
Σxoλι{ E φαρ μooμ6νοrν MαΘη ματικcirν και ΦυoικcΙrν Eπιoτη μcirν
Eπαναληπτικη Eξ6ταση oτo μιiΘημα τoυ 8ou εξαμηνoυ

Πυρηνικ{ Φυοικη και Eφαρμoγ€g

Διδd,oκoυoα : P6ζα Bλαoτoιi-Z&wη
1η Ιoυλioυ, 2Ο11

Διdρκεια: 2.5 rilρεg

Θ6μα 1o

α) Aπ6 το διdγραμμα απoδι6γερσηg 
'ου 

oοΚ να υπολoγiσετε την εvεργ6τητα 1gr φυoικof K
(oε Bq) καθιilg και τoν αριθμ6 των ηλεκτρονiων και των ακτiνων_γ εν6ργεια9 1460keV, πoυ
εκπ6μπoνται ανd, sec. Mε δεδoμ6νo 6τι τo φυoικ6 K απoτελεi τo 0.2oΛ τoυ oυνoλικoι1
βdρουq του ανθρ6πινoυ oιbματοg, να υπoλoγioετε π6oα Bq εκπ6μπετε λ6γω .ου o0Κ o.ο
orbμα oαg.

β) Eξηγηoτε γιατi oτo Εργαoτηριo μετρηoατε τoν 1:6νo ημιζωηζ του o0Κ 
με συστηματικ6

μεγαλιiτερη ττψf1 απ6 την πραγματικη.
γ) Tι υλικ6 θα επιλ6γατε για να θωρακiσετε τιζ ακτiνεg-γ απ6 μια ισχυρη πηγη 40K και γιατi;

Θfμα 2o

α) Παρατηρηoτε τα ενεργειακd διαγρd,μματα των zωρηνων l06Ρd και |7ohf. Πoιd
χαρακηριστικd, εμφανiζoυν και σε πoι€g oυλλoγικ69 κινηoειg τoυ πυρηνα ανπo'τoι1οιiν.

β) Πωg ερμηνεfετε τo Γ ηg τριπΜταg (2* , 0* ,^4*) των διεγερμ6νων καταoτdο'Eων τoυ 'ο6Ρd.
γ) Yπoλoγtστε η μ6oη ρoπη αδρdνειαq τoυ ""Hf που πρoκιiπτει απ6 2 τoν}ναγιoτoν oτdθμεq
απ6 το ενεργειακ6 διdγραμμα τoυ o1ηματoq και
δ) Συγκρiνετ6 ην με η ρoπη αδρdνειαg μιαg συμπαγolig oφαiραg με ακτiνα 1.25xAl/3 fm'
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Θ6μα3o

Eκτιμηoτε π6οoq p6vog απαtτεtται για να παρ&γoυμε μια Ιlηyη 36cl wεργ6τηταq
(ραδιwθργειαg) 1_MBq, ακτινοβoλιbνταg 1g φυoικof NiCl2 με δ6oμη νετρoνiων ρoηq 101a
ν-ετρ6vια^ ανa cm2 και ανd sec. H ενεργ69 διατoμn τηg αντiδραoηg οιiλληΨηζ νετρoνiων
35C11n,γ136Cl εiναι 43b και ο 1:6νo9 ημιζωηζ τoυ 36Cl εiναι 3x105 yJars (μεγdλδg oε o16oη
με το 1:6νo ακτινoβ6ληoηg).Δiδεται 6π τo 75.8% τoυ φυσικοιi 1λωρiου εiναι 35C1 και τo
μοριακ6 βιiρoq τoυ NiCl2 εiναι Ι29.6
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Θ6μα 4o

α) Προτεiνετε τιζ αναμw6μενεg
κατανoμ69 των νoυκλεoνiων, oriμφωvα με
τo πρ6τυπo των φλoιων, πoυ να
απoδiδoυν το J" για κ6θε μια απ6 τιg τρειg
διεγερμεvεζ καταστd,oειq αρνητικηg
oμoτιμiαg τoυ Ι'F 

'

β) Θεωρηoτε τη μετ6πτωoη ηζ 1ηζ

διεγερμ6νη9 oτdθμηq του 17F πρoζ η
βαoικη του κατdoταση και εξετd,oτε τo
εiδoq και τηv πoλυπoλικ6τητα τηζ
ηλεκρoμαγvητικηg ακτινoβoλiαq πoυ
αναμfνεται

Θ6μα 5o

Kατd την αντiδραoη απoρρ6φηoη9
θερμικrbν νετρoνiων (εv6ργειαg -0.025eV)
απ6 3Ηe, 

η διεγερμ6νη κατd,oταoη.oυ oΗe

στα 20.1 MeV εμφανiζεται ωζ
oυντoνιoμ6g με ειiρoq Γn-150eV. Tα
κιiρια κανdλια εξ6δoυ εiναι τo κανd,λι
εκπoμτηg πρωτoνiου (με εfρog
Γr-1.2MeV) και τo κανd,λι εlcπoμπηg
νετρoνioυ, επομεvωg τo oλικ6 εriρoq τηq
διεγερμεvηg oτdθμηg εiναι Γ:Γn+Γp Ξ Γp'
α) Eξηγεioτε yτατ1 η εκπoμτη-γ προg τη
βαoικη κατd,oταoη 

'ου 
oΗ" δεν μπoρεi vα

oυμβεi. β) Aπ6 τo ενεργειακ6 διd,γραμμα
τoυ o1ηματog βρεiτε ην εv6ργεια
κατωφλioυ για ην εκπoμπη πρωτoνioυ. γ)
Yπολογioτε τo κυματdνυoμα k τoυ
πpooπiτcτoντoc' θερμικoιi νετρoνiου στo
o6oτημα κ6ντρου μιiζαg' δ) Yπολoγioτε
τoν 1:6νο ημιζωηζ ηg διεγερμ6νη9
oτdθμηg τoυ aΗe. ε) Xρηoιμoπoιεioτε τη
o16oη Breit-Wigner για να υπoλoγioετε
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ην wεργ6 διατομη ηζ αντiδραoηq
απoρρ6φηoη9 νετρoνiωv απ6 τo 3H".

(Aμεληoτε τo σπιν γ1α τo καναλι ειo6δου
τηg αντiδραoηq).
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Mπoρεiτε να χρησιμοποιηοετε MoNo τα βιβλiα Πυρηνικηg Φυoικι{g του μαθηματοq

Tα θ6ματα εiναι ιοoδδναμα
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