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άπειρη εμβέλεια και το κάθε πρωτόνιο αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα (Ζ-1) 

πρωτόνια, με αποτέλεσμα η αντίστοιχη ενέργεια να είναι ανάλογη του         

Z(Z-1)≈Z2. Επειδή το Z2 αυξάνει ταχύτερα από ότι το A, οι βαρύτεροι πυρήνες 

έχουν περισσότερα νετρόνια από ότι πρωτόνια. Αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των απωστικών δυνάμεων Coulomb μεταξύ των πρωτονίων και των ελκτικών 

ισχυρών πυρηνικών δυνάμεων μεταξύ γειτονικών νουκλεονίων δεν μπορεί να 

διαρκέσει στο άπειρο. Στοιχεία βαρύτερα από το Ουράνιο ΔΕΝ υπάρχουν στη 

φύση. 

iii.  Το B/A, παρουσιάζει μέγιστη τιμή για A≈60. Αυτό σημαίνει ότι οι ενέργειες 

σύνδεσης μπορεί να αυξηθούν (σταθερότερα συστήματα) ή με σύντηξη 

ελαφρών πυρήνων ή αντίθετα με την σχάση βαρέων, υποδεικνύοντας τη 

σημασία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας με σύντηξη ή σχάση. 

 

Α1. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ 

 Α1.1.   α-διάσπαση, α-ακτινοβολία  

 Σωμάτιο-α ή α-ακτινοβολία: πυρήνας ηλίου He4
2 , αποτελείται από δύο 

πρωτόνια και δύο νετρόνια. 

 Κατά την  α-διάσπαση ο μητρικός πυρήνας XA
Z  διασπάται αυθόρμητα στο 

θυγατρικό Y4A
2Z


  εκπέμποντας σωμάτιο a  και  απελευθερώνοντας ενέργεια Q  

σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

                                           QαYX 4A
2Z

A
Z  

                                               (Α1.1-1) 

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε: 

α
2

αY
2

YX
2

X KcmKcmKcm                           (Α1.1-2) 

Όπου m οι μάζες ηρεμίας και Κ οι κινητικές ενέργειες. Θεωρώντας ότι η διάσπαση 

γίνεται σε ηρεμία (η κινητική ενέργεια του μητρικού πυρήνα είναι μηδέν, 0K X  ) η  

εξίσωση (Α1.1-2) γράφεται: 

  KKcmcmcmQ Y
22

Y
2

X                                      (Α1.1-3) 

 Από την τελευταία εξίσωση διαπιστώνουμε ότι  το ισοζύγιο  των ενεργειών 

ηρεμίας είναι ίσο με το ισοζύγιο των κινητικών ενεργειών. Η ενέργεια διάσπασης αQ

που απελευθερώνεται μπορεί με ακρίβεια να υπολογιστεί από τις μάζες ηρεμίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτούς του υπολογισμούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
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οι ατομικές μάζες αντί των πυρηνικών μαζών. Η προσέγγιση μπορεί να γίνει για δύο 

λόγους:  

α)  υπάρχει ηλεκτρονική ισορροπία όπως φαίνεται και από τη σχέση (Α1.1-1) και  

β) ισορροπία στις ενέργειες σύνδεσης των ηλεκτρονίων δεδομένου ότι  τα πιο ισχυρά 

συνδεδεμένα ηλεκτρόνια της Κ στοιβάδας παραμένουν πρακτικά αμετάβλητα. 

 Η ενέργεια διάσπασης αQ διαμοιράζεται σε κινητική ενέργεια Κα του σωματίου-

α και την ενέργεια ανάκρουσης ΚY του θυγατρικού πυρήνα.  Η αρχή διατήρησης της 

ορμής απαιτεί η ορμή του α σωματίου να είναι ίση κατά απόλυτη τιμή με την ορμή 

του θυγατρικού πυρήνα  pα , εφόσον ο μητρικός πυρήνας διασπάστηκε αυθόρμητα  

(βλέπε εξίσωση Α1.1-1) 

Ypp                                              (Α1.1-4) 

 Για τις συνήθεις ενέργειες που μελετάμε εδώ τόσο το σωμάτιο α όσο και ο 

θυγατρικός πυρήνα μπορούν να θεωρηθούν μη σχετικιστικά, p2=2mK. Έτσι η 

εξίσωση (Α1.1-4) γράφεται (θυμίζεται ότι 2
atom GeV/cAuAA)(Z,m  ) : 

