
 

Έργο ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ/ Νηρηίδες, Γ΄ ΚΠΣ 
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ.    1 

Η ραδιοχρονολόγηση µε 14C - Οδηγίες χρήσης 
 

 

Γενικά 

Η εκκίνηση της εφαρµογής «Η ραδιοχρονολόγηση µε 14C» γίνεται µε διπλό κλικ στο αρχείο 
«C14.htmL». Η εφαρµογή περιλαµβάνει έξι ενότητες. Η 1η 2η 3η και 5η ενότητα καλύπτουν το 
θεωρητικό µέρος, ενώ η 4η και 6η ενότητα καλύπτουν τα υπολογιστικά µέρη της εφαρµογής. 

 
Στην αρχή είναι ενεργοποιηµένη η ενότητα «Ραδιενεργός διάσπαση» και εµφανίζεται η παραπάνω 
οθόνη όπου µπορείτε να µελετήσετε τις διάφορες µορφές της ραδιενεργού διάσπασης. 

 
Επιλέγοντας την ενότητα «Βαθµός ραδιενεργού διάσπασης και χρόνος ηµιζωής», εµφανίζεται η 
παραπάνω οθόνη. Στην ενότητα αυτή µπορείτε να πληροφορηθείτε για την σηµασία των εννοιών 
της ενεργότητας, της ειδικής ενεργότητας και του χρόνου ηµιζωής. 
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Επιλέγοντας την 3η ενότητα, δηλ. «Ο 14C στη φύση» εµφανίζεται η παραπάνω οθόνη. Στην 
ενότητα αυτή µπορείτε να ενηµερωθείτε για τον τρόπο που σχηµατίζεται ο 14C στην φύση και για 
την σταθερότητα που εµφανίζει το ποσοστό του σε σχέση µε τον 12C. 

 
Επιλέγοντας την 4η ενότητα, δηλ. «Μελέτη ρυθµού διάσπασης του 14C» εµφανίζεται η παραπάνω 
οθόνη, η οποία χωρίζετε σε τέσσερις τοµείς. 

 Στoν πρώτο τοµέα αυτής της ενότητας που έχει τίτλο «∆εδοµένα», εµφανίζεται ο χρόνος 
ηµιζωής του 14C που είναι 5730 χρόνια. 

Ο δεύτερος τοµέας έχει τίτλο «Περιγραφή προβλήµατος». Στον τοµέα µπορείτε να ορίσετε την 
αρχική ενεργότητα του δείγµατος και τον χρόνο που πέρασε. Για τον ορισµό των δεκαδικών 
ψηφίων πρέπει να χρησιµοποιείται η τελεία (.) και όχι το κόµµα (,) 

Στον τρίτο τοµέα που έχει τίτλο «Υπολογισµός», µπορείτε πιέζοντας το κουµπί «Υπολογισµός 
ενεργότητας» να βρείτε την ηλικία του δείγµατος.  

Το αποτέλεσµα εµφανίζεται στον τελευταίο τοµέα της ενότητας αυτής που έχει τίτλο 
«Αποτέλεσµα». 

Την παραπάνω διαδικασία µπορείτε να την επαναλάβετε όσες φορές θέλετε, αλλάζοντας τα 
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δεδοµένα. 

 
Στην 5η ενότητα που έχει την παραπάνω µορφή και τίτλο «Μέθοδος ραδιοχρονολόγησης µε 14C» 
παίρνετε πληροφορίες για το ποσοστό του 14C σε ζώντες και νεκρούς οργανισµούς. Επίσης στην 
ενότητα αυτή υπάρχει ένα παράδειγµα για τον τρόπο που µπορεί να υπολογισθεί η ηλικία ενός 
οστού. 

 
Επιλέγοντας την τελευταία ενότητα της εφαρµογής µε τίτλο «Ραδιοχρονολόγηση µε 14C» 
εµφανίζεται η παραπάνω οθόνη, η οποία χωρίζετε σε τέσσερις τοµείς. 

Στoν πρώτο τοµέα αυτής της ενότητας που έχει τίτλο «∆εδοµένα», υπάρχουν τα δεδοµένα της 
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ραδιοχρονολόγησης, δηλ. ο χρόνος ηµιζωής που είναι για τον 14C είναι 5730 χρόνια και η ειδική 
ενεργότητα του ατµοσφαιρικού άνθρακα που είναι 0,255 Bq/g. 

Ο δεύτερος τοµέας έχει τίτλο «Περιγραφή δείγµατος». Στον τοµέα αυτό έχετε δύο επιλογές: 

 Να ορίσετε εσείς την µάζα και την ενεργότητα του δείγµατος, οπότε πατώντας το κουµπί 
«Υπολογισµός ειδικής ενεργότητας δείγµατος», εµφανίζεται η ειδική ενεργότητα του 
δείγµατος. 

 Να αγνοήσετε τα κελιά της µάζας και της ενεργότητας του δείγµατος, να αγνοήσετε 
επίσης και το κουµπί «Υπολογισµός ειδικής ενεργότητας δείγµατος» και να τοποθετήσετε 
κατευθείαν την ειδική ενεργότητα του δείγµατος.  

Ανεξάρτητα του τρόπου που θα εισάγετε τα δεδοµένα είναι αυτονόητο ότι το τελικό αποτέλεσµα 
της ειδικής ενεργότητας του δείγµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερο του µηδενός και µικρότερο 
του 0,255 Bq/g. 

Επίσης για τον ορισµό των δεκαδικών ψηφίων πρέπει να χρησιµοποιείται η τελεία (.) και όχι το 
κόµµα (,) 

Στον τρίτο τοµέα της ενότητας αυτή που έχει τίτλο «Υπολογισµός», µπορείτε, µε δεδοµένη την 
ενεργότητα του δείγµατος, πιέζοντας το κουµπί «Υπολογισµός της ηλικίας του δείγµατος» να 
δείτε την ηλικία του δείγµατος.  

Το αποτέλεσµα εµφανίζεται στον τελευταίο τοµέα της ενότητας αυτής που έχει τίτλο 
«Αποτέλεσµα». 

Είναι αυτονόητο ότι και αυτή την διαδικασία µπορείτε να την επαναλάβετε όσες φορές θέλετε, και 
µε όσες παραλλαγές θέλετε. Μπορείτε δηλαδή να αλλάζετε την µάζα και την ενεργότητα του 
δείγµατος ή να ορίζετε κατευθείαν την ειδική ενεργότητα του δείγµατος και κατόπιν να 
υπολογίζετε την ηλικία του δείγµατος. 

 
 


