
                 39th International Physics Olympiad - Hanoi - Vietnam - 2008                                                                             

                                Theoretical Problem No. 2  

 Tulkojums latviešu valodā 2008 (c) M.AuziĦš,A.Cābelis,V.Kaščejevs  

 

 1 

Čerenkova starojums un gredzenveida skaitītājs 

Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā ir c. Nav tādu daĜiĦu, kas varētu pārvietoties ar 
ātrumu, kas ir lielāks par c. Taču ir iespējams, ka caurspīdīgā vidē daĜiĦas kustas ar ātrumu 

v, kas ir lielāks par gaismas ātrumu šajā vidē 
c

n
, kur n ir vides laušanas koeficients. 

Eksperimentāli pētījumi (Čerenkovs, 1934) un teorija (Tamms un Franks, 1937) parādīja, 
ka lādēta daĜiĦa, kas kustas ar ātrumu v caurspīdīgā vidē ar laušanas koeficientu n un kuras 

ātrums 
c

n
>v , izstaro gaismu, kuru sauc 

par Čerenkova starojumu. Šis starojums 
izplatās virzienā, kurš ar daĜiĦas kustības 

virzienu veido leĦėi 
1

arccos
n

θ
β

=       

(1), kur 
c

β = v
. 

 

1. Lai pamatotu šī starojuma eksistenci, apskati daĜiĦu, kas pārvietojas pa taisni ar 

konstantu ātrumu 
n

c
v > . DaĜiĦa iziet caur punktu A laika momentā 0 un caur punktu B 

laika momentā 1t . Tā kā uzdevums ir simetrisks attiecībā pret griešanu ap asi AB, pietiek 

apskatīt tikai tos gaismas starus, kas atrodas plaknē, kura satur AB. 
 
Jebkurā punktā C, kurš atrodas starp A un B, daĜiĦa izstaro sfērisku vilni, kurš izplatās ar 

ātrumu 
c

n
. Definēsim viĜĦu fronti kādā noteiktā laika momentā t kā apliecējvirsmu visiem 

sfēriskajiem viĜĦiem šajā laika momentā. 
 

1.1  Nosaki viĜĦu fronti laika momentā 1t  un uzzīmē tās šėēlumu ar plakni, kura satur 

daĜiĦas trajektoriju (taisni pa kuru kustās daĜiĦa) 
1.2  Izsaki leĦėi ϕ , ko veido šis viĜĦa frontes šėēlums ar plakni un taisne, pa kuru kustas 

daĜiĦa. Rezultātu pieraksti caur n  un β . 

2. Apskatīsim daĜiĦu kūli, kurš kustas gar taisni IS ar ātrumu 
c

n
>v . Ātrums ir tāds, ka 

leĦėis θ  ir mazs. Kūlis ieiet ieliekta spoguĜa iekšienē punktā S. SpoguĜa fokusa attālums ir 
F un tā centrs atrodas punktā C. SC veido ar SI nelielu leĦėi α  (skaties attēlu Atbilžu 
Lapā). DaĜiĦu kūlis rada gaismas gredzenveida attēlu spoguĜa fokālajā plaknē. Izskaidro ar 

θ 

θ 

A B 
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zīmējuma palīdzību, kādēĜ šādas formas attēls veidojas. Atzīmē savā zīmējumā, kur ir 
novietots šā gredzena centrs O un kāds ir tā rādiuss r. 
 
Šī ideja tiek izmantota lai veidotu gredzenveida Čerenkova skaitītāju un vide, kurā daĜiĦa 
pārvietojas, tiek saukta par starotāju. 

 
Piezīme. Šajā jautājumā un citos šī uzdevuma jautājumos locekĜus, kas satur α  un θ  
kvadrātus un augstāka pakāpes, var atmest. 
 

3. Kūlis ar zināmu kustības daudzumu 10 0 GeV/.p c=  satur trīs dažādas daĜiĦas: 

protonus, kaonus un pionus. Šo daĜiĦu miera masa ir 2
κ 0 50 GeV. /M c=  un 

2
π 0 14 GeV. /M c=  attiecīgi. Atceries, ka pc un 2Mc  ir ar enerăijas dimensiju. 1 eV ir 

enerăija, ko elektrons iegūst, ja to paātrina 1 V lielā potenciālu starpībā. 1 GeV = 109 eV,   
1 MeV = 106 eV. 
DaĜiĦu kūlis izplatās gaisā (vidē, kas kalpo par starotāju), kurā spiediens ir P. Gaisa 
laušanas koeficients ir atkarīgs no tā spiediena P. Ja gaisa spiedienu mēra atmosfērās, tad tā 
laušanas koeficientu var uzrakstīt kā 
 
n = 1 + aP kur a = 2.7×10-4 atm-1 

 
3.1  Katram no trim daĜiĦu veidiem izrēėini, kādam ir jābūt mazākajam gaisa spiedienam 

minP , lai varētu rasties Čerenkova starojums. 

