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Методом (αe)-збiгiв, при подачi гальмiвної напруги U у ка-
налi реєстрацiї електронiв проведено дослiдження енергети-
чного спектра електронiв, що утворюються при iонiзацiї ато-
мiв мiшенi α-частинками. У роботi використано джерело α-
частинок 238Рu i мiшенi у виглядi плiвок рiзної товщини з на-
пиленим на них алюмiнiєм. Отриманий розподiл Nc(eU) по-
рiвнювали з теоретичним, який випливає з розрахункiв у при-
пущеннi опису його як переходу електрона iз зв’язаного ста-
ну атома в область неперервного спектра при раптовому збу-
реннi атома зарядом α-частинки. Показано, що спостережува-
ний розподiл швидких електронiв, що утворюються при про-
ходженнi α-частинки через речовину, можна описати в набли-
женнi квантово-механiчного переходу системи (атома) з поча-
ткового нейтрального стану в кiнцевий iонiзований стан з ви-
киданням електрона iз зв’язаного стану в неперервний спектр
при раптовому збуреннi атома зарядом пролiтаючої повз нього
α-частинки (ефект струсу).

1. Вступ

Iонiзацiя атомiв при проходженнi заряджених части-
нок через речовину, зазвичай, розглядається як кi-
нетична електронна емiсiя (КЕЕ), при якiй електрон
набуває кiнетичної енергiї безпосередньо вiд падаю-
чої частинки [1]. Основну увагу при цьому придiлено
втратi енергiї зарядженою частинкою, а не процесу
переходу зв’язаного електрона за межi атома [2, 3]. У
представленiй роботi навпаки – основну увагу придi-
лено розгляду iонiзацiї атома, зумовленої переходом
електрона, що знаходиться поблизу поверхнi мiшенi
зi зв’язаного стану в область неперервного спектра.

Пролiтаючи повз електрон, частинка iз зарядом
Zpe у момент найбiльшого зближення з ним r створює
збурення Zpe2/r. Якщо швидкiсть Vp велика, то збу-
рення дiє протягом дуже короткого промiжку часу
τp ∼ r

Vp
, значно меншого, нiж перiод переходу 2πω−1

fi

зi стану i в стан f . Для зв’язаного електрона збурення
є раптовим, що приводить до виходу його в неперерв-
ний спектр iз кiнетичною енергiєю E = Ze2/r − Eзв,
де Eзв – енергiя зв’язку електрона в атомi з урахува-
нням роботи виходу. На вiдмiну вiд ефекту струсу, де
збурення електрона походить вiд взаємодiї з раптово
виникаючим нерухомим зарядом, у нашому випадку
збурення створюється рухомою α-частинкою. Оскiль-
ки швидкiсть α-частинки велика, то час взаємодiї ма-
лий, тому спочатку будемо розглядати появу збурен-
ня так, нiби струс походив вiд раптово виникаючого
нерухомого заряду.

2. Розподiл електронiв iонiзацiї за енергiєю
пiд час струсу

Основнi формули, що описують переходи пiд дiєю ра-
птового збурення, викладено у книзi Ландау i Лi-
фшица [4]. Найбiльш важливим положенням у цьо-
му описi є вимога, щоб збурення вiдбувалося настiль-
ки швидко, що хвильова функцiя початкового ста-
ну квантово-механiчної системи ψ(0)

i (q) “не встигала”
змiнитися за час дiї збурення. Цей час має бути ма-
лим у порiвняннi з перiодом переходу 2πω−1

fi зi стану
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Рис. 1. Схема експерименту в геометрiї на пропускання (а) i
вiдбиття (б). S – джерело 238Рu, M – мiшень, МКП1 – детектор
α – частинок, МКП2 – детектор електронiв. Зовнiшня сiтка (1)
заземлена, а на внутрiшню сiтку (2) подається затримуючий
потенцiал U

i в стан f та ψ(0)
i (q) – функцiя залишатися такою ж,

як i до збурення.
Використовуючи цi уявлення, а так само зважаючи

на щiльнiсть рiвнiв, яка виходить iз розгляду фазово-
го об’єму для електронiв, здатних перейти у вакуум,
формулу для розподiлу електронiв iонiзацiї за енер-
гiєю пiсля переходу у вакуум можна записати у ви-
глядi [5]:

dN

dE
=

a
√
E

(E + E3B)2
, (1)

