόγους που θα 

αναφερθούν αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους, τοποθετείται κόλουρος, 

κούφιος κώνος, γνωστός ως skimmer με αποτέλεσμα να επιλέγεται το κεντρικό 

κομμάτι της δέσμης η οποία κινείται με υπερηχητική ταχύτητα ροής. 

1.2.1.1 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ-ΙΣΟΕΝΤΡΟΠΙΚΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗ  

Ένας απλός τρόπος που περιγράφει την εκτόνωση αερίου διαμέσου οπής στο κενό 

και τη δημιουργία υπερηχητικής μοριακής δέσμης στηρίζεται στις εξής υποθέσεις: 

• Φαινόμενα ιξώδους ροής θεωρούνται αμελητέα επομένως η διαδικασία 

εκτόνωσης θεωρείται αντιστρεπτή. 

• Ο ρυθμός μεταβολής των παραμέτρων που καθορίζουν την ροή και 

καταγράφονται από παρατηρητή που κινείται μαζί με το αέριο είναι πολύ 

μικρός σε σχέση με το ρυθμό κρούσεων των σωματιδίων του αερίου. Κατά 

συνέπεια το αέριο βρίσκεται πάντοτε σε θερμοδυναμική ισορροπία και 

χαρακτηρίζεται πλήρως από τις θερμοδυναμικές παραμέτρους n, P και T, 

τοπική πυκνότητα σωματιδίων, πίεση και θερμοκρασία αντίστοιχα. 

• Φαινόμενα θερμικής αγωγιμότητας θεωρούνται αμελητέα, άρα και η 

εκτόνωση αδιαβατική. 
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Θεωρώντας λοιπόν ιδανικές συνθήκες σταθερής ροής, η εξίσωση ενέργειας για αέριο 

που εκτονώνεται ισοεντροπικά δίδεται από την εξίσωση : 

 2
0

1
2

h mu h+ =  (1.1) 

όπου 0h  η ενθαλπία ανά σωματίδιο στον θάλαμο υψηλής πίεσης (ή θάλαμο 

στασιμότητας-stagnation) η οποία κατά την εκτόνωση του αερίου μετατρέπεται σε 

κινητική ενέργεια 21/ 2mu  κατευθυνόμενων σωματιδίων και σε κάποια 

υπολειπόμενη ενθαλπία ανά σωματίδιο h . Γενικά σε συνθήκες ισορροπίας η 

ενθαλπία/σωμ. ορίζεται από τη σχέση: 

 
U PV Ph e

N n
+

= = +  (1.2) 

όπου /e U N≡  η εσωτερική ενέργεια ανά σωματίδιο N , 
Nn
V

= ≡ πυκνότητα 

σωματιδίων. Για ιδανικό αέριο που υπακούει στην κατανομή Maxwell-Boltzmann η 

εσωτερική ενέργεια ανά σωματίδιο είναι ve C T= ⋅ , όπου vC ≡ η 

θερμοχωρητικότητα αερίου υπό σταθερό όγκο και επομένως η εξίσωση (1.2) μπορεί 

να γραφτεί και ως εξής: 

 
3

2 1
rh kT kT kTγ

γ
+

= ⋅ + = ⋅
−

 (1.3) 

όπου 
2 21 1

3
p

v

C
C f r

γ = = + = +
+

 είναι ο λόγος των θερμοχωρητικοτήτων. 

Ο πρώτος όρος 
3
2

kT  αντιστοιχεί στην μέση μοριακή κινητική ενέργεια μεταφοράς 

(3 μεταφορικοί βαθμοί ελευθερίας), ο δεύτερος όρος στην ενέργεια r  εσωτερικών 

βαθμών ελευθερίας και ο kT  είναι το έργο που εκτελείται κατά την εκτόνωση του 

αερίου. Για ένα μονοατομικό αέριο ( 0)r =  η εξίσωση διατήρησης της ενέργειας 

(1.1) γράφεται: 

 2
// 0 0

1 3 3
2 2 2

mu kT kT kT kT+ + = +⊥  (1.4) 
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Με δείκτη 0 χαρακτηρίζονται οι παράμετροι που επικρατούν στον θάλαμο 

στασιμότητας (υψηλής πίεσης). Οι θερμοκρασίες //T  και T⊥  αντιστοιχούν στην 

τυχαία ενέργεια μεταφοράς των σωματιδίων που κινούνται με ταχύτητες παράλληλες 

και κάθετες ως προς τον άξονα διάδοσης της δέσμης αντίστοιχα. Στην περιοχή όπου 

η ροή των σωματιδίων γίνεται μοριακή δηλαδή ο ρυθμός κρούσεων των σωματιδίων 

είναι αμελητέος (freezing surface) ισχύει //T T T= =⊥ . Στην περίπτωση ιδανικής 

εκτόνωσης // 0T T= =⊥ , η αρχική ενθαλπία μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε κινητική 

ενέργεια και τα σωματίδια της δέσμης αποκτούν μέγιστη ταχύτητα ροής maxu : 

 
1/ 21/ 21/ 2

0
max 0

23 2
2 1

kTru a
m

γ
γ

⎛ ⎞+ + ⎛ ⎞⎛ ⎞= ⋅ = ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ −⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (1.5) 

0
0

2kTa
m

= ≡  η θερμική ταχύτητα των σωματιδίων στον θάλαμο στασιμότητας. 

Βασιζόμενοι στην αρχή διατήρησης της ενέργειας (1.1) και στις εξισώσεις Poisson 

που ισχύουν για αδιαβατική εκτόνωση ιδανικού αερίου έχουμε: 

 
1

2

0

11
2

T M
T

γ −−⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦
 (1.6) 

 

1
1 1

0 0 0 0

,n T P T
n T P T

γ
γ γ− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (1.7) 

και η ταχύτητα ροής είναι: 
1/ 2

max 0

1u T
u T

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 (1.8) 

όπου Μ : ο αριθμός Mach που ορίζεται ως ο λόγος της ταχύτητας ροής των 

σωματιδίων προς την τοπική ταχύτητα ήχου sc : 

 , s
s

u kTM c
c m

γ
= =  (1.9) 

Ένα ακόμη φυσικό μέγεθος, την μεταβολή του οποίου αξίζει να παρατηρήσουμε 

κατά την αδιαβατική εκτόνωση αερίου, είναι ο ρυθμός κρούσεων z , ο οποίος εξ’ 

ορισμού είναι ανάλογος της πυκνότητας και της ταχύτητας των σωματιδίων. 
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Σύμφωνα με τις παραπάνω σχέσεις (1.6) και (1.7) ο ρυθμός κρούσεων μεταξύ των 

σωματιδίων υπερηχητικής μοριακής δέσμης είναι [25]: 

 

1 1
2 12

0 0
12 1

2
z n u M

γ
γγσ

⎡ ⎤+
− ⋅⎢ ⎥−⎣ ⎦−⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +⎢ ⎥⎣ ⎦

 (1.10) 

όπου 0
0

0

Pn
kT

=  η πυκνότητα σωματιδίων και 0
0

8 kTu
m

γ
=  η μέση ταχύτητα 

σωματιδίων στον θάλαμο στασιμότητας. 

Με βάση τις παραπάνω εξισώσεις μπορούν να υπολογιστούν οι τοπικές τιμές για την 

θερμοκρασία, την πίεση, την πυκνότητα σωματιδίων της δέσμης, τη ταχύτητα ροής 

καθώς και τον ρυθμό κρούσεων των σωματιδίων, εφόσον γνωρίζουμε τον αντίστοιχο 

αριθμό Mach. 

Ο αριθμός M συναρτήσει της απόστασης x  από την οπή εκτόνωσης του αερίου [26] 

προκύπτει από μηχανική ρευστών και δίδεται από την σχέση: 

 

11 1

0 0

0 0

1 1
2 1

x x x xM A A
d d

γ γ
γ
γ

−− −⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −+ ⎢ ⎥= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (1.11) 

Οι παράμετροι A  και 0 0/x d  εξαρτώνται από τον λόγο θερμοχωρητικοτήτων γ  και 

οι τιμές τους όπως υπολογίστηκαν από τους Ashkenas και Sherman (1964) 

καταγράφονται στον Πίνακα Ι. 

 

Πίνακας I : Παράμετροι που καθορίζουν τον αριθμό Mach για διαφορετικές τιμές του γ. 

γ  0 0/x d  A  ( )F γ  

5/3 0.075 3.26 2.03 
7/5 0.40 3.65 2.48 
9/7 0.85 3.96 2.85 

 

Στο Σχήμα 1.5 αναπαριστάται η συμπεριφορά των διαφόρων παραμέτρων n, P, T, z  

και u κατά την διεύθυνση ροής της μοριακής δέσμης. Παρατηρείται ότι καθώς 

εξελίσσεται η εκτόνωση του αερίου τόσο η θερμοκρασία όσο και πυκνότητα 

σωματιδίων του αερίου μειώνονται με την αύξηση της απόστασης από την οπή της 

πηγής. Κατά συνέπεια και ο ρυθμός κρούσεων μεταξύ των σωματιδίων μειώνεται 

συνεχώς καθώς απομακρυνόμαστε από την οπή της πηγής του nozzle, προκαλώντας 

το λεγόμενο «πάγωμα» της δέσμης.  
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Σχήμα 1.4 : Μεταβολή του αριθμού Mach συναρτήσει της απόστασης x  από την οπή 
διαμέτρου d0 του nozzle για μονοατομικό (γ=5/3), διατομικό (γ=7/5) και πολυατομικό 
(γ=9/7) αέριο. 
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Σχήμα 1.5 : Η Μεταβολή των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την ροή μοριακής δέσμης 
παραγόμενης από πηγή nozzle συναρτήσει της απόστασης x/d0. Η θερμοκρασία T, η 
πίεση P, και η πυκνότητα σωματιδίων n είναι κανονικοποιημένες ως προς τις τιμές των 
T0, P0 και n0 στον θάλαμο στασιμότητας. 
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Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει ένα οριακό σημείο [27] όπου ο ρυθμός 

κρούσεων είναι τόσο μικρός ώστε η ροή του αερίου να γίνεται «ελεύθερη» μοριακή 

και η εκτόνωσή του να σταματά. Στο όριο αυτό η ροή του αερίου περνά από την 

περιοχή ισοεντροπικής εκτόνωσης (συνεχής ροή) σε περιοχή ροής μηδενικών 

κρούσεων όπου η ταχύτητα ροής και ο αριθμός Mach ουσιαστικά «παγώνουν» 

δηλαδή δεν αλλάζουν πια με την απόσταση και περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας 

της δέσμης δεν είναι πια εφικτή. Η τελική αυτή τιμή του Mach TM  [27,28] μπορεί 

να υπολογιστεί από την εξίσωση: 

 

1

0( )T
KnM F

γ
γ

γ
−

−
⎡ ⎤= ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦є

 (1.12) 

με [ ]
1 1

( ) 2 ( 1)F
γ γ
γ γγ γ π γ γ
− −

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −  (1.13) 

και ≡є  η αποτελεσματικότητα κρούσης (0 1)≤ ≤є , 0Kn ≡ ο αριθμός Knudsen στον 

θάλαμο στασιμότητας. Κάποιες τιμές για το ( )F γ παρατίθενται στον Πίνακα Ι. 

Ο αριθμός Knudsen 0Kn  στον θάλαμο στασιμότητας είναι: 

 0 0 0/Kn dλ=  (1.14) 

με ( ) 1

0 02 nλ σ
−

= ⋅ ⋅ : η μέση ελεύθερη διαδρομή στον θάλαμο υψηλής πίεσης 

         σ     : η ενεργός διατομή 

         0n     : η πυκνότητα σωματιδίων στον θάλαμο υψηλής πίεσης 

         0d     : η διάμετρος της οπής  

Επιπλέον στην περιοχή υπερηχητικής ροής, όπου τα σωματίδια της δέσμης κινούνται 

πια με ταχύτητα ροής μεγαλύτερη από την ταχύτητα ήχου, δημιουργούνται 

κρουστικά κύματα, δηλαδή μικρού εύρους μη-ισοεντροπικές περιοχές μεγάλης 

πίεσης, θερμοκρασίας και πυκνότητας σωματιδίων. Τα κρουστικά κύματα παρέχουν 

έναν τέτοιο μηχανισμό ώστε να αλλάξει η διεύθυνση της υπερηχητικής ροής καθώς 

και να επέλθει μείωση του αριθμού Mach σε υποηχητικές τιμές προσαρμόζοντας με 

αυτόν τον τρόπο την ροή μέσα στα πλαίσια που καθορίζουν οι συνοριακές συνθήκες 

[26]. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.6 πέραν των κρουστικών κυμάτων (barrel-

shock) που αναπτύσσονται πλευρικά της ροής του αερίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
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παρουσιάζει εκείνο που δημιουργείται μπροστά και κάθετα στην διεύθυνση ροής και 

είναι γνωστό ως δίσκος Mach. Το κρουστικό αυτό κύμα προέρχεται από τις κρούσεις 

των σωματιδίων της δέσμης με τα σωματίδια που περιέχονται στον θάλαμο κενού 

(background gas) [23]. Η θέση του δίσκου Mach είναι ανεξάρτητη από την σταθερά 

γ  και δίδεται από την σχέση:  

 
1/ 2

0

0

0.67M

b

Px
d P

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (1.15) 

με 0P  και bP  η πίεση στον θάλαμο στασιμότητας και στον θάλαμο κενού αντίστοιχα. 

Το εύρος ή η διάμετρος των πλευρικών κρουστικών κυμάτων και του δίσκου Mach 

είναι της τάξης 0.75 Mx  (όπου Mx  απόσταση της περιοχής υπερηχητικής ροής από 

την οπή του nozzle) και 0.5 Mx  αντίστοιχα [26]. 

Με στόχο την δημιουργία υπερηχητικής μοριακής δέσμης ελεύθερης από κρούσεις 

τοποθετείται ο κόλουρος κούφιος κώνος (skimmer) σε απόσταση μικρότερη από την 

Mx  (καθώς η δημιουργία δίσκου Mach την καταστρέφει) αλλά όχι τόσο μικρή ώστε 

να έχουμε φαινόμενα κρούσης μεταξύ των σωματιδίων της δέσμης με τα τοιχώματα 

του skimmer. Μια σχέση που ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις και προτάθηκε, 

από τους Beijerinch, Van Gerwen et al. [26] το 1985, για την βέλτιστη απόσταση του 

skimmer είναι: 

 
1 3.7 ( / )

mm M
s

M M

xx
xλ

=
+ ⋅

 (1.16) 

όπου Mλ  η μέση ελεύθερη διαδρομή στην απόσταση Mx . Η απόσταση του skimmer 

σύμφωνα με τον Campargue (1984) που εξασφαλίζει την μέγιστη ένταση της δέσμης  

δίδεται από την σχέση (1.17) και συμφωνεί με την παραπάνω για μεγάλα /M Mx λ  

 
1/3mm

s 0 0

0 0

x 0.125
b

d P
d Pλ

⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
 (1.17) 

Τις περισσότερες φορές όμως αυτή προσδιορίζεται πειραματικά. 
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Σχήμα 1.6 : Σχηματική αναπαράσταση της εκτόνωσης αερίου από συνεχή πηγή free-jet 
με τις αντίστοιχες περιοχές ροής και τα κρουστικά κύματα που αναπτύσσονται σε αυτήν 
[29]. 
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1.2.1.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΟΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ  

Μία καλή προσέγγιση για την κατανομή ταχυτήτων των σωματιδίων μοριακής 

υπερηχητικής δέσμης είναι η κατανομή Maxwell-Boltzmann μετατοπισμένη κατά την 

ταχύτητα ροής u  της δέσμης. 

 

2

2( ) N

V u
af V C V e

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

−−
= ⋅ ⋅  (1.18) 

όπου 2 /a kT m=  η θερμική ταχύτητα και 
2

2 2( / 2)N
aC

u aπ
=

⋅ +
 η σταθερά 

κανονικοποίησης ώστε να ισχύει ( ) 1f V dV =∫ . 

Η πιο πιθανή ταχύτητα που έχουν τα σωματίδια της δέσμης wV  και το εύρος της 

κατανομής VΔ  δίδονται από τις σχέσεις [30]: 

 
21 1

2 4W
aV u
u

⎡ ⎤⎛ ⎞⎢ ⎥= + + ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 

 4 ln 2V aΔ = ⋅ ⋅  
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Σχήμα 1.7 : Η κατανομή ταχυτήτων  μονοατομικού αερίου (γ=5/3) για διαφορετικούς 
αριθμούς Mach. Παρατηρούμε ότι η αρχική κατανομή ταχυτήτων των σωματιδίων στον 
θάλαμο στασιμότητας(Μ=0) στενεύει όσο αυξάνεται ο αριθμός Mach.  
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Η ιδανική ένταση των σωματιδίων στο κέντρο μοριακής δέσμης (center-line ένταση) 

ανά στερεά γωνία [σωμ./s sr]⋅  

 0
p N

I
κ

π
⋅

=

i

 (1.19) 

συνδέεται με τον ρυθμό ροής σωματιδίων N
i

 με τον συντελεστή «peaking» pκ  [31]. 

Ο ρυθμός N
i

 καθορίζεται πλήρως από τα χαρακτηριστικά της πηγής ( 0n , 0T  και 0d ) 

και δίδεται από την σχέση: 

 
2

0 0
0

2( )
4

kT dN C n
m

πγ
⎛ ⎞

= ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

i
 (1.20) 

            

11/ 2
12( )

1 1
C

γγγ
γ γ

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (1.21) 

όπου 0
0

0

Pn
kT

= ≡η πυκνότητα σωματιδίων στο θάλαμο υψηλής πίεσης  

και   
2
0

0 4
dA π

= ≡ η επιφάνεια της οπής του nozzle 

Κάποιες τιμές του συντελεστή pκ και της σταθεράς ( )C γ  δίδονται στον Πίνακα ΙΙ. 

Πίνακας II : Παράμετροι για την ιδανική ένταση 0I , εξίσωση (1.19). 

γ  pκ  C  
5/3 1.98 0.513 
7/5 1.38 0.484 
9/7 1.11 0.474 

 

Σε συνθήκες πειράματος η χρήση skimmer όπως είδαμε παραπάνω είναι υποχρεωτική 

επομένως η εξίσωση (1.19) δεν είναι χρηστική. H σχέση που συνδέει την ιδανική 

ισοεντροπική ένταση 0I  με την πραγματική ένταση της δέσμης μετά τον skimmer ο 

οποίος βρίσκεται σε απόσταση mm
sx από την οπή του nozzle είναι [26]: 

 2
1

0

exp
s

qI q
I kn

⎡ ⎤
= ⋅ −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 (1.22) 

με /s s sKn dλ=  είναι ο τοπικός αριθμός Knudsen στον skimmer και 1 1.38q ∼ , 

2 0.37q ∼  εμπειρικές πειραματικές τιμές. 
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Γνωρίζοντας την ένταση της δέσμης ανά στερεά γωνία μπορεί να υπολογιστεί και η 

πυκνότητα σωματιδίων της δέσμης σε απόσταση x  από την οπή της πηγής 

υπερηχητικής μοριακής δέσμης σύμφωνα με την σχέση: 

 2

In
u x

=
⋅

 (1.23) 

1.2.2 ΠΗΓΗ CLUSTERS  

Η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική πηγή για την παραγωγή δέσμης 

clusters είναι η πηγή υπερηχητικής μοριακής δέσμης η οποία περιγράφτηκε 

αναλυτικά παραπάνω. Η δημιουργία clusters (συστάδες) μέσα σε μια υπερηχητική 

δέσμη είναι μια πολύπλοκη διαδικασία για την οποία δεν υπάρχει ακόμη 

ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τους λεπτομερείς μηχανισμούς σχηματισμού αυτών 

[32]. Οι συστάδες μπορούν να σχηματιστούν χάρις στο «ψυχρό» περιβάλλον της 

δέσμης. Εάν η τοπική θερμοκρασία της δέσμης γίνει μικρότερη από την ενέργεια 

σύνδεσης ενός διμερούς αυτό μπορεί να σταθεροποιηθεί μέσω κρούσεων με ένα 

τρίτο άτομο-σωματίδιο. 

Αυτή η διαδικασία μπορεί να γραφτεί ως εξής : 

 2A A A A A+ + → +  (1.24) 

Ο σχηματισμός αυτός του διμερούς είναι η απαρχή για την διαδικασία δημιουργίας 

cluster εφόσον δεν υπάρχουν ήδη διμερή ή μεγαλύτερα συσσωματώματα στο αέριο 

πριν την εκτόνωσή του. Για την διαδικασία αυτή είναι απαραίτητα τρία άτομα γιατί 

διαφορετικά δεν έχουμε ταυτόχρονη διατήρηση της ενέργειας και της ορμής. Η 

κινητική ενέργεια του ατόμου Α στο δεξί σκέλος της παραπάνω σχέσης θα πρέπει να 

είναι τόσο μεγάλη ώστε τα άλλα δύο άτομα να «βρεθούν» δέσμια. Μόλις 

σχηματιστούν τα διμερή, λειτουργούν ως πυρήνες συμπύκνωσης για την περαιτέρω 

ανάπτυξη μεγαλύτερων clusters με αντιδράσεις συνένωσης (association reactions) με 

την προϋπόθεση βέβαια ότι η τοπική θερμοκρασία είναι μικρότερη από την ενέργεια 

δεσμού του διμερούς. Στην πειραματική μας διάταξη χρησιμοποιήθηκε παλμική πηγή 

clusters η οποία συνδυάζει μία πηγή υπερηχητικής δέσμης με μία πηγή αποδόμησης 

με παλμικό laser.  

Με μία τέτοια πηγή (δες Σχήμα 1.8) είναι δυνατή η παραγωγή όχι μόνο clusters από 

στοιχεία που βρίσκονται στην αέρια φάση αλλά και clusters που αποτελούνται και 

από στερεά στοιχεία (μέταλλα [33], ημιαγωγούς [34] κ.ο.κ.). 
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Σχήμα 1.8 : Παλμική πηγή Clusters. 

Δέσμη laser εστιάζεται πάνω σε έναν στέρεο στόχο Μ με αποτέλεσμα να 

έχουμε αποδόμηση του υλικού με την μορφή πλάσματος. Ο στόχος, ο οποίος 

περιστρέφεται, τοποθετείται αρκετά κοντά στην έξοδο του nozzle έτσι ώστε το 

«ζεστό» πλάσμα να αναμειγνύεται με την δέσμη του αερίου. Τα άτομα του αερίου 

συμπαρασύρουν τα άτομα και τα ιόντα του πλάσματος με αποτέλεσμα να 

εκτονώνονται και τα δύο αδιαβατικά με τον τρόπο που ήδη περιγράφτηκε παραπάνω. 

Λόγω του μεγάλου αριθμού κρούσεων μεταξύ του ατόμων του αερίου και των 

ατόμων-ιόντων του πλάσματος δημιουργούνται τόσο ουδέτερα όσο και ιοντικά 

clusters. Η διαδικασία σχηματισμού τους είναι η ίδια με αυτή της σχέσης (1.24). 

Συμβολίζοντας με Α τα άτομα του φέροντος αερίου και Μ τα άτομα του στερεού 

στόχου τα clusters που δημιουργούνται είναι κυρίως της μορφής ΜΑn. 

1.2.3 ΠΑΛΜΙΚΕΣ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΣ  

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή 

οι πηγές των υπερηχητικών μοριακών δεσμών που χρησιμοποιήθηκαν είναι παλμικές. 

Η χρήση παλμικών πηγών έχει ως κύριο προτέρημα ότι η επιβάρυνση του θαλάμου 

κενού που περιέχει την πηγή είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτήν που θα είχαμε 

στην περίπτωση που χρησιμοποιούσαμε συνεχή πηγή. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν τα 

πειράματα γίνονται μικρότερα και πιο οικονομικά καθώς οι αντλίες κενού που 

αντλούν το σύστημα είναι κατά πολύ μικρότερες. Το κατώτατο όριο διάρκειας 

παλμού για μία παλμική πηγή υπερηχητικής δέσμης καθορίζεται από τον χρόνο που 

χρειάζεται για να φτάσει το αέριο εκτόνωσης σε κατάσταση ισορροπίας καθώς αυτό 
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εξέρχεται από την οπή του nozzle και είναι της τάξης 10 20μs− . Μία ιδιαιτερότητα 

που παρουσιάζουν οι παλμικές υπερηχητικές δέσμες, και αξίζει να αναφερθεί, είναι 

ότι ο όγκος του αερίου [ευγενές ή N2, CO, Ο2 κ.τ.λ.] που βγαίνει από την οπή του 

nozzle βρίσκεται περισσότερο στο κέντρο του παλμού απ’ ό,τι στα άκρα του. 

1.2.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ  

Γενικά οι βαλβίδες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή παλμικών 

μοριακών δεσμών είναι είτε ηλεκτρομαγνητικές ή πιεζοηλεκτρικές. Στην πειραματική 

μας διάταξη ο τύπος βαλβίδας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τόσο της 

υπερηχητικής ιοντικής δέσμης clusters (πρωταρχική δέσμη) όσο και της ουδέτερης 

μοριακής δέσμης (δευτερεύουσα) είναι ο ηλεκτρομαγνητικός [General Valve 

series9]. Η βαλβίδα αυτή είναι ένα σωληνοειδές του οπoίου το ένα άκρο διαμέτρου 

6.0mm∅  λειτουργεί ως η είσοδος του αερίου ενώ στο άλλο προσαρμόζεται 

μεταλλική κυκλική πλάκα (frontplate) η οποία φέρει οπή. Η οπή της frontplate (οπή 

του nozzle), διαμέσου της οποίας εκτονώνεται το αέριο στον θάλαμο κενού, 

σφραγίζεται με ένα κωνοειδές teflon poppet το οποίο τοποθετείται κατάλληλα με την 

βοήθεια ελατηρίου σε μεταλλικό κύλινδρο ο οποίος βρίσκεται μέσα στο 

σωληνοειδές. Προσαρμόζοντας παλμικό ρεύμα στο μαγνητικό σωληνοειδές, ο 

μεταλλικός κύλινδρος τραβιέται προς τα πίσω μαζί με το poppet αφήνοντας έτσι 

παλμό αερίου να εξέλθει στον θάλαμο κενού. Το απαιτούμενο ρεύμα παρέχεται από 

κύκλωμα τροφοδοσίας μεταβλητής τάσης 0 1kV−  και διάρκειας παλμού 

100 1000μs− . Τα αντίστοιχα κυκλώματα τροφοδοσίας που χρησιμοποιήθηκαν για 

την πρωταρχική και δευτερεύουσα δέσμη στα πειράματα σκέδασης περιγράφονται 

αναλυτικά στις παρακάτω δύο παραγράφους.  

1.2.4.1 ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΔΕΣΜΗ 

Για την δημιουργία της πρωταρχικής δέσμης η οποία προκύπτει από τον 

συνδυασμό πηγής παλμικής μοριακής ουδέτερης δέσμης με πηγή φωτοαποδόμησης 

στερεού στόχου (δες §1.2.2) χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα [General 

Valve] με οπή διαμέτρου 0.5mm∅ . Καθώς το εύρος παλμού του nozzle επηρεάζει 

σημαντικά την κατανομή των clusters το τρανζίστορ υψηλής τάσης 
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[ BEHLKE HTS11-30-A ] που χρησιμοποιήθηκε στο κύκλωμα τροφοδοσίας (Σχήμα 

1.9,Ι) παλμικού ρεύματος της βαλβίδας ήταν μεταβλητού εύρους παλμών που 

κυμαίνεται από 100ns....∞ . Για την παραγωγή σταθερής και μεγάλης έντασης 

δέσμη ιοντικών clusters της μορφής ΜΑn βρέθηκε πειραματικά ότι η ιδανική 

διάρκεια παλμού του nozzle είναι 200 250μs− . 

Για την φωτοαπόδομηση του στερεού μεταλλικού στόχου χρησιμοποιήθηκε η 

θεμελιώδης αρμονική 1064nm)(λ =  παλμικού laser τύπου στερεού Nd-YAG 

(συχνότητα (repetition rate) 10Hz , εύρος κορυφής (linewidth) 11.0cm− , ενέργεια 

παλμού (output energy) 800mJ  και FWHM 5 7 ns= − ) [B.M. Industries 

Series5000]. Ο μεταλλικός στόχος είναι τοποθετημένος πάνω σε άξονα ηλεκτρικού 

μοτέρ και βρίσκεται σε τέτοια απόσταση από την οπή του nozzle ώστε να μην 

επηρεάζει την εκτόνωση του «φέροντος» αερίου. Η δέσμη του laser οδηγείται με 

οπτική διάταξη πρισμάτων και καθρέφτη και εστιάζεται με την χρήση φακού 

εστιακής απόστασης 500.0mm  πάνω στον στόχο. Το σημείο αλληλεπίδρασης του 

laser με τον μεταλλικό στόχο είναι της τάξης 20.1 0.5mm−  και απέχει 2 3mm−  

από τον άξονα εκτόνωσης του αερίου που εξέρχεται από την βαλβίδα. Τέλος το 

κεντρικό κομμάτι της ιοντικής δέσμης clusters επιλέγεται με skimmer διαμέτρου 

4.0 mm∅  που βρίσκεται σε απόσταση 1 30.0mmSx =  από την οπή εκτόνωσης του 

αερίου.  

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα χαρακτηριστικά της πηγής clusters που 

χρησιμοποιήθηκε στα πειράματά μας και βασιζόμενοι στις εξισώσεις που ισχύουν για 

συνεχείς μοριακές υπερηχητικές δέσμες (δες §1.2.1.2), ο ρυθμός σωματιδίων που 

εξέρχονται από το nozzle για «φέρον» αέριο Kr ( 83.8amum = ) είναι 

217.1 10 σωμ./sN = ⋅
i

 και η αντίστοιχη ένταση της παραγόμενης δέσμης ανά στερεά 

γωνία στην μονάδα του χρόνου είναι 21
01 4.512 10 σωμ/s srI = ⋅ ⋅ . Επομένως ο 

αριθμός σωματιδίων ανά παλμό διάρκειας 1 200μsNtΔ =  που περνάνε από τον 

skimmer είναι 181.42 10 σωμ./pulseN = ⋅ . Τα παραγόμενα ιόντα από την πηγή 

clusters που περνάνε διαμέσου του skimmer (με ταχύτητα 384 m/s -για «φέρον» 

αέριο Kr) στο δεύτερο θάλαμο διαφορικού κενού αναλύονται με τον φασματογράφο 

χρόνου-πτήσης τον οποίο και θα περιγράψουμε αναλυτικά στην παράγραφο §1.3. 
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1.2.4.2 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΕΣΜΗ 

Στα πειράματα σκέδασης η παλμική ουδέτερη μοριακή δέσμη (δευτερεύουσα 

δέσμη) δημιουργήθηκε με χρήση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας [General Valve] με 

διάμετρο οπής 0.5mm∅  τοποθετημένης σε απόσταση 2 2.0mmSx =  από τον 

skimmer διαμέτρου 1.0mm∅ . Το εύρος παλμού του ακροφυσίου (nozzle) 

καθορίστηκε στα 2 100μsNtΔ =  με χρήση τρανζίστορ υψηλής τάσης τύπου 

BEHLKE HTS 21-14  στο αντίστοιχο κύκλωμα τροφοδοσίας παλμικού ρεύματος της 

βαλβίδας (Σχήμα 1.9,ΙΙ). Ομοίως με την παλμική πηγή clusters η αντίστοιχη ένταση 

σωματιδίων Ne ( 20amum = ) ανά στερεά γωνία στην μονάδα του χρόνου που 

εξέρχονται από την πηγή αυτή είναι 21
02 2.29 10 σωμ./s srI = ⋅ ⋅ .  
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Σχήμα 1.9 : Το κύκλωμα τροφοδοσίας της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας που 
χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία της πρωταρχικής(Ι) και της δευτερεύουσας(ΙΙ) 
μοριακής δέσμης αντίστοιχα.  
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1.3 ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΖΑΣ ΧΡΟΝΟΥ-ΠΤΗΣΗΣ [TOF] 

Η ανάπτυξη νέων ιοντικών πηγών [35], όπως αυτή που περιγράφτηκε 

παραπάνω, καθώς και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την μελέτη μεγάλων 

μορίων και συστάδων που παρατηρήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ανέδειξε 

την ανάγκη για τεχνικές με δυνατότητα ανάλυσης μεγάλου εύρους μαζών. Η τεχνική 

του φασματογράφου μάζας χρόνου-πτήσης πρωτοεισαχθείσα από τους Wiley και 

McLaren [36] όχι μόνο ικανοποιεί την ανάγκη αυτή σε αντίθεση με τους λεγόμενους 

«συμβατούς» φασματογράφους μάζας, το τετράπολο και τον μαγνητικό, αλλά 

συνδυάζει και πληθώρα ιδιοτήτων όπως υψηλό ποσοστό διάδοσης ιόντων, 

απεριόριστο αναλυτικό εύρος μαζών, υψηλό ρυθμό επανάληψης, καλή διακριτική 

ικανότητα και χαμηλό κόστος, καθιστώντας την «αναγκαία» για πειράματα μελέτης 

μεγάλων μορίων και συστάδων. Ένας φασματογράφος χρόνου-πτήσης ουσιαστικά 

διαχωρίζει τις μάζες των ιόντων χρονικά και όχι χωρικά όπως κάνουν ο 

φασματογράφος τετραπόλου και ο μαγνητικός. Τα παραγόμενα σωματίδια μιας 

ιοντικής πηγής περνώντας σε μια περιοχή δυναμικού επιταχύνονται και εισέρχονται 

στην συνέχεια σε περιοχή ελευθέρου πεδίου όπου κινούνται πια ελεύθερα και ομαλά. 

Το επιταχυντικό δυναμικό V , δίνοντας σε όλα τα σωματίδια την ίδια κινητική 

ενέργεια 21/ 2kinE mu q V= = ⋅ , τα προωθεί ουσιαστικά να κινηθούν με 

διαφορετικές ταχύτητες ανάλογα με τον λόγο της μάζας τους ως προς το αντίστοιχο 

φορτίο. Επομένως όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του ιόντος m τόσο μικρότερη είναι η 

ταχύτητα που αποκτά κατά την επιτάχυνσή του. Τα βαρύτερα ιόντα θα κάνουν 

περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στον ανιχνευτή (που βρίσκεται σε απόσταση D ) 

και τα ελαφριά λιγότερο. Ο απαιτούμενος χρόνος / / 2t D u D m Vq= = ⋅  

εξαρτάται λοιπόν από την τετραγωνική ρίζα της μάζας του ιόντος και ως εκ τούτου 

επιτυγχάνεται η διάκριση των ιόντων ανάλογα με την μάζα τους. Επιπλέον η 

δυνατότητα εστίασης της αρχικής κατανομής των ιόντων σε μία επιθυμητή απόσταση 

είναι δυνατή με χρήση διπλού ηλεκτρικού πεδίου [36] ως επιταχυντικό δυναμικό, 

τεχνική που θα περιγραφεί αναλυτικά στην παρακάτω παράγραφο.  
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1.3.1 ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ TOF ΤΥΠΟΥ WILEY-MCLAREN 

Η επιταχυντική μονάδα του φασματογράφου μάζας χρόνου-πτήσης που 

χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων είναι διάταξη δύο πεδίων 

Wiley-McLaren στην οποία εφαρμόζεται κατάλληλο παλμικό δυναμικό και 

περιγράφεται σχηματικά στο (Σχήμα 1.10). Για την κατασκευή των πεδίων αυτών 

χρησιμοποιήθηκαν τρία πλέγματα (grids) νικελίου [MN20 Buckbee-Mears,  

90.3% max.trans., 90.1 wires/in.]  τα οποία στερεώθηκαν πάνω σε επίπεδους 

ανοξείδωτους δακτυλίους πάχους 2.0mm , εξωτερικής διαμέτρου 120.0mm∅  και 

εσωτερικής 60.0 mm∅ . Τα δύο πρώτα πλέγματα που καθορίζουν το πρώτο πεδίο 

του TOF βρίσκονται σε σχετικά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους 0 80.0mms =  έτσι 

ώστε να «συλλέγονται» όσο το δυνατόν περισσότερα ιόντα από το επεκταμένο 

πακέτο clusters ενώ το μήκους του δεύτερου πεδίου που προσδιορίζεται από την 

θέση του τρίτου πλέγματος είναι 18.0mmd = . Για να εξασφαλιστεί η ομοιογένεια 

του πεδίου τρεις επιπλέον δακτύλιοι (stabilizers) των ίδιων διαστάσεων 

τοποθετήθηκαν σε ισαπέχουσες θέσεις (18.0mm ) στην περιοχή του πρώτου πεδίου. 

Η όλη διάταξη της επιταχυντικής μονάδας βρίσκεται σε απόσταση 50.0mm  από την 

οπή του skimmer. Μόλις το κεντρικό κομμάτι του πακέτου των ιόντων βρεθεί στην 

περιοχή του πρώτου πεδίου εφαρμόζεται επιταχυντική τάση 3.0kV+  στο πρώτο 

πλέγμα, το οποίο αρχικά ήταν γειωμένο, η οποία τροφοδοτεί και το δεύτερο πλέγμα 

μέσω κατάλληλων αντιστάσεων (δες Σχήμα 1.10) και η λειτουργία του TOF ξεκινάει 

(αρχή του χρόνου). 

