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Το µοντέλο της υγρής σταγόνας 

Για την ερµηνεία του φαινοµένου της σχάσης θεωρήθηκε ότι ένας πυρήνας που 
σχάζεται µοιάζει µε σταγόνα υγρού, ασυµπίεστη και οµοιόµορφα 

φορτισµένη. 

Η παροµοίωση αυτή στηρίζεται στο ότι: 
•  η ενέργεια σύνδεσης των νουκλεονίων στο πυρήνα είναι σταθερή, µοιάζει µε 

τα µόρια υγρού όπου οι δυνάµεις συνοχής είναι ίδιες για όλα τα µόρια. 
•  Η επιφανειακή τάση παρουσιάζεται και στον πυρήνα ο οποίος αντιστέκεται 

στις δυνάµεις Coulomb 
•  Oπως και τα µόρια του υγρού τα νουκλεόνια αναπτύσσουν δυνάµεις µόνο 

µε τα γειτονικά τους. Δηλαδή δυνάµεις µικρής εµβέλειας γι αυτό και είναι 
ανάλογες του Α και όχι του Α2 

•  Το φορτίο κατανέµεται οµοιογενώς στην επιφάνεια της σφαίρας, όπως και 
στην σταγόνα υγρού 



Η αστάθεια, ως προς την σχάση, πυρήνα (Α,Ζ) σε δυο θραύσµατα ποιο 
ελαφρά περιγράφεται ποσοτικά από τη σχέση: 

                         Qf = c2[M(A,Z) - µ(A1,Z1) – µ(A2,Z2)] 
Ας δοκιµάσουµε να πλησιάσουµε τα δυο θραύσµατα Α1Ζ1  και Α2Ζ2 ώστε να 
εφάπτονται.  

Για να το κάνουµε αυτό θα πρέπει να βρεθεί κάποια ενέργεια που να 
ξεπεράσει την άπωση Coulomb της οποίας η µέγιστη τιµή θα είναι όταν τα δυο 
θραύσµατα βρεθούν σε απόσταση :  R1+R2 .   

Η ενέργεια Coulomb θα είναι τότε: 

Αν το Qf > Εc η σχάση είναι δυνατή ενεργειακά και δεν µπορεί να την 
σταµατήσει κανένα φράγµα δυναµικού.  
Αν όµως, το Qf < Εc τα δυο θραύσµατα που απωθούνται λόγω δυνάµεων 
Coulomb δεν µπορούν να πλησιάσουν αρκετά παρά µόνο αν ο πυρήνας 
διαθέτει επί πλέον ενέργεια, η οποία είναι περίπου ίση µε:         Bf = Εc - Qf  



Bf = Εc – Qf 

Αυτή η ενέργεια διέγερσης, κατά κάποιο τρόπο, 
 ονοµάζεται φράγµα της σχάσης. 



•  Ας θυµηθούµε την ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα και την σχέση που την 
περιγράφει. Το ελκτικό πυρηνικό δυναµικό που εκφράζει την συνοχή του 
πυρήνα είναι ανάλογο του όγκου του. 

•   Η συνολική ενέργεια σύνδεσης δεν είναι ανάλογη του Α2 όπως θα έπρεπε να 
είναι αν κάθε νουκλεόνιο ήταν συνδεδεµένο µε (Α-1) νουκλεόνια, αλλά του Α.  

•   Εποµένως κάθε νουκλεόνιο δεν αλληλεπιδρά παρά µόνο µε ένα µικρό αριθµό 
γειτονικών νουκλεονίων. Και τα επιφανειακά νουκλεόνια, όπως τα µόρια µιας 
σταγόνας υγρού, έχουν λιγότερα γειτονικά νουκλεόνια και συνεισφέρουν 
λιγότερο από τα εσωτερικά στην συνολική ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα. 

•     Επίσης ένας βαρύς πυρήνας µοιάζει µε σταγόνα υγρού φορτισµένη 
οµοιόµορφα. Η ενέργεια Coulomb πυρήνα µε φορτίο Ζ και ακτίνα Rο είναι : 



Αντίστοιχα η ενέργεια επιφάνειας της ίδιας σφαιρικής σταγόνας είναι: 

Η µεταβολή της συνολικής ενέργειας, σε περίπτωση παραµόρφωσης του 
πυρήνα, είναι κατά προσέγγιση  (το α2 είναι σταθερά): 

Αν το µέγεθος αυτό είναι θετικό, δηλαδή  2Εs > Ec,  η υγρή σταγόνα είναι 
σταθερή σε µικρές παραµορφώσεις.  

Αντίθετα, αν 2Εs< Ec η διαίρεση µπορεί να λάβει χώρα από µόνη της, 
αυθόρµητα. 