де a =
√

2m3/2V
π2~3 , m – маса атома, а V – об’єм, що за-

ймає один електрон у кiнцевому станi. Iнтегральний
спектр електронiв матиме вигляд

eU∫
0

dN

dE
dE = a

[
1√
Eзв

arctg
√

E

Eзв
−

√
E

E + Eзв

]
=

= aF (E), F (0) = 0. (2)

Проте для порiвняння значень експериментальних
величин з теоретичними розрахунками формулу (2)
потрiбно перетворити до вигляду, що дозволяє прове-
сти таке порiвняння. За формулою (2) визначається
кiлькiсть швидких електронiв iонiзацiї eif , зареєстро-
ваних у дiапазонi енергiї вiд 0 до E = eU при вiд-
повiднiй подачi затриманого потенцiалу U на сiтку, а
експериментальна крива – скiльки електронiв зали-
шилося пiсля подачi затримуючого потенцiалу, тобто
у формулi (2) треба замiнити межi iнтегрування вiд
0 до E = eU на E = eU до Emax. Тодi (2) можна
записати у виглядi

Emax∫
eU

dN

dE
dE = a[F (Emax)− F (eU)]. (3)

Узгодженням експериментальних i теоретичних
розподiлiв (1)–(3) можна пiдтвердити правильнiсть
уявлень про раптове збудження електрона при описi
iонiзацiї атома. Ранiше таке порiвняння, проведене в
роботi [5] для пояснення появи електронiв близько-
нульової енергiї в результатi ефекту струсу, показало
добре узгодження.

3. Проведення експерименту

Дослiдження енергетичного спектра електронiв iо-
нiзацiї, що утворюються пiсля проходження α-
частинки через речовину, проводили методом (αe)-
збiгiв при подачi гальмiвної напруги (затримуючого
потенцiалу) в каналi реєстрацiї електронiв. Вимiрю-
вали швидкiсть рахунку збiгiв Nc залежно вiд вели-
чини напруги на сiтцi, яка гальмує електрони.

Вимiри енергетичного спектра електронiв прово-
дили у двох геометрiях, представлених на рис. 1. У
однiй iз них (експеримент на пропускання, рис. 1,а)
джерело α-частинок S розташовували поблизу мiше-
нi М. При цьому α-частинки проходять крiзь мiшень,
їх реєструють детектором, який складається з двох
мiкроканальних пластин (МКП1) у виглядi шеврона
розмiром 16×24 мм2. Електрони, що випускають з мi-
шенi при її бомбардуваннi α-частинками, реєструва-
ли другим детектором МКП2 розмiром 10×20 мм2.
Вiдстань мiж мiшенню М i детектором МКП1 стано-
вить 58 мм, а мiж МКП2 i мiшенню – 38 мм. У iн-
шiй геометрiї вимiрiв (експеримент на вiдбиття, рис.
1,б) безпосередньо за мiшенню розташовували дете-
ктор α-частинок МКП1, а саме джерело S переносили
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на мiсце детектора МКП1. Вiдзначимо, що в експе-
риментах на пропускання i на вiдбиття дослiджуванi
електрони вилiтають з однiєї i тiєї ж поверхнi мiшенi.

Джерелом α-частинок служив 238Рu з набору
ОСАИ, який являє собою пiдкладку з нержавiючої
сталi дiаметром 24 мм, на яку в центрi було нане-
сено радiоактивну пляму 238Рu дiаметром 12 мм [6].
Енергiя α-частинок становить 5,5 МеВ. У ролi основи
мiшенi використовували лавсановi плiвки завтовшки
180 мкг/см2 та 1760 мкг/см2 з напиленими на них
прозорими шарами алюмiнiю. На переднiй поверхнi
детектора електронiв МКП2 було укрiплено двi сi-
тки, вiдстань мiж якими становила 2 мм. На внутрi-
шню сiтку подавали затримуючий потенцiал U , який
змiнювався у процесi вимiрiв, а зовнiшню сiтку вико-
ристовували для збереження тiлесного кута реєстра-
цiї електронiв при змiнi затримуючого потенцiалу не-
змiнним, i вона завжди була заземлена. Вся система
знаходилася у вакуумнiй камерi при тиску 5 ·10−6 мм
рт. ст.

