
 سلسلة تمارین في التحوالت النوویة
 1تمرین 

��Kنظیر البوتاسیوم 
یتفتت تلقائیا لیعطي نویدة الكالسیوم ,من أھم النویدات المسؤولة عن النشاط اإلشعاعي الطبیعي ) المتوفر في الحلیب مثال (  ��

Ca��
�Xمع انبعاث دقیقة  ��

�   
  ثم استنتج طبیعة ھذا النشاط اإلشعاعي , اكتب معادلة التفتت  -1
   ��عرف طاقة الربط  -2
  واستنتج طاقة الربط لنویة نفس النواة , 40احسب طاقة الربط لنواة البوتاسیوم  -3
 Jو بالجول  Mevاحسب الطاقة المحررة خالل ھذا التفاعل بالوحدة  -4
��Kالبوتاسیوم یحتوي على ( علما أن لترا واحدا من الحلیب  -3

  a=80Bqلھ نشاط اشعاعي )  ��
 .من الحلیب خالل یوم واحد  1Lالمتواجد في  40نویدة للبوتاسیوم  Nاحسب بالجول الطاقة المحررة عند تفتت  -6

   mp=1,00727u   ,   mn=1,00866u   ,   m(k)=39,9535u   ,  m(Ca)=39,9516u    ,  m(X)=0,0005u:نعطي 
1u=931,5Mev/c2         ,  1Mev=1,6.10-13J      , t1/2(k)=1,28.109ans 

 2تمرین 
��Irنستعمل االیریدیوم 

��Ptلتخریب بعض األورام و الذي ینتج عن تفتتھ نواة البالتین  ���
  γو دقیقة و اشعاع  ���

   .اكتب معادالت ھذه األنشطة .  γعن النشاط  حدد نوع النشاط اإلشعاعي، و النواة المسؤولة -1

   )                                   ن1( .ثابتة النشاط اإلشعاعي λحیث  λ=ln2/t1/2عرف زمن عمر النصف وبین أن    -2

��Irما كتلة االیریدیوم .  a0=27.106Bqتستلزم عملیة إنجاز عالج ورم استعمال عینة ذات النشاط اإلشعاعي   -3
  المستعمل ���

  . =Ln(2)/t1/2عرف عمر النصف و بین ان عند  -4

��Irاالیریدیوم  احسب الطاقة الناتجة عن تفتت نواة   -5
���                                          

 أحسب الطاقة الناتجةبعد مرور خمسة عشرة یوما  -6

12310.02,6نعطي    molN A ،joursIrt 831,73)(192
772/1 ، m( Ir��

��� )=191,962605µ=3,2.10-25Kg 

 ،m( Pt��
��� )=191,961038µ  ،m(�)=5,48.10-4µ  ،1u=931,5Mev/c2  

 3تمرین 
درجة حرارة عالیة  ضرورة تسخین الخلیط الى: تفاعل االندماج النووي تفاعل ناشر للحرارة ، لكن انجازه یطرح عدة صعوبات تقنیة من بینھا 

  .ملیون درجة لضمان انطالق التفاعل 100تفوق 
��من بین تفاعالت االندماج اندماج النظیرین الدوتیریوم 

��و التریتیوم  �
���و الذي یعطي نواة الھیلیوم  �

��و نوترون  �
� 

��النظیرین اكتب معادلة االندماج ملیون درجة و  100تسخین الخلیط الى درجة حرارة عالیة تفوق اشرح لماذا یتم  -1
��و  �

�  
  )ن251,.(التي یحررھا ھذا التفاعل  EΔالطاقة ) J(ثم بـ ) (Mevاحسب ، بـ  -3

��الدوتیریوم یوجد 
  و ھو غیر مشـــع  4,6.1016Kg  بوفرة في میاه المحیطات، حیث یقدر االحتیاط العالمي منھ بــ  �

��التریتیوم   
��بعد قدفھ بنترون حسب المعادلة التالیة  Yیمكن الحصول علیھ انطالقا من عنصر  �

� + � →  ��+  ��
�

�
�

�
� 

��حدد معلال جوابك النواة  - 2-1
� .  