Έτσι τα σωματίδια μάζας m  και φορτίου q που ξεκινάνε από απόσταση s  από το 

δεύτερο πλέγμα του δυναμικού της επιταχυντικής μονάδας του φασματογράφου και 

με αρχική ενέργεια 0U , επιταχύνονται αποκτώντας τελική ενέργεια U  ανεξάρτητης 

από την μάζα τους αλλά εξαρτώμενης από την 0U  και τις αποστάσεις s  και d : 

 0 s dU U qsE qdE= + +  (1.25) 

όπου ,s dE  τα αντίστοιχα πεδία που αναπτύσσονται από την διαφορά δυναμικού 

0 1

0

V V
s
−

 και 1V
d

 που εφαρμόζεται στα τρία πλέγματα. Ο συνολικός χρόνος πτήσης 
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των ιόντων προς σε ένα ανιχνευτή που βρίσκεται σε απόσταση D  (περιοχή 

ελευθέρου πεδίου) δίδεται από την σχέση: 

 0( , ) s d DT U s T T T= + +  (1.26) 

όπου 0 0
21.02s s

s

mT U qsE U
qE

⎡ ⎤= ⋅ + −⎣ ⎦  (1.27) 

 0
21.02d s

d

mT U U qsE
qdE

⎡ ⎤= ⋅ + +⎣ ⎦  (1.28) 

και 
21.02
2D

m DT
U
⋅

= ⋅  (1.29) 

Θα περίμενε κάποιος ιόντα ίδιας μάζας και φορτίου να έχουν τον ίδιο χρόνο-πτήσης 

προς τον ανιχνευτή κάτι όμως που δεν ισχύει λόγω της αρχικής χωρικής κατανομής 

του πακέτου. Έτσι τα ιόντα εκείνα που αρχικά βρίσκονται πιο κοντά στο δεύτερο 

πλέγμα καθώς διανύουν μικρότερη απόσταση μέσα στο επιταχυντικό δυναμικό 

αποκτούν μικρότερη τελική ενέργεια από εκείνα που βρίσκονταν πιο μακριά. Το 

εκτεταμένο λοιπόν αρχικά πακέτο ιόντων ίδιας μάζας «εστιάζεται» καθώς τα αρχικά 

απομακρυσμένα ιόντα που κινούνται πια με μεγαλύτερη ταχύτητα θα προσπεράσουν 

εκείνα που προπορευόντουσαν. Θεωρώντας ότι τα σωματίδια ξεκινάνε από θέση 

0
1
2

s s sδ= ±  με μηδενική αρχική ενέργεια, η εστιακή απόσταση [37] στην 

περίπτωση του διπλού πεδίου TOF δίδεται από την σχέση: 

 3/ 2
0 0 1/ 2

0 0 0

12 1 dD s
s

κ
κ κ

⎛ ⎞
= ⋅ − ⋅⎜ ⎟+⎝ ⎠

 (1.30) 

όπου 0
0

0 1

V
V V

κ =
−

 (1.31) 

Είναι φανερό ότι μεταβάλλοντας τον λόγο τον τάσεων που εφαρμόζονται στις δύο 

περιοχές της επιταχυντικής μονάδας μπορούμε να αλλάξουμε και την θέση της 

χωρικής εστίασης των ιόντων.  

Στην πειραματική μας διάταξη αυτό επιτυγχάνεται με χρήση ροοστάτη ο 

οποίος είναι ενσωματωμένος στο εξωτερικό παλμικό ηλεκτρικό κύκλωμα 

τροφοδοσίας που περιγράφεται αναλυτικά στο Σχήμα 1.11. Το τρανζίστορ υψηλής 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΖΑΣ ΧΡΟΝΟΥ-ΠΤΗΣΗΣ [TOF] 

 30 

τάσης που χρησιμοποιήθηκε είναι BEHLKE HTS 50 (opt.3)  με καθορισμένο εύρος 

παλμού 180μsacctΔ = . Καταγράφοντας το φάσμα μάζας με τον ανιχνευτή να 

βρίσκεται σε απόσταση 830.5mmD =  από το πρώτο πλέγμα (θέση διαχωριστή 

μαζών) για διαφορετικές ενδείξεις του ροοστάτη βρέθηκε ότι ο λόγος των τάσεων 

που ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας σε χωρική εστίαση στην συγκεκριμένη απόσταση 

και κατ’ επέκταση σε διακριτική ικανότητα είναι: 

1 2
0 1

0 1 2

0.645 , 3kV 1.935kVV R V V
V R R

= = = → =
+

 

Η ικανότητα του φασματογράφου μάζας χρόνου-πτήσης να διαχωρίζει δύο ιόντα 

διαφορετικής μάζας m  ορίζεται από την σχέση: 

 
2 FWHM

m tR
m t

= =
Δ Δ

 (1.32) 

και στην περίπτωση του γραμμικού TOF που χρησιμοποιήθηκε είναι 150R = . 
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Σχήμα 1.10 : Σχηματική αναπαράσταση της επιταχυντικής μονάδας του φασματογράφου 
χρόνου-πτήσης TOF (acceleration unit). 
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Σχήμα 1.11 : Το κύκλωμα τροφοδοσίας υψηλής τάσης της επιταχυντικής μονάδας του 
φασματογράφου μάζας TOF. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΑΖΩΝ [MASS GATE] 

 32 

1.4 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΑΖΩΝ [MASS GATE] 

Για την επιλογή μιας συγκεκριμένης μάζας από την συνολική κατανομή των 

παραγόμενων ιόντων της παλμικής πηγής clusters χρησιμοποιείται ένας διαχωριστής 

μαζών (Mass Gate) ο οποίος τοποθετείται σε απόσταση 830.5mmMGx =  (δες Σχήμα 

1.2) από το πρώτο πλέγμα της επιταχυντικής μονάδας του TOF.  

Αποτελείται από δύο επίπεδα ηλεκτρόδια μήκους 10.0mm  (στην κατεύθυνση 

της μοριακής ιοντικής δέσμης) και πλάτους 15.0mm  τα οποία στερεώνονται με δύο 

επίπεδους δακτυλίους εξωτερικής και εσωτερικής διαμέτρου 130.0mm , 8.0mm∅  

αντίστοιχα και πλάτους 5.0mm  που απέχουν μεταξύ τους 17.0mm  (Σχήμα 1.12). 

Με αυτό τον τρόπο οριοθετείται η μεταξύ των ηλεκτροδίων απόσταση στα 15.0mm . 

Εφαρμόζοντας τάση της τάξης των 300V  στο ένα ηλεκτρόδιο και κρατώντας το 

άλλο γειωμένο επιτυγχάνεται απόκλιση των ιόντων από τον άξονα της δέσμης με 

αποτέλεσμα να μην εισέρχονται αυτά στον θάλαμο σκέδασης ή στον θάλαμο 

κρούσεων. Κατά συνέπεια όταν το πακέτο μαζών που θέλουμε να επιλέξουμε φτάσει 

στην περιοχή των ηλεκτροδίων του διαχωριστή μαζών το ηλεκτρόδιο με την υψηλή 

τάση γειώνεται αφήνοντας τα ιόντα αυτής της μάζας να συνεχίσουν ανεπηρέαστα την 

πορεία τους προς τον ανιχνευτή. Η χρονική διάρκεια του παλμού «γείωσης» MGtΔ  

καθορίζεται από το χρονικό εύρος του πακέτου των ιόντων που θέλουμε να 

επιλέξουμε στην θέση χωρικής εστίασης του TOF, η οποία είναι και η θέση του 

διαχωριστή. Μόλις το πακέτο αυτό των ιόντων περάσει, εφαρμόζεται πάλι τάση στο 

ηλεκτρόδιο εμποδίζοντας τα ιόντα μεγαλύτερης μάζας που ακολουθούν να περάσουν. 

Έχοντας επιλέξει λοιπόν το πακέτο των ιοντικών clusters ίδιας μάζας (πρωταρχική 

δέσμη ή μητρικό) είμαστε έτοιμοι να το μελετήσουμε είτε παρατηρώντας την 

σκέδαση των ιόντων του όταν αυτά υποβάλλονται σε κάθετη κρούση με μία 

δευτερεύουσα μοριακή δέσμη ουδέτερων (πειράματα σκέδασης), είτε καταγράφοντας 

την θραυσματοποίηση αυτών όταν περνάνε μέσα από τον θάλαμο κρούσεων 

(πειράματα CID). Τα συστήματα ανίχνευσης που χρησιμοποιήθηκαν στα αντίστοιχα 

πειράματα περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους. 
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Σχήμα 1.12 : Σχηματική αναπαράσταση του διαχωριστή μάζων (Mass Gate). 
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1.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  
1.5.1 REFLECTRON  

Στα πειράματα CID, σε συνδυασμό με τον φασματογράφο μάζας TOF διπλού 

πεδίου χρησιμοποιήθηκε ένα ακόμη σύστημα πεδίων, επιβραδυντικών αυτή τη φορά, 

που αποτελούν το λεγόμενο Reflectron. Η χρήση του εξασφαλίζει, όχι μόνο καλύτερη 

διακριτική ικανότητα σε σχέση με αυτήν του απλού γραμμικού TOF καθώς 

ελαχιστοποιεί την χρονική διαπλάτυνση των κορυφών του φάσματος που οφείλεται 

στην αρχική ενεργειακή κατανομή των σωματιδίων, αλλά και την δυνατότητα 

διαχωρισμού των μητρικών ιόντων από τα θραύσματα. Η αρχή λειτουργίας του 

Reflectron στηρίζεται στο γεγονός ότι η κινητική ενέργεια ενός ιόντος καθορίζει το 

βάθος διείσδυσης του στο πεδίο «ανάκλασης» (επιβραδυντικό πεδίο) του 

ηλεκτροστατικού καθρέφτη. Τα ιόντα λοιπόν ίδιας μάζας με μικρότερη αρχική 

ενέργεια 0U  (δες σχέση (1.25)) θα έχουν μικρότερο βάθος διείσδυσης και κατά 

συνέπεια μικρότερο χρόνο παραμονής μέσα στο πεδίο από ό,τι τα αντίστοιχα 

προπορευόμενα ιόντα μεγαλύτερης ενέργειας που καθυστερούν περισσότερο να 

φτάσουν στον ανιχνευτή. Ο χρόνος παραμονής σωματιδίου μάζας m  και φορτίου q  

μέσα σε Reflectron απλού πεδίου δίδεται από την σχέση: 

 
2 2R

R
Refl.

d qUt
V m

= ⋅  (1.33) 

όπου Rd  η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων που καθορίζουν το επιβραδυντικό 

πεδίο και RV  διαφορά τάσης που εφαρμόζεται σε αυτά. 

Σε πειράματα διάσπασης ενός μορίου-cluster είτε μέσω κρούσεων με ευγενή 

άτομα (CID) είτε μέσω αλληλεπίδρασης με δέσμη laser (φωτοδιάσπαση), ο 

διαχωρισμός του μητρικού ιόντος από τα θραύσματα θα ήταν αδύνατος χωρίς χρήση 

ηλεκτροστατικού καθρέφτη καθώς, σε πρώτη προσέγγιση, μετά την διάσπαση τα 

θραύσματα συνεχίζουν να κινούνται με ταχύτητα ίδια με αυτήν του μητρικού, 

φτάνοντας έτσι στον ανιχνευτή σχεδόν ταυτόχρονα με το τελευταίο. 

Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός όμως ότι τα θραύσματα έχουν μικρότερη κινητική 

ενέργεια ο χρονικός διαχωρισμός τους tΔ  στον ανιχνευτή μετά την διέλευσή τους 

μέσα από το επιβραδυντικό πεδίο του Reflectron είναι εφικτός: 

 f
F P

p

m
E E

m
= ⋅  (1.34) 
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 02 ,R
p f

R

d ut m m m m
V

⋅ ⋅
Δ = ⋅Δ Δ = −  (1.35) 

όπου pm  η μάζα του μητρικού ιόντος, fm  η μάζα του θραύσματος και 0u  η 

ταχύτητα που έχουν αποκτήσει από την επιταχυντική μονάδα του TOF. 

Η μονάδα επιβράδυνσης του Reflectron που χρησιμοποιήθηκε στην πειραματική μας 

διάταξη βρίσκεται σε απόσταση 1554.5mm  από το Mass-Gate (χωρική εστίαση 

TOF) και είναι συνδυασμός δύο πεδίων μήκους 20.3mm  και 101.7 mm  

αντίστοιχα. Τα τρία διαδοχικά πλέγματα που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό 

των πεδίων αυτών είναι του ίδιου τύπου με αυτά της επιταχυντικής μονάδας TOF και 

στερεώθηκαν και αυτά σε δακτυλίους εσωτερικής διαμέτρου 60.0mm  ενώ η 

ομοιογένεια του μεγαλύτερου σε μήκος πεδίου εξασφαλίστηκε πάλι με την χρήση 

εννιά stabilizers. Οι τάσεις που εφαρμόστηκαν στα διαδοχικά ηλεκτρόδια του 

ηλεκτροστατικού καθρέφτη έχουν αντίστροφη σειρά από τις αντίστοιχες 

επιταχυντικές, δηλαδή για επιταχυντικό δυναμικό 0 1.5kVV = +  και σύμφωνα με τις 

αντιστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι 1.52kV+  για το τελευταίο πλέγμα, 

0.71kV+  για το μεσαίο ενώ το πλέγμα εισόδου είναι πάντα γειωμένο. Περνώντας 

λοιπόν το πρώτο πεδίο που έχει μικρό μήκος, όλα τα ιόντα χάνουν περισσότερο από 

το 50%  της κινητικής τους ενέργειας ενώ στο δεύτερο πεδίο (ή πεδίο «ανάκλασης») 

τα ιόντα στρίβουν και κατευθύνονται πια προς τον ανιχνευτή. Στην παρούσα διάταξη 

ο ανιχνευτής τύπου MicroSphere Plates (MSP) διαμέτρου 42.0mm  που 

χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται σε απόσταση 533.5mm  από το τελευταίο πλέγμα και 

είναι μετατοπισμένος πλευρικά από τον κύριο άξονα διάδοσης της δέσμης των ιόντων 

κατά 42.0mm . Έτσι η ολική γωνία ανάκλασης του Reflectron είναι μικρότερη από 

5.85 . Για να έχουμε τον καλύτερο δυνατό προσανατολισμό των ιόντων προς τον 

ανιχνευτή, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ένταση σωματιδίων, το όλο 

σύστημα πεδίων μπορεί και στρίβει με την βοήθεια μικρομετρικών ράβδων οι οποίες 

είναι κατάλληλα τοποθετημένες έξω από το θάλαμο κενού. Τέλος η καταγραφή του 

φάσματος διάσπασης CID πραγματοποιείται με χρήση ψηφιακού παλμογράφου 

[Lecroy 9410,  bandwidth 150MHz]  η είσοδος του οποίου συνδέεται απευθείας με 

την έξοδο του ανιχνευτή στην περίπτωση που το σήμα μας είναι ικανοποιητικό, ή 

διαμέσου ενισχυτή [Ortec Mod.474, 100MHz] και discriminator [Ortec Mod.436, 

100MHz]. 
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1.5.2 POSITION SENSITIVE DETECTOR [PSD]  

Στα πειράματα σκέδασης η γωνιακή κατανομή των σκεδαζόμενων ή μη 

σωματιδίων καταγράφεται με την βοήθεια ενός ανιχνευτή θέσης (Position Sensitive 

Detector) ο οποίος σε αντίθεση με τον συμβατικούς ανιχνευτές ιόντων μετράει όχι 

μόνο τον αριθμό των ιόντων που πέφτουν πάνω σε αυτόν αλλά και την ακριβή θέση 

τους στο επίπεδο πρόσπτωσης. Ο PS ανιχνευτής που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται 

από συστοιχία δύο MicroChannel Plates-MCP [Del Mar Ventures part #56 16]−  

διαμέτρου 56mm , πάχους 0.8mm∼ , με ενεργή επιφάνεια διαμέτρου 50mm  και 

ενός δίσκου φωσφόρου [Proxitronic P43]  με ενεργή επιφάνεια διαμέτρου 

45mm∼ , τα οποία τοποθετήθηκαν κατάλληλα πάνω σε μπλοκ όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 1.15. Εφαρμόζοντας τάση της τάξης των 1.4 kV−  στον μεταλλικό δακτύλιο 

εξωτερικής διαμέτρου 56mm , εσωτερικής 44mm  και πάχους 0.5mm  που 

βρίσκεται σε επαφή με το πάνω μέρος του μπροστινού MCP (front) και κρατώντας 

γειωμένο τον τελευταίο δακτύλιο που καθορίζει την τάση στην έξοδο του δεύτερου 

MCP(back) –το οποίο λειτουργεί και ως η έξοδος του σήματος προς τον 

παλμογράφο- μόλις ένα ιόν χτυπήσει πάνω σε ένα από τα κανάλια διαμέτρου 

15μm∅  του μπροστινού MCP εκπέμπονται ηλεκτρόνια τα οποία κατά την πορεία 

τους μέσα σε αυτό «πολλαπλασιάζονται» (δες Σχήμα 1.13) ενισχύοντας με αυτόν τον 

τρόπο το σήμα. Ο ρόλος του δεύτερου MCP είναι η περαιτέρω ενίσχυση του σήματος 

το οποίο τελικά είναι κατά 710  φορές μεγαλύτερο από το αρχικό (gain of MCP). 

Κάθε λοιπόν κανάλι από τα εκατομμύρια που έχει το MCP εξάγει ηλεκτρόνια τα 

οποία προσπίπτουν πάνω στον δίσκο του φωσφόρου (στον οποίο έχουμε εφαρμόσει 

τάση η οποία κυμαίνεται από 1.0kV+  έως 4.0kV+ ) με αποτέλεσμα να διεγείρουν 

το υλικό του στο σημείο πρόσπτωσης η αποδιέγερση του οποίου συνοδεύεται με 

εκπομπή φωτονίων. Το ενεργό υλικό 2 2Gd O S:Tb  του δίσκου του φωσφόρου που 

χρησιμοποιήσαμε παρουσιάζει μέγιστη εκπομπή φωτονίων στα 545nm  και ο 

συνολικός χρόνος αποδιέγερσης του είναι 2.6ms . Ο δίσκος του φωσφόρου 

βρίσκεται παράλληλα ως προς την έξοδο του δεύτερου MCP και σε απόσταση 

4.6mm  από αυτήν. Η θέση λοιπόν κάθε ιόντος που εισέρχεται σε κάποιο από τα 

κανάλια του μπροστινού MCP αντιστοιχεί σε ένα και μόνο σημείο πάνω στον 

φώσφορο. Τέλος η εικόνα των φωτονίων που εκπέμπονται από τον φώσφορο, η οποία 
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δεν είναι τίποτε άλλο από την χωρική κατανομή των ιόντων που προσπίπτουν πάνω 

στον ανιχνευτή (μετρήσεις διαφορικής ενεργού διατομής σκέδασης), καταγράφεται 

από μία συγχρονισμένη (triggered) κάμερα CCD η λειτουργία της οποίας θα 

περιγραφεί στην παρακάτω παράγραφο. 

Μπροστά από τον ανιχνευτή θέσης έχει τοποθετηθεί συστοιχία δύο πλεγμάτων 

[MN20 Buckbee-Mears]  στα οποία εφαρμόζοντας κατάλληλη τάση επιτυγχάνεται 

η επιλογή εκείνων των σωματιδίων που έχουν κινητική ενέργεια μεγαλύτερη από το 

φράγμα δυναμικού που δημιουργείται (επιβραδυντικό πλέγμα, retarding-grid). Το 

πρώτο πλέγμα που συναντάνε τα ιόντα είναι γειωμένο εξασφαλίζοντας έτσι την 

θωράκιση του PS ανιχνευτή. Το δεύτερο πλέγμα που ακολουθεί, στο οποίο και 

εφαρμόζεται η επιβραδυντική τάση, είναι τοποθετημένο πάνω σε δακτύλιο 

εξωτερικής διαμέτρου 78.0mm  και εσωτερικής 48.0mm  και βρίσκεται στην 

κοντινότερη εφικτή απόσταση από το μπροστινό MCP ώστε να αποφεύγονται 

φαινόμενα απ-εστίασης των ιόντων που θα επηρέαζαν την αρχική γωνιακή κατανομή 

της σκέδασης. Καταγράφοντας λοιπόν την εικόνα σκέδασης για διαφορετικές τάσεις 

στο δεύτερο πλέγμα επιτυγχάνουμε ουσιαστικά μία ενεργειακή «τομογραφία» της 

σφαίρας σκέδασης. Με αυτό τον τρόπο έχουμε την δυνατότητα μέτρησης της διπλής 

ενεργού διαφορικής διατομής. 
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Σχήμα 1.13 : Σχηματική αναπαράσταση ενός MicroChannel Plate και η αρχή 
λειτουργίας του. 
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Σχήμα 1.14 : Το διάγραμμα του ηλεκτρικού κυκλώματος του ανιχνευτή θέσης. 
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Σχήμα 1.15 : Ο ανιχνευτής θέσης (PSD) που χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της 
σκέδασης στα πειράματα κρούσης κάθετων μοριακών δεσμών. 
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1.5.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ 
ΚΑΜΕΡΑ CCD 

Για την καταγραφή της εικόνας που δημιουργείται κατά την πρόσκρουση των 

ιόντων πάνω στον δίσκο του φωσφόρου χρησιμοποιήθηκε η υψηλής διακριτικής 

ικανότητας μονοχρωματική ψηφιακή κάμερα (CCD) τύπου XCD-X700  [Sony] [38]. 

Στην κάμερα είναι προσαρμοσμένος φακός [Electrophysics TV Lens, 25mm, 1:1.4] 

με την βοήθεια του οποίου εστιάζουμε πάνω στον δίσκο του φωσφόρου. Η απόσταση 

στην οποία βρίσκεται η κάμερα από το παράθυρο εισόδου στον θάλαμο κενού όπου 

βρίσκεται ο ανιχνευτής θέσης είναι ιδανική ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή 

εστίαση αλλά και να «βλέπουμε» όλη την ενεργή περιοχή του φωσφόρου.  

Η μεταφορά δεδομένων προς και από τον υπολογιστή, με τον οποίο είναι 

συνδεδεμένη η κάμερα CCD, πραγματοποιείται με πρωτόκολλο IEEE 1394  το 

οποίο έχει δυνατότητα διαμεταγωγής δεδομένων μέχρι και 400Mbps . Επιπλέον ο 

ψηφιακός αυτός τρόπος μεταφοράς δεδομένων χωρίς μετατροπή «από αναλογική σε 

ψηφιακή» εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα της αρχικής εικόνας. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της κάμερας CCD που καθορίζουν την χωρική διακριτική της 

ικανότητα είναι ο αριθμός των ενεργών pixels (effective pixels) που έχει στην 

οριζόντια και κάθετη διεύθυνση καθώς και το μέγεθος της κάθε κυψέλης (pixel) [39]. 

Για την κάμερα τύπου XCD-X700  που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός των ενεργών 

pixels είναι 1,034(H) 779(V)×  (δες Σχήμα 1.16) και καθένα από αυτά έχει 

διαστάσεις 6.25μm(H) 6.25μm(V)× . Η ένταση φωτός που καταγράφεται από το 

κάθε pixel ξεχωριστά συνθέτει την τελική εικόνα που θα μεταφερθεί στον Η/Υ οι 

διαστάσεις της οποίας είναι 1,024(H) 768(V)× . Τα μεταβλητά χαρακτηριστικά της 

κάμερας όπως η ευαισθησία (gain 0 18dB)−  και ο χρόνος έκθεσης 

(exposure time 16s - 0.11ms)∼  της καθορίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

πειράματος. Τέλος ο έλεγχος της κάμερας γίνεται μέσω του λογισμικού Labview.  

Για την ανάλυση των πειραμάτων σκέδασης που πραγματοποιήθηκαν στη 

παρούσα εργασία απαιτείται η καταγραφή τόσο της εικόνας των ιόντων της 

πρωταρχικής δέσμης όταν αυτά συγκρούονται με τα ουδέτερα σωματίδια της 

δευτερεύουσας δέσμης (SCATTERING ON) όσο και της εικόνας των ιόντων όταν δεν 

υπάρχει σκέδαση (SCATTERING OFF). Στον χρόνο μέτρησης μιας εικόνας, επαρκούς 

για περαιτέρω ανάλυση (μερικά λεπτά) και λαμβάνοντας υπόψη ότι το πείραμα είναι 
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παλμικό με συχνότητα 10Hz, οι εντάσεις των δύο μοριακών δεσμών και ιδιαίτερα της 

ιοντικής (πρωταρχική δέσμη) δεν είναι απόλυτα σταθερές. Η λειτουργία λοιπόν της 

κάμερας συγχρονίστηκε με το πείραμα (trigger shutter mode) έτσι ώστε η καταγραφή 

δύο εικόνων με και χωρίς σκέδαση (SCATTERING ON/OFF) να πραγματοποιείται 

διαδοχικά εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν ίδιες συνθήκες πειράματος.  

Ο παλμός που «οδηγεί» την κάμερα είναι ένας αντεστραμμένος TTL (5V)  

παλμός (δες Σχήμα 1.17) με εύρος τουλάχιστον 10μs . Η λειτουργία της κάμερας 

ξεκινάει με την μεταβολή του οδηγού παλμού από 5V (high) σε 0V  (low). Ο 

χρόνος έκθεσης της κάμερας καθορίστηκε στα 4ms∼  ( exposure time 2800=  σε 

μονάδες συμβατές με την κάμερα) περίπου διπλάσιος από τον χρόνο αποδιέγερσης 

του φωσφόρου. Η χρονική διάρκεια των διαφόρων εσωτερικών διεργασιών που 

πραγματοποιούνται από την κάμερα φαίνεται στο Σχήμα 1.18. Έχοντας συγχρονίσει 

την κάμερα, για κάθε παλμό του laser καταγράφεται και αποθηκεύεται μία και μόνο 

εικόνα στην κάμερα. 

Για να εξασφαλίσουμε τις ίδιες συνθήκες πειράματος ακολουθείται μια 

επαναλαμβανόμενη διαδικασία κατά την οποία καταγράφονται σε συνθήκες 

σκέδασης οι εικόνες μερικών μόνον παλμών του laser (#εικόνων/set)  και αμέσως 

μετά για τον ίδιο αριθμό παλμών οι αντίστοιχες εικόνες σε συνθήκες μη σκέδασης.  

Ο αριθμός των επαναλήψεων καθώς και ο αριθμός των εικόνων που 

καταγράφονται σε κάθε σετ καθορίζονται με την βοήθεια του λογισμικού Labview. 

Επιλέγοντας λοιπόν #εικόνων/set 5=  και συνολικό αριθμό επαναλήψεων των σετ 

αυτών στα 500, ο χρόνος καταγραφής της κάθε μίας εικόνας σε συνθήκες σκέδασης ή 

μη είναι της τάξης των 20ms  αρκετά μικρός ώστε να έχουμε αστάθειες στις 

εντάσεις των δεσμών ενώ ταυτόχρονα οι τελικές προς ανάλυση εικόνες έχουν 

ικανοποιητική στατιστική.  

Οι συνθήκες σκέδασης ή μη καθορίστηκαν με την βοήθεια της παράλληλης 

εξόδου Ι/Ο του υπολογιστή η οποία ελέγχει ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα καθυστέρησης 

παλμού. Αυτό συνδέεται με τον οδηγό παλμό του nozzle της ουδέτερης μοριακής 

δέσμης με αποτέλεσμα αυτός είτε να παραμένει αμετάβλητος με αποτέλεσμα οι δύο 

δέσμες να συγκρούονται και να έχουμε έτσι σκέδαση (SCATTERING ON) είτε να 

καθυστερεί χρονικά κατά 1.0ms  εξασφαλίζοντας έτσι συνθήκες μη σκέδασης 

(SCATTERING OFF).  
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XCD-X700

Total number of pixels
Number of effective pixels

Number of output pixels

:1, 077 (H) 788 (V)×
:1, 034 (H) 779 (V)×
:1, 024 (H) 768 (V)×

XCD-X700

Total number of pixels
Number of effective pixels

Number of output pixels

:1, 077 (H) 788 (V)×
:1, 034 (H) 779 (V)×
:1, 024 (H) 768 (V)×

XCD-X700

Total number of pixels
Number of effective pixels

Number of output pixels

:1, 077 (H) 788 (V)×
:1, 034 (H) 779 (V)×
:1, 024 (H) 768 (V)×

 
Σχήμα 1.16 : Η σχηματική αναπαράσταση της θέσης των pixels της κάμερας CCD τύπου 
XCD-X700 . 

 
Σχήμα 1.17 : Η σχηματική αναπαράσταση του οδηγού παλμού της κάμερας CCD. 

 
Σχήμα 1.18 : Η χρονική αναπαράσταση των εσωτερικών λειτουργιών της κάμερας CCD 
όταν λειτουργεί σε trigger mode. Για το μοντέλο κάμερας XCD-X700  οι χρόνοι Α και Β 
είναι 2.4ms και 64ms αντίστοιχα. 
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1.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ  

Ο χρονικός έλεγχος του πειράματος πραγματοποιείται με την χρήση μιας 

παλμογεννήτριας [Standford Research Inc, Model DG535]  της οποίας η 

συχνότητα έχει καθοριστεί στα 10Hz  (συχνότητα λειτουργίας του Nd-YAG laser). 

Από τα κανάλια εξόδου (A, B, C, D και C∩D) που διαθέτει ελέγχονται οι χρονισμοί 

της παλμικής ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας της ιοντικής πηγής, του laser, της 

μονάδας επιτάχυνσης του φασματογράφου χρόνου-πτήσης TOF, του διαχωριστή 

μάζων, της παλμικής βαλβίδας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της 

ουδέτερης μοριακής δέσμης καθώς και της κάμερας CCD. Η αρχή του χρόνου 0T  

του πειράματος ξεκινάει την στιγμή που η παλμογεννήτρια στέλνει έναν TTL παλμό 

στον διαμορφωτή τάσης της βαλβίδας της ιοντικής πηγής clusters (NOZZLE 1). Μετά 

από χρόνο της τάξης των 100 600μs−  η παλμογεννήτρια στέλνει έναν παλμό στο 

laser μέσω της εξόδου Β. Η χρονική αυτή διαφορά μεταξύ των δύο παλμών 

μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των clusters που θέλουμε να 

παραχθούν. Ο οδηγός παλμός της επιταχυντικής μονάδας του TOF που ακολουθεί 

συγχρονίζεται με τον αντίστοιχο παλμό του laser και καθυστερεί τόσο ώστε όλο το 

πακέτο των ιοντικών clusters βρεθεί στην περιοχή του πρώτου επιταχυντικού πεδίου. 

Μία τυπική τιμή της χρονικής καθυστέρησης του παλμού αυτού -σύμφωνα με τον 

οποίο συγχρονίζεται και ο παλμογράφος- είναι της τάξης των 

C B (300 600)μs= + − . Ο χρόνος πτήσης του πακέτου των ιόντων που θέλουμε να 

επιλέξουμε, από την επιταχυντική μονάδα μέχρι τον διαχωριστή μαζών είναι αυτός 

που καθορίζει την χρονική καθυστέρηση μεταξύ των αντίστοιχων οδηγών παλμών. 

Για παράδειγμα στην περίπτωση των πειραμάτων σκέδασης όπου μελετήθηκε η 

κάθετη κρούση δέσμης ιόντων Ta+ με δέσμη ουδετέρων, ο παλμός της εξόδου D της 

γεννήτριας που οδηγεί τον διαχωριστή μαζών καθυστερεί κατά D C 17.5μs= + . 

Καθώς η διαφορά χρόνου μεταξύ των παλμών από τα κανάλια εξόδου C και D είναι 

πολύ μικρή ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της κάμερας CCD που καθορίζεται από 

την έξοδο C∩D της παλμογεννήτριας συμπίπτει ουσιαστικά με την αρχή λειτουργίας 

του TOF. Με την βοήθεια ενός πυροηλεκτρικού ανιχνευτή (pyroelectric detector) ο 

οποίος είναι τοποθετημένος στο σημείο κρούσης των δύο μοριακών δεσμών, 

μετρήθηκε ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται ώστε το πακέτο των σωματιδίων που 

εκτονώνονται διαμέσου της βαλβίδας της ουδέτερης πηγής (δευτερεύουσα δέσμη) να 
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φτάσει στο σημείο αλληλεπίδρασης. Όπως φαίνεται και από την γραφική παράσταση 

του Σχήματος 1.19, από την στιγμή που ο TTL παλμός στέλνεται στον διαμορφωτή 

τάσης της δεύτερης βαλβίδας μέχρι τα ουδέτερα σωματίδια που εξέρχονται από 

αυτήν φτάσουν στον ανιχνευτή περνάνε 500 700μs−∼ . 

Έτσι, η χρονική καθυστέρηση του οδηγού παλμού της ηλεκτρομαγνητικής 

βαλβίδας της ουδέτερης μοριακής δέσμης (NOZZLE 2) από τον αρχικό παλμό 0T , που 

απαιτείται ώστε οι δύο μοριακές δέσμες να συναντηθούν (συνθήκες σκέδασης), 

κυμαίνεται μεταξύ 100 350μs−  ανάλογα με το είδος του αερίου εκτόνωσης της 

δευτερεύουσας δέσμης. 

Η σχηματική αναπαράσταση της χρονικής εξέλιξης του πειράματος φαίνεται στο 

Σχήμα 1.20 που ακολουθεί. 
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0

50

100

150

0.0

2.5

5.0

 

m
V

TIME [μs]

Signal of Pyro-Detector 

 

 

V

Input pulse of nozzle2
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Σχήμα 1.19 : Το σήμα των ουδετέρων της δευτερεύουσας μοριακής δέσμης όπως αυτό 
καταγράφτηκε με την βοήθεια πυροηλεκτρικού ανιχνευτή ο οποίος βρίσκεται 
τοποθετημένος στο σημείο της κάθετης κρούσης των δύο μοριακών δεσμών  (collision 
center). 
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NOZZLE 1

CCD CAMERA

17.4μs

T0

ΔtN1 = 200μs

386μs

Δtacc = 180μs

300μs

ΔtN2 = 100μs

100μs

Δt MG ~1.0μs

Δt CCD  ≥10μs

~600μs

NOZZLE 2

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ TOF

LASER

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΖΩΝ

SIGNAL OF 
PYRODETECTOR

AT COLLISION POINT

NOZZLE 1

CCD CAMERA

17.4μs

T0

ΔtN1 = 200μs

386μs

Δtacc = 180μs

300μs

ΔtN2 = 100μs

100μs

Δt MG ~1.0μs

Δt CCD  ≥10μs

~600μs

NOZZLE 2

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ TOF

LASER

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΖΩΝ

SIGNAL OF 
PYRODETECTOR

AT COLLISION POINT

 
Σχήμα 1.20 : Γραφική αναπαράσταση της χρονικής εξέλιξης του πειράματος.  
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22..      
ΘΘΕΕΩΩΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ  ::                                                                  

ΔΔΥΥΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΗΗ  &&  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΗΗΣΣ  

Τα πειράματα σκέδασης μοριακών δεσμών αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για 

τον καθορισμό τόσο του δυναμικού αλληλεπίδρασης των σωματιδίων που 

λαμβάνουν μέρος στην κρούση όσο και της γεωμετρικής δομής. Στα πειράματα 

αυτά μια πρωταρχική δέσμη σωματιδίων Α περνάει είτε μέσα από θάλαμο 

σκέδασης που περιέχει σωματίδια Β (σωματίδια στόχου), είτε συγκρούεται με 

τα σωματίδια μιας δευτερεύουσας δέσμης. Το βασικό μετρήσιμο μέγεθος στα 

πειράματα σκέδασης δύο μοριακών δεσμών είναι η διαφορική ενεργός 

διατομή /d dσ ω (Differential Cross Section DCS) το ολοκλήρωμα της 

οποίας μας δίνει την λεγόμενη ολοκληρωμένη ενεργό διατομή σ  (Integral 

Cross Section ICS). Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουμε πώς η 

DCS συνδέεται με το δυναμικό αλληλεπίδρασης των σωματιδίων κρούσης. Η 

προσέγγιση του προβλήματος ελαστικής κρούσης δύο σωματιδίων υπό την 

επίδραση κεντρικού δυναμικού θα γίνει κλασσικά και κβαντομηχανικά. 

Επιπλέον θα αναφερθούμε και στην κινηματική της κρούσης που προκύπτει 

από την εφαρμογή των αρχών διατήρησης της ενέργειας και της ορμής.
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2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ & 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

Ας θεωρήσουμε την απλούστερη περίπτωση πειραμάτων σκέδασης δύο 

μοριακών δεσμών με καθορισμένες ταχύτητες 1V  και 2V . Το αποτέλεσμα των 

κρούσεων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή τομής των δύο δεσμών είναι η 

σκέδαση των σωματιδίων προς όλες τις κατευθύνσεις. Η κατανομή λοιπόν της 

έντασης των σκεδαζόμενων σωματιδίων στο σύστημα κέντρου μάζας μας δίνει την 

διαφορική ενεργό διατομή [40, 41] η οποία ορίζεται ως ο λόγος: 

†( ) σκεδαζόμενο ρεύμα  ανά μονάδα στερεάς γωνίας ( , )
προσπίπτον ρεύμα ανά μονάδα επιφάνειας

Ed dI
d
σ ϑ φ= =

ω

ω
 (2.1) 

Η παραπάνω σχέση ουσιαστικά εκφράζει την πιθανότητα, όταν δύο σωματίδια 

συγκρουστούν με ενέργεια κρούσης E , ένα από αυτά να σκεδαστεί σε γωνίες ϑ  

(πολική) και ϕ  (αζιμούθια) ως προς την αρχική του διεύθυνση και μέσα σε στερεά 

γωνία dω . Η αντίστοιχη ολοκληρωμένη ενεργός διατομή (Integral Cross-Section) 

δίδεται από την σχέση  

 
2

0 0
( ) ( , )sin d dE I

π π
σ ϑ φ ϑ ϑ φ= ⋅ ⋅∫ ∫  (2.2) 

και εξαρτάται από την αρχική κινητική ενέργεια της σχετικής κίνησης των 

σωματιδίων E . Για κάθε διαφορετική διαδικασία που λαμβάνει χώρα κατά την 

κρούση (ελαστική, μη-ελαστική) αντιστοιχεί και μία διαφορετική ολοκληρωμένη 

ενεργός διατομή. Το συνολικό άθροισμα αυτών είναι η ολική ενεργός διατομή 

( )tot Eσ  η οποία αντιστοιχεί στον συντελεστή απορρόφησης της οπτικής 

φασματοσκοπίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανόνα του Beer-Lambert: 

 0 exp[ ( )]totI I nL Eσ= ⋅ −  (2.3) 

η εξασθένιση της αρχικής έντασης της δέσμης 0 ( 0 )I ϑ =  που παρατηρείται μετά 

την κρούση ( 0 )I ϑ =  εξαρτάται από το μήκος L  της περιοχής κρούσεων, την 

πυκνότητα σωματιδίων n  με τα οποία αυτή συγκρούεται και το «μέγεθος» των 

σωματιδίων που λαμβάνουν μέρος στην κρούση. 

