
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΤΟΜΟ



Μέλαν σώμα και η αρχή της 

κβάντωσης

 Μέλαν σώμα: Ιδανικό σώμα το οποίο απορροφά την Η/Μ ακτινοβολία και

συνεπώς έχει μαύρο χρώμα.

 Κάθε άλλο σώμα (αέριο) έχει χαρακτηριστικο φάσμα εκπομπής όταν του

δοθεί Ε.

 Το φάσμα εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία (Τ).

 Μέγιστη ένταση μετατοπίζεται ανάλογα με τη θερμοκρασία έτσι ώστε:

λmax•T=σταθ (N. Wien).

 Συνολική ένταση: I~σΤ4 (Ν. Stefan-Boltzman).

Γενικά χαρακτηριστικά:



Κλασική ερμηνεία Rayleigh-

Jeanes

• Δίνει σωστά αποτελέσματα για μεγάλα λ.

• Αποκλίνει της πειραματικής κατανομής
για μικρά λ.

• Τείνει στο άπειρο λόγω της εξάρτησής

του από το1/λ4 και δίνει άπειρη ολική
ένταση (άρα και ενέργεια) του φάσματος.

• Οι στοιχειώδεις ταλαντωτές έχουν συνεχές
φάσμα Ε και εκπέμπουν Η/Μ ακτ/λια με
συνεχές φάσμα.

Ερμηνεία Planck

• Υπέθεσε ότι η ενέργεια των Η/Μ κυμάτων
δεν είναι συνεχής αλλά κβαντισμένη.

• Οι στοιχειώδεις ταλαντωτές έχουν διακριτό
φάσμα Ε=nhf=nhc/λ .

• Απορροφούν/εκπέμπουν Η/Μ ακτ/λία
κατά ΚΒΑΝΤΑ ΔΕ=hf=hc/λ, h=6,63 10-34 J s

• Ο τύπος του συμφωνεί με τα πειραματικά
δεδομένα και προβλέπει σωστά τόσο το λ
της μέγιστης έντασης όσο και τη συνολική
ένταση.



Umax

εξαρτάται από 

f

Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο: από το 

κύμα στο σωματίδιο (1/3)

 Φ.Φ.: φαινόμενο κατά το οποίο η Η/Μ ακτ/λία προσπίπτει σε μέταλλο

και εκπέμπονται e- του μετάλλου.

 Κλασική Θεώρηση:

Το ηλεκτρικό πεδίο του Η/Μ κύματος ασκεί Fηλ στα e- του μετάλλου και μέσω αυτής μεταβιβάζει

ενέργεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• Συνεχής μεταβίβαση ενέργειας.

• Αυξάνοντας την ένταση Η/Μ ακτινοβολίας εξάγονται περισσότερα e- ανά μονάδα t.

• Αυξάνοντας την ένταση Η/Μ ακτινοβολίας αυξάνει η umax των e-,

• δεν επιβεβαιώνεται πειραματικά.

• e- παράγονται ανεξαρτήτως της f της Η/Μ ακτ/λίας.



Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο: από το 

κύμα στο σωματίδιο (2/3)
 Ερμηνεία Einstein: Η Λύση…

Η Η/Μ ακτ/λία αποτελείται από κβάντα φωτός ή φωτόνια, ενέργειας ίσης με

𝐸 = ℎ ∙ 𝑓

και η απορρόφηση Ε από τα ηλεκτρόνια του υλικού γίνεται ασυνεχώς, σε κβάντα hf.

• Αν Eph<δυναμικής Ε που δεσμεύει το ηλεκτρόνιο→ το φωτόνιο ΔΕΝ θα απορροφηθεί.

• Αν Eph>δυναμικής Ε που δεσμεύει το ηλεκτρόνιο → το e- θα απορροφήσει την ενέργεια του

φωτονίου και θα αφήσει το μέταλλο με ενέργεια ίση με τη διαφορά:

ℎ ∙ 𝑓 −𝑊 = ൗ1 2𝑚𝑢2

• Για να εκπεμθφεί φωτοηλεκτρόνιο θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη f: ℎ ∙ 𝑓𝑚𝑖𝑛 = 𝑊

• Σε μεγάλες τιμές E εκδηλώνεται ο κβαντικός χαρακτήρας της αλληλεπίδρασης της Η/Μ ακτ/λίας

με την ύλη.

