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Εισαγωγή
Η Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Φυσικής & Εφαρμογών (ΕΕΠΦΕ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό
επιστημονικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1990. Αποτελεί μια κοινότητα επιστημόνων που
ασχολούνται με τη θεωρητική και πειραματική μελέτη θεμελιωδών προβλημάτων, τα οποία
σχετίζονται με τη δομή της ύλης, τις ιδιότητες του ατομικού πυρήνα, τις πυρηνικές αντιδράσεις,
την πυρηνική αστροφυσική, αλλά και τις εφαρμογές της επιστήμης της Πυρηνικής Φυσικής
στην κάλυψη αναγκών της ελληνικής κοινωνίας που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην ενέργεια,
στη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην υγεία, στα υλικά, στη μελέτη του περιβάλλοντος
και της κλιματικής αλλαγής.
Το φυλλάδιο αυτό έχει ως στόχο τη συνοπτική παρουσίαση των επιστημονικών
δραστηριοτήτων των μελών της ΕΕΠΦΕ στα Ελληνικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, αλλά
και την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της επιστήμης της Πυρηνικής Φυσικής στην ανάπτυξη
της χώρας μας.
Ίων Σταματελάτος
Πρόεδρος ΕΕΠΦΕ
9/2021

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΠΦΕ (2018-2020)
Δρ. Ίων Σταματελάτος (ΕΚΕΦΕ-Δ) – Πρόεδρος
Δρ. Μιχάλης Κόκκορης (ΕΜΠ) – Αντιπρόεδρος
Δρ. Θεόδωρος Μερτζιμέκης (ΕΚΠΑ) – Γραμματέας
Δρ. Χρήστος Τσαμπάρης (ΕΛΚΕΘΕ) – Ταμίας

Δρ. Στέλιος Στούλος (ΑΠΘ) - Μέλος
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Δομή του Πυρήνα
Οι ατομικοί πυρήνες αποτελούν ένα
πολύπλοκο
σύμπλεγμα
πολλών
σωματιδίων (many-body system) και
συγκροτούν ένα ιδιάζον «εργαστήριο»
διερεύνησης μιας πληθώρας κβαντικών
φαινομένων. Η μελέτη του πυρηνικού
συστήματος και των αλληλεπιδράσεών του,
παρέχει τη δυνατότητα παρατήρησης τόσο
μακροσκοπικών συλλογικών (collective)
ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τον πυρήνα,
όσο και μονο-σωματιδιακών (single
particle) ιδιοτήτων των νουκλεονίων, με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διασύνδεση και
ενοποιημένη περιγραφή αυτών των δύο
φαινομένων.
Η θεμελιώδης κατανόηση της πυρηνικής
δομής (nuclear structure) και της δυναμικής
της, επιτυγχάνεται μέσω μιας ποικιλίας
πειραματικών και θεωρητικών τεχνικών και
μεθόδων, σε μια προσπάθεια να
απαντηθούν βασικά ερωτήματα, όπως:
Πώς εξελίσσονται οι συλλογικές και μονοσωματιδιακές ιδιότητες του πυρήνα
συναρτήσει της μάζας, της στροφορμής,
του ισοτοπικού σπιν και της θερμοκρασίας;

