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فیزیک هسته ای
:



ابعاد اتم در حدود



هسته اتم بسیار چگال (در حدود

( 1آنگستروم

است.

) و ابعاد هسته در حدود

) و از مجموعه نوکلئونها (پروتونها و نوترونها) تشکیل شده است.

نماد شیمیایی یک عنصر:
عدد جرمی
عدد نوترونی




عدد پروتونی

به مجموع پروتونها و نوترونها عدد جرمی گفته میشود.
بار هر پروتون

( است و بار کل هسته

)

است.

هسته هایی را که دارای عدد اتمی یکساان (تعاداد پروتاون مسااوی) ودای عادد ناوترونی و در نتیجاه عادد جرمای متفااوا دارناد را ای وتاو
گویند.
ً
 ای وتو ها دارای خواص شیمیایی یکسان و خواص هستهای کامال متفاوااند.
 ای وتو های مختلف یک هسته را با نام همان هسته مشخص میکنند بهج هیدروژن
 )1هیدروژن معمودی (
 )2دوتریم (آب سنگین) (
 )3تریتیوم (


)
)

)

ای وتو های یک عنصر را نمیتوان با روشهای شیمیایی از یکدیگر جدا کرد بلکه با روشهای فی یکی (اختالف جرم) میتوان آنها را از هم تفکیک کرد.

در داخل هسته نیروی دافعه کودنی باین پروتونهاا و نیاروی جاهباه گرانشای باین نوکلئونهاا وجاود دارد .از آنجاایی کاه نیاروی جاهباه گرانشای بسایار
ضعیف تر از نیروی دافعه ادکتریکی اسات بناابراین نیاروی ساومی بایاد وجاود داشاته باشاد کاه نوکلئونهاا را در کناار یکادیگر نگاه دارد .و باه آن نیاروی
هستهای میگوییم و دارای ویژگیهای زیر است:
 .1از آنجایی که نیروی جاهبه بسیار قویتر از نیروی رانشی ادکتریکی است به آن نیروی قوی میگویند.
 .2برخالف نیروی ادکتریکی که بلند برد است ( هر پروتون به تمام پروتونهای موجود در هسته نیروی رانشی وارد میسازد) نیروی هستهای
کوتاه برد است به طوری که هر نوکلئون فقط به نوکلئونهای مجاور خود نیروی هستهای وارد میکند.
نیروی هستهای قوی و کوتاه برد است.

نتیجه

مقایسه نیروهای گرانشی – کولنی و هستهای قوی بین دو پروتون که در فاصلهای در حدود

ب رگی N

از همدیگر واقعاند.

نام نیرو

مؤثر بر

گرانشی

همه جرمها

بینهایت

کودنی

بارهای ادکتریک

خیلی زیاد

هستهای قوی

هراا هستهای

در حدود چند فرمی

)(p-p)(n-p)(n-n

مدرس :استاد پیمان طلوعی

کانال ما در تلگرام@Physicsss100 :

برد

فیزیک هسته ای
سبکترینعنصرموجوددرطبیعت(


)وسنگینترینعنصرموجوددرطبیعتاورانیوم(832


،عددنوترونیعنا رموجوددرطبیعت
بهعنا ربااعداداتیی

)میباشد،پسعددداتیدیعنا درموجدوددرطبیعدت


وعددجرمیعنا رموجوددرطبیعت

میباشد .
 

کهدرطبیعتیافتنییشوندوبه ورتمصنوعیدرآزمایشگاهتولیدمیشوندعنا رفرااورانیومینامیدهمیشود .



باافزایشعدداتییوزیادشدنتعدادپروتونها،نیدرو رانشدیکدولنیاهییدتبیشدیر پیدداکدردهوباعداناپایددار ه دیهمیگدرددایزوتو هدا 

ارتبدیلمیشوند .

ناپایدارباگذشتزمانواپاشیدهشدهوسرانجامبهایزوتو ها پاید
ناپایدارندوبهتددری ازکدرهزمدینناپدیددمیشدوندرادیدوم–توریدومواورانیدومازجی دهایدنعنصدرها
نکیه:تیامعنصرهاباعدداتیی
ه یند .
ن بتعددنوترونیبهعدداتیی( )درعنا رمخی ف :
)امابازیادشدنعدداتییوافزایشتعدادپروتونهاوناپایدارشدنه دیه،

هاونوترونهاتقریبًابرابراست:مثل(

درعنا رسبکتعدادپروتون
هاافزایشمییابدچراکهافزایشنوترونبدونآنکهبهنیرو رانشیکولنیاضدافهشدودنیدرو ربایشدیه دیها را

تعدادنوترونهان بتبهپروتون

اضافهمیکند.بنابراین :

در عناصر سبک
در عناصر متوسط
در عناصر سنگین


عناصر  Eو  Fایزوتوپاند.



در عناصر  Aو ) : B



عناصر  Cو  Dعدد جرمی برابر دارند) .