†αριθμός σωματιδίων ανά μονάδα χρόνου 
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2.2 ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΡΟΥΣΗΣ 

Η κλασσική προσέγγιση του προβλήματος κρούσης είναι ουσιαστικά η 

περιγραφή της κίνησης δύο σημειακών μαζών υπό την επίδραση ενός κεντρικού 

δυναμικού ( )V R . Το πολύπλοκο αυτό πρόβλημα μπορεί να γίνει πρόβλημα ενός και 

μόνο σωματιδίου δουλεύοντας στο σύστημα κέντρου μάζας (c.m.). Παρατηρώντας 

δηλαδή όχι την τροχιά κρούσης του κάθε σωματιδίου ξεχωριστά αλλά την χρονική 

μεταβολή του διανύσματος R  της σχετικής τους απόστασης. H εξίσωση κίνησης που 

χαρακτηρίζει μια κλασσική τροχιά κρούσης στο σύστημα κέντρου μάζας προκύπτει 

από την διατήρηση της ενέργειας και της ορμής και δίδεται ως εξής [42]: 

 
2 2

2 2
2 2

1 1( ) ( ) ( )
2 2 2

E b LE T V R R V R R V R
R R

μ μ
μ

⋅
= + = + + = + +  (2.4) 

όπου 21/ 2E gμ= ⋅ ≡ η αρχική σχετική κινητική ενέργεια του συστήματος (ή 

ενέργεια κρούσης), 1 2g V V= − ≡  η αρχική σχετική ταχύτητα κίνησης.  

Η σχετική κίνηση δύο σωματιδίων με μάζες 1m , 2m  που κινούνται με ταχύτητες 1V , 

2V  υπό την επίδραση δυναμικού ( )V R  ισοδυναμεί ουσιαστικά με την τροχιά 

σκέδασης ενός σωματιδίου μάζας 1 2 1 2/( )m m m mμ = ⋅ +  το οποίο κινείται με την 

σχετική ταχύτητα g  ως προς ένα άπειρης μάζας, στάσιμο σωματίδιο [43]. Η 

απόσταση στην οποία αρχικά βρίσκεται το σωματίδιο ως προς την κάθετη διεύθυνση 

από τον άξονα σκέδασης προσδιορίζεται από την λεγόμενη παράμετρο κρούσης 

(impact parameter) b  (δες Σχήμα 2.1). Είναι δηλαδή η κοντινότερη δυνατή 

απόσταση που θα πλησίαζαν τα σωματίδια εάν καμία δύναμη δεν ασκείτο μεταξύ 

τους [42].  

Κατά την διάρκεια της κρούσης, καθώς τα σωματίδια πλησιάζουν, η κινητική 

ενέργεια που αρχικά ήταν καθαρά μεταφορική (ο δεύτερος όρος της εξίσωσης (2.4) 

είναι αμελητέος) μετατρέπεται σταδιακά σε φυγόκεντρο ενέργεια (λόγω περιστροφής 

του διανύσματος της σχετικής απόστασης) 2 2/E b R  εις βάρος της ακτινικής 

κινητικής ενέργειας. Η κοντινότερη απόσταση στην οποία θα βρεθούν τα σωματίδια 

κρούσης (classical turning point-σημείο αναστροφής) CR  επιτυγχάνεται όταν η 
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ακτινική κινητική ενέργεια μηδενιστεί, 0R = . Σύμφωνα με την σχέση (2.4) το CR  

μπορεί να προσδιοριστεί ως η λύση της παρακάτω εξίσωσης: 

 
2

2( )C
C

E bE V R
R
⋅

= +  (2.5) 

Μία κλασσική τροχιά κρούσης με δυναμικό αλληλεπίδρασης ( )V R  προσδιορίζεται 

συνεπώς μοναδικά για μία συγκεκριμένη ενέργεια κρούσης E  και μία παράμετρο 

κρούσης (impact parameter) b . Καθώς όμως αυτό που παρατηρούμε πειραματικά 

είναι το αποτέλεσμα της κρούσης, είναι περιττό να παρακολουθήσουμε όλη της 

τροχιά σκέδασης. Αρκεί να προσδιορίσουμε την αντίστοιχη γωνία απόκλισης η οποία 

ορίζεται ως η γωνία μεταξύ της τελικής διεύθυνσης του R  με την αρχική του 

διεύθυνση. Η συνάρτηση συσχετισμού ( , )b Eχ  της γωνίας απόκλισης με την 

παράμετρο κρούσης b για μία καθορισμένη ενέργεια κρούσης του σωματιδίου είναι 

μοναδική για κάθε ενδομοριακό δυναμικό αλληλεπίδρασης (γνωστή και ως 

συνάρτηση απόκλισης - deflection function). Στο Σχήμα 2.2 που ακολουθεί φαίνεται η 

ποιοτική σχέση μεταξύ της χ  και του b για στίφος τροχιών όπως αυτές 

υπολογίστηκαν για ένα ρεαλιστικό δυναμικό. Για πολύ μεγάλες τιμές του b στην 

ουσία δεν υπάρχει αλληλεπίδραση ( ( ) 0)V R ∼  έτσι που να μην παρατηρείται 

απόκλιση από την αρχική διεύθυνση 0χ ≈ . Για μεγάλα b τα σωματίδια 

αντιλαμβάνονται το ελκτικό μέρος του δυναμικού και οι τροχιές τους αποκλίνουν 

ελάχιστα από την αρχική τους διεύθυνση με αποτέλεσμα να έχουμε μικρή (αρνητική) 

γωνία απόκλισης. Ενώ καθώς το b μειώνεται η απωστική δύναμη μεταξύ των 

σωματιδίων γίνεται επικρατέστερη οδηγώντας σε τροχιές με μεγάλη γωνία 

απόκλισης. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η παρατηρούμενη γωνία 

σκέδασης ϑ  η οποία κυμαίνεται μεταξύ 0 και π είναι η απόλυτη τιμή της γωνίας 

απόκλισης ϑ χ= . Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι εάν γνωρίζαμε το δυναμικό 

( )V R  θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε την συνάρτηση απόκλισης (deflection 

function) και επομένως να προβλέψουμε τις αντίστοιχες γωνίες σκέδασης ϑ  

σύμφωνα με την σχέση: 

 
1/ 22

0 2 2

( )( , ) 2 2 1
CR

dR V R bb E b
R E R

χ π ψ π
−∞ ⎛ ⎞

= − = − − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫  (2.6) 
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Σχήμα 2.1: Τροχιά κρούσης στο σύστημα κέντρου μάζας (c.m.). Η έντονη μαύρη γραμμή 
αναπαριστά μία τροχιά με αρχική ταχύτητα g  και παράμετρο κρούσης b. Η τελική 
γωνία απόκλισης χ=π-2ψ0 προσδιορίζεται από την γωνία που σχηματίζουν τα διανύσματα 
της τελικής σχετικής ταχύτητας g'  και της αρχικής g . Η πάνω διακεκομμένη ευθεία 
γραμμή αναπαριστά την τροχιά που θα διαγραφόταν απουσία δυναμικού. Η 
διακεκομμένη ευθεία γραμμή πάνω στην οποία βρίσκεται το σημείο 0 ορίζεται ως άξονας 
σκέδασης. 

 
Σχήμα 2.2: Οι κλασσικές τροχιές κρούσης για ένα ρεαλιστικό δυναμικό με την ίδια 
αρχική σχετική ταχύτητα g αλλά για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου κρούσης b. 
Στην γραφική παράσταση που φαίνεται στα αριστερά αναπαριστάται ποιοτικά η 
εξάρτηση της γωνίας απόκλισης από το b* ( όπου b*=b/Re, με Re  η σχετική απόσταση 
των σωματιδίων στο ελάχιστο της δυναμικής καμπύλης) [42]. 
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2.2.1 ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΑΣ (c.m.)                        
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ 

Μέχρι τώρα εστιάσαμε στην τροχιά κρούσης ενός μεμονωμένου γεγονότος 

δηλαδή για μία ενέργεια κρούσης και μία παράμετρο κρούσης b. Πρακτικά όμως 

παρόλο που η αρχική σχετική κινητική ενέργεια E  μπορεί να είναι απόλυτα 

καθορισμένη (πειράματα σκέδασης μοριακών δεσμών) είναι αδύνατον σε μοριακό 

επίπεδο να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο b καθώς όλες οι τιμές του είναι δυνατές και 

ισοπίθανες. Για αυτό το λόγο η γωνιακή κατανομή σκέδασης που καταγράφεται 

πειραματικά εκφράζεται ως προς την ενεργό διατομή κρούσης (δες §2.1). Η 

μεταβολή της γωνίας σκέδασης ϑ  συναρτήσει του b είναι ως επί το πλείστον ομαλή 

[40]. Κατά συνέπεια όλες οι αρχικές τροχιές με παράμετρο κρούσης που κυμαίνεται 

μεταξύ b  και b db+  θα οδηγήσουν σε γωνία σκέδασης η οποία κυμαίνεται μεταξύ 

ϑ  και dϑ ϑ+ . Για ένα σφαιρικά συμμετρικό «κεντρικό» δυναμικό δεν υπάρχει 

εξάρτηση από την αζιμούθια γωνία φ . Επομένως όλες οι τροχιές που αρχικά περνάνε 

μέσα από δακτύλιο ακτίνας b  και εύρους db  τελικά θα περάσουν διαμέσου 

δακτυλιοειδούς κώνου καταλήγοντας σε στερεά γωνία 2 sind dπ ϑ ϑ= ⋅ω . 

Η διαφορική ενεργός διατομή όπως αυτή προσεγγίζεται κλασσικά είναι: 

 
2( )

2 sin sin /
d b db bI
d d d db

σ πϑ
π ϑ ϑ ϑ χ

= = =
ω

 (2.7) 

Στην περίπτωση ελαστικής κρούσης η ολική ενεργός διατομή συμπίπτει με την 

ολοκληρωμένη ενεργό διατομή και δίδεται από την σχέση: 

 
0

( ) 2 ( )sinE
d d I d
d

πσ
σ π ϑ ϑ ϑ= =∫ ∫ω

ω
 (2.8) 

2.3 ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ 

Στην χρονοανεξάρτητη κβαντομηχανική προσέγγιση της σκέδασης η μέση 

συμπεριφορά του συστήματος για μια μακρά περίοδο περιγράφεται με μία 

κυματοσυνάρτηση η οποία είναι ανεξάρτητη του χρόνου. Η ( )RΨ  είναι ορισμένη 

έτσι ώστε να είναι συμμετρική ( ) 0R RΨ =  και στην ασυμπτωτική περιοχή R → ∞  

(εκεί δηλαδή που γίνονται και οι πειραματικές μετρήσεις) να έχει την μορφή [40]: 
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 ( ) ( ) ( )
ikR

R eR R f
R

ϑ→∞⎯⎯⎯→Ψ Ψ +  (2.9) 

όπου το ( )RΨ  αναπαριστά την κατάσταση του συστήματος απουσία δυναμικού 

σκέδασης και προσδιορίζεται από τις συνθήκες του πειράματος. Συνήθως είναι της 

μορφής ενός επίπεδου κύματος ikze . Ο δεύτερος όρος της εξίσωσης (2.9) αντιστοιχεί 

στο εξερχόμενο κύμα της σκέδασης (σφαιρικό κύμα). Η συνάρτηση ( )f ϑ  είναι το 

πλάτος σκέδασης και αποτελεί το βασικό μετρήσιμο μέγεθος καθώς ρυθμίζει την 

γωνιακή κατανομή της σκέδασης. Η ακριβής σχέση μεταξύ του ( )f ϑ  και της 

διαφορικής ενεργού διατομής μπορεί να προσδιοριστεί συγκρίνοντας την ένταση της 

προσπίπτουσας δέσμης σωματιδίων με τον ρυθμό σκέδασης (αριθμός σκεδαζόμενων 

σωματιδίων ανά μονάδα χρόνου) σε μία συγκεκριμένη στερεά γωνία dω . Η ένταση 

της δέσμης καθορίζεται ποσοτικά από το ρεύμα πιθανότητας incJ  2[# σωμ./cm s ]⋅  

 ( )2
iJ
μ

∗ ∗= − Ψ ∇Ψ − Ψ ∇Ψ  (2.10) 

Καθώς το ( )RΨ αναπαριστά ένα κύμα (
2

1( )R =Ψ ) που διαδίδεται με ταχύτητα 

/g k μ= , και σύμφωνα με την παραπάνω σχέση η ένταση της προσπίπτουσας 

δέσμης θα ισούται με /incJ k μ= . Ομοίως ο ρυθμός σκέδασης σε ένα στοιχείο 

επιφάνειας 2 22 sindS R d R dπ ϑ ϑ= = ⋅ ⋅ω  είναι 2( ) /g f R dSϑ ⋅ .  

Σύμφωνα με τον ορισμό της διαφορικής ενεργού διατομής (δες §2.1) έχουμε: 
2

2( )2 sin 2 ( ) sind fd dS f d
d R

σ ϑπ ϑ ϑ π ϑ ϑ ϑ⋅ ⋅ = =
ω

 

ή 2( ) ( )d I f
d

σ ϑ ϑ= =
ω

 (2.11) 

Η αντίστοιχη ολοκληρωμένη ενεργός διατομή, όπως εκφράζεται στην 

κβαντομηχανική, δίδεται από την σχέση: 

 2

0

2 ( ) sind d f d
d

πσ
σ π ϑ ϑ ϑ= =∫ ∫ω

ω
 (2.12) 

Το πρόβλημα λοιπόν είναι να καθορίσουμε την μορφή του πλάτους σκέδασης 

( )f ϑ για ένα δυναμικό ( )V R . 
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2.3.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ-ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ 

Μία μέθοδος για την επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για ένα σωματίδιο 

μάζας μ  και κυματάριθμου k  που κινείται υπό την επίδραση δυναμικού σκέδασης 

( )V R  είναι αυτή των μερικών κυμάτων 

 
2

2 ( ) ( ) ( )
2

V R R E R
μ

⎡ ⎤
− ∇ + Ψ = Ψ⎢ ⎥

⎣ ⎦
 (2.13) 

όπου η κυματοσυνάρτηση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σύνολο των 

κλασσικών τροχιών όλων των δυνατών παραμέτρων κρούσης b (δες Σχήμα 2.2) είναι 

το άθροισμα μερικών κυμάτων (partial waves) [42]: 

 
0

( ) (2 1) ( ) (cos )l
l l

l
R l i R Pψ ϑ

∞

=

Ψ = + ⋅∑  (2.14) 

Στην προηγούμενη ενότητα όπου προσεγγίσαμε το πρόβλημα ελαστικής κρούσης 

κλασσικά είδαμε ότι ο ρόλος του δυναμικού αλληλεπίδρασης είναι να εκτρέπει τα 

σωματίδια από τις αρχικές ευθείες τροχιές τους. Στην κβαντομηχανική η απόκλιση 

αυτή μεταφράζεται σε μετατόπιση φάσης του κύματος σκέδασης ( )RΨ  ως προς το 

προσπίπτον ( )RΨ  στο όριο R → ∞ . Με την μέθοδο μερικών κυμάτων η σχέση που 

συνδέει το πλάτος του σκεδαζόμενου κύματος σε μία γωνία ϑ  από την διεύθυνση 

του προσπίπτοντος κύματος, ( )f ϑ , με την φασική μετατόπιση και κατ’ επέκταση με 

το δυναμικό είναι:  

 2

0

1( ) (2 1)( 1) (cos )
2

li n
l

l
f l e P

ik
ϑ ϑ

∞

=

= + −∑  (2.15) 

όπου  ϑ   :  η γωνία σκέδασης στο σύστημα κρούσης (c.m.) 

2 /Tk Eμ=   :  ο κυματάριθμος κρούσης 

E   :  η αρχική σχετική κινητική ενέργεια του συστήματος ( ενέργεια κρούσης) 

l     :  ο κβαντικός αριθμός στροφορμής 

ln   :  μετατόπιση φάσης λόγω κρούσης 

και    (cos )lP ϑ   :  Πολυώνυμα Legendre 
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Ο αριθμητικός υπολογισμός της διαφορικής ενεργού διατομής ( )I ϑ  βάσει των 

εξισώσεων (2.11) και (2.15) είναι δυνατός. Αρκεί για κάθε διαφορετικό l  να 

επιλύσουμε την ακτινική εξίσωση Schrödinger με συνοριακή συνθήκη (0) 0lψ =  και 

να προσδιορίσουμε την ασυμπτωτική συμπεριφορά της κυματοσυνάρτησης lψ . Η 

μετατόπιση φάσης ln  προσδιορίζεται συγκρίνοντας την λύση της εξίσωσης στο όριο 

R → ∞  με την αντίστοιχη κυματοσυνάρτηση της εξίσωσης Schrödinger για 

μηδενικό δυναμικό ( ) 0V R = . Για μεγάλα συστήματα ο αριθμός των μερικών 

κυμάτων max 0 0( 2 / )l kR Rπ λ≈ =  που απαιτείται είναι αρκετά μεγάλος [44,45]. Στην 

περίπτωση αυτή η πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία της αριθμητικής επίλυσης 

της εξίσωσης Schrödinger μπορεί να αποφευχθεί χρησιμοποιώντας την ημικλασσική 

προσεγγιστική μέθοδο των Jeffrey-Wentzel-Kramers-Brillouin (JWKB) [46]. 

Χρησιμοποιώντας την τροποποίηση του Langer [47] η μετατόπιση φάσης JWKB 

δίδεται από τη σχέση: 

 
1/ 21/ 2 22

2 2

( )( )( , ) 1 1
2

C

C C

R

R k b Rb V Rn k b k dR
R E R

π∞ ⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞ −
⎢ ⎥= − − − − +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

∫  (2.16) 

όπου CR  το κλασσικό σημείο αναστροφής (turning point) και 
1/2lb
k

+
=  η 

παράμετρος κρούσης (impact parameter). Η προσέγγιση αυτή είναι αξιόπιστη στην 

περιοχή όπου 
λ 1
R

Δ
Δ

 με λ ≡ το μήκος κύματος de Broglie /(2 ( )λ= h E Vμ − . 
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2.4 ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗΣ 

Μέχρι τώρα αναπτύξαμε την μέθοδο εκείνη σύμφωνα με την οποία για ένα 

δυναμικό αλληλεπίδρασης ( )V R  μπορούμε να προσδιορίσουμε την διαφορική 

ενεργό διατομή της κρούσης σωματιδίων ( , )/ ( ; )CMEd d I Eσ ϑ ϑ=ω  στο σύστημα 

κέντρου μάζας (c.m.). Δεδομένου όμως ότι η γωνιακή κατανομή της σκέδασης που 

καταγράφεται πειραματικά εκφράζει την διαφορική ενεργό διατομή 

( , )/ ( ; )lab LAB labd E d I Eσ Θ Ω = Θ  στο σύστημα εργαστηρίου(lab) θα πρέπει να γίνει η 

αναγωγή από το c.m. lab→ . Έχοντας λοιπόν στην διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα 

εργαλεία, από ένα απλό πείραμα σκέδασης μοριακών δεσμών μπορούμε με μεγάλη 

ακρίβεια να προσδιορίσουμε το δυναμικό αλληλεπίδρασης μεταξύ των σωματιδίων. 

2.4.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (lab) ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ (c.m.) 

Ο πιο δόκιμος τρόπος για την μεταφορά από σύστημα κέντρου μάζας (c.m.)  

στο σύστημα εργαστηρίου (lab)  είναι να θεωρήσουμε το διανυσματικό διάγραμμα 

(γνωστό ως Διάγραμμα Newton) ταχυτήτων των σωματιδίων που παίρνουν μέρος 

στην κρούση. Η σχηματική αναπαράσταση μιας κάθετης κρούσης δύο σωματιδίων 

μάζας m1 και m2 στον χώρο των ταχυτήτων φαίνεται στο Σχήμα 2.3, 

1 1 2 2 1 1 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( , )A m V B m V A m V B m V′ ′+ → +  

όπου με κεφαλαία συμβολίζονται οι ταχύτητες 1 2,V V  στο σύστημα εργαστηρίου 

ενώ με μικρά οι αντίστοιχες στο σύστημα κέντρου μάζας. Τα τονούμενα μεγέθη 

αναφέρονται για μετά την κρούση. Καθώς στο σύστημα δεν δρουν εξωτερικές 

δυνάμεις η κίνηση του c.m. παραμένει αδιατάρακτη και επομένως η κινητική του 

ενέργεια σταθερή κατά την διάρκεια της κρούσης. 
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Οι εξισώσεις που περιγράφουν την κινηματική κρούσης δύο κάθετων μοριακών 

δεσμών όπως αυτές προκύπτουν από το διάγραμμα Newton είναι: 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ : Στο σύστημα κέντρου μάζας τα σωματίδια Α και Β που 

λαμβάνουν μέρος στην κρούση κινούνται με ταχύτητες 1u  και 2u  

 2 1
1 1 2 1 2, ;m mu u g u g M m m

M M
= = ⋅ = ⋅ = +  (2.17) 

όπου g το μέτρο της σχετικής τους ταχύτητας. 

 2 2
1 2 1 2 1 2 /22 cos( )g V V g g V V V V π= − → = = + −  (2.18) 

Οι σχέσεις που συνδέουν τις ταχύτητες στο σύστημα κέντρου μάζας με τις 

αντίστοιχες ταχύτητες στο σύστημα εργαστηρίου είναι: 

 1 1 2 2,c u V c u V= + = +  (2.19) 

όπου c  η ταχύτητα του c.m. 1 1 2 2m V m Vc
M
+

=  (2.20) 

 ( ) ( )2 2
1 1 2 2 1 2 1 2 /2

1 2 cos( )c mV m V m m V V
M

π= + +  (2.21) 

Βασιζόμενοι στις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι η ενέργεια μεταφοράς (ή ενέργεια 

κρούσης) στο σύστημα κέντρου μάζας πριν την κρούση ισούται με: 

 2 1 2 ανηγμένημάζα
1 ;
2

m mE g
M

μ μ ≡
⋅

= =  (2.22) 

Η E  είναι ουσιαστικά η σχετική κινητική ενέργεια του συστήματος όταν τα 

σωματίδια βρίσκονται αρκετά μακριά και καμία δύναμη αλληλεπίδρασης δεν 

ασκείται μεταξύ τους. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της 

κρούσης η σχετική ενέργεια των σωματιδίων αλλάζει (δες §2.2) καθώς τα σωματίδια 

πλησιάζουν (ή απομακρύνονται).  
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Σχήμα 2.3 : Το διάγραμμα Newton για ελαστική (έντονος μαύρος κύκλος) και 
ανελαστική κρούση (διακεκομμένος κύκλος). Οι ταχύτητες 1V  και 2V  αναφέρονται στο 

σύστημα εργαστηρίου(lab) ενώ οι αντίστοιχες 1u , 2u  στο σύστημα κέντρου μάζας(c.m.). 
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ : Η σχέση που ακολουθεί εκφράζει την σχετική κινητική 

ενέργεια E′ του συστήματος όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την κρούση. 

 2 2

0
1 1 0
2 2

0

E
E E E g g E E

E
μ μ

Δ <⎧
⎪′ ′= − Δ → = − Δ Δ =⎨
⎪Δ >⎩

 (2.23) 

όπου για 0EΔ =  έχουμε ελαστική κρούση δηλαδή η σχετική κινητική ενέργεια του 

συστήματος διατηρείται E E′ =  ενώ για 0EΔ ≠ έχουμε ανελαστική κρούση. 

Αντίστοιχα η σχετική ταχύτητα και οι ταχύτητες στο c.m. είναι: 

 
1/ 2

1 Eg g
E

Δ⎛ ⎞′ = ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2.24) 

 
1/ 2 1/ 2

2 2
1 11 1m m E Eu g g u

M M E E
Δ Δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞′ ′= ⋅ = ⋅ − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (2.25) 

H ταχύτητα στο εργαστήριο μετά την κρούση σε μια συγκεκριμένη γωνία 

εργαστηρίου Θ  και για μεταφορά ενέργειας EΔ  δίδεται από την σχέση: 

 1 cosV c Dρ′= ⋅ ±  (2.26) 

με 
2 2 2

1 1

1

cos cos( ) ; cos
2

c V u
cV

ρ β β + −
= − Θ =  (2.27) 

 2 2 2 2
1cosD c u cρ ′= ⋅ + −  (2.28) 

Το ±  πρόσημο στην εξίσωση (2.26) αντιστοιχεί στα δύο σημεία τομής του 

διανύσματος της ταχύτητας 1V ′  με τον κύκλο που διαγράφεται με κέντρο το c.m. και 

ακτίνα το μέτρο της ταχύτητας 1u′  στο σύστημα κέντρου μάζας. Η μοναδική 

περίπτωση όπου η μεταφορά από το σύστημα εργαστηρίου στο σύστημα κέντρου 

μάζας είναι μονοσήμαντη είναι όταν 1u c′ ≥  (δηλαδή όταν η ταχύτητα 1V ′  έχει ένα 

και μόνο σημείο τομής με τον κύκλο). Όταν 1u c′ < , σε κάθε γωνία εργαστηρίου Θ  

αντιστοιχούν δύο συνιστώσες ταχύτητας μία «αργή» 1SV ′  και μία «γρήγορη» 1FV ′ . 

Δηλαδή ο ανιχνευτής καταγράφει την σκέδαση που προέρχεται από δύο διαφορετικές 

γωνίες του συστήματος κέντρου μάζας Sϑ  και Fϑ  αντίστοιχα (δες Σχήμα 2.5). Η 
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σχέση που συνδέει την γωνία σκέδασης του εργαστηρίου με τις αντίστοιχες γωνίες 

στο σύστημα κέντρου μάζας είναι: 

 
2 2 2 2
1 1 1 1 1 1

1 1

2 coscos
2

u u V V VV
u u

ϑ
′ ′ ′+ − − + ⋅ Θ

=
′

 (2.29) 

Τέλος ένα μέγεθος που έχει ενδιαφέρον πειραματικά και προσδιορίζεται από το 

διάγραμμα Newton είναι η μέγιστη και η ελάχιστη γωνία σκέδασης στο σύστημα 

εργαστηρίου γνωστή και ως γωνία αποκοπής CΘ  (cut-off γωνία ή μέγιστη γωνία 

σκέδασης). 

 
( )1

1 1

1

sin /
2C
u c u c

u c
β

π β

− ′ ′⎧ ± <
Θ = ⎨ ′± =⎩ /

 (2.30) 

1V

2V
cm

1uΘC
Θ

1u

1V

2V
cm

1uΘC
Θ

1u

 
Σχήμα 2.4 : Σχηματική αναπαράσταση της γωνίας αποκοπής (cut-off ή μέγιστη γωνία 
σκέδασης) που παρατηρείται για το σύστημα εργαστηρίου στην περίπτωση 1u c′ < . 
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Σχήμα 2.5: Το διάγραμμα Newton για την περίπτωση 1u c′ < . Παρατηρώντας την 
σκέδαση ως προς το σύστημα κέντρου μάζας, τα σωματίδια εκείνα που σκεδάζονται υπό 
γωνία Fϑ  (κόκκινο χρώμα) στο σύστημα εργαστηρίου κινούνται με την λεγόμενη 

«γρήγορη» συνιστώσα ταχύτητας 1FV ′ . Αντίστοιχα τα σωματίδια εκείνα που σκεδάζονται 

υπό γωνία Sϑ είναι υπεύθυνα για την αργή συνιστώσα 1SV ′  (μπλε χρώμα). 
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2.4.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ  

Σε ένα ιδανικό πείραμα σκέδασης ο αριθμός των σκεδαζόμενων σωματιδίων 

ανά μονάδα χρόνου που φτάνουν στον ανιχνευτή σε μία συγκεκριμένη γωνία 

εργαστηρίου Θ  δίδεται από την σχέση: 

 1 2
( )( ) τ ( ) D

dNN n n g I
dt

Θ
Θ = = ⋅ ⋅Δ ⋅ ⋅ Θ ⋅ΔΩ

i
 (2.31) 

όπου 1 2,n n  η πυκνότητα σωματιδίων 3[#σωμ./cm ]  της πρωταρχικής και της 

δευτερεύουσας δέσμης αντίστοιχα, Δτ  ο όγκος της περιοχής όπου οι δύο δέσμες 

διασταυρώνονται στο κέντρο της σκέδασης και DΔΩ  η στερεά γωνία του ανιχνευτή. 

Η διαφορική ενεργός διατομή στο σύστημα εργαστηρίου ( )I Θ  [Å / sr]  συνδέεται με 

την αντίστοιχη του συστήματος κέντρου μάζας μέσω της σχέσης:  

 ( ) ( ) cm lab
cmI I Jϑ →Θ = ⋅  (2.32) 

με 
'2

1
'2 ' '
1 1 1

Ιακωβιανή cm lab;
cos( , )

cm lab VdJ
d u V u

→ →= =
Ω ⋅
ω

 

και  
'2 ' 2 2

' ' 1 1
1 1 ' '

1 1

cos( , )
2

V u cV u
V u

+ −
=

⋅ ⋅
 

Μέχρι τώρα θεωρήσαμε ότι οι δέσμες σωματιδίων που λαμβάνουν μέρος στην 

κρούση είναι μονοχρωματικές (nominal Newton). Θεωρώντας λοιπόν ένα δυναμικό 

αλληλεπίδρασης ( )V R  μπορούμε να προσομοιάσουμε την γωνιακή κατανομή των 

σκεδαζόμενων σωματιδίων ενός ρεαλιστικού πειράματος κρούσης αρκεί όμως να 

λάβουμε υπόψη μας τις κατανομές ταχυτήτων 1( )f V , 2( )f V  της πρωταρχικής και 

δευτερεύουσας δέσμης καθώς και το γωνιακό εύρος αυτών 1( )h a , 2( )h a . Για 

ελαστική κρούση όπου η διαφορική ενεργός διατομή εξαρτάται μόνο από την σχετική 

ταχύτητα g  (ενέργεια κρούσης) και την γωνία ϑ  του c.m. η σχέση (2.31) γίνεται: 

1 2 1 2
1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

( ) τ ( ) ( )

( ) ( ) ( )

D

cm lab
cm

V V a a

dN n n g f V f V dV dV
dt

h a h a I J da daϑ →

Θ
= ⋅ ⋅ Δ ⋅ ΔΩ ⋅ ⋅

× ⋅ ⋅ ⋅

∫ ∫ ∫ ∫  (2.33) 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, τα 

αποτελέσματα των οποίων θα παρουσιαστούν αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια, η 

στερεά γωνία του ανιχνευτή DΔΩ  είναι ουσιαστικά η στερεά γωνία που αντιστοιχεί 

σε κάθε επιμέρους κανάλι του MCP. Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εξίσωση 

θεωρείται σταθερή καθώς η επιφάνεια του κάθε καναλιού είναι αρκετά μικρή (δες 

§1.5.2). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για απόσταση 121.0mmDs =  του ανιχνευτή 

θέσης από το κέντρο κρούσης η DΔΩ  κυμαίνεται από 97.36 10 sr−⋅  μέχρι και 

97.6 10 sr−⋅ . Σε κάθε λοιπόν γωνία μικρότερη από την CΘ  αποδίδεται η ένταση 

σκέδασης ( )I Θ  που αντιστοιχεί σε αυτή που καταγράφει ο ανιχνευτής θέσης για 

περιοχή εύρους 0.007ΔΘ ≈ και είναι η συνεισφορά από δύο γωνίες ϑ  (Σχήμα 2.4). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή της γωνίας CΘ  καθώς ένας μεγάλος 

αριθμός γωνιών ϑ  συνεισφέρουν σε αυτήν. Η ένταση σκέδασης που τελικά 

καταγράφεται στην περιοχή της μέγιστης γωνίας σκέδασης αναμένεται να 

παρουσιάσει αισθητή αύξηση (κορυφή ιακωβιανής-Jacobian peak). Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από την σχέση (2.32) στην οποία το συνημίτονο της ιακωβιανής 

μηδενίζεται ( )' '
1 1 1 1cos( , ) 0V u V u′ ′= ⊥  με αποτέλεσμα η cm labJ →  να γίνεται άπειρη.  

Έχοντας υπολογίσει την γωνιακή κατανομή σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας 

( ) /d dσ ϑ ω  για ένα δεδομένο δυναμικό αλληλεπίδρασης με την μέθοδο των μερικών 

κυμάτων (δες §2.3.1) το μόνο που μένει είναι να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα της 

σχέσης (2.33). Η επίλυση αυτού πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο Monte-Carlo.  

2.4.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MONTE-CARLO 

Για την προσομοίωση της γωνιακής κατανομής της σκέδασης που 

καταγράφεται πειραματικά αναπτύχθηκε λογισμικό σύμφωνα με το οποίο το 

τετραπλό ολοκλήρωμα της σχέσης (2.33) υπολογίζεται ως εξής:  

Κάθε διαφορετική μεταβλητή του ολοκληρώματος 1 2 1 2( , , , )V V a a  εκφράζεται με μία 

γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών (random number generator). Με αυτό τον τρόπο, 

και έχοντας ορίσει τις συναρτήσεις των κατανομών 1,2 1,2( ), ( )f V h a  βάσει 

πειραματικών δεδομένων, υπολογίζεται το αντίστοιχο διάγραμμα Newton για κάθε 

διαφορετικό τυχαίο σύνολο μεταβλητών. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για 
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† 9 25.18 10 2E V dEJ m V

dV
→ −= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

τουλάχιστον 55.000 διαφορετικά σετ μεταβλητών. Τα διαφορετικά διαγράμματα 

ταχυτήτων και η αντίστοιχη συμβολή τους στην τελική γωνιακή κατανομή της 

σκέδασης προστίθενται και διαιρούνται με τον αριθμό των επαναλήψεων (55000) 

δίνοντας έτσι το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος για να συγκρίνουμε τις υπολογισμένες 

τιμές με τα πειραματικά δεδομένα, αυτές πολλαπλασιάζονται με μία σταθερά η οποία 

εμπεριέχει την πυκνότητα σωματιδίων 2n , τον όγκο τΔ  και την γωνία του ανιχνευτή. 

Για την ακρίβεια η 1( )h a  είναι ουσιαστικά, η διορθωμένη ως προς την γωνία 

παρατήρησης, χωρική κατανομή της ιοντικής δέσμης (δες Σχήμα 2.6). Επιπλέον για 

την κατανομή ταχυτήτων 1( )f V  χρησιμοποιήθηκε η ενεργειακή κατανομή της 

δέσμης πολλαπλασιασμένης με την αντίστοιχη ιακωβιανή†. Η πειραματική μέτρηση 

της κατανομής ( )f E  πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του «επιβραδυντικού» 

πλέγματος (§1.5.2). Τέλος οι κατανομές 2 2( ), ( )f V h a  της δευτερεύουσας ουδέτερης 

δέσμης προσεγγίστηκαν με γκαουσιανές συναρτήσεις, τα πλάτη των οποίων 

καθορίστηκαν από πειραματικά δεδομένα βασιζόμενοι στην θεωρία μοριακών 

δεσμών και τη γεωμετρία του πειράματος. Οι δύο γραφικές που ακολουθούν 

αναπαριστούν μία ενδεικτική κατανομή ταχυτήτων για ουδέτερη μοριακή δέσμη Ne 

καθώς την κατανομή γωνιών της δευτερεύουσας δέσμης. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

όλες οι συναρτήσεις κατανομών πλην της 1( )h a  είναι κανονικοποιημένες 

(δηλ. 1 1( ) 1f V dV =∫  κ.ο.κ.). 
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Σχήμα 2.6 : Η επιφάνεια του ανιχνευτή (γκρι γραμμή) έχει χωριστεί σε ισαπέχοντα 
κουτάκια (boxes) κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί και σε μία γωνία σκέδασης Θ . Το 
πρόγραμμα MCarlo αθροίζει σε κάθε γωνία Θ  την συνεισφορά από κάθε επιμέρους 
διάγραμμα Newton που προκύπτει για κάθε σετ μεταβλητών 1 2 1 2, , ,V V a a . 
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Σχήμα 2.7 : Γκαουσιανές κατανομές της μορφής f(x,xM,w) που χρησιμοποιήθηκαν στο 
πρόγραμμα MCarlo για την κατανομή ταχυτήτων (πάνω) και την κατανομή γωνιών 
(κάτω) της δευτερεύουσας δέσμης (Ne).  
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  33..        

ΕΕΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΗΗ    TTaa++--NNee  

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί αναλυτικά η πειραματική διαδικασία που 

ακολουθείται με σκοπό την καταγραφή της σκέδασης ως αποτέλεσμα της 

κάθετης κρούσης ιόντων Ta+ (πρωταρχική δέσμη) με άτομα Ne (δευτερεύουσα 

δέσμη). Το σύστημα αυτό θα αποτελέσει τον οδηγό για όλα τα υπόλοιπα 

συστήματα (Ta+-N2, CO, C2H2) που μελετήθηκαν και θα παρουσιαστούν στα 

επόμενα κεφάλαια. Γι’ αυτό και θα γίνει εκτενής περιγραφή του τρόπου 

επεξεργασίας των εικόνων που απεικονίζονται στον ανιχνευτή θέσης και 

καταγράφονται από την κάμερα CCD και πώς από αυτές εκμαιεύεται η 

πληροφορία για το δυναμικό αλληλεπίδρασης του συστήματος. Τέλος, θα γίνει 

γραφική απεικόνιση των πειραματικών αποτελεσμάτων της διπλής διαφορικής 

διατομής (DCS) με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της προσομοίωσης με το 

πρόγραμμα MCarlo. Απώτερος σκοπός της σύγκρισης των πειραματικών και 

υπολογισμένων δεδομένων είναι ο προσδιορισμός της διακριτικής ικανότητας 

του πειράματος, καθώς στο παρόν σύστημα (κρούση ατόμου-ατόμου) η κύρια 

διαδικασία που παρατηρείται είναι σκέδαση χωρίς μεταφορά ενέργειας 

(ελαστική κρούση). Πριν προχωρήσουμε στην εκτενή περιγραφή όλων των 

παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονική διάρκεια ενός πλήρους 

πειράματος δεν ξεπερνάει τις έξι περίπου ώρες γεγονός που καθιστά την 

παρούσα πειραματική τεχνική αρκετά «γρήγορη» για τον όγκο πληροφορίας 

που δίνει. 
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3.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ  

Ένα ενδεικτικό φάσμα μάζας ιοντικών clusters Ta+Krn που δημιουργήθηκαν 

κατά την φωτοαποδόμηση στερεού στόχου τανταλίου Ta και εκτόνωσης αερίου 

κρυπτού Kr (πηγή clusters §1.2.2) όπως αυτό καταγράφτηκε από τον παλμογράφο 

φαίνεται στο Σχήμα 3.1. 
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Σχήμα 3.1 : Το φάσμα μάζας TOF των συστάδων Ta+Krn. Η πηγή που χρησιμοποιήθηκε 
για την παραγωγή των clusters είναι πηγή ανοιχτού τύπου η οποία συνδυάζει την 
φωτοαποδόμηση στερεού στόχου με την αδιαβατική εκτόνωση αερίου. Το παραγόμενο 
πακέτο ιόντων έχοντας αρχικά θερμική ταχύτητα (~385m/s για το Kr) περνάει μέσω του 
skimmer1 στον θάλαμο που περιέχει την μονάδα επιτάχυνσης του TOF (Vacc=+3kV) όπου 
και αναλύεται. Η καταγραφή του φάσματος έγινε μέσω των MCP του ανιχνευτή θέσης.  
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Για την πραγματοποίηση πειραμάτων κάθετης κρούσης μοριακής δέσμης 

ιόντων Ta+ [ 1 181amum = ] με μία δευτερεύουσα δέσμη ουδετέρων, πρέπει από την 

όλη κατανομή μαζών να επιλεγεί το επιθυμητό πακέτο ιόντων. Για την επίτευξη 

αυτού χρησιμοποιήθηκε ο διαχωριστής μάζας στον οποίο εφαρμόσαμε τάση της 

τάξης των 330V και χρονικής διάρκειας παλμού 1100nsMGtΔ = . 

Ο συνολικός αριθμός σωματιδίων [#σωμ./παλμό]  της πρωταρχικής δέσμης 

που λαμβάνουν μέρος στην κρούση υπολογίζεται από το φάσμα μάζας επιλεγμένου 

πακέτου ιόντων (δες Σχήμα 3.2) σύμφωνα με τη σχέση: 

 

1

1
MCP

dQ VI I dt dQ Vdt
dt R R

n e G V dt
R

−

= = ⋅ = = ⋅∫ ∫ ∫

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅∫

fl fl
 (3.1) 

όπου 50ΩR =  η αντίσταση του παλμογράφου, 191.602 10 Ce− −= ⋅  το φορτίο ενός 

ηλεκτρονίου, 42 10MCPG ≈ ⋅  η ενίσχυση του ανιχνευτή και n  ο συνολικός αριθμός 

σωματιδίων ανά παλμό. Για όλα τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με ιοντική 

δέσμη σωματιδίων τανταλίου το n  είναι της τάξης των: 

 3 4[#σωμ./παλμό] 6.24 10 7.5 10n V dt= ⋅ ⋅ ⋅ ≈ ⋅∫  
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Σχήμα 3.2 : Το φάσμα μάζας επιλεγμένου πακέτου ιόντων Ta+. 
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3.2 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ 

Με δεδομένο την δημιουργία μιας «σταθερής» μοριακής δέσμης ιόντων 

πραγματοποιείται το πείραμα κρούσης αυτής με την δευτερεύουσα δέσμη ουδετέρων 

σωματιδίων Ne. Η σκέδαση που παρατηρείται ως αποτέλεσμα της κρούσης των δύο 

δεσμών, απεικονίζεται πάνω στον ανιχνευτή θέσης και η φωτεινή εικόνα που 

παρουσιάζεται στον φώσφορο καταγράφεται με την βοήθεια της κάμερας CCD (η 

διαδικασία που ακολουθείται για την καταγραφή των εικόνων έχει ήδη περιγραφεί 

αναλυτικά στην §1.5.3). Σε όλα τα πειράματα σκέδασης που υλοποιήθηκαν στην 

παρούσα εργασία η τάση που εφαρμόζεται στα MCP του ανιχνευτή είναι 

1.72kVMCPV =  ενώ η τάση που εφαρμόζεται στον δίσκο του φωσφόρου κυμαίνεται 

από 1 έως 4.5kVPSV =  ανάλογα με τις συνθήκες του πειράματος (ένταση ιοντικής 

δέσμης, ενεργός διατομή συστήματος). Επίσης για όλες τις καταγεγραμμένες εικόνες, 

ο χρόνος έκθεσης της συγχρονισμένης κάμερας και η ενίσχυσή της καθορίστηκαν 

μέσω του λογισμικού Labview στα 4ms (2800)  και 18dB(2228)  αντίστοιχα.  

Η γωνιακή κατανομή της σκέδασης (διαφορική ενεργός διατομή) εκμαιεύεται 

μέσω κατάλληλης επεξεργασίας από τις εικόνες εκείνες που καταγράφονται για 

μηδενική τάση του επιβραδυντικού πλέγματος ( 0V)gridV = (δες §1.5.2). Με την 

αντίστοιχη επεξεργασία των εικόνων εκείνων που λήφθηκαν για διαφορετικές τιμές 

της τάσης gridV  αποκομίζεται η πληροφορία της ενεργειακής κατανομής της 

σκέδασης (διπλή διαφορική ενεργός διατομή-Double Differential Cross-Section). Ο 

προσδιορισμός της κατανομής ταχυτήτων της πρωταρχικής δέσμης επιτυγχάνεται 

μεταβάλλοντας την τάση του πλέγματος και καταγράφοντας το αντίστοιχο φάσμα 

μάζας στον παλμογράφο. Για κάθε μέτρηση που πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες 

συνθήκες πειράματος (δηλαδή για μία συγκεκριμένη τάση του επιβραδυντικού 

πλέγματος) οι εικόνες που τελικά καταχωρούνται στο PC είναι το αποτέλεσμα της 

άθροισης του σήματος, που απεικονίζεται στον φώσφορο, 1250 παλμών 

(5set 500)× . Οι εικόνες αυτές (διαστάσεων 1024 768× pixels) αποθηκεύονται ως 

αρχεία *.txt, format που δίνει την δυνατότητα να διαβάσουμε την εικόνα υπό την 

μορφή πίνακα με το λογισμικό Origin7. Στο σχήμα που ακολουθεί παρατίθεται μία 

αντιπροσωπευτική εικόνα σκέδασης (SCATTERING ON (b)) για το σύστημα κρούσης, 

δέσμης ιόντων Ta+ με δέσμη ουδέτερων σωματιδίων Ne (δευτερεύουσα δέσμη). Η 

αντίστοιχη εικόνα που καταγράφεται απουσίας σκέδασης (SCATTERING OFF (a)) 

αναπαριστά την χωρική κατανομή της πρωταρχικής δέσμης. 
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(b)  
Σχήμα 3.3 : Ενδεικτικό σετ εικόνων για το σύστημα κρούσης Ta+-Ne. Με στόχο την 
κάθετη κρούση των δύο δεσμών ο χρονικός συγχρονισμός αυτών καθορίστηκε στα 
Α=Τ0+100μs όπου A, T0 ο οδηγός παλμός της δευτερεύουσας και της πρωταρχικής 
δέσμης αντίστοιχα. Η σφαίρα σκέδασης-Newton των ιόντων όπως αυτή προβάλλεται 
πάνω στον ανιχνευτή θέσης (sD=143mm) φαίνεται στην εικόνα (b). Η απεικόνιση της 
χωρικής κατανομής της ιοντικής δέσμης-εικόνα (a)-επιτυγχάνεται πραγματοποιώντας 
χρονική καθυστέρηση μεταξύ των παλμικών μοριακών δεσμών της τάξης των 1000μs.  
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3.3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LESE 

Για την εξαγωγή εκμεταλλεύσιμων δεδομένων οι εικόνες επεξεργάζονται με 

την βοήθεια ενός προγράμματος (LESE) που αναπτύχθηκε στην FORTRAN για το 

σκοπό αυτό. Η εικόνα που προβάλλεται πάνω στον ανιχνευτή θέσης δεν είναι τίποτε 

άλλο από την γωνιακή κατανομή των ιόντων που προσπίπτουν πάνω σε αυτόν σε 

κάθε παλμό. Η ένταση που καταγράφεται στα pixel (IX, IY)  εκείνα από τα οποία 

διέρχεται κύκλος ακτίνας /2R R± Δ  (Σχήμα 3.4) με κέντρο (IX0, IY0)  αντιστοιχεί 

ουσιαστικά στο συνολικό αριθμό σωματιδίων των οποίων η γωνιακή απόκλιση από 

την αρχική διεύθυνση ( 0°)Θ =  της πρωταρχικής δέσμης είναι 1tan
D

R
s

−Θ = . Ο 

συντελεστής μετατροπής των διαστάσεων της ακτίνας R  από mm σε pixel 

(διαστάσεις εικόνας) προσδιορίζεται καταγράφοντας την εικόνα του φωσφόρου 

(Σχήμα 3.5). Ο αριθμός των pixel που αντιστοιχούν στην ενεργή περιοχή του δίσκου 

του φωσφόρου 42mmPSD =  διαφοροποιείται κάθε φορά που αλλάζει η εστίαση της 

κάμερας ή η απόσταση της από τον ανιχνευτή (π.χ. pixels726PSD =  για 

143mmDs = ). Η παράμετρος εισαγωγής του προγράμματος που έχει απομείνει να 

καθορίσουμε είναι το κέντρο της πρωταρχικής δέσμης (IX0, IY0) . Για το σκοπό 

αυτό αρχικά επιλέγεται μία ορθογώνια περιοχή μήκους pixel0 1024→  και μικρού 

σχετικά εύρους γύρω από το κέντρο της δέσμης. Η συντεταγμένη του κέντρου ως 

προς τον άξονα x δηλ. το IX0  (δες Σχήμα 3.6) αντιστοιχεί στο pixel εκείνο όπου 

παρατηρείται η μέγιστη ένταση της γκαουσιανής κατανομής που προσομοιάζει την 

προφίλ του νέου αυτού πίνακα. Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για την 

εύρεση του IY0 . Η βελτιστοποίηση των συντεταγμένων του κέντρου επιτυγχάνεται 

μέσω του προγράμματος LESE έτσι ώστε η γωνία αποκοπής της σκέδασης ( )CΘ  που 

παρατηρείται και για τα τέσσερα τεταρτημόρια της εικόνας να βρίσκεται στην ίδια 

θέση (δες Σχήμα 3.4). Έχοντας προσδιορίσει σωστά το κέντρο και τον συντελεστή 

μετατροπής, η ένταση που αποδίδεται σε κάθε γωνία σκέδασης προκύπτει 

ολοκληρώνοντας την ένταση όλων εκείνων των pixel που αντιστοιχούν σε ακτίνα R, 

πολλαπλασιασμένη με την ιακωβιανή 2cos
DR sJ →Θ =

Θ
.  
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Το πείραμα κρούσης του συστήματος Ta+-Ne, τα αποτελέσματα και η ανάλυση 

του οποίου θα παρουσιαστούν στις παρακάτω παραγράφους , πραγματοποιήθηκε για 

απόσταση του ανιχνευτή θέσης από το κέντρο κρούσης στα 121mmDs = . Οι 

διαστάσεις της οθόνης του φωσφόρου προσδιορίστηκαν σύμφωνα με την διαδικασία 

που περιγράφτηκε παραπάνω στα pixel665 42mmPSD = =  και το κέντρο της 

δέσμης κοινό για όλες τις εικόνες που καταγράφτηκαν στο πείραμα είναι 

(IX0,IY0) (502,356)= . Η μέγιστη γωνία ανίχνευσης DΘ  καθορίζεται από την 

απόσταση του ανιχνευτή και τις διαστάσεις της οθόνης και στην προκειμένη 

περίπτωση είναι 9.38D °Θ = . 

 1 /2tan PS
D

D

D
s

−Θ =  (3.2) 
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Σχήμα 3.4 : Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας που ακολουθείται (πρόγραμμα 
LESE) για την επεξεργασία κάθε καταγεγραμμένης εικόνας. Ο μπλε διακεκομμένος 
κύκλος απεικονίζει τα όρια του φωσφόρου. 
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Σχήμα 3.5 : Ο δίσκος ακτίνας R=363pixel=21mm που απεικονίζεται αντιστοιχεί στην 
ενεργή περιοχή του δίσκου του φωσφόρου. Η καταγραφή της εικόνας (#20 aver.frames) 
αυτής πραγματοποιείται απουσία της πρωταρχικής ιοντικής δέσμης (laser off) και για 
μεγάλο χρόνο έκθεσης της κάμερας ~70ms. Τα ιόντα που προσπίπτουν πάνω στον 
φώσφορο (VPS=+4kV) προέρχονται από τον μετρητή πίεσης που βρίσκεται στον θάλαμο 
σκέδασης (δευτερεύουσα δέσμη on). Κατά την διάρκεια της καταγραφής των εικόνων 
σκέδασης ο μετρητής παραμένει κλειστός για να αποφευχθεί η καταγραφή ιόντων 
υποβάθρου που αυξάνουν το θόρυβο.  
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Σχήμα 3.6 : Γραφική αναπαράσταση του προφίλ της δέσμης ως προς τον άξονα x 
(horizontal) και y (vertical) με στόχο τον προσδιορισμό των συντεταγμένων του κέντρου 
(ΙΧ0,ΙΥ0).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

 74 

3.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ  

Η διακριτική ικανότητα του πειράματος καθορίζεται ως επί το πλείστον από τα 

χαρακτηριστικά της πρωταρχικής δέσμης (γωνιακή και ενεργειακή κατανομή). 

Επιπλέον η ταχύτητα των σωματιδίων Ta+ καθορίζει και την ενέργεια κρούσης ενός 

συστήματος με ανηγμένη μάζα 1 2

1 2

181 20 18.0 amu
181 20

m m
m m

⋅ ⋅
= =

+ +
, καθώς τα 

σωματίδια της δευτερεύουσας δέσμης κινούνται με θερμικές ταχύτητες 

( 789.7 m/s Ne)∼ . Η αναγκαιότητα λοιπόν του ακριβούς προσδιορισμού της 

κατανομής ταχυτήτων της ιοντικής δέσμης είναι προφανής.  

Σε όλα τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν με ιοντική δέσμη Ta+ η 

ενεργειακή κατανομή παρουσιάζει δύο μέγιστα υποδεικνύοντας ότι τα ιόντα 

εξέρχονται από τον στερεό στόχο με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Η γραφική 

αναπαράσταση της ενεργειακής κατανομής του επιλεγμένου πακέτου ιόντων 

προκύπτει ολοκληρώνοντας κάθε φάσμα μάζας που λήφθηκε για μία συγκεκριμένη 

τάση του επιβραδυντικού πλέγματος (Σχήμα 3.7) και διαφορίζοντας (Σχήμα 3.8). Η 

κατανομή ταχυτήτων που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση MCarlo των 

πειραματικών αποτελεσμάτων είναι αυτή που προκύπτει από την κανονικοποιημένη 

κατανομή ενέργειας των ιόντων της πρωταρχικής δέσμης βάσει των σχέσεων: 

 
1

[eV][m/s] 13893.2
[amu]P

EV
m

= ⋅  (3.3) 

και ( )9 2
1( ) ( ) ( ) 5.18 10 2E Vf V f E J f E m V→ −= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (3.4) 

Θεωρώντας ότι τα σωματίδια της πρωταρχικής δέσμης κινούνται με ταχύτητα 

54859.87 m/sPV =  (η μέση ταχύτητα της κατανομής) προκύπτει ότι η σχετική 

ταχύτητα του συστήματος είναι 54865.57 m/sg =  και επομένως η μέση ενέργεια 

κρούσης του συστήματος 280 eVcmE = .  
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Σχήμα 3.7 : Γραφική αναπαράσταση της μεταβολής της έντασης της δέσμης ιόντων Ta+ 
συναρτήσει της τάσης που εφαρμόζεται στο επιβραδυντικό πλέγμα (retarding grid). 
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  Gaussian Fit   xc =2789.1± 2.0

    w1=27.25 ± 2.0
  Gaussian Fit   xc =2924.1± 4.5

       w1=39.73 ± 5.1

2924eV

Energy Distribution of Ta+

2789eV

Σχήμα 3.8 : Η κατανομή ενέργειας των ιόντων Ta+ (πρωταρχική δέσμη) όπως αυτή 
προσδιορίστηκε με την βοήθεια του επιβραδυντικού πλέγματος. 
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Σχήμα 3.9 : Η κανονικοποιημένη κατανομή ταχυτήτων της πρωταρχικής δέσμης η οποία 
και χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα MCarlo. 

 

 

Μία ακόμη παράμετρος που χαρακτηρίζει την πρωταρχική δέσμη είναι η γωνιακή της 

κατανομή 1( )h a . Ο προσδιορισμός αυτής επιτυγχάνεται μέσω του προγράμματος 

LESE ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία με αυτήν που περιγράφτηκε 

αναλυτικά στην προηγούμενη παράγραφο. Η εικόνα-αρχείο που επεξεργάζεται είναι 

εκείνη που καταγράφτηκε σε συνθήκες απουσίας σκέδασης (SCATTERING OFF). 

Τελικά η γωνιακή κατανομή των ιόντων Ta+ δεν είναι τίποτα άλλο από το προφίλ της 

δέσμης διορθωμένο ως προς την γωνία παρατήρησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

απόσταση της ιοντικής πηγής από το κέντρο κρούσης των δύο δεσμών είναι 

1 1183mms = , η κατανομή 1( )h a  που προκύπτει για την δέσμη των ιόντων Ta+ που 

έλαβε μέρος στο υπό μελέτη πείραμα κρούσης είναι:  
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Σχήμα 3.10 : Η κανονικοποιημένη γωνιακή κατανομή της δέσμης ιόντων Ta+ που 
χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα προσομοίωσης MCarlo.  
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3.5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΔΙΑΤΟΜΗΣ  

Στην γραφική παράσταση που ακολουθεί παρουσιάζεται η γωνιακή κατανομή 

των ιόντων Ta+ πριν (μαύρη καμπύλη-SCATTERING OFF) και μετά την κρούση τους 

(κόκκινη καμπύλη-SCATTERING ON) με τα ουδέτερα σωματίδια Ne της 

δευτερεύουσας δέσμης.  
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Σχήμα 3.11 : Γωνιακή κατανομή των σωματιδίων Ta+ που προκύπτει κατά την 
επεξεργασία των εικόνων με το πρόγραμμα LESE. Η μαύρη καμπύλη αντιστοιχεί στην 
εικόνα που καταγράφτηκε απουσία σκέδασης. Η κόκκινη καμπύλη είναι το αποτέλεσμα 
της επεξεργασίας της εικόνας σκέδασης που καταγράφτηκε για πίεση P3=10-6 mbar (η 
πίεση στο θάλαμο σκέδασης) και για P0,N2 = 3.5 bar (backing pressure). 

Αντίστοιχα με τα πειράματα απορρόφησης της οπτικής φασματοσκοπίας η 

εξασθένηση του σήματος που παρατηρείται στην περιοχή γύρω από την γωνία 

0°Θ =  (αρχική διεύθυνση της δέσμης) εξαρτάται από την ολική ενεργό διατομή του 

συστήματος ( )Eσ  και από την πυκνότητα σωματιδίων της δευτερεύουσας δέσμης 

2n . Η εξίσωση που περιγράφει την εξασθένηση του σήματος για τυχαία πυκνότητα 

σωματιδίων 2n  και για αριθμό κρούσεων κ είναι [48]: 
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1

2
1

2 1 ( )
!on off

n LI I e n L κ

κ

σ σ
κ

∞
−

=

− ⋅= ⋅ ⋅ ⋅∑  (3.5) 

Στην περίπτωση όπου κάθε σωματίδιο της πρωταρχικής δέσμης πραγματοποιεί μία 

και μόνο κρούση με τα σωματίδια του ευγενούς αερίου Ne ( 1κ = , single collisions) 

η παραπάνω σχέση γίνεται:  

 2ln off

on

I
n L

I
σ= ⋅  (3.6) 

και σύμφωνα με αυτή, η ολική ενεργός διατομή μπορεί να υπολογιστεί αρκεί να 

προσδιοριστεί απόλυτα η τιμή του 2n  και το μήκος της περιοχής κρούσεων L . 

Βάσει των σχέσεων που αναπτύχθηκαν στην παράγραφο (δες §1.2.1.2) η πυκνότητα 

των σωματιδίων στόχου που λαμβάνουν μέρος στην κρούση 2n  δίδεται από: 

 
2

0, 20
2 0, 22

2 0

1 1( )
4

N
p N

Pdn C A P
s kT

πγκ γ
γ
−

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅  (3.7) 

όπου A σταθερά η οποία εξαρτάται από την απόσταση της πηγής από το κέντρου 

κρούσης 2s , την διάμετρο της οπής του nozzle2 0d  και την θερμοκρασία 0T . 

Καταγράφοντας την εξασθένηση της έντασης της πρωταρχικής δέσμης που 

παρατηρείται για διαφορετικές τιμές πίεσης 0, 2NP  [49] του θαλάμου στασιμότητας 

της πηγής των σωματιδίων Ne προκύπτει η γραφική παράσταση του Σχήματος 3.12. 

Η γραμμική εξάρτηση του μεγέθους ln off

on

I
I

 από την πίεση 0, 2NP  αποδεικνύει ότι η 

σκέδαση πραγματοποιείται υπό συνθήκες single collision. 

Για την παρούσα πειραματική διάταξη ο απόλυτος προσδιορισμός της 

μεταβλητής 2n L  δεν είναι εφικτός με ικανοποιητική ακρίβεια. Παρ’ όλα αυτά η 

( )Eσ  του συστήματος +Ta -Ne  μπορεί να καθοριστεί απόλυτα με έμμεσο τρόπο 

βασιζόμενοι σε πειραματικά αποτελέσματα μετρήσεων ολικής ενεργού διατομής που 

έχουν γίνει παλιότερα [50] για το σύστημα Al+-Ne ( 2750 3000 eV)labE = − . 

Πραγματοποιώντας το πείραμα κρούσης ιοντικής δέσμης Al+ με δέσμη Ne και 

διατηρώντας ίδιες συνθήκες με αυτές που επικρατούσαν για το σύστημα Ta+-Ne, 

μετρήθηκε εκ νέου η εξασθένηση της δέσμης για τις αντίστοιχες πιέσεις 0, 2NP . Η 
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σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν για τα δύο συστήματα φαίνεται στο 

Σχήμα 3.13 όπου και παρατηρείται μία σταθερή αναλογία μεταξύ τους. Λαμβάνοντας 

λοιπόν υπόψη ότι για το Al+-Ne έχουμε 2( 2800eV) 6.2 ÅlabEσ ≈ =  και 

συγκρίνοντας τις σχετικές εντάσεις των δύο συστημάτων διαιρεμένες με την 

αντίστοιχη πίεση (δες εξίσωση (3.6)) η ολική ενεργός διατομή που προκύπτει για το 

σύστημα +Ta -Ne  είναι 2( 2800eV) 7.8 ÅlabEσ ≈ = . 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι με την παρούσα πειραματική διάταξη και 

εφαρμόζοντας την μέθοδο της εξασθένησης της πρωταρχικής δέσμης είναι εφικτός ο 

απόλυτος προσδιορισμός της ολικής ενεργού διατομής. 
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Σχήμα 3.12 : Γραφική αναπαράσταση του λογαρίθμου του λόγου των εντάσεων της 
πρωταρχικής δέσμης πριν και μετά την κρούση. 
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Σχήμα 3.13 : Κάθε καμπύλη αντιστοιχεί στο γινόμενο της ολικής ενεργού διατομής με 
μία σταθερά A′=AL (δες σχέση (3.7)) η οποία είναι κοινή και για τα δύο συστήματα τα 
πειράματα των οποίων πραγματοποιήθηκαν για τις ίδιες πειραματικές συνθήκες. Η 
ολική ενεργός διατομή του συστήματος κρούσης προκύπτει λοιπόν από την σχέση 

(4.65 / 3.7)Ta Alσ σ= ⋅ . 
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3.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΣΗ ΙΟΝΤΟΣ-ΑΤΟΜΟΥ                           
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ta+-Ne 

Μερικοί από τους βασικούς μηχανισμούς κρούσης για ένα σύστημα όπως αυτό που 

μελετάμε (ion-atom) Ta+-Ne είναι οι εξής: 

+ +

+ +, ( )

+ +n

+ +

-

(Elastic collision)

(Εlectronic excitation)

+ n (Μultiple ionization)

 (Charge transfer)

M  + X M  + X

M  + X M  + X

M  + X M  + X

M  + X M  + X

e

∗ ∗

→

→

→

→

…………………

………………

……………

…………………

 

Καθώς η ενέργεια κρούσης του συστήματος είναι μερικές εκατοντάδες eV 

( 280eVcmE ≈ ) όλα τα κανάλια που οδηγούν σε αυτούς τους μηχανισμούς είναι 

θεωρητικά ανοιχτά. Η διαφορική ενεργός διατομή, δηλαδή η πιθανότητα απόκλισης 

των σωματιδίων από την αρχική τους διεύθυνση μετά την κρούση, είναι διαφορετική 

για κάθε μηχανισμό. Σε θεωρητικό λοιπόν επίπεδο η γωνιακή κατανομή της 

σκέδασης που καταγράφεται είναι το αποτέλεσμα της σκέδασης των ιόντων που 

προέρχεται από κάθε διαφορετικό μηχανισμό κρούσης.  

Με σκοπό να προσδιοριστεί ποιές ή πόσες από τις διαδικασίες αυτές κρούσης 

πραγματοποιούνται, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όλες πέραν της 

ελαστικής συνδέονται με μεταφορά ενέργειας, γίνονται μετρήσεις για τον καθορισμό 

της ενεργειακής κατανομής της σκέδασης. Με την παρούσα πειραματική διάταξη η 

ενεργειακή «τομογραφία» της σκέδασης επιτυγχάνεται με την βοήθεια του 

επιβραδυντικού πλέγματος το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο μπροστά από τον 

ανιχνευτή θέσης. Μεταβάλλοντας την τάση που εφαρμόζεται σε αυτό καταγράφεται 

η αντίστοιχη εικόνα η οποία ουσιαστικά απεικονίζει την γωνιακή κατανομή των 

σκεδαζόμενων ή μη ιόντων που έχουν κινητική ενέργεια μεγαλύτερη από το 

επιβραδυντικό δυναμικό του πλέγματος gridV .  

 ( ; ) ( ; )
gE

g g gridI E I E dE όπου E V
∞

Θ = Θ =∫  (3.8) 
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1 2
1 2

1 2

( ; ) ( ; ) ( ; )
2lab lab

grid grid
g g

grid grid

E E
I E E I E I E με E

                                                                και   E E E

+
Θ ± Δ = Θ − Θ =

Δ = −
 

Αφαιρώντας κατάλληλα (δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες μεταβολές της 

έντασης της πρωταρχικής δέσμης) δύο εικόνες που καταγράφτηκαν για διαφορετική 

τάση του πλέγματος 1 2( )grid gridV V<  προκύπτει η γωνιακή κατανομή των ιόντων για 

την συγκεκριμένη περιοχή ενεργειών της σφαίρας Newton (Σχήμα 3.15).  

3.6.1 ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ «ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΗΣ 
ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΟΥ Ta+-Ne - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με το διάγραμμα Newton όπως αυτό διαμορφώνεται για κάθετη 

κρούση ιόντων [ ]1Ta 181amum+ =  αρχικής ταχύτητας 1 54859 m/sPV V= =  

( 2822eV)labE =  με σωματίδια 2Ne [ 20amu]m =  τα οποία κινούνται με θερμικές 

ταχύτητες 2 789.7 m/ssV V= = , η μέγιστη γωνία σκέδασης που προβλέπεται για 

0EΔ =  (ελαστική κρούση) είναι 6.43CΘ = . Στο Σχήμα 3.14 φαίνεται η γωνιακή 

κατανομή σκέδασης του συστήματος Ta+-Ne όπως αυτή καταγράφτηκε πειραματικά. 

Η μέγιστη γωνία σκέδασης που παρατηρείται συμπίπτει με την αναμενόμενη από το 

διάγραμμα Newton, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένας από τους κύριους μηχανισμούς 

της κρούσης για το σύστημα αυτό είναι η ελαστική κρούση. Καθώς η ταχύτητα των 

σωματιδίων της πρωταρχικής δέσμης είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με αυτή των 

σωματιδίων στόχου, το κέντρο της σφαίρας Newton βρίσκεται πολύ κοντά στην 

αρχική διεύθυνση της πρωταρχικής δέσμης 0.09β = (δες Σχήμα 2.3). Η μικρή αυτή 

απόκλιση της διεύθυνσης κίνησης του κέντρου μάζας από την αρχική διεύθυνση της 

πρωταρχικής δέσμης έχει ως αποτέλεσμα την απειροελάχιστη διαφορά που 

παρατηρείται μεταξύ της μέγιστης ,max 6.43CΘ =  και ελάχιστης γωνίας 

,min 6.25CΘ = σκέδασης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΗΣ Ta+-Ne 

 84 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
104

105

106

107

108

 Ιon(Θ)
 Ιoff(Θ)
 Ιon(Θ)-Ιoff(Θ)

6.25°

Θ   [deg]

 

Ι(Θ
) [

a.
u.

]

Angular Distribution of Scattering 
                    Ta+- Ne

6.43°

  
  
expected ΘC from 
Newton Diagramm

Σχήμα 3.14 : Η γωνιακή κατανομή της σκέδασης Ta+-Ne σε λογαριθμική κλίμακα. Η 
αυξημένη ένταση που παρατηρείται στην περιοχή των cut-off γωνιών οφείλεται στο 
γεγονός ότι σε αυτές συνεισφέρουν ένας μεγάλος αριθμός γωνιών σκέδασης του 
συστήματος κέντρου μάζας. 

 

Τα όρια μεταξύ των οποίων κυμαίνεται η τάση που εφαρμόζεται στο επιβραδυντικό 

πλέγμα προσδιορίζονται βάσει της ενεργειακής κατανομής της σκέδασης που 

αναμένεται από το διάγραμμα Newton ελαστικής κρούσης του συστήματος Ta+-Ne 

(1810 [eV] 2822)labE≤ ≤ . Με στόχο να καθοριστεί η διακριτική ικανότητα του 

πειράματος αλλά και για να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν τυχόν διαδικασίες κατά τις 

οποίες πραγματοποιείται μεταφορά ενέργειας 0EΔ >  καταγράφτηκε μία σειρά 

εικόνων μεταβάλλοντας την τάση του πλέγματος μεταξύ 2830V και 1740V 

( 100VgridEΔ = ). Η ενεργειακή κατανομή της σκέδασης του συστήματος Ta+-Ne 

στην περιοχή αυτή φαίνεται στο Σχήμα 3.16. Κάθε γωνιακή κατανομή που 

καταγράφεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή ενέργειας εργαστηρίου 
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1 2

2lab
grid gridE E

E
+

=  και εύρους 1 2lab grid gridE E EΔ = −  προκύπτει από την 

αφαίρεση των αντίστοιχων εικόνων σκέδασης. Το μηδενικό σήμα που παρατηρείται 

στην περιοχή γωνιών 1.5 1.5− ≤ Θ ≤  υποδεικνύει τα όρια της γωνιακής 

κατανομής των μη-σκεδαζόμενων ιόντων της πρωταρχικής δέσμης.  

Επιπλέον εφαρμόζοντας δυναμικό 3kVgridV = +  μεγαλύτερο από την μέγιστη 

κινητική ενέργεια των ιόντων Ta+ της πρωταρχικής δέσμης (Σχήμα 3.8) 

παρατηρήθηκε μηδενικό σήμα στον ανιχνευτή. Αυτό υποδεικνύει ότι το ποσοστό των 

ουδετέρων σωματιδίων που προσπίπτουν πάνω στον ανιχνευτή με μεγάλη κινητική 

ενέργεια ικανή ώστε να οδηγήσει σε εκπομπή ηλεκτρονίων από τα MCP είναι 

αμελητέο ή μηδενικό (κάτω των ορίων ανίχνευσης).  

Σε περίπτωση που κατά την κρούση έχουμε μεταφορά φορτίου χωρίς 

μεταφορά ενέργειας, τα ιόντα Ne+ που κινούνται στην διεύθυνση της πρωταρχικής 

δέσμης ιόντων Ta+ έχουν κινητική ενέργεια η οποία σύμφωνα με το διάγραμμα 

Newton δίδεται από τη σχέση: 

 ( )29
2 2( 0 ; ) 5.18 10labE Ne m c u+ −Θ = = ⋅ ⋅ ⋅ +  (3.9) 

Υπολογίζοντας την ταχύτητα του κέντρου μάζας c  και την ταχύτητα των σωματιδίων 

της δευτερεύουσας δέσμης 2u  σύμφωνα με τις σχέσεις (2.17) και (2.21), όπου 

1 54859 m/sV =  και 2 789.7 m/sV = , προκύπτει ότι η μέγιστη κινητική ενέργεια 

που έχουν τα ιονισμένα πια σωματίδια Ne είναι ( 0 ; ) 1011eVlabE Ne+Θ = ≤ . 

Καταγράφοντας την γωνιακή κατανομή της σκέδασης έχοντας εφαρμόσει στο 

«επιβραδυντικό» πλέγμα τάση 1140VgridV =  και συγκρίνοντας την με την 

αντίστοιχη συνολική γωνιακή κατανομή 0VgridV =  δεν παρατηρήθηκε καμία 

ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους. Αυτό υποδεικνύει ότι για το σύστημα κρούσης Ta+-

Ne αν και η ενέργεια κρούσης είναι αρκετά μεγάλη ο ενδεχόμενος μηχανισμός 

μεταφοράς φορτίου έχει μικρή ενεργό διατομή, κάτω από τα όρια του πειραματικού 

σφάλματος. 

Συμπερασματικά, και όπως φαίνεται στην γραφική αναπαράσταση (Σχήμα 

3.16) της ενεργειακής κατανομής της σκέδασης, η κύρια διαδικασία της κάθετης 

κρούσης δέσμης ιόντων Ta+ με ουδέτερη δέσμη σωματιδίων Ne είναι ελαστική. 
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Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι σε ορισμένες περιοχές ενέργειας (π.χ. 

2580 και 2380 eVlabE = ) παρατηρείται ένταση και σε γωνίες Θ  (κοντά στα όρια 

της πρωταρχικής δέσμης, που αντιστοιχούν δηλαδή σε ταχύτητες κοντά σε αυτές του 

κέντρου μάζας) όπου δεν αναμένεται σκέδαση σύμφωνα με τον μηχανισμό της 

ελαστικής κρούσης. Η σκέδαση αυτή αποδίδεται σε μηχανισμούς ηλεκτρονιακής 

μετάβασης. Η περαιτέρω μελέτη των μηχανισμών αυτών δεν είναι εφικτή με την 

παρούσα πειραματική διάταξη καθώς η σκέδαση που αποδίδεται σε αυτούς 

παρατηρείται σε γωνίες πολύ κοντινές στα όρια της πρωταρχικής δέσμης. Άλλωστε 

δεν είναι στόχος της παρούσας μελέτης να ερευνηθούν τέτοια φαινόμενα. Γι’ αυτό 

και η προσομοίωση MCarlo των πειραματικών αποτελεσμάτων που παρουσιάζεται 

στην παρακάτω παράγραφο θα πραγματοποιηθεί θεωρώντας μόνον ελαστική κρούση 

η οποία είναι και ο κύριος μηχανισμός που παρατηρείται. 
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Σχήμα 3.15 : Σχηματική αναπαράσταση των πειραματικών μετρήσεων της διπλής 
διαφορικής διατομής για το σύστημα κρούσης Ta+-Ne . Εφαρμόζοντας στο 
«επιβραδυντικό» πλέγμα διαφορετικές τάσεις και καταγράφοντας τις αντίστοιχες εικόνες 
επιτυγχάνεται η ενεργειακή «τομογραφία» της σφαίρας σκέδασης. Οι εικόνες που 
φαίνονται είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης δύο εικόνων που καταγράφτηκαν για δύο 
διαφορετικές τάσεις του πλέγματος. 
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Σχήμα 3.16 : Ενεργειακή «τομογραφία» της σφαίρας σκέδασης του Ta+-Ne. Οι κίτρινες 
καμπύλες υποδεικνύουν την θέση όπου αναμένεται να εμφανιστεί το μέγιστο κάθε 
γωνιακής κατανομής στην αντίστοιχη περιοχή ενεργειών του εργαστηρίου βάσει του 
nominal Newton διαγράμματος ελαστικής κρούσης. 
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3.6.2 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MCARLO ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ 
ΣΚΕΔΑΣΗΣ 

Οι παράμετροι εισαγωγής του προγράμματος MCarlo που χρησιμοποιήθηκαν 

για την προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων τόσο της ενεργειακής 

κατανομής (διπλή διαφορική ενεργός διατομή) όσο και της γωνιακής κατανομής της 

σκέδασης (απλή διαφορική ενεργός διατομή) του συστήματος Ta+-Ne είναι οι 

κατανομές ταχυτήτων(Σχήμα 3.9, Σχήμα 2.7) και γωνιών (Σχήμα 3.10) των δύο 

μοριακών δεσμών που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Οι επιπλέον παράμετροι 

εισαγωγής του προγράμματος δείχνονται στον Πίνακα ΙΙΙ. 

