
1 

 

Ա.Ս.ԹԱՐՈՅԱՆ  Գ.Ա.ԷԼՈՅԱՆ 

 

ԱՏՈՄԻ ՄԻՋՈւԿԻ ԵՎ 

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ 

ՖԻԶԻԿԱ  

ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ 

 
Ե Ր Ե Վ Ա Ն     

Հեղինակային հրատարակություն 

2016 

 

 

 



2 

 

Հրատարակության է երաշխավորել ՀՊՄՀ     

գիտական խորհուրդը        

 

 

       ÊÙµ³·Çñ` ֆ.մ.գիտ. դոկտոր, պրոֆ. ¶.Ա՚.ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ    

                 Գրախոսողներ՝ 

                                           ֆ.մ.գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Դ.Հ.Բադալյան 

                                     ֆ.մ.գիտ. թեկնածու, դոց. Ս.Ջ.Մանուկյան 

 

                                   Թարոյան Ա․ 

                       «Ատոմի միջուկի և 

տարրական  մասնիկների                        ֆիզիկա»  առարկայ

ի ուսումնական ձեռնարկ                                    /Ա.Թարոյան, 

Գ Էլոյան/ Երևան:  2016-70էջ: 

      

    

«Ատոմի միջուկի և տարրական մասնիկների ֆիզիկա» 

առարկայի ուսումնական ձեռնարկում շարադրված է բուհական 

ֆիզիկայի ծրագրերով նախատեսված միջուկի և տարրական 

մասնիկների ֆիզիկային վերաբերող հիմնական երևույթները և 

օրենքները:  

Ձեռնարկը նախատեսված է մանկավարժական և տեխնիկական 

թեքումով բուհերի ուսանողների համար: 

                                                                               

 

ISBN 978-9939-0-2097-6 

©Թարոյան Ա., 2016                                     

© Էլոյան Գ.,  2016  

ՀՏԴ 539․1(07) 

ԳՄԴ 22․36 y7 

       Թ 330 

       Թ 330 

ՀՏԴ 539․1(07) 

ԳՄԴ 22․36 y7 

        



3 

 

 

§1 ԱՏՈՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՒԿՆԵՐԻ ԶԱՆԳՎԱԾԸ ԵՎ ԼԻՑՔԸ: 

ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐ: ԶԱՆԳՎԱԾԻ ԹԻՎ: 

ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ, ԻԶՈԲԱՐՆԵՐ, ԻԶՈՏՈՆՆԵՐ: ՄԻՋՈՒԿԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ: ՆՈՒԿԼՈՆՆԵՐ: 

Ատոմի միջուկի կարևորագույն բնութագրերից է նրա 

զանգվածը՝ M , և լիցքը` q : Միջուկի լիցքը որոշվում է միջուկում 

տարրական դրական լիցքակիր մասնիկների թվով: Միջուկի 

դրական լիցքակիր մասնիկը պրոտոնն է, որի լիցքի մեծությունը 

հավասար է էլեկտրոնի լիցքի բացարձակ մեծությանը`

19106021.1  ee Կ, և այս մեծությունը միջուկային 

ֆիզիկայում լիցքի չափման մեծությունն է:  

Նկատի ունենալով, որ ատոմն էլեկտրաչեզոք է, ուրեմն՝ 

միջուկում պրոտոնների թիվը որոշում է էլեկտրոնների թիվն 

ատոմում: Միջուկի լիցքը` q Ze , որտեղ Z -ը՝ պրոտոնների թիվը՝ 

կոչվում է նաև քիմիական տարրի կարգաթիվ: Քիմիական 

տարրերի կարգաթիվը փոխվում է 1Z -ից մինչև 105, իսկ Z -ը 

հավասար 105-ից բարձր մինչև 126Z  կարգաթվով քիմիական 

տարրերը ստացվում են տարբեր արհեստական ճանապարհներով: 

Միջուկի զանգվածը գործնականորեն համընկնում է ատոմի 

զանգվածի հետ, քանի որ էլեկտրոնների գումարային զանգվածը 

(բացի ջրածնի ատոմից որտեղ այն կազմում է ատոմի զանգվածի 

4104,5   մասը) ատոմի կարգաթվի մեծացման հետ էլեկտրոնների 

զանգվածը էլ ավելի աննշան է դառնում միջուկի զանգվածի 

համեմատ:  
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Ընդունված է ատոմի զանգվածը չափել զանգվածի ատոմային 

միավորով (զ.ա.մ.), որը հավասար է ածխածնի C12

6
 ատոմի 

զանգվածի 12/1  մասին    

        1զ.ա.մ.
271066057.1  կգ                                          (1) 

Հետևաբար՝ ածխածնի ատոմի զանգվածը  m

271066057.112  կգ:  

Այն ամբողջ թիվը, որն ավելի մոտ է ատոմի զանգվածին, 

արտահայտված զ.ա.մ.-երով՝ կոչվում է զանգվածի կամ ատոմային 

թիվ A :  

Զանգվածի թիվը չափայնություն չունեցող մեծություն է:  

Միջուկային ֆիզիկայում ընդունված է կամայական X  

քիմիական տարրի միջուկի նշանակման հետևյալ գրելաձևը՝   XA

Z ,  

որտեղ ներքևի ձախ անկյունում նշվում է միջուկում պրոտոնների 

թիվը, իսկ վերևի ձախ անկյունում՝ զանգվածի թիվը:  

