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1. TEORIA RELATIVITĂȚII
Bazele teoriei relativităţii restrânse. Relativitatea clasică
“Relativitatea” a fost propusă de Galilei în studiul mişcării în raport cu SRI. Ea reprezintă
modalitatea prin care se face trecerea de la un SR la altul.
Sistem de referinţă (S.R.) = corp sau ansamblu de corpuri în raport cu care este studiază
mişcarea.
Un S.R. se reprezintă grafic printr-un sistem de axe ortogonale. Pentru stabilirea legii de
mişcare , S.R este dotat cu instrumente de măsură a spaţiului şi timpului.
S.R. în care este valabil principiul inerţiei = sistem de referinţă inerţial (S.R.I.).
Un S.R. care se deplasează rectiliniu uniform faţă de un SRI.,este la rândul său inerţial. S.R.
neinerţiale se mişcă accelerat şi în ele nu este valabil principiul inerţiei.
Considerăm două SRI , (S) şi (S’), care se deplasează unul faţă de altul în lungul axei Ox.

Viteza relativă a lui (S’) în raport cu (S) este u = viteză de transport (constantă).

Relaţiile de transformare Galilei privind poziţia unui corp în raport cu două SRI sunt:

 x  x   ut 
y  y


z  z 
t  t 

x   x  ut
y  y


z   z
t   t

Legea de compunere a vitezelor în mecanica newtoniană este:

  
v  v  u
  
v  v  u


Deoarece viteza de transport u este constantă (derivata ei în raport cu timpul este nulă) =>
prin aplicarea transformărilor lui Galilei acceleraţia este un invariant, deci legile dinamicii clasice
sunt invariante la transformările Galilei = principiul relativităţii din mecanica clasică

În transformările Galilei timpul este considerat o mărime invariantă, este acelaşi
indiferent de SR ales.
Determinăm lungimea unei bare în cele două SRI care se deplasează unul faţă de celălalt cu
 

viteza u . În sistemul S’ lungimea barei este: l '  r 2  r 1
2

 
În sistemul S lungimea barei este : l  r2  r1
Aplicând transformările lui Galilei => l’= l => în mecanica clasică spaţiul este un invariant.

Experimentul Michelson

Încercarea de aplicare a principiului relativităţii mecanicii clasice şi în celelalte domenii
ale fizicii (electricitate, magnetism, optică ), a condus la introducerea ipotezei “eterului universal”.
Dificultăţile de care se loveşte aplicarea principiului relativităţii mecanicii clasice la
fenomenele electromagnetice sunt:
 câmpul electromagnetic depinde de starea de mişcare a corpurilor electrizate;
 forţa electromagnetică depinde de viteza sarcinii electrice;
m
 viteza undelor electromagnetice este aceeaşi în orice direcţie c  3  10 8 , iar viteza luminii
s
 

poate să fie c numai în SR în care se verifică legile lui Maxwell, în alt sistem trebuie să fie : c  v
=> apare o contradicţie între electrodinamică şi mecanica newtoniană.
Prima teorie susţine că “eterul” este total antrenat de corpurile în mişcare (teoria lui Hertz),
a doua teorie susţine că eterul este imobil şi că el însuşi constitue un SR deosebit (teoria Lorentz).
Pentru validarea teoriei lui Lorentz , Michelson a realizat un experiment ce urmărea stabilirea
vitezei Pământului în raport cu eterul.
Instrumentul folosit este interferometrul Michelson . El împarte un fascicul de lumină
monocromatică în două, pentru ca prin recombinarea lor în telescop să se obţină o figură de
interferenţă.
O = oglindă semitransparentă, înclinată la 45° ;
O1 , O2 = oglinzi ;
P = lamelă de sticlă;
L = lungimea braţelor interferometrului,

u = viteza de deplasarea interferometrului în
raport cu eterul

Lumina care se deplasează pe aceeaşi direcţie cu Pământul faţă de eter (spre oglinda O 2) are
viteza: (c + u), iar când se deplasează în sens invers (c-u ) .
Timpii de deplasare sunt :
L
2L
t1 
t tot  t1  t 2 
c u
u2
c
(
1

)
=>
2
L
c
t2 
cu
Pentru cel de-al doilea fascicul de lumină, care se deplasează ┴ pe direcţia mişcării
Pământului avem:

u2
2L
u d  ui  c 1 2
c
u2
c 1 2
c
Cu u1 şi u2 s-au notat vitezele de deplasare a luminii spre şi dinspre oglinda O 1.
Diferenţa dintre intervalele de timp în care lumina parcurge cele două braţe ale
interferometrului este:
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Lu 2
obţinem : t  3
c
Nu s-a produs nici o deplasare de franje . Experimentul nu a verificat rezultatele teoretice =>
eterul universal nu există !
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Postulatele teoriei relativităţii restrânse

Rezultatul negativ al experimentului Michelson (care infirmă existenţa eterului ) şi
dificultatea de a explica propagarea undelor electromagnetice în spaţiu (în lipsa unui suport,
“eterul”),conduce la o problemă privind viteza luminii.
Cunoştinţele despre propagarea luminii şi rezultatul negativ al experimentului lui Michelson
la condus pe Einstein la presupunerea echivalenţei sistemelor de referinţă şi enunţarea
principiului relativităţii.
Principiul relativităţii (postulatele lui Einstein):
1) Toate legile fizicii sunt identice în orice sistem de referinţă inerţial.
m
2) Viteza luminii în vid are aceeaşi valoare ( c  3  108
) în toate sistemele de referinţă
s
inerţiale.
Rezultatul experimentului lui Michelson este corect.
Indiferent de raportul dintre direcţia luminii şi direcţia de mişcare a Pământului, viteza
luminii este c ,deci prin experiment nu se putea evidenţia o deplasare a figurii de interferenţă.
Utilizarea transformărilor Galilei în cazul corpurilor care se deplasează cu viteze apropiate
de viteza luminii în vid , nu conduce la rezultate conforme realităţii => ecuaţiile transformărilor
Galilei nu mai sunt valabile!
Transformările de coordonate între SRI care se deplasează cu viteze apropiate de viteza
luminii în vid poartă numele de transformări Lorentz.
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Transformările Lorentz. Consecinţe. Aplicaţii

Transformările Lorentz = ecuaţiile de trecere de la un SR la altul , în cazul admiterii
principiului constanţei vitezei luminii.

Considerăm două SRI , S şi S’ care se deplasează cu viteza relativă u unul faţă de altul pe
direcţia coordonatei x şi un semnal luminos emis din P.

Principiul constanţei vitezei luminii se scrie:
x = ct
;
x’ = ct’
Ecuaţiile de transformare a coordonatei, după care se face deplasarea sistemelor sunt:
x = k (x’+ut’)
şi
x’= k (x – ut) ;
1
unde k este o constantă pentru care prin calcul matematic obţinem : k 
u2
1 2
c
Înlocuind pe k, obţinem ecuaţiile transformărilor coordonatelor spaţiale ale celor două
x  ut
sisteme :
x'ut '
x' 
;
x
;
u2
2
u
1 2
1 2
c
c
(1) y  y ' ;
(2) y'  y;
z'  z;
z  z';
x
x'
Transformarea coordonatei temporale rezultă din: t  ;
deci:
t'  ;
c
c
u
u
t '  2 x'
t 2 x
c
c
(1’) t 
analog
(2’) t ' 
2
u
u2
1 2
'1  2
c
c
Relaţiile (1), (1’), (2) şi (2’) reprezintă transformările lui Lorentz .
Observaţii:
1. Spaţiul şi timpul în mecanica relativistă nu mai sunt independente.
2. Dacă u << c transformările Lorentz se reduc la transformările Galilei.
Consecinţele transformărilor Lorentz:
1. Dilatarea timpului
Intervalul de timp care separă două evenimente ce au loc în acelaşi punct din spaţiu pare diferit în
sisteme de referinţă diferite ( timpul nu este un invariant ). În SRI propriu timpul curge mai lent .
t 

t '

1

u2
c2

2. Simultaneitatea evenimentelor nu este un invariant .
Evenimente simultane într-un SRI apar ca nesimultane în alt SRI care se deplasează cu viteza
u, apropiată de viteza luminii faţă de primul.
3. Contracţia lungimilor Lungimea l , măsurată în sistemul staţionar pare scurtă,
faţă de lungimea l’ măsurată în sistemul propriu al corpului care se deplasează.
l  l 1 

6

u2
c2

Compunerea vitezelor

Relaţiile de transformare Lorentz sunt relaţii valabile la schimbarea sistemului de referinţă.
Aceste relaţii sunt: 
x  ut

x   ut 
x 
u2

1


c2

 y  y

z  z
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t
x
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t  
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u = viteza relativă a celor două SRI
Considerăm SR (S) ( în repaus ) şi (S‘) în mişcare rectilinie uniformă faţă de S, cu viteza u.
Un mobil se deplasează în sistemul S' cu viteza v . Căutăm viteza v a mobilului în SRI (S).


Pentru calculul componentelor v x , v y , v z ale vitezei v diferenţiem transformările Lorentz.
udx 
dt  
dx   udt 
c2
dx 
; dy  dy ; dz  dz  ; dt 
u2
u2
1
1
c2
c2
Împărţind primele trei relaţii la ultima se obţin relaţiile căutate:

dy 1 

u2
c2

dz  1 

u2
c2

dx dx   udt 
dy
dz

;

;

udx 
udx 
udx 
dt
dt
dt
dt  
dt  
dt  
c2
c2
c2
Cele de sus se pot scrie:

v 'y 1 

vx 
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u2
c2

v 'x  u
; vy 
v 'x u
v' u
1
1 x
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v 'z 1 
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u2
c2

v' u
1 x
c2

Principiul fundamental al dinamicii

În mecanica clasică se scrie:


F  ma
 







mv  mv 0
p  p 0 dp

v dv
v
a  lim


F  m lim
 lim
 lim

dt
t  0 t dt
t  0 t t  0 t  t 0
t  0 t  t 0



p  mv = reprezintă impulsul punctului material.
Forţa care acţionează asupra punctului material este egală cu variaţia impulsului punctului
material  dp
F
dt
Dacă forţa sau rezultanta forţelor ce acţionează asupra corpului este nulă impulsul acesteia

se conservă. dp

 0  p  const.
dt
Legea conservării impulsului este adevărată indiferent de SRI legate prin transformările
Galilei. Dacă vitezele particulelor se transformă de la un SRI la altul prin relaţiile Lorentz,
conservarea impulsului într-un
 SRI, nu duce la conservarea acestuia într-un SRI aflat în mişcare
rectilinie uniformă cu viteza u faţă de primul.
Impulsul în mecanica relativistă trebuie să satisfacă două condiţii:
1. În cazul în care raportul c  0 , trebuie să se regăsească expresia de calcul a impulsului
din mecanica clasică. v
2. Impulsul total relativist trebuiesă satisfacă legea de conservare.Această relaţie este:
m0 v
m0



p
 mv ; notam : m 
v2
v2
1
1




c2
c2




 dp d
m0v 

Folosind impulsul relativist, principiul fundamental devine: F  dt  dt 
2 
 1 v 


c2 

Deoarece în teoria relativităţii impulsul nu mai este proporţional cu viteza, nici viteza nu
este proporţională cu acceleraţia => o forţă constantă nu va mai cauza o acceleraţie constantă.
Pe o direcţie oarecare avem:
3
F

m0a

1 



3
2

v 2

c2 



a

F
m0


1 



v 2  2

c2 

Odată cu creşterea vitezei, acceleraţia dată de o forţă constantă descreşte continuu.
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Relaţia masă-energie

