
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3 : Μελέτη διάσπασης ραδιενεργών 
πυρήνων. Σύγκριση ρυθµών διάσπασης ραδιενεργών 
πυρήνων. 
 
Εκπαιδευτικό λογισµικό: MODELLUS, αρχείο: radioa1.mdl 
 
Ονοµατεπώνυµο: .................................................................... 
Τάξη: ...................................................................................... 
Ηµεροµηνία: ........................................................................... 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Φορτώνουµε το αρχείο radioa1.mdl. Από το µενού Παράθυρο 
επιλέγουµε την Παρουσίαση 1. Στην οθόνη του υπολογιστή 
παρουσιάζεται µια ορθογώνια στήλη µεταβλητού ύψους που παριστάνει 
τον αριθµό των ραδιενεργών πυρήνων Κρυπτού 89, καθώς και ένα 
σύστηµα αξόνων για τη γραφική παράσταση του αριθµού αδιάσπαστων 
πυρήνων Ν συναρτήσει του χρόνου t.  
 
Περιγραφή της κατάστασης: Ας φανταστούµε ότι η στήλη παριστάνει 
ποσότητα 1000 αδιάσπαστων πυρήνων Κρυπτού 89. Με την πάροδο του 
χρόνου αυτοί οι ραδιενεργοί πυρήνες διασπώνται και ο αριθµός τους 
µειώνεται βαθµιαία. Τόσο στη στήλη όσο και στη γραφική παράσταση 
στο σύστηµα αξόνων µπορούµε να παρατηρήσουµε την εξέλιξη του 
φαινοµένου της διάσπασης των πυρήνων του Κρυπτού 89. 
 
 
Οδηγίες χειρισµού του παραθύρου Έλεγχος 
 

 Με αυτό το κουµπί, ενεργοποιείται η προσοµοίωση του πειράµατος. 

 Με αυτό το κουµπί,  διακόπτεται προσωρινά η προσοµοίωση του πειράµατος και µε 
το ίδιο κουµπί συνεχίζει. 

 Με συνεχόµενα κλικ στα βέλη εκτελείται ξανά, βήµα 
βήµα, η προσοµοίωση του πειράµατος, εφόσον τη σταµατήσατε προσωρινά ή αν 
τελείωσε ο χρόνος εκτέλεσής της. 

 Με αυτό το κουµπί,  σταµατάει η  προσοµοίωση του πειράµατος. 
 
 
Γνωριµία µε το περιβάλλον 
Προτού ξεκινήσουµε το πρόγραµµα, στο χειριστήριο ελέγχου 
φροντίζουµε να δώσουµε στο βήµα την τιµή 0.1 και στο µέγιστο όριο 
την τιµή 60 (πατώντας το κουµπί «επιλογές» στο παράθυρο διαλόγου 
που εµφανίζεται δίνουµε στο βήµα την τιµή 0.1 και στο µέγιστο όριο την 
τιµή 60).  
 
Εργασία πρώτη:  
Από το χειριστήριο ελέγχου ξεκινάµε το πρόγραµµα. 
«∆ιαλογική κατασκευή µοντέλων στο περιβάλλον Modellus»  
Κατερίνα Γλέζου – Εκπαιδευτικός, Επιµορφώτρια ΤΠΕ  
glezou@sch.gr   Σελίδα 1 από 4 



1) Παρατηρήστε την ταυτόχρονη εξέλιξη της µείωσης του αριθµού των 
αδιάσπαστων πυρήνων καθώς περνάει ο χρόνος, τόσο στη στήλη όσο 
και στη γραφική παράσταση, µέχρι να διασπαστούν όλοι οι πυρήνες. 
Μπορείτε να επαναλάβετε την προσοµοίωση όσες φορές θέλετε. 
Σε πόσο χρόνο διασπώνται όλοι οι πυρήνες;  
………………………………………………………………………………………….. 
Από το γράφηµα και µε τη βοήθεια της κίνησης βήµα-βήµα στο 
χειριστήριο ελέγχου, προσπαθήστε να βρείτε κατά προσέγγιση το χρόνο 
ηµίσειας ζωής του ραδιενεργού στοιχείου. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2)Στο χειριστήριο ελέγχου πατήστε το κουµπί «επιλογές» και δώστε στο 
βήµα την τιµή: 1. Ξεκινήστε την προσοµοίωση εστιάζοντας την προσοχή 
σας στη µεταβολή του ρυθµού διάσπασης των ραδιενεργών πυρήνων µε 
την πάροδο του χρόνου. Πως µεταβάλλεται ο ρυθµός µεταβολής του 
αριθµού των αδιάσπαστων πυρήνων µε την πάροδο του χρόνου; 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Γραφική παράσταση 
Σχεδιάστε ποιοτικά, στο φύλλο εργασίας, τη µορφή της γραφικής 
παράστασης του αριθµού των αδιάσπαστων πυρήνων Κρυπτού 89 
(Ν_Kr89) συναρτήσει του χρόνου καθώς και του ρυθµού διάσπασης των 
πυρήνων Κρυπτού 89 (a_Kr89) συναρτήσει του χρόνου στο παρακάτω 
κοινό σύστηµα αξόνων. 
 