Γραμμή μεταφοράς ιόντων στον επιταχυντή TANDEM

Πώς μπορούμε να περιγράψουμε τις
πυρηνικές
διεγέρσεις;
Πώς
συμπεριφέρονται οι πυρήνες μακριά από
την κοιλάδα σταθερότητας; Ποια σχήματα
μπορεί να λάβει ένας πυρήνας; Πώς
εξελίσσεται η φλοιώδης δομή των
νουκλεονίων στον πυρηνικό ισοτοπικό
χάρτη;
Πειράματα με Ραδιενεργές Ιοντικές Δέσμες
(Radioactive Ion Beams), καινοτόμες
πειραματικές τεχνικές και υπερσύγχρονα
ανιχνευτικά συστήματα, δίνουν απαντήσεις
σε κάποια από τα παραπάνω ερωτήματα
και βοηθούν στην κατανόηση της
συμπεριφοράς εξωτικών πυρήνων (exotic
nuclei) μακριά από την κοιλάδα
σταθερότητας, ασθενώς δέσμιων ελαφρών
πυρήνων (loosely bound light nuclei),
πυρήνων με άλω νετρονίων (halo-nuclei),
της δυναμικής συμμετρίας και των
κβαντικών μεταβάσεων φάσης μεταξύ
ισοτόπων κλπ.
Παράλληλα, ισχυρές σταθερές ιοντικές
δέσμες εξακολουθούν να είναι ζωτικής
σημασίας για τη μελέτη πυρήνων στο όριο
της πρωτονικής σταθερότητας (proton
dripline), τη μελέτη φαινομένων που
εξαρτώνται από το σπιν και τη
θερμοκρασία, καθώς και τη σύνθεση υπερβαρέων στοιχείων (super-heavy elements).
Οι
Έλληνες
πυρηνικοί
φυσικοί
συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή
μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικά
προγράμματα που σχετίζονται με το
αντικείμενο της πυρηνικής δομής και
πραγματοποιούνται κυρίως σε μεγάλα
Ευρωπαϊκά
εργαστήρια
όπως
για
παράδειγμα το CERN, GANIL, LNL, JYFL, GSI.
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Πυρηνικές Αντιδράσεις
Πυρηνικές αντιδράσεις πραγματοποιούνται
κατά τη σύγκρουση πυρήνων μεταξύ τους
και με ποικιλία άλλων σωματιδίων που
αλληλεπιδρούν, αφού προηγουμένως
έχουν επιταχυνθεί. Οι πιο γνωστές
πυρηνικές αντιδράσεις είναι η σύντηξη, η
σχάση και οι αντιδράσεις που αφορούν
στην απόσπαση ή την ανταλλαγή
νουκλεονίου και στην απορρόφηση ή την
εκπομπή ακτινοβολίας. Οι αντιδράσεις
αυτές μελετώνται σε πειράματα που
σχετίζονται με τη διερεύνηση της
πυρηνικής δομής, την παραγωγή εξωτικών
πυρήνων και την αναζήτηση θεμελιωδών
φαινομένων πέραν του καθιερωμένου
προτύπου.
Γενικά,
οι
πυρηνικές
αντιδράσεις χρησιμεύουν ως εργαλείο
όλων
των
δραστηριοτήτων
που
παρουσιάζονται στο παρόν φυλλάδιο, μιας
και αποτελούν το «μικροσκόπιο» που
αποκαλύπτει την πυρηνική δομή. Επιπλέον,
παράγουν την ακτινοβολία που απαιτείται
για
την
υλοποίηση
ιατρικών,
αρχαιολογικών,
περιβαλλοντικών
και
άλλων τεχνολογικών εφαρμογών.

Διάταξη αθροιστικού κρυστάλλου ακτίνων-γ
γεωμετρίας 4π για τη μέτρηση ενεργών διατομών

Σε υψηλότερες ενέργειες μελετώνται
σχετικιστικές
αντιδράσεις
με
αλληλεπίδραση
δεσμών
αδρονίων
(πρωτονίων, πιονίων και καονίων), αντιαδρονίων και βαρέων ιόντων με πυρήνες.

Οι αντιδράσεις αυτές εφαρμόζονται στη
μελέτη της δομής εξωτικών πυρήνων και
της δομής της συμπυκνωμένης και θερμής
ύλης, που αποτελούν τη βάση της
πυρηνικής αστροφυσικής. Συγκεκριμένα,
χρησιμεύουν στην κατανόηση της δομής
των αστέρων νετρονίων και της δυναμικής
των
υπερκαινοφανών αστέρων.
Οι
πειραματικές μελέτες των σχετικιστικών
πυρηνικών αντιδράσεων σε συνδυασμό με
τις παρατηρήσεις αστρονομικών μεγεθών
συνεισφέρουν στη βελτιστοποίηση των
πυρηνικών προτύπων - σε συνθήκες
ακραίων καταστάσεων - και συντελούν
στην κατανόηση του διαγράμματος
φάσεων της αδρονικής ύλης.

Προετοιμασία στόχου στον επιταχυντή TANDEM

Οι πυρηνικές αντιδράσεις δεν έχουν μόνο
επιστημονική και πρακτική σημασία, αλλά
και "ζωτική". Η επιστήμη της βιολογίας
βασίζεται στις χημικές αντιδράσεις. Χωρίς
όμως τις πυρηνικές αντιδράσεις, δεν θα
είχαμε καν τα χημικά στοιχεία που
αλληλεπιδρούν σε μια χημική αντίδραση.
Τα στοιχεία που συναντώνται στη φύση
σχηματίστηκαν μέσα από περίπλοκες
αλυσίδες πυρηνικών αντιδράσεων, τις
λεγόμενες διαδικασίες πυρηνοσύνθεσης,
που πραγματοποιήθηκαν κάτω από
ακραίες συνθήκες στο αρχέγονο σύμπαν. Η
ακριβής διαδικασία παραγωγής βαρέων
στοιχείων, για παράδειγμα, αποτελεί
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πρωταρχικό
θέμα.

διεπιστημονικό

ερευνητικό

Οι Έλληνες πυρηνικοί φυσικοί μελετούν τις
πυρηνικές αντιδράσεις με τη χρήση
θεωρητικών μοντέλων και υπολογιστικών
μεθόδων, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε
πειράματα αιχμής που πραγματοποιούνται
στην Ελλάδα, στον επιταχυντή του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» και σε διεθνή εργαστήρια
στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ασία.