Lucrul mecanic efectuat de o forţă F, ce acţionează asupra unei particule, deplasând-o pe
distanţa dx este:
L = F dx
Principiul fundamental al dinamicii este :
v 2 dp
dp
dp dv dx dp dv
dp
F

F
 

 v
L
 v  dv  L  
vdv
v
1 dv
dt
dv dx dt dv dx
dv
Diferenţiind impulsul relativist =>
v2
m0
m 0 vdv
m0c2
m0c2
dp


L



3
3

dt
v 22
v12
v1
 v2  2
 v2  2
1

1

1  2 
1  2 
c2
c2
 c 
 c 

Mărimea

moc2
1

v2

nu devine zero când viteza este egală cu zero, condiţie respectată de

c2

energie în mecanica clasică. Pentru a fi respectată în teoria relativistă , scrierea corectă a energiei
cinetice este :
m0c2
;
m0 = masă de repaus
Ec 
 m0c2
2
v
1
c2
m0

E c  mc 2  m 0 c 2
Făcând notaţia : m 
v2
1
c2
=> Energia cinetică a unui corp se obţine ca diferenţa dintre energia totală a corpului
aflat în mişcare şi energia corpului aflat în repaus.
E = mc2 = energia totală de mişcare
;
E0 = m0c2 = energia de repaus
Expresia energiei relativiste se reduce la expresia energiei cinetice din mecanica clasică
pentru v << c.
Între impulsul şi energia totală a particulei relativiste putem deduce o relaţie:
2
 E 
2
m0 v
  1
p
; 

E 2   m 0 c 2   pc2

2


v2
v2
 m0c 
1

1
c2
c2
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Variaţia cu viteza a energiei cinetice este :

2. FIZICA CUANTICĂ

Efectul fotoelectric extern. Legile efectului fotoelectric extern
Efect fotoelectric extern = emisia de electroni de la suprafaţa unui metal, iluminat cu o
radiaţie monocromatică de frecvenţă potrivită.Electronii emişi au fost numiţi fotoelectroni, iar
deplasarea ordonată a acestora fotocurent.
Concluziile lui Lenard sunt legile efectului fotoelectric:
1.
Emisia electronilor de pe suprafaţa metalică are loc instantaneu, chiar şi la intensităţi
scăzute ale luminii.
2.
Variaţia tensiunii pe electrozi determină variaţia intensităţii curentul.
3.
Emisia fotoelectronilor apare doar peste o anumită frecvenţă a radiaţiei incidente,
numită frecvenţă de prag.
Frecvenţă de prag depinde de metalul din care este confecţionat emiterul.
4.
La frecvenţe superioare frecvenţei de prag, sunt emişi fotoelectroni într-un număr
proporţional cu intensitatea luminii emise. Energia cinetică maximă a fotoelectronilor este
independentă de intensitatea luminoasă.
În polarizare directă (+ co lector, - emiter) intensitatea curentului creşte cu tensiunea pană
la o valoare maximă - curent de saturaţie. Peste acest nivel intensitatea curentului nu mai variază
indiferent de creşterea tensiunii.
În polarizare inversă (- colector, + emiter) fotocurentul scade sub o anumită tensiune (U0),
numită tensiune de stopare, efectul nu se mai produce.
5.
Tensiunea de stopare (U0) nu depinde de intensitatea radiaţiei incidente, ci doar de
frecvenţa acesteia.
U

I
6.
Energia cinetică maximă a fotoelectronilor este direct proporţională cu frecvenţa
radiaţiei incidente.
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Explicarea efectului fotoelectric în cadrul modelului clasic se face pe baza fenomenului de
emisie termică şi are loc dacă este depăşită o energie minimă, numită lucru mecanic de extracţie
L ex .
Energia unui electron liber, se regăseşte sub formă de lucru mecanic de extracţie, necesar
pentru a părăsi emiterul şi energie cinetică :
E = Lex + Ec
Aplicarea unei tensiuni electrice între emiter (-) şi colector (+), determină un câştig de
energie cinetică de către fotoelectron
ΔEc = e U
Energia cinetică maximă a fotoelectronului, în imediata vecinătate a anodului este:
mv 2
max  eU
E c max 
2

Ipoteza lui Planck. Ipoteza lui Einstein.

Modelul clasic al atomului nu explică toate legile efectului fotoelectric extern.
Ipoteza cuantificării nivelelor energetice ale atomilor, introdusă de către Planck avea să-i
ofere lui Einstein cheia explicării efectului fotoelectric.
Einstein extinde conceptul de cuantificare asupra undelor electromagnetice, presupunând că
lumina este formată dintr-un curent de fotoni, numit cuante de lumină.
Einstein formulează trei postulate asupra cuantelor de lumină, dând următoarele principii:
1)
Lumina cu frecvenţa  este formată din cuante discrete ( numite fotoni), cu energia:
E = hν
h = constanta Planck.
Fiecare foton se deplasează cu viteza luminii (c).
2)
Fotonii sunt emişi sau absorbiţi de către atom potrivit principiului "totul sau nimic". O
substanţă poate emite un număr întreg de cuante, dar niciodată unul fracţionar. Similar, un electron
într-un atom nu poate absorbi un număr fracţionar de cuante, ci numai unul întreg.
3)
Absorbit de un metal, un foton furnizează întreaga sa energie unui singur electron.
Lumina este un curent de particule care pot fi absorbite individual de către electroni.
Când un foton este absorbit, de către electron, energia electronului creşte cu o valoare egală
cu energia fotonului
Ecuaţia Einstein a efectului fotoelectric este:

hν  L ex  E cmax
L ex = lucrul mecanic de extractie,
E cmax = energia cinetica maxima a fotoelectronului.
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Interpretarea legilor efectului fotoelectric extern

Unele din legile efectului fotoelectric pot fi explicate pe baza modelului clasic al atomului,
care consideră, că efectul fotoelectric este datorat încălzirii metalului prin iluminarea acestuia.
Acest model explică:
 forma caracteristicii curent –tensiune;
 existenţa unei energii minime necesară fotoelectronului pentru a părăsi metalul;
 dependenţa curentului de saturaţie de intensitatea luminii incidente.
Unele din legile efectului fotoelectric pot fi explicate pe baza teoriei elaborate de Einstein:
creşterea intensităţii luminoase este interpretată în cadrul acestei teorii ca o creştere a numărului de
fotoni. Cum fiecare foton este răspunzător de eliberarea din emitor a unui fotoelectron, rezultă o
creştere a numărului de fotoelectroni emişi, deci a intensităţii curentului.
Emisia practic instantanee a fotoelectronilor se explică prin faptul că energia necesară
producerii efectului este transferată într-o cantitate finită (cuantă) şi nu distribuită uniform, pe o
suprafaţă mare, cum prevedea modelul clasic.
Efectul fotoelectric nu poate fi observat, sub o anumită frecvenţă de prag (ν0), deoarece
energia fotonului trebuie să fie cel puţin egală cu lucrul mecanic de extracţie (Lex )
L ex  hν 0
Lucrul mecanic de extracţie şi frecvenţa de prag diferă în funcţie de metal.
Din faptul că tensiunea de stopare (U0) este proporţională cu energia cinetică maximă,
putem scrie:

eU 0  E cmax


  eU 0  hν  L ex
hν  L ex  E cmax 

Aplicaţii ale efectului fotoelectric extern:
 Fotocelula = un dispozitiv care acţionează ca un întrerupător al unui circuit electric
 sistem de alarmare;
 citirea benzii sonore a unui film.
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Ipoteza de Broglie. Experienţa lui Davisson şi Germer

Einstein a pus în evidenţă faptul că lumina, care este o radiaţie electromagnetică, poate în
unele experimente să se comporte ca un grup de particule numite fotoni.
De Broglie a emis ipoteza că şi microparticulele (electroni, protoni), au proprietăţi
ondulatorii.
Relaţia dintre lungimea de undă şi masa fotonului este:
h
h


mc p
c = viteza de propagare a radiaţiei electromagnetice în vid
h = constanta lui Planck ; h  6,62  10 34 Js
De Broglie a emis ipoteza că electronii, deşi sunt particule, prezintă caracteristici de
undă.
Lungimea de undă asociată electronului este:
h
h


mc p
Lungimea de undă De Broglie asociată electronului este de circa 1000 de ori mai mică decât
cea a unui foton cu energia de 1 eV.
Ipoteza lui De Broglie a fost verificată de Davison şi Germer, prin experienţe de difracţie a
electronilor.

Graficul intensităţii fasciculului de electroni împrăştiaţi în funcţie de unghiul de împrăştiere
pune în evidenţă apariţia unor maxime.

Din condiţia Bragg pentru maximul de difracţie de ordinul n : n  2d sin  şi condiţia De
Broglie a lungimii de undă, se obţine:
1
1
p
2mE
2meU

 

 2d sin  h
h
h
E = energia electronului accelerat de o tensiune U.
Observaţie :
Pentru corpurile cu dimensiuni obişnuite la scară umană nu pot fi puse în evidenţă
comportamente ondulatorii. Acestea pot fi considerate particule în orice situaţie practică .
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Aplicaţíi ale difracţiei electronilor. Microscopul electronic

Condiţia de a vedea distinct două puncte obiect apropiate (rezoluţia dispozitivului optic)
este ca distanţa dintre centrele petelor imagine să fie mai mare ca raza lor.
Mărirea rezoluţiei se realizează prin descreşterea lungimii de undă, utilizând fasciculele de
electroni.
Microscoapele electronice actuale ating rezoluţii de circa 0,002 nm.
Părţile principale ale microscopului electronic au aceleaşi funcţiuni ca lentilele unui
microscop optic, dar sunt realizate pe baza de câmpuri magnetice sau electrice care produc
devierea fasciculului de electroni.
Câmpurile electrice sau magnetice cu simetrie axială acţionează în acelaşi mod ca o
lentilă convergentă .
O deschidere circulară în armăturile unui condensator determină formarea unui câmp
electric neuniform. Când electronii ajung în această regiune asupra lor va acţiona o forţă înclinată
spre axul principal .
O spiră prin care circulă un curent electric este o lentilă magnetică .În acest caz
electronii se deplasează după traiectorii elicoidale apropiindu-se de axul principal.
Fasciculul monocromatic de electroni, produs de sursă se deplasează în interiorul
microscopului, în vid pentru ca electronii să nu fie deviaţi de moleculele aerului în loc de cele ale
probei.
Prin împrăştierea electronilor unui fascicul de către proba studiată, lentilele electrice sau
magnetice permit obţinerea imaginii pe o placă fotografică sau pe un ecran fluorescent .
Microscoapele electronice sunt de două feluri:
de transmisie TEM ;
de reflexie REM

Microscopul electronic permite :
 detectarea dimensiunilor, formei şi aranjamentului particulelor care constituie subiectul
observării la scara diametrului atomic.
 furnizarea de informaţii cristalografice privind aranjamentul atomilor şi ordonarea acestora,
 vizualizarea existenţei unor defecte de structură cu dimensiuni de ordinul câtorva
nanometri.
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Dualismul undă-corpuscul

