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• Ένας πυρήνας σε διεγερμένη κατάσταση (πχ μετα από β-διάσπαση) που για 
διάφορους λόγους δεν μπορεί να διασπασθεί μέσω εκπομπής γ ακτινοβολίας. 
Η ενέργεια διέγερσης του πυρήνα μεταφέρεται σε ένα από τα ατομικά 
ηλεκτρόνια που ελευθερώνεται. Η ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι:

Πηγές Ταχέων Ηλεκτρονίων Πηγές Ταχέων Ηλεκτρονίων –– internal conversioninternal conversion
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• Το φαινόμενο Auger είναι αναλογο με την «internal 
conversion» με τη διαφορά ότι η ενέργεια διέγερσης 
προέρχεται από το άτομο αντί από τον πυρήνα. Αν για 
παράδειγμα είχαμε σύλληψη ηλεκτρονίου (electron capture) 
ό   ά  έ  έ  ό   βάδ   ήθ  ί  

Πηγές Ταχέων Ηλεκτρονίων Πηγές Ταχέων Ηλεκτρονίων –– ηλεκτρόνια ηλεκτρόνια AugerAuger

τότε το άτομο έχει ένα κενό σε μια στοιβάδα που συνήθως είναι 
πλήρης. Αυτό το κενό συμπληρώνεται από ένα ηλεκτρόνιο που 
βρίσκεται στις εξωτερικές στοιβάδες με σύγχρονη εκπομπή 
μιας χαρακτηρηστικής ακτίνας Χ. 

• Τα ηλεκτρόνια Auger έχουν διακριτό φάσμα και η ενέργεια τους 
εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ της αρχικής διέγερσης και 

 έ  δέ   βάδ  ό  ί  
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της ενέργειας δέσμευσης της στοιβάδας από την οποία 
προέρχεται το ηλεκτρόνιο. 

• Η ενέργεια των ηλεκτρονίων Auger είναι σχετικά μικρή σε 
σχέση με την ενέργεια των β και είναι της τάξης του keV.

• Το φαινόμενο Auger είναι πιο συχνό στα υλικά με μικρό Ζ.

Πηγές βαρέων φορτισμένων σωματιδίων Πηγές βαρέων φορτισμένων σωματιδίων 

•• α α –– δάσπασηδάσπαση
• Βαρείς πυρήνες είναι ενεργητικά
ασταθής και μπορούν να διασπασθούν ς μ ρ
με την εκπομπή ενός πυρήνα 4He. 
• Ο χρόνος ημιζωής μπορεί να είναι από μερικές ημέρες 
μέχρι πολλες χιλιάδες χρόνια.
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α α -- διάσπασηδιάσπαση
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α α -- διάσπασηδιάσπαση
Ενέργειες μεταξύ 

4 – 6 MeV

Συσχετισμός μεταξύ 
ενέργειας του α και ργ ς
χρόνου ημιζωής 
μεγαλύτερες ενέργειες 
μικρότερος χρόνος 
ημιζωής.

Πάνω από ~6,5 MeV 
χρόνος ημιζωής 
αναμένεται να είναι 
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μ
μερικές μέρες  ενώ αν η 
ενέργεια είναι κάτω από 
4 MeV o χρόνος ημιζωής 
είναι παρα πολύ μεγάλος.
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Τυχαία ΣχάσηΤυχαία Σχάση
• Η σχάση είναι η μόνη πηγή από βαριά φορτισμένα σωματίδια άλλα από το α.
• Όλοι οι βαρείς πυρήνες είναι, κατά κανόνα, ασταθείς στην τυχαία σχάση σε 

2 ελαφρύτερους πυρήνες. 
• Η πιο διαδεδομένη πηγή τυχαίας σχάσης είναι το 252Cf το οποίο έχει χρόνο 

ημιζωής για τυχαία σχάση 85 y  ημιζωής για τυχαία σχάση 85 y. 
• Το 252Cf έχει και α-διάσπαση με χρόνο ημιζωής 2,65 y.
• πχ.  1 μgr 252Cf δίνει 1,92×107 σωματίδια α το δευτερόλεπτο  

ενώ θα έχει 6,14×105  τυχαίες σχάσεις το δευτερόλεπτο.
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Η/Μ ακτινοβολία Η/Μ ακτινοβολία –– ακτίνες γακτίνες γ
• Η ακτινοβολία γ παράγεται από διεγερμένους πυρήνες κατά τη μετάπτωσή 

τους σε χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα. 
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• Οι β διάσπαση είναι αργή διαδικασία με χρόνο ημιζωής μερικές εκατοντάδες 
ημέρες ή και περισσότερο ενώ οι διεγερμένες πυρηνικές καταστάσεις έχουν 
χρόνο ημιζωής <ps. Άρα οι ακτίνες γ παρουσιάζονται με χρόνο ημιζωής που 
είναι της β-διάσπασης.

Η/Μ ακτινοβολία Η/Μ ακτινοβολία –– ακτίνες γακτίνες γ

• Λόγω του ότι οι πυρηνικές στάθμες έχουν πολύ καλά καθορισμένες 
ενέργειες 

• Οι συνήθεις πηγές έχουν ενέργειες <2,8 MeV.
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