На рис. 2 представлено фрагменти спектрiв однiєї
з серiй вимiрювань у геометрiї на пропускання i вiд-
биття при рiзних значеннях затримуючого потенцiа-
лу U . Так, наприклад, на рис. 2,а представлено спе-
ктри часових (eα)-збiгiв на пропускання i вiдбиття
при U = 0 B. У кожному з них спостерiгаємо два пi-
ки: злiва – вiд електронiв близьконульової енергiї e0 i
справа – вiд швидких електронiв ef . Першi з них з’яв-
ляються у результатi взаємодiї електронiв поверхнi з
нерухомим зарядом, що раптово виникає поблизу по-
верхнi при проходженнi α-частинки крiзь неї (ефект
струсу e0-електронiв з поверхнi). Оскiльки виникне-
ння заряду у приповерхневому шарi в експериментах
на пропускання i вiдбиття не залежить вiд напрям-
ку руху α-частинки, пiк електронiв близьконульової
енергiї e0 у обох спектрах має приблизно однакову iн-
тенсивнiсть. Максимум його енергетичного розподiлу
знаходиться приблизно на 0,5 еВ, пiвширина стано-
вить 1 еВ, а його iнтенсивнiсть спадає так швидко,
що при енергiї 20 еВ нею можна знехтувати. Куто-
вий розподiл e0-електронiв витягнутий рiзко вперед
i назад у напрямку, перпендикулярному до поверх-
нi мiшенi. Опис виходу e0-електронiв, що виникають
при радiоактивному розпадi (як ефекту струсу) де-
тально розглянуто в роботах [5, 7, 8].

Утворення другого пiка пов’язане зi швидкими еле-
ктронами ef . При проходженнi α-частинки через мi-
шень вона взаємодiє зi зв’язаними електронами ато-
ма, що приводить до iонiзацiї атома i вильоту швид-
ких електронiв, кутовий розподiл яких направлений
вперед, у напрямку руху α-частинки [8]. У напрям-

ку, протилежному руху α-частинки, швидкi електро-
ни, що утворюються при iонiзацiї, не спостерiгаю-
ться. Проте пiсля вильоту електрона в оболонцi атома
утворюється вакансiя, при заповненнi якої вiдбуває-
ться вилiт оже-електронiв, якi теж швидкi, але на-
прямок вильоту їх не залежить вiд напрямку руху
α-частинки, тобто їх розподiл iзотропний. Цi резуль-
тати було отримано при вивченнi кутового розподi-
лу електронiв, що випускаються з поверхнi мiшенi
при бомбардуваннi її α-частинками [8]. Вiдзначимо,
що струшування e0-електронiв з поверхнi мiшенi вiд-
бувається лише пiсля утворення заряду поблизу неї
внаслiдок вильоту оже-електронiв.

Таким чином, пiки швидких електронiв ef в екс-
периментах на пропускання i вiдбиття iстотно вiдрi-
зняються один вiд одного за своєю природою. У екс-
периментi на пропускання поява пiка швидких еле-
ктронiв ef пов’язана з електронами eif , що виника-
ють при iонiзацiї атома та електронами Оже e0f , тоб-
то ef = eif + e0f , а в експериментах на вiдбиття – ли-
ше з електронами Оже, тобто ef = e0f . Щоб визначи-
ти iнтенсивнiсть пiка електронiв iонiзацiї eif , потрiбно
вiд iнтенсивностi пiка швидких електронiв у спектрi
на пропускання вiдняти їх iнтенсивнiсть у спектрi на
вiдбиття.

У процесi виконання роботи було вимiряно з рi-
зним кроком бiльш нiж 60 часових спектрiв збiгiв в
iнтервалi енергiї вiд 5 до 800 еВ. На рис. 2,b–f, як
приклад, представлено часовi спектри (eα)-збiгiв, ви-
мiрянi для iнших значень затримуючого потенцiалу
U = 24, 50, 100, 200, 800 В. Як видно з рисункiв, при
подачi затримуючого потенцiалу пiк нульової енергiї
зникає, а iнтенсивнiсть пiка швидких електронiв спа-
дає зi збiльшенням величини затримуючого потенцiа-
лу. Для визначення iнтенсивностi пiка у цих випадках
чинимо аналогiчно до описаного для рис. 2,а, тобто
вiд iнтенсивностi пiка у спектрi на пропускання вiд-
нiмаємо iнтенсивнiсть пiка у спектрi на вiдбиття.