Mărimile fizice care descriu un corpuscul şi o undă, sunt: pozitia şi impulsul pentru particulă
şi amplitudinea şi lungimea de undă (sau frecvenţa), pentru undă.
Se constată imposibilitatea măsurării simultane a unor perechi de mărimi precum impulsul
şi poziţia microparticulei sau energia şi timpul.
Aceasta a condus la formularea de către Heisenberg a principiului de incertitudine.
Matematic el stabileşte pentru impuls-poziţie că:
h
h
h
p x x 
; p y y  ; p z z 
4
4
4
px, py, pz = componentele impulsului;

x,y,z = coordonatele de poziţie

Semnificaţia principiului lui Heisenberg este că, în cazul unor perechi de mărimi fizice,
determinarea experimentală simultană este limitată, precizia ei neputând coborâ dincolo de un
factor de ordinul de mărime al constantei Planck.
Dualismul tratării ondulatorii/corpuscular a radiaţiei electromagnetice reiese şi din faptul că
relaţia de incertitudine poate fi demonstrată pe baza ambelor teorii .
Lumina este o undă sau un flux de particule ?
Trebuie să acceptăm ambele modele - ondulatoriu şi corpuscular - să acceptăm deci că
lumina are o natură duală.
Experimente precum interferenţa sau difracţia au evidenţiat caracterul ondulatoriu al undei
electromagnetice în timp ce efectul fotoelectric pe cel corpuscular. Natura fotonică este evidentă
la frecvenţe mari în timp ce cea ondulatorie este preponderentă la frecveţe mici.
De Broglie atribuie fiecărei particule ce se deplasează liber o undă plană de forma :
2i
Et  p r 

r , t   A h

Semnificaţia modulului pătrat al funcţiei de undă r , t  dată de Max Born este aceea de
amplitudine de probabilitate.
Probabilitatea de localizare a unui foton într-un anumit punct este egală cu intensitatea undei
luminoase în acel punct (calculată prin metodele opticii ondulatorii), iar probabilitatea de a localiza
un electron într-un punct este dată de unda De Broglie asociată stării respective.

15

3. FIZICA ATOMICĂ
Spectre. Casificări
Spectroscopia = metodă de analiză a radiaţiei prin intermediul unor aparate optice
(spectroscop, spectrograf ) având drept principală componentă optică o prismă sau o reţea de
difracţie.

Spectrometrele au ca principale componente: luneta , colimatorul , sistemul de ghidare al
acestuia şi elementul dispersiv ( prismă sau reţea de difracţie ).
După structură spectrele elementelor pot fi:
. spectre continue ,
. spectre discrete
După producere se pot clasifica în spectre de :
. emisie,
. absorbţie.

Spectrele de emisie au ca sursă chiar elementul de studiat. Este analizată lumina provenită
de la sursă.
La spectrele de absorbţie se realizează absorbţia radiaţiilor cu anumite lungimi de undă din
spectrul continuu al unei surse de către elementul de studiat.
Atât spectrele de emisie cât şi cele de absorbţie , din punct de vedere al aspectului se împart
în:
 spectre de linii (aparţin atomilor şi ionilor lor ),
 spectre de bandă (aparţin moleculelor),
 spectre continue (sunt emise de sistemele cu densitate mare , cum sunt corpurilor solide şi
lichide).
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Interpretarea spectrelor. Serii spectrale

Studiind spectrele facem analize spectrale.
Analizele spectrale pot fi:
 analize calitative, se identifică elementele constitutive ale unui corp;
 analize cantitative , se stabileşte cantitatea din fiecare element.
Studiind spectrele hidrogenului în diferite domenii de frecvenţă au fost identificate expresii
de calcul ale liniilor spectrale ale acestora:


1
1 
 1
 R 


 n2 n2 
f 
 i
ni < nf = numere întregi,
R = constanta lui Rydberg
R  1,097 107 m1
Seriile spectrale poartă numele descoperitorilor lor :
 seria Balmer : ni = 2, nf = 3,4……
 seria Lyman : ni = 1 , nf = 2,3,……
 seria Paschen : ni = 3 , nf = 4,5,….
 seria Brakett : ni = 4, nf = 5,6,……
 seria Pfund : ni = 5 , nf = 6,7,….
Existenţa liniilor spectrale ale elementelor chimice , cuantificată şi mereu aceeaşi, indiferent
de combinaţiile în care acestea intrau conduce la rezultatul unei structuri atomice.
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Experimentul Rutherford

Înainte de identificarea elementelor constitutive ale atomului s-au descoperit razele catodice
şi razele canal.Experimental Thomson a dedus că razele catodice nu erau atomi cu sarcină
electrică, ci particole noi rezultate din fragmentarea atomului numite electroni.
Razele canal , descoperite de către Goldstein , a condus la ideea că în anumite împrejurări
atomii pot pierde electroni formând ioni pozitivi.(“raze pozitive” sau “raze canal”).
Ele depind de gazul care se găseşte în tub.
Dacă gazul din tub este hidrogenul , raportul q / m are valoarea ceea mai mare pentru acest
tip de gaze =>ionul pozitiv al atomului de hidrogen are o altă particulă fundamentală a
atomului : protonul !
Thomson şi-a imaginat atomul ca : o sferă materială de electricitate pozitivă , în
interiorul căruia se găseau electronii , în număr suficient pentru ca ansamblul rezultat să fie
neutru din punct de vedere electric.
Modelul lui Thomson nu putea răspunde întrebărilor ridicate de structura de linii a
spectrelor atomice .
Experimentul lui Rutherford constă în: împrăştierea unui fascicul de particule alfa pe
foiţe metalice subţiri . Experimental , pe lângă un număr mare de particule care trec nedeviate prin
atom , a unui număr mult mai mic deviate la unghiuri mici , s-a evidenţiat şi un număr mic de
particule deviate la unghiuri foarte mari.
Acest rezultat nu putea fi explicat pe baza modelului Thomson al atomului.

Rutherford propune un model planetar al atomului în care electronii se deplasează pe
orbite circulare în jurul unui nucleu solid, conţinând sarcina pozitivă, nucleu de dimensiuni
mult mai mici decât cea a atomului.
Energia cinetică calculată pentru electronul aflat pe orbita atomică este:
mv 2
e2
Ec 

2
8ππ0 r
Energia potenţială este: E p  

e2
e2
, iar ceea totală este : E t  
4ππ0 r
8ππ0 r

Energia electronului este maximă când acesta se găseşte foarte departe de nucleu.
Principala deficienţă a modelului planetar este instabilitatea acestuia în limitele teoriei
electrodinamicii clasice , potrivit căreia orice sarcină electrică în mişcare accelerată emite energie.
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Experimentul Franck Hertz

Triodă = dispozitiv electronic format dintr-o incintă de sticlă vidată ,în care se găsesc trei
electrozi :catod ( C) ,grilă ( G) şi anod (A). Prin efect termoelectric sunt emişi electroni. Grila este o
sită metalică cu un potenţial variabil .Ea are rol de comandă , în sensul că potenţialul său faţă de C
permite sau nu trecerea fasciculului de electroni şi înregistrarea lui la A
Franck –Hertz realizează un experiment utilizând o triodă modificată , cu grila în imediata
apropiere a anodului (A) .

Ei obţin o serie de maxime a curentului anodic, repetate regulat cu diferite perioade , în
funcţie de gazul studiat . În cazul mercurului acestea apar la multiplii întregi de 4,9 V.

Explicarea fenomenului face apel la ciocnirile electron – atom de mercur. Acestea sunt
elastice până la atingerea valorii de 4,9 V(ciocniri electron – nucleu), după care devin inelastice
(ciocniri electron – electron ).
Primul maxim corespunde electronilor care pe parcursul catod –grilă suferă o singură
ciocnire (în urma căreia cedează energie unui electron din atomul de mercur). El este însoţit de o
emisie a unei radiaţii cu lungimea de undă de 254 nm (linie spectrală din spectrul de emisie al
mercurului).
Cel de-al doilea maxim corespunde electronilor care suferă două ciocniri inelastice cu doi
atomi, etc.
Concluzie: explicaţia acestui experiment este coerentă în ipoteza că atomul nu poate lua de
la electron decât o energie perfect determinată .Deci absorbţia de energie de către electronii aflaţi în
atom este cuantificată şi depinde de tipul atomului.
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Modelul lui Bohr

Apare datorită incapacităţii fizicii clasice de a explica existenţa liniilor spectrale
caracteristice ale elementelor şi a instabilităţii modelului planetar din punct de vedere al
electrodinamicii clasice.
Postulatele lui Bohr:
1. În atom , electronul se deplasează pe orbite circulare , în jurul nucleului.
2. Doar anumite orbite electronice sunt stabile. Pe anumite orbite stabile (numite
staţionare ), electronul nu absoarbe şi nu emite energie sub formă de radiaţie.
3. Emisia de radiaţie are loc la salturile electronului de pe orbite permise, cu energie Ei mai mare ,
pe alte orbite permise ,de energie E f mai mică. Frecvenţa radiaţiei emise la trecerea electronului de
pe o orbită staţionară pe alta este:
E i – E f = hν
4. Mărimea orbitei staţionare permise este determinată de o condiţie impusă
momentului cinetic orbital al electronului , potrivit căreia orbitele permise sunt acelea în care
h
nh
momentul cinetic orbital este un multiplu întreg de
adica : mvr 
2
2
unde n=1,2,3,…….


[L]SI  1Js

Momentul cinetic orbital este definit în raport cu un punct material = mărimea
fizică dată de produsul vectorial dintre vectorul de poziţie al vectorului impuls şi vectorul impuls al
  
punctului material.
L  r p

Cu ajutorul condiţiei de cuantificare a momentului cinetic, Bohr a reuşit să calculeze
energiile permise şi lungimile de undă ale liniilor spectrale ale atomului de H .
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Nivelele energetice ale electronului în atomului de hidrogen

Dacă considerăm traiectoria electronului în jurul nucleului circulară, energia electronului
poate fi preluată din modelul planetar propus de Rutherford.
e2
mv 2
e2
e2
E


p
Ec 

E


t
4 0 r
2
8 r
8 r
0

0

Nu toate orbitele sunt permise , ci numai cele pentru care momentul cinetic este
cuantificat : mvr  hn
2
Exprimând viteza din această relaţie şi înlocuind-o în relaţia Ec obţinem:

0h 2 2
r
n  r0 n 2 ;
2
me
n  1,2,3......
r0  0,53 10 1 0 m
r 0 = raza primei orbite Bohr

Înlocuind raza cuantificată în energia totală , avem:

me 4 1
k
E(n)   2 2  2   2
8 h n
n
n  1,2,3,.....
Energia minimă pe care poate să o aibă electronul în atomul de hidrogen este:
13,6
E ( n )   2 eV
n
E1  13,6eV
Celelalte valori energetice ale nivelelor electronice permise sunt:

E2 

E1
 3,4eV
4

Concluzie: Energia electronului în atom se consideră a fi negativă. Ea devine egală cu zero
în atomul ionizat , caz în care electronul se consideră la o distanţă infinită faţă de nucleu (electron
liber).
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Liniile spectrului de emisie al hidrogenului