Կամայական քիմիական տարրի զանգվածի մեծության 

հարաբերությունը զ.ա.մ.-ին կոչվում է ատոմային զանգված:  

Օրինակ՝ ածխածնի համար CM
27

1066.1/


 cm կգ 12 : Նույն 

արժեքն ունի նաև զանգվածի թիվը 12A : Դա է պատճառը, որ  

զանգվածի թիվը՝ A –ն անվանվում է նաև ատոմային թիվ: 

Փորձարարական մասս-սպեկտրադիտական եղանակներով, 

բավական մեծ ճշտությամբ, կարելի է չափել տարբեր քիմիական 

տարրերի և տարրական մասնիկների զանգվածները: Արդյունքում 

հայտնաբերվել են տվյալ քիմիական տարրի տարբեր տեսակներ` 

իզոտոպներ, որոնք ունեն միջուկի նույն էլեկտրական լիցքը, 

սակայն տարբեր զանգվածներ: Հայտնի են ավելի քան 300 կայուն և 

1000-ից ավելի անկայուն (ճառագայթաակտիվ) իզոտոպներ: 
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Քիմիական տարրերի իզոտոպների զանգվածների չափումները 

ցույց են տալիս, որ դրանց զանգվածների մեծություններն իրարից 

տարբերվում են զանգվածի ատոմային թվի ամբողջական 

արժեքներով: Բնական պայմաններում, որպես կանոն տվյալ 

քիմիական տարրը իզոտոպների խառնուրդ է բաղադրիչների 

որոշակի համամասնությամբ: Միայն փոքր թվով քիմիական 

տարրերն են, որ բնական պայմաններում հանդիպում են իզոտոպի 

միայն մեկ տեսակով:  

Գոյություն ունեն նաև քիմիական տարրերի այնպիսի 

միջուկներ, որոնք ունեն միատեսակ զանգվածներ, սակայն միջուկի 

լիցքի տարբեր արժեքներ: Այդպիսի միջուկները կոչվում են 

իզոբարներ: Իզոբարները հանդիպում են կամ զույգերով, կամ 

եռյակներով:  

Օրինակ՝ զույգ են կազմում ծծումբի և արգոնի միջուկները S36

16 , 

Ar36

18 , իսկ եռյակ՝ ցիրկոնիումի, մոլիբդենի և ռութենիումի 

միջուկները՝ Zr96

40 , Mo96

42 , Ru96

44 :  

Եթե միջուկներում պրոտոնների թվերը տարբեր են իսկ 

նեյտրոնների թվերն են իրար հավասար ապա այդպիսի 

միջուկներով քիմիական տարրերը կոչվում են իզոտոններ: 

Օրինակ՝  N15

7  և C14

6  միջուկներն իզոտոններ են: 

Իզոբարները և իզոտոնները հիմնականում հանդիպում են մեծ 

կարգաթիվ ունեցող քիմիական տարրերի՝ ծանր միջուկների մոտ: 

Տարրի ատոմային թիվը և կարգաթիվը միջուկի բնութագրման 

գլխավոր պարամետրերն են:  

Մասս-սպեկտրադիտական եղանակներով միջուկների 

զանգվածների ճշգրիտ չափումները հանգեցրին միջուկի 

կառուցվածքի վերաբերյալ հետևյալ ենթադրություներին`  
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1. Բացի ջրածնից, բոլոր ատոմների իզոտոպների ատոմային 

թվերը գերազանցում են դրանց կարգաթվերը՝ ZA  : Քիմիական 

տարրի կարգաթվի մեծացման հետ այդ տարբերությունն ավելի է 

մեծանում: Օրինակ` քիմիական տարրերի պարբերական 

աղյուսակի միջնամասի տարրերի համար ատոմային թիվը գրեթե 

երկու անգամ գերազանցում են կարգաթվերը: Այստեղից հետևում 

է, որ պրոտոնները չեն կարող լինել միջուկում միակ մասնիկները:  

2. Բոլոր միջուկների զանգվածների մեծությունների 

ամբողջական արժեքներ ունենալը (արտահայտված զ.ա.մ.-ով) 

ցույց է տալիս, որ կամ միջուկում կան մասնիկներ միատեսակ 

զանգվածներով, կամ տարբեր զանգվածներով երկու տեսակի 

մասնիկներ կան, ընդ որում նրանցից մեկի զանգվածը պետք է շատ 

փոքր լինի մյուսի զանգվածից, այնպես, որ նրա զանգվածը որոշիչ 

դեր չի կատարի միջուկի զանգվածի ձևավորման գործում: 

Այս ենթադրությունները թույլ տվեցին առաջարկել միջուկի 

պրոտոն-էլեկտրոնային կառուցվածքի վարկածը, համաձայն որի՝ 

միջուկի զանգվածի թիվը միջուկում պրոտոնների թիվն է: 