4. Подання результатiв вимiрiв

На рис. 3 для мiшенi з товщиною основи 1760 мкг/см2

представлено залежностi швидкостi рахунку збiгiв α-
частинок з електронами Nc вiд енергiї, яка визначає-
ться величиною затримуючого потенцiалу U на дру-
гiй сiтцi. Вони отриманi в експериментах на пропуска-
ння (верхня крива а) i вiдбиття (нижня крива b), на
яких експериментальнi точки для зручностi спосте-
реження сполученi лiнiями. Мiж цими кривими нане-
сено точки, що подають їх рiзницю в експериментах
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Рис. 2. Дiлянки спектрiв (αe)-збiгiв при рiзних значеннях затримуючого потенцiалу U = 0, 24, 50, 100, 200 i 800 В, вимiрянi в
геометрiї на пропускання i вiдбиття

на пропускання i вiдбиття, тобто залежнiсть рахунку
збiгiв вiд енергiї обрiзання спектра, i вони теж спо-
лученi такими лiнiями (крива c). Крива d вiдповiдає
теоретичному розподiлу, розрахованому за формулою
(3), що вiдповiдає iнтегральному спектру (eα)-збiгiв
для швидких електронiв iонiзацiї при струсi.

Вимiри проводили в дiапазонi енергiй вiд 5 до 800
еВ. Електрони iонiзацiї з енергiєю, меншою за 5 еВ,
не розглядалися внаслiдок побоювання їх змiшування
з електронами близьконульової енергiї. Енергiя галь-

мування 800 еВ включає дiапазон енергiй конвойних
електронiв, що виникають пiд час руху α-частинок
238Рu з енергiєю 5,5 МеВ через речовину. Проте в гео-
метрiї на пропускання кут мiж детектором МКП1, що
реєструє α-частинки, i детектором електронiв МКП2,
становить бiльше 30◦. Вiдомо, що iнтенсивнiсть кон-
войних електронiв рiзко падає зi збiльшенням кута
розльоту, i тому в нашому експериментi конвойнi еле-
ктрони не повиннi помiтно впливати на спостережу-
ванi нами залежностi.
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Кiлькiсть збiгiв Nc для кожної точки рiзницево-
го спектра пропорцiйна повному числу швидких еле-
ктронiв Nd, що утворюються при iонiзацiї атома в дi-
апазонi енергiї вiд E = eU до максимальної енергiї
Emax, i може бути подана у виглядi

Nd = A[F (Emax)− F (eU)]. (4)

Коефiцiєнт A в цiй формулi визначався пiдгонкою
теоретичної кривої (d) до експериментальної (c) ме-
тодом найменших квадратiв. Нам невiдома макси-
мальна енергiя електронiв iонiзацiї при взаємодiї α-
частинки 238Рu з алюмiнiєвою плiвкою. Проте при
великiй енергiї F (Emax) змiнюється дуже повiльно.
Так, якщо узяти Eзв = 70 еВ, що близька до енергiї
зв’язку електрона на L2- або L3-пiдоболонках атома
алюмiнiю, то Emax → ∞, а F (Emax) → 0, 188. Якби
енергiя Emax була 5,5 МеВ, що вiдповiдало передачi
електрону атома всiєї кiнетичної енергiї α-частинки,
то F (Emax) = 0, 187. Проте це неможливо. Пiдгонкою
за методом найменших квадратiв ми вибрали значен-
ня енергiї зв’язку Eзв = 70 еВ i F (Emax) = 0, 170, що
вiдповiдає максимальнiй енергiї електронiв iонiзацiї
Emax = 104 еВ.