Έτσι µπορεί να οριστεί η κρίσιµη παράµετρος, η παράµετρος της σχάσης: 

Όταν το Χ είναι µεγαλύτερο από 1, η σχάση είναι πιθανώς αυθόρµητη.  

•  Επειδή η ενέργεια Coulomb είναι αντιστρόφως ανάλογη του Ro και η 
ενέργεια επιφάνειας ανάλογη του Ro

2 το Χ θα είναι ανάλογο του  

Το Ro = roA1/3, και εξαρτάται από την τιµή του ro.    
 Αν δεχθούµε ότι :       Εs =17.8A2/3    και ότι     ro=1.25 fermi    θα βρούµε: 

Αυτό σηµαίνει ότι:                   





  Όταν το                          η µείωση της ενέργειας  Coulomb θα επιτρέπει στην        
ενέργεια επιφάνειας να επαναφέρει την σταγόνα στην αρχική της κατάσταση. 

O παραµορφωµένος πυρήνας θα νοιώθει να έχει µεγαλύτερη η µικρότερη ενέργεια 
σύνδεσης ανάλογα µε το αν το               είναι µικρότερο η µεγαλύτερο του  

Όταν το                      η άπωση Coulomb δεν θα έχει εξασθενήσει αρκετά και η 
παραµόρφωση θα µεγαλώνει σχηµατίζοντας ένα «λαιµό» του οποίου η συνέχεια 
θα είναι η σχάση. 

O παραµορφωµένος πυρήνας 



Τιµές της παραµέτρου σχάσης (υπολογίστηκαν µε τις παραµέτρους που 
δίνονται στο κείµενο) 

209Bi 232Th 235U 238U 259Fm 

Χ 0.057 0.096 0.72 0.71 0.79 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα καµία τιµή δεν προσεγγίζει την µονάδα, 
συνεπώς η αυθόρµητη σχάση δεν είναι δυνατή ή συµβαίνει µε πολύ µικρή 
πιθανότητα όπως είδαµε προηγουµένως. Άλλωστε στους πολύ βαρείς πυρήνες η 
αυθόρµητη σχάση είναι ανταγωνιστική της εκποµπής σωµατιδίων άλφα. 



Για να συµβεί συνεπώς σχάση βαρύ πυρήνα απαιτείται νε ξεπεραστεί το 
φράγµα της σχάσης. Αυτό συµβαίνει δίνοντας ενέργεια µε βλήµατα 
σωµατιδίων. Η πιο γνωστή σχάση είναι αυτή που προκαλείται µε 
νετρόνια, λόγω των εφαρµογών στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας,  

αν και η ενεργός διατοµή της σχάσης που προκαλείται από πρωτόνια 
είναι πάντοτε µεγαλύτερη από αυτή των νετρονίων. 

Η σχάση µε αργά νετρόνια είναι ανταγωνιστική µε την εκποµπή 
ακτινοβολίας γάµµα (ακτινοβολούσα αρπαγή) 



Η διαπερατότητα του φράγµατος της σχάσης δείχνει ότι το κατώφλι βρίσκεται 
σε πιο χαµηλές ενέργειες και πρέπει να διερευνηθεί όλο το διάστηµα 
ενεργειών µεταξύ της έναρξης της παρατήρησης του φαινοµένου της 
σχάσης  και της ταχείας αύξησης της ενεργού διατοµής της, ώστε να 
εκτιµηθεί το φράγµα της σχάσης, Bf.  

Αν το Bf είναι µεγαλύτερο του Sn, δηλαδή της ενέργειας σύνδεσης, η σχάση 
δεν µπορεί να συµβεί παρά µόνο όταν τα νετρόνια διαθέτουν κινητική 
ενέργεια  τέτοια ώστε το άθροισµα των ενεργειών  Εn + Sn  να πλησιάζει το 
Bf. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται άνοδος της ενεργού διατοµής, 
αρκετά γρήγορα, µέχρι το πρώτο σκαλοπάτι της καµπύλης ενεργού 
διατοµής ενέργειας.  

Το κατώφλι της σχάσης ορίζεται ως η ενέργεια που αντιστοιχεί στο µισό του 
ύψους του πρώτου σκαλοπατιού. 

Όταν ο σύνθετος πυρήνας δηµιουργείται από την απορρόφηση ενός 
θερµικού ή αργού νετρονίου, που δεν κατέχει αρκετή κινητική ενέργεια, 
µπορεί να διεγερθεί ήδη πάνω από το φράγµα της σχάσης εφ όσον η 
ενέργεια σύνδεσης είναι χαµηλότερη στα τελευταία νουκλεόνια (µοντέλο 
φλοιών). 



•  Η σχάση ενός σύνθετου βαρύ πυρήνα είναι εντελώς διαφορετική από 
τις συνηθισµένες Πυρηνικές αντιδράσεις. 