()

(
(

جرم و انرژی جنبههای مختلف یک کمیت فیزیکی هستند که میتوانند تحت شرایطی به یکدیگر تبدیل شوند.
انرژی معادل جرم  mاز رابطه مقابل به دست میآید:
که در آن Eانرژی برحسب  m ، jجرم برحسب  kgو  Cسرعت نور و برابر است با
بر طبق نظریه نسبت انیشتین مجموع کل جرم و انرژی در بر هم کنشها پایسته (ثابت ) میماند.

(کییدراسدت.ایدن
زهگیر ها دقیقنشانمیدهدکهجرمه دیه( )ازمجیدو جدرمنوک نونهدا تشدکیلدهنددهآن)
اندا 
گردهمجیعآور کند(انرژ ب دیگی)

اخیالفجرم(جرمناپدیدهشده)هنگامتشکیله یهبهانرژ تبدیلشدهاستکهتوان یهاستنوک نونهارا
ویابهعبارتدیگرانرژ ب یگیه یهانرژ استکهه یههنگامتشکیلازدستمیدهد .
]

[

یکای مورد استفاده در فیزیک هستهای است .و عبارت است از

جرم اتم کربن 21

بر طبق این یکا داریم:

مدرس :استاد پیمان طلوعی

کانال ما در تلگرام@Physicsss100 :

فیزیک هسته ای
انرژی معادل  1uبرابر است با
هرچه اختالف جرم هسته با مجموع نوکلئونهای هسته بیشتر باشد انرژی بستگی هسته بیشتر است.
هر چه انرژی بستگی به ازای هر نوکلئون ( ) بیشتر باشد آن هسته پایدارتر است.
مثالً آلومینیوم تنها یک ایزوتوپ پایدار (
هسته انرژی بستگی (

) دارد و دارای دو ایزوتوپ ناپایدار (

)و(

) بیشترین است اما انرژی بستگی به ازای هر نوکلئون برای هسته (

میشود که ایزوتوپ پایدار آلومینیوم (

) است که از میان این سه
) بیشینه است و سبب

) باشد.

انرژی پروتونها و نوترونها در هسته کوانتومی است.
ترازهای انرژی هسته خیلی خیلی بیشتر از ترازهای انرژی الکترون در مدارهای اتمی است.
اختالف انرژی ترازهای الکترونی در حدود چند الکترون ولت است در حالی که اختالف انرژی ترازهای نوکلئونها در هستههای
سبک حدود میلیون الکترون ولت ( )Mevو در هستههای سنگین حدود کیلو الکترون ولت ( )kevاست .به همین دلیل
هستهها در واکنشهای شیمیایی برانگیخته نمیشوند.
هسته اتم با بمباران کردن هسته به کمک پروتونها یا نوترونها برانگیخته میشود.

هسته های ناپایدار با گذشت زمان با گسیل پرتوهایی واپاشیده و به هستههای سبکتر تبدیل میشووند .ایون صاصویت
هستهها را پرتوزایی و هسته های ناپایدار و برانگیخته را که توانایی گسیل پرتوها را دارنود هسوتههوای پرتووزا گوینود.
پرتوزایی به سه روش صورت میگیرد:
آلفازا (

):

 .1از جنس هسته اتم هلیوم است.
.2
 .3در میدانهای الکتریکی ،مغناطیسی و گرانشی منحرف میشود.
 .4معادله واپاشی
 .5با تابش آلفا  2واحد از عدد جرمی کاسته میشود و عنصر دو ستون در جدول تناوبی عقب میرود.
بتازا (

):

 .1از جنس الکترون است.
 .2در میدانهای الکتریکی مغناطیسی و گرانشی منحرف میشود.
.3
 .4معادله واپاشی
 .5نحوه واپاشی
که در آن  Pبه عدد اتمی هسته اضافه میشود و  eبه صورت بتای منفی از هسته گسیل میشود.
 .6با واپاشی بتای منفی  1واحد به عدد اتمی اضافه میشود و  1واحد از عدد نوترونی کم میشود و عدد جرمی تغییر نمیکند.
(عنصر یک ستون در جدول تناوبی جلو میرود).
 .7متداولترین نوع واپاشی است.

مدرس :استاد پیمان طلوعی

کانال ما در تلگرام@Physicsss100 :

فیزیک هسته ای

گامازا (

):

 .1از جنس امواج الکترومغناطیس است.
 .2نه جرم دارد و نه بار الکتریکی ،پس در میدانهای الکتریکی – مغناطیسی و گرانشی منحرف نمیشود.
 .3معموالً بعد از واپاشیهای آلفا و بتا رخ میدهد.
 .4معادله واپاشی
 .5با واپاشی گامازا هسته از حالت برانگیخته به حالت پایداری میرسد و سطح انرژی هسته کمتر میشود.
):

واپاشی پوزیترونزا (

 .1پوزیترون ذرهای هم مرتبه با جرم الکترون ولی بارش مثبت است.
.2
 .3در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی و گرانشی منحرف میشود.
 .4معادله واپاشی
 .5نحوه واپاشی
که در آن  pبه داصل هسته برمیگردد و  eبهصورت بتای مثبت از هسته گسیل میشود.
 .6یک واحد از عدد اتمی کم و یک واحد به عدد نوترونی اضافه میشود و عنصر یکصانه در جدول تناوبی عقب میرود.
کمی توجه :

):

واپاشی نوترونزا (

 .1ذرهای است صنثی
 .2در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی منحرف نمیشود.
 .3معادله واپاشی
واکنشها ه یها ازدوقاعدهزیرپیرو میکنند .