Як видно з рис. 3, спостерiгається добре узгоджен-
ня експериментальної кривої з теоретичною. Можна
розглядати залежнiсть, що вивчається, на вужчiй дi-
лянцi прикладеної гальмiвної напруги, наприклад, до
400 В замiсть 800 В. Тодi експериментальнi i теорети-
чнi значення для точок 200, 300 i 400 В зближувати-
муться (приблизно на 1 вiдсоток), що може бути по-
в’язане зi зменшенням можливого впливу конвойних
електронiв, про що вже згадувалося вище. Треба зва-
жати на те, що розбiжностi мiж експериментальною
i теоретичною кривою можуть залишитися внаслiдок
неврахування збiгiв α-частинок з рентгенiвським ви-
промiнюванням, на яке не впливає напруга гальму-
вання. Проте ефективнiсть реєстрацiї рентгенiвських
променiв мiкроканальними пластинами дуже низька
i не може iстотно вплинути на енергетичний розподiл
електронiв.

Подiбнi вимiри “на пропускання” та “вiдбиття” було
проведено нами також i для мiшенi з товщиною осно-
ви 180 мкг/см2. Проте статистична точнiсть вимiрiв
була в 2 рази гiрша, нiж для товстої мiшенi, а крок
змiни eU був меншим. Проте отриманi результати по-
казали, що iнтегральнi спектри електронiв подiбнi i
добре узгоджуються мiж собою. Це можна пояснити
тим, що iонiзацiя атомiв, що знаходяться у глибинi
мiшенi, слабо впливає на форму низькоенергетичної
частини спектра, а розподiл електронiв за енергiєю,

Рис. 3. Швидкiсть рахунку (αe)-збiгiв залежно вiд затримую-
чого потенцiалу при рiзних геометрiях експерименту: у геоме-
трiї на пропускання (а); у геометрiї на вiдбиття (b); iнтеграль-
ний енергетичний спектр електронiв iонiзацiї (c); iнтегральний
спектр розрахований за формулою (3) (d)

що вилiтають iз мiшенi, в основному визначається
iонiзацiєю атомiв, що знаходяться поблизу поверхнi.

5. Висновок

Таким чином, спостережуваний розподiл швидких
електронiв, що утворюються при проходженнi α-
частинки через речовину, можна описати в наближен-
нi квантово-механiчного переходу системи (атома) з
початкового нейтрального стану в кiнцевий iонiзова-
ний стан з викиданням електрона зi зв’язаного стану
в неперервний спектр при раптовому збуреннi атома
зарядом пролiтаючої α-частинки (ефект струсу).

Проте, на вiдмiну вiд звичайного струсу, який вiд-
бувається пiд дiєю раптово виникаючого нерухомо-
го заряду [4], при прольотi зарядженої частинки че-
рез мiшень ймовiрнiсть iонiзацiї повинна описуватися
формулою Wexp ∼ (Zpe2)2/Vp, тобто ймовiрнiсть iонi-
зацiї прямо пропорцiйна квадрату заряду частинки
i обернено пропорцiйна її швидкостi. Цю залежнiсть
спостерiгали для β-частинок, протонiв i α-частинок у
роботах [9, 10], а також для важких iонiв [11]. Форму-
ла правильна для заряджених частинок рiзного сор-
ту i швидкостей. Так, наприклад, як було встанов-
лено нами [12], iонiзацiя атома для α-частинок при
радiоактивному розпадi 232U була приблизно в 40 ра-
зiв бiльша, нiж для β-частинок, оскiльки Vα ≈ 0, 1Ve,
a Z2

α = 4Z2
e .

ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2010. Т. 55, №7 761



Л.П. СИДОРЕНКО, В.Т. КУПРЯШКIН, А.I. ФЕОКТIСТОВ та iн.

Нами встановлено [9], що при наближеннi швидко-
стi β-частинок (Vβ ∼ 2, 7 · 1010 см·c−1) до швидко-
стi свiтла (c = 3 · 1010 см·c−1) характер залежностi
не змiнюється, а величина ймовiрностi iонiзацiї на-
ближається до її мiнiмального значення. I навпаки,
зi зменшенням швидкостi зарядженої частинки її зу-
стрiч з електроном атома затягується, що приводить
до збiльшення ймовiрностi струсу. Для опису iонiзацiї
атома пролiтаючою зарядженою частинкою у форму-
лу для ймовiрностi струсу роботи [4] має бути введе-
ний множник c

Vp
i повинна виконуватись нерiвнiсть

r
c <

r
Vp
< 2πω−1

fi . Тодi формулу, яка визначає ймовiр-
нiсть вильоту електрона в iнтервалi енергiї вiд 0 до
Emax при проходженнi через атом зарядженої частин-
ки з урахуванням впливу її швидкостi руху, можна
записати в такому виглядi:

