
  تمارین في التحوالت النوویة
  1تمرین 

، إال أنھ خالل تفاعالت االنشطار تتولد بعض النوى اإلشعاعیة  235-ورانیومیللیرتكز إنتاج الطاقة في المفاعالت النوویة على االنشطار النووي 
  .باعتماد االندماج النووي لنظائر عنصر الھیدروجینتجرى حالیا أبحاث حول كیفیة تطویر إنتاج الطاقة النوویة . النشاط التي قد تضر بالبیئة

   :المعطیات

12310.02,6:أفوكادروثابتة    molNA   1235: 235-ورانیومیالكتلة المولیة لل .235)(  molgUM  2.5,9311  cMeVu.  

  االنشطار النووي
و نواة  Ce146السیریومبنوترون إلى تكون نواة  U235الیورانیومیؤدي تفاعل االنشطار النووي الذي یحدث في قلب مفاعل نووي، إثر تصادم نواة 

nxSeCenU: و عدد من النوترونات وذلك وفق المعادلة التالیة Se85السیلینیوم  z
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  .xو  Zحدد العددین  .1
 . U235 الیورانیومالناتجة عن االنشطار النووي لنواة واحدة من  Eالطاقة  MeVاحسب بالـ  .2

 .U235من  g 1الناتجة عن انشطار  1Eاستنتج الطاقة 

Pr146إلى نواة برازیودیم Ce146تتحول تلقائیا نواة السیریوم  .3
من عینة  99%احسب المدة الزمنیة الالزمة لتحول . مع انبعاث دقیقة  59

12: ، علما أن ثابتة النشاط اإلشعاعي لنویدة السیریوم ھيCe146نوى السیریوم min10.13,5 .  

  االندماج النووي

H2ینتج عن اندماج نواة الدوتریوم  .4
He4تكون نواة الھیلیوم  H31ونواة الترتیوم  1

: و نوترون وحد حسب المعادلـــــــــة 2
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  .أعط مبررین العتماد االندماج النووي عوض االنشطار النووي في إنتاج الطاقة  

  بروتون  نوترون  U235  U238  Ce146  Se85  الدقیقة 
 u  234,9934 238,0003 145,8782 84,9033 1,0087 1,0073كتلتھا بالوحدة 

  2تمرین 
  . وھي نوى مشعة uP238  ,uP239 ,uP241نظیر من بینھا 15یوجد لھ حوالي ,  البلوتونیوم معدن اصطناعي

  µ.C2=931.5 Mev ; 1Mev=1.6 x 10 -13  j :المعطیات 
 
 
 
 

  uP239و  uP238أعط تركیب كل من النواتین   .1
n31 +طاقة : ب  239بنواة البلوتونیوم نمذج معادلة اصطدام نترون .2
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  .ماذا یسمى ھذا التفاعل النووي مع تعریفھ  - 2-1
 .لھذا التحول النووي   uبالوحدة mΔ احسب التغیر الكتلي - 2-2
uP239بالجول الطاقة الناتجة عن االنشطار النووي لنواة واحدة من    ثم Mevأحسب بال  - 2-3

94.  

uP239احسب طاقة الربط لنواة   - 2-4
  . Mevب  94

 :یبین الجدول التالي طاقة الربط للنوى التالیة    - 2-5
eT135  النواة

52  oM102
42  

  Mev  3 10x 1.12  102 x8.64طاقة الربط بال 
  . ثم أستنتج أیھما أكثر استقرار ev/nucléonMأحسب قیمة طاقة الربط لنویة  لكل من للنواتین السابقتین ب  -
  .اكتب معادلة تفتتھا ) . α(اشعاعیة  uP239النواة  .3

  برتون  نوترون  235 الیورانیوم  102مولیبدان   135تیلور  239البلوتونیوم   النواة
uP239  الرمز
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 u  239.0530  134.9167  101.9103  235.0439  1.00866 1.00728الكتلة ب

  3تمرین 
تندمج نوى الھیدروجین في قلب الشمس حیث تصل درجة الحرارة إلى حوالي . یعتبر الھیدروجین أحد المكونات األساسیة للشمس والنجوم الحدیثة

K710 وفق عدة أنماط من بینھا التفاعل التالي :eHeH x
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e0ثم استنتج طبیعة الدقیقة  xأوجد  .1
x. 

He4الطاقة الناتجة عن تكون نواة واحدة من الھلیوم  Mevأحسب بالوحدة  .2
2 

 .، نفترض أن كل الطاقة الناتجة عن تفاعالت االندماج تتحول إلى إشعاعW2610.9,3تساوي القدرة اإلشعاعیة للشمس .3

 .نقص كتلة الشمس خالل ثانیة واحدة mDاحسب 

 :ملیار سنة 6,4كما یقدر عمرھا بحوالي  kg3010.2الشمس بحوالي تقدر كتلة  .4

 ما الكتلة التي فقدتھا الشمس منذ بدایة إشعاعھا؟
 كم یشكل ھذا النقص بالنسبة للكتلة الحالیة للشمس؟ .5
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