
דעיכה מתוקה
מבוא לרדיואקטיביות



מבנה הגרעין והדרך לייצג אותו
:הגרעין מכיל שני חלקיקים

.פרוטונים הטעונים חיובית•

.נויטרונים חסרי מטען•

"נוקלאונים"מאחר וחלקיקים אלו מרכיבים את הגרעין קוראים להם 

.Aומסמנים אותו באות " מספר מסה"בגרעין נקרא הנוקלאוניםמספר 

.Zומסמנים אותו באות " מספר אטומי"בגרעין נקרא הפרוטניםמספר 

– N = Aוהוא שווה Nבגרעין מסומן באות הנויטרונים מספר  Z.



הסימול המקובל לגרעין אטום

X
A

Z

מספר מסה

מספר אטומי

.הראשונות של שמויות/את האות המייצגת את האטום אנו מסמנים באות

:נסמן אותו באופן הבאxאם אות האטום היא 



:למשל

Na
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.פרוטונים11= 11המספר האטומי

.נוקלאונים23= 23מספר המסה 

23-11= 12:  מספר הנויטרונים

באנגליתSodium, בלטינית  Natrium–נתרן
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electron–אלקטרון

....שווה להכיר



טבלה מחזורית-סיווג האטומים 

.מספר הפרוטונים קובע את התכונות הכימיות של האטום

שהוצעה על ידי , סידור הטבלה המחזורית מתארת שיטת מיון

ומציגה את כל היסודות הכימיים , דמיטרי מנדלייבהכימאי הרוסי 

.לפי מספר הפרוטונים של האטום הייחודי לאותו יסוד

בגרעין גורם לשינוי התכונות הכימיות של  שינוי מספר הפרוטונים 

.האטום ובכך האטום הופך ליסוד אחר

בגרעין גורם לשינוי במסתו בלבד ולא משנה  שינוי מספר הנויטרונים 

.איזוטופלאטום זה אנו קוראים . את תכונותיו הכימיות

של  הניטרליבגרעין גורם לשינוי מצבו שינוי מספר האלקטרונים 

.יוניזציהתהליך זה נקרא . יוןהאטום ובכך הופכים אותו להיות 



מהו הכוח שגורם לכך שהפרוטונים 

והנויטרונים בגרעין ייצמדו זה לזה ולא 

?יתרחקו זה מזה



.כוח חשמלי יוצר דחייה בין הפרוטונים בגרעין

אז איך הפרוטונים נותרים בגרעין ולא  

?מתפזרים ממנו

בנוסף לכוח הדחייה החשמלי  

הנקרא הנוקלאוניםקיים כוח בין 

"הכוח הגרעיני החזק"



והוא כוח קצר נוקלאוניםכל שני כוח זה הנו כוח משיכה בין 

2x10-15פועל מתחת למרחק של )טווח 
m)....

