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1تمرین   

Cs137نواة السیزیوم 
  .Baعلما أن النواة المتولدة ھي الباریوم. إشعاعیة النشاط  55

 .  أعط تعریف نواة مشعة .1
  .  Cs137أكتب معادلة تفتت ھذه نواة .2
 .  اشرح میكانیزم النشاط اإلشعاعي .3
 .   أعط تعریف طاقة الربط لنواة .4
  . إلى نویات متفرقة وساكنة 137أحسب الطاقة الالزمة لتشظیة نواة السیزیوم .5
  .   نویات متفرقة وساكنةانطالقا من  137ما الطاقة المحررة عند تتكون نواة السیزیوم .6
Cs137الطاقة الناتجة عن تفتت نواة السیزیوم eVأحسب باإللكترون فولط  .7

55   . 

gm، كتلتھا 137على عینة من السیزیوم 0tنتوفر عند اللحظة  .8 10   . 

 .  0tالموجودة في العینة عند اللحظة  0Nأحسب عدد النویدات  .1- 8

 ؟     25%تكون نسبة السیزیوم المتبقي ھي  tفي أي لحظة  .2- 8
 .  ، واستنتج الطاقة الكلیة الناتجة عن ھذا التفتت بالجول tأوجد كتلة السیزیوم المتفتتة عند  .3- 8

sCst: نعطي 9137
55 10.19,1)(

2
1     ؛uBam 90581,136)(     ؛uCsm 90707,136)(137

55    2.5,9311؛  cMevu  

ثابتة أفوكادرو  12310.6  molN A ؛     1137
55 .137)(  molgCsM ؛   um 410.5,5)(   ؛   uHm 1,00727)(1

1  ؛  

unm 1,00866)( 1
0  ؛    JeV 1910.6,11   

2تمرین   

I-  نویدة النبتنیومNp239
PuAحیث تتحول ھذه النویدة إلى البلوتونیوم إشعاعیة النشاط 93

Z.  

Np239اكتب معادلة تفتت النویدة  .1
 .Puللنویدة   Zو  Aمحددا قیمتي  93

 .اشرح میكانیزم النشاط اإلشعاعي .2

Np239أحسب طاقة الربط بالنسبة لنویة لنواة النبتنیوم  .3
93. 

Np239الطاقة المحررة خالل تفتت نویدة  Mevأحسب بالوحدة  .4
93. 

: باستعمال قانون التناقص اإلشعاعي أثبت العالقة التالیة .5  tmmLn .0   0حیثm:  0كتلة العینة المشعة عند اللحظةt و ،m  كتلة

 .الثابتة اإلشعاعیة و  tالعینة المشعة عند اللحظة 

یمثل المنحنى جانبھ تغیرات  .6 mmLn  .بداللة الزمن 0

 .لنویدة مشعة عرف ثابتة الزمن  .6-1
عرف عمر النصف  .6-2

2
1t لنویدة مشعة . 

واستنتج عمر النصف  حدد مبیانیا الثابتة  .6-3
2

1t للنویدةNp239
93. 

)100(التي تكون فیھا كتلة العینة المتبقیة ھي 1tحدد اللحظة  .7 0mm ( . 

2.5,9311: معطیات  cMevu  

Np239 الرمــز
93  PuA

Z    H11  n10  

u  07668,239)(الكتلـة   00063,239  410.5,5   1,00727 1,00866 
 

3تمرین   
اإلشعاعي النشاط و الذي یتجدد باستمرار في المیاه السطحیة بحیث یبقى تركیزه ثابتا، عكس المیاه الجوفیة  36تحتوي المیاه الطبیعیة على الكلور 

  .36 یھدف ھذا التمرین إلى تأریخ فرشة مائیة ساكنة بواسطة الكلور. الساكنة التي یتناقص فیھا تدریجیا مع الزمن

2.5,9311: المعطیات  cMeVu 36عمر النصف للكلور :anst 510.01,3
2

1   

  : 36 تفتت نویدة الكلور .1
Cl36ینتج عن تفتت نویدة الكلور 

Ar36نویدة األرغون  17
18.  

Cl36أعط تركیب نویدة الكلور  .1- 1
17.  

 36طاقة الربط لنواة الكلور  MeVأحسب ب  .2- 1
  .أكتب معادلة ھذا التفتت و حدد نوع نشاطھ اإلشعاعي .3- 1

Bqa، لعینة من المیاه السطحیة القیمة  tأعطى قیاس النشاط اإلشعاعي، عند لحظة :  تأریخ فرشة مائیة ساكنة .2 6
1 10.7,11  

Bqaو لعینة أخرى لھا نفس الحجم من المیاه الجوفیة الساكنة القیمة  6
2 10.19,1 .  

ھو المسئول الوحید عن النشاط اإلشعاعي في المیاه الجوفیة الساكنة؛ و أن نشاطھ في المیاه السطحیة یساوي نشاطھ في  36 نفترض أن الكلور
 .حدد بالسنة عمر الفرشة المائیة الجوفیة المدروسة .المیاه الجوفیة الساكنة لحظة تكون الفرشة المائیة والتي نأخذھا أصال للتواریخ

  البروتون  النوترون  36الكلور   النواة أو الدقیقة

Cl36  الرمز
17  n10  p1

1  

 u(  35,9590 1,0087 1,0073(الكتلة 
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