Սակայն միջուկում պետք է տեղավորվեն պրոտոնների դրական 

լիցքը էկրանավորող այնքան էլեկտրոններ, որպեսզի զանգվածի 

թվի և էլեկտրոնների թվի միջև եղած տարբերությունը տա 

միջուկի լիցքի մեծությունը: Այս վարկածը համապատասխանում 

էր իզոտոպային զանգվածների հետ, քանի որ էլեկտրոնի 

զանգվածը լինելով շատ փոքր պրոտոնի զանգվածից, չի ազդում 

միջուկի ընդհանուր զանգվածի մեծության վրա, սակայն 

ներազդում է միջուկի լիցքի ձևավորման վրա:  

Առաջարկված այս հիպոթեզը գտնվում էր խիստ 

հակասության մեջ միջուկների կարևոր հատկությունների հետ և 

ամենից առաջ միջուկների սպինների և մագնիսական 
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մոմենտների մեծությունների հետ: Այսպես, եթե միջուկում լիներ 

էլեկտրոն, ապա միջուկի մագնիսական մոմենտը կլիներ Բորի 

մագնետոնի (
B ) մեծության կարգի, սակայն միջուկի 

մագնիսական մոմոենտը շատ փոքր է և հավասար է 1865/B : 

Այսինքն միջուկում էլեկտրոն լինել չի կարող:  

Պրոտոն-էլեկտրոնային կառուցվածքի հիպոթեզի ոչ ճիշտ 

լինելը բխում է նաև Հայզենբերգի անորոշությունների 

առնչություններից: Միջուկի գծային չափերն են՝ 
1410

÷
1510

մ: 

Համաձայն Հայզենբերգի անորոշությունների առնչությունների` 

hxP  , եթե x -ը ընդունենք՝ 
1510x մ, ապա էլեկտրոնի 

իմպուլսի փոփոխությունը, կամ հենց նրա իմպուլսը պետք է մեծ 

լինի` xhPP  / : Միջուկում էլեկտրոնի ունեցած իմպուլսի 

փոքրագույն արժեքը տեղադրելով էներգիայի 
42222 cmcPW e
 

բանաձևի մեջ, կարելի է հաշվել էլեկտրոնի էներգիան, որտեղից 

ստացվում է 70W ՄէՎ: Իրականում միջուկի ճառագայթաակտիվ 

 -տրոհման ժամանակ միջուկից դուրս նետված էլեկտրոնը 

ունենում է էներգիայի մի քանի ՄէՎ արժեք: Էներգիայի 70W ՄէՎ 

արժեքը զգալիորեն գերազանցում է էլեկտրոնի էներգիային: Բացի 

այդ, եթե ընդունենք միջուկում էլեկտրոնի լոկալացված էներգիան 

հավասար  -տրոհման ժամանակ միջուկից դուրս նետված 

էլեկտրոնի էներգիային, ապա ըստ Հայզենբերգի 

անորոշությունների առնչությունների x -ի չափերը որտեղ 

էլեկտրոնը պետք է լոկալացված լինի (այսիքն՝ միջուկի չափերը) 

ստացվում են բավական մեծ՝ քան թե միջուկի իրական չափերն են:  

Այս բոլորը հանգեցրեցին միջուկի պրոտոն-էլեկտրոնային 

կառուցվածքի վարկածից հրաժարվելուն:  
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1932 թ հայտնաբերվեց նոր մասնիկ, որի զանգվածը մոտ էր 

պրոտոնի զանգվածին և ի տարբերություն պրոտոնի՝ լիցք չուներ, 

էլեկտրականապես չեզոք էր, ինչի շնորհիվ լատիներեն չեզոք` 

<<neutral>> բառից ստացավ նեյտրոն անունը: Նեյտրոնը ինչպես և 

պրոտոնը ունի սպին, որի մեծությունը հավասար է 2/ : Նեյտրոնի 

հայտնագործումից հետո առաջարկվեց միջուկի պրոտոն-

նեյտրոնային կառուցվածքի հիպոթեզը, որը և հանդիսանում է 

ատոմի միջուկի կառուցվածքի ժամանակակից տեսությունը, 

հ ամաձայն որի՝ միջուկի զանգվածի թվով որոշվում է միջուկում 

գտնվող պրոտոնների և նեյտրոնների ընդհանուր քանակը, իակ 

միջուկի լիցքի Z   
թիվը որոշում է` 

. պրոտոնների թիվը միջուկում,  

. միջուկի էլեկտրական լիցքը (արտահայտված լիցքի 

տարրական միավորով), որն էլ իր  հերթին որոշում է 

էլեկտրոնների թիվը ատոմում,  

. տվյալ քիմիական տարրի կարգաթիվը պարբերական 

աղյուսակում:  

Այսպիսով՝ եթե հայտնի է պրոտոնների թիվը միջուկում, ապա 

նեյտրոնների թիվը տվյալ իզոտոպի միջուկում կլինի` NZA   

Քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակից երևում է, որ 

նրա սկզբնամասում գտնվող թեթև քիմիական տարրերի 

միջուկների բաղադրությունում պրոտոնների և նեյտրոնների 

թվերը իրար հավասար են, այսինքն` 1


Z

ZA , իսկ վերջում 

գտնվող  տարրերի միջուկների դեպքում` 5.1


Z

ZA , այսինքն` 

մեծանում է նեյտրոնների հարաբերական թիվը պրոտոնների թվի 

նկատմամբ: Նեյտրոնները և պրոտոնները միջուկի հիմնական 



9 

 