توجه:
 مجیو عددها اتیی()Zدردوطرفواکنشیک اناست.
 مجیو عددها جرمی()Aدردوطرفواکنشیک اناست.
کمی خالقیت:1
.
کمی خالقیت:2تعدادذرات و گ یلشدهدریکواکنشه یها بارابطهزیرتعیینمیشود.
{
)

)

(

)

(

(

کهدرآنmتعدادذراتآلفاوnتعدادذراتبیااست .

مدرس :استاد پیمان طلوعی
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فیزیک هسته ای
)میگوینددویکدا آندر بدرثانیده
ثابت واپاشی ( : )λاحییالواپاشییکه یهپرتوزادریکثانیهراثابتواپاشی( 
)است.

(

نکته :ثابتواپاشی( )فقطتدابعندو ه دیها اسدتکدهواپاشدیدهمیشدودوبدهعوامدلخدارجیمانندددمدا،فشدار،میددانها 
الکیریکیومغناطی یب یگیندارد.
نیمه عمر (𝑇) :مدتزمانیاستکهطیآننیییازه یهها پرتوزا موجوددرآنمادهپرتدوزاواپاشدیدهمیشدود.وآنرا
نشانمیدهند .

با 
جرم باقی مانده

تعداد نییه عیر
نیمعیرمیباشد .

کهدرآن زمانو 
کمی خالقیت :
6

4

5

2

3

تعدادنیمعیر 

1

جرمفعال(باقیمانده) 

جرممیالشیشده 

کمی خالقیت :2
6

4

5

3

2

1

تعدادنیمعیر 
جرمفعال 
جرممیالشیشده 



شکافه یها :ه یهسنگینبهدوه یهسبکترشکافیهمیشودهیراهباآزادشدنانرژ



گرافتیاهمجوشه یها :ه یهها سبکبایکدیگرترکیبشدهوه یهسنگینتولیدمیکنند.

) ⏟

(

⏟
نوترونهای کند

نوترونهای تند

خوب است بدانید:
انرژ حا لازشکافیککی وگرماورانیوم832معادلانرژ حا لازسوخین

مدرس :استاد پیمان طلوعی

ذغالسنگویا

کانال ما در تلگرام@Physicsss100 :

لییرنفتاست.

فیزیک هسته ای

غنی سازی اورانیوم :باالبردندرجهخ وص

درمخ وطیازایزوتو ها اورانیومراگویند.

ورتمیپذیرد .

 واکنشه یها فقطبااورانیوم832
درنیروگاهها ه یها تولیدبرق3در دمیّباشد .

 غنا مناسباورانیوم832

نکیه :درمعادنطبیعیاورانیوم}



شدود،کدهایدنروشهداب دیار

برا جداکردنایندوایزوتو ازروشها فیزیکی(تفاوتجدرمایدندوایزوتدو )اسدیفادهمی
پرهزینهودشوارمیباشد .

 سانتریفیوژ گازی :در این روش اورانیوم را با گاز فلوئور ترکیب میکنند (
حدود

 2011چرخانده میشود (

) و در استوانههایی با سرعت زیاد در

) سنگین به خارج رانده میشود و مولکول گازی حاوی (

) سبکتر

از مرکز آن استخراج میشود که در ایران از این روش استفاده میشود.
 فرآیند پخش :اورانیوم را با گاز فلوئور ترکیب میکنند (

) ایزوتوپ (

بودن از غشای نازک گازی عبور کرده و با تکرار این فرآیند درجه خلوص (

) به دلیل ابعاد کوچکتر و سبکتر
) باال میرود.

دستگاهی است که در آن واکنش هستهای صورت می گیرد و انرژی آزاد شده در فرآیند شکافت به صورتهوای دیگور
انرژی تبدیل میشود.

عنوانکندکنندهنوتروناسیفادهمیشود .

نکیه :درراکیورها ه یها ازگرافیتبه
نکیه :درراکیورها ه یها برا کنیرلومهارانرژ ه یها آزادشدهازمی هها کنیرلکهازجنسبور،کادمیمه ینداسیفادهمیکنیم .
نکیه :درراکیوره یها ازدومنبعآببه ورتجداگانهاسیفادهمیشودتاموادپرتوزاواردتوربیننشوند .


جرمبحرانی:جرمیاستکهبرا آنهرشکافتبهطولمیانگینشکافتدیگر رابهوجودمیآورد.



جرمزیربحرانی:جرمیاستکهدرآنواکنشزنجیرها ادامهنیییابد.




جرمفوقبحرانی:جرمیاستکهدرآنواکنشزنجیرها به ورتانفجار رشدمیکند.
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