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Figur 1: Plot af Elektronens relativi-
stiske masse og fart som funktion af
energien. Logaritmiske akser

P̊a Aarhus Universitet r̊ader vi over eks-
perimentelt udstyr som selv veludstyre-
de amerikanske laboratorier kan blive
misundelige over. Vi har s̊aledes adgang
til ca. 10 acceleratorer af forskellige ty-
per og med varierende energier. Feks.
findes der i kælderen en s̊akaldt ’5 MeV’,
der kan accelerere partikler til en energi
i omr̊adet op mod 5 MeV, bla. til implan-
tation i faste stoffer og s̊akaldt ’proton-
induceret røntgen str̊aling’ (PIXE) og
andre typer undersøgelser. 5 MeV ac-
celeratoren kan ogs̊a benyttes til at un-
dersøge den relativistiske masseforøgelse.
Som det ses af figur 1 (læg mærke til de
logaritmiske skalaer) bliver farten for en
elektron næsten lig med lysets fart n̊ar
dens kinetiske energi bliver sammenlig-
nelig med dens hvilemasse gange c kvadreret (vist med en lodret stiplet linie).
Samtidig bliver dens masse markant større end dens hvilemasse, m0.

Figur 2: Zoom af Elektronens relativisti-
ske masse og fart som funktion af ener-
gien. Logaritmiske akser.

Af disse grunde opdeles der traditio-
nelt i to omr̊ader, det urelativistiske
og det relativistiske, henholdsvis un-
der og over kinetiske energier svarende
til hvilemassen. Der er principielt ik-
ke noget der er urelativistisk (selv eV
elektroner kan p̊avises at have relativi-
stiske korrektioner), men det er stan-
dard ’slang’. P̊a figur 5 er vist et zoom
p̊a det omr̊ade der er interessant i for-
bindelse med denne øvelse. Heraf ses
igen at den i laboratoriet målte mas-
se, dvs. γm0, tiltager med omkring en
faktor 10 n̊ar energien øges fra det ure-
lativistiske omr̊ade til nogle f̊a MeV.
Der er imidlertid en del tekniske kom-

plikationer der gør 5 MeV maskinen uegnet til øvelser. Denne øvelse er derfor
baseret p̊a radioaktive kilder, 207Bi og 133Ba der udsender s̊akaldte konversions-
elektroner (kernens gamma-henfald ’skyder en elektron ud’) med forskellige
energier op til 1 MeV.
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Figur 3: Plot af elektronens fart som funktion
af energien. B̊ade klassisk og relativistisk.

Vi vil her forsøge at eftervi-
se elektronens masseforøgelse
ved at indse, at farten g̊ar
asymptotisk mod c uanset
hvor meget energi partiklen
besidder, Da højere energi en-
ten betyder højere fart eller
højere masse, m̊a energien g̊a
til masseforøgelse hvis ikke
farten ændrer sig. Farten fin-
des ved at måle flyvetiden
over en kendt afstand. Denne
teknik er standard og kaldes
Time-Of-Flight (TOF) meto-
den. I figur 3 er vist de forven-
tede resultater fra en simule-
ring for forskellige radioaktive

kilder og det ses at der er en markant forskel mellem det klassiske udtryk for far-
ten (i enheder af c) som funktion af energien og det relativistiske. Time-Of-Flight
metoden beror p̊a en nøjagtig måling af elektronens passage af to detektorer
– i dette tilfælde scintillatorer S1 og S2 (de sorte rør p̊a billedet). Den første
er meget tynd, ca. 10 mikrometer, for at p̊avirke elektronens energi minimalt,
mens den næste er 2 mm tyk og stopper elektronen helt. Først m̊ales flyvetiden
for S2 s̊a tæt som muligt p̊a S1 og kilden. Den hermed målte tid inkluderer
kabellængder (ca. 1 ns per 20 cm), forsinkelser af signaler i forstærkerne etc. og
selvfølgelig elektronens sande flyvetid.