• Η κβάντωση οδηγεί στον κυματοσωματιδιακό χαρακτήρα της Η/Μ ακτ/λίας.



Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο: από το 

κύμα στο σωματίδιο (3/3)

Το φως είναι 100% σωματίδιο και 100% κύμα!!!

o Στις χαμηλές ενέργειες ισχύει ο κυματικός χαρακτήρας του φωτός.

o Στις υψηλές ενέργειες ισχύει ο σωματιδιακός χαρακτήρας του φωτός.



Το μοντέλο του Bohr για τα υδρογονοειδή

άτομα
 Σε αντίθεση με το μέλαν σώμα, το φάσμα ακτινοβολίας των ατόμων είναι

γραμμικό και χαρακτηριστικό του είδους του ατόμου.

 Χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες συχνότητες (f) χαρακτηριστικές του ατόμου

στο οποίο προσφέρεται ενέργεια.

 Το μοντέλο του Bohr περιγράφει:

 Σ' ένα ατομικό σύστημα επιτρέπονται μόνο συγκεκριμένες καταστάσεις σταθερής Ε που

αντιστοιχούν σε κυκλικές τροχιές του ηλεκτρονίου γύρω από τον πυρήνα ώστε η

στροφορμή του να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της μειωμένης σταθεράς Planck:

 Η απορρόφηση και η εκπομπή ακτινοβολίας επιτρέπονται μόνο κατά τη μετάβαση του

ηλεκτρονίου μεταξύ δύο τέτοιων επιτρεπόμενων καταστάσεων Ε

Η Στροφορμή, άρα και η Ενέργεια είναι ΚΒΑΝΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ

f = fi - fj



Κβάντωση της Ενέργειας, της Ταχύτητας και της Ακτίνας στο άτομο του υδρογόνου:

όπου Ε1=-13,6 eV

οπου 𝑟1 = 0,5 ∙ 10−10 𝑚

ό𝜋𝜊𝜐 𝑢1 = 2 ∙ 106 𝑚 ∙ 𝑠−1

ΚΒΑΝΤΩΣΗ = ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, έτσι εξηγείται η σταθερότητα του ατόμου και το γεγονός

ότι υπάρχει συγκροτημένη ύλη. 

Να 

θυμάστε!!



Κύματα De Broglie: από το σωματίδιο στο 

κύμα

Ο De Broglie διατύπωσε την αρχή του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού σύμφωνα με την οποία 

κάθε μορφή ύλης εμφανίζει κυματιδιακές και σωματιδιακές ιδιότητες κατά την κίνησή της.

Ισχύουν:

𝐸 = ℎ ∙ 𝑓
𝑝 = ℎ/𝜆

Τα κύματα De Broglie είναι κύματα πιθανότητας.

Την κυματική εξίσωσή τους ικανοποιεί μία συνάτηση που δίνει την πιθανότητα να 

συναντήσουμε το σωματίδιο σε δεδομένη θέση

Δx ∙ Δp ≥ ħ
𝐿 = 𝑛 ∙ ħ



Το κβαντομηχανικό μοντέλο του ατόμου (1/3)

Στάσιμα κύματα 

στην κλασική φυσική

λ=nL/2

Το κύμα de Broglie του e που

περιορίζεται στο άτομο είναι

ένα στάσιμο κύμα

nλ=2πr ή nλ/2π=r

Το ηλεκτρόνιο μέσα στο άτομο είναι

ένα στάσιμο κύμα de Broglie και

επομένως δεν έχει νόημα να μιλώ να

τη θέση του αλλά για την κατανομή

πιθανότητας της θέσης του εντός

του περιορισμένου χώρου που

προκύπτει από την κβάντωση της

στροφορμής.



