
���في الطبیعة، وللحصول على عیّنة من نویتھ یتم قذف نواة الیورانیوم 
. من النوترونات xفي مفاعل نووي بعدد  ���

  

 . ثم استنتج أیھما أكثر استقرارا

  نشاطھا  A0و  tنشاط العیّنة في اللحظة 

0  t(ans)  

1,00  

M(Am)=241,00457u ; m(p)=1,00728u  

4He 
28.41  

 

  سلسلة تمارین في التحوالت النوویة

في الطبیعة، وللحصول على عیّنة من نویتھ یتم قذف نواة الیورانیوم 
�: حیث یمكن نمذجة ھذا التحّول النووي بتفاعل معادلتھ + � � → �� + � �� �
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 . yو  xبتطبیق قانوني االنحفاظ  عین قیمتي 
���ونواة األمریكیوم  -βأثناء تفتتھا جسیمات 

� . 
  .Zو  Aاكتب معادلة التفتت النووي للبلوتونیوم وحدد قیمتي العددین 

����احسب قیمة طاقة الربط لنویة لكل  من نواتي 
���و    ���

ثم استنتج أیھما أكثر استقرارا �
 . N0على  t=0المشع في اللحظة  

     ةبدراسة نشاط ھذه العیّنة في أزمنة مختلفة تم الحصول على النسب
�(�)

��
نشاط العیّنة في اللحظة  A(t)حیث 

  :فحصلنا على النتائج التالیة
9  6  3  0

  0,62  0,73  0,85  1,00

��:  ارسم على ورقة میلیمتریة، المبیان
�(�)
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λ  وt. 

 .241البلوتونیوم قیمة زمن نصف عمر  t1/2واستنتج  
; m(p)=1,00728u ; m(n)=1,00866u ; m(Pu)=241,0051u ;1u = 931,5 MeV/C

  .أساسا في معالجة سرطان الغدة الدرقیة
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���طاقة الربط لنواة الیود 
��� . 

، علما أن النواة 131اكتب معادلة التفتت الحاصل لنواة الیود 

    ،����
���    ،����

��� .   
m0=0,696 g . 

 
ln N  بداللة الزمنt . 

  .131نصف عمر الیود  t1/2ثابتة التفتت و 
 ؟jours 16المتفتتة بعد 

  ،m(n)=1,00866u  ،  
�( ��

���  ،�( �) = 1,00728��
�  .  

���التفاعل بین الدوتریوم والتریتیوم ینتج نواة 
   ترونوون �

      .                       

 منحنى أستون المقابل ماذا یمثّل؟
  .النوى القابلة لإلندماج والنوى المستقرة 

 �لنواة 
�.  

  بداللة طاقات 
|��| = | ℓ( ��) − �ℓ( �) − �ℓ�

�
�
�  

  .MeVاحسب قیمة ھذه الطاقة المحررة مقدرة بـ 
4He  3H  2H  

 28,29  8,48  2,22  

  :سیعتمد الوقود المستقبلي على تفاعالت االندماج النووي وفق المعادلة 

  .ما ھي النواة االكثر استقرار من بین النوى الثالثة بدون حساب ، مع التعلیل 
  .الطاقة المحررة من ھذا التفاعل 

:.  
2H  3H  

  Mev  2.23  8.57طاقة الربط بال 

 

  1تمرین 
����ال یوجد البلوتونیوم  

في الطبیعة، وللحصول على عیّنة من نویتھ یتم قذف نواة الیورانیوم  ���
حیث یمكن نمذجة ھذا التحّول النووي بتفاعل معادلتھ

بتطبیق قانوني االنحفاظ  عین قیمتي   -أ -1
����تصدر نواة البلوتونیوم   - أ

أثناء تفتتھا جسیمات  ���
اكتب معادلة التفتت النووي للبلوتونیوم وحدد قیمتي العددین 

احسب قیمة طاقة الربط لنویة لكل  من نواتي   -  ب
 241تحتوي عینة من البلوتونیوم  -2

بدراسة نشاط ھذه العیّنة في أزمنة مختلفة تم الحصول على النسب

فحصلنا على النتائج التالیة t=0في اللحظة  
12 

0,53  

ارسم على ورقة میلیمتریة، المبیان  - أ

 اكتب تعبیر المقدار  -  ب
�(�)

��
λبداللة    

واستنتج   λعین مبیانیا قیمة ثابتة التفتت   -  ت
1u = 931,5 MeV/C2;: المعطیات

  2تمرین 

���یستخدم الیود 
أساسا في معالجة سرطان الغدة الدرقیة ���

���أعط تركیب نواة الیود      -أ  -1
���

طاقة الربط لنواة الیود  Eℓاحسب     - ب 
اكتب معادلة التفتت الحاصل لنواة الیود .   -βدقائق 131یصدر الیود   -2

��المتولدة الناتجة  
 تكو ن واحدة �

����:  من النوى التالیة 
���    ،���

���  
g 0,696=كتلتھا  131عینة من الیود  -3
 .اكتب قانون التناقص اإلشعاعي  - أ

ln Nمنحنى تطور  1 - یمثل الشكل  -  ب
ثابتة التفتت و   λاستنتج منھ قیمة  -
المتفتتة بعد  131ما كتلة الیود  -
،    1u=131,5MeV/C2: المعطیات

              �) = 130,97851���
���

 3تمرین 
التفاعل بین الدوتریوم والتریتیوم ینتج نواة 

.      لتفاعل الحادث؟ عرفھما نوع ا  - أ
 .اكتب معادلة التفاعل الحادث  -  ب
منحنى أستون المقابل ماذا یمثّل؟ -أ -1
 حدد من المنحنى السابق مجاالت - ب
لنواة  Eℓاكتب تعبیر طاقة الربط  -أ -2
بداللة طاقات  |��|الطاقة المحررة  - ب

)ℓ :الربط تعطى بالتعبیر التالیة �)�
� |

احسب قیمة ھذه الطاقة المحررة مقدرة بـ 

 النواة :المعطیات

   (MeV)طاقة الربط 

  4تمرین 
سیعتمد الوقود المستقبلي على تفاعالت االندماج النووي وفق المعادلة 

  
  .عرف تفاعل االندماج النووي  -1
ما ھي النواة االكثر استقرار من بین النوى الثالثة بدون حساب ، مع التعلیل  -2
الطاقة المحررة من ھذا التفاعل  Mevاحسب ب  -3
.:مثل الحصیلة الطاقیة لھذا التفاعل  -4

  المعطیات
  النواة

طاقة الربط بال    