4

4A

m

m

K

K

α

Y

Y

α 
                                            (Α1.1-5) 

Από τις εξισώσεις (Α1.1-3) και (Α1.1-5) η κινητική ενέργεια Kα του εκπεμπόμενου 

σωματίου-α καθώς και η κινητική ενέργεια KY του  θυγατρικού πυρήνα  είναι: 

A

4
QKκαι)

A

4
(1QK αYαα 

                            
(Α1.1-6) 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι το εκπεμπόμενο σωμάτιο α παίρνει διακριτές τιμές 

κινητικής ενέργειας η οποία αποτελεί και σημαντικό μέρος της ενέργειας διάσπασης. 

  Σε όλους τους παραπάνω υπολογισμούς θεωρούμε ότι ο θυγατρικός πυρήνας 

παράγεται στη βασική του κατάσταση. Αυτό ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό. Ο 

θυγατρικός πυρήνας μπορεί να βρεθεί σε διεγερμένη κατάσταση. Αν αυτή η 

διεγερμένη κατάσταση  έχει ενέργεια διέγερσης E* πάνω από τη βασική κατάσταση, 

η υπόλοιπη ενέργεια του θυγατρικού πυρήνα είναι μικρότερη από αυτή την τιμή και 

συνεπώς η ενέργεια διάσπασης αQ στην εξίσωση (Α1.1-6)  μπορεί να αντικατασταθεί 

με Qα-E*. 

Ένα τυπικό παράδειγμα διάσπασης α είναι  το 226Ra ( t1/2=1600 years): 

 MeVRnRa 8706,4222
86

226
88                                 (Α1.1-7) 
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β-- διάσπαση 

 Κατά την β--διάσπαση ο μητρικός πυρήνας  XA
Z  διασπάται αυθόρμητα στο 

θυγατρικό YA
1Z  εκπέμποντας σωμάτιο β-,  αντινετρίνο eν  και απελευθερώνοντας 

ενέργεια β
Q  

   



  Q   Y   X e
A

1Z
A
Z                                         (Α1.2-1) 

Το β- σωματίδιο είναι ηλεκτρόνιο και η παρουσία του στην αντίδραση 

(Α1.2-1) ικανοποιεί την αρχή διατήρησης φορτίου, εφόσον ο μαζικός 

αριθμός παραμένει σταθερός περισσεύει ένα πρωτόνιο στο δεξί μέλος της 

αντίδρασης. Από την άλλη το αντινετρίνο έχει σχεδόν μηδενική μάζα και 

καθόλου φορτίο και η παρουσία  του στην αντίδραση (Α1.2-1) 

επιβεβαιώνει τη διατήρηση των λεπτονίων. Δεδομένου ότι μέσα στον 

πυρήνα δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια η μεταβολή του ατομικού αριθμού που 

παρατηρείται μεταξύ του μητρικού και θυγατρικού πυρήνα, οφείλεται στη 

μετατροπή ενός νετρονίου σε πρωτόνιο σύμφωνα με την εξίσωση: 

eν  β  p   n  
                                            (Α1.2-2) 

Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε: 


KKcmKcmKcm

β

2
eY

2
YX

2
X  

                                    
(Α1.2-3) 

Όπου m οι μάζες ηρεμίας (το eν έχει αμελητέα μάζα) και Κ οι κινητικές ενέργειες (το 

eν  έχει κινητική ενέργεια).  

Θεωρώντας ότι η κινητική ενέργεια του μητρικού πυρήνα είναι μηδέν ( 0K X  ) τότε 

η σχέση (Α1.2-3) γράφεται: 

νβY
2

e
2

Y
2

Xβ
KKKcmcmcmQ                           (Α1.2-4) 

 Προσοχή οι μάζες mX και mY  είναι οι πυρηνικές μάζες. Ξαναγράφοντας την σχέση 

(Α1.2-4) σε όρους ατομικών μαζών MX και MY παίρνουμε τελικά ότι η ενέργεια που 

απελευθερώνεται κατά τη β- διάσπαση είναι: 

2
Y

2
Xβ

cMcMQ 
                                         

(Α1.2-5) 

Για αυθόρμητη διάσπαση πρέπει β
Q >0, οπότε από την παραπάνω σχέση 

συμπεραίνουμε ότι η ατομική μάζα του μητρικού πυρήνα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
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από την ατομική μάζα του θυγατρικού, που αποτελεί και την ενεργειακή συνθήκη  

της β- διάσπασης. 