Πυρηνική Αστροφυσική
Η Πυρηνική Αστροφυσική είναι η μελέτη
των
πυρηνικών
αντιδράσεων
που
τροφοδοτούν τον Ήλιο και τα άλλα αστέρια
στο Σύμπαν και έχουν ως αποτέλεσμα την
παραγωγή των πυρήνων των ατόμων.
Σχεδόν όλα τα στοιχεία της Γης - εκτός από
τα πολύ ελαφριά – έχουν παραχθεί με
πυρηνικές διαδικασίες που συνέβησαν στα
άστρα. Η κατανόηση αυτών των
αστροφυσικών διαδικασιών μάς προσφέρει
γνώσεις σχετικά με την προέλευση των
στοιχείων (πυρηνοσύνθεση) και την
αφθονία τους, την προέλευση της Γης και
τη σύνθεσή της, την εξέλιξη των αστεριών,
των γαλαξιών και του ίδιου του Σύμπαντος.

Οι πυρηνικοί αστροφυσικοί ανιχνεύουν και
αναλύουν τις εκπομπές ακτινοβολίας από
τα αστέρια, σχεδιάζουν εργαστηριακά
πειράματα που διερευνούν αστρικές
πυρηνικές
αντιδράσεις,
αναλύουν
γεωλογικά δείγματα και δείγματα από
εξωγήινες πηγές, όπως οι μετεωρίτες,
πραγματοποιούν
θεωρητικούς
υπολογισμούς για την συμπεριφορά των
πυρήνων και την αλληλεπίδρασή τους με το
αστρικό περιβάλλον. Η γνώση αυτή έχει
συνεισφέρει στη βαθύτερη κατανόηση των
θεμελιωδών αρχών της Φυσικής. Επιπλέον,
προσφέρει
σημαντικές
πρακτικές
εφαρμογές. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι
η κατανόηση των διεργασιών παραγωγής
ενέργειας στον ήλιο η οποία έδειξε το
δρόμο για την παραγωγή καθαρής και
ασφαλούς ενέργειας στη γη από την
πυρηνική σύντηξη, αλλά και την παραγωγή
νέων ισοτόπων για ιατρική και βιομηχανική
χρήση.

Cassiopeia A supernova (NASA)

Η ανιχνευτική διάταξη GASPAR αποτελούμενη από 80
ανιχνευτές BGO για μετρήσεις πυρηνικής
αστροφυσικής στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Οι
Έλληνες
πυρηνικοί
φυσικοί
συνεισφέρουν θεωρητικά και πειραματικά
στο
αντικείμενο
της
Πυρηνικής
Αστροφυσικής και συμμετέχουν σε
πειράματα αιχμής που πραγματοποιούνται
στην Ελλάδα, στον επιταχυντή του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» καθώς και σε διεθνή
εργαστήρια.
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Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης
Οι Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης (Ion Beam
Analysis – IBA) αποτελούν ένα σύνολο
αναλυτικών τεχνικών, όπου οι πυρηνικές
αντιδράσεις βρίσκουν πρακτική εφαρμογή.
Οι Ιοντικές Τεχνικές Ανάλυσης επιτρέπουν
την επιτόπια και μη καταστροφική ανάλυση
υλικών, καθώς και την απεικόνιση
εσωτερικών δομών, όπως στερεών και
υγρών εγκλεισμάτων σε μέταλλα και
ορυκτά μέχρι ένα βάθος αρκετών
μικρομέτρων.

περίπτωση που συμβαίνουν πυρηνικές
αντιδράσεις με φορτισμένα σωμάτια στο
κανάλι εξόδου, η Ανάλυση Ελαστικά
Ανακρουόμενων Πυρήνων (ERDA) και η
Εκπομπή Ακτίνων-γ από διεγερμένους
πυρήνες (PIGE) όταν υπάρχουν λεπτοί και
ισχυροί συντονισμοί, είναι οι τεχνικές που
χρησιμοποιούνται για στοιχειακή ανάλυση
και προσδιορισμό συγκεντρώσεων κατά
βάθος.

Πειραματική διάταξη Ιοντικής Ανάλυσης δειγμάτων

Σχηματική απεικόνιση της Τεχνικής Ιοντικής
Ανάλυσης

Ο ερευνητικός αυτός κλάδος αποτελεί ένα
διεπιστημονικό πεδίο, που συνδυάζει την
Πυρηνική Φυσική με την Επιστήμη Υλικών,
το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται και
εξελίσσεται βρίσκοντας πολλές εφαρμογές
στην υψηλή τεχνολογία, στη μελέτη της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και
σε περιβαλλοντικές μελέτες. Ανάμεσα στις
ιοντικές τεχνικές, η Φασματοσκοπία
Οπισθοσκέδασης Rutherford (Rutherford
Backscatter Spectroscopy - RBS), η Ελαστική
Φασματοσκοπία Οπισθοσκέδασης (Elastic
Backscatter Spectroscopy – EBS), η
Ανάλυση με Πυρηνικές Αντιδράσεις
(Nuclear Reaction Analysis – NRA) στην