Το κβαντομηχανικό μοντέλο του ατόμου (2/3)

Εξίσωση του Schrodinger (1-D): 

Κυματοσυναρτήσεις 𝜓𝑛,𝑙,𝑚𝑙
(𝑟) που ικανοποιούν την εξίσωση αποτελούν μέτρα της πιθανότητας να βρεθεί 

το ηλεκτρόνιο σε συγκεκριμένη θέση με συγκεκριμένη ενέργεια.

Οι τρεις κβαντικοί αριθμοί n, l, ml που αναδύονται από τη θεωρία και από τους οποίους εξαρτάται κάθε κυ-

ματοσυνάρτηση είναι:

• n, ο κύριος κβαντικός αριθμός που παίρνει τιμές n=1,2,3,…….,∞

• l, ο κβαντικός αριθμός της τροχιακής στροφορμής που παίρνει τιμές l=0,1,2,….,n-1

• ml, ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός που παίρνει τιμές ml=-l,-l+1,…,l-1,l



Το κβαντομηχανικό μοντέλο του ατόμου (3/3)

Η κβαντομηχανική δίνει τις ίδιες τιμές ενέργειας και ταχύτητας ηλεκτρονίου στο άτομο του

υδρογόνου με το πρότυπο του Bohr.

Η ακτίνα του Bohr στο άτομο του υδρογόνου έχει το νόημα της απόστασης στην οποία 

αντιστοιχεί η μέγιστη πιθανότητα θέσης του ηλεκτρονίου.



Για άτομα με πολλά ηλεκτρόνια:

Απάντηση....: Η αρχή του Pauli με την εισαγωγή του κβαντικού μεγέθους spin.

Το κβαντομηχανικό μοντέλου του ατόμου οδήγησε και στην τελική διαμόρφωση του 

σύγχρονου περιοδικού πίνακα.

!! Άτομα με πλήρως συμπληρωμένο ένα φλοιό και άρα ίσο αριθμό ηλεκτρονίων με

αντίθετους προσανατολισμούς του spin είναι εξαιρετικά σταθερά (αδρανή αέρια)

και έχουν μεγάλη ενέργεια σύνδεσης των εξωτερικών τους ηλεκρονίων (και μεγάλη

ενέργεια ιονισμού).



Μόρια και συμπυκνωμένη ύλη

• Ετεροπολικός δεσμός

• Ομοιοπολικός δεσμός

• Ενεργειακές καταστάσεις μορίων

• Υγρά

• Στερεά

Τα μόρια δεν είναι ποτέ τελείως
ακλόνητα.
Τα άτομα εκτός της περιστροφής
ταλαντώνονται και κατά μήκος της

ευθείας που τα ενώνει.



Συνοψίζοντας…

• Χαρακτηριστικά μεγέθη του ατόμου.

• Το ατομικό πρότυπο του Bohr είναι μία ικανοποιητική υπόθεση εργασίας

για τα επόμενα κεφάλαια.

• Η Η/Μ ακτινοβολία έχει κυματικό και σωματιδιακό χαρακτήρα.

• Φωτόνια απορροφούνται μόνο εάν έχουν ενέργεια ίση με τη διαφορά δύο

ενεργειακών καταστάσεων της ύλης.

• Ο σωματιδιακός χαρακτήρας της Η/Μ ακτινοβολίας εκδηλώνεται όταν η

παραπάνω διαφορά είναι σημαντική σε σχέση με τη συνολική ενέργεια.

• Το παραπάνω ισχύει σε ατομικό επίπεδο, οπότε στα επόμενα θα θεωρούμε

το σωματιδιακό χαρακτήρα της Η/Μ ακτινοβολίας.



Σωστό ή Λάθος και γιατί?



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ – Ο ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ



Ο πυρήνας του ατόμου, σύσταση-μάζα…

Ο πυρήνας αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια περιορισμένα σε μια περιοχή του ατόμου.

