
Mentor KUSHO Fier, Prill 2018

4

PËRMBLEDHJE

29.1 Disa nga vetitë e bërthamave

29.2 Energjia Lidhja

Bërthamat përfaqësohen simbolikisht si XA
Z , ku X përfaqëson simbolin kimik të elementit.

Madhësia A është numri i masës, i cili është i barabartë me numrin total të nukleoneve (neutroneve
plus protone) në bërthamë. Madhësia Z është numri atomik, i cili është i barabartë me numrin e
protoneve në bërthamë. Bërthamat që përmbajnë të njëjtin numër protonesh, por numra të ndryshëm
neutrone quhen izotopë. Me fjalë të tjera, izotopet kanë të njëjtat vlera Z por vlera të ndryshme A.

Shumica e bërthamave janë përafërsisht sferike, me një rreze mesatare të dhënë nga
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ku r0 është një konstante e barabartë me 1.2x10-15m dhe A është numri i masës.

Njësia e masës në fizikën atomike është njësia atomike e masës e barabartë me 1/12 e masës së
atomit të karbonit 12C

Në llogaritje bërthamorë,  fizikantët shpesh shprehin masa në drejtim në njësinë
MeV/c2

1 u =1.660 559x10-27kg=931.494 MeV/c2

Masa totale e një bërthame është gjithmonë më e vogël se shuma e masave të nukleoneve
individuale të saj. Ky ndryshim m i masës, i shumëzuar me c2, jep energjinë lidhëse së bërthamës.

29.3 Radioaktiviteti

Emetimi spontan i rrezatimit nga disa bërthama quhet radioaktivitet. Ekzistojnë tri procese me
anë të të cilave një substancë radioaktive mund të zbërthehet: 1-bzbërthimi alfa (α), në të cilën
grimcat e emetuara janë bërthama He4

2 ; 2-zbërthimi beta (β), në të cilën grimcat e emetuara janë
elektron ose pozitron; dhe 3- bzbërthimi gama (γ), në të cilën grimcat e emetuara janë fotone me
energji të lartë.

Shkalla e zbërthimit, ose aktiviteti, R, i një mostre jepet nga
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ku N është numri i bërthamave radioaktive në një çast dhe λ është konstante për një substancë
të caktuar të quajtur konstante e zbërthimit.

Njësia matse e radioaktivitetit është:

sekondëpërZbërthime(bekerel)Becquerel 

Shumfish i bekerel është Kyri

BqCi 10107.31 

Bërthamat në një lëndë radioaktive zbërthehen në mënyrë të tillë që numri i bërthamave të
pranishme ndryshon me kalimin e kohës sipas shprehjes

teNN  0 [29.4a]

ku N është numri i bërthamave radioaktive të pranishëm në kohën t, N0 është numri në kohë
t=0, dhe e=2.718. . . është baza e logarithmave natyrore.
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Gjysëm-jeta T1/2 ( ose perioda e gjysëm zbërthimit, T) e një substance radioaktive është koha e
nevojshme që të zbërthehen gjysma e një numri të caktuar të bërthamave radioaktive. Gjysëm-jeta
lidhet me konstantin e zbërthimit nga


693.02ln
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29.4 Proceset e zbërthimit

Nëse një bërthamë emeton një grimcë alfa, ajo humbet dy protona dhe dy neutrone. Një
zbërthim tipike alfa është
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Vini re se në këtë zbërthim, si në të gjitha proceset e zbërthimeve radioaktive, shuma e vlerave
Z në të majtë është e barabartë me shumën e vlerave Z në të djathtë; e njëjta gjë vlen edhe për vlerat
e A.

Një zbërthim tipike beta është
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Kur një bërthamë pëson zbërthim beta, një antineutrino emetohet së bashku me një elektron,
ose një neutrino së bashku me një pozitron. Një neutrino ka ngarkesën elektrike zero dhe një masë
shumë të vogël (që mund të jetë zero) dhe ndërvepron dobët me lëndën.

Bërthamat janë shpesh në një gjendje të eksituar (ngacmuar) pas zbërthimeve radioaktive dhe
lëshojnë energjinë e tyre shtesë duke emetuar një foton me energji të lartë të quajtur rreze gama (γ).
Një emetim tipik i rrezeve gama është
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Ku * tregon se bërthama e karbonit ishte në një gjendje të ngacmuar para emetimit të gama
kuantit.

29.6 Reaksionet bërthamore

Reaksionet bërthamore mund të ndodhin kur një grimcë bombarduese godet një bërthamë
tjetër. Një reagim tipik bërthamor është
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Në këtë reaksion, një grimcë alfa godet një bërthamë azoti, duke prodhuar një bërthamë
oksigjeni dhe një proton. Ashtu si në zbërthimet radioaktive, numrat atomikë dhe numrat e masës
balancohen në të dy anët e shigjetës.

Reaksionet bërthamore në të cilat clirohet energjia thuhet se janë reaksione ekzotermike dhe
karakterizohen nga vlera pozitive Q. Reaksionet me vlera negative Q, të quajtura reaksione
endotermike, nuk mund të ndodhin nëse grimca hyrëse nek ka të paktën energjinë kinetike të
mjaftueshme për të kapërcyer deficitin e energjisë. Nga ligji i ruajtjes së energjisë dhe impulsit,
grimca hyrëse duhet të ketë një energji minimale kinetike, të quajtur energjia e pragut, e dhënë nga
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ku m është masa e grimcës goditëse dhe M është masa e atomit që goditet.