բաղադրիչ մասնիկներն են և կրում են ընդհանուր նուկլոն անունը 

(լատիներեն <<nucleus>>` միջուկ բառից): Պրոտոնները և 

նեյտրոնները նաև ամբողջ տիեզերքի և տիեզերական մարմինների 

բաղադրության հիմնական աղյուսաքարերն են: Պրոտոնները և 

նեյտրոնները, ինչպես նաև ցանկացած տարրական մասնիկներ, 

ունեն իրենց հակամասնիկները: Օրնակ` պրոտոն¬անտիպրոտոն, 

նեյտրոն-անտինեյտրոն և այլն: Այդ հարցերի վրա կանգ կառնենք 

ավելի ուշ:  

Պրոտոնների, նեյտրոնների և ջրածնի ատոմի զանգվածների 

համար տարբեր փորձարարական մեթոդներով կատարված 

ճշգրիտ չափումների արդյունքների հիմման վրա ստացվել են 

հետևյալ թվային արժեքները` 00728.1pm զ.ա.մ., 00867.1nm

զ.ա.մ.,  00784.1Hm
 
զ.ա.մ.: Համաձայն զանգվածի թվի սահմանման 

երևում է, որ այդ երեք մասնիկների համար նրանց զանգվածի 

թվերը հավասար են  մեկի՝ 1A : 

 

§2 ՄԻՋՈՒԿԻ ՉԱՓԵՐԸ: ՄԻՋՈՒԿԻ ԿԱՊԻ ԷՆԵՐԳԻԱ:  

Դեռևս 1912թ փորձերի արդյունքներից ստացված 

եզրակացությունների հիման վրա Ռեզերֆորդին հաջողվեց որոշել 

ատոմի միջուկի չափը, համաձայն որի՝ ատոմի չափից այն 

տասնյակ-հազարավոր անգամ փոքր էր ստացվում: Եթե ատոմի 

չափը կազմում է 
1010

մ կարգի մեծություն, ապա միջուկի չափը

1510
մ է: Հետագայում միջուկները նեյտրոններով, արագ 

պրոտոններով և էլեկտրոններով ռմբահարման փորձերի 

արդյունքների հիման վրա սահմանվեց էմպիրիկ բանաձև, որով 

գնահատվում է միջուկների չափերը` 
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3/1Arr o ,
                                                       

(1)  

որտեղ A -ն նուկլոնների թիվն է միջուկում, or -ն հաստատուն 

մեծություն է և տարբեր փորձերով որոշվել է` 
1510)4,12,1( or  

մ:  or -ի արժեքի այդ փոքր շեղումները կախված է նրանից, թե ի՞նչ 

մասնիկներով` պրոտոններով, թե՞ էլեկտրոններով է ռմբահարվել 

միջուկը: 

Եթե պարբերական աղյուսակի տարրերի-ատոմների չափերի 

համար ընդունված է, որ նրանք նկատելի փոփոխություն չեն կրում, 

ապա (1)-բանաձևից երևում է, որ քիմիական տարրերի միջուկների 

չափերը աճում են միջուկի նուկլոնների թիվին համեմատական՝ 

3/1~ Ar : Օրինակ կապարի կամ ուրանի միջուկի շառավիղը 

կլինի՝ 
1410r մ: Քանի որ միջուկի ծավալը համեմատական է` 

3~ rV A~ , ուստի միջուկում միջնուկլոնային հեռավորությունը 

կկազմի՝   
15

0
33 102

3

4
/  rAVrNN


 մ, իսկ նուկլոնների 

խտությունը՝ կլինի՝  
43107,8 

V

A
n  նուկլ./մ3: 

Միջուկի խտության համար՝ mn  ն ո ւ կ .
171044,1  կգ/մ3: 

Խտության այդպիսի մեծ արժեքը բնորոշ է գրեթե բոլոր 

միջուկներին եթե կա նուկլոնների խիտ և կանոնավոր դասավորու-

թյան, ու այն պահպանվում է նրանց զանգվածի թվերի համար:  

Միջուկը բնութագրող կարևոր մեծություն է նաև միջուկի կապի 

էներգիան, որը բնութգրում է միջուկային ֆիզիզկայում տեղի 

ունեցող ցանկացած ֆիզիկական երևույթ:  
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Այն, որ դրական լիցքով պրոտոնները և լիցքազուրկ 

նեյտրոնները միջուկում առաջացնում են կայուն միացություններ 

վկայում է, որ նուկլոնների միջև կա որոշակի կապ, որը կարելի է 

ուսումնասիրել էներգիական տեսանկյունից՝ առանց խորանալու 

միջուկային կապը առաջացնող ուժերի բնույթի մեջ: Օգտվելով 

էներգիայի պահպանման օրենքից, միջուկում նուկլոններին 

պահող երևույթների մասին կարելի է կատարել մի շարք կարևոր 

եզրակացություններ, որի համար նախապես մտցնենեք առանձին 

նուկլոնի և միջուկի կապի էներգիաների հասկացություները:  

Նուկլոնի կապի էներգիան միջուկում կոչվում է այն 

ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է այն աշխատանքին, որը 

անհրաժեշտ է կատարել միջուկից նուկլոն հեռացնելու համար 

առանց նրան կինետիկ էներգիա հաղորդելու:  