Η εξίσωση (Α1.2-4) δείχνει ότι η ενέργεια διάσπασης β
Q ,  διαμοιράζεται σε τρία 

σωματίδια: στο θυγατρικό νουκλίδιο, στο β--σωμάτιο και στο αντινετρίνο eν . 

Δεδομένου ότι η αρχή  διατήρησης της ορμής επιβάλει :  
νβYX ppp0p


    

καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει μοναδικός τρόπος κατανομής της ενέργειας. Ένα 

μικρό ποσοστό της ενέργειας διάσπασης μπορεί να μεταφερθεί στο θυγατρικό 

πυρήνα, λόγω της μεγάλης μάζας του, σε σχέση με το ηλεκτρόνιο και το αντινετρίνο. 

Συνεπώς, σχεδόν όλη η ενέργεια μεταφέρεται τυχαία στο ζευγάρι λεπτονίων και 

γιαυτό το λόγο παρουσιάζουν συνεχές και όχι διακριτό φάσμα. Έτσι το β--σωμάτιο 

μπορεί να παίρνει  οποιαδήποτε  τιμή ενέργειας μέχρι τη μέγιστη δυνατή τιμή  β
Q  :                                 

                                     2
Y

2
Xβmax,β

cMcMQK  
                                    

(Α1.2-6)
                               

 Για  παράδειγμα στο σχήμα Α1-3 δίνεται η διάσπαση  του 137Cs που έχει χρόνο 

ημιζωής 30,77 χρόνια.  Το 137Cs διασπάται εκπέμποντας β-ακτινοβολία ως εξής: 

 Με πιθανότητα 5,6% καταλήγει στη βασική στάθμη του 137Ba (βλέπε και 

Σχήμα Α1-2)  εκπέμποντας ένα σωμάτιο-β με μέγιστη ενέργεια η οποία 

υπολογίζεται από τη σχέση (Α1.2-6):  
max,

K 
=1,1756 MeV , δεδομένου ότι 

η ατομική μάζα για το 137Cs είναι 136,9070835u και για το  137Ba  είναι 

136,9058214u. Με την υπόλοιπη πιθανότητα 94,4% καταλήγει στην πρώτη 

διεγερμένη κατάσταση του 137Ba. Η ενέργεια διέγερσης της κατάστασης 

αυτής είναι 0,6617 MeV, επομένως η μέγιστη ενέργεια του εκπεμπόμενου 

β-σωματίου είναι 
max,

K 
=1,1756 MeV-0,6617 MeV=0,514 MeV. Ο χρόνος 

ημιζωής της διεγερμένης κατάστασης είναι 2,6 λεπτά, Αποδιέγερση στην 

βασική κατάσταση γίνεται είτε με εκπομπή γ-ακτινοβολίας ενέργειας 

Εγ=0,6617 MeV, είτε με εκπομπή ηλεκτρονίου εσωτερικής μετατροπής 

(βλέπε και Α1.3. Ακτινοβολία γ-ηλεκτρονιο εσωτερικής μετατροπής). 

 Όπως παρατηρούμε όμως στο διάγραμμα διάσπασης, ενώ η διεγερμένη 

κατάσταση σχηματίζεται στο 94,4% των β-διασπάσεων, η γ-ακτινοβολία 

παράγεται μόνο με πιθανότητα 85,1% (το υπόλοιπο ποσοστό αντιστοιχεί σε 

αποδιέγερση μέσω ηλεκτρονίου εσωτερικής μετατροπής). Επομένως σε 

κάθε διάσπαση του 137Cs, θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι εκπέμπονται κατά 

μέσο όρο 0,851 φωτόνια και όχι 1.  
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Το 90 Sr διασπάται εκπέμποντας β-ακτινοβολία ως εξής:  

 Με πιθανότητα 100% μεταστοιχειώνεται στο 90Υ εκπέμποντας ένα σωμάτιο-

β με μέγιστη ενέργεια
max,

K 
=0,546MeV. Ο θυγατρικός πυρήνας 90Y, δεν 

είναι σταθερός αλλά ραδιενεργός με χρόνο ημιζωής 64 ώρες. 

