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3. Vienkāršs atoma kodola modelis 

Ievads 
Kaut arī atomu kodoli ir kvantu objekti, vairākas fenomenoloģiskas sakarības, kas apraksta to īpašības 

(piemēram, kodola rādiusu un saites enerģiju), ir iespējams noteikt no vienkāršiem apsvērumiem: (i) 

kodols sastāv no nukloniem (tas ir, protoniem un neitroniem); (ii) stiprā mijiedarbība, kas satur 

nuklonus kopā, darbojas tikai ļoti mazā attālumā no nuklona (tāja piedalās tikai blakus esošie 

nukloni); (iii) protonu skaits Z un neitronu skaits N, no kuriem sastāv kodols, ir aptuveni vienāds, t.i. 

𝑍 ≈ 𝑁 ≈ 𝐴/2, kur 𝐴 ir kopējais nuklonu skaits kodolā (𝐴 ≫ 1). Ievēro! Risinot uzdevumus 1 – 4 

izmanto minētos tuvinājums (i), (ii) un (iii). 

Uzdevums 1 – Atoma kodols kā cieši sapakotu nuklonu sistēma 
Apskatīsim vienkāršu atoma kodola modeli. Pieņemsim, ka atoma kodols ir lode, kas sastāv no cieši 

sapakotiem nukloniem (skatīt 1(a) attēlu). Var uzskatīt, ka katrs nuklons ir cieta lodīte, kuras rādiuss ir 

𝑟𝑁, un tā vērtība ir  𝑟𝑁 = 0,85 fm (1 fm = 10-15 m). Starp diviem nukloniem darbojas stiprās 

mijiedarbības (kodolu) spēki tikai tad, ja tie atrodas kontaktā. Atoma kodola tilpums V ir lielāks nekā 

kopējais kodolā ietilpstošo nuklonu tilpums NAV , kur 3

3

4
NN rV  . Attiecību VAVf N /  sauc par 

pakojuma blīvumu, jo tas nosaka cik daudz no atoma kodola tilpuma ir aizpildīts ar nukloniem. 

 (a) 

 
 

(b) 

 

Attēls 1. (a) Atoma kodols kā lode, kas sastāv no cieši sapakotiem 
nukloniem.  (b) Vienkāršā kubiskā režģa (VKR) pakojums.  

 

a) Aprēķini pakojuma blīvumu f , ja nukloni sakārtoti vienkāršā kubiskā režģa pakojumā. Šādā 

pakojumā nuklonu centri atrodas bezgalīga kubiska režģa krustpunktos  (skatīt 1(b) attēlu). 

(0,3 punkti) 

Uzmanību! Risinot visus turpmākos uzdevumus pieņem, ka reālais atoma kodola pakojuma blīvums ir 

vienāds ar uzdevumā 1a aprēķināto vērtību. Ja Tev nav izdevies šo vērtību noteikt, turpmākajos 

uzdevumos lieto vērtību 2/1f . 

b) Novērtē kodola vidējo masas blīvumu m , lādiņa blīvumu c , un kodola rādiusu R , ja kodols 

sastāv no A  nukloniem. Nuklona vidējā masa ir 1,67∙10-27 kg. (1,0 punkts) 
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Uzdevums 2 – Atoma kodola saites enerģija – tilpuma un virsmas 

sastāvdaļas 
Kodola saites enerģija ir enerģijas daudzums, kas nepieciešams, lai kodolu sadalītu atsevišķos 

nuklonos. Kodola saites enerģijas pamatdaļu nosaka savstarpējie pievilkšanās spēki starp nuklonu un 

tā tiešajiem kaimiņiem. Ja nuklons neatrodas uz kodola virsmas, tā ieguldījums kodola kopējā saites 

enerģijā ir aV= 15,8 MeV (1 MeV = 1,602∙10-13 J).  Virsmas nuklona ieguldījums kopējā saites enerģijā 

ir aptuveni aV/2.  

Izsaki kodola saites enerģiju bE kā funkciju no lielumiem A , Va , un f , ja kodols sastāv no A 

nukloniem un tiek ņemta vērā kodola virsmas ieviestā korekcija. (1,9 punkti) 

Uzdevums 3 – Elektrostatiskie (Kulona) efekti uz saites enerģiju 
Vienmērīgi lādētas lodes ar rādiusu R un kopējo lādiņu Q0 elektrostatiskā enerģija ir: 

R

Q
Uc

0

2

0

20

3


 , kur .C 1085.8 21212

0

 mN  

a) Pielietojot doto formulu, izsaki kodola elektrostatisko enerģiju. Katrs protons kodolā 

mijiedarbojas ar citiem protoniem, un nemijiedarbojas pats ar sevi (Kulona mijiedarbība). Šo 

apstākli var paņemt vērā, aprēķinos aizstājot )1(2  ZZZ . Arī turpmākajos uzdevumus 

lieto šo pašu korekciju. (0,4 punkti) 

b) Uzraksti pilno formulu kodola saites enerģijai, kas sastāv no galvenās (tilpuma) daļas, virsmas 

korekcijas un kodola elektrostatiskās mijiedarbības korekcijas. (0,3 punkti)  

Uzdevums 4 – Smago kodolu spontānā dalīšanās 
Spontānā dalīšanās ir process, kurā liels kodols sadalās mazākās daļās (vieglākos kodolos). 

