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بـنسبة المخصب باليورانيوم الكھربائية الطاقة لتوليد نووي مفاعل ف^ي.%37يعمل الممكن^ة النووي^ة التفاعjت وأحد
التالية بالمعادلة المنمذج النووي اVنشطار تفاعل ھو المفاعل   :ھذا
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المعادلةx،yأوجد-1 أكمل ثم النووية المعادلة   .في
بـ-2 التفاعلMeVأحسب ھذا من المحررة   .الطاقة
بـ-3 كتل^ةMeVأحسب ان^شطار م^ن المح^ررة الطاق^ة ب^الجول يحت^ويm0 = 1gثم ال^ذي المخ^صب اليوراني^وم م^ن

اليورانيوم%37على سابقا235من ذكرنا   .كما
ي^ستھلك-4 المفاع^ل أن و كھرب^اء إل^ى تحويلھا يتم V و المفاعل داخل تضيع الطاقة من جزءا أن م^ن27بمعرفة ط^ن

أن^^^ و س^^^نويا المخ^^^صب ين^^^تجاليوراني^^^وم الم^^^ردودكھرب^^^اء900MWه نع^^^رف ،ηق^^^ةjبالع الن^^^ووي :للمفاع^^^ل
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،P0:حيث اVن^شطار ع^ن الناتج^ة النووي^ة اVستطاعة إل^ىPھي المحول^ة النووي^ة اVس^تطاعة ھ^ي

كھربائية   .طاقة
بـ-أ اVنشطارMWأحسب عن الناتجة   .اVستطاعة

المفاع-ب مردود النوويأوجد   .ل
بالواط:نذكر الناتجة بالجولWاoستطاعة الناتجة الطاقة ب^الواطJھي ھي المحولة اVستطاعة ، الثانية ھ^يWفي

بالجول المحولة الثانيةJالطاقة .في ........  

u 138.88917 = Xe)m(139:المعطيات
54،u 234.99345 = U)m(235

92،u 93.89451 = Sr)m(94
x  

u 1.00866 = m(n)،1u  = 931.5 MeV/C2،1ans = 365.25 s،NA = 6.02 . 1023 

  


ن��المفصل(:א�����א� مقترح-02الوحدة:الحل الموقع23تمرين   )على
التالية الكيميائية المعادلة في تلخيصھا يمكن الشمس في تحدث التي النووية التفاعjت سjسل   :إحدى
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التفاعل/أ-1 ھذا نمط ھو اندماج(ما ، انشطار ، .تفككي (  
الذرية/ب الكتلة بوحدة ذلك مقدار التفاعل لھذا الكتلة في النقص   .uأحسب
الكتلي/ج للنقص الموافقة المحررة الطاقة بالجول   .أحسب
ھي-2 الفضاء في الشمس اشعاع مP = 4.0 . 1026 W:استطاعة اoشعاعية، الطاقة سنةElib(a)اھي   .لمدة
الھيدروجين-3 كتلة للطاقةm(H)أحسب الموافقة الشمس في السنة في   .Elib(a)المستھلكة
ت̂^شتغل-4 أنھ^ا و الھي̂^دروجين م^ن Vإ مكون^ة ال^شمس أن ال̂^سابقةبف^رض بالمعادل̂^ة عن^ه المعب^ر كتلتھ̂^اب̂^النمط طالم^ا

من أكبر كتلتھا%90المتبقية الزمنيةمن المدة أحسب ، الشمسτا/صلية Vشتغال   .الjزمة
الذرية- :المعطيات الكتل الفراغ1u = 1.66 . 10-27 kg:وحدة في الضوء سرعة ،:c = 3 . 108 m/s.  

أفوقادرو-   .NA = 6.02 . 1023 mol-1:ثابت
الشمس-  mS = 1.99 . 1030 kg ،1 an = 365 jours:كتلة
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