 
Πίνακας III : Παράμετροι εισαγωγής του MCarlo για το σύστημα κρούσης Ta+-Ne. 

ΚΕΝΤΡΟ ( IX0, IY0) (502,356) 

Διαστάσεις φωσφόρου [pixels] NDIAPIX 665 
Διαστάσεις φωσφόρου [mm] 

PSD  42.0 

Απόσταση ανιχνευτή θέσης Ds  [mm] 121.0 

Απόσταση nozzle1  1s [mm] 1183.0 

Απόσταση nozzle2  2s [mm] 22.0 

Κατανομές δευτερεύουσας δέσμης 

2 2( ), ( )f V h a  Σχήμα 2.7 

Κατανομές πρωταρχικής δέσμης 

1 1( ), ( )f V h a  Σχήμα 3.9 , Σχήμα 3.10 

 

Για να προσδιοριστεί η διακριτική ικανότητα του πειράματος δεν είναι αναγκαίο να 

καθοριστεί το δυναμικό αλληλεπίδρασης μεταξύ των σωματιδίων κρούσης. 

Θεωρώντας λοιπόν ότι η κατανομή σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας είναι 

ισοπίθανη για όλες τις γωνίες ( ) 1.0cmI ϑ =  και με τις παραπάνω παραμέτρους 

εισαγωγής πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση της πειραματικής ενεργειακής 

κατανομής της σκέδασης. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης όπως αυτά 

προκύπτουν από το πρόγραμμα MCarlo για 55000 επαναλήψεις και η σύγκριση 

αυτών με τα αντίστοιχα πειραματικά παρουσιάζονται στις παρακάτω γραφικές 
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παραστάσεις (Σχήμα 3.17 και Σχήμα 3.18). Η κάθε υπολογισμένη καμπύλη (μπλε 

γραμμή) είναι το αποτέλεσμα της προσομοίωσης της γωνιακής κατανομής της 

σκέδασης για την αντίστοιχη περιοχή ενεργειών του πειράματος κανονικοποιημένη 

ως προς το μέγιστο της πειραματικής (μαύρη γραμμή). Τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, σύμφωνα με την οποία η μεταφορά ενέργειας είναι μηδενική, 

επιβεβαιώνουν την αρχική θεώρηση ότι ο κύριος μηχανισμός που παρατηρείται στο 

παρόν σύστημα κρούσης Ta+-Ne είναι η ελαστική κρούση.  
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Σχήμα 3.17 : Προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων για τις περιοχές 
ενέργειας [2630 , 2230] eV. Αριστερά φαίνονται οι αρνητικές γωνίες σκέδασης και δεξιά 
οι θετικές. 
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Σχήμα 3.18 : Προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων για τις περιοχές 
ενέργειας [2230 , 1840] eV που αντιστοιχούν σε μεγάλες γωνίες σκέδασης ως προς το c.m. 
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3.6.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ (c.m.) 

Έχοντας ολοκληρώσει την μελέτη των πειραματικών αποτελεσμάτων της 

ενεργειακής κατανομής της σκέδασης του συστήματος Ta+-Ne στο σύστημα 

εργαστηρίου καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο κύριος μηχανισμός που 

παρατηρείται είναι ελαστική κρούση. Το χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι 

ότι η σχετική κινητική ενέργεια του συστήματος κατά την κρούση διατηρείται 

( 0EΔ = ). Παρουσιάζοντας λοιπόν τα πειραματικά αποτελέσματα συναρτήσει του 

λόγου των ταχυτήτων *u  των σωματιδίων μετά και πριν την κρούση στο σύστημα 

κέντρου μάζας, η όποια απόκλιση από την ελαστική σφαίρα Newton ( * 1)u =  είναι 

άμεσα αντιληπτή και τα αντίστοιχα συμπεράσματα πιο εύληπτα.  

 1 1

1 1

'* 1p u Eu
p u E

′ Δ
= = = −  (3.10) 

όπου 2 σχετική κινητική ενέργεια
1' και
2

E E E E gμΔ = − = ≡ . 

Βάσει ενός προγράμματος που αναπτύχθηκε στην FORTRAN η ένταση της γωνιακής 

κατανομής σκέδασης που αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη περιοχή ενέργειας του 

συστήματος εργαστηρίου ( ; )labI EΘ  αποδίδεται στο σύστημα κέντρου 

μάζας ( ; *)I uϑ ως εξής: 

 ( ; *) ( ; ) ( ; )
* el

duI u I u I u u
du

ϑ ϑ ϑ= ⋅ = ⋅  (3.11) 

   
2

( ; ) ( ; ) ( ; )d uI u I V I V
d V

ϑ Ω ⎛ ⎞= Θ ⋅ = Θ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠ω

 

   ( )9 2
1( ; ) ( ; ) ( ; ) 5.18 10 2lab

lab lab
dEI V I E I E m V
dV

−Θ = Θ ⋅ = Θ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

με 1 1 1, ,elu u u u V V= ′ = = ′  

όπου 1u ′ , 1u  η ταχύτητα των ιόντων Ta+ (μάζας m1) μετά και πριν την κρούση ως 

προς το σύστημα του c.m. και 1V ′  η ταχύτητα των σωματιδίων μετά την κρούση ως 

προς το σύστημα εργαστηρίου. 
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Το αποτέλεσμα της μετατροπής των πειραματικών αποτελεσμάτων της διπλής 

διαφορικής ενεργού διατομής ( ; *)I uϑ  στο c.m. απεικονίζεται με τον χάρτη των 

ισοενεργειακών καμπυλών (contour map) (Σχήμα 3.19) ο οποίος στην προκειμένη 

περίπτωση αναπαριστά την γωνιακή κατανομή της σκέδασης των ιόντων Ta+ από 

άτομα Ne συναρτήσει της μεταβλητής 2 2* ( ) ( )x yu u u∗ ∗= + . Παρατηρούμε ότι η 

ένταση της σκέδασης, η οποία απεικονίζεται με διαφορετικούς χρωματισμούς, 

εντοπίζεται στην περιοχή γύρω από τον ιδεατό κύκλο (μαύρη καμπύλη) που 

αναπαριστά το nominal διάγραμμα Newton της ελαστικής κρούσης του Ta+-Ne. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις κατανομές ταχυτήτων και γωνιών των δύο μοριακών 

δεσμών στις οποίες οφείλεται το εύρος της κατανομής, η παρατήρηση αυτή 

υποδεικνύει ότι ο κύριος μηχανισμός που πραγματώνεται κατά την κρούση δεν 

οδηγεί σε μεταφορά ενέργειας (ελαστική κρούση). Οι δύο επιπλέον λοβοί που 

παρατηρούνται στην περιοχή * 0.3u ≈ , και οι οποίοι δεν ερμηνεύονται από τον 

ελαστικό μηχανισμό σκέδασης, αποτελούν μέρος της κατανομής σκέδασης η οποία 

καταγράφτηκε στις μικρές γωνίες σκέδασης στο σύστημα εργαστηρίου και 

αποδίδονται σε κάποιο μηχανισμό ηλεκτρονιακής μετάβασης. Αν και δεν θα 

επεκταθούμε ως προς την μελέτη του μηχανισμού αυτού για λόγους που έχουν 

προαναφερθεί, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταφορά ενέργειας που πραγματοποιείται 

κατά την μετάβαση αυτή είναι της τάξης των 235 260eV−∼ . 

Για τον ακόμη πιο ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό της ενεργειακής κατανομής 

της σκέδασης έγιναν οι γραφικές παραστάσεις που φαίνονται στο Σχήμα 3.20 και 

Σχήμα 3.21, οι οποίες δείχνουν ουσιαστικά την ένταση της σκέδασης σαν συνάρτηση 

του ποσοστού της μεταβολής της σχετικής κινητικής ενέργειας του συστήματος 

* ( )u E/EΔ  που αποδίδεται σε κάθε διαφορετική γωνία σκέδασης ϑ . Για λόγους 

καλύτερης στατιστικής οι κανονικοποιημένες ως προς το μέγιστο καμπύλες που 

φαίνονται στο σχήμα αντιστοιχούν σε μία περιοχή γωνιών 5ϑ ±  συνολικού εύρους 

10  μοιρών. Όπως και αναμενόταν, η κύρια κορυφή που παρατηρείται σε όλες τις 

γωνίες σκέδασης δεν εμφανίζει απόκλιση από την ελαστική σκέδαση ( 0E/EΔ = ). Η 

ύπαρξη του μηχανισμού ηλεκτρονιακής μετάβασης που έχει παρατηρηθεί από την 

μέχρι τώρα μελέτη των πειραματικών δεδομένων επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση 

της μικρότερης σε ένταση κορυφής που εμφανίζεται με ποσοστό μεταφοράς 

ενέργειας 0.84E/EΔ ∼ . Αν και η επιπλέον αυτή κορυφή βρίσκεται πολύ κοντά στην 
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γραμμοσκιασμένη περιοχή που αναπαριστά τα όρια της πρωταρχικής δέσμης, δηλαδή 

την περιοχή όπου δεν έχουμε δεδομένα για την ενεργειακή κατανομή της σκέδασης, 

η παρουσία της και μόνο δείχνει ότι ένα μικρό ποσοστό των σκεδαζόμενων ιόντων 

Ta+ κινούνται με ταχύτητα παραπλήσια με αυτή που κινείται το κέντρο μάζας του 

συστήματος κρούσης.  

Ολοκληρώνοντας λοιπόν την μελέτη του συστήματος κρούσης Ta+-Ne 

επιβεβαιώνεται με τον πιο προφανή τρόπο ότι ο κύριος μηχανισμός που λαμβάνει 

μέρος είναι η ελαστική κρούση ενώ ένα μικρό ποσοστό σκέδασης οφείλεται σε 

ολοκληρωτική σχεδόν μεταφορά ενέργειας σε κάποιες ηλεκτρονιακές καταστάσεις 

του ιόντος ή του ατόμου.  
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Σχήμα 3.19 : Χάρτης ισοενεργειακών καμπυλών για σύστημα κρούσης Ta+-Ne. 
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Σχήμα 3.20 : Φάσμα του λόγου ταχυτήτων u ∗  των σωματιδίων της πρωταρχικής 
δέσμης για κάθε διαφορετική γωνία σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας. 
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Σχήμα 3.21 : Φάσμα του ποσοστού μεταφοράς ενέργειας του συστήματος κρούσης Ta+-
Ne για κάθε διαφορετική γωνία σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας. 
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Σχήμα 3.22 : Σύγκριση των πειραματικών (δεξιά-μαύρη) και υπολογισμένων 
αποτελεσμάτων (αριστερά-μπλε) της μεταβολής του ποσοστού μεταφοράς ενέργειας για 
διαφορετικές γωνίες του c.m. Η προσομοίωση MCarlo είναι το αποτέλεσμα της 
θεώρησης ότι στην κύρια κατανομή της σκέδασης του μηχανισμού ελαστικής κρούσης 
προστίθεται ένα μικρό ποσοστό σκέδασης που οφείλεται σε μηχανισμό μεταφοράς 
ενέργειας ΔΕ=235eV.  
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3.6.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ. 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΣΚΕΔΑΣΗΣ. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα των μετρήσεων της διπλής 

διαφορικής ενεργού διατομής της σκέδασης για το σύστημα κρούσης Ta+-Ne με 

ενέργεια κρούσης 280eVcmE = , η ολική γωνιακή κατανομή της σκέδασης που 

καταγράφτηκε στο σύστημα εργαστηρίου είναι κυρίως το αποτέλεσμα της ελαστικής 

κρούσης των σωματιδίων. Βασιζόμενοι στην παρατήρηση αυτή, ο προσδιορισμός του 

δυναμικού αλληλεπίδρασης των σωματιδίων της κρούσης μπορεί να επιτευχθεί 

προσομοιάζοντας τα πειραματικά αποτελέσματα της γωνιακής κατανομής της 

σκέδασης. Για το σκοπό αυτό έγιναν θεωρητικοί υπολογισμοί της διαφορικής 

ενεργού διατομής στο σύστημα κέντρου μάζας με την μέθοδο των partial waves 

θεωρώντας απλά σφαιρικά απωστικά δυναμικά τύπου Born-Mayer της μορφής 

0 0( ) exp[ / ]V R V R λ= ⋅ − . Σε μια πρώτη προσέγγιση προσδιορισμού των 

παραμέτρων 0 0,V λ  χρησιμοποιήθηκε το δυναμικό Universal [51] το οποίο έχει 

δειχθεί ότι περιγράφει αρκετά ικανοποιητικά την απωστική αλληλεπίδραση ατόμου(ή 

ιόντος)-άτομου για μικρές ενδοπυρηνικές αποστάσεις R [52,53,54,55]. Το εμπειρικό 

αυτό δυναμικό είναι της μορφής (σε a.u.): 

 1 2( ) ( / )Z ZV R R
R

α
⋅

= ⋅Φ  (3.12) 

Ο πρώτος όρος αναπαριστά την άπωση Coulomb των δύο πυρήνων 1 2( , )Z Z  ενώ ο 

δεύτερος ( / )x R aΦ =  είναι η λεγόμενη συνάρτηση θωράκισης (screening function) η 

οποία για το δυναμικό Universal δίδεται από: 

 
( ) 0.1818exp( 3.2 ) 0.5099exp( 0.9423 )

0.2802exp( 0.4029 ) 0.02817exp( 0.2016 )
x x x

x x
Φ = − ⋅ + − ⋅

+ − ⋅ + − ⋅
 (3.13) 

με 0.23 0.23
1 20.88534 /( )a Z Z= +  

 

Στο Σχήμα 3.23 φαίνεται το εμπειρικό δυναμικό Universal (σημεία) που 

υπολογίστηκε για το σύστημα Ta+-Ne με 1 73Z =  και 2 10Z = . Το αντίστοιχο 

δυναμικό Born-Mayer (κόκκινη καμπύλη) που προσαρμόζεται σχεδόν απόλυτα σε 
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αυτό για την περιοχή 0.6Å 1.0ÅR≤ ≤  έχει παραμέτρους 0 11527eVV =  και 

-1
0 0.214Åλ = .  

Η διαφορική ενεργός διατομή ( , )/ ( ; )CMEd d I Eσ ϑ ϑ=ω  που υπολογίστηκε στο 

σύστημα κέντρου μάζας, για την δεδομένη ενέργεια κρούσης 280eVcmE = , 

θεωρώντας ότι η αλληλεπίδραση των σωματιδίων της κρούσης Ta+-Ne είναι της 

μορφής Β-Μ με τις παραπάνω παραμέτρους, φαίνεται στο Σχήμα 3.24. 

Η προσομοίωση της ολικής γωνιακής κατανομής της σκέδασης στο σύστημα 

εργαστηρίου για την δεδομένη κατανομή του c.m. επιτυγχάνεται με το πρόγραμμα 

MCarlo που έχει ήδη περιγραφεί. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο απόλυτος 

προσδιορισμός της πυκνότητας σωματιδίων Ne (δευτερεύουσα δέσμη) με την 

παρούσα πειρατική διάταξη δεν είναι εφικτός, η σύγκριση της πειραματικής 

καμπύλης με την αντίστοιχη θεωρητική επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας την 

τελευταία με μία σταθερά τέτοια ώστε στην περιοχή 3 7.9≤ Θ ≤  να υπάρχει το 

ελάχιστο δυνατό 2χ  (least square fit). Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης για το 

δεδομένο δυναμικό (κόκκινη καμπύλη) δείχνεται στο Σχήμα 3.25. Οι δύο επιπλέον 

θεωρητικές καμπύλες που φαίνονται υπολογίστηκαν για δυναμικά B-M με 

διαφορετικά σετ παραμέτρων -1
0 03056eV, 0.333ÅV λ= =  (κυανή καμπύλη) και 

-1
0 033007eV, 0.166ÅV λ= =  (μπλε καμπύλη). Οι παράμετροι των δυναμικών 

αυτών καθορίστηκαν έτσι ώστε (δες Σχήμα 3.23) για την δεδομένη ενέργεια κρούσης 

η κοντινότερη δυνατή απόσταση RC=0.8Å (turning point) των σωματιδίων να είναι 

ίδια με αυτή που βρέθηκε από το δυναμικό Universal. Καθώς η ενέργεια κρούσης 

είναι αρκετά μεγάλη, όροι ελκτικού δυναμικού (όπως 4
4 /C R− [10]) είναι αμελητέοι 

και δεν λήφθηκαν υπόψη. Από την γραφική παράσταση λοιπόν του Σχήματος 3.25 

φαίνεται ότι η καλύτερη δυνατή προσομοίωση του πειράματος επιτυγχάνεται για το 

δυναμικό Born-Mayer (κόκκινη καμπύλη) που προσαρμόστηκε στο δυναμικό 

Universal. Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι το εμπειρικό δυναμικό Universal 

περιγράφει αρκετά ικανοποιητικά την δυναμική της κρούσης ιόντος-ατόμου (Ta+-Ne) 

για την περιοχή ενεργειών κρούσης της τάξης μερικών εκατοντάδων 

eV( 22 5 10 eV− ⋅ ). 
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Σχήμα 3.23 : Σύγκριση του εμπειρικού δυναμικού Universal (σημεία) όπως αυτό 
υπολογίστηκε για την αλληλεπίδραση ιόντων Ta+ (Z1=73) με άτομα Ne (Z2=10) με τρία 
διαφορετικά δυναμικά Born-Mayer. Η κόκκινη δυναμική καμπύλη η οποία και 
συμφωνεί καλύτερα με το εμπειρικό δυναμικό για την περιοχή ενεργειών (Ecm=280eV) 
όπου πραγματοποιήθηκε η κρούση του παρόντος συστήματος σκέδασης Ta+-Ne 
χαρακτηρίζεται από τις παραμέτρους V0=11527eV , λ0=0.214Å-1. Οι επιπλέον δυναμικές 
καμπύλες με διαφορετικό σετ παραμέτρων που φαίνονται με μπλε και κυανό χρώμα 
καθορίστηκαν έτσι ώστε η κοντινότερη δυνατή απόσταση RC=0.8Å (turning point) των 
σωματιδίων για την συγκεκριμένη ενέργεια κρούσης να είναι ίδια με αυτή που βρέθηκε 
από το δυναμικό Universal. 
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Σχήμα 3.24 : Η διαφορική ενεργός διατομή που υπολογίστηκε με την  μέθοδο των 
μερικών κυμάτων (partial waves) θεωρώντας δυναμικό αλληλεπίδρασης 

( ) 11527 exp( / 0.214)V R R= ⋅ − . Καθώς η ενέργεια κρούσης είναι πολύ μεγάλη 
Ecm=280eV η συμπεριφορά της κατανομής είναι ως επί το πλείστον μονότονη όπως και 
αναμένεται πέραν από την πολύ μικρή περιοχή μικρών γωνιών σκέδασης 1 8ϑ≤ ≤  
όπου παρατηρούνται οι ταλαντώσεις των κυμάτων. 
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Σχήμα 3.25 : Σύγκριση της ολικής γωνιακή κατανομής της σκέδασης που καταγράφτηκε 
πειραματικά (σημεία) για την κρούση Ta+-Ne σε ενέργεια Ecm=280eV με τις αντίστοιχες 
υπολογισμένες θεωρώντας δυναμικά της μορφής Born-Mayer. Η καμπύλη κόκκινου 
χρώματος που φαίνεται να προσομοιάζει καλύτερα το πείραμα αντιστοιχεί ουσιαστικά σε 
δυναμικό αλληλεπίδρασης της μορφής Universal.  
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44..            

ΜΜΗΗ--ΕΕΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΚΚΕΕΔΔΑΑΣΣΗΗ    TTaa++--NN22,,  CCOO,,  CC22HH22  

Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες τόσο 

πειραματικές όσο και θεωρητικές όσον αφορά τους μηχανισμούς μεταφοράς 

ενέργειας που παρατηρούνται κατά την κρούση ιόντος (ή ατόμου) με μόριο. 

Στα πειράματα σκέδασης κάθετων μοριακών δεσμών ο κύριος μηχανισμός 

που παρατηρείται και παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον είναι η 

μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου που 

συμμετέχει στην κρούση. Πληθώρα πειραμάτων τα οποία έχουν 

πραγματοποιηθεί σε θερμικές και υπερθερμικές ενέργειες κρούσης, έχουν 

δείξει ότι από την μελέτη της γωνιακής εξάρτησης που παρουσιάζει το 

ποσοστό ενέργειας που μεταφέρεται κατά την κρούση ιόντος-μορίου και 

αποδίδεται αποκλειστικά στην δονητική και περιστροφική διέγερση μπορεί να 

προσδιοριστεί η δυναμική και κατ’ επέκταση η γεωμετρική δομή του μορίου. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των πειραμάτων 

σκέδασης ιόντων Ta+ με τα μοντέλα μόρια του N2, CO και C2H2 για ενέργειες 

κρούσης της τάξης των μερικών εκατοντάδων eV (Ecm ∼ 300-400eV). Για τις 

συνθήκες αυτές ενέργειας η κρούση μεταξύ των σωματιδίων είναι «στιγμιαία» 

δηλαδή η όποια μεταφορά ενέργειας παρατηρείται συμβαίνει σε χρόνους 

μικρότερους από την κίνηση των πυρήνων του εκάστοτε μορίου.  

Γενικά η θεωρητική περιγραφή και ερμηνεία της δυναμικής της κρούσης 

ιόντος–μορίου περιέχει από διαφορετικούς κβαντικούς υπολογισμούς μέχρι 

και υπολογισμούς που βασίζονται στην κλασσική φυσική, με διάφορες 

προσεγγίσεις και παραλλαγές. Για τις υψηλές σχετικά ενέργειες όπου 

πραγματοποιήθηκαν οι υπό μελέτη κρούσεις καθώς η κλασσική φυσική είναι 

εξίσου αξιόπιστη με την κβαντομηχανική για τον προσδιορισμό της δυναμικής 

της κρούσης χρησιμοποιήθηκαν απλά σχετικά μοντέλα που προσεγγίζουν το 

πρόβλημα της σκέδασης και μεταφοράς ενέργειας κλασσικά.  
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4.1 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΙΟΝΤΟΣ-ΜΟΡΙΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Πριν παρουσιάσουμε τα πειραματικά αποτελέσματα της κρούσης ιόντων Ta+ με τα 

μόρια N2, CO και C2H2 θα γίνει μία σύντομη αναφορά στα μοντέλα εκείνα βάσει των 

οποίων πραγματοποιήθηκε η ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

4.1.1 IMPULSIVE MODEL 

Η μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας ενός μορίου 

BC (δονητικούς και περιστροφικούς) που παρατηρείται κατά την κρούση του με 

κάποιο άτομο (ή ιόν) M μπορεί να περιγραφεί σε μια πρώτη προσέγγιση με το 

λεγόμενο μοντέλο “impulsive ή hard-sphere”. Σύμφωνα με αυτό κατά την κρούση, το 

σωματίδιο M (projectile) αλληλεπιδρά μόνο με ένα μέρος του μορίου BC (target) ενώ 

το υπόλοιπο του μορίου λειτουργεί ως θεατής (δηλαδή κινείται με την αρχική του 

ταχύτητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κρούσης) [56]. Το διάγραμμα Newton λοιπόν που 

αναπαριστά το μηχανισμό αυτό στον χώρο των ταχυτήτων αντιστοιχεί ουσιαστικά 

στο διάγραμμα της ελαστικής κρούσης σωματιδίων Μ μάζας 1m  με σωματίδια μάζας 

effm (ενεργή μάζα) μικρότερης από την πραγματική μάζα του μορίου (Σχήμα 4.1). 

Η μεταφορά ενέργειας που παρατηρείται κατά την κρούση σωματιδίου M 

1( )m  με μόριο BC ( )BC Xeffm m m= +  σύμφωνα με το μοντέλο αυτό-γνωστό και ως 

μοντέλο παρατηρητή (spectator model)-δίδεται από τη σχέση [57]: 

 

( )

( )

2 21

1

2
2 2 21

2
1

1 cos sin
1

21 sin cos sin
(1 )

u q
u q

uE q q
E u q

ϑ ϑ

ϑ ϑ ϑ

′
= + −

+

⎛ ⎞′Δ
= − = + − −⎜ ⎟ +⎝ ⎠

 (4.1) 

με 1
1

( )X
X

eff
effq

m
m m m

m m
= ⋅ + +

⋅
 (4.2) 

όπου effm  η ενεργή μάζα του μορίου BC και X BC effm m m= −  η μάζα του 

υπόλοιπου μέρους του μορίου που κινείται ανεπηρέαστο από την κρούση. 
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Σύμφωνα με το μοντέλο η ενέργεια που μεταφέρεται κατά την κρούση ενός 

ατόμου με μόριο αποδίδεται ως πρόσθετη κινητική ενέργεια σε ένα μόνο μέρος του 

μορίου μάζας effm  ενώ το υπόλοιπο ( )Xm  συνεχίζει να κινείται με την ίδια ταχύτητα 

που είχε και πριν την κρούση. Η ενέργεια λοιπόν που μεταφέρεται στους 

εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου είναι: 

 

( )

( ) ( )

2

,

2 2

1 1
2

2 2

rot vib imp cm
BC

BC X

BC BC

eff

eff

eff eff

p
E E E

m m

m mp p m
m m m m

⎛ ⎞Δ
Δ = Δ − Δ = ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
−Δ Δ

= ⋅ = ⋅
⋅ ⋅

 (4.3) 

 

 

ϑ

2u c.m.
M-B(meff)

1u

1u ′

c.m.
M-BC(mBC)

elastic
m1-mBC

inelastic
m1-mBC

elastic
m1-meff

r

r
s

ϑ

2u c.m.
M-B(meff)

1u

1u ′

c.m.
M-BC(mBC)

elastic
m1-mBC

inelastic
m1-mBC

elastic
m1-meff

r

r
s

 
Σχήμα 4.1 : Κινηματική μιας impulsive κρούσης με ενεργή μάζα σωματιδίου στόχου meff . 
Οι καμπύλες που φαίνονται είναι τα αντίστοιχα διαγράμματα Newton της ελαστικής 
κρούσης ατόμου M με μόριο BC και της μη-ελαστικής (με μεταφορά ενέργειας στους στο 
εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου) (έντονη μαύρη καμπύλη). 
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4.1.2 HARD-SHELL MODEL  

Με στόχο την περιγραφή της σκέδασης που παρατηρείται κατά την μη-

ελαστική κρούση ατόμου(ή ιόντος)-μορίου με μεταφορά ενέργειας στους 

περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου, ο Beck και οι συνεργάτες του 

[58,59] ανέπτυξαν πριν είκοσι περίπου χρόνια ένα αναλυτικό μοντέλο γνωστό ως 

hard-shell model. 

Η αρχική θεώρηση του μοντέλου αυτού είναι ότι στην περιοχή ενεργειών 
110 1eV− −  (sudden limit vib C rotτ τ τ< < ) ισχύει η κλασσική φυσική και ότι ο κύριος 

μηχανισμός μεταφοράς ενέργειας που λαμβάνει μέρος κατά την κρούση ατόμου –

μορίου οδηγεί σε περιστροφική διέγερση του μορίου (δονητική διέγερση μηδενική). 

Βάσει λοιπόν των θεωρήσεων αυτών, το δυναμικό αλληλεπίδρασης του συστήματος 

κρούσης προσεγγίζεται από έναν μοναδικό, ανισότροπο, σκληρό φλοιό (hard-shell). 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η κρούση ατόμου-μορίου περιγράφεται ως η 

μοναδιαία επαφή μιας σημειακής μάζας 1m (άτομο) με έναν σκληρό φλοιό ο οποίος 

θεωρείται ακίνητος και ουσιαστικά οριοθετεί τις διαστάσεις του άκαμπτου 

περιστροφέα του μορίου 2( )BCm m= . Στο σημείο επαφής R , το οποίο ορίζεται ως 

προς το κέντρο μάζας του μορίου, η αρχική ορμή p  της σχετικής κίνησης των 

σωματιδίων κρούσης «ανακλάται» σε p p p′ = + Δ  μεταφέροντας έτσι στροφορμή 

και ενέργεια στις περιστροφικές καταστάσεις του μορίου. Από τον ορισμό του 

άκαμπτου φλοιού η διεύθυνση της μεταφερόμενης ορμής συμπίπτει με αυτήν του 

κάθετου ως προς την επιφάνεια μοναδιαίου διανύσματος n̂  (δες Σχήμα 4.2): 

 ˆp p p n pΔ = ′ − = ⋅Δ  (4.4) 

όπου 1

1

BC

BC

m mp g g
m m

μ ⋅
= ⋅ = ⋅

+
 (4.5) 

με μ  η ανηγμένη μάζα και 1 2g u u= −  η σχετική ταχύτητα του συστήματος 

κρούσης. 

Θεωρώντας ότι η ολική στροφορμή του συστήματος διατηρείται: 

 
ˆ( )

R p j R p j

j j j p R n

× + = × ′ + ′

Δ = ′ − = −Δ ⋅ ×
 (4.6) 
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και από την αρχή διατήρησης της ενέργειας: 

 2 2 2 21 1 1 1
2 2 2 2

p j p j
I Iμ μ

+ = ′ + ′  (4.7) 

προκύπτει ότι η μεταβολή της σχετικής κινητικής ενέργειας του συστήματος είναι: 

2 2 21 1 11 * ( ) (2 ) (2 )
2 2 2

E u p p p p p j j j
Iμ μ

Δ = − = − ′ = − ⋅Δ ⋅ + Δ = ⋅Δ ⋅ + Δ  (4.8) 

όπου j  η γωνιακή στροφορμή και I η ροπή αδρανείας του μορίου. 

Για αρχικά μη-περιστρεφόμενο μόριο ( 0)j =  η μεταβολή της ορμής του 

συστήματος δίνεται από τη σχέση: 

 
2

1 1ˆ ˆ2( ) 2
1ˆ1 ( )

p p n A
p BR n

I
μ

Δ
= − ⋅ = − ⋅

++ ×
 (4.9) 

όπου η παράμετρος ˆ ˆ( )A p n≡ ⋅  δίνει την κατεύθυνση της επαφής πάνω στο φλοιό και 

η παράμετρος 2ˆ( / )( )B I R nμ≡ ×  περιέχει την ροπή αδρανείας του συστήματος 

πολλαπλασιασμένη με το τετράγωνο του μήκους του μοχλού-βραχίονα του φλοιού. 

Το μήκος αυτό καθορίζεται από την μορφή του φλοιού και από το σημείο επαφής 

αλλά δεν επηρεάζεται από την διεύθυνση της κρούσης. Βάσει λοιπόν της παραπάνω 

σχέσης (4.9) και εκφράζοντας την γωνία σκέδασης ϑ  συναρτήσει των παραμέτρων 

,A B  προκύπτει για αρχικά μηδενική περιστροφή και για ένα συγκεκριμένο φλοιό, η 

σχετική μεταφορά ενέργειας 21 *E u
E

Δ
= −  ή το *u  για μία γωνία σκέδασης δίδεται 

από τη σχέση:  

 ( )2 2 21 ˆ* cos 1 sin , ( )
1

u B B B R n
B I

μϑ ϑ= + − ≡ ×
+

 (4.10) 

Αναπαριστώντας το μόριο με ένα ανισότροπο, άκαμπτο φλοιό ελλειψοειδούς μορφής 

μπορούμε να υπολογίσουμε την διπλή διαφορική ενεργό διατομή του συστήματος 

κρούσης ( ; *)I uϑ σύμφωνα με την σχέση: 

 
2 2 2

2 3
1 1

* (1 *cos ) /4( ; *)
(1 2 *cos * ) i X X i

u u F FI u
u u B

ϑϑ
ϑ

− + ′
= ⋅

− + ∑  (4.11) 
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όπου 
2

1
1

1 1

( /2 )
/4X

F F XBB
X X F F

μ⎛ ⎞′ +∂ ∂
= = ⎜ ⎟∂ ∂ Ι + ′⎝ ⎠

 (4.12) 

η παράγωγος της παραμέτρου B ως προς άξονα του φλοιού 1X  (ενδοπυρηνικός 

άξονας του μορίου) και 2 2
1 2 3( )F F X X X≡ = +  η επιφάνεια του ελλειψοειδούς στο 

σύστημα συντεταγμένων 1 2 3( , , )S X X X′ του μορίου (Σχήμα 4.2). Η παράγωγος 

F ′αναφέρεται και αυτή ως προς το 1X . 

Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο αυτό (hard-shell model) η μεταφορά ενέργειας 

στους περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου και η εξάρτηση αυτής από την 

ενέργεια κρούσης εκφράζεται μέσω της ανισοτροπίας του φλοιού που προσομοιάζει 

το μόριο. Υπολογίζοντας λοιπόν την παράμετρο B από τα πειραματικά αποτελέσματα 

μιας κρούσης ατόμου-μορίου για μια συγκεκριμένη ενέργεια κρούσης (σχέση (4.10)) 

προσδιορίζεται η γεωμετρική δομή του μορίου. Για την περίπτωση ομοπυρηνικού 

διατομικού μορίου, του οποίου ο φλοιός προσομοιάζεται με ένα ελλειψοειδές, η 

σχέση που συνδέει την ανισοτροπία του φλοιού με την παράμετρο ανελαστικότητας 

B είναι [60]:  

 ( )2B c a
I
μ

= −  (4.13) 

όπου ,c a  ο οριζόντιος και ο κάθετος ημι-άξονας του φλοιού ως προς την 

ενδοπυρηνική απόσταση και το κέντρο μάζας του μορίου αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.2 : Σχηματική αναπαράσταση της δυναμικής κρούσης ατόμου-μορίου βάσει του 
μοντέλου hard-shell. Το σύστημα συντεταγμένων 1 2 3( , , )S′ X X X του μορίου προέρχεται 

από την ορθοκανονική μετατροπή Euler του συστήματος 1 2 3( , , )S x x x .  

CM

a

c CM

a

c

 
Σχήμα 4.3 : Οι ημι-άξονες c  και a για την περίπτωση ομοπυρηνικού διατομικού μορίου. 
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Σχήμα 4.4 : Η μεταβολή της παραμέτρου *u  συναρτήσει της γωνίας σκέδασης ϑ  για 
μη-ελαστική κρούση ατόμου–μορίου περιστροφικής διέγερσης θεωρώντας ότι αρχικά το 
μόριο δεν περιστρέφεται j=0. Οι λεπτές μαύρες καμπύλες αντιστοιχούν σε μηχανισμούς 
όπου η μεταφορά ενέργειας είναι σταθερή ΔΕ=const.. Οι έντονες μαύρες γραμμές  
αναπαριστούν την σκέδαση που προβλέπεται σύμφωνα με το μοντέλο hard-shell για 
διαφορετικές τιμές του B=const. θεωρώντας ένα συγκεκριμένο φλοιό (σχέση (4.10))  
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4.1.3 HARD-POTENTIAL MODEL 

Για κρούσεις ατόμου-μορίου όπου η ενέργεια κρούσης είναι της τάξης των 10-

103eV, εκτός από την περιστροφική διέγερση του μορίου αναμένεται και μεταφορά 

στους δονητικούς βαθμούς ελευθερίας (κριτήριο Massey). Το γεγονός αυτό καθιστά 

το μοντέλο hard-shell ανεπαρκές σε αυτή την περιοχή ενεργειών καθώς η βασική του 

θεώρηση είναι ότι το μόριο συμπεριφέρεται ως άκαμπτος περιστροφέας. Ένα 

μοντέλο εξίσου «απλό» και αξιόπιστο με αυτό του Beck που λαμβάνει όμως υπόψη 

τόσο τους περιστροφικούς όσο και τους δονητικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου 

αναπτύχτηκε πρόσφατα από τους M.Nakamura και A.Ichimura [61,62] για την 

περίπτωση διατομικού ομοπυρηνικού μορίου.  

Το μοντέλο αυτό, γνωστό ως hard-potential model, προσεγγίζει το πρόβλημα 

της δονητικής και περιστροφικής διέγερσης της μη ελαστικής κρούσης ατόμου-

μορίου κλασσικά θεωρώντας τα σωματίδια σκληρά σώματα (δηλαδή στο όριο όπου η 

«περιοχή αλληλεπίδρασης» των σωματιδίων κρούσης τείνει στο μηδέν 0λ → ). 

Βάσει αυτής της προσέγγισης και θεωρώντας ότι αρχικά το μόριο δεν περιστρέφεται 

ούτε δονείται, το δυναμικό αλληλεπίδρασης του συστήματος κρούσης ( , , )V r x R  

εκφράζεται συναρτήσει της σχετικής απόστασης του ατόμου από το κέντρο μάζας 

του μορίου r , της γωνίας προσανατολισμού του ατόμου ως προς τον ενδοπυρηνικό 

άξονα του μορίου γ ( cos γ)x ≡  (Σχήμα 4.5) και της ενδοπυρηνικής απόστασης του 

μορίου R  (μήκος δεσμού).  