Οι τεχνικές NRA και EBS είναι οι πιο
κατάλληλες τεχνικές ιοντικής ανάλυσης για
τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων και
των κατανομών ελαφρών στοιχείων σε
πολύπλοκες δομές, καθώς μπορούν, όχι
μόνο
να
ποσοτικοποιήσουν
τις
συγκεντρώσεις μεμονωμένων ισοτόπων σε
απόλυτη
μέτρηση,
αλλά
και
να
προσδιορίσουν
το
προφίλ
των
συγκεντρώσεών τους κατά βάθος με
διακριτική
ικανότητα
νανομέτρων.
Επιπλέον, όταν οι τεχνικές NRA και EBS
συνδυάζονται με την PIGE, τότε μπορούν να
επιλύσουν πλήρως το σύνθετο πρόβλημα
της κατανομής των ελαφρών στοιχείων
κατά βάθος, σχεδόν για όλους τους
πιθανούς συνδυασμούς ισοτόπου και
μήτρας που το εμπεριέχει. Πρέπει ωστόσο
να σημειωθεί ότι η εφαρμογή όλων αυτών
των τεχνικών συχνά παρεμποδίζεται από
την βιβλιογραφική έλλειψη επαρκών και
αξιόπιστων
δεδομένων
διαφορικών
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ενεργών διατομών για ένα μεγάλο εύρος
ενεργειών δέσμης και γωνιών ανίχνευσης.

Διάταξη μικροδέσμης για στοιχειακή ανάλυση
δειγμάτων σε κλίμακα μικρόμετρων

Στον τομέα αυτό, οι Έλληνες πειραματικοί
πυρηνικοί φυσικοί από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο,
το
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
και αλλού έχουν συνεισφέρει σημαντικά
στη μέτρηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση
τέτοιων δεδομένων διαφορικών ενεργών
διατομών και έχουν παίξει έναν
πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία της
IBANDL (βιβλιοθήκη πυρηνικών δεδομένων
για
ΙΒΑ,
https://wwwnds.iaea.org/exfor/ibandl.htm), η οποία
αποτελεί σημείο αναφοράς για την
εφαρμογή των τεχνικών ΙΒΑ παγκοσμίως.
Τα
παραπάνω
πειράματα
πραγματοποιούνται τόσο στον επιταχυντή
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» όσο και σε
αναγνωρισμένα
Ευρωπαϊκά
κέντρα
επιταχυντών, όπως στο Surrey (UK), στο
HZDR (Dresden, Germany) και στο RBI
(Zagreb, Croatia).

Πολιτιστική κληρονομιά
Η Πυρηνική Φυσική συμβάλλει στη μελέτη
της πολιτιστικής κληρονομιάς παρέχοντας
ένα ευρύ φάσμα πειραματικών μεθόδων
και τεχνικών, για τον προσδιορισμό της
σύστασης ή της ηλικίας αρχαιολογικών
ευρημάτων και γενικότερα αντικειμένων
πολιτιστικής αξίας. Μέσα από τις μελέτες
αυτές, αρχαιολόγοι και συντηρητές
μπορούν
να
αντλήσουν
πολύτιμες
πληροφορίες που αφορούν
στη
διατήρηση, ερμηνεία και διαχείριση των
αντικειμένων αυτών.

Ανάλυση με νετρονική ενεργοποίηση
αρχαιοελληνικού αγγείου

Στο πλαίσιο αυτό, για τη μελέτη
αρχαιολογικών
ευρημάτων
χρησιμοποιούνται
τεχνικές
ιοντικής
ανάλυσης, οι οποίες επιτρέπουν τη μη
καταστροφική,
υψηλής
ακρίβειας
στοιχειακή ανάλυσης της σύστασης του
δείγματος που εξετάζεται.
Επιπλέον,
χρησιμοποιούνται τεχνικές που βασίζονται
σε ακτινοβόληση των δειγμάτων με
νετρόνια, όπως η ανάλυση με νετρονική
ενεργοποίηση, η ραδιογραφία νετρονίων
και η περίθλαση νετρονίων. Οι τεχνικές
αυτές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
την εσωτερική δομή και τη σύσταση των
αντικειμένων αυτών, καθώς τα νετρόνια
έχουν την ιδιότητα να διεισδύουν μέσω του
εξωτερικού
συχνά
διαβρωμένου
ή
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αλλοιωμένου στρώματος του υλικού στο
εσωτερικό του αντικειμένου σε βάθος
αρκετών εκατοστών του μέτρου.

σήμερα σημαντική πηγή παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το 10% της
παγκόσμιας
παραγωγής
ενέργειας
προέρχεται από πυρηνικούς αντιδραστήρες
σχάσης,
και
αναμένεται
ότι
θα
εξακολουθήσει να έχει σημαντικό ρόλο
στην παγκόσμια παραγωγή ενέργειας στο
μέλλον.