O confirmare a modelului lui Bohr a venit din regăsirea relaţiilor de calcul a seriilor
spectrale a atomului de H şi determinarea constantei Rydberg.
Considerăm că electronul efectuează o tanziţie de pe nivelul n pe m (n>m ; n>2 ; m=2).
Energiile electronului pe cele două orbite sunt:
k
En   2
n
k
Em   2
2
Înlocuind în relaţia lui Planck =>
k k
 2  2  h 
n 2
k 1 1 
   2  2 ;
h2 n 
c
cum :   

k
me 4

R
hc 8 0 h 3 c
R = constanta lui Rydberg , care apare şi în formula lui Balmer:

1
1 1
 R 2  2 

2 n 

Modelul Bohr
 a explicat într-un mod strălucit spectrul atomului de H
 rezultatele sale au fost confirmate de experimentul Franck- Hertz,
 s-a clarificat semnificaţia de energie cuantificată a electronilor în atom. În acest
context se explică atât linia de emisie a mercurului (de 254 nm ) , cât şi necesitatea
energie de 4,9 eV pentru realizarea ciocnirii inelastice (= energia electonului în atom
necesară pentru a realiza tranzacţia energetică).
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Analiza critică a modelului lui Bohr

Teoria lui Bohr a oferit un model asupra felului cum arată atomul.Succesul ei a fost reflectat
şi în explicarea atomilor hidrogenoizi (=atomi cu un singur electron orbital:
He , Li 2 , Be3 , etc ).
În cazul acestor atomi constanta Rydberg devine: R  Z 2 R
z
H
Relaţia de calcul a nivelului energetic n într-un atom hidrogenoid este:
mZ 2 e 4 1
En   2 2  2 ;
8 0 h n

n  1,2,3.....
Lungimile de undă ale liniilor spectrale ale atomilor hidrogeoizi se calculează cu relaţia:

1 mZ 2 e 4  1 1 
  

 8 02 h 3c  n f2 n 12 
Potrivit ipotezei lui De Broglie (fiecărei particule i se asociază o undă) , lungimea de undă
h
h
este :
 
p mv

h

2
h
2r  n
 n;
mv
n  1,2,3,......

Potrivit regulii de cuantificare a lui Bohr avem: mvr  n

Conform ultimei relaţii lungimea de undă asociată electronului din atomul lui
Bohr se cuprinde de un număr întreg de ori in lungimea orbitei.

Orbită nepermisă

Prin aplicarea teoriei undelor, electronilor din atom, De Broglie a reuşit să explice apariţia
numărului cuantic n din teoria lui Bohr , ca şi consecinţă a producerii undelor staţionare
(comportarea ondulatorie a electronilor în atom).
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Atomul cu mai mulţi electroni. Număr cuantic orbital

Sommerfeld a extis şi perfecţionat modelul lui Bohr introducând conceptul de orbital pentru
localizarea electronului în atom , considerând că orbitele electronilor pot fi şi eliptice , a reţinut
numărul cuantic n ca nr. cuantic principal , dar a introdus un nou nr. cuantic l numit nr. cuantic
orbital.
Numărul cuantic principal n cuantifică nivelele energetice din atom.
El ia valori întregi şi pozitive : n=1,2,3,4,……….
Numărul cuantic orbital cuantifică momentul cinetic orbital al electronului în câmpul
electrostatic al nucleului . Relaţia de cuantificare este:

L  (  1)
Numărul cuantic orbital ia valori întregi cuprinse între 0 şi (n-1)
= ﺎ0,1,………(n-1)
Fiecare nivel energetic este format din tot atâtea subnivele cate arată numărul său
cuantic principal (n)

Prin cuantificarea valorii momentului cinetic orbital , este cuantificată forma orbitaluluiorbitalii de tip s au formă sferică , orbitalii p, d, f au forme mai complicate fiind direcţionaţi spaţial.
Dacă atomul se află într-un câmp magnetic extern se produce o “despicare” a nivelelor
energetice ale atomului într-un număr mai mare de subnivele=efect Zeeman.
Momentul cinetic orbital al electronului nu este cuantificat numai în modul ci şi în orientare
(proiecţia lui pe o direcţie oarecare să ia numai anumite valori distincte)
h
Cuantificarea ca orientare este dată de relaţia:
Lz  m
2
Valorile posibile ale numărului cuantic magnetic m  sunt cuprinse între   şi   , deci
pentru fiecare nr. cuantic magnetic  vor exista (2  1) orientări posibile ale momentului cinetic
orbital.
Momentul magnetic orbital al electronului este dat de relaţia :

e 

L
2m e

 z  m  B

 B  magnetonul Bohr-Procopiu
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Numerele cuantice . Numărul cuantic de spin

Despicarea liniilor spectrale ale gazelor , chiar şi în absenţa unui câmp magnetic extern =
structura fină a liniilor spectrale.
Ea a fost evidenţiată de experimentul Stern-Gerlach

Atomii de argint trec printr-un câmp magnetic neuniform. Acest câmp exercită forţe diferite
asupra polilor N şi S al dipolilor magnetici atomici. La trecerea prin câmp fasciculul este împărţit
în trei grupe: atomi deviaţi în sus , atomi nedeviaţi si atomi deviaţi în jos. Pentru atomii de H s-a
evidenţiat devierea atomilor după două direcţii => atomii de H au moment magnetic (propriu),
care nu se datorează momentului cinetic orbital.
Existenţa momentului magnetic al electronului impune concluzia existenţei unui moment
magnetic propriu al acestuia = moment cinetic de spin ( spinul electronului).

Momentul cinetic de spin S este caracterizat de numărul cuantic de spin s
Relaţia de cuantificare a momentului cinetic de spin este :

h
S  s(s  1)
;
2
1
s
2
Proiecţia momentului cinetic de spin pe o axă arbitrară este cuantificată de numărul cuantic
magnetic de spin ms prin relaţia :
h
Sz  m s
2
m s  2(s  1) valori  m s  2valori
Momentului cinetic de spin îi este ataşat un moment magnetic de spin :

2e 
s 
S
2m e

 Sz 

eh
m s  2 B m s
2m e

Cauza despicării nivelelor de energie ale atomilor în lipsa câmpului magnetic o constituie
interacţiunea dintre momentul magnetic propriu (spin) al electronului şi câmpul magnetic creat de
mişcarea orbitală a acestuia.
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Atomul cu mai mulţi electroni şi sistemul periodic

Număr
cuantic
n


m
ms

Nume
principal
orbital
magnetic
orbital
magnetic
de spin

Valori
posibile
1,2,3....
0,1,2,3,....(n-1)
(tip de orbital: s,p,d,f)
 ...,0,...  
-1/2 , +1/2

Semnificație
nivel energetic
subnivel
energetic
orientarea
orbitalului
comportarea
electonului

Ocuparea de către electroni a nivelelor energetice din atom este stabilită de principiul de
excluziune a lui Pauli: într-un atom nu pot exista doi electroni cu aceleaşi patru numere
cuantice
Orbitalii de tip s apar în toate subnivelele, orbitalii de tip p apar începând cu nivelul doi,
orbitalii d începând cu nivelul trei şi f începând cu nivelul patru.
Nivelele de tip s sunt ocupate cu cel mult 2 electroni, cele de tip p cu 6 electroni , cele de tip
d cu 10 , iar cele de tip f cu 14.
Pentru o anumită valoare a numărului cuantic principal n, numărul maxim de electroni de
n 1
pe nivelul respectiv este dat de relaţia:
 2(2  1)  n 2
0

Notaţia unei configuraţii electronice a unui element este dată de un şir de numere, litere şi
exponenţi ai acestora de tipul :
1s 2 2s 2 2p6 .....
prima cifră indică nivelul (n=1,2,3…….), litera indică subnivelul [ l = 0 (s) , l = 1 (p) ,
etc.], iar exponentul numărul de electroni de pe subnivelul respectiv.
Suma tuturor exponenţilor dă numărul total de electroni din atom.
Stabilirea configuraţiei electronice se face începând cu ocuparea celui mai de jos subnivel
(1s) şi continuă în ordinea crescătoare a energiilor.
Pentru n>3 energiile unei pături se întrepătrund cu energiile altei pături.
Ordinea de ocupare cu electroni a subnivelelor electronice este:
1s;2s;2p;3s;3p;4s;3d;4p;5s;4d;5p;6s;4f;5d;6p;…..
Această ordine explică proprietăţile atomilor aşa cum au fost aceştia organizaţi în tabelul
lui Mendeleev.

Radiaţia X

A fost descoperită în 1895 de către Röntgen la studierea fluorescenţei substanţelor sub
acţiunea radiaţiilor catodice.
Max von Laue a demonstrat că aceste radiaţii sunt unde electromagnetice cu lungimi de
undă cuprinse între aproximativ 0,01 şi 100Å (angstromi)
1Å = 10 10 m
26

Puterea lor de penetrare este invers proporţională cu lungimea de undă.
Razele cu lungimi de undă lungi , apropiată de banda ultravioletă = radiaţii X moi, iar cele
scurte , apropiate de domeniul radiaţiei gama = radiaţii X dure
Există două mecanisme de producere a radiaţiilor x ,evidenţiate şi în spectrul acestora :
 radiaţia x de frânare (spectrul continuu) şi
 radiaţia x caracteristică (spectrul discret )
Radiaţiile X sunt produse prin interacţiunea electronilor cu energii înalte, cu atomii unei
ţinte metalice aflate într-o incintă de sticlă vidată. Electronii ce lovesc ţinta produc o emisie
electromagnetică dată în figură.

În urma interacţiunii cu nucleele unei ţinte metalice , electronii de mare viteză îşi pot pierde
energia suferind o frânare dependentă proporţional de distanţa de trecere pe lângă nucleu.Electronul
va fi deviat de la traiectoria iniţială. Spectrul radiaţiei X de frânare este continuu.