 Στη συνέχεια με πιθανότητα 99,99% το 90Υ καταλήγει στη βασική 

κατάσταση του 90Zr, εκπέμποντας πάλι ένα σωμάτιο-β με μέγιστη ενέργεια 

2,28 MeV. Με πιθανότητα μόλις 0,011% καταλήγει  στην πρώτη διεγερμένη 

κατάσταση του 90Zr εκπέμποντας σωμάτιο-β με μέγιστη ενέργεια 0,59 MeV 

και τέλος αποδιεγείρεται εκπέμποντας γ-ακτινοβολία ενέργειας Εγ=1,27 MeV 

και πιθανότητα 0,0115%. Επομένως θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι 

εκπέμπεται κατά μέσο όρο 1 φωτόνιο σε κάθε ~10000 διασπάσεις του 90Sr! 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι το 90Sr είναι ουσιαστικά «καθαρή» πηγή β-

ακτινοβολίας.  

Το ελεύθερο νετρόνιο, δεν είναι σταθερό σωμάτιο, αλλά διασπάται με β-διάσπαση: 

MeV0.782ν  β  p   n e  
 

β+- διάσπαση 

Κατά την β+-διάσπαση το μητρικό νουκλίδιο XA
Z διασπάται αυθόρμητα στο θυγατρικό 

YA
1Z  εκπέμποντας σωμάτιο β+,  νετρίνο eν  και απελευθερώνοντας ενέργεια β

Q  

 
 βe
A

1Z
A
Z Q νβ  Y   X                                    (Α1.2-7) 

Η μεταβολή του ατομικού αριθμού που παρατηρείται μεταξύ του μητρικού και 

θυγατρικού πυρήνα, οφείλεται στη μετατροπή ενός πρωτονίου σε νετρόνιο 

σύμφωνα με  την εξίσωση  (Α1.2-8) 

 

eνenp  
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Σύλληψη ηλεκτρονίου 

Η σύλληψη ηλεκτρονίου «αντιμάχεται» τη β+-διάσπαση. Κατά τη σύλληψη του 

ηλεκτρονίου, ο μητρικός πυρήνας XA
Z  «συλλαμβάνει» ένα τροχιακό ηλεκτρόνιο από την 

Κ ή την L στοιβάδα και αποδιεγείρεται αυθόρμητα στο θυγατρικό YA
1Z , εκπέμποντας 

νετρίνο ενώ απελευθερώνεται και ενέργεια ECQ συμφώνα με την εξίσωση: 

ECe
A

1Z
-A

Z Q ν Y   eX                                        (Α1.2-10) 

Η αρχή διατήρησης της ενέργειας απαιτεί: 

 KKcmKcmKcm Y
2

Ye
2

eX
2

X                (Α1.2-11) 

Ξαναγράφοντας την εξίσωση (Α1.2-11) και αγνοώντας τις κινητικές ενέργειες Kx και Ke 

(του μητρικού πυρήνα και του τροχιακού ηλεκτρονίου) έχουμε ότι η ενέργεια που 

απελευθερώνεται κατά τη σύλληψη του ηλεκτρονίου  είναι: 

νY
2

Y
2

e
2

XEC KKcmcmcmQ                            (Α1.2-12) 

Η σχέση (Α1.2-12) σε όρους ατομικών μαζών MX και MY αντί των πυρηνικών mX και mY 

γράφεται τελικά:   

   2
Y

2
XEC cMcMQ                                            (Α1.2-13) 

Για αυθόρμητη διαδικασία ECQ >0 όποτε YX
2

Y
2

X MM0cMcM   δηλαδή για 

να έχουμε σύλληψη ηλεκτρονίου θα πρέπει η  μάζα του μητρικού πυρήνα να είναι 

μεγαλύτερη από και του θυγατρικού. Η σχέση (Α1.2-13) αποτελεί  την ενεργειακή 

συνθήκη  της σύλληψης του ηλεκτρονίου. Η συνθήκη αυτή σε συνδυασμό με την 

ενεργειακή συνθήκη της β+- διάσπασης, προσφέρει έναν εναλλακτικό δρόμο διάσπασης 

μεταξύ δύο γειτονικών πυρήνων που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της ισοβαρούς 