Μάζα πυρήνα Μάζα ατόμου 



Ατομικός πυρήνας

Πυρήνας Στοιχείου Ζ
ΑΧΝ

Ενέργεια σύνδεσης πυρήνα 

ΝΟΥΚΛΙΔΙΟ



Δείκτης σταθερότητας πυρήνα: Β/Α

Δηλαδή η ενέργεια που χρειάζεται κατά μέσο όρο για την αφαίρεση ενός νουκλεονίου 

ή η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο.

Όσο αυξάνεται το Β/Α, τόσο πιο σταθερό το νουκλίδιο.

• Β/Α αυξάνει με αύξηση του Α για ελαφρείς

πυρήνες και φτάνει σε ένα μέγιστο για

νουκλίδια με Α=56-62, περιοχή αυξημένης

σταθερότητας.

• Μετά Β/Α μειώνεται.

• Επομένως,όλοι οι σταθεροί πυρήνες έχουν Β

στην περιοχή 6-9 MeV/νουκλεόνιο.



Ο πυρήνας του ατόμου, 

το πυρηνικό μοντέλο της υγρής σταγόνας

ΥΓΡΟ ΠΥΡΗΝΑΣ

Δυνάμεις Van Der Waals Ισχυρή πυρηνική δύναμη

Ελεύθερη σταγόνα υγρού έχει 

σφαιρικό σχήμα
𝑅 = 𝑅0 𝑥 𝐴

1/3

Σταθερή πυκνότητα 𝑑 ≅ 1014 𝑔𝑐𝑚−3

Αφού ο πυρήνας παρουσιάζει αναλογία με μια σταγόνα ασυμπίεστου υγρού, η ενέργεια 

σύνδεσης, θα είναι:



Ενέργεια σύνδεσης πυρήνα – Η ημι-εμπειρική σχέση του Weizsacker



Ραδιενέργεια - Μεταστοιχειώσεις

Η ιδιότητα ορισμένων πυρήνων να διασπώνται αυθόρμητα με παράλληλη εκπομπή

ακτινοβολίας, η οποία δεν είναι άλλη παρά ενέργεια υπό τη μορφή φωτονίων ή

σωματιδίων.

Η σταθερότητα ενός νουκλιδίου εξαρτάται:

1. Από την ισορροπία της ηλεκτρικής και της ισχυρής πυρηνικής δύναμης.

2. Από τον τρόπο που τα νουκλεόνια κατανέμονται σε ενεργειακούς φλοιούς και άρα

από τον αριθμό των πρωτονίων και των νετρονίων του πυρήνα.

!!! Θέλουν να είναι σε κατάσταση Εmin ή μέγιστης σταθερότητας!!!



Επομένως:

• Νουκλίδια με μεγάλο Α: Σχάση

 𝑍
𝐴𝑋 → 𝑍−2

𝐴−4𝑌 + 2
4𝐻𝑒

• Νουκλίδια με μικρό Α: Σύντηξη

• Νουκλίδια με το ίδιο Α:

 Για ελαφρά νουκλίδια, πιο σταθερό

όταν Ν=Ζ

 Για βαριά νουκλίδια, πιο σταθερό

αυτό με το ελάχιστο πλεόνασμα

νετρονίων (πλεόνασμα απαράιτητο

για να υπερνικηθεί η απωστική

δύναμη Coulomb)



Νουκλίδια με το ίδιο Α (ισοβαρή):

 Αποβολή πλεονάζοντος νουκλεονίου

προσπαθώντας να μεταβεί σε σταθερότερη

κατάσταση.

 Μηχανισμός προς τη σταθερότητα:

 Πλεόνασμα πρωτονίων → 𝛽+ διάσπαση →

1
1𝑝 → 0

1𝑛 + 𝑒+ + 𝑣𝑒 / 𝑍
𝐴𝑋 → 𝑍−1

𝐴𝑌 + 𝑒+ + 𝑣𝑒

 Πλεόνασμα πρωτονίων → σύλληψη 𝑒− →

1
1𝑝 + 𝑒− → 0

1𝑛 + 𝑣𝑒 / 𝑍
𝐴𝑋 + 𝑒− → 𝑍−1

𝐴𝑌 + 𝑣𝑒

 Πλεόνασμα νετρονίων → 𝛽− διάσπαση →

0
1𝑛 → 1

1𝑝 + 𝑒− + ഥ𝑣𝑒 / 𝑍
𝐴𝑋 → 𝑍+1

𝐴𝑌 + 𝑒− + ഥ𝑣𝑒

Μεταστοιχείωση: Αλλαγή του Ζ

και άρα του στοιχείου στο οποίο

ανήκει το άτομο του νουκλιδίου

που προκύπτει.