Μετρήσεις XRF για την επιτόπου ανάλυση
εκθεμάτων μουσείου

Οι
πυρηνικές
τεχνικές
συνήθως
εφαρμόζονται σε συνδυασμό ή και
συμπληρωματικά με άλλες τεχνικές που
βασίζονται - για παράδειγμα - σε
ακτινοβόληση των δειγμάτων με φωτόνια,
όπως η ραδιογραφία-γ και η ανάλυση
φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF).
Μια επίσης σημαντική εφαρμογή της
Πυρηνικής Φυσικής στον τομέα αυτό είναι
η ραδιοχρονολόγηση ευρημάτων. Η
χρονολόγηση μέσω του άνθρακα-14 είναι
μια μέθοδος για τον προσδιορισμό της
ηλικίας ενός αντικειμένου, που περιέχει
οργανικό υλικό, και γίνεται με τη χρήση
τεχνικών, όπως είναι η φασματοσκοπία
ατομικής μάζας (AMS).

Ενέργεια
Η μεγάλη ποσότητα ενέργειας που μπορεί
να εκλυθεί ως αποτέλεσμα μιας πυρηνικής
αντίδρασης σχάσης ή σύντηξης προσφέρει
ίσως μια από τις λύσεις στο πρόβλημα της
αυξανόμενης
παγκόσμιας
ζήτησης
ενέργειας και της ταυτόχρονης ανάγκης
περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, συμβάλλοντας στη μείωση της
εξάρτησης του πλανήτη από τα ορυκτά
καύσιμα. Η πυρηνική σχάση αποτελεί

Πυρηνικές αντιδράσεις σχάσης και σύντηξης

Η βιώσιμη παραγωγή πυρηνικής ενέργειας
που προέρχεται από τη σχάση βασίζεται
στην ανάπτυξη προηγμένων τύπων
αντιδραστήρων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται
από αυξημένη ασφάλεια, βελτιστοποίηση
στη χρήση των φυσικών πόρων και
ελαχιστοποίηση
της
παραγωγής
ραδιενεργών
αποβλήτων.
Η
επονομαζόμενη
τέταρτη
γενιά
αντιδραστήρων (Generation IV Reactors)
καθώς και οι αντιδραστήρες οδηγούμενοι
από επιταχυντές (Accelerator Driven
Systems), αποτελούν τα νέα προτεινόμενα
συστήματα που μελετώνται και αναμένεται
να οδηγήσουν στην παραγωγή «καθαρής»
και ασφαλούς πυρηνικής ενέργειας. Η
ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων που
περιγράφουν
τη
λειτουργία
των
αντιδραστήρων αποτελεί τη βάση για την
εκτίμηση της απόδοσης των πυρηνικών
εργοστασίων και την πρόβλεψη της
συμπεριφοράς τους τόσο σε συνθήκες
κανονικής λειτουργίας όσο και στην
περίπτωση ατυχημάτων για την προστασία
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του πληθυσμού και του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, η μελέτη της συμπεριφοράς των
ραδιοϊσοτόπων
στο
οικοσύστημα
συμβάλλει
στη
θεσμοθέτηση
των
επιτρεπόμενων
ορίων
εκλύσεων
ραδιενέργειας στο περιβάλλον, καθώς
επίσης και στην ανάπτυξη μεθόδων
διαχείρισης των πυρηνικών καταλοίπων.
Ερευνητικές ομάδες. από το Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
και
το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συμμετέχουν σε
προγράμματα
μελέτης
αντιδράσεων
σχάσης στο CERN και στο ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος». Επίσης, ερευνητική ομάδα
στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ασχολείται με
θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη
αντιδραστήρων σχάσης νέας γενιάς.

στο Cadarache της Γαλλίας και ο
σχεδιασμός του πρώτου αντιδραστήρα
σύντηξης που θα επιδείξει τη δυνατότητα
παροχής ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο
(DEMO). Μεταξύ των τεχνολογικών
προβλημάτων
που
πρέπει
να
αντιμετωπιστούν
προκειμένου
να
υλοποιηθεί η σε μεγάλη κλίμακα παραγωγή
ενέργειας από τη
σύντηξη είναι η
επίδραση της εξαιρετικά υψηλής ροής
νετρονίων υψηλής ενέργειας στα δομικά
και λειτουργικά υλικά του αντιδραστήρα,
που θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του.