Η αντίστοιχη με τον φλοιό του μοντέλου hard-shell, ισοδυναμική επιφάνεια 

ES  που προσομοιάζει την δυναμική κρούσης ατόμου με διατομικό μόριο προκύπτει 

από την λύση της εξίσωσης ( , , )E V r x R=  ως προς ( , )sr r x R=  όπου E ≡ η 

ενέργεια κρούσης. Η εξάρτηση της ES  όχι μόνο από τη μεταβλητή x  η οποία 

συνδέεται με την γωνία προσανατολισμού αλλά και από την ενδοπυρηνική απόσταση 

R  του μορίου εξασφαλίζει την μεταφορά ορμής κατά την κρούση όχι μόνο στους 

περιστροφικούς αλλά και στους δονητικούς βαθμούς ελευθερίας. Η προβλεπόμενη 

λοιπόν από το μοντέλο hard-potential διπλή διαφορική ενεργός διατομή ενός 

συστήματος κρούσης ατόμου διατομικού μορίου για μία συγκεκριμένη ενέργεια 

κρούσης E  είναι: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  HARD-POTENTIAL MODEL 

 114 

 
( )

1
31( , ) [1 ( )]

32 1 cos 1
E dS dBI E B x

dx dxE
ϑ

π ϑ

−⎡ ⎤−
= × +⎢ ⎥

⋅ − − ⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  (4.14) 

με 2 2 2 22 ( ) ( ) (1 ) ( )eq
dS R u x u x x u x
dx

π= + − ′  

Η παράμετρος ανελαστικότητας B η οποία χαρακτηρίζει την μεταφορά ενέργειας 

στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου δίδεται από τη σχέση: 

 
2 2

2
2 2

( ) (1 ) ( )( ) ( )
( ) (1 ) ( )
x x u xB x u x

M u x x u x
μ υ 2

2

+ − ′
=

+ − ′
 (4.15) 

όπου ( ) ( , ) /s eq equ x r x R R= , [ ]( ) ( , ) /s
eqR Rx r x R Rυ == ∂ ∂  και μ ≡ η ανηγμένη μάζα 

του συστήματος M-BC ενώ M ≡η ανηγμένη μάζα του μορίου BC.  

Από τις τρεις παραμέτρους της εξίσωσης (4.14) η dS/dx  και 1 ( )B x+  παρουσιάζουν 

μικρές και ομαλές μεταβολές ενώ η παράμετρος 1dB/dx −  παρουσιάζει ιδιομορφίες. 

Έτσι λοιπόν τα χαρακτηριστικά της γωνιακής κατανομής της σκέδασης σε μία 

συγκεκριμένη ενέργεια του συστήματος c.m. τα καθορίζονται από τα μέγιστα και τα 

ελάχιστα που παρουσιάζει η συνάρτηση ανελαστικότητας ( )B x  εξαρτώνται ως επί 

το πλείστον από την συμπεριφορά της παραμέτρου 1dB/dx − . 

Ουσιαστικά η παράμετρος ( )B x  μπορεί να αναλυθεί σε δονητική και περιστροφική 

ανελαστικότητα ως εξής: 

 ( ) ( ) ( )rot vibB x B x B x= +  (4.16) 

με 

2 2

2 2
0

2

2 2
0

(1 ) ( )ˆ( ) ( )
(1 ) ( ) ( )

( )ˆ( ) ( )
(1 ) ( ) ( )

rot
s

vib
s

s x u xB x R B x
M x u x xR

s xB x R B x
M x u x xR

μ
υ

μ υ
υ

2

2
=

2

2
=

∂ − ′⎡ ⎤≡ × = ⋅⎢ ⎥ − ′ +∂⎣ ⎦

∂⎡ ⎤≡ ⋅ = ⋅⎢ ⎥ − ′ +∂⎣ ⎦

 (4.17) 

Αντιστοίχως η ενέργεια που μεταφέρεται μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα της 

μεταβολής της δονητικής και περιστροφικής ενέργειας rot vibE E EΔ + Δ = Δ . 

Επομένως η τελική δονητική ( j′)  και περιστροφική κατάσταση ( )ν ′  στην οποία 

διεγείρεται το μόριο ( 0, 0)j ν= =  κατά την κρούση προσδιορίζεται από τις σχέσεις: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  HARD-POTENTIAL MODEL 

 115 

 

2 2

(
2 2

rot
rot

vib
vib e

BE E j j j
B I I

BE E
B

ω ν

2Δ = ⋅Δ = ′ ′ +1) ≈ ′

Δ = ⋅Δ = ⋅ ′
 (4.18) 

Σύμφωνα με την σχέση (4.17) και αντικαθιστώντας όπου ( ) 0xυ =  το μοντέλο hard-

potential ανάγεται στο μοντέλο του άκαμπτου περιστροφέα του Beck (hard-shell) και 

η αναλογία του rotdB /dx  με την παράμετρο 1XB  της εξίσωσης (4.12) είναι εμφανής. 

Θεωρώντας λοιπόν ένα δυναμικό αλληλεπίδρασης ( , , )V r x R  η συνάρτηση 

ανελαστικότητας υπολογίζεται αλγεβρικά από τα μεγέθη ( ), ( )u x u x′  και ( )xυ της 

εξίσωσης (4.15). Το ( )u x  προκύπτει από το δυναμικό ( , , )V r x R  λύνοντας την 

εξίσωση ( , , )E V r x R=  με ( ) eqr u x R=  και eq απόσταση ισορροπίαςR R= ≡ . Κατ’ 

επέκταση τα μεγέθη ( )u x′  και ( )xυ  προκύπτουν από το ( )u x  και τις μερικές 

παραγώγους: 

 

1

1

( )

( )

V Vu x R
x r

V Vx
R r

υ

−

−

∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤′ = − ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (4.19) 

για ( ) eqr u x R=  και eqR R= . 

Για την γενική περίπτωση κρούσης ατόμου με ετεροπυρηνικό διατομικό μόριο το 

δυναμικό αλληλεπίδρασης μπορεί να εκφραστεί με την παρακάτω μορφή: 

 
intra-molecular inter-molecular

( , , ) ( ) ( ) ( )MB MCV r x R V V U Rρ ρ− += + +  (4.20) 

με 2 2 2 22 , 2C C B Br r r r x r r r r xρ ρ+ −= + + ⋅ ⋅ = + − ⋅ ⋅  (4.21) 

όπου B
C

mr R
M

=  και C
B

mr R
M

=  είναι οι αποστάσεις των ατόμων από το κέντρο 

μάζας του μορίου (Σχήμα 4.5). 

Ένα απωστικό δυναμικό που περιγράφει αρκετά ικανοποιητικά την διαμοριακή 

αλληλεπίδραση είναι της μορφής Born-Mayer: 

 0 0( ) exp[ / ]V p V ρ λ= ⋅ −  (4.22) 
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ενώ το ενδομοριακό δυναμικό αλληλεπίδρασης του μορίου ( )U R  εκφράζεται με ένα 

δυναμικό Morse της μορφής 0
0 0

( ) {exp[ 2 ] 2 exp[ ]}eq eqR R R R
U R U

β β
− −

= ⋅ − − ⋅ − . 

Για την περίπτωση όπου η ενέργεια κρούσης του συστήματος είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από την ενέργεια διάσπασης του μορίου 0U , η συμβολή του 

ενδομοριακού δυναμικού στην δυναμική ενέργεια του συστήματος είναι αμελητέα. Η 

ισοδυναμική επιφάνεια λοιπόν ES  χαρακτηρίζεται κυρίως από τις αδιάστατες 

παραμέτρους 0V /E  και 0 eq/Rλ  των δυναμικών Born-Mayer (4.20)-(4.22). Το 

μοντέλο hard-potential ισχύει όταν το εύρος αλληλεπίδρασης 0λ  είναι αρκετά μικρό 

ώστε 0exp[ / ] 1eqR nλ− ≡  και όταν η ισοδυναμική επιφάνεια είναι κυρτή. 

Έχοντας προσδιορίσει την συνάρτηση ανελαστικότητας ( )B x  και εφόσον οι 

τιμές αυτή κυμαίνονται μεταξύ 0 1B≤ ≤ , η σχέση αναλογίας της με το ποσοστό 

μεταβολής της σχετικής ενέργειας του συστήματος δίδεται από την σχέση:  

 2 2 2
2

2 1 sin cos 1 sin
(1 )

E B B B
E B

ϑ ϑ ϑΔ ⎡ ⎤= + − −⎣ ⎦+
 (4.23) 

Είναι προφανές ότι η σχέση (4.23) με την αντίστοιχη σχέση αναλογίας (4.10) του 

μοντέλου hard-shell είναι ακριβώς οι ίδιες με την μόνη διαφορά ότι η παράμετρος 

ανελαστικότητας της B στην μία περίπτωση αναπαριστά την δονητικό-περιστροφική 

διέγερση του μορίου ενώ στην άλλη αναπαριστά την μεταφορά ενέργειας στους 

περιστροφικούς και μόνο βαθμούς ελευθερίας. 

Τέλος επιστρέφοντας στο υπεραπλουστευμένο μοντέλο impulsive 

παρατηρούμε ότι η παράμετρος q , η οποία καθορίζεται από την ενεργή μάζα του 

μορίου που αντιλαμβάνεται το άτομο, συνδέεται με την παράμετρο ανελαστικότητας 

των πιο αναλυτικών μοντέλων hard-potential και hard-shell μέσω της σχέσης: 

 ( )1
1

1
X

X

eff
eff

m
q m m m

m m B
= + + =

⋅
 (4.24) 

Η αναλογία αυτή προκύπτει από την σύγκριση των σχέσεων (4.23) και (4.1). 

Για κάθε λοιπόν διαφορετική ενεργή μάζα effm  αντιστοιχεί και ένα διαφορετικό 

μέγιστο ή ελάχιστο της συνάρτησης ανελαστικότητας και βάσει αυτού του σκεπτικού 

θα πραγματοποιηθεί και η ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων της σκέδασης 

Ta+ από τα γραμμικά μόρια Ν2, CO και C2H2. 
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cmB C

M

MBρ ρ−=
MCρ ρ+=

γ

r

eqR

X1cmB C

M

MBρ ρ−=
MCρ ρ+=

γ

r

eqR

X1

 
Σχήμα 4.5 : Η σχηματική αναπαράσταση των μεγεθών συναρτήσει των οποίων 
εκφράζεται το δυναμικό αλληλεπίδρασης ατόμου-μορίου σύμφωνα με το μοντέλο hard-
potential. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ MASSEY 

 118 

4.1.4 SUDDENNESS OF COLLISION-ΚΡΙΤΗΡΙΟ MASSEY  

Η βασική προσέγγιση όλων των παραπάνω μοντέλων που περιγράφουν τον 

μηχανισμό μεταφοράς ενέργειας στους βαθμούς ελευθερίας ενός μορίου όταν αυτό 

συγκρούεται με άτομο είναι ότι η κρούση είναι «στιγμιαία» (sudden approximation). 

Η κίνηση των ατόμων του μορίου δηλαδή θεωρείται αμελητέα κατά την διάρκεια της 

κρούσης και επομένως οι μεταβάσεις που τυχόν πραγματοποιούνται σε διεγερμένες 

δονητικές και περιστροφικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν την δυναμική και 

γεωμετρική δομή του μορίου χωρίς αυτό να έχει αναδιαταχθεί. Το κριτήριο Massey 

που προσδιορίζει εάν μία κρούση είναι «στιγμιαία» ή όχι δεν είναι τίποτε άλλο από 

την μαθηματική έκφραση της παραπάνω προσέγγισης: 

 1CR
g

ω ⋅Δ
 (4.25) 

όπου ω  η συχνότητα ταλάντωσης του μορίου, CRΔ  το μήκος της αλληλεπίδρασης 

και g  η σχετική ταχύτητα του συστήματος σωματιδίων κρούσης. Επομένως το 

κατώτατο όριο της ενέργειας κρούσης ενός συστήματος ώστε η κρούση να είναι 

«στιγμιαία» και θεωρώντας ότι το μήκος της αλληλεπίδρασης είναι η ενδοπυρηνική 

απόσταση eqR  του μορίου είναι: 

 ( )295.18 10 eqE Rμ ω−⋅ ⋅  (4.26) 

Στην περίπτωση όπου ο χρόνος κρούσης Cτ  είναι κατά πολύ μικρότερος από την 

συχνότητα περιστροφής του μορίου rotτ  αλλά της ίδιας περίπου τάξης με την 

συχνότητα ταλάντωσης αυτού κατά την κρούση ατόμου-μορίου αναμένεται 

μεταφορά ενέργειας μόνο στους περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας. Άρα το 

μοντέλο hard-shell ισχύει για την περιοχή ενεργειών κρούσης όπου: 

 
1 1

1
rot C

vib C

τ τ
ω τ

− ⋅
⋅ t

 (4.27) 

με C
C

R
g

τ Δ
=  (4.28) 
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και 
112 ( )

2rot ec B jτ
−

⎡ ⎤= ⋅ +⎢ ⎥⎣ ⎦
 (4.29) 

 2vib e cω π ω= ⋅ ⋅  (4.30) 

όπου ,e eBω οι φασματοσκοπικές σταθερές του μορίου και 83 10 /c m s= ⋅  η 

ταχύτητα του φωτός. 

Η εφαρμογή του μοντέλου hard-potential κρίνεται απαραίτητη όταν 

1vib Cω τ⋅  δηλαδή όταν η ενέργεια κρούσης είναι αρκετά μεγάλη ώστε ο χρόνος 

της ενεργής κρούσης να είναι μικρότερος και από την συχνότητα ταλάντωσης του 

μορίου. Στην περίπτωση αυτή αναμένεται στην διπλή διαφορική ενεργό διατομή του 

συστήματος κρούσης να παρατηρείται μία επιπλέον κορυφή πέραν αυτής που 

αποδίδεται στην περιστροφική διέγερση του μορίου. Η κορυφή αυτή αποδίδεται στο 

φαινόμενο της δονητικής διέγερσης και προκύπτει ουσιαστικά από τις κρούσεις 

εκείνες με γωνία προσανατολισμό του μορίου γ 0 ,180=  και 90 . 
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4.2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΗΣ Ta+-N2 

Η μελέτη των μηχανισμών μεταφοράς ενέργειας κατά την κρούση ιόντος-

μορίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί την βάση για την 

περαιτέρω κατανόηση φαινόμενων που παρατηρούνται σε χημικές αντιδράσεις, στην 

φυσική πλάσματος, στην αστροφυσική ακόμη και στην επιστήμη υλικών.  

Γενικά οι επιπλέον μηχανισμοί που τυχόν λαμβάνουν χώρα κατά την κρούση 

ιόντος-μορίου πέραν των τεσσάρων βασικών μηχανισμών που έχουν ήδη αναφερθεί 

στο προηγούμενο κεφάλαιο (κρούση ιόντος-ατόμου Ta+-Ne) συνδέονται άμεσα με 

διαδικασίες μεταφοράς ενέργειας στο μόριο [63]. Ανάλογα με την ενέργεια κρούσης 

του συστήματος μπορεί να επέλθει διάσπαση του μορίου με ταυτόχρονη ίσως 

μεταφορά φορτίου καθώς και μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς 

ελευθερίας του. Οι πιθανοί λοιπόν μηχανισμοί κρούσης [64] οι οποίοι οδηγούν στην 

σκέδαση ιόντων Μ+ (Ta+) όταν αυτά συγκρουστούν με μόρια BC (π.χ. N2, CO, C2H2) 

καταγράφονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 

(

+ +

+ +,

+ +n

+ +

+ +

-

(Elastic collision)

(Εlectronic excitation)

+ n (Μultiple ionization)

 (Charge transfer)

M  + BC M  + BC

M  + BC M + BC

M  + BC M  + BC

M  + BC M  + BC

M  + BC( , j) M  + BC(

e

ν ν

∗ ∗)

→

→

→

→

→ ′

…………………

………………

……………

…………………

++

(Energy transfer to rotation-vibration)

 (Dissociation of molecule)

, j )

M  + BC M   + B + C

′

→

……

………………
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος μηχανισμός μεταφοράς ενέργειας που έχει 

παρατηρηθεί σε πληθώρα πειραμάτων ανελαστικής κρούσης ιόντων-μορίων σε 

θερμικές και υπερ-θερμικές ενέργειες είναι η περιστροφική διέγερση του μορίου. 

Πριν παρουσιαστούν τα πειραματικά αποτελέσματα της κάθετης κρούσης 

πρωταρχικής δέσμης ιόντων Ta+ με δευτερεύουσα δέσμη μορίων αζώτου N2 και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια κρούσης στην οποία πραγματοποιήθηκαν όλα τα 

πειράματα της παρούσας εργασίας είναι της τάξης των 2 22 10 4 10 eV⋅ − ⋅  

αναμένεται ότι ένας από τους κύριους μηχανισμούς που θα παρατηρηθεί είναι η 

μεταφορά ενέργειας όχι μόνο στους περιστροφικούς αλλά και στους δονητικούς 

βαθμούς ελευθερίας του μορίου. 
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4.2.1 ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΤΟΥ Ta+-N2 

Η καταγραφή της γωνιακής κατανομής της σκέδασης του συστήματος Ta+-N2 

πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία με αυτήν που 

περιγράφτηκε αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο για το σύστημα κρούσης 
+Ta -Ne . Τα χαρακτηριστικά της πρωταρχικής ιοντικής δέσμης που 

χρησιμοποιήθηκε στο παρόν πείραμα σκέδασης και τα οποία καθορίζουν την 

διακριτική ικανότητα του πειράματος καθώς και την ενέργεια κρούσης 

καταγράφονται στις γραφικές παραστάσεις των παρακάτω σχημάτων.  
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Σχήμα 4.6 : Η κανονικοποιημένη γωνιακή κατανομή της πρωταρχικής δέσμης ιόντων 
Ta+ του συστήματος κρούσης Ta+-N2. 
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Σχήμα 4.7 : Η ενεργειακή κατανομή της πρωταρχικής δέσμης ιόντων τανταλίου που 
χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση μετρήσεων της απλής και διπλής διαφορικής 
ενεργού διατομής του συστήματος Ta+-N2. Αντίστοιχα με την κατανομή της ιοντικής 
δέσμης που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα κρούσης Ta+-Ne παρατηρούνται δύο μέγιστα 
τα οποία όμως εμφανίζονται σε διαφορετικές ενέργειες και με άλλη αναλογία. 
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Σχήμα 4.8 : Η κανονικοποιημένη κατανομή ταχυτήτων των ιόντων Ta+ όπως αυτή 
προκύπτει από την ενεργειακή κατανομή πολλαπλασιασμένη με την ιακωβιανή 
μετατροπής από ενέργεια σε ταχύτητα /E VJ dE dV→ = . 
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Στο Σχήμα 4.6 φαίνεται το προφίλ της πρωταρχικής δέσμης ιόντων Ta+ όπως αυτή 

δημιουργείται εφαρμόζοντας στον διαχωριστή μαζών τάση της τάξης των 300V και 

χρονικής διάρκειας 890nsMGtΔ = . Σύμφωνα με την ενεργειακή κατανομή των 

ιόντων η οποία αναπαριστάται στο Σχήμα 4.7 η μέση ταχύτητα που αποδίδεται στα 

σωματίδια Ta+ πριν αυτά συγκρουστούν με τα σωματίδια της δευτερεύουσας δέσμης, 

τα οποία κινούνται με θερμικές ταχύτητες 2789m/s (για N )SV = , είναι 

55090m/sPV =  (δες Σχήμα 4.8). Προσδιορίζοντας λοιπόν τη σχετική ταχύτητα 

55096 m/sg =  του συστήματος κρούσης Ta+-N2 με ανηγμένη μάζα 

24.24amuμ =  υπολογίζεται ότι η μέση ενέργεια κρούσης για το συγκεκριμένο 

πείραμα σκέδασης είναι 381eVcmE = .  

Για αυτή την ενέργεια κρούσης η γωνιακή κατανομή της σκέδασης όπως αυτή 

προκύπτει από την επεξεργασία της καταγεγραμμένης εικόνας που απεικονίζει την 

χωρική κατανομή των ιόντων πάνω στον ανιχνευτή θέσης μετά την κρούση, φαίνεται 

στο Σχήμα 4.9. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η κορυφή της 

ιακωβιανής (Jacobian peak) που καταγράφεται στην γραφική αυτή παράσταση της 

ολικής διαφορικής ενεργού διατομής είναι μετατοπισμένη σε μικρότερη γωνία 

σκέδασης 5.0CΘ  από αυτήν που αναμένεται για ελαστική κρούση. Για τις 

δεδομένες πειραματικές συνθήκες η μέγιστη γωνία σκέδασης που προβλέπεται βάσει 

του διαγράμματος Newton για την ελαστική κρούση των ιόντων Ta+ με τα μόρια N2 

είναι , . 9.0C elastΘ (ιακωβιανή). Να σημειωθεί δε ότι η μέγιστη γωνία ανίχνευσης 

όπως αυτή καθορίζεται από την απόσταση 121mmDs =  και τις διαστάσεις του 

φωσφόρου pixel665 42mmPSD = =  είναι 9.38D °Θ = . Επομένως το γεγονός ότι 

παρατηρείται μηδενική ένταση στην περιοχή της , .C elastΘ  σε συνδυασμό με την 

παρατηρούμενη CΘ  υποδεικνύει ότι η κρούση είναι πλήρως ανελαστική.  
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Σχήμα 4.9 : Γωνιακή κατανομή σκέδασης για το σύστημα Ta+-N2 με ενέργεια κρούσης 
Ecm=381eV. Οι κόκκινες διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν την θέση της ιακωβιανής 
για ελαστική κρούση ενώ οι αντίστοιχες με σκούρο μπλε χρώμα δείχνουν την θέση της 
μέγιστης γωνίας σκέδασης που παρατηρείται πειραματικά. 

Μία πρώτη εκτίμηση για το ποσοστό ενέργειας που μεταφέρεται κατά την κρούση 

επιτυγχάνεται βάσει της παρακάτω σχέσης η οποία προκύπτει από κινηματική και 

συνδέει την μεταφορά ενέργειας /E EΔ  με την μέγιστη γωνία σκέδασης CΘ  ως εξής: 

 
2 22 2

21 1 1 2
max

2 2

( ) 1 sin C
m V m VE

E m g m g

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞Δ
⎢ ⎥= − Θ ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (4.31) 

Για τα ιόντα Ta+ η γωνία αποκοπής (μέγιστη γωνία σκέδασης) που παρατηρείται στις 

5CΘ  αντιστοιχεί σε μεταφορά ενέργειας max( / ) 0.7E EΔ . Σύμφωνα με το 

μοντέλο του παρατηρητή (μοντέλο impulsive) το ποσοστό αυτό μεταφοράς ενέργειας 

αντιστοιχεί σε ενεργή μάζα του μορίου 16amueffm = . 
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 max 1
1

2( ) ,
1

( )X
X

eff
eff

E q q
E q

m
m m m

m m
Δ

= =
+

⋅ + +
⋅

 (4.32) 

Η γωνιακή κατανομή της σκέδασης που παρατηρείται θα μπορούσε λοιπόν σε μία 

πρώτη προσέγγιση να ερμηνευτεί θεωρώντας ότι τα ιόντα Ta+ συγκρούονται 

ελαστικά με ένα μόνο μέρος του μορίου του N2. Η ερμηνεία αυτή συμφωνεί με την 

παραδοχή ότι η κρούση είναι στιγμιαία. 

Με στόχο την επιβεβαίωση των πρώτων αυτών συμπερασμάτων και την 

εξακρίβωση της θεώρησης ότι ο κύριος μηχανισμός που παρατηρείται κατά την 

κρούση του συστήματος Ta+-N2 για ενέργεια 381eVcmE =  είναι η μεταφορά 

μεγάλου ποσοστού ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου, 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της διπλής διαφορικής ενεργού διατομής. 

4.2.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ «ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ. 

Οι διαδοχικές γωνιακές κατανομές σκέδασης που αναπαριστούνται στο Σχήμα 4.10 

αναπαριστούν την ενεργειακή τομογραφία της σκέδασης του συστήματος Ta+-N2 

όπως αυτή καταγράφτηκε στην περιοχή ενεργειών (1840 [eV] 2780)gridV≤ ≤ . Κατ’ 

αντιστοιχία με την πειραματική διαδικασία που περιγράφτηκε στο σύστημα του Ta+-

Ne, μεταβάλλοντας την τάση του επιβραδυντικού πλέγματος μεταξύ αυτών των 

ορίων εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη μη-ελαστικών μηχανισμών με μεταφορά ενέργειας 

0EΔ > . Λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή κατανομή της σκέδασης που 

αναμένεται για ελαστική κρούση (κίτρινες καμπύλες) παρατηρείται ότι το μέγιστο 

κάθε ενεργειακής περιοχής μετατοπίζεται σε μικρότερες γωνίες σκέδασης από τις 

αναμενόμενες καθώς προχωράμε στο εσωτερικό της σφαίρας σκέδασης. Η 

παρατήρηση μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά και μόνο από τον μηχανισμό 

μεταφοράς ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του ομοπυρηνικού 

διατομικού μορίου N2. Παρόλο που η ενέργεια κρούσης του συστήματος είναι αρκετά 

μεγάλη ώστε όλοι οι μηχανισμοί κρούσης ιόντος-μορίου να είναι ενεργειακά 

τουλάχιστον εφικτοί, διαδικασίες μεταφοράς ενέργειας που οδηγούν σε μεταφορά 

φορτίου ( 2( 0 ; ) 1320eVlabE N +Θ = ≤  ; + +
2 2Ta N Ta N→+ + ) ή σε δημιουργία 

ουδετέρων ( 3kVgridV = + ) δεν παρατηρήθηκαν (ομοίως με το πείραμα κρούσης 

Ta+-Ne). Επιπλέον στην περίπτωση που κατά την κρούση πραγματοποιείτο διάσπαση 
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του μορίου με ταυτόχρονη μεταφορά φορτίου ( +
2Ta N Ta N N+→+ + + ) η κινητική 

ενέργεια των θραυσμάτων με κατεύθυνση προς τον ανιχνευτή θέσης θα ήταν 

660eVFE ≈ . Η «απουσία» του μηχανισμού αυτού πιστοποιείται από το γεγονός ότι 

οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των καταγεγραμμένων γωνιακών 

κατανομών για τάση του πλέγματος 1300 VgridV =  και 0 VgridV =  είναι στα όρια 

του πειραματικού σφάλματος-θορύβου. 

Καταλήγουμε λοιπόν ότι το κύριο φαινόμενο που παρατηρείται κατά την 

κρούση ιόντων Ta+ με μόρια N2 για την συγκεκριμένη ενέργεια κρούσης 

381eVcmE =  είναι η μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας.  
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Σχήμα 4.10 : Ενεργειακή «τομογραφία» της σφαίρας σκέδασης του Ta+-N2. Οι καμπύλες 
με κίτρινο χρώμα υποδεικνύουν την θέση όπου αναμένεται να εμφανιστεί το μέγιστο 
κάθε γωνιακής κατανομής στην αντίστοιχη περιοχή ενεργειών του εργαστηρίου βάσει 
του nominal Newton διαγράμματος ελαστικής κρούσης.  
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4.2.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MCARLO – ΜΟΝΤΕΛΟ IMPULSIVE  

Από την μέχρι τώρα μελέτη των πειραματικών αποτελεσμάτων της σκέδασης 

Ta+-N2 για ενέργεια κρούσης 381eVcmE = , το κύριο φαινόμενο που παρατηρήθηκε 

είναι ότι ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό ενέργειας ( 70%)∼  μεταφέρεται στους 

εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρούση 

είναι «στιγμιαία» η μη-ελαστική σκέδαση του συστήματος Ta+-N2 μπορεί να 

περιγραφεί σε μία πρώτη προσέγγιση με το απλοϊκό μοντέλο του παρατηρητή 

(μοντέλο impulsive) θεωρώντας δηλαδή ότι το κάθε ιόν μάζας 1 181m = amu (Ta+) 

της πρωταρχικής δέσμης συγκρούεται ελαστικά με σωματίδιο ενεργής μάζας effm  

μικρότερης από την πραγματική μάζα του μορίου N2 ( 2 28amurealm m= = ). Βάσει 

αυτής της θεώρησης, η ενέργεια ( )EΔ Θ  που μεταφέρεται στους βαθμούς ελευθερίας 

του μορίου προκύπτει από την ενεργειακή διαφορά μεταξύ των ( , )lab effE mΘ  και 

( , )lab realeffE m mΘ = . Τροποποιώντας το πρόγραμμα MCarlo προκύπτει ότι η 

καλύτερη δυνατή αναπαράσταση των πειραματικών αποτελεσμάτων της ενεργειακής 

κατανομής της σκέδασης που μελετάμε επιτυγχάνεται θεωρώντας ότι το 90% της 

σκέδασης των σωματιδίων Ta+ οφείλεται στην ελαστική κρούση τους με σωματίδια 

ενεργής μάζας [amu] 15.8(60%)effm =  και 16.3(30%) ενώ το υπόλοιπο 10% 

αποδίδεται σε ελαστική κρούση του συστήματος ( 2 28amueffm m= =  (N2)). Για μία 

ελαφρώς καλύτερη προσομοίωση προστίθεται μία επιπλέον κατανομή με ενεργή 

μάζα 14amueffm =  στην οποία αποδίδεται ποσοστό σκέδασης μικρότερο του 10% 

ως προς την προηγούμενη (Σχήμα 4.11). Παρόμοια με την διαδικασία που 

ακολουθήθηκε στο Ta+-Ne οι παράμετροι εισαγωγής του προγράμματος 

καθορίστηκαν από τις πειραματικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η 

κρούση (δες Πίνακα IV) και η συνολική κατανομή σκέδασης στο σύστημα κέντρου 

μάζας για κάθε μηχανισμό σκέδασης με διαφορετική ενεργή μάζα θεωρείται 

ισοπίθανη για όλες τις γωνίες ( ) 1.0cmI ϑ = . Στο Σχήμα 3.17 και Σχήμα 3.18 

παρουσιάζονται οι διαφορετικές ενεργειακές κατανομές σκέδασης (μπλε καμπύλες) 

που υπολογίστηκαν για τις ενεργειακές περιοχές που μετρήθηκαν πειραματικά, 

κανονικοποιημένες ως προς το μέγιστο της αντίστοιχης πειραματικής καμπύλης. 
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Πέραν της βασικής διαδικασίας μεταφοράς ενέργειας στους δονητικούς και 

περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας που παρατηρείται και η οποία ερμηνεύεται 

θεωρώντας ότι το Ta+ συγκρούεται ελαστικά με μία μάζα λίγο μεγαλύτερη από αυτή 

του ατομικού αζώτου παρατηρείται ακόμη μία διαδικασία σκέδασης η οποία κάνει 

αισθητή την εμφάνισή της σε ορισμένες μόνο ενεργειακές περιοχές (δες Σχήμα 3.18).  

Σε συμφωνία με το σύστημα Ta+-Ne, η αύξηση αυτή της έντασης που 

παρατηρείται στις μικρές γωνίες Θ  του συστήματος εργαστηρίου αποδίδεται σε 

μηχανισμούς ηλεκτρονιακής μετάβασης. Σε μία προσπάθεια να καθοριστεί το 

ποσοστό μεταφοράς ενέργειας του ανελαστικού αυτού μηχανισμού 

πραγματοποιήθηκε εκ νέου υπολογισμός MCarlo για την κρούση 

Ta+
1( 181amu)m = -N2 2( 28amu)m =  με 370eVEΔ =  ( 381eV)cmE =  τα 

αποτελέσματα του οποίου αναπαριστούνται στα παραπάνω σχήματα με τις καμπύλες 

κόκκινου χρώματος. 

 

 

Πίνακας IV : Παράμετροι εισαγωγής του MCarlo για το σύστημα κρούσης Ta+-N2. 

ΚΕΝΤΡΟ ( IX0, IY0) (506,356) 

Διαστάσεις φωσφόρου [pixels] NDIAPIX 665 
Διαστάσεις φωσφόρου [mm] 

PSD  42.0 

Απόσταση ανιχνευτή θέσης Ds  [mm] 121.0 

Απόσταση nozzle1  1s [mm] 1183.0 

Απόσταση nozzle2  2s [mm] 22.0 

Κατανομές δευτερεύουσας δέσμης 

2 2( ), ( )f V h a  Σχήμα 2.7 

Κατανομές πρωταρχικής δέσμης 

1 1( ), ( )f V h a  Σχήμα 4.6, Σχήμα 4.7 
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Σχήμα 4.11 : Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης MCarlo (μπλε καμπύλη) για μία 
ενδεικτική ενεργειακή περιοχή. Οι κατανομές σκέδασης που αναπαριστώνται με 
«μπάρες» κόκκινου και πράσινου χρώματος και συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα 
αντιστοιχούν σε ενεργή μάζα meffª16amu και meff=14amu. 
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Σχήμα 4.12 : Προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων για τις περιοχές 
ενέργειας [2730 , 2430] eV. Αριστερά φαίνονται οι αρνητικές γωνίες σκέδασης και δεξιά 
οι θετικές. 
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Σχήμα 4.13 : Προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων για τις περιοχές 
ενέργειας [2430 , 2030] eV που αντιστοιχούν σε μεγάλες γωνίες σκέδασης ως προς το c.m. 
του Ta+-N2. 
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4.2.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΖΑΣ (c.m.) 

Οι γραφικές αναπαραστάσεις που ακολουθούν είναι το αποτέλεσμα της 

μετατροπής των πειραματικών μετρήσεων της ενεργειακής κατανομής της σκέδασης 

από το σύστημα εργαστηρίου ( ; )labI EΘ , όπου και πραγματοποιήθηκαν, στο 

σύστημα κέντρου μάζας ( ; * 1 )I u E/Eϑ = − Δ . Με την βοήθεια του προγράμματος 

μετατροπής από lab→c.m. που παρουσιάστηκε αναλυτικότερα στο σύστημα Ta+-Ne 

ο χάρτης ισοενεργειακών καμπυλών (Σχήμα 4.14) που προκύπτει παρουσιάζει με τον 

πιο ευδιάκριτο τρόπο την μη-ελαστικότητα της κρούσης. Διαγράφοντας με μαύρο 

κύκλο την σκέδαση που αναμένεται από το nominal διάγραμμα Newton για ελαστική 

κρούση Ta+-N2 παρατηρούμε ότι η πειραματικά καταγεγραμμένη ένταση των 

σκεδαζόμενων σωματιδίων όχι μόνο δεν εντοπίζεται γύρω από αυτόν αλλά φαίνεται 

να ακολουθεί έναν ιδεατό κύκλο (κόκκινη καμπύλη) με κέντρο διαφορετικό από το 

κέντρο μάζας του συστήματος κρούσης cm(m1/m2) ( 0)x yu u∗ ∗= = . Το προφανές 

λοιπόν συμπέρασμα είναι ότι η μεταφορά ενέργειας οφείλεται στον μηχανισμό 

δονητικής και περιστροφικής διέγερσης του μορίου. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση 

(4.1) που συνδέει την μεταφορά ενέργειας με την γωνία σκέδασης ϑ  η ελαστική 

σφαίρα Newton με κέντρο cm1(m1/meff) και ακτίνα 0.61u∗ ≈  που αναπαριστάται 

από τον κόκκινο κύκλο αντιστοιχεί σε κρούση των ιόντων Ta+(m1) με σωματίδια 

μάζας 16effm amu= . Το συμπέρασμα το οποίο εξάγεται είναι όμοιο με αυτό που 

προέκυψε και από την προσομοίωση MCarlo μελετώντας τα πειραματικά δεδομένα 

στο σύστημα εργαστηρίου. Οι δύο λοβοί που παρατηρούνται σε γωνίες σκέδασης 

15 35ϑ = −  στην περιοχή 0.41u∗ =  αποδίδονται σε σκέδαση που οφείλεται στον 

μηχανισμό ηλεκτρονιακής μετάβασης (πράσινος διακεκομμένος κύκλος). 
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Σχήμα 4.14 : Χάρτης ισοενεργειακών καμπυλών για το σύστημα κρούσης Ta+-N2. 
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Το ποσοστό ενέργειας που μεταφέρεται κατά την «στιγμιαία» κρούση των 

ιόντων Ta+ με τα μόρια N2 για 381eVcmE =  προσδιορίζεται ποσοτικά από τις 

γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν (Σχήμα 4.15 και Σχήμα 4.16). Ομοίως με το 

σύστημα Ta+-Ne η ένταση που αποδίδεται σε κάθε διαφορετική γωνία σκέδασης ϑ  

είναι η μέση τιμή της έντασης που καταγράφεται για περιοχή γωνιών εύρους 10  

γύρω από τη ϑ , κανονικοποιημένη ως προς το μέγιστο. Η μετατόπιση της κύριας 

κορυφής που παρατηρείται προς μεγαλύτερα /E EΔ  καθώς αυξάνει η γωνία 

σκέδασης συμβαδίζει απόλυτα με την εξάρτηση του ποσοστού μεταφοράς ενέργειας 

από την γωνία για τον μηχανισμό διέγερσης των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας του 

μορίου (σχέση (4.1)-(4.23)). Για την ακρίβεια και σύμφωνα με την γραφική 

παράσταση του Σχήματος 4.17 όπου φαίνεται η κινηματική εξάρτηση της μεταφοράς 

ενέργειας για διαφορετικές τιμές ενεργής μάζας του μορίου προκύπτει ότι η 

μετατόπιση της κύριας κορυφής συμφωνεί καλύτερα με την καμπύλη που αντιστοιχεί 

για 16amueffm = . Επιπλέον η κορυφή που παρατηρείται από τις μικρές μάλιστα 

γωνίες σκέδασης με μεγάλο ποσοστό μεταφοράς ενέργειας / 0.96E EΔ ≈  και η οποία 

δεν εμφανίζει γωνιακή εξάρτηση επιβεβαιώνει την ύπαρξη κάποιου μηχανισμού 

ηλεκτρονιακής μετάβασης. Παρόλο που η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 

ερμηνεία και τον ποσοτικό προσδιορισμό της μεταφοράς ενέργειας που παρατηρείται 

κατά την κρούση Ta+-N2 στο σύστημα κέντρου μάζας είναι άμεση και ανεξάρτητη 

από πολύπλοκους θεωρητικούς υπολογισμούς, τα αποτελέσματά της συμπίπτουν 

απόλυτα με τα αντίστοιχα της προσομοίωσης MCarlo. Συμπερασματικά λοιπόν η 

ικανοποιητική συμφωνία που σημειώνεται συγκρίνοντας τα πειραματικά 

αποτελέσματα με τα αντίστοιχα υπολογισμένα της προσομοίωσης MCarlo στο 

σύστημα c.m. (Σχήμα 4.18) υποδηλώνει ότι η θεώρηση της ενεργής μάζας (μοντέλο 

παρατηρητή) είναι αρκετά σωστή για την ποσοτική περιγραφή της μεταφοράς 

ενέργειας κατά την κρούση ιόντος–μορίου σε αυτές τις ενέργειες. 
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Σχήμα 4.15 : Φάσμα του λόγου των ταχυτήτων u ∗  των σωματιδίων της πρωταρχικής 
δέσμης για κάθε διαφορετική γωνία σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας. 
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Σχήμα 4.16 : Φάσμα του ποσοστού μεταφοράς ενέργειας του συστήματος κρούσης Ta+-
N2 για κάθε διαφορετική γωνία σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας. 
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Σχήμα 4.17 : Οι μαύρες καμπύλες αναπαριστούν την γωνιακή εξάρτηση της μεταφοράς 
ενέργειας όπως αυτή υπολογίζεται από την κινηματική της κρούσης Τa+-Ν2 για 
διαφορετικές τιμές ενεργών μαζών meff (4.1)—ή της παραμέτρου ανελαστικότητας B 
(4.23). Από την σύγκριση των θεωρητικών καμπυλών με τα πειραματικά σημεία 
προσδιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά η δυναμική της κρούσης. 
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Σχήμα 4.18 : Οι υπολογισμένες καμπύλες (αριστερά-μπλε), οι οποίες φαίνεται να 
συμπίπτουν αρκετά ικανοποιητικά με τις αντίστοιχες πειραματικές (δεξιά-μαύρη), είναι 
το αποτέλεσμα της προσομοίωσης MCarlo που πραγματοποιήθηκε στο σύστημα 
εργαστηρίου θεωρώντας ως κύρια κατανομή σκέδασης αυτή που προκύπτει από την 
κρούση ιόντων Ta+ με σωματίδια ενεργής μάζας meff=16amu και λαμβάνοντας υπόψη 
την ύπαρξη μηχανισμού μεταφοράς ενέργειας σε ηλεκτρονιακές καταστάσεις με 
ΔΕ=370eV. 
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4.2.5 ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ MASSEY ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ta+-N2  

Σύμφωνα με το απλοϊκό μοντέλο του παρατηρητή που εφαρμόστηκε για την 

μελέτη της ενεργειακής κατανομής της σκέδασης Ta+-N2 για ενέργεια κρούσης 

μερικών εκατοντάδων eV τα σωματίδια που φαίνεται να αλληλεπιδρούν με τα ιόντα 

Ta+ κατά την κρούση έχουν μάζα 16amueffm =  αρκετά κοντά σε αυτήν του 

ατομικού αζώτου N ( 14amu)m = . Σε αντίστοιχα πειράματα σκέδασης που έχουν 

πραγματοποιηθεί παλιότερα [65,66,67,68] έχει σημειωθεί ότι η ενεργή μάζα του 

μορίου που λαμβάνει μέρος στην κρούση μειώνεται συνεχώς με την αύξηση της 

ενέργειας κρούσης προσεγγίζοντας σταδιακά την ατομική μάζα των σωματιδίων που 

συνθέτουν το μόριο. Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ιόν 

ταντάλιου είναι μέταλλο μεταπτώσεως με μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρονίων όπου τα 

εξωτερικά ηλεκτρόνια κατανέμονται ακόμη και σε d-τροχιακά ([Xe]4f145d36s) 

συμφωνεί απόλυτα με τα μέχρι τώρα συμπεράσματα της κρούσης Ta+-N2 

( 381eVcmE = ).  