Ν_Kr89 
a_Kr89 

 
    t (min) 

Έλεγχος 
Από το µενού Παράθυρο επιλέξτε το παράθυρο Γράφηµα 1. Ξεκινήστε 
την προσοµοίωση και παρακολουθήστε την ταυτόχρονη σχεδίαση των 
γραφηµάτων της µεταβολής του αριθµού των ραδιενεργών πυρήνων 
Ν_Kr89 και του ρυθµού διάσπασης a_Kr89 συναρτήσει του χρόνου.  
 

Επιβεβαίωση 
Επιβεβαιώστε την ορθότητα της προηγούµενης πρόβλεψής σας. 
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Συγκρίνοντας τα δύο γραφήµατα στο Γράφηµα 1, σε τι συµπεράσµατα 
καταλήγετε;  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Έλεγχος  
Υπάρχει κι άλλος τρόπος να µελετήσουµε τη χρονική εξέλιξη του 
φαινοµένου. Από το µενού Παράθυρο επιλέξτε το παράθυρο Πίνακας 1. 
Ξεκινήστε πάλι την προσοµοίωση και παρακολουθήστε την καταγραφή 
των τιµών των µεγεθών: του αριθµού των ραδιενεργών πυρήνων 
Ν_Kr89 και του ρυθµού διάσπασης a_Kr89 στη διάρκεια της 
προσοµοίωσης.  
Τι συµπεραίνετε; Συζητήστε τα συµπεράσµατα των δύο προηγουµένων 
ελέγχων. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Εργασία δεύτερη: 
Α. Στο χειριστήριο ελέγχου κρατάµε στο βήµα την τιµή: 1.  
Ξεκινήστε την προσοµοίωση εστιάζοντας την προσοχή σας στη µεταβολή 
του ρυθµού διάσπασης των ραδιενεργών πυρήνων µε την πάροδο του 
χρόνου. Πως µεταβάλλεται ο ρυθµός µεταβολής του αριθµού των 
αδιάσπαστων πυρήνων µε την πάροδο του χρόνου;Από το µενού 
Παράθυρο επιλέξτε το παράθυρο Παρουσίαση 2.  
Ας  φανταστούµε τώρα ότι διαθέτουµε ποσότητα 1000 ραδιενεργών 
πυρήνων Ραδόνιο 222 (Rn_222). 
 
Ξεκινήστε την προσοµοίωση και παρατηρήστε τη µείωση του αριθµού 
των αδιάσπαστων ραδιενεργών πυρήνων µε την πάροδο του χρόνου. 
Τι παρατηρείτε; 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Πώς µεταβάλλεται ο αριθµός των αδιάσπαστων πυρήνων Ν_Rn222 µε 
την πάροδο του χρόνου;   
…………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Πόσοι πυρήνες έχουν διασπαστεί σε χρόνο 60 min; 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Β. Έχοντας ανοιχτά τα παράθυρα και των δύο παρουσιάσεων 
(Παρουσίαση 1 και Παρουσίαση 2) παρακολουθήστε παράλληλα την 
εξέλιξη των φαινοµένων και συγκρίνετε τους ρυθµούς διάσπασης 
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a_Kr89 και a_Rn222 των πυρήνων Κρυπτού 89 και Ραδονίου 222 
αντίστοιχα. Σχολιάστε. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Γ. Στο χειριστήριο ελέγχου πατώντας το κουµπί Επιλογές, δώστε στο 
βήµα την τιµή: 1000 και στο µέγιστο όριο την τιµή: 100000. Επιλέξτε το 
παράθυρο Γράφηµα 2.  
Ξεκινήστε πάλι την προσοµοίωση προκειµένου να παρακολουθήσετε στο 
Γράφηµα 2 τη µείωση των αδιάσπαστων πυρήνων Ραδονίου 222 
(Ν_Rn222) µε την πάροδο του χρόνου ως το µηδενισµό τους. Πώς 
µεταβάλλεται ο ρυθµός µεταβολής του αριθµού των αδιάσπαστων 
πυρήνων; 
…………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………….…………………………. 
Στο παράθυρο Γράφηµα 2 µπορούµε να παρατηρήσουµε παράλληλα 
ή/και µεµονωµένα τις γραφικές παραστάσεις τόσο της µεταβολής του 
αριθµού των ραδιενεργών πυρήνων Ν_Rn222 όσο και του ρυθµού 
διάσπασης a_Rn222 συναρτήσει του χρόνου. Επιλέγοντας κάθε φορά 
προσαρµογή η γραφική παράσταση προσαρµόζεται στο συγκεκριµένο 
παράθυρο ώστε να οπτικοποιείται καλύτερα. 
 
Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
…………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………….…………………………. 
…………………………………………….……………………………………………………………………… 
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