Pieņemsim, ka kodols, kas sastāv no A nukloniem, sadalās tikai divās vienādās daļās, kā attēlots 2. 

attēlā. 

a) Aprēķini dalīšanās produktu kopējo kinētisko enerģiju kinE  
momentā, kad attālums starp 

vieglāko kodolu centriem sasniedz, 𝑑 ≥ 2𝑅 𝐴/2  kur 𝑅 𝐴/2  ir vieglāko kodolu rādiuss. 

Uzskati, ka lielais kodols sākotnēji atradās miera stāvoklī. (1,3 punkti) 

b) Pieņemot, ka  𝑑 = 2𝑅 𝐴/2 , aprēķini iepriekšējā punktā iegūtās enerģijas kinE vērtību , ja 

A = 100, 150, 200 un 250 (rezultātus izsaki MeV). Novērtē A vērtības, pie kurām apskatītā 

modeļa ietvaros spontānā dalīšanās ir iespējama. (1,0 punkts) 
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Attēls 2. Shematisks spontānās dalīšanāš procesa attēlojums.  

Uzdevums 5  – Pārneses reakcijas 
a) Modernajā fizikā kodolu enerģiju bilances un reakciju procesi tiek aprakstīti ar masu 

palīdzību. Piemēram, ja kodols (ar nulles ātrumu) atrodas ierosinātā stāvoklī ar enerģiju excE  

virs pamatstāvokļa enerģijas, tā masa ir 2

0 / cEmm exc  , kur 0m  ir kodola miera masa 

pamatstāvoklī. Kodolu reakcija 16O+54Fe→
12C+58Ni ir piemērs t.s. pārneses reakcijām, kurās 

daļa no viena kodola („klāsters”) tiek pārnesta uz otru kodolu (skatīt 3. attēlu). Šajā piemērā 

pārnestā daļa ir 4He klāsters ( -daļiņa). Sākotnēji smags mērķa kodols (šajā gadījumā 54Fe) 

atrodas miera stāvoklī. Pārneses reakcija notiek ar maksimālo iespējamo varbūtību, ja 

reakcijā iesaistītās vieglākās izejvielas kodola (šajā gadījumā 16O) kustības ātrums pret smago 

mērķa kodolu būs vienāds ar reakcijas vieglākā galaprodukta (šajā gadījumā 12C) kustības 

ātrumu gan pēc moduļa, gan pēc virziena. Pārneses reakcijas rezultātā rodas 58Ni kodoli 

ierosinātā stāvoklī. Aprēķini 58Ni kodola ierosinātā stāvokļa enerģiju (izsaki to MeV) 

apskatītajā pārneses reakcijā, ja 16O kodola kinētiskā enerģija ir 50 MeV. Gaismas ātrums ir 

c = 3∙108 m/s. (2,2 punkti) 

1. M(16O) 15,99491 a.m.u. 

2. M(54Fe) 53,93962 a.m.u. 

3. M(12C) 12,00000 a.m.u. 

4. M(58Ni) 57,93535 a.m.u. 

Tabula 1. Reaģentu miera masas neierosinātā stāvoklī (pamatstāvoklī).  
  1 a.m.u.= 1,6605∙10-27 kg.  

 

b) Pēc iepriekšējā punktā aprakstītās shēmas iegūtie 58Ni kodoli sabrūk no ierosinātā stāvokļa uz 

pamatstāvokli un sabrukšanas procesā izstaro gamma fotonu kodola kustības virzienā. 

Apskatot sabrukšanas procesu atskaites sistēmā, kurā 58Ni atrodas miera stāvoklī, aprēķini 

atsitiena enerģiju (t.i. kinētisko enerģiju, ko iegūst 58Ni kodols pēc fotona emisijas). Kāda ir 

fotona enerģija šajā atskaites sistēmā? Kāda ir fotona enerģija laboratorijas atskaites sistēmā 

(t.i. kāda ir fotona enerģija, ja tā tiek mērīta 58Ni kodola kustības virzienā novietotā 

detektorā)?  (1,6 punkti) 
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Attēls 3. Pārneses reakcijas shēma. Pa kreisi – pirms, pa labi – pēc reakcijas 

 

 