��الدوتیریوم  من m=1Kgعدد النوى الموجودة في  Nحدد  - 2-2
  الطاقة الناتجة عن استھالكھا  و استنتج �

احسب .  %33باعتبار مردود تحول الطاقة الحراریة الى الطاقة الكھربائیة ھو   E=4.1020Jاالستھالك السنوي من الطاقة الكھربائیة یقدر ب  -3
  بالسنوات المدة الزمنیة الالزمة الستھالك المخزون العالمي من الدوتریوم 

; معطیات � ;�� ; 
 

  �
 �� ; ��; ��

 
�
 

�
   m( ��

� )= 3,01550µ ;  و ; m( ���
� )= 4,00150µ ;m( ��

� )= 2,01355µ.  
M( ��

� )=1,00866µ ; 1,6605.10-27kg 1u=, ; Mev=1,6022.10-13J     1u=931,5Mev/c2 ;  Na=6,022.1023mol-1       
 4تمرین 

 نواة بكونھ یتمیز الذي 235 الیورانیوم بینھا من أخرى نظائر عدة إلى باإلضافة 238 النظیر من أساسا مكون خلیط ھو الطبیعي الیورانیوم  
 من الرفع أي الیورانیوم، تخصیب إلى اللجوء یتم نووي، كوقود الستعمالھ و .  %0.7204 تتجاوز ال و ضعیفة الطبیعیة وفارتة أن إال شطورة،

 235 النظیر نسبة
��Uلنظیري الیورانیوم  الربط طاقة أحسب -1

��� ��Uو   
��� .  

��Uلنظیري الیورانیوم  الربط لنویة طاقة أحسب -2
��� ��Uو   

  .استقرارا األكثر معلال جوابك النظیر حددمن بین النظرین  ،���
��عندما یصطدم نوترون بنواة الیورانیوم .  235یعتمد انتاج الطاقة في ھذه المفاعالت النوویة على انشطار الیورانیوم 

فان احدى االنشطارات  �
����الممكنة تؤدي الى تكون نواة السیریوم

��� ��Seونواة السیلینیوم   
 . حرة  نوترونات  5، باإلضافة إلى  ��

  . ،علل ذلك بكتابة القانونین المطبقین اكتب معادلة ھذا التفاعل النووي  -3

 . الیورانیومالتي یحررھا تفاعل انشطار نواة  EΔالطاقة ) J(ثم بـ ) (MeVاحسب بالجول بـ  -4

سنویا یستھلك كتلة و ) 235النظیر نواة من 3,7ھناك نواة 100 بین أي من( %3,7  ب المخصب الیورانیوم من نووي بوقود المفاعل یشتغل   -5
m  كتلة في  الیورانیوم الموجود النوى عدد أحسب . الیورانیوممنm=1Kg . من نفس الكتلة  في الموجود 235 الیورانیوم نوى عدد و استنتج 

   .  %3,7 ب المخصب الیورانیوم
   .  %3,7 المخصب ب الیورانیوم من m=1Kgكتلة  عن الناتجة الطاقة أحسب -6

الى الطاقة مردود تحول الطاقة الحراریة     P=1455MWعلى أقصى تقدیر قدرة كھربائیة  الیورانیومتعطي المحطات النوویة ا المستعملة  -7
  . الكتلة اإلجمالیة للیورانیوم التي سیستعملھا المفاعل خالل سنة mاحسب .   34,2%الكھربائیة ھو  

1,66.10-27kg; m( U��
��� )= 238,0003µ 1u=931,5Mev/c2= ; Mev=1,6.10-13J1،234,9935µ  m( Ce��

��� )= 145,8782µ 

; NA=6,022.1023mol-1;M(U)≈238 g.mol-1  ،u0073,1mp  ; u0087,1mn  m( Se��
�� )= 84,9033µ ; و;m( U��

��� )= 

 