Միջուկի կապի էներգիան հավասար է այն աշխատանքին, որը 

անհրաժեշտ է միջուկը տրոհել իր բաղադրիչ մասերի` նուկլոնների 

առանց նրանց կինետիկ էներգիա հաղորդելու:  

Վերջին սահմանումից հետևում է, որ միջուկի առաջացման 

ժամանակ, երբ ձևավորվում էր միջուկ, պետք է անջատվեր 

համապատասխան էներգիա: Ակներև է, որ միջուկի կապի 

էներգիան կարելի է անվանել այն էներգիաների տարբերությունը, 

որն ունեն ազատ նուկլոնները և նուկլոնները միջուկում կապված 

վիճակում, որպես մեկ ամբողջություն: Միջուկների և նուկլոների 

զանգվածների մասս-սպեկտրադիտական եղանակով չափումները 

ցույց են տալիս, որ միջուկի զանգվածն ավելի փոքր է, քան միջուկի 

առանձին բաղադրիչ մասնիկների զանգվածների գումարը: 

Նուկլոններից միջուկ կազմավորվելիս գումարային զանգվածի 

փոքրանալը կարելի է մեկնաբանել միջուկի կապի էներգիայի 

անջատումով:  
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Համաձայն հարաբերականության տեսության Այնշտայնի 

բանաձևի, մասնիկի m  դադարի զանգվածին վերագրվող լրիվ 

էներգիան հավասար է` 

                           
2mcW                                                                (2) 

որտեղ c –ն լույսի արագությունն է վակուումում:  

Զանգվածի m
 

փոփոխությանը կհամապատասխանի`               

                           
2c

W
m


 ,

                                                             
(3)  

որտեղ W -ն կապի էներգիայի փոփոխությունն է, որն 

անջատվում է միջուկ առաջանալու ժամանակ, և որի հետևանքով 

տեղի է ունենում նաև զանգվածի  չափով փոփոխություն:  

Եթե M զանգվածով միջուկը կազմված է Z  հատ pm
 

զանգվածով պրոտոններից և ZA հատ nm
 
զանգվածով 

նեյտրոններից, ապա (3)-հավասարման –ի համար կարելի է 

գրել`
                                                                                

MmZAZmm np  )(
                                      

(4) 

(4)-ում  –ը կոչվում է միջուկի զանգվածի պակասորդ:  

(3) և (4) հավասարումներից ÙÇçáõÏÇ Ï³åÇ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ համար 

կստանանք`  

                                                                             

  22 )( cMmZAZmmcW np 
                            

(5) 

Միջուկային ֆիզիկայում որպես էներգիայի միավոր 

օգտագործվում է նաև զանգվածի մեկ ատոմային միավորին 

համապատասխանող էներգիայի քանակությունը` 

W 1զ.ա.մ. 12  c զ.ա.մ.
8103(  մ/վ

2)
271066.1  կգ

101049,1  Ջ  (6) 

m

m

m
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Նկատի ունենալով, որ 1ՄէՎ
13106,1  Ջ, ապա 1զ.ա.մ.-ի 

էներգիայի համար կստանանք` 

                         W 1զ.ա.մ. 1,931 ՄէՎ: 

 (5)-բանաձևում զանգվածները չափվում են զ.ա.մ.-երով, իսկ 

միջուկի կապի էներգիան  ՄէՎ-երով արտահայտելու համար, 

հարկավոր է (5)-հավասարման միջակ փակագծից ստացված 

մեծությունը բազմապատկել 1,931 ով: 

Միջուկի կապի էներգիայի հաշվումների համար ավելելի 

հարմար է (4)-ի փոխարեն օգտվել մեկ այլ արտահայտությունից, 

որտեղ միջուկի զանգվածի փոխարեն վերցվում է ատոմի 

զանգվածը՝ aM  ( արտահայտված ½.³.Ù.-երով), իսկ պրոտոնի 

զանգվածի փոխարեն վերցվում է ջրածնի ատոմի զանգվածը Hm , 

նույնպես արտահայտված  ½.³.Ù.-երով:  

                                                                

anH MmZAZmm  )( :                                      (7) 

Այստեղ էլեկտրոնների զանգվածների մեծությունները, որոնք 

նույն քանակով մտնում են և′ aM -ի և′ HZm -ի մեջ, և որոնք էլ 

ունեն հակառակ նշաններ՝ էլեկտրոնների զանգվածների 

մեծությունները կկրճատվեն և միջուկի նուկլոնների կապի 

էներգիայի համար կունենանք`  

                                   

  22 ),()(),( cZAMmZAZmmcZAW anH  :
      

(8) 

Մեկ նուկլոնի կապի էներգիան միջուկում կոչվում է Միջուկի 

կապի տեսակարար էներգիա, որը հավասար է միջուկի կապի 

էներգիան` ),( ZAW -ը բաժանած նուկլոնների թվի վրա՝   
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2),(
)(

),(
),( c

A

ZAM
mm

A

Z
m

A

ZAW
ZAw a

Hnn 







 :     (9)  

Ստացված բանաձևով կարելի է հաշվել քիմիական տարրերի 

պարբերական աղյուսակի բոլոր քիմիական տարրերի միջուկների 

մեկ նուկլոնին բաժին ընկնող կապի էներգիան՝ կախված 

զանգվածի թվից: Այսինքն` միջուկի կապի տեսակարար էներգիայի 

զանգվածի թվից կախման գրաֆիկը (նկ. 1): 