Radiaţia X are un caracter corpuscular (fotoni – cuante X), cu energia :
hc
hc
E  h
eU  h 
  

eU
E c  eU =>
Nu toţi electronii îşi pierd energia într-o singură ciocnire, unii vor suferi mai multe ciocniri,
deci vor fi emise radiaţii cu lungimi de undă diferite.
Forma spectrului radiaţiei X de frânare nu depinde de natura ţintei, ci de tensiunea de
accelerare.Electronul poate ioniza atomul ţintei, scoţând un electron de pe un nivel interior al
acestuia. Electronii păturilor superioare, ale atomului vor face salturi , ocupând nivele interioare
rămase libere. Deci sunt emise cuante a căror energii corespund diferenţelor de energie (hν) dintre
nivelele electronice între care se face tranziţia.
Lungimea de undă a radiaţiei X caracteristice este dată de legea lui Moseley:
1
1 1
 R ( Z  ) 2 ( 2  2 )
k1 k 2

max

min

min

R=constanta Rydberg ; Z= nr. atomic al elementului emiţător ; σ = constantă de ecran ;
k1 , k2 = niveluri între care are loc tranziţia.
Energia electronului pe un nivel n, ecranat de N electroni poate fi estimată cu relaţia:

En  

me 4 2 1
Zef ( 2 )
8 02 h 2
n

Zef  ( Z  N) 2
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Aplicaţii ale radiaţiei X

A. Aplicaţii medicale:
 radiografii ale corpului uman ;
 tehnica fluoroscopiei ,folosită la diagnosticarea unor maladii interne;
 tratamentul medical al cancerului
B. Aplicaţii industriale:
 la testarea nedistructivă a unor piese metalice ;
 identificarea unor defecte de structură a unor piese metalice.
Aceste aplicaţii se datorează puterii de ionizare a radiaţiei X.
Puterea de ionizare = mărime fizică ce caracterizează capacitatea unei radiaţii de a
interacţiona cu mediul pe care-l străbate ionizându-l.
Puterea de ionizare este direct proporţională cu energia radiaţiei.
Această proprietate oferă o metodă de măsurare a energiei radiaţiei X : când acestea
trec printr-o cameră de ionizare , se produce un curent electric proporţional cu energia fascicolului.
C. Aplicaţii ştiinţifice:
Radiaţiile X au permis confirmarea experimentală a teoriei cristalografice prin difracţie de
raze X (Max von Laue).
Dacă atomii dintr-un cristal formează reţele spaţiale , atunci cristalul ar trebui să se
comporte ca o reţea în care vor avea loc fenomene de difracţie similare cu cele produse de lumină
printr-o reţea optică. Condiţia producerii fenomenului este ca radiaţia incidentă să aibă o lungime de
undă comparabilă cu distanţa dintre doi atomi vecini ai reţelei ( de ordinul ångströmilor )

Fascicolul este difuzat pe planuri cristaline diferite.
Diferenţa de drum parcursă de razele difuzate de două planuri învecinate este: 2dsinθ.
Obţinerea maximelor respectă condiţia Bragg: 2dsinθ = nλ
Cu metoda difracţiei poate fi identificată:
 structura substanţelor cristaline,
 identificarea compuşilor chimici,
 stabilirea mărimii particulelor ultramicroscopice,
 structura tridimensională a unor macromolecule , structura moleculelor biologice: acizi
nucleici, proteine, etc.
Măsuri de protecţie faţă de radiaţiile X:
 limitarea timpului lucrat în mediul radioactiv,
 utilizarea unor echipamente (ecrane ) de protecţie din plumb,
 măsuri legislative,
 norme de protecţie a personalului expus,
 marcarea caracteristică a zonelor expuse, etc.
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Tranziţii atomice

Electronii unui atom pot suferi procese de excitare şi dezexcitare, la tranziţia de pe
un nivel energetic pe altul.
Energia schimbată de electron este egală cu diferenţa energetică dintre nivelele între
care are loc tranziţia ( Em – En ).
Variaţia energiei electronului se face pe baza absorbţiei , sau emisiei, unui foton de
energie hν.
Excitarea atomului este fenomenul de trecere a unui electron pe un nivel energetic permis
superior , prin absorbirea unui foton sau prin alt mecanism prin care îi este furnizată energia
necesară.

Dezexcitarea atomului este fenomenul de trecere a unui atom aflat într-o stare excitată întro stare cu energie mai joasă prin emisie spontană sau stimulată a unui foton.
Un atom în stare excitată prezintă probabilitatea de dezexcitare.
Fenomenul de trecere, de la sine , fără stimulare din exterior, a unui electron din atom, de pe
un nivel energetic superior pe unul inferior şi emisia unu foton se numeşte tranziţie spontană.
Timpul mediu în care atomul poate rămâne în stare excitată se numeşte timp mediu de
viaţă ( τ ).
Valoarea timpului mediu de viaţă a atomului în stare excitată este de 10 -8s.
Numărul de atomi care se dezexcită într-un interval de timp dat t , este dat de relaţia:
 pt
NN e
0
N0 = numărul de atomi în stare excitată la momentul t=0
p = probabilitatea de tranziţie a atomului
Legătura dintre probabilitatea de tranziţie şi timpul de viaţă este:
t

1
NN e τ
τ  
0
p
Presupunem un atom aflat în stare excitată E2 . Dacă incident pe atom trece un foton de
energie hν=E2 –E1 , se poate ca atomul să treacă în starea fundamentală E1 prin emisia unui foton.
Fotonul emis va fi în fază cu fotonul incident şi la rândul său poate stimula emisia altor fotoni de
către alţi atomi aflaţi în stare excitată. Fenomenul se numeşte emisie indusă .
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Producerea efectului LASER

LASER= lumină amplificată prin emisie stimulată de radiaţie (Light Amplification by
Stimulated Emision of Radiation)
Într-un sistem de atomi cea mai mare parte se găsesc în stare fundamentală (cu energie
minimă), un număr mic sunt în stare excitată. Un fascicul de lumină incident pe sistem va produce
cu predilecţie excitarea atomilor (creşterea energiei sistemului).
Dacă situaţia ar putea fi inversată, astfel încât cea mai mare parte din atomi să se afle în
stare excitată , atunci fascicolul de fotoni incident va produce cu predilecţie emisia stimulată,
determinând emisia de fotoni de aceeaşi energie.
Condiţiile de generare a efectului LASER sunt:
1. Sistemul trebuie să se afle într-o stare de inversie de populaţie
2. Starea excitată a atomului trebuie să fie o stare metastabilă
3. Fotonii trebuie reţinuţi în sistem un timp suficient de lung pentru a permite stimularea
emisiei atomilor excitaţi.
După starea de agregare laserele sunt:
 cu mediu solid (laserul cu rubin),
 cu mediu gazos (He- Ne, CO2 , Ar, Xe),
 lichid (laser cu coloranţi),
 cu semiconductori (diode semiconductoare)
Inversie de populaţie =starea unei populaţii de atomi în care numărul de particule aflate în
stare excitată este mai mare decât numărul de particule aflate în stare fundamentală.
Operaţiunea care produce inversia de populaţie = pompaj
Stare metastabilă= starea al cărei timp de viaţă este mai mare decât timpul mediu de viaţă
al unei stări excitate (10-8 s). În cazul stărilor metastabile timpul de viaţă poate ajunge la 10-3 s sau
chiar la câteva secunde.
În cazul unui mediu solid , pompajul optic este obţinut prin iradierea cu o sursă luminoasă
puternică = pompaj optic (laserul cu rubin)
În cazul unui mediu amplificator gazos , închis într-un tub în care se produce o descărcare
electrică, inversia de populaţie se realizează prin pompaj electric.(laserul cu He - Ne)

În funcţie de impactul distructiv asupra organismului laserele pot fi:
 cu nivel de risc nedecelabil (laserele scanerelor codurilor de bare),
 de mică putere(protecţia se realizează prin aversiunea ochiului la lumină),
 de putere medie (afectează ochiul la contactul direct cu fasciculul),
 de mare putere (afectează organismul indiferent de condiţii)
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Aplicaţiile radiaţiei LASER

Datorită caracteristicilor sale radiaţia laser are multiple aplicaţii în: cercetare, industrie,
energetică (fuziune nucleară), domeniul militar , medicină, comunicaţii, dispozitive de citire şi
imprimare.
Principalele caracteristici ale radiaţiei laser sunt:
 coerenţa fasciculului,
 monocromaticitatea fasciculului,
 direcţionalitatea fasciculului
Câteva aplicaţii:
1.
Spectroscopie laser: intensitatea luminoasă mare, îl face să fie sensibil la detectarea
diferitelor tipuri de molecule aflate în concentraţii mici. Oferă mari avantaje în măsurarea
frecvenţelor liniilor spectrale.
2.
Fotochimie : sistemele laser pot emite pulsuri de lumină scurte (ps sau fs ), ce pot
iniţia reacţii chimice. Metoda este utilizată în biochimie în analiza structurii şi funcţiilor unei
proteine.
3.
Fuziunea nucleară - cele mai puternice aranjamente de lasere multiple şi amplificatori
optici sunt utilizate pentru a produce pulsuri cu intensităţi extrem de mari, dar scurte, din toate
direcţiile, asupra unor probe de tritiu şi deuteriu pentru obţinerea reacţiei de fuziune.
4.
Domeniul militar – s-au construit lasere antirachetă destinate distrugerii ţintelor în aer .
Unele armate utilizează armament cu indicatori laser pentru îmbunătăţirea vizării ţintei.
5.
Construcţii şi tipografie – dispozitive cu pulsuri laser sunt utilizate pentru determinarea
distanţelor.
6.
Utilizări medicale – fasciculele laser puternic colimate şi focalizate furnizează energii
extrem de mari care le fac potrivite ca instrumente de tăiere şi cauterizare chirurgicale în intervenţii
de mare fineţe.
7.
Utilizări în industrie – industria de automobile utilizează lasere CO2 , în liniile de
asamblare a autovehiculelor ce necesită sudura componentelor.
8.
Utilizări în telecomunicaţii – transmiterea semnalelor laser prin fibre optice prezintă
avantaje datorită caracterului monocromatic al radiaţiei. Aceasta permite menţinerea pulsurilor
transmise pe distanţe lungi fără distorsionări.
În telefonie se pot transmite peste 50 mil. de pulsuri pe sec. suprapunând pe aceeaşi cale de
transmisie peste 600 convorbiri.
9.
Dispozitive de citire şi imprimare laser – în cazul citirii şi scrierii compact discurilo, un
fascicul laser este trimis printr-un sistem de lentile şi oglinzi pe disc. Reflectat de disc, fasciculul
reface drumul iniţial până la oglindă, care reflectă o parte din acesta spre detector unde se recreează
informaţia stocată pe disc.
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4. FIZICA NUCLEULUI
Proprietăţile generale ale nucleului
Nucleele elementelor sunt formate din două tipuri de particule: protoni şi neutroni.
Protonii (p) au sarcina electrică elementară egală cu sarcina electronului , dar de semn
contrar e  1,6  19 19 C
Neutronii (n) sunt neutrii din punct de vedere electric (nu au sarcină electrică).Neutronul a
fost descoperit de Chadwick.
Atomul este neutru din punct de vedere electric: numărul electronilor din învelişul
electronic este acelaşi cu numărul protonilor din nucleu.
Proprietăţile elementelor (atomilor) sunt descrise de următoarele mărimi: număr atomic (Z),
număr de neutroni (N), număr de masă (A)
Numărul atomic (Z) = numărul de protoni din nucleu.
Numărul de masă (A) = numărul de protoni şi neutroni (nucleoni) din nucleu.
Nucleoni = protonii şi neutronii din nucleu.
numar
stare
de
Prezentarea unui element se face simbolic astfel: de
masa ( A )
numar
atomic ( Z )

ionizare

X numar
de
neutroni( N A  Z )

Numărul de neutroni nu se specifică, el se poate calcula cu relaţia:
A=Z+ N => N= A –Z
Pentru un element vom nota simplu A X , unde X este elementul chimic.
Z

