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 اإلشعاعيتمارين في درسالتناقص 

 1ذًشٍٚ 

 ، نهرحقق يٍ انفشضٛح انرٙ ذقٕل أٌ انثاخشج ذُرًٙ نعٓذ انفٛكُٛغ اسرخذيد copenhagen غشب  Roskilde فٙ يُٛاء 1983ذى اكرشاف تقاٚا تاخشج عاو 

Cطشٚقح انراسٚخ تانكشتٌٕ 
14

 . 
14

 C ْٕ ذفكك فٙ 13.6 ذفكك فٙ انذقٛقح نكم غشاو يٍ انكشتٌٕ، تًُٛا َشاط غشاو يٍ انكشتٌٕ فٙ اندٕ ْٕ 12أخزخ عُٛح يٍ تقاٚا انثاخشج فٕخذ أٌ َشاطٓا 

. انذقٛقح 

 .  عشف صيٍ َظف انعًش )1

 t1/2=ln2/λ. : اثثد أٌ )2

A(t)=A0e عهًا أٌ قإٌَ انُشاط اإلشعاعٙ ْٕ )3
-λt

.λ  ، A(t)، A0  :تذالنح tعثش عٍ انضيٍ ، 
 

.  انًٕافقح نهفرشج تٍٛ ذاسٚخ طُع انثاخشج ٔذاسٚخ اكرشاف تقاٚاْا ، ثى حذد سُح طُع انثاخشج t احسة انًذج )4

. ، ْم انفشضٛح انساتقح طحٛحح  (و 1000انٗ 700 ) ذًرذ فرشج انفٛكُٛغ يٍ )5

Cصيٍ َظف انعًش ل : َعطٗ
14

: ans 5570.t1/2= 

2ذًشٍٚ   

, ٔٚشخع انًفعٕل انسشطاَٙ  نهرذخٍٛ تال شك نرأثٛشاخ كًٛٛائٛح ٔتُسة قهٛهح نإلشعاعاخ انُٕٔٚح , ٚعرثش انرذخٍٛ يٍ تٍٛ األسثاب انشئٛسٛح نسشطاٌ انشئح 

Po210نكٌٕ دخاٌ انرثغ ٚحرٕ٘ عهٗ انُظٛش

1/2  نعُظش انثٕنَٕٕٛو انًشع ٔانز٘ ٚرًٛض تضيٍ عًش انُظف84 138t jours  . 

 انُظائش  , انُٕاج انًشعح :عشف- 1

pb206 نهُٕاج يحذدا انُٕاج انًرٕنذج يٍ تٍٛ انُٕٖ انرانٛح ذدأكرة يعادنح انرف, َٕاج انثٕنَٕٕٛو إشعاعٛح انُشاط - 2

82,
Ti206

81 

:  ثى تٍٛ أٌ ,ركش تقإٌَ انرُاقض اإلشعاعٙ - 3
1/2

2Ln
t

  ّثى أحسة قًٛر   .

عُذ ذُأل سٛداسج ٔاحذج ٚسرٓهك انًذخٍ حٕانٙ - 4
Po210 َٕاج يٍ َٕٖ 51,72.10

84 

. احسة انُشاط اإلشعاعٙ انُاذح يٍ ذُأل ْزِ انسٛداسج تٕحذج انثكشٚم - أ

. ساعح يٍ ذُأل انسٛداسج 15كى ٚظثح ْزا انُشاط تعذ  - ب

  يٍ انُٕٖ انثذئٛح   أحسة انضيٍ انالصو نضٔال يفعٕل ْزِ انسٛداسج ؟     %99عهًا أٌ انًفعٕل اإلشعاعٙ نهسٛداسج  ٚضٔل  عهٗ خسى انًذخٍ تعذ إخرفاء- ج

 3ذًشٍٚ 

U238َٕاج انٕٛسإَٛو- 1

92
ThA ٔ ُٚرح عٍ ذفررٓا َٕاج انرٕسٕٚو  αدقٛقحٚح انُشاط 

Z 

 . A  ٔ Zأكرة يعادنح ْزا انرفرد يحذدا كم يٍ  (1- 1

ThA َٕاج انرٕسٕٚو  فٙ يشحهح ثاَٛح ذرفرد (2- 1

Zإنٗ َٕاج انثشٔذاكرُٕٛٛو PaA

Zيع اَثعاز دقٛقح  
 -

β. ِ را انرفردأكرة يعادنح. 

ذسرًش عًهٛح انرفرد إنٗ أٌ َحظم فٙ انُٓاٚح عهٗ َٕاج انشطاص انًسرقشج  - 2

. َٕاج انٕٛسإَٛو ذفردتًا ذسًٗ ْزِ انًدًٕعح انُاذدح عٍ  (2-1

HeyexPb:َعثش عٍ انًعادنح انكهٛح نرحٕل َٕاج انٕٛسإَٛو إنٗ َٕاج انشطاص تًا ٚهٙ  (2-2 4
2

0
1

206
82

238
92




U 

. x  ٔ yيارا ذًثم كم يٍ - أ

 x  ٔ yترطثٛق قإٌَ طٕد٘ نإلَحفاظ ، حذد قًٛح كم يٍ - ب

 . taَعرثش عُٛح يٍ طخشج قذًٚح عًشْا ْٕ عًش األسع انز٘ َشيض نّ تـ - 3

 . 238نك اعرًادا عهٗ يُحُٗ انرُاقض االشعاعٙ نُٕٖ انٕٛسإَٛو ر فٙ انعُٛح يٍ ذحذٚذ عًشْا 206ًٔٚكٍ قٛاط كًٛح انشطاص 

ٚعطٗ انًُحُٗ انرانٙ عذد َٕٖ انٕٛسإَٛو انًرثقٛح فٙ انعُٛح تذالنح انضيٍ  

 N u 0يا عذد انُٕىانثذئٛح نعُٛح انٕٛسإَٛو (3-1

أٔخذ يثٛاَٛا قًٛح صيٍ َظف انعًش نُٕىانٕٛسإَٛو ثى  (3-2

 اسرُرح ثاتد انضيٍ 

تاسرعًال عالقح انُشاط االشعاعٙ أٔخذ عذد انُٕٖ انًرثقٛح  (3-3

 t1= 1.5 . 10عُذ 
9 
ansِ ٍرِ انُرٛدح  ثى ذحقق تٛاَٛا ي .

 انًٕخٕدج فٙ انعُٛح 206أعطٗ قٛاط عذد َٕٖ انشطاص  (3-4

  (عًش األسع) taعُذ انهحظح 

Npb= 2.5 .10انقًٛح 
12 . 

انعُٛح ذحرٕ٘ عهٗ )uN، N u 0،  Npbاعط انعالقح تٍٛ -  أ

 (ta تُسة ثاترّ عُذ 206انٕٛسإَٛيٕانشطاص 

انٕٛسإَٛو انًٕخٕدج فٙ انعُٛح عُذ N uاسرُرح عذد انُٕٖ– ب 

 ta انهحظح

.   أٔخذ عًش انعُٛح انظخشٚح أ٘ عًش األسع - ج
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