 

 

Քիմիական տարրերի միջուկների համար առանձին-առանձին 

կապի տեսակարար էներգիայի արժեքները պատկերված են նաև 

նկ. 2-ում: 

w(ՄէՎ) 

 Ծանր միջուկներ 

Նկ. 1 միջուկի կապի տեսակարար էներգիայի կախման գրաֆիկը զանգվածի թվից 



15 

 

                           

 

 

Նկ. 2: Միջուկի կապի տեսակարար էներգիայի`կախման 

գրաֆիկը զանգվածի թվից: 

Վերևում բերված 1 և 2-նկարներում պատկերված 

գրաֆիկներից երևում է, որ միջուկների կապի տեսակարար 

էներգիաները տարբեր են: Գրաֆիկների սկզբնամասում` թեթև 

միջուկների կապի տեսակարար էներգիան կտրուկ աճում է, որից 

հետո այն գրեթե մնում է հաստատուն և գնում է աբցիսների 

առանցքին գրեթե զուգահեռ: Այն ավելի մեծ արժեք է ձեռք բերում 

երկաթի և նիկելի (A≈55÷60) միջուկներում, որտեղ նուկլոնի կապի 

տեսակարար էներգիան ունի 8,7ՄէՎ արժեք: Զանգվածի կամ 

ատոմային թվի հետագա մեծացման հետ նուկլոնի կապի 

տեսակարար էներգիան միջուկում փոքրանում է, և քիմիական 

տարրերի պարբերական աղյուսակի վերջում գտնվող տարրերի` 

ծանր միջուկների համար այն ձեռք է բերում 7,6ՄէՎ: Հետևություն. 

կարելի է ասել, որ պարբերական աղյուսակի միջնամասում 

գտնվող քիմիական տարրերի միջուկները ավելի կայուն են:  

Նուկլոնների թիվը միջուկում, (զանգվածի թիվ) 

Թեթև միջուկներ 

Մ
ի

ջո
ւկ

ո
ւմ

 մ
ե

կ
 ն

ո
ւկ

լո
ն

ի
 կ

ա
պ

ի
 

տ
ե

ո
ա

կ
ա

ր
ա

ր
 է

ն
ե

ր
գ

ի
ա

ն
 

A 

w(ՄէՎ

) 
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Վերջում նշենք նաև հետևյալը. միջուկից պրոտոն պոկելու 

համար անհրաժեշտ էներգիան կլինի`
   

  :)1;1();();()1;1( 22 cmZAWZAWcZAMmZAMW ppp 

Կամ միջուկից նեյտրոն պոկելու համար անհրաժեշտ էներգիան 

հավասար կլինի` 

 
  :);1();();();1( 22 cmZAWZAWcZAMmZAMW nnn 

 

Իսկ  միջուկից ալֆա մասնիկ պոկելու համար անհրաժեշտ 

էներգիան կլինի` 

  :)2;4()2;4();();()2;4( 2 WZAWZAWcZAMmZAMW  

 

 

§3 ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՈՒԺԵՐ: ԱՏՈՄԻ ՄԻՋՈՒԿԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄՈԴԵԼՆԵՐ: ԿԱՅՈՒՆ ՄԻՋՈՒԿՆԵՐ, 

ՀՐԱՇՔԱՅԻՆ ԹՎԵՐ: 

Միջուկը կայուն համակարգ է, քանի որ միջուկում 

նուկլոնների միջև կա կայուն կապ, նուկլոնների միջև գործում են 

ուժեր, այսպես կոչված միջուկային ուժեր, որոնք ձգողական 

բնույթի են և գործում են շատ փոքր՝ 
1510

մ կարգի 

հեռավորությունների վրա: Այդ ուժերը յուրահատուկ ուժեր են և 

չեն պատկանում մինչ այժմ հայտնի ուժերից որևե տեսակին: 

Օրինակ, այդ ուժերը գրավիտային ուժեր լինել չեն կարող: Եթե 

լինեին այդպիսին, ապա նրանք 
3810 անգամ պետք է փոքր լինեին, 

քան իրականում կան: Այդ ուժերը էլեկտրական բնույթի ուժեր չեն 

նույևպես, քանի որ կա ծանր ջրածնի` դեյտրոնի միջուկը, որը 

կազմված է լիցքակիր պրոտոնից և չեզոք նեյտրոնից, և ունի 2,2ՄէՎ 

կապի էներգիա: Կամ, եթե էլեկտրական բնույթի ուժեր են, ապա 
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ինչպե՞ս են միջուկում տեղավորվում միատեսակ դրական 

լիցքակիր պրոտոնները:  

Այդ ուժերը չեն կարող լինել նաև մագնիսական բնույթի, 

չնայած որ և՛ պրոտոնը, և՛ նեյտրոնը ունեն մագնիսական մոմենտ, 

ապա մագնիսական մոմենտների փոխազդեցությամբ 

պայմանավորված այդ ուժը կարող է լինել ընդամենը 
510 էՎ: 