W = const
c

Vp

(
Zpe

2

r

)2 ∣∣∣∣∫ ψ
(0)
i ψ∗fdq

∣∣∣∣2 aF (Emax). (5)

У цiй формулi c
Vp

(Zpe
2

r )2 визначає ймовiрнiсть збу-
рення атома. Вона залежить вiд заряду частинки Zp
(електрон, α-частинка, багатозарядний iон та iн.) та
її швидкостi Vp. Звичайно в формулах для визначе-
ння ймовiрностi струсу цей множник не розглядає-
ться, оскiльки вважається, що збудження вже вiдбу-
лося [4]. Значення const визначається ймовiрнiстю iо-
нiзацiї атома, коли частинка рухається зi швидкiстю
свiтла. Множник |

∫
ψ

(0)
i ψ∗fdq|2 визначає ймовiрнiсть

переходу системи (атома) з початкового (незбуджено-
го стану) у кiнцевий стан з появою вакансiї на мiсцi
викинутого електрона, а множник aF (Emax) визначає
ймовiрнiсть знайти своє мiсце в неперервному спектрi
для викинутого електрона залежно вiд його енергiї в
дiапазонi вiд 0 до Emax.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЭЛЕКТРОНОВ,
ВОЗНИКАЮЩИЙ ИЗ-ЗА ИОНИЗАЦИИ АТОМОВ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ α-ЧАСТИЦ ЧЕРЕЗ ВЕЩЕСТВО

Л.И. Сидоренко, В.Т. Купряшкин, А.И. Феоктистов,
Е.П. Ровенских

Р е з ю м е

Методом (αe)-совпадений при подаче тормозящего напряже-
ния U в канале регистрации электронов проведено исследо-
вание энергетического спектра электронов, образующихся при
ионизации атомов мишени α-частицами. В работе использова-
лись источник α-частиц 238Pu и мишени в виде пленок разной
толщины с напыленным на них алюминием. Полученное рас-
пределение Nc(eU) сравнивалось с теоретическим, следующим
из расчетов в предположении описания его как перехода эле-
ктрона из связанного состояния атома в область непрерывного
спектра при внезапном возмущении атома зарядом пролетаю-
щей α-частицы, и показало хорошее согласие. Таким образом,
наблюдаемое распределение быстрых электронов, образующи-
хся при прохождении α-частицы через вещество, может быть
описано в приближении квантово-механического перехода си-
стемы (атома) из начального нейтрального состояния в коне-
чное ионизированное состояние с выбросом электрона из свя-
занного состояния в непрерывный спектр при внезапном во-
змущении электрона атома (эффект встряски).

ENERGY SPECTRUM OF ELECTRONS EMITTED DUE
TO IONIZATION OF ATOMS BY α-PARTICLES
PASSING THROUGH A SUBSTANCE

L.P. Sidorenko1, V.T. Kupryashkin1, A.I. Feoktistov1,
Ye.P. Rovens’kykh2

1Institute for Nuclear Research, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(47, Nauky Ave., Kyiv 03680, Ukraine),
2Taras Shevchenko National University of Kyiv
(11-a, Academician Glushkov Ave., Kyiv 03187, Ukraine)

S u m m a r y

The energy spectrum of electrons generated due to the ioniza-

tion of atoms of a target by α-particles is studied, by using
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the (αe)-coincidence technique by applying the retarding volt-

age U in the electron registration channel. A 238Pu alpha-source

and targets representing films of different thicknesses with spray-

coated aluminum were used. The obtained distribution Nc(eU) is

compared with the theoretical one calculated under the assump-

tion that it is caused by the transition of an electron from the

bound atomic state to the continuum due to a sudden pertur-

bation of the atom by the α-particle charge. It is shown that

the observed distribution of fast electrons generated due to the

passage of the α-particle through a substance can be described

in the approximation of a quantum-mechanical transition of the

system (atom) from the initial neutral state to the final ion-

ized one accompanied by the ejection of the electron from the

bound state to the continuum due to a sudden perturbation of

the atom by the charge of an α-particle passing near it (shake-off

effect).
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