
 انشطة النوى ، الكتلة و الطاقة

 وحدة الكتلة الذرية
لھا رمز الدریة نكتلة الوحدة تسمى  ىأخروحدة في الفیزیاء النوویة نستخدم . نواة الذرة ب األمروحدة غیر مناسبة عندما یتعلق كیلوغرام ال
µ . 12من كتلة ذرة الكربون  12/1ساوي تو . 
  .بالكیلوغرامحسب قیمة وحدة الكتلة الذریة ا -1
  .قیمة كتلة كل من البرتون و النوترون µاحسب بالوحدة  -2

  معطیات 
  كتلة نوترون  كتلة بروتون  12كتلة ذرة الكربون 

19,926 48.10–27Kg  1,672 62.10–27Kg 1,674 93.10–27Kg    

 النقص الكتلي
   أسفلھنعتبر الجدول . 1
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  .احسب كتلة كل نواة انطالقا من مكوناتھا -
 .مكونات البھا انطالقا من احس تممع تلك التي كتلة كل نواة قیمة  قارن -
  استنتج؟.احسب الفرق النسبي بین الكتلتین لكل نواة -

  .)البروتونات والنوترونات  (مكوناتھا  جمیعكتلة أقل من  النواة  الحظ دائما كتلةنالحسابات السابقة یمكن أن تمتد إلى كل النوى و و
)m =  Z.mp (A-Z) .mn-m:   موجب mنقص كتلي لكل نواة ،  ��

� )   
 .في الجدول احسب النقص الكتلي لكل نواة من النوى الواردة -2

 طاقة الربط 

 : ج استنت وووضع نظریتھ النسبیة ، اینشتاین ،  1905في عام 
: تسمى طاقة الكتلة   E، في حالة سكون ، طاقة  mتمتلك كل مجموعة كتلتھا :   ألینشتاین"  طاقة –كتلة " التكافؤ  عالقة 

2.E m c  8حیث 13.10 .c m s  :سرعة الضوء.  
  وتعرف بطاقة Elالطاقة ب  mنربط النقص الكتلي من خالل عالقة التكافؤ  .في النواة اتیالنوإلى تفاعل قوي بین  عزى النقص الكتلي ی

  .بین جمیع نویات النواة الربط 
 

  ؟ El الربط طاقة و  mبین النقص الكتليكتب تیمكن أن  التي ما العالقة. 1
 MeV=1,6.10-13J1حیث  ) MeV(ویستخدم میجا فولت  بطاقات النوى  األمروحدة غیر مناسبة عندما یتعلق جول ال. 2

  .  mللنقص الكتلي  المكافئة  ) الجول ثم إلكترون فولتب(الطاقة  قیمة ما ھي
  .1u=931,5Mev/c2 أنبین . 3
���الیورانیوم : للنوى احسب طاقة الربط . 4
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 .استقرارا أكثر أیھمااحسب طاقة الربط لنویة لكل من النوى السابقة و استنتج . 5

 منحنى اسطون

  نمثل مختلف قیم على مخطط اسطون النویات دبتغیر عدبداللة طاقة الربط  تتغیر

  
  :بیاني مثالثة مجاالت في ھذا الرسم الن ان نمیز  كمن خالل المنحنى یم. 1
  ؟ الممیزة لھذا المجال Aقیم  حدد. نوى األكثر استقرارا ال مجال  - 1-1
  ؟ ما ھو الفرق بین ھذین المجالین ؟الممیزة لھذا المجال Aقیم  حدد. نوى أقل استقرارا لل ینمجال  - 1-2
 .المنحنىباسھم على التحوالت  لتصبح أكثر استقرارا ؟ مثل ھذه تفعلھ أناستقرار  األقلنوى للیمكن ذا ما . 2

 