Մասամբ կարելի է ենթադրել, որ միջուկային ուժերը կախված 

են իրար հետ փոխազդող նուկլոնների սպինների տարածական 

կողմնորոշումից: Այսպիսի ենթադրության հիմք հանդիսացավ 

ջրածնի պարա և օրթո մոլեկուլների վրա նեյտրոնների ցրման 

փորձի արդյունքները, համաձայն որի պարաջրածնի (որի 

մոլեկուում պրոտոնների սպինները հակազուգահեռ են), 

մոլեկուլների վրա նեյտրոնների ցրումը 30 անգամ ավելի մեծ է քան 

օրթոջրածնի վրա (որում պրոտոնների սպինները զուգահեռ են): 

Եթե միջնուկլոնային սպինային փոխազդեցություն չլիներ 

ցրումները պետք է լինեին միանման: Սակայն այս արդյունքները 

իհարկե չի կարելի տարածել միջուկում գտնվող նուկլոնների վրա, 

քանի որ այլ բան է միջնուկլոնային փոխազդեցությունները 

միջուկի ներսում, և այլ է միջուկից դուրս պրոտոնների և 

նեյտրոնների փոխազդեցությունները:  

Միջուկի կապի էներգիայի զանգվածի թվից, այսինքն՝ 

նուկլոնների թվից, ունեցած կախվածության գրաֆիկից երևում է. 

որ միջուկային ուժերին բնորոշ է հագեցումը: Դա կարելի է 

մեկնաբանել նրանով, որ միջուկում յուրաքանչյուր նուկլոն 

փոխազդում է միայն իրեն հարևան նուկլոնների հետ: Եթե 

միջուկում A  նուկլոններից որևե մեկը փոխազդի մնացած 1A  

նուկլոնների հետ, որոնք ամփոփված են միջուկում, ապա միջուկի 
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կապի էներգիան պետք է համեմատական լինի A -ով կազմված 

զուգորդությունների թվին՝ 
2

)1( AA
, այսինքն՝ համեմատական լինի 

ուն, այն դեպքում երբ կապի էներգիան A -ի քառակուսային 

կախում չունի (նկարներ 1 և 2):  

Համաձայն ճապոնացի գիտնական Յուկավայի միջուկային 

մասնիկներ-նուկլոնները հանդիսանում են հատուկ միջուկային 

դաշտի աղբյուրներ, որոնք էլ բնութագրում են միջուկային ուժերը:  

Այդ միջուկային դաշտը բնութագրվում է որպես մատերիայի 

հատուկ տեսակ, որը ունի փոխանակային բնույթ և նուկլոնների 

միջև այն իրագործվում է հատուկ մասնիկների փոխանակման 

ճանապարհով: Այդ մասնիկները պի մեզոններն (  մեզոն) են` 

պիոնները:  մեզոնի զանգվածը ունի էլեկտրոնի և նուկլոնի 

զանգվածների մեծությունների միջանկյալ արժեք (մեզոն հունարեն 

նշանակում է միջանկյալ (  մեզոնի զանգվածը հավասար է 264 

էլեկտրոնի զանգվածի` emm 264 , որտեղ  em -ն էլեկտրոնի 

դադարի զանգվածն է):  

Միջուկային ուժերը կարճ հեռավորությունների վրա ազդող 

ուժեր են և առաջանում են    մեզոնների փոխանակման 

ճանապարհով: Եթե այդպես է, ապա Հայզենբերգի անորո-

շությունների առնչություններով գնահատենք  մեզոնի 

զանգվածի մեծությունը ու համեմատենք փորձով ստացված 

մեծության հետ: Համաձայն Հայզենբերգի անորոշությունների 

առնչությունների կրելի է գրել` 
W

t





, որտեղ W ն նուկլոնի 

էներգիայի անորոշությունն է, որը առաջանում է ի հաշիվ նուկլոնի 

մոտ միջուկային ուժերի ներգործման տիրույթում նոր մասնիկ 
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առաջանալու պատճառով` մասնիկ որի էներգիան պետք է լինի`

2cmW  : Նկատի ունենալով, որ WW 
 և ընդունենք, որ 

WW   կարող ենք գրել`
W

t





: Ընդունենք նաև, որ  մեզոնը 

շարժվում է լույսի արագությանը մոտ արագությամբ` cv  , ապա 

t ժամանակում այն կանցնի` 
cmcm

ctvR







2
 

ճանապարհ: Ենթադրելով, որ t -ժամանակում  մեզոնը 

կանցնի միջուկի չափի՝ 
15105,1 R մ, այսինքն  միջուկային 

ուժերի ներգործման հեռավորություն` RR   , ապա  մեզոնի 

զանգվածի մեծության համար կունենանք`                                          

                                      em
cR

m 250





:  

Ստացված emm 250 -արդյունքը լավ համընկնում է  մեզոնի 

զանգվածի փորձարարական ճանապարհներով չափման 

արդյունքների հետ որը ճշգրիտ հավասար է` emm 264 :  

Ժամանակակից միջուկային ֆիզիկայում շարունակվում են 

միջուկային ուժերի բնույթի հետազոտությունները:  

Հետաքրքրություն է ներկայացնում ատոմի միջուկի զանգվածի 

խտության մեծությունը, որի համար ստացել էինք՝  171044,1 

կգ/մ3
 (§2), որը շատ մեծ արժեք է: 