Σχηματική αναπαράσταση του αντιδραστήρα ITER
(EUROfusion)
Η πειραματική διάταξη IR2 για ακτινοβόληση υλικών
σύντηξης σε κρυογενικές θερμοκρασίες και επιτόπιες
ηλεκτρικές μετρήσεις

Παράλληλα, η πυρηνική σύντηξη, που
γνωρίζει τεράστια πρόοδο τα τελευταία
χρόνια,
θεωρείται
μια
ιδιαίτερα
υποσχόμενη μέθοδος για την παραγωγή
φθηνής και "καθαρής" ενέργειας, καθώς οι
πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης δεν
παράγουν
μακρόβια
ραδιενεργά
κατάλοιπα. Μία από τις μεγαλύτερες
σύγχρονες προκλήσεις στην τεχνολογία
σύντηξης είναι η κατασκευή του
πειραματικού αντιδραστήρα σύντηξης ITER

Ερευνητικές ομάδες από το ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα
Πανεπιστήμια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας συμμετέχουν στο Εθνικό
Πρόγραμμα Τεχνολογίας Σύντηξης με ευρύ
πεδίο δραστηριοτήτων που καλύπτει
θέματα, όπως η αξιολόγηση πυρηνικών
δεδομένων και νετρονικών μοντέλων, η
μελέτη των ιδιοτήτων των διαφόρων
υλικών κάτω από τις ακραίες συνθήκες που
συναντώνται στον αντιδραστήρα σύντηξης,
καθώς και η φυσική και τεχνολογία του
πλάσματος.
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Περιβάλλον
Η ακριβής μέτρηση των ανθρωπογενών και
φυσικών επιπέδων της ραδιενέργειας του
περιβάλλοντος έχει σημαντικό κοινωνικό
αντίκτυπο ιδίως σε ότι αφορά στη
διασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού
στις εφαρμογές της πυρηνικής επιστήμης
και τεχνολογίας. Στις περιβαλλοντικές
επιστήμες, η Πυρηνική Φυσική παίζει
σημαντικό ρόλο παρέχοντας τεχνικές
προσδιορισμού
των
επιπέδων
ραδιενέργειας καθώς και χαρακτηρισμού
της σύστασης των ρύπων στο οικοσύστημα.
Πυρηνικοί φυσικοί στη χώρα μας
μεριμνούν για την παρακολούθηση της
ραδιενέργειας περιβάλλοντος και τον
προσδιορισμό της φύσης και της έκτασής
της, τόσο σε τακτική βάση όσο και σε
έκτακτες καταστάσεις.
Η μελέτη της φυσικής ραδιενέργειας δίνει
σημαντικές πληροφορίες για τα επίπεδα
ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους, το οποίο
αποτελεί
την
σημαντικότερη
πηγή
ακτινοβόλησης του ανθρώπου από το
περιβάλλον. Επιπλέον, η παρακολούθηση
των επιπέδων του ραδονίου στο έδαφος
και στα νερά συμβάλλει στην πρόληψη των
σεισμών, εκρήξεων ηφαιστείων και
υδρογεωλογικών φαινομένων.

Σταθμοί μέτρησης ραδιενέργειας της Ελληνικής
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Η φυσική ραδιενέργεια του Ουρανίου, του
Θορίου και του Καλίου καθώς και οι λόγοι
τους δίνουν σημαντικές πληροφορίες για
την μελέτη παλαιοκλιματικών συνθηκών
συμβάλλοντας στη μελέτη κλιματικών
αλλαγών και στην παλαιο-οικολογία.
Παράλληλα, η μελέτη των κοσμογενών
ραδιενεργών ισοτόπων στο περιβάλλον
παρέχει πληροφορίες για τα επίπεδα
κοσμικής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα
της Γης καθώς και για την μελέτη της
κίνησης των αερίων μαζών και των
χαρακτηριστικών της σύστασης και της
ζωής των αερολυμάτων.

Το ανιχνευτικό σύστημα KATERINA που αναπτύχθηκε
στο ΕΛΚΕΘΕ για την παρακολούθηση της φυσικής και
τεχνητής ραδιενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον

Ο προσδιορισμός των ανθρωπογενών
ραδιενεργών στο περιβάλλον συμβάλλει
στην αξιολόγηση των κινδύνων από
πυρηνικά ατυχήματα, όπως αυτά του
Τσερνομπίλ και της Φουκουσίμα, καθώς
και στην κατανόηση φυσικοχημικών
διεργασιών στο περιβάλλον.
Οι ιοντικές τεχνικές ανάλυσης (ΙΒΑ), για
παράδειγμα, παρέχουν τη δυνατότητα της
μελέτης της σύστασης των αερολυμάτων
που συλλέγονται σε κατάλληλα φίλτρα και
επομένως επιτρέπουν τον προσδιορισμό
της πηγής προέλευσης του αερολύματος
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και τον έλεγχο των εκλύσεων προς το
περιβάλλον.

Πανεπιστήμια της Αθήνας, Θεσσαλονίκης
και Ιωαννίνων, έχουν έντονη πειραματική
και θεωρητική δραστηριότητα σε όλα τα
παραπάνω θέματα.