זה מסביר את העובדה שבאטומים  
מספר הנויטרונים  , קלים

.  והפרוטונים שווה בקירוב

ואילו באטומים כבדים מספר 
הנויטרונים גדול ממספר  

.הפרוטונים

נויטרונים הם 
"  דבק"כמו 

...גרעיני



אם ביסוד מסוים אין מספיק נויטרונים להשאיר את הפרוטונים  

יחדיו הגרעין לא יהיה יציב ויהיה חייב לעבור שינוי על ידי  

.פליטת חלקיקים ולעבור למצב יציב יותר

.רדיואקטיביגרעין שאינו יציב נקרא גרעין 

מוגדרת כשינוי ספונטני בגרעין של אטום לא רדיואקטיביות

( .  יציב יותר)יציב שכתוצאה ממנו מתקבל גרעין חדש 

או קרינה  /השינוי מלווה בפליטה של חלקיקים ו

.אלקטרומגנטית ואנרגיה

החלקיקים והקרינה האלקטרומגנטית הנפלטים בתהליך  

.קרינה רדיואקטיבית: נקראים



ביצע הפיסיקאי הנרי בקרל  , 1896בשנת 

ניסויים במלח אורניום לבדיקה תופעת הזריחה  

.שלהם

באחת מהפעמים השאיר מלח אורניום במגירה  

כי לוח צילום  , לתדהמתו, עטוף בנייר שחור וגילה

.שהושאר אף הוא במגירה הושחר

התדהמה נבעה מכך שמקור אנרגיה שאינו אור  

לכן הסיק כי האורניום  , השחיר את לוח הצילום

.חייב לפלוט קרינה

פייר ומרי קירי חקרו את התופעה שגילה  

, הנקרא רדיום, בקרל וגילו יסוד חדש

.הפולט קרינה חזקה מזו של אורניום

:הם נתנו לתופעת קרינה זו בשם

רדיואקטיביות

.1903שלושת החוקרים הללו קיבלו על מחקריהם פרס נובל בשנת 



12

.את החלוקה של הקרינה לסוגיה השוניםרתרפורדגילה 1911בשנת 

.γוקרינת βקרינת , αקרינת 

סוגי הקרינה הרדיואקטיבית

גרעין הליום
מ"אקרינה 

אלקטרון



חדירות הקרינה הרדיואקטיבית



התפרקות 

גרעין לא יציב גרעין יציב יותר חלקיק 



גרעין אם

אירוע  

התפרקות

חלקיק 

גרעין בת

פרוטון

נויטרון

מקרא

238-התפרקות אלפא של גרעין אורניום



βהתפרקות 

גרעין לא יציב גרעין יציב יותר אלקטרון



אירוע  

התפרקות

אלקטרון

גרעין בת

פרוטון

גרעין אםנויטרון

התפרקות בטא של גרעין מקרא

234-תוריום

אלקטרון



האם יש בגרעין  ....אם בקרינת בטא נפלט אלקטרון מהגרעין

?אלקטרונים

(.אבל הם הגיעו בסוף לפתרון....לקח זמן לפיזיקאים להסביר זאת)

נויטרון אחד בגרעין מתפרק 

והופך לפרוטון הנותר בגרעין  

ולאלקטרון הנפלט החוצה  

יחד עם חלקיק נוסף  )מהגרעין 

או יותר נכון  ...הנקרא נויטרינו

(.נויטרינו-אנטי



γהתפרקות 
גרעין לא יציב

מ"אקרינה 
(פוטון)

גרעין יציב יותר



?234

90

238

92
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?איזו התפרקות זאת



?234

90

238

92
 ThU

ומספר  4מספר הנוקלאונים קטן ב 

. 2הפרוטונים קטן ב 

αלכן זאת התפרקות 

 ThU 234

90

238

92



?ואיזו התפרקות זאת
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7
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6
 NC

ומספר , נשאר קבועהנוקלאוניםמספר 

1גדל ב הפרוטנים

.-βלכן זאת התפרקות 

.למעשה נויטרון הפך לפרוטון

eNC 0

1
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7
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התפרקות רדיואקטיבית



, התפרקות רדיואקטיבית היא תופעה סטטיסטית

אנו יכולים לדעת כמה גרעינים מתפרקים ליחידת  

.זמן אך לא מי מהגרעינים יתפרק



התפרקות רדיואקטיבית היא אקראית ואינה ניתנת  
. לשליטה

כאשר , אולם. לא ניתן לצפות מתי גרעין מסוים יתפרק
ניתן  , של אטומיםמספר רבנמצאים במדגם מסוים 

.  לדעת כמה גרעינים יתפרקו בזמן נתון

בכל יחידת זמן מתפרק אחוז  
מסוים וקבוע ממספר האטומים  

אחוז זה שונה מיסוד  . במדגם
.רדיואקטיבי אחד למשנהו



שקצב פליטת  רתרפורדגילה 1900בשנת 

החלקיקים הרדיואקטיביים מיסוד רדיואקטיבי כלשהו  

. אינו קבוע  ומשתנה במשך הזמן

הוא גילה שמספר החלקיקים הרדיואקטיביים הנפלטים  

במשך יחידת זמן אחת מדגימה שמכילה מיליוני  

.  אטומים רדיואקטיביים קטן עם הזמן באופן מעריכי



יש בתוך הדגימה  t=0אם ברגע מסוים שנקרא לו 
גרעינים רדיואקטיביים  N0הרדיואקטיבית 

כלומר לא )לא פלטו קרינהשעדין  ( גרעיני האב)
(  התפרקו

גרעינים  N(t)יישארו בדגימה tאז לאחר פרק זמן  
שעדין לא ( גרעיני האב)של היסוד הרדיואקטיבי 

.  פלטו חלקיק של קרינה

:הקשר הניסוי בין גרעיני האב שמתקבל

N(t)=N0e
-λt



הוא מספר הגרעינים הרדיואקטיביים ההתחלתי  Noכאשר 

[  t=0ברגע ]

l -  מסמן את קבוע ההתפרקות של החומר

sec-1נמדד ב . הרדיואקטיבי

כלומר קצב ההתפרקות של  .קבוע פיסיקליגודל זה הוא 

.חומר רדיואקטיבי הוא מאפיין של הגרעין

N(t)=N0e
-λt



זמן מחצית חיים
.הזמן בו מחצית מהגרעינים שבדגימה טרם התפרקו

0.5N0=N0e
-λT

1/2



693.02ln
2
1 T

גודל קבוע  = תלוי אך ורק בקבוע ההתפרקות 

. מאפיין לכל גרעין





.שימו לב לחוקיות שיש לנו

יום נשאר לנו מחצית  14אם לאחר 

יום ישאר לנו רבע 28אחרי , מהדגימה

יום ישאר לנו שמינית  42מהדגימה ואחרי 

.מהדגימה



....ועכשיו לפעילות


