
 
Σηµειώστε ποια πρόταση είναι σωστή, στις παρακάτω προτάσεις 1-3:   

1) Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο για δύο πυρήνες Α και Β είναι 7,5ΜeV και 7,7ΜeV, 

αντίστοιχα. Κατά συνέπεια ο πυρήνας Β:  

i) Έχει µεγαλύτερο έλλειµµα µάζας,    

ii) Είναι σταθερότερος του Α  

iii) Έχει µεγαλύτερο µαζικό αριθµό,   

iv) Έχει µεγαλύτερο ατοµικό αριθµό. 

2) Για να διεγερθεί ένας πυρήνας χρειάζεται ενέργεια:  

i) Ίση µε αυτή που απαιτείται για τη διέγερση του ατόµου του υδρογόνου.  

ii) Μερικά ΜeV.   iii) Μερικά  keV,  iv) Μερικά eV. 

3) Με σχάση του  23  
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 Βα. Για τις µάζες m1 του ουρανίου και m2 

των δύο πυρήνων που παράγονται ισχύει: 

 α. m1=m2,   β. m1>m2,   γ. m1 < m2,  

4) ∆ύο ελαφροί πυρήνες Α και Β µετά την σύγκρουσή τους, δίνουν έναν πυρήνα Γ. Το φαινό-

µενο αυτό ονοµάζεται ....................................... 

i) Για τις µάζες των πυρήνων Α, Β και Γ ισχύει:  

α. ΜΑ=ΜΒ+ΜΓ.    β. ΜΑ+ΜΒ=ΜΓ.   

γ. ΜΑ+ΜΒ<ΜΓ.     δ. ΜΑ+ΜΒ >ΜΓ.   

ii) Αν η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο για τον πυρήνα Α είναι 8,1 ΜeV, τότε η ενέρ-

γεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο για τον πυρήνα Γ µπορεί να είναι:  

 α. 7,6ΜeV,  β. 8,1 ΜeV.   γ. 8,8 ΜeV.  

Να δικαιολογήστε την απάντησή σας, στο ii) υποερώτηµα. 

5) ∆ίνονται οι  πυρηνικές αντιδράσεις:    

α)  16
8
 Ο   {   16

7
 Ν + ……. 

β) 2 2
86
2 Rn    {  

218
 Ρο +  ….. 

i) Να συµπληρωθούν, µε τα στοιχεία που λείπουν.  

ii) Οι παραπάνω διασπάσεις είναι α, β ή γ; Να δικαιολογηθεί η απάντηση.  

iii) Μπορεί κατά την δεύτερη µετατροπή να έχουµε και εκποµπή φωτονίου; 

6) ∆ιαθέτουµε ένα ραδιενεργό δείγµα που για t=0 περιέχει Ν0=8K10
12
 ραδιενεργούς πυρήνες 
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Χ, οι οποίοι υπόκεινται σε διάσπαση α, µε σταθερά διάσπασης 10

-3
s
-1
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i) Να γράψετε την αντίδραση διάσπασης των πυρήνων Χ. 

ii) Ποια η αρχική ενεργότητα του δείγµατος; 

iii) Ποια η ενεργότητα του δείγµατος µετά από χρόνο t1 =1400s; 

iv) Πόσα σωµάτια α ελευθερώθηκαν στο χρονικό διάστηµα 0-t1; 

∆ίνεται ;n2d0,7 
Μονάδες  3K6+(4+6)+(10+7+5)+(10+15+15+10)=100 

 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 
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Σηµειώστε ποια πρόταση είναι σωστή, στις παρακάτω προτάσεις 1-4: 

1) Οι ισχυρές πυρηνικές δυνάµεις:  

i) Ασκούνται πάντα µεταξύ δύο νουκλεονίων,  

ii) Ασκούνται µόνο µεταξύ δύο νετρονίων,  

iii) Ασκούνται µόνο µεταξύ δύο κοντινών νουκλεονίων,  

iv) ∆εν ασκούνται µεταξύ των πρωτονίων. 

2) Η µάζα του πυρήνα του  
5

2

6

6
 Fe είναι: 

i)  Ίση µε 56 g.       ii) Μικρότερη από το άθροισµα 26mp+30mn.  

iii) Ίση µε 56u.       iv) Ίση µε το άθροισµα 26mp+30mn.   

3) Το ποζιτρόνιο:  

i)    Έχει θετικό φορτίο,        ii)  ∆εν έχει φορτίο,   

iii)  Έχει µάζα ίση µε του πρωτονίου,     iv)Έχει ίσο φορτίο µε το ηλεκτρόνιο. 

4) Η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο του 14
56
1 Βα  είναι 8,4 ΜeV, ενώ του  

5

2

6

6
 Fe είναι 8,9 

ΜeV. Συνεπώς 

i) Απαιτείται µεγαλύτερη ενέργεια, για να διασπάσουµε τον πυρήνα του  
5

2

6

6
 Fe σε ελεύθε-

ρα νουκλεόνια, από την αντίστοιχη για διάσπαση του  14
56
1 Βα. 

ii) Ο πυρήνας  14
56
1 Βα  έχει µικρότερη ενέργεια σύνδεσης από τον πυρήνα του   

5

2

6

6
 Fe. 

iii) Το έλλειµµα µάζας του   
5

2 

6

6
 Fe είναι µεγαλύτερη από το έλλειµµα µάζας του  14

56
1 Βα. 

iv) Ο πυρήνας   
5

2

6

6
 Fe είναι σταθερότερος από τον πυρήνα του 1 4

56
1 Βα. 

5) ∆ίνονται οι  πυρηνικές αντιδράσεις:    

α) 2 3
90
0 Τh   {  

226
Ra +  ….. 

β) 11
6
 C   {   11

5
 Β  +   ……. 

i) Να συµπληρωθούν, µε τα στοιχεία που λείπουν.  

ii) Οι παραπάνω διασπάσεις είναι α, β ή γ; Να δικαιολογηθεί η απάντηση.  

iii) Μπορεί κατά την (α) µετατροπή να έχουµε και εκποµπή φωτονίου; 

6) ∆ιαθέτουµε ένα δείγµα που για t=0 περιέχει Ν0=16K10
14
 ραδιενεργούς πυρήνες 
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οποίοι υπόκεινται σε διάσπαση β
-
, µε σταθερά διάσπασης 10
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i) Να γράψετε την αντίδραση διάσπασης των πυρήνων Χ. 

ii) Ποια η αρχική ενεργότητα του δείγµατος; 

iii) Μέχρι τη χρονική στιγµή t1 ελευθερώνονται από το παραπάνω δείγµα συνολικά 14K10
14
 

σωµάτια β
-
. 

a) Ποια η ενεργότητα του δείγµατος τη στιγµή t1; 

b) Βρείτε τη χρονική στιγµή t1. 

∆ίνεται ;n2d0,7 
Μονάδες  4K6+(10+8+8)+(10+15+15+10)=100 

 

Καλή Επιτυχία 

∆ιον. Μάργαρης 
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