”Nuclid” = specie nucleară caracterizată prin anumite valori ale lui Z şi A.
Nuclizii care au aceleaşi valori pentru numărul atomic Z = izotopi
Nuclizii care au aceleaşi valori pentru numărul de masă A = izobari.
Nuclizii care au aceleaşi valori pentru numărul de neutroni N = izotoni.
Nuclizii care au aceleaşi valori pentru Z, A şi N =izomeri (diferenţele sunt doar energetice)
Masa nucleului se determină cu ajutorul spectrografului de masă. Înregistrarea ionilor se
face cu ajutorul unei plăci fotografice. În cazul spectrometrului înregistrarea se face electric.
Forţa electrică este egală cu forţa magnetică (Lorentz): F  F
el
mag
E
qe  qvB1
=> v  B
1
Fmag  Fcp
q  ne
Mv
M v2 => R 
=>raza traiectoriei fiecărui tip de ion depinde de raportul q/M.
nevB 2 
neB 2
R
Raza nucleului nu poate fi mai mare de 10  14 m (conform experimentelor de împrăştiere)
Nucleele au formă sferică, raza lor fiind dată de relaţia:

r  r0 A

1
3

r0  1,2 1015 m
Dependenţa razei de nr. de masă (A) ne permite să afirmăm proporţionalitatea dintre A şi
volumul nucleului (A≈ r³ ) => concentraţia nucleonilor în nucleu

n
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A
A

 1038 nucleoni / cm 3
3
V 4r
3

Energia de legătură a nucleului

Masa nucleului este mai mică decât suma maselor nucleonilor componenţi.
M  Z  m p  A  Z  m n |  c 2 => energiile de repaus a nucleului şi nucleonilor.
Diferenţa dintre energie de repaus a nucleonilor şi energia de repaus a nucleului = energia
de legătură a nucleului :
Wleg  Z  m p  A  Z  m n  c 2  Mc2
Energia de legătură a nucleului = lucrul mecanic efectuat pentru a desface un nucleu
izolat, aflat în repaus, în nucleoni izolaţi, aflaţi în repaus.
Energia specifică de legătură B dă informaţii despre stabilitatea nucleelor şi proprietăţile
forţelor nucleare.
Energia specifică de legătură B= raportul dintre energia de legătură a unui nucleu şi
numărul de nucleoni care intră în componenţa acestuia.
Wleg
B
A





Energia specifică de legătură în funcţie de numărul de masă pentru toate nucleele
este

Observaţii:
 B(A) creşte rapid de la B=0, pentru A= 1, la B = 8MeV pentru A =16, trece prin maximul de
la 8,8 MeV, pentru A= 60 şi scade treptat la 7,6 MeV pentru ultimul element întâlnit în natură.
 din valoarea pozitivă a lui B rezultă caracterul atractiv al forţelor nucleare (forţe de
atracţie cu rază mică de acţiune  1015 m ).
 din proporţionalitatea energiei de legătură cu numărul de masă rezultă proprietatea de
saturaţie a forţelor nucleare.
Saturaţia forţelor nucleare = proprietatea nucleonului de a interacţiona numai cu
nucleonii vecini, nu cu toţi nucleonii din nucleu.
 elementele cu nucleele cele mai puternic legate sunt cele de la mijlocul tabelului periodic.
Nucleele cu numere de masă mult mai mari sau mult mai mici, faţă de A= 60 sunt mai slab legate,
permiţând procesele de fuziune şi fisiune nucleară.
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Stabilitatea nucleului

Forţele de respingere electrostatică dintre protoni ar putea determina ”explozia“ nucleului
=> pentru a explica stabilitatea nucleului trebuie să admitem existenţa unor forţe de atracţie cu
rază scurtă de acţiune (forţele nucleare)
Proprietăţile forţelor nucleare s-au pus în evidenţă cu experienţele de împrăştiere. Variaţia
cu distanţa a energiei potenţiale de interacţiune dintre nucleoni este prezentată în figură.

Figura se interpretează astfel:
 la distanţe mari forţele de interacţiune dintre doi protoni sunt de respingere electrostatică.
 la o distanţă de circa 3  10 15 m curba prezintă o scădere bruscă ceea ce implică apariţia
unei forţe puternic atractive – forţa nucleară tare.
În cazul interacţiunii neutron – proton, la distanţe mari nu se exercită interacţiuni între
particule, în timp ce , la distanţe de circa 2  10 15 m apar interacţiuni de tip atractiv puternice
datorate forţelor nucleare. Şi între neutroni se manifestă forţe nucleare cu aproximativ aceeaşi rază
de acţiune.
Concluzii:
 interacţiunea dintre particulele componente ale nucleului (p-p , p-n, n-n) este realizată prin
intermediul unor forţe aproximativ egale. Tăria interacţiunii dintre nucleoni nu depinde de sarcina
electrică a acestora => independenţa de sarcină a forţei nucleare.
 forţele de atracţie dintre nucleoni (forţe nucleare tari) sunt forţe cu rază scurtă de acţiune
de domeniul dimensiunilor nucleului atomic.
Existenţa forţei nucleare tari nu exclude posibilitatea de dezintegrare a nucleelor instabile
(nuclee care se autodistrug după un anumit timp, dând naştere altor nuclee).
Nuclizii stabili formează un domeniu de stabilitate cu următoarele proprietăţi:
 este liniar pentru nuclizii cu Z < 20 (nuclee uşoare) => sunt mai stabile nucleele care au un
număr egal de neutroni şi protoni.
 se curbează odată cu creşterea numărului atomic (nuclee grele) => sunt mai stabile nucleele
care conţin un număr mai mare de neutroni ( interacţionează prin intermediul forţelor nucleare , nu
şi electrostatice ).
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Modele nucleare

Fiecare din modelele atomice răspund unora din proprietăţile nucleului.
1
Modelul “picătură “
3
r

r
A
Estimarea formei nucleului la ceea a unei sfere cu raza
şi caracterul de
0
saturaţie al forţelor nucleare a dus la constituirea unei analogii între nucleu şi o picătură de lichid
După cum în stare lichidă fiecare moleculă interacţionează cu un număr limitat de molecule
vecine şi în modelul picătură nucleonii interacţionează prin forţe nucleare cu un număr limitat de
nucleoni vecini.
Pentru estimarea energiei de legătură a nucleului se pot face următoarele observaţii:
 pentru nucleele cu A > 20, energia de legătură medie pe nucleon B, este practic constantă.
Putem considera că energia de legătură totală este proporţională cu numărul de nucleoni:
Wleg  αA
α = coeficient de proporţionalitate
 nucleonii situaţi în stratul superficial al nucleului sunt atraşi în nucleu numai dintr-o
singură parte. Expresia energiei de legătură se modifică (scade):
2
Wleg  A  A 3
A.



respingerea coulombiană dintre protoni determină o scădere a energiei de legătură.
Proporţionalitatea cu Z² se datorează faptului că orice proton interacţionează cu alt proton (f.
coulombiene nu sunt
saturate ). Ele sunt invers proporţionale cu pătratul distanţei,lucru exprimat
1
3
prin termenul A .
 în construcţia nucleelor atomice se observă o tendinţă de simetrie a nucleelor uşoare, în
sensul că cele mai stabile nuclee sunt cele cu numărul de protoni egal cu numărul de neutroni. (Z=
N= A/2 ). Abaterea de la această condiţie duce la scăderea energiei de legătură.
Modelul “picătură” calculează energia de legătură ale nucleelor cu A par şi impar şi explică
unele din proprietăţile nucleului, printre care fisiunea nucleară.
Modelul “picătură” nu explică stabilitatea mare a nucleelor cu A=2, 8, 20, 28, 50, 82, 126,
numite nuclee dublu magice, la fel cum nu explică nici dezintegrarea nucleelor instabile.
B. Modelul nuclear în pături: presupune că fiecare nucleon are în interiorul nucleului o
mişcare independentă de tip orbital cu o energie potenţială medie datorată forţei nucleare tari
exercitată de ceilalţi nucleoni. Pentru protoni se ia în considerare şi forţa de respingere
coulombiană.
Nivelele energetice nucleonice cu valori apropiate ale energiei formează pături nucleare,
aflate la distanţe energetice mari faţă de alte pături nucleare.
Potrivit principiului de excluziune a lui Pauli : pe acelaşi nivel nu pot exista doi nucleoni
de acelaşi tip, având aceleaşi valori ale numerelor cuantice.
Principiul de excluziune pentru nucleu se aplică separat protonilor şi separat neutronilor.
Potrivit principiului de excluziune pe fiecare pătură nucleară se găseşte un număr bine
determinat de nucleoni.
Modelul explică stabilitatea mare a nucleelor dublu magice şi dezintegrările radioactive.

35

Radioactivitatea .Tipuri de dezintegrări radioactive

Radioactivitatea = emisia spontană de radiaţie.
Este consecinţa procesului de dezintegrare a nucleelor instabile.
Proprietăţi ale radioactivităţii:
 independenţa faţă de combinaţia chimică în care intră elementul radioactiv
 independenţa faţă de temperatură şi presiune(mărimi ce influenţează o reacţie chimică) =>
Radioactivitatea este un fenomen nuclear care, nu are legătură cu rearanjarea electronilor
în învelişul atomic.
Dezintegrarea radioactivă = procesul prin care se produc modificări ale nucleului atomic
ce duc la creşterea stabilităţii acestuia.
Dezintegrarea radioactivă poate determina emisia de: particule alfa α, beta β(+), beta β(-),
sau radiaţiei gama γ
Tranziție
alfa
beta (+)
beta (-)
captura electronică
gama
tranziție izomeră
conversie internă
emisie de neutroni

Simbol




CE



TI
Ci
n

Nuclid rezultat
Z-2; A-4
Z-1; A
Z+1; A
Z-1; A
Z; A
Z; A
Z; A
Z; A-1

A. Dezintegrarea alfa (α)
4
Radiaţia alfa reprezintă expulzare din nucleu a unui nucleu de heliu 2 He.
Ecuaţia caracteristică este: A
A4
4
Z X Z  2Y  2 He
238 U 234 Th 4 He
92
90
2
X= nucleu părinte ,
iar Y = nucleu fiică
Cauza producerii acestei dezintegrări este numărul prea mare de protoni din nucleu.
Emisia alfa este posibilă prin efectul tunel.
Observaţie: Scrierea corectă a unei reacţii nucleare trebuie să satisfacă:
 conservarea sarcinii electrice, numărul atomic este acelaşi în cei doi membrii ai reacţiei,
 conservarea numărului de nucleoni, numărul de masă este acelaşi în cei doi membrii.
B. Dezintegrarea (β)
Se produce atunci când raportul neutron-proton din nucleu este prea mare sau prea mic.
Există două tipuri de dezintegrări β, β(-) şi β (+).
Dezintegrarea β¯= emisia unui electron de către nucleu. Când nucleul unui element A
ZX
emite o particulă β¯, masa atomică i se modifică extrem de puţin , iar numărul atomic îi creşte cu o
unitate.
A X  AY  0 e   ~
Z
Z 1 1
1n1p  0  ~
o
1 1
~
 = antiparticula neutrinului (antineutrinul)
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Dezintegrarea   = emisia unui pozitron. Când nucleul unui element A
Z X emite o particulă

  , masa atomică i se modifică extrem de puţin , iar numărul atomic îi scade cu o unitate.
A X  AY  0 e   
Z
Z 1 1
1 p 1n 0  
1
0 1

 = neutrinul (apare datorită conservării energiei)
C. Dezintegrarea gama (γ)
Dacă în urma procesului de dezintegrare nucleele rămân în stare excitată, ele pot trece pe un
nivel de energie inferioară sau în stare fundamentală prin emisia unui foton.
Fotonul emis în cadrul acestui proces = radiaţie gama γ (are energii cu mult mai mari decât
cuantele de lumină).
A X  A X  
Ecuaţia bilanţ este:
Z
Z
D. Captura electronică
Este procesul prin care un electron de pe o pătură interioară a atomului este capturat de
nucleu , unde se produce reacţia :

p  e  n  
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Legile dezintegrării radioactive

