ثانوية العقيد عثمان

األستاذ :بوزيان زكرياء

السنة الثالثة ثانوي

الوحدة :التحوالت النووية

المجال :التطورات الرتيبة
الموضوع :االنشطار واالندماج النوويين

عدد الحصص4 :

 .1مبدأ انحفاظ (الطاقة – الكتلة) – عالقة انشتاين:
يملك كل جسيم كتلة 𝑚 في حالة سكون طاقة كتلية نعبر عنها بالعالقة:
𝐸 = 𝑚. 𝑐 2
بحيث:
𝐸 :تقدر في جملة الوحدات الدولية بالجول )𝐽(.
𝑚 :تقدر في جملة الوحدات الدولية بالكيلوغرام ).(𝑘g
𝑐 :سرعة الضوء في الخالء 3 × 108 𝑚. 𝑠 −1
نستنتج أن كل تغير في الكتلة 𝑚∆ لجملة ساكنة يوافقه تغير في طاقة كتلتها 𝐸∆ بحيث:
∆𝐸 = ∆𝑚. 𝑐 2

 .2وحدات الطاقة والكتلة:
في السلم الذري نستعمل وحدات أخرى للكتلة الطاقة.
االلكترون فولط )𝑽𝒆(

وحدة الكتلة الذرية )𝒂 (𝒖. 𝒎.

في السلم الذري توجد وحدات للطاقة أهمها ،اإللكترون
فولط )𝑉𝑒( وامليغا إلكترون فولط )𝑉𝑒𝑀(.

1

تمثل ) (12من كتلة ذرة الكربون 𝐶. 12

1
𝐶1 𝑀12
1 12. 10−3
= 𝐶. 𝑚12
.
=
.
12
𝐴𝑁 12
12 6,02. 1023
𝑔𝑘 = 1,66. 10−27

= 𝑢1

𝐽 1𝑒𝑉 = 1,6 × 10−19
𝑉𝑒 1𝑀𝑒𝑉 = 106
𝑗 1𝑀𝑒𝑉 = 1,6 × 10−13

𝑔𝑘 1𝑢 = 1,66 × 10−27
 .3طاقة الربط النووية( :محاكاة)

 .1-3النقص في كتلة النواة:
النقص الكتلي هو الفرق بين مجموع النكليونات وكتلة النواة
)𝑋(𝑚 ∆𝑚 = 𝑍. 𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍). 𝑚𝑛 −

 .2-3طاقة الربط النووي 𝒍𝑬:

نكليونات متفرقة وفي حالة سكون

هي الطاقة الالزمة لتفكيك النواة وهي في حالة سكون إلى
نكليوناتها وهي في حالة سكون أو الطاقة املحررة عند
تفكيك النواة الساكنة إلى نكليوناتها الساكنة.

نواة في حالة سكون

𝐸𝑙 ( 𝐴𝑍𝑋) = [𝑍. 𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍). 𝑚𝑛 − 𝑚( 𝐴𝑍𝑋)] × 𝑐 2

 .4طاقة الربط لكل نكليون:
وهي حاصل قسمة طاقة الربط للنواة على عدد نكليونات النواة.
𝑙𝐸
𝐴

=𝐸

وتسمح هذه الطاقة باملقارنة بين األنوية من حيث االستقرار ،فكلما كانت طاقة الربط لكل نكليون أكبر كانت النواة أكثر استقرار.

 .5مخطط أستون ):(ASTON
𝐸

-

وهو البيان)𝑡(𝑓 = 𝑙𝐴 . −

األنوية األكثر استقرارا تقع أسفل مخطط أستون.

-

األنوية الثقيلة تنشطر إلى نواتين خفيفتين فينقص العدد 𝐴 وتصبح النواتان الناتجتان أكثر استقرار ،إنه تفاعل االنشطار.
األنوية الخفيفة تندمج إلى نواة ثقيلة فيزداد العدد 𝐴 وتصبح النواة الناتجة أكثر استقرار ،إنه تفاعل االندماج.
النواة األكثر استقرار هي نواة الحديد.
/

أنوية مستقرة

اإلندماج
اإلنشطار

 .6تفاعل االنشطارواالندماج النووي:
االنشطارالنووي
-

االندماج النووي

هو تفاعل نووي مفتعل ناتج عن انقسام نواة ثقيلة إلى نواتين
خفيفتين نسبيا إثر قذفها بالنيترون ،هذا التفاعل يحرر طاقة
ونيترونات.
تفاعالت االنشطار النووي هي تفاعالت تسلسلية.
األنوية الناتجة تكون أكثر استقرارا من النواة املنشطرة.
مثال:

-

𝑛+ 3 10

92
𝑟𝐾36

+

141
𝑎𝐵56

→ 𝑛+ 10

 هو تفاعل نووي مفتعل ناتج عن التحام نواتين خفيفتينلتشكيل نواة أثقل مع تحرير طاقة.
 تفاعل صعب الحدوث بسبب التنافر واالستقرار. يحدث عند درجة حرارة عالية حوالي  108 𝐾°وضغط كبير.مثال:
𝑛+ 31𝐻 → 42𝐻𝑒 + 10

2
𝐻1

235
𝑈92

 .7الطاقة املتحررة من تفاعل نووي 𝒃𝒊𝑳𝑬:
-

في التفاعالت النووية تكون دوما كتلة املتفاعالت أكبر من كتلة النواتج.
𝐸𝐿𝑖𝑏 = ∆𝑚. 𝑐 2
 ) . 𝑐 2نواتج𝑚  −متفاعالت𝑚( = 𝑏𝑖𝐿𝐸

مثال:
أحسب الطاقة املتحررة في التفاعل التالي:
𝑛+ 3 10

84
𝑒𝑆34

+

149
𝑒𝐶58

→ 𝑛+ 10

235
𝑈92

املعطيات:
الحل:

𝑢𝑚𝑛 = 1,009

𝑢𝑚𝑈 = 235,044

𝑢𝑚𝑆𝑒 = 83,918

𝑢𝑚𝐶𝑒 = 148,928

2

𝑐 𝐸𝐿𝑖𝑏 = [𝑚𝑈 + 𝑚𝑛 − (𝑚𝐶𝑒 + 𝑚𝑆𝑒 + 3𝑚𝑛 )].
𝑽𝒆𝑴 𝟕𝟔 = [235,044 + 1,009 − (148,928 + 83,918 + (3 × 1,009))]. 931,5 = 𝟏𝟔𝟕,

𝑏𝑖𝐿𝐸