3.2  Izrēėini gaisa spiedienu 1
2

P , pie kura kaonu veidotā gaismas gredzena rādiuss ir 

vienāds ar pusi atbilstošā rādiusa priekš pioniem. Izrēėini leĦėu κθ  un πθ   vērtības šajā 

gadījumā.  
Vai pie šīs gaisa spiediena vērtības ir iespējams novērot gredzenveida attēlu no protoniem? 
 
4. Tagad pieĦemsim, ka visām daĜiĦām nav viens un tas pats kustības daudzuma 
moments. Konkrētajā gadījumā kustības daudzuma vērtību raksturo sadalījums, kuru 
nosaka ar pusplatumu pusaugstumā (pusi no sadalījuma funkcijas platuma, kas mērīta vietā, 
kur sadalījuma funkcija ir samazinājusies divas reizes) p∆ . Intervāla centrs ir pie enerăijas 

vērtība 10 GeV/c. Šāds kūlis noved pie tā, ka gredzens, kurš viedo gradzenveida attēlu, 
kĜūst platāks. Attiecīgajam leĦėa θ  sadalījumam pusplatums pusaugstumā ir θ∆ . Starotāja 

vides spiediens 1
2

P  ir noteikts uzdevuma daĜā 3.2. 

4.1. IzskaitĜo κ

p

θ∆
∆

 un π

p

θ∆
∆

 vērtības pioniem un kaoniem. 
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4.2. Kad attālums starp diviem gredzenveida attēliem π κθ θ−  ir lielāka par 10-kāršotu 

pusplatumu summu κ πθ θ θ∆ = ∆ + ∆ , jeb citiem vārdiem sakot, π κ 10θ θ θ− > ∆ , ir 

iespējams vienkārši izšėirt divus gredzenveida attēlus. Izrēėini p∆  maksimālo vērtību, pie 

kuras vēl var izšėirt divus gredzenveida attēlus. 

 

5. Čerenkovs pirmo reizi novēroja starojumu, kas vēlāk tika nosaukts viĦa vārdā tad, kad 
viĦš pētīja pudeli ar ūdeni, kas atradās radioaktīvā starojuma avota tuvumā. ViĦš redzēja, 
ka ūdens šajā pudelē izstaro gaismu. 

5.1. Atrodi minimālo kinētisko enerăiju minT  daĜiĦai ar miera masu M, kura kustas ūdenī, 

lai tai parādītos Čerenkova starojums. Ūdens laušanas koeficients ir vienāds ar n = 4/3. 

5.2  Starojuma avots, kuru izmantoja Čerenkovs, izstaroja vai nu α daĜiĦas   (kas ir hēlija 

atoma kodoli) ar miera masu 2
α 3 8 GeV. /M c=  vai arī β daĜiĦas (elektroni) ar miera 

masu 2
e 0 51 MeV. /M c= . Aprēėini minimālās kinētiskās enerăijas minT  skaitlisko 

vērtību priekš α daĜiĦām un priekš β daĜiĦām. 

Zinot, ka parastu radioaktīvo avotu izstaroto daĜiĦu kinētiskā enerăija nekad nepārsniedz 
dažus MeV, nosaki kuras daĜiĦas radīja starojumu, kuru pirmo reizi novēroja Čerenkovs. 

 

6. Iepriekšējā uzdevuma daĜā tika ignorēta Čerenkova efekta atkarība no starojuma viĜĦa 
garuma. Tagad Ħemsim vēra to faktu, ka Čerenkova starojuma spektrs ir Ĝoti plats un 
nepārtraukts. Tas satur arī redzamo gaismu ar viĜĦa garumu no 0.4 µm līdz 0.8 µm. Mēs 
tāpat zinām, ka laušanas koeficients n  ūdenim (starotājam) samazinās lineāri par 2% no   
n–1 vērtības, ja gaismas viĜĦa garums λ  palielinās redzamās gaismas robežās. 

6.1. Apskatīsim pionu kūli ar noteiktu kustības daudzumu, kas vienāds ar 10 0 GeV. / c  un 

kurš kustas gaisā, kura spiediens ir 6 atm. Atrodi leĦėisko starpību δθ  Čerenkova 
starojuma leĦėim, kas atbilst redzamās gaismas intervāla abiem galiem. 

6.2. Izmantojot iepriekšējo rezultātu, izpēti kvalitatīvi dispersijas (n atkarības noλ ) ietekmi 
uz gredzenveida attēlu pioniem, kas kustas ar kustības momentu, kura sadalījuma centrs ir 
pie 10 GeV/p c= , ja šī sadalījuma pusplatums pusaugstumā ir 0 3 GeV. /p c∆ = . 

6.2.1. Izrēėini, kāda būs gredzena paplatināšanās dispersijas rezultātā un kāda būs 
paplašināšanās tādēĜ, ka visām daĜiĦām kūlī nav viens un tas pats ātrums. 
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6.2.2. Apraksti, kā mainīsies gredzena krāsa, ja mēs pārvietosim skatu no gredzena iekšējās 
daĜas uz gredzena ārējo daĜu. Atbildi sniedz, atzīmējot atbilstošu atbildi Atbilžu Lapā. 


