االختبار النھائي  ،ا لمقرر " "٤٨١فيزياء نووية ،الفصل األول  ١٤٣٠/١٤٢٩ھـ
الزمن :ثالث ساعات
الجزء االول:
 -١مالفرق بين االيسوتوب واأليزوبار واأليسوتون
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 -٢ما كثافة نواة اليورانيوم U

 -٣رسم ايون يحمل شحنة واحدة في جھاز ديمستر نصف دائرة قطرھا  28 cmحيث كان المجال الكربي E
 = 1400 V/cmوالمجال المغناطيسي في كل من منتخب السرعات والجھاز يساوي  0.8 Wb/m2فاحسب
كتلة االيون بوحدة الكتله الذريه.
 -٤طاقة الربط لنظير االلمنيوم Al
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 -٥أحسب الفرق الكتلي لنظير النحاس Cu
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 -٦ما سبب تزايد نسبة عدد النيوترونات الى عدد البروتونات مع تزايد العدد الكتلي في النظائر المستقره
 -٧احسب عمر النصف ومعدل العمر لنظير يبقى ربع عدد انويته مشع بعد مرور ست ساعات من بداية تحلله
 -٨أحسب طاقة العتبة للتفاعل  19F(n,p)19Oإذا كانت طاقة التفاعل تساوي 4.036 MeV
 -٩لجسيمات الفا ) (m = 4amuوالبروتونات ) (m= 1amuإذا تساوت طاقاتھما الحركية فما نسبة سرعة البروتون
الى سرعة الفا؟

 -١٠ما ھو المبدأ العام لعمل كواشف األشعة النووية

الجزء الثاني:
)-١أ( إذا أعتمddد أن كتلddة ذرة الكربddون تسddاوي  12.000000 amuفاحسddب مddا تسddاويه وحddدة الكتلddة الذريddة
الواحدة بالكيلوجرام
ب( باستخدام معادلة ديبروي أثبdت ان الطاقdة الحركيdة لنيdوترون داخdل نdواة كتلتھdا  Mونصdف قطرھdا  Rھdي
h2
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) -٢أ( أشرح باختصار عملية تبادل الميزونات بين النيوكلونات اثناء التفاعل النووي بينھا
ب( لمتسلسله اليورانيوم الطبيعية وجد ان نسبة عdدد ذرات الراديdوم  ٢٢٦الdى عdدد ذرات اليورانيdوم يسdاوي:
 2.8x106:1علddى التddوالي .إذا كddان ثابddت التحلddل للراديddوم يسddاوي  6.173x10-4سdنه ١-فمddا ھddو عمddر النصddف
لليورانيوم؟
) -٣أ( ما ھو سبب إقتراح فيرمي للنيوترينو في تحلالت بيتا واالسر األلكتروني
ب( أحسب طاقة التحللNa → 22 Ne + β + + ν :

22

واعلى قيمه للطاقة الحركية للبوزترون.

)(mNa = 21.994434 amu, mNe = 21.991383amu

ج( إذا نتج في تحلل ما نواة مثارة وكان لھا مستويا إثارة عند الطاقتان 0.453 MeV :و 0.232 MeV
فاحسب طاقات أشعة جاما المحتمله والتي تؤدي بالنواة الى حالتھا االرضية.
) -٤أ( سقط شعاع من جاما على لوح من الرصاص .إذا كان للشعاع الساقط شدة  Ioوللرصاص معامل
امتصاص  0.5 cm-1وسمك يساوي  6 mmفاحسب نسبة الشعاع النافذ الى الشعاع الممتص.
ب( للسلسلة األيزوباريه  A = 148احسب العدد الذري للنواة الواقعة عند اقل قيمة كتلية )مستقرة(
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