παραβολής (βλ. σχήμα Α1-2) και η διαφορά των μαζών ηρεμίας  τους είναι θετική αλλά 

μικρότερη από 2mec
2≈1,02 MeV. Το ηλεκτρόνιο που συλλαμβάνεται είναι ισχυρά 
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Α1.3. Ακτινοβολία γ-ηλεκτρονιο εσωτερικής μετατροπής 

Σωμάτιο-γ ή γ-ακτινοβολία: φωτόνιο 

Η εκπομπή γ-ακτινοβολίας, δεν είναι ραδιενεργός μεταστοιχείωση (δεν αλλάζει ο 

μαζικος και ο ατομικός αριθμός), εξετάζεται όμως ως ραδιενεργός διάσπαση επειδή 

ακολουθεί την α και β διάσπαση και το νόμο των ραδιενεργών διασπάσεων (βλ.Α2) 

Κατά την α και β διάσπαση, οι θυγατρικοί πυρήνες βρίσκονται  συχνά σε 

διεγερμένη κατάσταση. Οι διεγερμένες αυτές καταστάσεις έχουν συνήθως 

μικρό χρόνο ζωής και οι πυρήνες αποδιεγείρονται αυθόρμητα εκπέμποντας 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πολύ μικρού μήκους κύματος. Η ακτινοβολία αυτή 

ονομάζεται ακτινοβολία-γ από το ελληνικό γράμμα γάμμα. Η μετάπτωση του 

θυγατρικού πυρήνα από τη διεγερμένη στη βασική του κατάσταση μπορεί απευθείας  

δηλ. εκπέμποντας μια μόνο ακτινοβολία– γ (π.χ.137Cs) ή με πολλαπλά  βήματα δηλ. 

εκπέμποντας περισσότερες από μια ακτινοβολία γ (π.χ. 60Co ). Η ενέργειαEγ, της 

ακτινοβολίας-γ υπολογίζεται από την ενεργειακή διαφορά ΔΕ των εμπλεκόμενων 

ενεργειακών καταστάσεων:  recoilγfinalinitial KEEEΔE  , όπου Krecoil είναι η 

κινητική ενέργεια του ανακρουόμενου πυρήνα. Η ορμή της ακτινοβολίας- γ  (Eγ /c) είναι 

αριθμητικά ίση  με την ορμή του ανακρουόμενου  πυρήνα (αρχή διατήρησης ορμής) 

οπότε η ενέργεια του ανακρουόμενου πυρήνα είναι:   
2

2

2

2
γ

recoil 2mc

E)(

2mc

E
K


 .  Εφόσον 

η ΔΕ είναι στην ενεργειακή περιοχή 10 keV μέχρι 5 MeV, ενώ η ενέργεια ηρεμίας του 

ατόμου είναι αρκετά GeV, η ενέργεια του ανακρουόμενου πυρήνα είναι της τάξης eV.  

Έτσι η ακτινοβολία-γ έχει ουσιαστικά ενέργεια ίση με την ένα  ενέργεια διέγερσης.  

 Υπάρχει όμως και ένας άλλος μηχανισμός με τον οποίο ο διεγερμένος θυγατρικός 

πυρήνας μπορεί να αποδιεγερθεί. Η ενέργεια διέγερσης μπορεί να απορροφηθεί 

απευθείας από ένα εσωτερικό τροχιακό ηλεκτρόνιο, το οποίο εγκαταλείπει το άτομο, 

που παραμένει τώρα ιονισμένο. Τo φαινόμενο αυτό λέγεται εσωτερική μετατροπή. Το 

εκπεμπόμενο ηλεκτρόνιο λέγεται ηλεκτρόνιο εσωτερικής μετατροπής και η ενέργεια του 

είναι ίση με τη διαφορά της περίσσειας ενέργειας ΔΕ με την ενέργεια σύνδεσης του 

εμπλεκόμενου ηλεκτρονίου, δηλαδή το φάσμα του είναι γραμμικό και όχι συνεχές. 