Η φυσική ερμηνεία αυτής της «παρατήρησης» η οποία είναι ουσιαστικά 

αποτέλεσμα της δυναμικής αλληλεπίδρασης των σωματιδίων που λαμβάνουν μέρος 

στην κρούση προκύπτει προσομοιάζοντας την κρούση μέσω των μοντέλων hard-shell 

και hard-potential που περιγράφτηκαν αναλυτικά στις παραγράφους § 4.1.2-4.1.3. 

Καθώς η κύρια διαφοροποίηση των δύο αυτών μοντέλων είναι το κατά πόσο είναι 

εφικτή η μεταφορά ενέργειας στους δονητικούς ή όχι βαθμούς ελευθερίας του μορίου 

αξίζει να συγκριθεί ο χρόνος κρούσης του συστήματος Cτ  με τους χαρακτηριστικούς 

χρόνους περιστροφής rotτ  και δόνησης vibτ  του διατομικού μορίου του N2 (δες 

Πίνακα V). Για την σχετική ταχύτητα κίνησης του συστήματος η οποία σύμφωνα με 

τις κατανομές της πρωταρχικής και δευτερεύουσας δέσμης κυμαίνεται 

52640m/s 56490m/sg≤ ≤  και θεωρώντας ότι η γραμμική απόσταση 

αλληλεπίδρασης των σωματιδίων κρούσης είναι 0.8ÅCRΔ † προκύπτει ότι η 

χρονική διάρκεια κρούσης είναι 151.5 10 sCτ −⋅ . Για την περιοχή ενεργειών 

 
† Η απόσταση ΔRC καθορίστηκε θεωρώντας η περιοχή αλληλεπίδρασης των σωματιδίων 
κρούσης έχει μήκος ίσο με την απόσταση που έχουν τα σωματίδια για ενέργεια κρούσης 
Εcm=340eV (lower limit) θεωρώντας ότι το απωστικό δυναμικό αλληλεπίδρασης Ta+-N2 είναι 
της μορφής Universal παρόμοια με το σύστημα κρούσης Ta+-Ne. 
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κρούσης λοιπόν που πραγματοποιήθηκε το πείραμα το κριτήριο αδιαβατικότητας 

ικανοποιείται τόσο για την περιστροφική 1216.6 10 srotτ −= ⋅  όσο και για την 

δονητική διέγερση του μορίου 0.5 1Cvibω τ⋅ ≈ <  και η εφαρμογή του μοντέλου hard-

shell όπως και αναμενόταν κρίνεται ανεπαρκής. 

Στην παράγραφο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν τα τελικά συμπεράσματα 

όπως αυτά προκύπτουν από το μοντέλο hard-potential για την δυναμική κρούσης του 

συστήματος Ta+-N2 έχοντας προσδιορίσει την τιμή της παραμέτρου ανελαστικότητας 

B από την ενεργή μάζα meff  (δες Σχήμα 4.17). 

 

Πίνακας V: Μοριακές ιδιότητας του N2 [69,70] 

Μήκος δεσμού  Req  (N-N)  [10-8cm] 1.098 

Ενέργεια Διάσπασης De [eV] 9.9 

Σταθερά Δόνησης ωe [cm-1] 2359.61 

Σταθερά Περιστροφής Be [cm-1] 1.998 

Χρόνος διάρκειας κρούσης 1.5 fsCτ  

Κλασσική περίοδος Περιστροφής 16.6psrotτ =  

Συχνότητα Δόνησης 10.44 fsvibω −=  
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4.2.6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HARD-POTENTIAL 

Από την σχέση (4.24) η ενεργή μάζα meff =16amu του μοντέλου του 

παρατηρητή που βρέθηκε να προσομοιάζει τα πειρατικά αποτελέσματα της κρούσης 

Ta+-N2 με μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου 

αντιστοιχεί σε ακρότατο της συνάρτησης ανελαστικότητας ( )B x  με τιμή 0.65B = . 

Έχοντας καθορίσει την παράμετρο B της σχέσης (4.23) η οποία εξαρτάται από την 

ανισοτροπία της ισοδυναμικής επιφάνειας ES , το δυναμικό αλληλεπίδρασης των 

σωματιδίων κρούσης θα προσδιοριστεί έτσι ώστε η συνάρτηση ανελαστικότητας που 

προκύπτει να παρουσιάζει ακρότατα κοντά στην τιμή αυτή.  

Καθώς για το παρόν σύστημα σωματιδίων κρούσης η όποια προσπάθεια ακριβούς ab-

initio υπολογισμού του δυναμικού αλληλεπίδρασης θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα 

και αρκετά δύσκολη, η αλληλεπίδραση των ιόντων Ta+ με μόρια αζώτου N2 

( , , )V r x R  περιγράφεται ως το άθροισμα των επιμέρους δυναμικών ιόντος-ατόμου 

( )MB MBV ρ , ( )MC MCV ρ  και του ενδοπυρηνικού δυναμικού αλληλεπίδρασης του 

μορίου (ατόμου-ατόμου) ( )U R (δες σχέση(4.20)). Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο 

σύστημα κρούσης Ta+-Ne ένα δυναμικό που αναπαριστά αρκετά ικανοποιητικά την 

απωστική αλληλεπίδραση ιόντος(Ta+)-ατόμου(N) σε μικρές αποστάσεις R είναι της 

μορφής του εμπειρικού δυναμικού Universal. Στηριζόμενοι λοιπόν στο εμπειρικό 

αυτό δυναμικό, τα διαμοριακά δυναμικά που βρέθηκαν να περιγράφουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο την δυναμική κρούσης του υπό μελέτη συστήματος είναι της 

εκθετικής μορφής: 

 _( ) ( ) 15500 exp[ ]
0.191MB MCV V ρρ ρ+= = ⋅ −  (4.33) 

όπου ρ∓  η απόσταση μεταξύ των πυρήνων Μ(ιόν) και B, C (άτομα μορίου) 

αντίστοιχα. 

Η συμβολή του δυναμικού Morse με 0 9.9eVU = , eq 1.098ÅR =  και 

-1
0 0.37 Åβ =  (δες §4.1.3) που αναπαριστά την ενδοπυρηνική αλληλεπίδραση των 

ατόμων του N2, ( )U R , είναι για προφανείς λόγους αμελητέα (δες Σχήμα 4.19 και 

Σχήμα 4.20). Υπολογίζοντας τις κατάλληλες παραγώγους (4.19) του δυναμικού 

αλληλεπίδρασης της κρούσης όπως αυτό προσδιορίστηκε παραπάνω  
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 ( , , ) ( ) ( ) ( )MB MCV r x R V V U Rρ ρ− += + +  

η ολική συνάρτηση ανελαστικότητας ( )B x που προκύπτει βάσει της σχέσης (4.15) 

για ενέργεια κρούσης 381eVcmE = φαίνεται στο Σχήμα 4.21. 
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Σχήμα 4.19 : Σύγκριση του δυναμικού Born-Mayer (κόκκινη καμπύλη) που 
χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο hard-potential για την αναπαράσταση της 
αλληλεπίδρασης ιόντος-ατόμου Ta+-N με το αντίστοιχο εμπειρικό δυναμικό Universal 
(μαύρη καμπύλη). 

 

 

 

Σχήμα 4.20 : Το ενδοπυρηνικό 
δυναμικό του μορίου του αζώτου 
όπως αυτό αναπαριστάται από ένα 
δυναμικό Morse της μορφής:

 

0
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Όπως παρατηρείται στην γραφική παράσταση (Ι) του Σχήματος 4.21 η συνάρτηση 

ανελαστικότητας ( )rotB x (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή), που αναπαριστά την 

πιθανότητα μεταφοράς ενέργειας στους περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας του 

μορίου, παρουσιάζει μέγιστο στο σημείο 0.65x = ±  (πλευρικές κρούσεις 

γ 50 130= − ), ενώ ταυτόχρονα δείχνει ότι η πιθανότητα περιστροφικής διέγερσης 

του N2 είναι μηδενική όταν η γωνία προσανατολισμού του ενδοπυρηνικού άξονα του 

μορίου ως προς την αρχική διεύθυνση του ιόντος είναι 0 ή 180γ = . Παρόλα αυτά 

η συνολική συνάρτηση ανελαστικότητας ( )B x  (έντονη μαύρη γραμμή) παρουσιάζει 

μέγιστο στο 1x = ±  και ένα ελάχιστο στο 0 (κάθετες κρούσεις γ 90 )x = =  οι 

τιμές των οποίων καθορίζονται εξ’ ολοκλήρου από την εξάρτηση της πιθανότητας 

δονητικής διέγερσης του μορίου ( )vibB x  από τη γωνία επαφής γ  (πράσινη 

διακεκομμένη γραμμή). Η γραφική παράσταση (ΙΙ) του Σχήματος 4.21 δείχνει την 

μεταβολή της παραμέτρου 1/dB dx −  η οποία ουσιαστικά καθορίζει την ένταση που 

αναμένεται να παρατηρηθεί πειραματικά στο φάσμα της γωνιακής κατανομής του 

ποσοστού μεταφοράς ενέργειας. Όπως φαίνεται για μία ενδεικτική γωνία σκέδασης 

85ϑ = (ΙΙΙ) το προφίλ της ενεργειακής κατανομής της σκέδασης που προβλέπεται 

θεωρητικά για την συγκεκριμένη δυναμική επιφάνεια συμφωνεί με το αντίστοιχο 

πειραματικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το μοντέλο hard-potential το μεγάλο ποσοστό 

ενέργειας ( 0.65, 16amu)effB m= =  που παρατηρήθηκε να μεταφέρεται κατά την 

κρούση Ta+-N2 στο παρόν πείραμα οφείλεται ως επί το πλείστον στην δύναμη που 

εξασκείται ( /F V R= −∂ ∂ ) στην ταλάντωση του μορίου κατά τις κάθετες κρούσεις 

( 90 )γ =  του ιόντος με το μόριο.  
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Σχήμα 4.21 : Οι συναρτήσεις ανελαστικότητας(Ι) που βρέθηκαν να αναπαράγουν τα 
πειραματικά αποτελέσματα της κρούσης Ta+-N2 για ενέργεια κρούσης Ecm=381eV. Στην 
δεύτερη γραφική αναπαριστάται η αντίστοιχη παράμετρος 1/dB d −x  η οποία και 
υποδεικνύει το προφίλ της ενεργειακής κατανομής της σκέδασης που αναμένεται από τις 
πειραματικές μετρήσεις. Στο κάτω μέρος της εικόνας γίνεται η σύγκριση με τα 
πειραματικά αποτελέσματα σε μία ενδεικτική γωνία 85ϑ = .  
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Σχήμα 4.22 : Η δυναμική επιφάνεια  που ερμηνεύει την μεταφορά ενέργειας που 
παρατηρήθηκε κατά την κρούση ιόντων Ta+ με μόρια Ν2 σε ενέργεια κρούσης 
Ecm=381eV. Τα σημεία με κόκκινο χρώμα υποδεικνύουν την θέση ισορροπίας των 
πυρήνων του αζώτου όταν αυτοί βρίσκονται σε απόσταση Req=1.098Å. Οι αντίστοιχοι 
κύκλοι ακτίνας R=0.66Å που διαγράφονται, οριοθετούν τις διαστάσεις του κάθε ατόμου 
όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με το δυναμικό Universal κατά την 
αλληλεπίδραση του εκάστοτε ατόμου με το ιόν Ta+ για ενέργεια κρούσης Ecm=381eV.
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4.3 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΗΣ Ta+-CO 

Ένα επιπλέον σύστημα κρούσης ιόντος-μορίου που μελετήθηκε για την 

περαιτέρω διερεύνηση του μηχανισμού μεταφοράς ενέργειας στους εσωτερικούς 

βαθμούς ελευθερίας του μορίου για ενέργειες κρούσης της τάξης μερικών 

εκατοντάδων eV είναι το Ta+-CO ( 378eV)cmE ≈ . 

Το διατομικό μόριο CO έχει τον ίδιο ακριβώς αριθμό ηλεκτρονίων με το μόριο 

του N2 (isoelectronic close shell), είναι τις ίδιας μάζας ( 2 28amum = ) και οι 

περιστροφικές και δονητικές φασματοσκοπικές σταθερές που τo χαρακτηρίζουν δεν 

διαφέρουν και πολύ από αυτές του N2 (Πίνακας VII). Αν και θα περίμενε λοιπόν 

κανείς να μην παρατηρηθούν ιδιαίτερες διαφορές με το σύστημα Ta+-N2 

( 381eV)cmE ≈  που μελετήθηκε παραπάνω, η γωνιακή και ιδιαίτερα η ενεργειακή 

κατανομή της σκέδασης που καταγράφτηκε για το Ta+-CO δεν επιβεβαιώνει μία 

τέτοια εκδοχή. Η βασική διαφορά μεταξύ των μορίων αυτών στην οποία έγκειται και 

η διαφοροποίηση των πειραματικών αποτελεσμάτων της σκέδασης ιόντων Ta+ από τα 

μόρια N2 και CO, είναι ότι ενώ το N2 είναι ομοπυρηνικό, το CO είναι ετεροπυρηνικό 

μόριο. Το γεγονός αυτό μεταφράζεται σε διαφορετική μορφή της ανισοτροπίας της 

ισοδυναμικής επιφάνειας του μορίου από την πλευρά του οξυγόνου και την πλευρά 

του άνθρακα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση δύο διαφορετικών κορυφών 

στο φάσμα ενεργειακής κατανομής της σκέδασης οι οποίες συνδέονται με την 

περιστροφική διέγερση του μορίου. Λαμβάνοντας υπόψη και την μεταφορά ενέργειας 

που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στους δονητικούς βαθμούς ελευθερίας του 

μορίου (δες §4.2.6), σε συνδυασμό με την διακριτική ικανότητα του πειράματος 

αναμένεται η γωνιακή κατανομή σκέδασης που θα καταγραφεί για κάθε διαφορετική 

ενεργειακή περιοχή στο σύστημα κρούσης Ta+-CO να είναι αρκετά μεγαλύτερου 

εύρους από την αντίστοιχη του συστήματος Ta+-N2. 

Η ολική γωνιακή κατανομή της σκέδασης ιόντων Ta+ από μόρια CO όπως 

αυτή καταγράφτηκε στον ανιχνευτή θέσης σε απόσταση 121mmDs =  από το σημείο 

κρούσης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 4.23 : Γωνιακή κατανομή σκέδασης για το σύστημα Ta+-CO με ενέργεια κρούσης 
Ecm=378eV. Οι κόκκινες διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν την θέση της ιακωβιανής 
για ελαστική κρούση η οποία είναι όμοια με την αντίστοιχη του συστήματος Ta+-N2. 
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Σχήμα 4.24 : Σύγκριση της 
ολικής γωνιακής σκέδασης 
που καταγράφτηκε στις ίδιες 
πειραματικές συνθήκες για το 
σύστημα κρούσης Ta+-N2 και 
Ta+-CO.
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Η μικρή διαφοροποίηση που παρατηρείται από το σύστημα Ta+-N2 και η οποία 

παρουσιάζεται πιο ευδιάκριτα στο Σχήμα 4.24 αναπαριστώντας το αποτέλεσμα της 

διαφοράς της γωνιακής κατανομής σκέδασης Ion(Θ) με την αντίστοιχη γωνιακή 

κατανομή των ιόντων απουσίας σκέδασης Ioff(Θ), θα γίνει πιο εμφανής στην 

παρουσίαση και μελέτη των αποτελεσμάτων της ενεργειακής κατανομής σκέδασης. 

Ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία με αυτή του πειράματος κρούσης 

Ta+-N2 η γωνιακή κατανομή σκέδασης του Ta+-CO για τις αντίστοιχες ενεργειακές 

περιοχές (1840 [eV] 2780)gridV≤ ≤ που αναπαριστάται στο Σχήμα 4.25 υποδεικνύει 

ότι ο κύριος μηχανισμός της κρούσης ιόντος-μορίου είναι η μεταφορά ενέργειας 

στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου. Μηχανισμοί μεταφοράς φορτίου 

δεν παρατηρήθηκαν ούτε σε αυτό το σύστημα.  
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Σχήμα 4.25 : Ενεργειακή «τομογραφία» της σφαίρας σκέδασης του Ta+-CO.  
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Με απώτερο στόχο τον προσδιορισμό των ακρότατων της συνάρτησης 

ανελαστικότητας ( )B x  η οποία χαρακτηρίζει την δυναμική επιφάνεια της 

αλληλεπίδρασης των σωματιδίων κρούσης, πραγματοποιήθηκε η προσομοίωση 

MCarlo των πειραματικών αποτελεσμάτων. Θεωρώντας το μοντέλο του παρατηρητή 

βρέθηκε ότι η ενεργειακή κατανομή της σφαίρας σκέδασης που διαμορφώνεται κατά 

την κρούση Ta+-CO μπορεί να αναπαραχθεί προσαρμόζοντας (§4.2.3) στα 

πειραματικά δεδομένα την κατανομή σκέδασης που προκύπτει από την ελαστική 

κρούση των ιόντων Ta+ με σωματίδια τεσσάρων διαφορετικών ενεργών μαζών 

[amu] 17.4,16.1, 12.2effm =  και 13.8 ( 16, 12)O Cm m= = . Στο σημείο αυτό αξίζει 

να υπενθυμίσουμε ότι η μεταφορά ενέργειας που παρατηρήθηκε στους εσωτερικούς 

βαθμούς ελευθερίας του αζώτου κατά την κρούση του με ιόντα Ta+ προσεγγίστηκε 

θεωρώντας την κρούση των ιόντων μάζας 1 181amum =  με σωματίδια ενεργής 

μάζας 16amueffm =  και ενός μικρού ποσοστού σκέδασης με ενεργή μάζα 

14amueffm = . 
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Σχήμα 4.26 : Παρουσίαση για μία ενδεικτική περιοχή ενέργειας στο σύστημα 
εργαστηρίου των αντίστοιχων κατανομών σκέδασης για τις διαφορετικές ενεργές μάζες 
του μορίου που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση των πειραματικών καμπύλων 
με την μέθοδο MCarlo. 
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Οι πειραματικές συνθήκες που καθορίζουν την διακριτική ικανότητα, όπως η 

κατανομή ταχυτήτων της πρωταρχικής δέσμης (Σχήμα 4.27) και η αρχική γωνιακή 

κατανομή αυτής (Σχήμα 4.28) δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διαφορά από τις 

αντίστοιχες του πειράματος Ta+-N2. Επομένως η πολυπλοκότητα που εμφανίζουν τα 

πειραματικά αποτελέσματα της διπλής διαφορικής ενεργού διατομής του Ta+-CO 

αποδίδεται αποκλειστικά στην ανισοτροπία της ισοδυναμικής επιφάνειας που 

χαρακτηρίζει αυτό το σύστημα κρούσης. Η σύγκριση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων στο σύστημα εργαστηρίου με τα αντίστοιχα υπολογισμένα, όπως 

αυτά προέκυψαν από το πρόγραμμα MCarlo με παραμέτρους εισαγωγής αυτές που 

αναγράφονται στον Πίνακα VI, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήμα 4.29 και Σχήμα 

4.30. 

 
Πίνακας VI : Παράμετροι εισαγωγής του MCarlo για το σύστημα κρούσης Ta+-CO. 

ΚΕΝΤΡΟ ( IX0, IY0) (540,353) 

Διαστάσεις φωσφόρου [pixels] NDIAPIX 690 
Διαστάσεις φωσφόρου [mm] 

PSD  42.0 

Απόσταση ανιχνευτή θέσης Ds  [mm] 121.0 

Απόσταση nozzle1  1s [mm] 1183.0 

Απόσταση nozzle2  2s [mm] 22.0 

Κατανομές δευτερεύουσας δέσμης 

2 2( ), ( )f V h a  Σχήμα 2.7 

Κατανομές πρωταρχικής δέσμης 

1 1( ), ( )f V h a  Σχήμα 4.27 , Σχήμα 4.28 
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Σχήμα 4.27 : Η κανονικοποιημένη κατανομή ταχυτήτων των ιόντων Ta+ όπως αυτή 
προκύπτει από την καταγεγραμμένη ενεργειακή κατανομή των ιόντων της πρωταρχικής 
δέσμης μεταβάλλοντας την τάση του επιβραδυντικού πλέγματος.  
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Σχήμα 4.28 : Η κανονικοποιημένη γωνιακή κατανομή της πρωταρχικής δέσμης ιόντων 
Ta+ του συστήματος κρούσης Ta+-CO η οποία και χρησιμοποιήθηκε στην προσομοίωση 
MCarlo. 
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Σχήμα 4.29 : Προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων του Ta+-CO για τις 
περιοχές ενέργειας [2680 , 2330] eV . 
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Σχήμα 4.30 : Προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων για τις περιοχές 
ενέργειας από [2330 , 1940] eV που αντιστοιχούν σε μεγάλες γωνίες σκέδασης ως προς το 
c.m. του Ta+-CO. 
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Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ποσοστού ενέργειας που μεταφέρεται 

κατά την κρούση Ta+-CO, τα πειραματικά αποτελέσματα της ενεργειακής 

«τομογραφίας» της σκέδασης μετατρέπονται στο σύστημα κέντρου μάζας με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο που έγινε και στο σύστημα Ta+-N2. Μία πρώτη επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων της προσομοίωσης MCarlo αποκομίζεται από τον χάρτη 

ισοδυναμικών επιφανειών (Σχήμα 4.31), όπου παρατηρείται η σχεδόν απόλυτη 

απουσία της ελαστικής σκέδασης (μαύρος κύκλος) ενώ τα nominal διαγράμματα 

Newton που αντιστοιχούν σε ενεργή μάζα μορίου [amu] 17.4,16.1effm =  (κόκκινοι 

κύκλοι) και [amu] 13.8,12.2effm =  (πράσινοι κύκλοι) φαίνεται να διαγράφουν 

ικανοποιητικά την περιοχή όπου παρατηρείται η κύρια ένταση της σκέδασης. 

Σύμφωνα με τις γραφικές παραστάσεις του Σχήματος 4.32 και 4.33 στις μικρές 

γωνίες σκέδασης 25ϑ ≈  οι τέσσερις διαφορετικές διαδικασίες σκέδασης που 

οφείλονται σε μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του 

μορίου αποδίδονται με μία μόνο κορυφή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταφοράς 

ενέργειας / 0.24E EΔ ≈ . Καθώς όμως πηγαίνουμε προς μεγαλύτερες γωνίες 

σκέδασης το εύρος της κορυφής αυξάνεται δραματικά (ιδιαίτερα στις γωνίες 

σκέδασης 65ϑ =  και 75ϑ = ). Δυστυχώς η διακριτική ικανότητα του πειράματος 

δεν είναι αρκετά ικανοποιητική ώστε να προσδιοριστούν άμεσα οι τιμές της 

παραμέτρου ανελαστικότητας B (ή της effm ) όπως είχε γίνει στο σύστημα Ta+-N2 

(Σχήμα 4.17). Από την σύγκριση όμως των πειραματικών αποτελεσμάτων με τα 

αντίστοιχα υπολογισμένα της προσομοίωσης MCarlo στο σύστημα c.m. (Σχήμα 4.35) 

φαίνεται ότι οι τιμές της παραμέτρου ανελαστικότητας B = 0.53, 0.64, 0.89 και ∼1, 

που αντιστοιχούν σε ενεργή μάζα meff [amu] = 17.4, 16.1, 13.8, 12.2 αναπαράγουν 

αρκετά ικανοποιητικά την μεταφορά ενέργειας που παρατηρήθηκε κατά την κρούση 

Ta+-CO ( 378eVcmE = ). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, παρόμοια με το 

σύστημα Ta+-N2, η επιπλέον κορυφή που παρατηρείται με μεγάλο ποσοστό ενέργειας 

/ 0.98E EΔ ∼  πιθανολογείται ότι οφείλεται κυρίως σε κάποιο μηχανισμό 

ηλεκτρονιακής μετάβασης καθώς δεν παρουσιάζει γωνιακή εξάρτηση. Στην ίδια 

όμως περιοχή αποδίδεται και σκέδαση από τον μηχανισμό ελαστικής κρούσης με 

ενεργή μάζα 12.2amueffm =  η θεώρηση της οποίας είναι αναγκαία για την 

προσομοίωση της σκέδασης που αποδίδεται στον μηχανισμό δονητικό-περιστροφικής 

διέγερσης του μορίου (περιοχές με μικρότερο ποσοστό μεταφοράς ενέργειας) (Σχήμα 
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4.34). Για την περαιτέρω λεπτομερή μελέτη των μηχανισμών αυτών κρίνεται 

απαραίτητη όχι μόνο η βελτίωση της διακριτικής ικανότητας του πειράματος αλλά 

και η επέκταση του ώστε να είναι δυνατή η μεταβολή της ενέργειας κρούσης χωρίς 

να μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά της πρωταρχικής δέσμης.  

Συμπερασματικά λοιπόν τα πειραματικά αποτελέσματα της σκέδασης για το 

σύστημα Ta+-CO αν και δεν δίνουν απόλυτα συμπεράσματα για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό της μεταφοράς ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του 

μορίου υποδεικνύουν ότι η ανισοτροπία της ισοδυναμικής επιφάνειας που 

χαρακτηρίζει την αλληλεπίδραση των σωματιδίων κρούσης είναι μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη του Ta+-N2 όπως και αναμενόταν. 

 

Πίνακας VII : Μοριακές ιδιότητας του CO. 

Μήκος δεσμού  Req  (C-O)  [10-8cm] 1.128 

Ενέργεια Διάσπασης De [eV] 11.2 

Σταθερά Δόνησης ωe [cm-1] 2170.21 

Σταθερά Περιστροφής Be [cm-1] 1.931 

Χρόνος διάρκειας κρούσης 1.5 fsCτ  

Κλασσική περίοδος Περιστροφής 17.2psrotτ =  

Συχνότητα Δόνησης 10.41 fsvibω −=  
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Σχήμα 4.31 : Χάρτης ισοενεργειακών καμπυλών για το σύστημα κρούσης Ta+-CO. 
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Σχήμα 4.32 : Φάσμα του λόγου των ταχυτήτων u ∗  των σωματιδίων της πρωταρχικής 
δέσμης για κάθε διαφορετική γωνία σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΗΣ Ta+-CO 

 159 

0.0

0.5

1.0

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

ΔΕ/Ε

In
te

ns
ity

 [a
.u

.]

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

  

 

J ± 5°

 

125°

115°

105°

95°

85°

75°

65°

55°

45°

35°

25°

 

135°

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Ta+-CO
E

cm
=378 eV

Σχήμα 4.33 : Φάσμα του ποσοστού μεταφοράς ενέργειας του συστήματος κρούσης Ta+-
CO για κάθε διαφορετική γωνία σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας. 
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Σχήμα 4.34 : Οι κατανομές σκέδασης των διαφορετικών ενεργών μαζών που 
θεωρήθηκαν βάσει του μοντέλου του παρατηρητή για την προσομοίωση των 
πειραματικών καμπύλων με την μέθοδο MCarlo όπως αυτές φαίνονται για δύο 
διαφορετικές περιοχές γωνιών σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας.  
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Σχήμα 4.35 : Σύγκριση των πειραματικών και υπολογισμένων αποτελεσμάτων της 
προσομοίωσης MCarlo στο σύστημα κέντρου μάζας. Για τις υπολογισμένες καμπύλες η 
ένταση που αποδίδεται στην περιοχή μεγάλου ποσοστού μεταφορά ενέργειας προέρχεται 
από την κατανομή ελαστικής κρούσης με ενεργή μάζα meff=12.2amu. 
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Μία εκτίμηση της ισοδυναμικής επιφάνειας της κρούσης Ta+-CO 

( 378eVcmE = ) επιτυγχάνεται βάσει του μοντέλου hard-potential θεωρώντας 

δυναμικό αλληλεπίδρασης ( , , ) ( , , ) ( , , ) ( )Ta C Ta OV r x R V r x R V r x R U R+ +− −= + +  

κατάλληλο ώστε η αντίστοιχη συνάρτηση ανελαστικότητας ( )B x  που προκύπτει να 

παρουσιάζει ακρότατα κοντά στις τιμές που βρέθηκαν από το μοντέλο του 

παρατηρητή. Παρόμοια με το σύστημα Ta+-N2, το ενδομοριακό δυναμικό 

αλληλεπίδρασης του μορίου ( )U R  εκφράζεται με την μορφή ενός δυναμικού Morse 

με ενέργεια διάσπασης 0 11.2 eVU = , απόσταση ισορροπίας eq 1.128ÅR =  και 

-1
0 0.43Åβ =  ενώ η διαμοριακή αλληλεπίδραση περιγράφεται από απωστικά 

δυναμικά της μορφής Born-Mayer κατάλληλα προσαρμοσμένα στα αντίστοιχα 

εμπειρικά δυναμικά Universal (Σχήμα 4.36). Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα του 

προηγούμενου συστήματος κρούσης (Ta+-N2) που μελετήθηκε στην ίδια περιοχή 

ενεργειών κρούσης και λαμβάνοντας υπόψη τα δυναμικά που χρησιμοποιήθηκαν για 

την προσομοίωση αντίστοιχων πειραμάτων σκέδασης σε χαμηλότερες ενέργειες [68] 

οι παράμετροι που χαρακτηρίζουν τα διαμοριακά δυναμικά βρέθηκαν ότι είναι: 

 -

-

( ) 6620 exp[ / 0.235]
( ) 22360 exp[ / 0.176]

Ta C

Ta O

V
V

ρ ρ
ρ ρ

+

+

= ⋅ −

= ⋅ −
 (4.34) 

Η αντίστοιχη συνάρτηση ανελαστικότητας ( )B x  που προκύπτει φαίνεται στο Σχήμα 

4.37,(Ι). Γνωρίζοντας ότι η διπλή ενεργός διατομή της σκέδασης εξαρτάται 

αποκλειστικά σχεδόν από την θέση και την σχετική ένταση των ακρότατων της 

συνάρτησης ( )B x  οι κορυφές που προβλέπονται να παρατηρηθούν στο φάσμα της 

μεταφοράς ενέργειας θεωρώντας το παραπάνω δυναμικό φαίνεται να συμφωνούν με 

τις αντίστοιχες που υπολογίστηκαν κατά την προσομοίωση των πειραματικών 

αποτελεσμάτων (B = 0.53, 0.64, 0.89 και ∼1). Στο Σχήμα 4.38 αναπαριστάται η 

δυναμική επιφάνεια που προκύπτει βάσει του δυναμικού που περιγράφτηκε 

παραπάνω (κόκκινος φλοιός), η ανισοτροπία της οποίας συμβαδίζει απόλυτα με τα 

ακρότατα που παρουσιάζει η αντίστοιχη συνάρτησης ανελαστικότητας (Σχήμα 4.39). 

Η φλοιός αυτός σε συνδυασμό με την επιπλέον ισοδυναμική επιφάνεια που 

καταδεικνύεται με μπλε χρώμα υποδεικνύουν ουσιαστικά τα όρια μέσα στα οποία 

προσεγγίζεται η πραγματική δυναμική αλληλεπίδρασης της κρούσης για το σύστημα 

Ta+-CO. Επομένως δυναμικές επιφάνειες με μεγαλύτερες ή μικρότερες τιμές από 
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αυτές που οριοθετήθηκαν από τους δύο αυτούς φλοιούς είναι λανθασμένες καθώς τα 

αποτελέσματα που θα δώσουν, θα αποκλίνουν εμφανώς από τα πειραματικά. 
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Σχήμα 4.36 : Οι κόκκινες καμπύλες αναπαριστούν τα διαμοριακά δυναμικά που 
περιγράφουν την δυναμική αλληλεπίδρασης για το εκάστοτε σύστημα κρούσης όπως 
αυτά προέκυψαν βασιζόμενοι στα αντίστοιχα εμπειρικά δυναμικά Universal (μαύρη 
καμπύλη). Το δεύτερο σετ διαμοριακών δυναμικών (μπλε καμπύλες) που 
χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση των αποτελεσμάτων της κρούσης Ta+-CO βάσει 
του μοντέλου hard-potential έχει σαν σκοπό να δοθούν κάποια όρια στο δυναμικό 
αλληλεπίδρασης.  
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Σχήμα 4.37 : Οι συναρτήσεις ανελαστικότητας για το σύστημα κρούσης Ta+-CO σε 
ενέργεια κρούσης Ecm=378 eV που προκύπτουν θεωρώντας διαμοριακά δυναμικά 
αλληλεπίδρασης της μορφής VMC(ρ)=6620·exp[-ρ/0.235] και VMΒ(ρ)=22360·exp[-ρ/0.176]. 
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Σχήμα 4.38 : Η δυναμική επιφάνεια  που ερμηνεύει την μεταφορά ενέργειας που 
παρατηρήθηκε κατά την κρούση ιόντων Ta+ με μόρια CO σε ενέργεια κρούσης 
Ecm=378eV. Οι καμπύλες με μπλε και κόκκινο χρώμα αναπαριστούν ουσιαστικά τα όρια 
μέσα στα οποία κυμαίνεται η δυναμική καμπύλη όπως αυτά προσδιορίζονται από το 
πείραμα.  
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Σχήμα 4.39 : Η συνάρτηση ανελαστικότητας και η παράγωγός αυτής ως προς την γωνία 
πρόσπτωσης γ για οι αντίστοιχες δυναμικές επιφάνειες του Σχήματος 4.38. 
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4.4 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΟΥΣΗΣ Ta+-C2H2 

Η βασική παρατήρηση που καταγράφτηκε στα μέχρι τώρα συστήματα κρούσης 

ιόντος-μορίου, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή ενεργειών της τάξης 
24 10 eV⋅∼ , είναι ότι η κρούση είναι πλήρως ανελαστική με κύριο μηχανισμό 

μεταφοράς ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου. Ιδιαίτερο 

μάλιστα ενδιαφέρον παρουσίασε η σχεδόν πλήρης απουσία ελαστικής σκέδασης, 

τόσο στο σύστημα Ta+-N2 όσο και στο Ta+-CO, γεγονός που υποδεικνύει την μεγάλη 

καμπυλότητα που βρέθηκε να έχει η ισοδυναμική επιφάνεια του εκάστοτε 

συστήματος στην περιοχή όπου η γωνία προσανατολισμού του ιόντος ως προς τον 

ενδοπυρηνικό άξονα του μορίου είναι 90γ = . Στην καμπυλότητα αυτή αποδίδεται 

η μεγάλη πιθανότητα μεταφοράς ενέργειας στους δονητικούς βαθμούς ελευθερίας 

του μορίου η οποία και αναμενόταν βάσει του κριτήριου αδιαβατικότητας.  