Υγεία

Συλλογή δειγμάτων χώματος για τη μέτρηση της
ραδιενέργειας στο έδαφος (ΕΜΠ)

Ο χαρακτηρισμός των πεδίων ακτινοβολίας
και η δοσιμετρία στο διάστημα είναι μια
επίσης εξελισσόμενη περιοχή εφαρμογών
της Πυρηνικής Φυσικής. Η κατανόηση της
σύνθεσης και της μεταβλητότητας της
ακτινοβολίας στις ζώνες ραδιενέργειας
κοντά στη γη έχει σημαντική πρακτική
εφαρμογή στους τομείς του σχεδιασμού
των διαστημικών σκαφών και της
ασφάλειας των αστροναυτών.

Οι ιοντίζουσες ακτινοβολίες έχουν βρει
σημαντικό ρόλο στη θεραπεία και στη
διάγνωση ασθενειών. Η ακτινοθεραπεία
χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια ως
μέθοδος θεραπείας του καρκίνου. Έχουν
αναπτυχθεί τεχνικές ακτινοθεραπείας με τη
χρήση ιατρικών γραμμικών επιταχυντών
(LINAC), οι οποίοι παράγουν εξωτερικές
δέσμες ηλεκτρονίων και φωτονίων υψηλής
ενέργειας στην περιοχή των 6 – 15 MeV. O
καθορισμός του αριθμού και της ενέργειας
των δεσμών αυτών αποτελεί τομέα μελέτης
για τον καθορισμό των πλάνων θεραπείας
των ασθενών.
Επιπλέον, με την εσωτερική χορήγηση
ραδιοϊσοτόπων στον ασθενή δίνεται η
δυνατότητα για στοχευμένης θεραπεία του
προβλήματος. Στα πλαίσια της στοχευμένης
και λιγότερο επικίνδυνης θεραπείας για
τους υγιείς ιστούς η προσοχή έχει στραφεί
στη θεραπεία με χρήση σωματιδίων όπως
πρωτόνια και νετρόνια καθώς και πιο
βαρέων ιόντων, όπως ο άνθρακας.

Το πείραμα Matroshka για την εκτίμηση της δόσης
στους αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού
Σταθμού (ISS)

Ελληνικές ομάδες από το ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος»,
το
Ελληνικό
Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών, την Ελληνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, το Εθνικό
Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
και
τα

Θεραπεία με δέσμη πρωτονίων στο MD Anderson
Proton Therapy Centre (ΗΠΑ)
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Απεικόνιση εγκεφάλου με τομογραφία εκπομπής
ποζιτρονίων (PET)

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές
απεικόνισης που παρέχουν πληροφορίες
για τη διάγνωση της νόσου και την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Οι
ανατομικές πληροφορίες λαμβάνονται από
την υπολογιστική τομογραφία (CT) και τη
μαγνητική τομογραφία (MRI), ενώ οι
πληροφορίες που αφορούν στη φυσιολογία
του ασθενούς μπορούν να προέλθουν από
την τομογραφία εκπομπής φωτονίων
(SPECT) και την τομογραφία εκπομπής
ποζιτρονίων (PET). Οι εξελίξεις της
Πυρηνικής Φυσικής στην παραγωγή
ραδιοϊσοτόπων,
στην
πυρηνική
οργανολογία των επιταχυντικών διατάξεων
και των ανιχνευτών ακτινοβολίας, αλλά και
της επιστήμης της Πληροφορικής έχουν ως
αποτέλεσμα την ταχύτατη και συνεχή
ανάπτυξη και βελτίωση των τεχνικών
ιατρικής απεικόνισης και διάγνωσης
Το αντικείμενο της Πυρηνικής Ιατρικής
είναι η χρήση ραδιοϊσοτόπων στην Ιατρική
τόσο για διαγνωστικούς όσο και για
θεραπευτικούς
σκοπούς.
Ετησίως,
πραγματοποιούνται παγκοσμίως πάνω από
30 εκατομμύρια εξετάσεις πυρηνικής
ιατρικής. Περίπου το 90% των εξετάσεων
αυτών αφορά στη διάγνωση, με τη χρήση
κυρίως του ισοτόπου 99mTc.

Το MC17 κυκλοτρόνιο που δωρίθηκε στο ΕΚΕΦΕ «Δ»

Ωστόσο, η χρήση και άλλων ραδιοϊσοτόπων
στη διάγνωση και στη θεραπεία αυξάνεται
ραγδαία. Η προμήθεια του 99mTc
διασφαλίζεται σήμερα από τη λειτουργία
ενός αριθμού ερευνητικών πυρηνικών
αντιδραστήρων που καλύπτουν τη διεθνή
ζήτηση. Ωστόσο, τα περισσότερα βραχύβια
ισότοπα, όπως για παράδειγμα το 18F που
χρησιμοποιείται
στην
τομογραφία
εκπομπής ποζιτρονίων, παράγονται τοπικά
με τη χρήση ιατρικών κυκλοτρονίων.
Τέλος, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της
Πυρηνικής Φυσικής στην ακτινοπροστασία,
παρέχοντας τα μέσα και τις τεχνικές για την
προστασία των εργαζομένων, του κοινού
και του περιβάλλοντος από τις βλαβερές
συνέπειες της έκθεσης σε ιοντίζουσες
ακτινοβολίες.

