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1. Състав и свойства на атомното ядро

Според модела на Ръдърфорд в ядрото на атома е
съсредоточена цялата му маса. Последната се
определя с мас-спектометри – уреди, чието действие
е основано на движение на заредени частици в
електрично и магнитно поле.
Още в началото на 20 век е установено, че атомите
на един и същ химически елемент могат да имат
различни маси. Атомите на един и същ елемент, но с
различни маси се наричат изотопи на този елемент. 
Установено е, че масите на изотопите се различават
помежду си с маса, кратна на някаква стойност. С
други думи, съществува основна масова единица за
ядрата на атомите.
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Според хипотезата на Пруст атомите на
всички елементи са съставени от атоми на
водорода. На съвременен език, ядрата на
атомите са съставени от ядра на водорода, 
т.е. от протони. 
Като се получи масата на дадено ядро като
произведение от масата на протона и цяло
число, равно на броят на протоните, които го
изграждат, може да се пресметне и зарядът
на ядрото на атома. Излиза, че той е по-
голям от заряда на електроните, влизащи в
състава на атома. Така се нарушава услови-
ето за електрическа неутралност на атома.
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През 1932 г. Чудуик открива неутрона.
След това Иваненко предлага модел на
атомното ядро, което се състои от протони и
неутрони. Броят на протоните Z е равен на
броят на електроните в атома. Броят на
неутроните в ядрото се означава с N. 
Величината
A = Z + N (1)
се нарича масово число.
Протоните и неутроните в ядрото се наричат
нуклеони. Прието е изотопът на даден
елемент да се означава ZX.
Елементите с еднакво число Z се наричат
изотопи, а тези с еднакви A – изобари.

A
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Характеристики
1 u = 1.66054 × 10−27 kg = 931.49 MeV/c2
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Неделим Електрони Нуклеони Орбити Електронна
обвивка

Др. гърци X

Далтон X

Томпсън X

Ръдърфорд X X

Бор X X X

Вълна X X X
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2. Енергия на свързване на нуклеоните
в ядрото. Дефект на масите

Сумата от масите на нуклеоните в ядрото се дава с
израза
m = Zmp + (A – Z)mn ,                                                  (2)
където mp е масата на протона,  mn - масата на
неутрона.
Оказва се, че масата m на нуклеоните в ядрото е
по-голяма от масата mя на ядрото. Величината
Δm = m – mя = Zmp + (A – Z)mn – mя (3) 
се нарича дефект на масите.
Съгласно съотношението на Айнщайн между маса и
енергия на тази маса съответства енергия
ΔE = Δmc2 ,   (4)
наречена енергия на свързване.
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Между положително заредените частици в ядрото
действат сили на отблъскване и следователно
трябва да има сили, които да ги задържат в ядрото. 
Те обуславят отрицателна енергия, която е равна на
ΔE. За оценка на здравината на ядрото се използват
величините дефект на масите Δm0 на един нуклеон
и енергия на свързване ΔE0 на един нуклеон. 
Последната величина се нарича още специфична
енергия на свързване.

(5)                       (6)
Колкото по-голяма е специфичната енергия на
свързване по абсолютна стойност, толкова по-
стабилно е ядрото.
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На фиг. 1 е показана зависимостта /ΔE/ = /ΔE/(A) за
стабилни изотопи на елементите. Както се вижда от
графиката, най-стабилни са ядрата с масово число в
интервала A Є [50, 60]. Следователно, както сливането
на леки ядра, така и деленето на тежки ядра е свързано
с отделянето на енергия.
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За да се раздели на няколко части тежко
ядро трябва да премине през поредица от
междинни състояния с енергия, по-голяма от
енергията на основното състояние на ядрото, 
т.е. необходима им е допълнителна енергия, 
наречена енергия на активация, например
чрез захващане на неутрон. Процесът на
делене на ядрата на уран и плутоний под
действие на заловени неутрони лежи в
основата на работата на ядрените реактори и
обикновената ядрена бомба.
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За да се слеят атомноте ядра е необходимо
да се приближат много близо едно до друго ~ 
10-15 m. За да преодолеят кулоновите сили на
отблъскване ядрата трябва да се движат с
много големи скорости, съответстващи на
температури от порядъка на милиони
келвини. Затова процесът на синтез на
леките ядра се нарича термоядрена реакция. 
Такива реакции протичат във вътрешността
на слънцето и някои звезди. Засега са
осъществени неуправляеми ядрени реакции
при взрив на водородна бомба.
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3. Ядрени сили

• Зависят от взаимната ориентация на
спиновете на взаимодействащите си
нуклеони. Например, неутронът и про-
тонът се удържат заедно, само ако спи-
новете им са успоредни един на друг.

• Притежават свойството насищане, т.е. 
всеки нуклеон в ядрото взаимодейства
с ограничен брой нуклеони.
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• Неутронът и протонът в деутерия имат паралелни
спинове.

• nn системата по-трудно се изследва, защото
свободните неутрони не са стабилни. 

• Ядрените сили между два нуклеона не зависят от
електрическия им заряд.

ЯДРЕНИ СИЛИ и
СПИН

protonS
r

neutronS
r

ДЕУТРОН

pn
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4. Ядрени модели
а) слоист модел на ядрото
Много експериментални данни показват
периодичност в свойствата на атомните ядра
на различните химически елементи, което
доказва съществуването на енергетични
интервали в схемата на енергетичните нива. 
Опитът показва, че ядрата на някои
химически елементи са много стабилни. 
Например, енергията за отстраняване на
един неутрон от 92U е много по-голяма от
енергията за отстраняване на неутрон от
92U. Изотопът 92U е много по-стабилен от
изотопа 92 U.

208

208209

209
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В периодичната система на Менделеев
има елементи с особено устойчива
структура. Всеки от тях има определен
брой неутрони и протони, съответстващ
на магическите числа 2, 8, 20, 28, 50, 
82, 126. 92U има 82 протона и 126 
неутрона, а 28Ni е с 28 протона и 28 
неутрона.
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56



11/10/2018

б) капковиден модел на атома
Ако броят на нуклеоните в атомното ядро е
голям, може да се счита, че те са равномерно
разпределени и образуват сферично ядро, 
подобно на капка течност. Масата на ядрото е

(8)
където r е радиусът на ядрото, ρ -
плътността на ядреното вещество.
Нуклеоните в ядрото имат почти еднакви маси
и може да се запише

mя = Amn .                                                             

ρπ 3
я r

3
4m =
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От сравняването на (7) и (8) се
получава

(9)
където .
Формула (9) позволява с достатъчно
голямо приближение да се определи
радиусът на ядрото на различните
химически елементи и изотопите им.
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