
  اإلشعاعيالتناقص   تمارین في درس
  1تمرین 

، للتحقق من الفرضیة التي تقول أن الباخرة تنتمي لعھد الفیكینغ  copenhagenغرب   Roskildeفي میناء  1983تم اكتشاف بقایا باخرة عام 
  . C14استخدمت طریقة التاریخ بالكربون 

14 C  تفكك في الدقیقة لكل غرام من الكربون، بینما نشاط غرام من الكربون في الجو ھو  12أخذت عینة من بقایا الباخرة فوجد أن نشاطھا ھو
  .تفكك في الدقیقة  13.6

 . عرف زمن نصف العمر  )1
 t1/2=ln2/λ. :اثبت أن  )2
A(t)=A0eعلما أن قانون النشاط اإلشعاعي ھو  )3

- λt ،  عبر عن الزمنt  بداللة:  λ  ، A(t)، A0. 

  .الموافقة للفترة بین تاریخ صنع الباخرة وتاریخ اكتشاف بقایاھا ، ثم حدد سنة صنع الباخرة  tاحسب المدة  )4
  .، ھل الفرضیة السابقة صحیحة ) م 1000الى 700( تمتد فترة الفیكینغ من  )5

 =C14  :ans 5570.t1/2زمن نصف العمر ل : نعطى
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ویرجع المفعول السرطاني  للتدخین بال شك لتأثیرات كیمیائیة وبنسب قلیلة لإلشعاعات , یعتبر التدخین من بین األسباب الرئیسیة لسرطان الرئة 

Po210لكون دخان التبغ یحتوي على النظیر, النوویة 
1/2المشع والذي یتمیز بزمن عمر النصف لعنصر البولونیوم  84 138t jours  .  

  النظائر  , النواة المشعة :  عرف -1

pb206للنواة محددا النواة المتولدة من بین النوى التالیة  تتأكتب معادلة التف, نواة البولونیوم إشعاعیة النشاط  -2
82,

Ti206
81   

:  ثم بین أن , ذكر بقانون التناقص اإلشعاعي  -3
1/2

2Ln
t

    ثم أحسب قیمتھ.  

Po210نواة من نوى  51,72.10عند تناول سیجارة واحدة یستھلك المدخن حوالي  -4
84   

  .احسب النشاط اإلشعاعي الناتج من تناول ھذه السیجارة بوحدة البكریل  - أ

  .ساعة من تناول السیجارة 15كم یصبح ھذا النشاط بعد   -  ب

أحسب الزمن الالزم لزوال مفعول ھذه    من النوى البدئیة %99علما أن المفعول اإلشعاعي للسیجارة  یزول  على جسم المدخن بعد إختفاء  - ج

  السیجارة ؟     
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U238 الیورانیومنواة  -1
92

ThAھا نواة التوریوم  تتو ینتج عن تف αیة النشاط دقیقة  
Z 

  . Zو   Aمحددا كل من  التفتتأكتب معادلة ھذا ) 1 -1

ThAنواة التوریوم   تتفتتفي مرحلة ثانیة ) 2 -1
Z    إلى نواة البروتاكتینیومPaA

Z   دقیقةمع انبعاث  - β . التفتتذا أكتب معادلة ھ.  

  إلى أن نحصل في النھایة على نواة الرصاص المستقرة  التفتتتستمر عملیة  -2
  . الیورانیومنواة  تفتتبما تسمى ھذه المجموعة الناتجة عن ) 2-1
:إلى نواة الرصاص بما یلي  الیورانیومنعبر عن المعادلة الكلیة لتحول نواة ) 2-2
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  .yو   xماذا تمثل كل من  -أ
   yو   xبتطبیق قانون صودي لإلنحفاظ ، حدد قیمة كل من  - ب
  . taنعتبر عینة من صخرة قدیمة عمرھا ھو عمر األرض الذي نرمز لھ بـ  -3

  . 238 الیورانیوملنوى االشعاعي  لك اعتمادا على منحنى التناقصذفي العینة من تحدید عمرھا و 206یمكن قیاس كمیة الرصاص 
  المتبقیة في العینة بداللة الزمن  الیورانیومیعطى المنحنى التالي عدد نوى  
 N u 0 الیورانیوملعینة  البدئیة النوىما عدد ) 3-1

 الیورانیوم لنوىبیانیا قیمة زمن نصف العمر مأوجد ) 3-2
   ثم استنتج ثابت الزمن 

 النوىأوجد عدد  االشعاعيباستعمال عالقة النشاط ) 3-3
ذه ثم تحقق بیانیا من ھ t1= 1.5 . 10 9 ansالمتبقیة عند 

  .النتیجة 
الموجودة في  206الرصاص  نوىأعطى قیاس عدد ) 3-4

  ) عمر األرض( taالعینة عند اللحظة 
  . Npb= 2.5 . 1012القیمة 

العینة تحتوي ( u N ،  N u 0 ، Npbاعط العالقة بین   -أ
  )taبنسب ثابتھ عند  206والرصاص    الیورانیومعلى 

الموجودة في العینة  الیورانیوم N u النوىاستنتج عدد  –ب 
   ta عند اللحظة

  .  أوجد عمر العینة الصخریة أي عمر األرض  - ج
  
 

 