Ραδιενέργεια - Μεταστοιχειώσεις

Διάσπαση γ: διαδικασία κατά την οποία ένας ασταθής πυρήνας αποβάλλει την

περίσσεια ενέργειας με αυθόρμητη Η/Μ ακτινοβολία.

• Ραδιενέργεια: Η ιδιότητα ορισμένων πυρήνων να διασπώνται αυθόρμητα με

παράλληλη εκπομπή ακτινοβολίας, η οποία δεν είναι άλλη παρά ενέργεια υπό τη

μορφή φωτονίων ή σωματιδίων

• Ακτινοβολία: Η ενέργεια με τη μορφή Η/Μ κύματος (φωτονίου) ή σωματιδίων.



Ραδιενέργεια - Μεταστοιχειώσεις

Σχηματική αναπαράσταση των

ραδιενεργών διασπάσεων που

μπορεί να υποστεί ένα νουκλίδιο με

ατομικό αριθμό Ζ και αριθμό

νετρονίων Ν (Ν=Α-Ζ)

!!! Για ένα πατρικό νουκλίδιο μπορεί να είναι

ενεργειακά επιτρεπτά περισσότερα του ενός

είδη διάσπασης και να συμβαίνουν με

διαφορετικές πιθανότητες.

Το θυγατρικό νουκλίδιο επίσης μπορεί να

είναι ραδιενεργό, οπότε με τη σειρά του να

διασπαστεί προς κάποιο σταθερότερο και ου

το καθ’ εξής εωσότου η σειρά αυτή

διασπάσεων οδηγήσει σε κάποιο από τα

σταθερότερα νουκλίδια.



Ο χάρτης των νουκλιδίων – Διάγραμμα Segre

Z

N

Ραδιενεργά νουκλίδια: Ασταθείς

δομές που διασπώνται και

σχηματίζουν άλλα νουκλίδια

εκπέμποντας σωματίδια και

Η/Μ ακτινοβολία.

• Ισότοπα: ίδιο Ζ

• Ισότονα: ίδιο Ν

• Ισοβαρή: ίδιο Α



Ο χάρτης των νουκλιδίων – Διάγραμμα Segre

Κοιλάδα σταθερότητας σχηματίζουν

τα σταθερά νουκλίδια, προς την

οποία κατευθύνονται με τις

μεταστοιχειώσεις τους τα ραδιενεργά

νουκλίδια.



Ραδιενεργές Διασπάσεις Διάσπαση α

Α.Δ.Ε:

Q, όπου Q>0 για αυθόρμητη διάσπαση.

Α.Δ.Ο:

Το σωμάτιο α εκπέμπεται με συγκεκριμένη Ε



Ραδιενεργές Διασπάσεις
Διάσπαση β-

Α.Δ.Ε:

Α.Δ.Ο:

Το ηλεκτρόνιο εμφανίζει φάσμα ενεργειών.

Ηλεκτρόνιο και αντινετρίνο μοιράζονται σχεδόν το σύνολο της ενέργειας και άρα θα

παρουσιάζουν συνεχές φάσμα τιμών από 0 έως Qβ- και όχι διακριτό όπως τα σωμάτια α.

𝒆− +1

𝒗𝒆 +1

𝒆+ -1

𝒗𝒆 -1



Ραδιενεργές Διασπάσεις
Διάσπαση β+

Το ποζιτρόνιο εμφανίζει φάσμα ενεργειών.