Prin emisia de către nucleu a unei radiaţii ,   ,   sau CE acesta se transformă într-un
nucleu diferit.Noul element poate fi la rândul său radioactiv, dând naştere aşa numitor serii
radioactive.
Din totalitatea celor 90 de elemente naturale şi 13 artificiale se cunosc peste 1500 de izotopi,
dintre care peste 325 de origine naturală şi restul izotopi artificiali. Din cei 325 izotopi naturali, 51
sunt instabili şi, în timp ce izotopii artificiali sunt toţi instabili.
Într-o probă cu N nuclee radioactive, numărul de nuclee care se dezintegrează dN, într-un
interval de tip dt, este direct proporţional cu numărul iniţial de nuclee.
dN  Ndt
λ= constantă de dezintegrare radioactivă
Semnul “- “ semnifică descreşterea în timp a numărului de nuclee radioactive, datorită
dezintegrării.
Relaţia precedentă se poate scrie astfel:
N
t
dN
dN
 dt
   dt
 N  N 0 e  t = legea dezintegrării radioactive

N
N
N0
0
Legea dezintegrării radioactive dă evoluţia în timp a nucleelor radioactive dintr-o
anumită populaţie.
N= numărul de nuclee la un moment dat,
N0 = numărul iniţial de nuclee
Introducând timpul mediu de viaţă T1 / 2 legea dezintegrării radioactive se scrie:
t

N  N 0e 
Valoarea constantei de dezintegrare radioactivă a unui izotop semnifică viteza de
dezintegrare a acestuia .O mărime caracteristică surselor radioactive este activitatea.
Activitatea Λ = viteza de dezintegrare a sursei radioactive.
dN

  N
dt
Activitatea unei surse radioactive se măsoară, în SI în becquerel (Bq) [Λ]SI =1Bq
Becquerel = unitatea de măsură a activităţii radioactive a unei surse, egală cu odezintegrare
pe secundă
1Bq= 1dez/sec
În practică se foloseşte şi curie (1Ci)
1Ci = 3,7  1010 Bq
O sursă radioactivă este caracterizată de timpul de înjumătăţire.
Timpul de înjumătăţire (T1/2) = intervalul de timp după care numărul de nuclee radioactive
de acelaşi tip dintr-o probă scade la jumătate.
N
N
2
N
ln2 0,693
 λT
t  T1/2

 N 0 e 1/2
de unde T1/2 

2
λ
λ
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Interacţiunea radiaţiei nucleare cu substanţa

Se poate realiza cu:
A. Particule grele purtătoare de sarcină electrică (α, p şi ioni), rezultând interacţiuni
de tip coulombian (electrostatic), cu componentele atomilor ţintei.
Pot fi de două tipuri:
 electronice, ciocniri cu electronii atomilor ţintă (neelastice),care determină excitarea sau
ionizarea atomilor mediului;
 nucleare, ciocniri cu atomii consideraţi ca ansamblu (elastice), prin care o parte din energia
şi momentul cinetic al particulei incidente este transferată atomului ţintă.
În cazul ciocnirilor electronice pierderile de energie şi unghiurile de împrăştiere sunt mici
=> “frânare electronică” , iar în cazul ciocnirilor nucleare sunt mari => “frânare nucleară” .
Interacţiunea radiaţiilor nucleare cu substanţa se poate studia cu ajutorul “camerei cu
ceaţă”. Ea este o incintă cilindrică în care se poate deplasa un piston şi în care se introduc vapori de
apă. Prin deplasarea bruscă a pistonului, are loc o destindere adiabatică a aerului. Vaporii devin
suprasaturanţi şi condensează în jurul ionilor formaţi în jurul unei particule. Apare o dâră de ceaţă
ce marchează traiectoria particulei. Prin iluminare laterală se pot vizualiza traiectoriile acestora.
Procesul de ionizare a atomilor ţintei este caracterizat prin următoarele mărimi:
 densitatea relativă de ionizare= numărul de ioni produşi de o particulă în urma
interacţiunii electronice cu atomii ţintei,
 pierderea de energie prin ionizare pe unitatea de parcurs (ΔE/Δx)= caracterizează
cedarea energiei particulei incidente mediului ţintei,
 parcursul liniar= drumul mediu străbătut într-o substanţă de o particulă purtătoare de
sarcină electrică
B. Particule uşoare purtătoare de sarcină electrică ( , ,  )
Ca urmare a masei mici au un parcurs în mediul ţintei mult mai mare, iar împrăştierea în
urma ciocnirilor cu electronii din mediu este mult mai mare.
În cazul radiaţiei β există încă un mecanism de frânare– pierderea energiei prin radiaţie .
O particulă încărcată cu sarcină electrică, ce se deplasează accelerat emite energie sub formă de
radiaţie = radiaţie de frânare.
C. Radiaţie electromagnetică (X, γ )
Mecanismele de interacţiune a radiaţiei gama (γ) sunt efectul fotoelectric, efectul
Compton şi formarea de perechi.
Generarea de perechi constă în producerea simultană de a unei perechi electron – pozitron
(antiparticula electronului, având aceeaşi masă, dar sarcină electrică pozitivă), pe seama unui foton
cu suficientă energie.
Procesul generării în perechi nu poate avea loc în vid, ci doar în vecinătatea unui atom cu
masă mare, care participă la interacţiune pentru asigurarea conservării energiei şi impulsului.
Este posibil şi procesul invers, de anihilare a pozitronului de către electron.
Atenuarea unui fascicul β, γ şi X în materialul ţintei depinde de:grosimea ţintei, numărul
atomic (Z) al atomilor ţintei, densitatea ţintei şi energia radiaţiei incidente.
Variaţia intensităţii fasciculului într-o grosime infinitezimal mică a unui material este
dI= - μ I dx
; μ = coeficient liniar de atenuare
I
x
I
dI
dI
 μdx
 μ  dx
ln x  μx
I x  I 0 e μx

I
I
I
0
I0
0
În protecţia împotriva radiaţiilor este utilă cunoaşterea grosimii de înjumătăţire x1/2 . Ea
reprezintă grosimea dintr-un anumit material care reduce la jumătate intensitatea radiaţiei.
I
I
ln2 0,693
Ix  0
 0  I 0 e μx1/2
 x 1/2 

2
2
μ
μ
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Detecţia radiaţiilor nucleare

Cele mai cunoscute sisteme de detecţie şi analiză energetică a radiaţiilor nucleare sunt:
 detectoarele cu gaz,
 detectoarele cu scintilaţie,
 detectoarele cu semiconductori
A. Detectoare cu gaz
Sunt formate dintr-o cameră de detecţie în care este închis un gaz inert şi o pereche de
electrozi ce formează câmpul electric. Particula încărcată electric, interacţionează cu atomii
mediului, producând ionizarea acestora şi apariţia de electroni liberi. Ionii şi electronii se vor
deplasa spre electrozi. Datorită sarcinilor electrice ce ajung la electrozi, în circuitul detectorului
apare un plus de tensiune.

B. Detectore cu scintilaţie
Semnalul este proporţional cu energia radiaţiei .
Funcţionarea se bazează pe producerea unor scintilaţii (luminiţe), într-un mediu, ca urmare a
excitării atomilor mediului respectiv, la trecerea radiaţiilor nucleare. Fotonii emişi cad pe un
fotocatod producând efect fotoelectric. Fotoelectronii sunt acceleraţi de câmpurile electrice
realizate prin intermediul unui divizor de tensiune.În urma ciocnirii cu diodele fotomultiplicatorului
ei vor extrage 3-5 electroni secundari de pe fiecare diodă amplificând semnalul cules pe anod.
C. Detectoarele cu semiconductori
Utilizează joncţiunea p-n.
Joncţiunea p-n = dispozitiv în care în acelaşi cristal se schimbă într-o regiune îngustă tipul
de conducţie.La pătrunderea radiaţiei nucleare în joncţiune, în urma interacţiunii cu electronii
cristalului, de-a lungul traiectoriei, apar perechi electron–gol. Aceste sarcini sunt colectate de către
electrozii între care se aplică o tensiune de polarizare inversă.
Se obţine astfel un plus de tensiune proporţional cu ionizarea produsă de radiaţie.
Energia necesară producerii unei perechi electron-gol este relativ mică, lucru ce face ca
numărul perechilor să fie mare.
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Dozimetrie

Dozimetria = procedeu de măsurare a dozelor de radiaţie. Sunt definite pentru aceasta o
serie de mărimi : doza de ioni, debitul dozei, doza absorbită, doza biologică.
Doza de ioni (J)= raportul dintre sarcina electrică totală (Q) a ionilor de fiecare semn produşi direct sau indirect de radiaţia incidentă,în aer uscat, la temperatura de 0°C şi la o presiune
de 0,113 bari - şi masa de aer iradiat (m).
Q
1C
J
[J ]SI 
1Kg
m
Unitatea derivata este rntgenul
1R  258 10 6 C / kg
Sistemul röntgenologic este folosit pentru evauarea efectelor biologice ale radiaţiilor X sau
γ de până la 3 MeV.
În interacţiunea radiaţiei cu un ţesut, nu contează doar doza de radiaţie administrată, ci şi
timpul de administrare a acestei doze.
Debitul dozei (j)= raportul dintre doza de ioni şi timpul de iradiere
J
C
R R R
j
[ j]SI 
sau [ j]SI  ;
;
kgs
s min h
t
În terapie este folosită doza integrală(Ji)= produsul dintre doza de ionizare (J) şi masa de
ţesut iradiat (m).
Sistemul röntgenologic prezintă dificultatea măsurării dozei în aer şi nu ţine seama că
sistemele biologice nu sunt sisteme gazoase.
Sistemul radiobiologic este utilizat pentru evaluarea efectelor biologice ale radiaţiilor X şi γ
penetrante şi a radiaţiilor corpusculare.
Mărimi caracteristice sistemului : doza absorbită, eficacitatea biologică relativă, doza
biologică.
Doza absorbită (D)= raportul dintre energia transferată de radiaţie unei substanţe şi masa
acelei substanţe. Unitatea de măsură este gray-ul.
W
1J
D
[D]SI 
 Gy(gray )
1kg
m

Unitatea
tolerata
rad  ul(rd)
2
1rd  10 Gy
Doza biologică (B)= mărime fizico-fiziologică ce evaluează efectele biologice ale
radiaţiilor.
B  ηD [B]SI  1sv (sievert)

1rem  10  2 sv
η = eficacitatea biologică relativă
Un sievert=doza de energie absorbită din radiaţia incidentă, care produce, în condiţii
identice, aceleaşi efecte biologice ca ţi doza de 1Gy provenită de la radiaţia X standard.
Radiaţia X standard=o radiaţie de 200keV
Debitul dozei (b)= doza biologică absorbită de un ţesut în unitatea de timp.

B
rem rem rem
[b]SI 
;
;
t
s min h
Doza biologică integrală(Bi)= produsul dintre doza biologică şi masa de ţesut iradiat.
b

Bi  B  m
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Fisiunea nucleară

Radioactivitatea artificială= producerea de nuclee radioactive, în urma iradierii acestora
cu particule (activare).
Fisiune nucleară = ruperea în două fragmente aproximativ egale a unui nucleu în urma
bombardării cu neutroni. Are loc atunci când nucleele grele (precum cel de 235 U ) se sparg,
92
fisionează, în nuclee mai mici.