Ένα επιπλέον σύστημα κρούσης που μελετήθηκε, και φαίνεται να επιβεβαιώνει 

για ακόμη μία φορά ότι η μεταφορά ενέργειας που παρατηρείται κατά την κρούση 

ιόντος-μορίου σε σχετικά υψηλές ενέργειες οφείλεται στην δονητικό-περιστροφική 

διέγερση του μορίου, είναι το Ta+-C2H2. Πριν παρουσιάσουμε τα πειραματικά 

αποτελέσματα αυτού του συστήματος αξίζει να σημειωθεί ότι σε προηγούμενα 

πειράματα [71,72,73] κρούσης ατόμων με μόρια ακετυλενίου, που είχαν 

πραγματοποιηθεί σε χαμηλότερες ενέργειες κρούσης 1eVcmE ƒ  όπου δεν 

προβλέπεται δονητική διέγερση του μορίου (κριτήριο Massey), το ποσοστό 

μεταφοράς ενέργειας που παρατηρήθηκε ήταν πολύ μικρό. Η εξήγηση που δόθηκε 

ήταν ότι η ύπαρξη του υδρογόνου μεταβάλλει την μορφή του φλοιού πλευρικά με 

αποτέλεσμα η πιθανότητα περιστροφικής διέγερσης του ακετυλενίου να μειώνεται 

δραματικά.  

Από την παρατήρηση και μόνο της ολικής γωνιακής κατανομής της σκέδασης 

των ιόντων Ta+ από τα μόρια C2H2 για ενέργεια κρούσης 356eVcmE = , η οποία 

καταγράφτηκε στο παρόν πείραμα, φαίνεται ότι η κρούση όχι μόνο δεν είναι 

ελαστική (αναμενόμενη 8.38CΘ = ) αλλά ομοίως με τα προηγούμενα συστήματα η 

αισθητή μετατόπιση της κορυφής της ιακωβιανής που παρατηρείται ( 4.35CΘ = ) 

υποδεικνύει ότι το ποσοστό μεταφοράς ενέργειας είναι εξίσου μεγάλο. Η 

παρατήρηση αυτή πιστοποιείται και από τα πειραματικά αποτελέσματα των 
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μετρήσεων της διπλής διαφορικής ενεργού διατομής της σκέδασης που φαίνονται στο 

Σχήμα 4.41.  

Και σε αυτό το σύστημα κρούσης η μεταφορά ενέργειας που παρατηρείται 

οφείλεται κυρίως στην δονητικό-περιστροφική διέγερση του ακετυλενίου ενώ 

φαινόμενα μεταφοράς φορτίου ( 1245eV)labE =  δεν παρατηρήθηκαν. Σύμφωνα 

λοιπόν με το μοντέλο impulsive η προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων 

της ενεργειακής τομογραφίας της σφαίρας σκέδασης της κρούσης ιόντων Ta+ με 

μόρια C2H2 επιτεύχθηκε θεωρώντας ότι η σκέδαση που καταγράφεται σε κάθε 

διαφορετική ενεργειακή περιοχή στο σύστημα εργαστηρίου προέρχεται κατά 51% 

από την ελαστική σκέδαση των ιόντων με σωματίδια ενεργής μάζας 13amueffm =  

και κατά 49% από 14.5amueffm = (Σχήμα 4.42).  
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Σχήμα 4.40 : Γωνιακή κατανομή της σκέδασης για το σύστημα Ta+-C2H2 όπως αυτή 
καταγράφτηκε από τον ανιχνευτή θέσης για ενέργεια κρούσης Ecm=356eV. 
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Σχήμα 4.41 : Ενεργειακή «τομογραφία» της σφαίρας σκέδασης του Ta+-C2H2. Οι 
κίτρινες καμπύλες υποδεικνύουν την θέση όπου θα εμφανιζόταν η ένταση της σκέδασης 
εάν η κρούση ήταν ελαστική. 
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Σχήμα 4.42 : Οι γωνιακές κατανομές της ελαστικής κρούσης σωματιδίων ενεργής μάζας 
meff=13amu (κόκκινη καμπύλη) και 14.5amu (πράσινη καμπύλη) με ιόντα 
Ta+(m1=181amu) για μία ενδεικτική περιοχή ενέργειας. Η συνολική ενεργειακή 
κατανομή αυτών (μπλε καμπύλη) φαίνεται να αναπαράγει αρκετά ικανοποιητικά την 
αντίστοιχη πειραματική καμπύλη (μαύρη καμπύλη) της σκέδασης Ta+-C2H2.  

 

 

Από την σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων στο σύστημα 

εργαστηρίου με τα αντίστοιχα υπολογισμένα με την μέθοδο MCarlo (Σχήμα 4.45, 

Σχήμα 4.46), θεωρώντας κατάλληλες παραμέτρους εισαγωγής (Πίνακας VIII), 

φαίνεται ότι η μεταφορά ενέργειας που πραγματοποιείται κατά την κρούση Ta+-C2H2 

(Ecm=356eV) οφείλεται κυρίως σε ανισοτροπία της ισοδυναμικής επιφάνειας του 

μορίου με παραμέτρους ανελαστικότητας Β=0.87(meff=13) και Β=0.69(meff=14.5). 

Η ένταση που καταγράφεται στις πειραματικές καμπύλες σε μικρές σχετικά γωνίες 

σκέδασης Θ  και την οποία δεν φαίνεται να ερμηνεύει το μοντέλο του παρατηρητή 

αποδίδεται ομοίως με το σύστημα Ta+-N2 σε κάποιον μηχανισμό ηλεκτρονιακής 

μετάβασης.  
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Σχήμα 4.43 : Η κατανομή ταχυτήτων των ιόντων της πρωταρχικής δέσμης που 
χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των πειραμάτων κρούσης Ta+-C2H2. 
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Σχήμα 4.44 : Η κανονικοποιημένη γωνιακή κατανομή της πρωταρχικής δέσμης ιόντων 
Ta+ του συστήματος κρούσης Ta+-C2H2 η οποία και χρησιμοποιήθηκε στην 
προσομοίωση MCarlo. 
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Πίνακας VIII : Παράμετροι εισαγωγής του MCarlo για το σύστημα κρούσης Ta+-C2H2. 

ΚΕΝΤΡΟ ( IX0, IY0) (501,353) 

Διαστάσεις φωσφόρου [pixels] NDIAPIX 665 
Διαστάσεις φωσφόρου [mm] 

PSD  42.0 

Απόσταση ανιχνευτή θέσης Ds  [mm] 121.0 

Απόσταση nozzle1  1s [mm] 1183.0 

Απόσταση nozzle2  2s [mm] 22.0 

Κατανομές δευτερεύουσας δέσμης 

2 2( ), ( )f V h a  Σχήμα 2.7 

Κατανομές πρωταρχικής δέσμης 

1 1( ), ( )f V h a  Σχήμα 4.43 , Σχήμα 4.44 
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Σχήμα 4.45 : Προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων του Ta+-C2H2 για τις 
περιοχές ενέργειας από [2730 , 2430] eV.  
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Σχήμα 4.46 : Προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων του Ta+-C2H2 για τις 
περιοχές ενέργειας από [2430 , 2030] eV. 
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Ομοίως με τα προηγούμενα συστήματα κρούσης, στον χάρτη ισοδυναμικών 

επιφανειών που φαίνεται στο Σχήμα 4.47 παρατηρείται ότι το ποσοστό ενέργειας που 

μεταφέρεται κατά την κρούση των σωματιδίων μάζας 1 181amum =  και αρχικής 

ταχύτητας 54982.92 m/sPV =  (Ta+) με σωματίδια μάζας 2 26amum =  τα οποία 

κινούνται με θερμικές ταχύτητες 819.45 /SV m s=  (C2H2) εξαρτάται από την γωνία 

σκέδασης ϑ  επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του μηχανισμού της στιγμιαίας δονητικό-

περιστροφικής διέγερσης του ακετυλενίου. Από την γραφική παράσταση του 

Σχήματος 4.48 και 4.49 καταδεικνύεται ότι ο μηχανισμός αυτός είναι παρεμφερής με 

τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε στο σύστημα κρούσης Ta+-N2 (δες Σχήμα 4.16) 

υποδεικνύοντας ότι η πλευρική ανισοτροπία της ισοδυναμικής επιφάνειας του 

συστήματος κρούσης Ta+-C2H2 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες ιδιομορφίες όπως αυτή 

της αλληλεπίδρασης του Ta+ με το ετεροπυρηνικό μόριο του CO. Καταγράφοντας το 

μέγιστο της κορυφής (π.χ. / 0.23E EΔ =  για 25ϑ = ) που αναπαριστά το εκάστοτε 

ποσοστό μεταφοράς ενέργειας σε κάθε γωνία σκέδασης και συγκρίνοντάς το με την 

αντίστοιχη γωνιακή εξάρτηση που αναμένεται για διαφορετικές τιμές της ενεργής 

μάζας ή της παραμέτρου ανελαστικότητας B (Σχήμα 4.50) προκύπτει ότι η μεταφορά 

ενέργειας που πραγματοποιείται κατά την κρούση Ta+-C2H2 για ενέργεια 

356eVcmE =  αντιστοιχεί σε παράμετρο ανελαστικότητας η οποία κυμαίνεται 

μεταξύ 0.64  0.87Bƒ ƒ . Μεταξύ των ορίων αυτών βρέθηκαν και οι τιμές των 

ενεργών μαζών που θεωρήθηκαν στο μοντέλο του παρατηρητή βάσει του οποίου 

έγινε η προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων στο σύστημα εργαστηρίου 

με την μέθοδο MCarlo. Η αναπαράσταση των υπολογισμένων αποτελεσμάτων στο 

σύστημα κέντρου μάζας με τα αντίστοιχα πειραματικά φαίνονται στο Σχήμα 4.51. 
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Σχήμα 4.47 : Χάρτης ισοενεργειακών καμπυλών για το σύστημα κρούσης Ta+-C2H2. 
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Σχήμα 4.48 : Φάσμα του λόγου των ταχυτήτων u ∗  των σωματιδίων της πρωταρχικής 
δέσμης όπως αυτό διαμορφώνεται κατά την κρούση τους με μόρια C2H2 για κάθε 
διαφορετική γωνία σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας. 
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Σχήμα 4.49 : Φάσμα του ποσοστού μεταφοράς ενέργειας του συστήματος κρούσης Ta+-
C2H2 για κάθε διαφορετική γωνία σκέδασης στο σύστημα κέντρου μάζας. 
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Σχήμα 4.50 : Οι μαύρες καμπύλες αναπαριστούν την γωνιακή εξάρτηση της μεταφοράς 
ενέργειας όπως αυτή υπολογίζεται από την κινηματική της κρούσης Τa+-C2H2 για 
διαφορετικές τιμές ενεργών μαζών meff (4.1)—ή της παραμέτρου ανελαστικότητας B 
(4.23). Από την σύγκριση των θεωρητικών καμπυλών με τα πειραματικά σημεία 
προσδιορίζεται ποσοτικά και ποιοτικά η δυναμική της κρούσης. 
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Σχήμα 4.51 : Οι υπολογισμένες καμπύλες (αριστερά-μπλε) οι οποίες φαίνεται να 
συμπίπτουν αρκετά ικανοποιητικά με τις αντίστοιχες πειραματικές (δεξιά-μαύρη) είναι 
το αποτέλεσμα της προσομοίωσης MCarlo που πραγματοποιήθηκε στο σύστημα 
εργαστηρίου θεωρώντας ως κύρια κατανομή σκέδασης αυτή που προκύπτει από την 
ελαστική κρούση ιόντων Ta+ με σωματίδια ενεργής μάζας meff=13amu (51%) και 
meff=14.5amu (49%). 
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Έχοντας λοιπόν προσδιορίσει τις τιμές των ακρότατων που αναμένεται να 

παρουσιάσει η συνάρτηση ανελαστικότητας που χαρακτηρίζει το δυναμικό 

αλληλεπίδρασης του παρόντος συστήματος θα γίνει μία προσπάθεια να καθοριστεί η 

αντίστοιχη δυναμική επιφάνεια του C2H2 όπως αυτή διαμορφώνεται για την σχετικά 

υψηλή αυτή ενέργεια κρούσης. Μία πλήρης περιγραφή της κρούσης ιόντος με το 

μόριο του ακετυλενίου C2H2 απαιτεί την επέκταση του μοντέλου hard-potential για 

τετρατομικά μόρια λαμβάνοντας υπόψη και τους επιπλέον τρόπους δόνησης του 

μορίου. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας και με δεδομένο την ομοιότητα των 

πειραματικών αποτελεσμάτων του παρόντος συστήματος κρούσης με τα αντίστοιχα 

του Ta+-N2 δεν πραγματοποιήθηκε η παραπάνω επέκταση του μοντέλου αλλά το 

ακετυλένιο προσεγγίστηκε σαν ένα ψευδο-διατομικό μόριο του οποίου τα άτομα CH 

(μάζας 13amum = ) βρίσκονται σε απόσταση ισορροπίας eq
( ) ( ) / 2

1.208 0.528
R C C R C H

R
− −

= + . 

Σύμφωνα με αυτήν την θεώρηση η ισοδυναμική επιφάνεια που δίνει μία ποιοτική 

εξήγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω 

φαίνεται στο Σχήμα 4.52. Η μεγάλη καμπυλότητα που παρουσιάζει στην περιοχή 

1( , 0, 1)sX r = ±  υποδεικνύει ουσιαστικά την μεγάλη πιθανότητα να πραγματοποιείται 

μεταφορά ενέργειας στην δόνηση του μορίου κατά την κάθετη κρούση του 

ακετυλενίου με το ιόν τανταλίου το οποίο βάσει του μοντέλου θεωρείται ότι είναι 

σημειακό. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από την γραφική αναπαράσταση 

της ολικής συνάρτησης ανελαστικότητας που φαίνεται στο Σχήμα 4.53 η οποία 

παρουσιάζει δύο ακρότατα στις τιμές 0.69B = και 0.86B =  για γωνίες επαφής 

90γ =  και 0 ,180γ =  αντίστοιχα.  
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Σχήμα 4.52 : Η δυναμική επιφάνεια που βρέθηκε να αναπαριστά την δυναμική της 
κρούσης Ta+-C2H2 θεωρώντας ότι η σημειακή μάζα του τανταλίου αλληλεπιδρά με ένα 
διατομικό μόριο τα άτομα μάζας m=13amu (HC≡CH) του οποίου βρίσκονται σε 
απόσταση ισορροπίας Req= 1.736. Οι τρεις διαφορετικοί φλοιοί που φαίνονται δείχνουν 
την μεταβολή της δυναμικής μεταξύ των ορίων όπου κυμαινόταν η ενέργεια κρούσης του 
πειράματος.  
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Σχήμα 4.53 : Οι συναρτήσεις ανελαστικότητας για το σύστημα κρούσης Ta+-C2H2 σε 
ενέργεια κρούσης Ecm=356eV που προκύπτουν θεωρώντας διαμοριακά δυναμικά 
αλληλεπίδρασης της μορφής VMB(ρ) = VMC(ρ)=18000·exp[-ρ/0.283]. 
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Ομοίως με το Ta+-N2 η πιθανότητα της περιστροφικής διέγερσης του μορίου 

φαίνεται να συμβάλλει στα πειραματικά αποτελέσματα της ενεργειακής κατανομής 

της σκέδασης μόνο ως προς την ένταση της κορυφής που αποδίδεται στην μεταφορά 

ενέργειας στους δονητικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου κατά την κάθετη κρούση 

του ιόντος με το μόριο ( 90γ = ). 

Για τον υπολογισμό της παραπάνω ισοδυναμικής επιφάνειας και της 

αντίστοιχης συνάρτησης ανελαστικότητας, τα διαμοριακά δυναμικά που θεωρήθηκαν 

και τα οποία περιγράφουν την αλληλεπίδραση του ιόντος με τα άτομα του ψευδο-

διατομικού μορίου είναι της εκθετικής μορφής ( ) 18000 exp[ ]
0.283Ta CHV ρρ+

±
±− = ⋅ −  

(Σχήμα 4.54). Η απόκλιση που παρατηρείται από το εμπειρικό δυναμικό Universal 

που υπολογίστηκε για την αλληλεπίδραση σωματιδίων με πυκνότητα ηλεκτρονίων 

1 73 (Ta )Z +=  και 2 7 (CH)Z =  αντίστοιχα μπορεί να ερμηνευτεί από την ύπαρξη 

του τριπλού δεσμού HC≡CH του ακετυλενίου. Αυτό σημαίνει ότι η αυξημένη 

«συγκέντρωση» των ηλεκτρονίων προς το κέντρο του C2H2 επιφέρει μία διόγκωση 

του μορίου με αποτέλεσμα το Ta+ να αισθάνεται μεγαλύτερη άπωση από τα άτομα 

CH από ότι προβλέπει το μοντέλο του δυναμικού Universal. 
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Σχήμα 4.54 : Σύγκριση του δυναμικού Born-Mayer (κόκκινη καμπύλη) που 
χρησιμοποιήθηκε στο μοντέλο hard-potential για την αναπαράσταση της 
αλληλεπίδρασης ιόντος-ατόμου Ta+-(CH) με το αντίστοιχο εμπειρικό δυναμικό universal 
(μαύρη καμπύλη). 

 

Πίνακας IX : Μοριακές ιδιότητες του C2H2. 

Μήκος δεσμού  
Req  (C-C)  [10-8cm] 
Req  (C-H) 

1.208 

1.058 

Ενέργεια Διάσπασης [74] 
De (HCC-H)      [eV] 

De (HC≡CH) 

5.79 

8.58 

Σταθερές Δόνησης 

 

 

1( )gν σ + = 3373 [cm-1]          2 ( )gν σ + = 1974 

3( )uν σ + = 3295                     4 (π )gν = 612 

5 (π )uν = 729 

Σταθερά Περιστροφής Be [cm-1] 1.176 

Χρόνος διάρκειας κρούσης 2.0 fsCτ =  

Κλασσική περίοδος Περιστροφής 28.1psrotτ =  

Συχνότητα Δόνησης  10.11 0.63 [fs ]vibω −≤ ≤  
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4.5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
ΣΚΕΔΑΣΗΣ 

Ο κύριος μηχανισμός που παρατηρήθηκε κατά την κρούση ιόντων Ta+ με 

μόρια N2, CO και C2H2 δείχνει ότι η μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς 

ελευθερίας παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις κρούσεις ιόντος-μορίου ακόμη και 

όταν η ενέργεια cmE  είναι αρκετά υψηλή 23 4 10 eV− ⋅∼  ώστε να μπορεί να 

οδηγήσει σε άλλες ανελαστικές διαδικασίες [75,76,77,78]. Σε όλα τα παραπάνω 

συστήματα που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία, η μοναδική επιπλέον 

ανελαστική διαδικασία, (πέραν της μεταφοράς ορμής στους εσωτερικούς βαθμούς 

ελευθερίας του μορίου) που παρατηρήθηκε σε σχετικά μικρό ποσοστό και για 

/ 0.9E EΔ ∼ , οφείλεται σε ηλεκτρονιακές μεταβάσεις του ιόντος ή και του μορίου. 

Παρόλο που η διακριτική ικανότητα του πειράματος δεν δίνει τη δυνατότητα (δες 

§3.6.3) για την περαιτέρω μελέτη των μηχανισμών αυτών, η γωνιακή κατανομή που 

φαίνεται να έχουν στον χάρτη ισοδυναμικών επιφανειών (σύστημα κέντρου μάζας) 

παρουσιάζει ομοιότητες με αντίστοιχους μηχανισμούς ηλεκτρονιακής διέγερσης που 

έχουν σημειωθεί σε παλιότερα πειράματα σκέδασης ιόντων Li+ με μόρια N2 και CO 

[79,80].  

Η ολική γωνιακή κατανομή της σκέδασης που καταγράφτηκε για κάθε ένα από 

τα συστήματα κρούσης Ta+-N2, CO, C2H2 ( 320 400eVcmE ≈ − ) παρουσιάζει 

μέγιστη γωνία σκέδασης CΘ  (κορυφή ιακωβιανής) κατά πολύ μικρότερη από τις 

αντίστοιχες γωνίες , .C elastΘ  που αναμένονταν για την ελαστική κρούση (δες    

Πίνακα Χ). Από την πρώτη αυτή παρατήρηση υποδεικνύεται ότι το ποσοστό 

μεταφοράς ενέργειας που ουσιαστικά αποδίδεται στην δονητική και περιστροφική 

διέγερση του μορίου είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Παρόμοια μετατόπιση της μέγιστης 

γωνίας σκέδασης ( max( / ) 0.7E EΔ ≈ ) έχει παρατηρηθεί και σε συστήματα μικρότερης 

ανηγμένης μάζας (Na+-N2, CO) [81] όπου η ενέργεια κρούσης ήταν εξίσου μεγάλη 

(100-200eV). 
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Πίνακας X : Γωνίες αποκοπής CΘ  που καταγράφτηκαν για τις κρούσεις Ta+-N2, CO, 
C2H2 οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ενέργεια Ecm∼380, 378 και 356eV αντίστοιχα. 

Collision systems CΘ  ,C elasticΘ  

Ta+-N2 5.1∼  9.02  

Ta+-CO 
3.8∼  (Ta+ -C) 

5.2∼  (Ta+-O) 
9.02  

Ta+-C2H2 4.23∼  8.38  

 

Η λεπτομερέστερη μελέτη του μηχανισμού και ο ποσοτικός προσδιορισμός του 

ποσοστού ενέργειας που μεταφέρεται έγινε πραγματοποιώντας μετρήσεις της διπλής 

διαφορικής ενεργού διατομής της σκέδασης. Το ενεργειακό φάσμα της μεταβολής 

του ποσοστού μεταφοράς ενέργειας /E EΔ  συναρτήσει της γωνίας σκέδασης ϑ  το 

οποίο είναι άμεσα συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετρήσεων χρόνου-

πτήσης που έχουν γίνει σε παλαιότερα πειράματα σκέδασης ιόντος-μορίου, προκύπτει 

από την μετατροπή των πειραματικών αποτελέσματα από το σύστημα εργαστηρίου 

στο σύστημα κέντρου μάζας. Η αισθητή γωνιακή εξάρτηση που φαίνεται να έχει το 

/E EΔ  επιβεβαιώνει ότι ο κύριος ανελαστικός μηχανισμός που λαμβάνει χώρα κατά 

την κρούση είναι η μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του 

μορίου. Για όλα τα συστήματα που μελετήθηκαν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η απουσία κορυφής κοντά στην ελαστική περιοχή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 

με το μεγάλο ποσοστό μεταφοράς ενέργειας που παρατηρήθηκε και λαμβάνοντας 

υπόψη την ενέργεια κρούσης που πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα (κριτήριο 

Massey), υποδεικνύει ότι πέραν από την περιστροφική διέγερση του μορίου, ένα 

σημαντικό ποσοστό ενέργειας μεταφέρεται και στην δόνηση. Η παρατήρηση αυτή 

βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενων πειραμάτων 

που είχαν γίνει σε εξίσου υψηλές ενέργειες 1 210 2 10 eVcmE≤ ≤ ⋅  [82,65] και στα 

οποία είχε σημειωθεί σημαντική αύξηση της πιθανότητας δονητικής διέγερσης του 

μορίου με την αύξηση της ενέργειας κρούσης. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί [83,84] ότι 

όταν το ποσοστό της σχετικής κινητικής ενέργειας που μεταφέρεται κατά την πρώτη 

επαφή του ιόντος με το μόριο στους περιστροφικούς βαθμούς ελευθερίας είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο (παράμετρος ανελαστικότητας 0.5B > ), το γρήγορα 

περιστρεφόμενο μόριο ξανά-συγκρούεται με το ιόν (ή το άτομο) το οποίο δεν έχει 
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προλάβει να απομακρυνθεί από την περιοχή αλληλεπίδρασης με αποτέλεσμα να 

μεταφέρεται περιστροφική ενέργεια από το μόριο στην κινητική ενέργεια του ιόντος. 

Το φαινόμενο αυτό γνωστό και ως «πολλαπλές επαφές» (multiple contacts) έχει ως 

συνέπεια την εμφάνιση διπλών κορυφών η κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί στην 

περιστροφική διέγερση που υφίσταται το μόριο από την κάθε επαφή του με το ιόν 

[85,86]. Τα κριτήρια που καθορίζουν την πιθανότητα να πραγματοποιηθούν 

περισσότερες από μία επαφές κατά την κρούση του ιόντος (ή ατόμου) με το μόριο 

είναι η κρούση να είναι «στιγμιαία» και το δυναμικό αλληλεπίδρασης των 

σωματιδίων να παρουσιάζει μεγάλη ανισοτροπία (παράμετρος ανελαστικότητας 

0.5B > )[87,88].  

Για τις σχετικά υψηλές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα 

σκέδασης ιόντων Ta+ με τα μόρια N2, CO και C2H2 η πιθανότητα να 

πραγματοποιούνται κατά την κρούση περισσότερες από μία επαφές είναι μεγάλη. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις μεγάλες τιμές της παραμέτρου ανελαστικότητας 

B που βρέθηκαν από την προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων της διπλής 

διαφορικής ενεργού διατομής της σκέδασης για το εκάστοτε σύστημα κρούσης και οι 

οποίες ξεπερνούν κατά πολύ την ελάχιστη τιμή 0.5B =  (δες Πίνακα XI). Βέβαια 

καθώς η διακριτική ικανότητα του πειράματος δεν είναι αρκετά ικανοποιητική για να 

διακρίνει απειροελάχιστες διαφορές στο ποσοστό μεταφοράς ενέργειας στην 

περιστροφή του μορίου, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ποσοστό ενέργειας 

που φαίνεται να μεταφέρεται κατά την κρούση οφείλεται και στην δονητική διέγερση 

του μορίου, η επιπλέον κορυφή που θα εμφανιζόταν λόγω του φαινομένου 

«πολλαπλών επαφών» είναι δύσκολο να διακριθεί μέσα στο φάσμα της ενεργειακής 

κατανομής.  
Πίνακας XI : Οι παράμετροι ανελαστικότητας που προσομοιάζουν την μεταφορά 
ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου σύμφωνα με το μοντέλο 
του ελλειψοειδούς και οι αντίστοιχες ενεργές μάζες του μοντέλου του παρατηρητή, για το 
κάθε σύστημα κρούσης.  

Collision systems Ενεργή μάζα meff [amu] Παράμετρος 
ανελαστικότητας. Β 

Ta+-N2 16,14 0.65, 0.86 

Ta+-CO 17.4,16.1 , 13.8, 12.2 0.53, 0.64 , 0.89 και ∼1 

Ta+-C2H2 14.5 , 13 0.69, 0.87 
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Η δυναμική αλληλεπίδρασης για το εκάστοτε σύστημα κρούσης ιόντος-μορίου 

που μελετήθηκε, η οποία και ερμηνεύει τη μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς 

βαθμούς ελευθερίας, προσδιορίστηκε βάσει του μοντέλου hard-potential. Η βασική 

θεώρηση του μοντέλου αυτού είναι ότι η δυναμική μίας «στιγμιαίας» κρούσης 

ιόντος-μορίου χαρακτηρίζεται από μία και μοναδική, ανισότροπη ισοδυναμική 

επιφάνεια. Το μοντέλο, αν και απλό, φαίνεται να αναπαράγει αρκετά ικανοποιητικά 

τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνοντας ότι για τις υψηλές αυτές ενέργειες η 

ανισοτροπία του δυναμικού είναι μεγάλη, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την μεγάλη 

καμπυλότητα της ισοδυναμικής επιφάνειας σε γωνίες επαφής 90γ ∼  στην οποία 

και οφείλεται το μεγάλο ποσοστό μεταφοράς ενέργειας που παρατηρήθηκε στους 

δονητικούς βαθμούς ελευθερίας των μορίων. Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

διαμοριακά δυναμικά σύμφωνα με τα οποία υπολογίστηκαν οι δυναμικές επιφάνειες 

που βρέθηκαν να χαρακτηρίζουν την κρούση ιόντων Ta+ με τα μόρια N2, CO και 

C2H2 είναι, παρόμοια με το σύστημα Ta+-Ne, απωστικά δυναμικά τύπου Universal.  
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ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Η νέα πειραματική μέθοδος που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της 

διδακτορικής διατριβής συνδυάζει ουσιαστικά νέες τεχνολογίες (imaging, TOF) με 

παλιότερες πειραματικές τεχνικές (crossed-beam scattering). Τα μοντέλα-συστήματα 

που μελετήθηκαν και τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάστηκαν στην εργασία 

αυτή δείχνουν ότι για πρώτη φορά είναι δυνατή η μελέτη της δυναμικής και 

γεωμετρικής δομής μορίων ή συστάδων (clusters) με την μέθοδο σκέδασης κάθετων 

μοριακών δεσμών. Το πρωτοπόρο της νέας αυτής τεχνικής είναι ότι η σκέδαση των 

υπό μελέτη σωματιδίων καταγράφεται με τεχνικές imaging μειώνοντας εντυπωσιακά 

τον χρόνο διάρκειας του πειράματος ενώ ταυτόχρονα δίνει αξιόπιστες πληροφορίες 

για την δυναμική αλληλεπίδρασης των σωματιδίων της κρούσης στην όχι εκτενώς 

μελετημένη περιοχή μη-αδιαβατικών διαδικασιών (impulsive collisions).  

Από τα αποτελέσματα της μελέτης της ολικής γωνιακής κατανομής της 

σκέδασης που καταγράφτηκε για τα μοντέλα-συστήματα που διερευνήθηκαν, 

βρέθηκε ότι η δυναμική καμπύλη που χαρακτηρίζει την αλληλεπίδραση ιόντος-

ατόμου για ενέργειες κρούσης μερικών εκατοντάδων eV (impulsive) είναι της 

μορφής του απωστικού εμπειρικού δυναμικού Universal. Επιπλέον αν και οι υψηλές 

αυτές ενέργειες κρούσης είναι ικανές ώστε να οδηγήσουν σε διάφορες ανελαστικές 

διαδικασίες βρέθηκε ότι ο κύριος μηχανισμός που πραγματοποιείται κατά την 

κρούση ιόντος-μορίου είναι η μεταφορά ενέργειας στους εσωτερικούς βαθμούς 

ελευθερίας. Η παρατήρηση αυτή επιτεύχθηκε βάσει των μετρήσεων της διπλής 

διαφορικής ενεργού διατομής της σκέδασης που πραγματοποιήθηκαν για κάθε 

διαφορετικό σύστημα κρούσης. Κύριο χαρακτηριστικό του μηχανισμού αυτού είναι 

το ποσοστό ενέργειας που μεταφέρεται στην δόνηση και περιστροφή του μορίου 

συνδέεται άμεσα με την δυναμική επιφάνεια της αλληλεπίδρασης των σωματιδίων 

της κρούσης η οποία ουσιαστικά υποδεικνύει την γεωμετρική δομή του μορίου. Το 

απλό σχετικά μοντέλο hard-potential των Nakamura et al. που εφαρμόστηκε, δείχνει 

να ερμηνεύει αρκετά ικανοποιητικά το μεγάλο ποσοστό μεταφοράς ενέργειας στους 
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εσωτερικούς βαθμούς ελευθερίας του μορίου αποδίδοντας την απουσία ελαστικής 

σκέδασης που σημειώθηκε σε όλα τα συστήματα κρούσης στην μεγάλη πιθανότητα 

δονητικής διέγερσης του μορίου. Οι αντίστοιχες ισοδυναμικές επιφάνειες που 

βρέθηκαν να ερμηνεύουν τον μηχανισμό αυτό παρουσιάζουν μεγάλη ανισοτροπία και 

μάλιστα η καμπυλότητα που εμφανίζουν για γωνίες επαφής γ 90=  είναι ιδιαίτερα 

αισθητή και σε αυτήν οφείλεται και το μεγάλο ποσοστό μεταφοράς ενέργειας στους 

δονητικούς βαθμούς ελευθερίας. 

Η εργασία αυτή κατέδειξε την χρησιμότητα τόσο της πειραματικής όσο και της 

θεωρητικής μεθόδου για την μελέτη της δυναμικής και της γεωμετρικής δομής 

ελευθέρων μορίων. Για περαιτέρω μελέτες όμως θα πρέπει να βελτιωθεί η διακριτική 

ικανότητα της πειραματικής διάταξης και να γίνει επέκταση του μοντέλου hard-

potential σε πολυατομικά μόρια καθώς και σε μόρια με περισσότερους άξονες 

συμμετρίας.  

Επιπλέον ανελαστικές διαδικασίες που παρατηρήθηκαν με την πειραματική 

αυτή διάταξη σκέδασης κάθετων μοριακών δεσμών είναι μηχανισμοί ηλεκτρονιακών 

μεταβάσεων με μεγάλο ποσοστό μεταφοράς ενέργειας (δες συστήματα Ta+-Ne, N2, 

CO, C2H2) καθώς και μηχανισμοί διάσπασης που έχουν καταγραφτεί σε πειράματα 

κρούσης συστάδων (Ta+Kr, TixOy
+) με ευγενή άτομα (Ne, Ar). Με απώτερο στόχο 

την περαιτέρω μελέτη των μηχανισμών αυτών καθώς και την γενικότερη 

βελτιστοποίηση της πειραματικής τεχνικής μπορούν να γίνουν μικρές τροποποιήσεις 

της διάταξης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής της ενέργειας κρούσης χωρίς 

να επηρεάζεται η γωνιακή κατανομή της πρωταρχικής ιοντικής μοριακής δέσμης. Για 

το σκοπό αυτό έχει ήδη κατασκευαστεί οκτάπολο με την βοήθεια του οποίου θα 

υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής της αρχικής κινητικής ενέργειας των ιόντων της 

πρωταρχικής δέσμης και επομένως της ενέργειας κρούσης. Περαιτέρω βελτίωση της 

διακριτικής ικανότητας του πειράματος πέραν αυτής που θα επέλθει με την χρήση και 

μόνο του οκταπόλου, το οποίο λειτουργεί και ως φακός ιόντων, μπορεί να επιτευχθεί 

με την χρήση ιοντικών φακών ώστε η πρωταρχική μοριακή δέσμη των ιόντων να έχει 

τη μικρότερη δυνατή γωνιακή κατανομή.  
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Ιθάκη 
 

Σά βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, 
να εύχεσαι νά 'ναι μακρύς ο δρόμος, 
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, 

τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 
αν μέν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή 

συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. 
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 
αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, 
αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. 

 
Να εύχεσαι νά 'ναι μακρύς ο δρόμος. 
Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι 
που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά 

θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους. 
να σταματήσεις σ' εμπορεία Φοινικικά, 
και τες καλές πραγμάτειες ν' αποκτήσεις, 

σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ' έβενους, 
και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής, 

όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά. 
σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, 

να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους. 
 

Πάντα στον νου σου νά 'χεις την Ιθάκη. 
Το φθάσιμον εκεί ειν' ο προορισμός σου. 
Αλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου. 

Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. 
και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, 
πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, 

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. 
 

Η Ιθάκη σ' έδωσε τ' ωραίο ταξείδι. 
Χωρίς αυτήν δεν θά 'βγαινες στον δρόμο. 

Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. 
 

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε. 
Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, 

ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν. 
 

                                                   Κ. Καβάφης 

 



 
 

Ithaca 
 

When you set out on your journey to Ithaca, 
pray that the road is long, 

full of adventure, full of knowledge. 
The Lestrygonians and the Cyclops, 

the angry Poseidon -- do not fear them: 
You will never find such as these on your path, 

if your thoughts remain lofty, if a fine 
emotion touches your spirit and your body. 

The Lestrygonians and the Cyclops, 
the fierce Poseidon you will never encounter, 

if you do not carry them within your soul, 
if your soul does not set them up before you. 

 
Pray that the road is long. 

That the summer mornings are many, when, 
with such pleasure, with such joy 

you will enter ports seen for the first time; 
stop at Phoenician markets, 

and purchase fine merchandise, 
mother-of-pearl and coral, amber and ebony, 

and sensual perfumes of all kinds, 
as many sensual perfumes as you can; 

visit many Egyptian cities, 
to learn and learn from scholars. 

 
Always keep Ithaca in your mind. 

To arrive there is your ultimate goal. 
But do not hurry the voyage at all. 

It is better to let it last for many years; 
and to anchor at the island when you are old, 

rich with all you have gained on the way, 
not expecting that Ithaca will offer you riches. 

 
Ithaca has given you the beautiful voyage. 

Without her you would have never set out on the road. 
She has nothing more to give you. 

 
And if you find her poor, Ithaca has not deceived you. 

Wise as you have become, with so much experience, 
you must already have understood what Ithacas mean. 

                                                                    K. Kavafis 
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