Προσομοίωση κατανομής ροής νετρονίων γύρω από
τον αντιδραστήρα σύντηξης JET
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Ετήσιο Συμπόσιο της ΕΕΠΦΕ
Το ετήσιο συμπόσιο της ΕΕΠΦΕ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διάδοση της έρευνας στη
διεθνή επιστημονική κοινότητα και στο κοινό (https://radium.phys.uoa.gr/HNPS/). Τα συμπόσια
οργανώνονται από την ΕΕΠΦΕ από το 1991, και αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για τους
επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό να συναντηθούν και να συζητήσουν τις εξελίξεις στη
Θεωρητική και Πειραματική Πυρηνική Φυσική, την Πυρηνική Αστροφυσική, καθώς και τις
Εφαρμογές της Πυρηνικής Επιστήμης. Επιπλέον, προσφέρουν στους νέους επιστήμονες την
ευκαιρία να παρουσιάσουν το επιστημονικό τους έργο και να αλληλεπιδράσουν με
συναδέλφους τους από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Τα Πρακτικά του ετήσιου
συμποσίου της ΕΕΠΦΕ εκτυπώνονται με τον τίτλο "HNPS Advances in Nuclear Physics"
(εκτύπωση ISSN 2654-007X, 2654-0088 online) και η σειρά βρίσκεται σήμερα στον 28ο τόμο
(https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/hnps/issue/archive). Το 2017, η ΕΕΠΦΕ
υπέγραψε μνημόνιο με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (http://www.ekt.gr) για την αύξηση της
παρουσίας της Εταιρείας στο διαδίκτυο και την περαιτέρω διάδοση των πρακτικών μέσω της
ανοικτής πλατφόρμας eProceedings του ΕΚΤ.

2015

2016

2017
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Προοπτικές & Ανάγκες
Στο παρόν φυλλάδιο, γίνεται μια προσπάθεια ανασκόπησης των πρόσφατων εξελίξεων και
εφαρμογών της Πυρηνικής Φυσικής καθώς και των κύριων τομέων δραστηριότητας των
αντίστοιχων ερευνητικών ομάδων στην χώρα μας. Αβίαστα προκύπτει ότι η Πυρηνική Φυσική
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καλύπτοντας
ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα αναγκών της ελληνικής κοινωνίας που αφορά στην Τεχνολογία,
στην Ενέργεια, στον Πολιτισμό, στο Περιβάλλον και στην Υγεία.
Η συνέχιση της υψηλού επιπέδου κατάρτισης και εκπαίδευσης στα ελληνικά πανεπιστήμια των
νέων γενιών ερευνητών στον τομέα της Πυρηνικής Φυσικής αποτελεί τη θεμελιώδη ανάγκη για
τη διατήρηση της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας επιστημόνων αλλά και την περαιτέρω
ανάπτυξη της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της Πυρηνικής Φυσικής στη
χώρα μας.
Η πολυπλοκότητα των εφαρμοσμένων πυρηνικών μεθόδων, η υποδομή που απαιτείται για τις
εφαρμογές και η έλλειψη εμπειρίας και γνώσης συχνά αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες
για την περαιτέρω επέκταση της εφαρμογής πυρηνικών μεθόδων από άλλες επιστημονικές και
τεχνολογικές κοινότητες στην Ελλάδα. Η δημιουργία δικτύων συνεργασίας που προσφέρουν
την απαραίτητη επιστημονική και τεχνολογική βοήθεια σε πιθανούς νέους χρήστες πυρηνικών
μεθόδων στην χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση προς τη βιομηχανία, θα μπορούσε να αποτελέσει
μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης των εφαρμογών στη χώρα.
Στη χώρα μας, η κύρια πηγή χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας στην Πυρηνικής Φυσική
και τις εφαρμογές είναι η επιτυχής συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων σε
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Ωστόσο, η πολιτεία θα πρέπει να
υποστηρίξει τις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων, μέσω της παράλληλης προκήρυξης
εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης που θα αφορούν στην υποστήριξη της πρόσβαση των
Ελλήνων επιστημόνων σε μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκές, αλλά και ελληνικές, εγκαταστάσεις
για πειράματα και την ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών.
Τέλος, και ίσως το σημαντικότερο, η πολιτεία θα πρέπει να συνεχίσει μέσω εθνικών
προγραμμάτων υποδομής την υποστήριξη της ανάπτυξης του εργαστηρίου του επιταχυντή
Tandem στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που αποτελεί το μοναδικό κέντρο επιταχυντών στην Ελλάδα
και επομένως έχει εξαιρετική σημασία ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό εργαλείο στον τομέα
της πειραματικής Πυρηνικής Φυσικής στη χώρα.
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