Στη β+ διάσπαση, δεν αρκεί μόνο ο πατρικός πυρήνας να έχει μεγαλύτερη ατομική μάζα από

τον θυγατρικό. Η ατομική του μάζα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά 1,02 MeV

τουλάχιστον.



Ραδιενεργές Διασπάσεις
Διάσπαση με 

σύλληψη e-

Ένα τροχιακό ηλεκτρόνιο συλλαμβάνεται από τον πυρήνα.

19
40𝐾 + 𝜏𝜌𝜊𝜒𝜄𝛼𝜅ό 𝑒− → 18

40𝐴𝑟 + 𝑣𝑒

Α.Δ.Ε: Α.Δ.Ο:

Το νετρίνο λαμβάνει σχεδόν το σύνολο της ενέργειας.



Ραδιενεργές Διασπάσεις
Διάσπαση γ και εσωτερική

μετατροπή

Πυρήνας σε διεγερμένη – μετασταθή

κατάσταση μεταπίπτει στη θεμελιώδη

κατάσταση με εκπομπή ενός φωτονίου

γ.

Εναλλακτικά της γ διάσπασης, υπάρχει

η εσωτερική μεταροπή με συνοδεία

χαρακτηριστικής ακτινοβολίας ή

ηλεκτρονίων Auger.

Και οι δύο μηχανισμοί έχουν διακριτό

γραμμικό φάσμα που είναι

χαρακτηριστικό του κάθε νουκλιδίου.



Ο εκθετικός νόμος της διάσπασης

Ρυθμός διάσπασης

λ: σταθερά διάσπασης, αποτελεί μέτρο της

πιθανότητας να διασπαστεί δεδομένο είδος

ραδιενεργού πυρήνα.

Ενεργότητα ραδιενεργού δείγματος: το φυσικό μέγεθος που ισούται με τον

αριθμό διασπάσεων στη μονάδα του χρόνου.

Έστω ότι σε κάποιο δείγμα υπάρχουν Ν ραδιενεργοί πυρήνες τη χρονική στιγμή t.

Πόσοι θα διασπαστούν μετά από ένα χρονικό διάστημα dt;

𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆 ∙ 𝑁(𝑡)

Μονάδες μέτρησης: Bq (διάσπαση/sec)

Αφού
𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆 ∙ 𝑁(𝑡) 𝑁(𝑡) = 𝑁0 ∙ 𝑒

−𝜆𝑡

𝐴 𝑡 = 𝐴0 ∙ 𝑒
−𝜆𝑡



Πυρηνική αντίδραση

• Q>0, αυθόρμητη αντίδραση (εξώθερμη)

• Q<0, η αντίδραση για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται

η κινητική Ε του σωματιδίου ή του πυρήνα να

ξεπεράσει την ενέργεια κατωφλίου (ενδόθερμη).

• Q=0, ελαστική σκέδαση (κρούση) και Α=Β, α=β

Πυρηνικές αντιδράσεις

Α.Δ.Ε.: 

Αν



Πυρηνικές αντιδράσεις

ΣΧΑΣΗ: Ένας ασταθής βαρύς πυρήνας με πλεόνασμα νετρονίων αντί να

διασπαστεί με α ή β- διάσπαση, διασπάται σε δύο ίσα μέρη.

Η σχάση συμβαίνει αυθόρμητα μόνο σε τεχνητά νουκλίδια. Για να συμβεί σχάση

στα φυσικά νουκλίδια θα πρέπει να βομβαρδιστούν με νετρόνια.

ΣΥΝΤΗΞΗ: Δύο ή περισσότεροι ελαφριοί πυρήνες ενώνονται σε έναν βαρύτερο.

Καθώς αυξάνει η ενέργεια σύνδεσης εκλύεται σημαντικό ποσό ενέργειας.

Για να υπερνικηθεί η άπωση μεταξύ των πυρήνων σε σημείο να πλησιάσουν

τόσο κοντά ώστε να συντηχθούν απαιτείται τεράστια κινητική ενέργεια που

αντιστοιχεί σε θερμοκρασίες που επικρατούν στα άστρα.