Figur 4: Forsøgsopstilling

Man indsætter dernæst et rør af kendt
længde (m̊al denne) mellem S1 og S2
og ser hvor meget flyvetiden forøges,
hvorfra man kan finde farten idet alle
andre størrelser end elektronens san-
de flyvetid er konstante og ’g̊ar ud’.
Idet lysets fart er 30 cm/ns og en
relativistisk elektron har en fart der
er sammenlignelig hermed, fremg̊ar
det at selv med en afstand p̊a 3 m
opn̊ar man kun flyvetider p̊a godt 10
ns. Passagen af hver detektor skal der-
for måles med stor præcision, helst
mindre end 1 ns. Dette kan lade sig
gøre med en scintillator, en ’timing
filter amplifier’ (der forstærker og in-
tegrerer/differentierer signalet) og en
’constant fraction discriminator’, der
uanset pulsdybden vil trigge p̊a sam-
me tid af et givet signal. Med omhyg-
gelig opsætning kan unøjagtigheden
bringes ned p̊a 0.3-0.4 ns og præcisionen er dermed omkring 10 cm. Dette gør
bla. scintillatoren til et meget benyttet instrument i højenergifysik idet den er
robust, p̊alidelig, billig og temmelig præcis.
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Tabel 1: Hyppigheder for henfald af elektroner med forskellige energier.

Kilde Energi[keV] Relativ hyppighed[%]
133Ba 25.5 13.9

43.63 3.97
45.01 44
47.45 1.9
75.28 7.4
79.78 1.51

240.42 0.34
266.87 0.68
320.03 1.31

207Bi 481 2
975 7

1047 2

Figur 5: Elektroniske udstyr til detek-
tion af elektronens flyvetid.

Vigtigt: Scintillatorerne skal køre med
en spænding p̊a ca. max. -2.1 kV og
t̊aler ikke lys med spænding p̊a. Der-
for: N̊ar I åbner opstillingen, feks. for
at sætte et rør i, skal spændingen
være NUL. I selve øvelsen benyttes
en Bi-207 kilde der giver relativisti-
ske elektroner p̊a omkring 1 MeV. I
øvelsen vil vi m̊ale flyvetiden mellem
to scintillatorer og beregne hastighe-
den af elektronerne, dette gøres ved
forskellige afstande mellem scintillato-
rerne. ”Tids-aksen” i dataopsamlings-
programmet er ikke angivet i tider
men derimod i kanaler, vi skal derfor
lave en kalibrering som kan konvertere disse kanaler til tider. Tidskalibrering af
spektret foretages ved at starte og stoppe med signalet fra den samme scintil-
lator, med ’stop’ forsinket gennem ’delay-boksen’. Ved at indsætte forskellige
forsinkelser (feks. i enheder a 4 ns) opn̊as toppe der kan benyttes til at finde
konverteringen fra kanal-nummer til tid i ns. N̊ar det lange rør indsættes vil elek-
tronernes flyvetidsfordeling flytte, svarende til den ekstra flyvetid. Da tælleraten
er temmelig lav n̊ar stop-detektoren er langt væk, opn̊as typisk 50 tællinger pr.
kvarter med det lange rør i. Det er derfor en fordel at vide, at usikkerheden p̊a
centroiden af en normalfordeling (som flyvetidsfordelingen ligner) er variansen σ
delt med kvadratroden af det totale antal tællinger. Da energien af elektronerne
er normalfordelte vil hastighederne ogs̊a kunne beskrives, til en hvis grad, med
en normalfordeling, som er givet ved

p(x) = 1√
2πσ2

e− (x−x0)2

2σ2 . (1)
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Plot den målte hastighed som funktion af energien(1 MeV) i en figur á la
figur 3 til denne øvelse. Bestem usikkerhederne i m̊alingen og konkludér hvorvidt
det klassiske udtryk E= 1

2 mv2 kan beskrive resultatet og tilsvarende for det
relativistiske udtryk. Figuren nedenfor viser en illustration af forsøgsopstillingen.
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Figur 6: Illustration af forsøgsopstillingen
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