•  Το 1939 οι O Hahn F. Strassman στη Γερµανία ανακάλυψαν ότι όταν το 
Ουράνιο ακτινοβολείται µε νετρόνια σχηµατίζονται προϊόντα µέσης µάζας 
όπως το Ba (Z=56). H L. Meitner ερµήνευσε το φαινόµενο αυτό ως 
ακολούθως:  Μετά την απορρόφηση του νετρονίου ο πυρήνας διαιρείται σε 
δυο θραύσµατα περίπου ισων µαζών. 

•  Ο Fermi και οι συνεργάτες του σε παρόµοια πειράµατα είχαν παρατηρήσει 
επίσης εκποµπή ραδιενέργειας από την σχάση του Ουρανίου αλλά δεν είχαν 
αναγνωρίσει ότι πρόκειται για το φαινόµενο της σχάσης. 

•  Το 1940 οι  G.N.Flerov και  Petrzhak στη Ρωσία, ανακάλυψαν την 
αυθόρµητη σχάση. 

•  Το 1947 ο κινέζος φυσικός Gian Sanqiang και He Zehui ανακάλυψαν τη 
σχάση σε τρία κοµµάτια, όπου το ένα είναι πιθανότερο να είναι σωµατίδιο 
άλφα. 



•  Η σχάση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο  βαρύς πυρήνας  (>Τh-232) 
σχίζεται σε δυο κοµµάτια.  

•  Οι µάζες των κοµµατιών αυτών είναι ασύµµετρες και περιέχουν το βαρύ 
και το ελαφρύ θραύσµα. 

•  Στις σχάσεις σε υψηλές ενέργειες οι µάζες των θραυσµάτων τείνουν να 
γίνουν ισοδύναµες (συµµετρική σχάση). 

•  Τα θραύσµατα είναι ασταθή  (άρα ραδιενεργά στοιχεία) που 
αποδιεγείρονται µε β- διάσπαση λόγω του ότι έχουν υπέρογκο αριθµό 
νετρονίων 

•  Συγχρόνως µε τον τεµαχισµό του πυρήνα εκπέµπεται ένας αριθµός 
νετρονίων. 

•  Τα κύρια θέµατα µελέτης του φαινοµένου της σχάσης αναφέρονται :  
         α)  Οι ενεργές   διατοµές και η πιθανότητα να γίνει σχάση 
         β)  η κατανοµή των µαζών των προϊόντων της σχάσης 
         γ)  η κινητική ενέργεια των θραυσµάτων 
         δ)  η προέλευση των νετρονίων  



Τα χαρακτηριστικά της σχάσης 



Ποιοι πυρήνες σχάζονται: 
•  Οι καλύτεροι πυρήνες για σχάση σε  χαµηλές ενέργειες είναι αυτοί που 

έχουν µεγάλη ενεργό διατοµή σχάσης και µικρή ακτινοβολούσας αρπαγής. 
Για παράδειγµα τα  

 έχουν µεγάλη ενεργό διατοµή στα θερµικά νετρόνια.  

•  Μεταξύ άλλων πυρήνων αναφέρονται αυτοί που έχουν περιττό αριθµό 
νετρονίων και µετά την σύλληψη θερµικού νετρονίου, παράγουν σύνθετο 
πυρήνα που µπορεί να σχαστεί γιατί η ενέργεια σύνδεσης του νετρονίου 
είναι µεγαλύτερη του φράγµατος. Τέτοια παραδείγµατα είναι τα:  

.  

που έχουν ενεργό διατοµή σχάσης  1500 barns 



     Άλλοι πυρήνες όπως : 
     σχάζονται µόνο µε ταχέα νετρόνια. 
•  Το κατώφλι ενέργειας είναι περίπου 1 MeV και η ενεργός διατοµή της 

σχάσης αυξάνει µε την αύξηση της ενέργειας. 

•  Ο γενικός κανόνας θα µπορούσε να είναι ότι οι πυρήνες περιττού Α 
σχάζονται µε νετρόνια χαµηλών ενεργειών ενώ για πυρήνες µε άρτιο Α 
απαιτείται κάποια ενέργεια. 

•  Τα στοιχεία µε µάζες ~ 200 απαιτούν νετρόνια ενέργειας  των    ~  50 MeV. 

•  Η σχάση µπορεί να γίνει και µε πρωτόνια η δευτέρια η σωµατίδια άλφα. 
     Το κατώφλι για τα δευτέρια είναι ~ 8 MeV   και για τα σωµατίδια άλφα ~ 20 

MeV. 
•   Η σχάση µε φωτόνια (φωτοσχάση) έχει ενεργειακό κατώφλι στα ~ 5 MeV 

στις περισσότερες περιπτώσεις. 
•  Είναι γνωστή επίσης η σχάση µε πιόνια θετικά η αρνητικά. 