1 235
0 n  92 U  X  Y  neutroni
Nucleele X şi Y = produşi de fisiune.
Neutroni termici = neutroni a căror viteză este de ordinul de mărime al vitezei moleculelor
gazelor la temperatura camerei. Au viteze de circa 2000 m/s ceea ce corespunde unei energii de
numai 0,025eV.
În urma reacţiei de fisiune rezultă şi 2-3 neutroni foarte rapizi.
Două dintre reacţiile de fisiune posibile pot fi:

1 235
143
92
1
0 n  92 U 56 Ba 36 Kr 30 n
si
1 235
95
139
1
0 n  92 U38 Sr  54 Xe  20 n
Ruperea nucleului de uraniu poate fi comparată cu ce se întâmplă unei picături de apă.
Energia mare eliberată în urma reacţiei se regăseşte sub forma energiei cinetice a produşilor
de fisiune, a neutronilor şi a fotonilor γ produşi prin dezexcitare. Această energie este transformată
în căldură în interiorul camerei de reacţie.
Neutronii produşi în urma reacţiei de fisiune au energii mult peste valoarea energetică a
neutronilor termici care intră în reacţie. Dacă energia lor ar putea fi scăzută, la valoarea energiei
neutronilor termici, ar putea produce noi reacţii, dând naştere la o reacţie în lanţ.
Reacţie în lanţ = proces de fisiune care se extinde fără nici o intervenţie din afară. În timpul
acestui proces, numărul de neutroni creşte sau rămâne constant.
Dacă notăm cu k numărul de neutroni eliberaţi şi fiecare din aceştia induce la rândul său o
reacţie, după a n-a generaţie vor fi induse k n reacţii.
k = factor de multiplicare.
Pentru k < 1 nr. de neutroni tinde la zero, iar reacţia se stinge,
Pentru k = 1 , reacţia se autoîntreţine, iar degajarea de energie este constantă,
Pentru k < 1 nr. de neutroni creşte, ceea ce duce la creşterea numărului de reacţii şi a
energiei degajate, duce la producerea unei explozii nucleare.
Masa critică = masa minimă de uraniu, începând de la care se poate produce o reacţie în
lanţ.
Reacţia în lanţ ar produce ciocniri dacă este depăşită masa critică.
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Reactorul nuclear şi armamentul nuclear de fisiune

Reactorul nuclear = sistem proiectat să menţină o reacţie nucleară controlată.Combustibilul
folosit este uraniul natural ( 238
92 U ), îmbogăţit.

Părţi componente:
 bare de uraniu (combustibilul),
 moderatorul,
 bare de control
Neutronii obţinuţi în urma fisiunii au energii mult mai mari decât neutronii termici, care
iniţiază reacţia de fisiune. Pentru ca reacţia în lanţ să poată continua, este necesară încetinirea
neutronilor, înconjurând combustibilul nuclear cu substanţe moderatoare.
Ca şi mediu moderator se pot folosi:
 bare de grafit (carbon),
 apa grea ( D2 O )
Apa obişnuită absoarbe un procent mare de neutroni (nu poate fi folosită).
Neutronii rapizi pot fi capturaţi de nuclee care nu produc reacţii de fisiune. Probabilitatea de
captură este mare în cazul neutronilor rapizi şi mică în cazul celor lenţi.Încetinirea neutronilor de
către moderator serveşte scăderii probabilităţii de captură a
acestora şi deci scoaterii din lanţul de reacţie.
Barele de control sunt utilizate pentru controlul reacţiei de fisiune. Sunt realizate din bare
care absorb neutronii (cadmiul).Prin ajustarea numărului şi a poziţiei acestora în reactor, valoarea
factorului de multiplicare k, poate fi variată, modificând puterea reactorului.
Dacă factorul de multiplicare k, a unei reacţii nucleare este supraunitar, are loc creşterea
exponenţială a reacţiei , se produce explozie nucleară. Pentru ca explozia să aibă loc , masa de
material fisionabil trebuie să depăşească masa critică.
Masa critică trebuie să fie asamblată la momentul dorit. Pentru aceasta au fost dezvoltate
mai multe sisteme de “detonare”:
 de tip “proiectil” , în care un proiectil este aruncat asupra unei ţinte, astfel încât în urma
impactului să se atingă masa critică ce provoacă explozia (Hiroşima).
 pe baza generării undei de şoc din explozia învelişului materialului fisionabil. Acesta va
determina comprimarea materialului fisionabil şi depăşirea densităţii critice de producere a
exploziei (Nagasaki).
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Impactul asupra mediului al accidentelor nucleare şi armamentului nuclear

O sursă de contaminare radioactivă o constituie înlocuirea materialului radioactiv fisionat,
ce conţine izotopi radioactivi cu un timp mare de înjumătăţire. Transportul şi depozitarea acestor
materiale necesită condiţii speciale.
Accidente nucleare = scurgeri de substanţe radioactive din incinta unor instalaţii nucleare,
care periclitează sănătatea oamenilor pe o arie mai largă sau mai strânsă.
O eroare produsă în sistemul de răcire al reactorului poate determina o creştere a energiei,
atât de mare , încât , într-un interval de timp de câteva zeci de secunde, se poate ajunge la
temperatura de topire a metalului şi a barelor de moderator, urmată de fracturarea barelor de răcire
şi distrugerea întregii instalaţii. (Cernobîl, 1986)
Pericolul unei reacţii necontrolate, pe lângă faptul că poate echivala cu explozia mai multor
bombe atomice, cu producerea unui efect mecanic devastator datorat undei de şoc, poate elibera din
miezul reactorului cantităţi mari de substanţe radioactive.
Raza de distrugerea unei explozii nucleare creşte cu masa intrată în reacţie după o lege
cubică.
Un alt efect al exploziei nucleare este cel termic, datorat miezului care formează o sferă de
gaz incandescentă în expansiune.
Efectul provocat de o bombă atomică de putere medie (10 megatone) poate produce arsuri,
chiar şi unei persoane aflate la 30 km de locul exploziei.
Creşterea radioactivităţii este un alt efect produs de explozie. Efectul este dependent de
speciile radioactive (stronţiu, iod şi cesiu) eliberate şi are efecte pe termen scurt, mediu şi lung.
Contaminarea radioactivă este efectul contactului omului cu izotopii radioactivi.
Ea poate fi:
 externă, expunere la praf, ploi şi microorganisme purtătoare de izotopi
 internă, principalele surse de contaminare fiind aerul (plămâni), alimentele şi apa, (căile
digestive)
Efectul la scară globală a unui război nuclear ar fi o îndelungată iarnă nucleară care ar putea
pune în pericol existenţa rasei umane.
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Fuziunea nucleară

Fuziunea nucleară = o reacţie nucleară de sinteză a unui nucleu greu, mai stabil, din două
nuclee uşoare, reacţie însoţită de degajare de energie.
Energia degajată se datorează faptului că masa nucleului rezultat este mai mică decât suma
maselor nucleelor care intră în reacţie.
Ecuaţia reacţiei de fuziune este:
XY  ZQ
Q = energia eliberată în reacţie
Energia de fuziune este:
Q  MX  MY  MZ c 2
Condiţiile ce determină producerea unei reacţii de fuziune sunt:
 aducerea celor două nuclee la o distanţă mai mică decât raza nucleului, pentru ca forţele
nucleare să-şi facă simţită prezenţa
 în cazul fuziunii deuteriu –tritiu, realizarea unei temperaturi de 106 K (astfel de temperaturi
sunt mai mari decât temperatura suprafeţei Soarelui).
Una din problemele puse de temperatura ridicată este ceea a disocierii atomilor în nuclee şi
electroni liberi, stare cunoscută sub numele de plasmă.
Plasmă = substanţă aflată într-o stare de agregare asemănătoare stării gazoase, alcătuită din
electroni, atomi, neutroni, ioni şi fotoni caracterizată printr-o mişcare haotică şi o oscilaţie locală şi
de ansamblu a sarcinii electrice spaţiale. Este starea caracteristică fiecărei substanţe la temperaturi
mai mari de
.
Alţi factori critici ai realizării reacţiei de fuziune sunt:
 densitatea ionilor din plasmă (n) şi
 timpul de confinare a plasmei
Timpul de confinare a plasmei = timpul în care nucleele care interacţionează sunt
menţinute la o temperatură egală sau mai mare celei necesare producerii reacţiei.
Pentru realizarea reacţiei de fuziune au fost proiectate instalaţii de tip tokamak, în care
confinarea plasmei este realizată prin suprapunerea unor câmpuri magnetice.
Câmpul magnetic rezultat are linii de câmp elicoidale,liniile de câmp dispunându-se spiralat
în jurul plasmei, nepermiţând acesteia să atingă pereţii
Încălzirea plasmei se poate face ca şi la radiatorul electric cu fir incandescent, prin efect
Joule.(la temperaturi mari rezistenţa plasmei scade,efectul se diminuează)
O altă metodă de încălzire este injectarea în plasmă a unui fascicul de particule neutre de
mare energie (densitatea plasmei este relativ scăzută, dar timpul de confinare este lung).
Un sistem nou de obţinere a fuziunii nucleare îl reprezintă instalaţiile de confinare
inerţiale (densitatea plasmei este mare, dar timpul de confinare este scurt). Amestecul de deuteriu şi
tritiu este încălzit şi comprimat prin intermediul mai multor fascicule laser, fascicule de electroni
sau ioni.
Nu s-au realizat reacţii de fuziune controlată în care energiile obţinute să fie
superioare celor cheltuite.
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Fuziunea nucleară ca sursă de energie şi armamentul de fuziune

Din punct de vedere energetic, fuziunea este mai eficientă decât fisiunea.
La fisiunea uraniului se obţine o energie de circa 200MeV, deci B = 0,85MeV/u, în timp
ce la fuziunea protonilor de heliu se obţine o energie de legătură de 26MeV, dar B = 6,6MeV/u .
Avantajele pe care le prezintă o sursă de energie bazată pe reacţia de fuziune, faţă de
reactorul nuclear:
 eficienţa energetică mai mare ca a fisiunii,
 abundenţa combustibilului nuclear(hidrogen, deuteriu, care se află şi în apa mării în raport
de 1/6000 ),
 lipsa deşeurilor radioactive, reacţia de fuziune nu conduce la nuclizi radioactivi,
 posibilităţi mai mari de generare directă a curentului electric prin fuziune, faţă de fisiune.
Încă nu a fost realizat un reactor de fuziune care să producă mai multă energie decât ceea
consumată pentru iniţierea reacţiei, dar s-a utilizat reacţia de fuziune în explozii, în care energia
reacţiilor termonucleare a fost eliberată în intervale de ordinul fracţiunilor de secundă.
Bomba termonucleară sau bomba cu hidrogen a fost rezultatul reacţiei de fuziune a
izotopilor grei ai hidrogenului ( deuteriu şi tritiu ). Aceştia se combină pentru a forma heliul,
reacţie în care se eliberează energie.
Energia obţinută din reacţia deuteriului cu tritiu (reacţia de fuziune) este mult mai
mică decât energia obţinută prin fisiune, dar masa nucleelor fiind mult mai mică , aceeaşi masă de
substanţă, va conţine mult mai multe nuclee.
Aceeaşi cantitate de material fuzionabil va da o energie de trei ori mai mare, decât a unei
cantităţi similare de material fisionabil.
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