Κατανοµή µαζών των θραυσµάτων της σχάσης 

•   Η σχάση µε θερµικά νετρόνια είναι 
ασύµµετρη 

•   Οι κατανοµές έχουν κορυφές στα 
Α=143 και 90 

•   Ανά δυο τα προϊόντα της σχάσης 
δίνουν σχεδόν την µάζα του αρχικού 
πυρήνα 

•    Τα αυτιά που παρατηρούνται 
οφείλονται (και αποδεικνύουν) το 
φαινόµενο του ζευγαρώµατος και άρα 
των φλοιών. 

•    Όσο µεγαλώνει η ενέργεια των 
νετρονίων τόσο η κατανοµή συγκλίνει 
προς την συµµετρία δηλαδή δυο 
θραύσµατα ίδιας µάζας 



Τα θραύσµατα της σχάσης περιέχουν περισσότερα νετρόνια από 
όσα αντιστοιχούν σε σταθερό πυρήνα  (κοιλάδα β-σταθερότητας) 

(διάγραµµα Segre) 

Ο µέγιστος λόγος νετρονίων/πρωτονίων που δέχονται οι βαρείς 
πυρήνες είναι της τάξης του 1,5. 

Άρα τα θραύσµατα της σχάσης βρίσκονται αριστερά της κοιλάδας 
β-σταθερότητας και συνεπώς είναι β- ραδιενεργά 



Ενέργεια των θραυσµάτων της σχάσης 
Επειδή ο αρχικός πυρήνας που σχάζεται βρίσκεται σε ηρεµία, η διατήρηση της 

ορµής θα δίνει: 

Δηλαδή οι ενέργειες των θραυσµάτων είναι 
αντιστρόφως ανάλογες των µαζών και έτσι  

ο πιο ελαφρύς πυρήνας παίρνει την 
µεγαλύτερη ενέργεια 

Η ενέργεια του εισερχόµενου νετρονίου 
µετατοπίζει τις κατανοµές των ενεργειών 
των θραυσµάτων προς µεγαλύτερες τιµές  



Πόση ενέργεια εκλύεται ανά σχάση? 

•  Μπορούν να µετρηθούν οι ενέργειες των προϊόντων: 

     1.  Κινητική ενέργεια των θραυσµάτων                                           ~160  MeV 

     2.  Κινητική ενέργεια των νετρονίων που ελευθερώνονται /σχάση 

          (είναι περίπου 2.5 νετρόνια / σχάση,   σύγχρονα νετρόνια µε µέση 

          ενέργεια της τάξης των 2 MeV)                                                      ~ 5 MeV 

     3.  Σύγχρονη ακτινοβολία -γ                                                               ~ 7 MeV  
     4.  Ακτινοβολία  β- και –γ από τα θραύσµατα (~5 MeV/ακτ)          ~ 10 MeV 

     5.  Η β- διάσπαση συνοδεύεται από αντινετρίνο                               ~ 11 MeV     

                   Η συνολική ενέργεια που εκλύεται / σχάση      ~ 195 MeV 

•    Από την ενέργεια σύνδεσης:  Επειδή οι πυρήνες µέσης µάζας έχουν ενέργεια 
σύνδεσης 8.5 MeV/νουκλ  ενώ   οι βαρείς µε µάζα > 180  7.6 MeV/νουκλ:  (π.χ. 
U-235                     2 x 118 x 8.5 – 236 x 7.6    ~ 200 MeV. 

•   Η ενέργεια Coulomb µεταξύ των θραυσµάτων δίνει επίσης την ίδια ενέργεια 



Η ενέργεια των σύγχρονων νετρονίων της σχάσης  

•    Τα σύγχρονα νετρόνια 
εκπέµπονται σε χρόνους κάτω από 
10 -14   sec 

•   Αποτελούν το περίπου 99% των 
νετρονίων που εκπέµπονται κατά 
την διαδικασία της σχάσης 

•   Η κατανοµή της ενέργειάς τους 
δίνει ένα µέγιστο στα ~ 0.8 KeV 

•   Η µέση κατανοµή της ενέργειας 
είναι στα ~ 2 MeV 



Τα καθυστερηµένα νετρόνια 

Τα σύγχρονα νετρόνια λέγονται σύγχρονα γιατί  εκπέµπονται κατά την διάρκεια 
της σχάσης. Όµως περίπου 1% εκπέµπονται αργότερα, αρκετά sec µετά τα 
σύγχρονα νετρόνια (πυρήνες που έχουν αποδιεγερθεί αλλά είναι ασταθείς και 
κάνουν β- διάσπαση ).  Καθυστερηµένη β- διάσπαση. 
Τα νετρόνια αυτά ονοµάζονται καθυστερηµένα νετρόνια και κατατάσσονται σε έξη 
οµάδες ανάλογα µε τον χρόνο εκποµπής τους. 