Միջուկային ուժերի բնույթի վերաբերյալ ճշգրիտ տվյալների 

բացակայությունը հարկադրում է փնտրել միջուկի կառուցվածքի 

այնպիսի մոդելներ որոնք ճիշտ կարտահայտեն միջուկի 

կարևորագույն հատկությունները:  
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Միջուկի կառուցվածքի կաթիլային մոդել առաջարկվել է 

1936թ Ֆրենկելի կողմից, համաձայն որի միջուկը նմանեցվում է 

հեղուկի կաթիլի, որտեղ հեղուկի մոլեկուլների միջև գործող ուժերը 

օժտված են հագեցման հատկությամբ և ունեն կարճ 

հեռավորությունների վրա ազդելու բնույթ, որը նույնպես բնորոշ է 

միջուկային ուժերին, և անկախ կաթիլի մեջ մտնող մասնիկների 

թվից այն ունի խտության հաստատուն արժեք: Միջուկը նույնպես 

ունի հաստատուն կապի տեսակարար էներգիա (նկարներ 1 և 2) և 

հաստատուն խտություն, որը կախված չէ նուկլոնների թվից: 

Կաթիլը և միջուկը նմանեցվում են նաև նրանով, որ երկուսի 

ներսում էլ նկատվում է մասնիկների որոշակի շարժունակություն: 

Նուկլոնների շարժումը միջուկում ունի անկանոն բնույթ և հաճախ 

տեղի է ունենում բախումներ նրանց միջև: Նուկլոնները միջուկում 

բաշխված են հավասարաչափ, առաջացնում են կաթիլի ձևի 

աֆերիկ մարմին, որը չի ենթարկվում ծանրության ուժի 

ազդեցությանը: Շնորհիվ միջուկային փոխազդեցության միջուկի 

մակերևույթում գտնվող նուկլոնների միջև կարող են գործել ուժեր, 

հեղուկի մակերևույթային լարվածության ուժերի նման, սակայն 

դրանք միլիոնավոր անգամ ավելի մեծ են միջուկի նյութի 

խտության այդպիսի մեծ արժեքի և փոքր մեծության շառավղի 

դեպքում:  

Միջուկի կաթիլային մոդելը թույլ է տալիս բացատրել 

միջուկային ֆիզիկայի մի շարք կարևոր երևույթներ, ինչպիսիք 

են`միջուկային փոխարկման ռեակցիաները, ծանր միջուկների 

կիսման երևույթները և այլն:  

Միջուկի կառուցվածքի վերաբերյալ առաջարկվել է նաև 

թաղանթային մոդելը, համաձայն որի նուկլոնները միջուկում 

շարժվում են իրեց իսկ ստեղծած դաշտում, որտեղ գտնվում են 
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որոշակի էներգիական վիճակներում, որոնք որոշվում են 

համապատասխան ալիքային ֆունկցիաներով և սեփական 

գլխավոր և ուղեծրային քվանտային թվերով: Ինչպես 

էլեկտրոնները ատոմում, նուկլոնները միջուկում նույնպես 

առաջացնում են թաղանթներ և ենթաթաղանթներ: Համաձայն այս 

մոդելի միջուկում կան նուկլոնային երկու վիճակներ` 

պրոտոնների համար առանձին, և նեյտրոնների համար առանձին, 

որոնք լրացվում են իրարից անկախ: Այն միջուկները որոնք ունեն 

լրացված նուկլոնային թաղանթներ, ավելի կայուն են և ունեն 

ավելի մեծ տարածում:  

Նուկլոնային թաղանթների լրացումը, այսինքն 

կազմավորումը, տեղի է ունենում զանգվածի թվի` A -ի մեծացման 

հետ, ճիշտ նույն ձևով ինչպես տեղի է ունենում ատոմում 

էլեկտրոնային թաղանթների լրացումը` Z-ի մեծացման հետ: 

Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ էլեկտրոնները գտնվում 

են միջուկի կենտրոնական-սիմետրիկ դաշտում, որը ունի 

կուլոնյան փոխազդեցության բնույթ, իսկ նուկլոնները շարժվում են 

միջուկային դաշտում որը չունի կենտրոնական բնույթ:  

Փորձերը ցույց են տալիս, որ ավելի կայուն են այն միջուկները 

որոնցում նեյտրոնների և պրոտոնների քանակները հավասար են 

հետևյալ թվերին`2, 8, 20, 50, 82, 126, 152: Այդ թվերը կոչվում են 

հրաշքային: Կան այնպիսի միջուկներ որոնցում և՛ պրոտոնների և՛ 

նեյտրոնների թվերը համապատասխանում են հրաշքային թվերին: 

Այդպիսի միջուկները կոչվում են  կրկնակի հրաշքային թվերով 

միջուկներ: Դրանց թվին են դասվում He4

2 , O16

8 , Ca40

20 , Pb208

82 : Այդ 

իսկ պատճառով կապարի իզոտոպը մեծ կարգաթիվ ունեցաղ 

քիմիական տարրերից (ծանր տարրերից) ամենակայուն միջուկը 
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ունեցող քիմիական տարն է, որը ունի 82 պրոտոն և 208-82=126 

նեյտրոն: Կապարից հետո մեծ կարգաթվով միջուկները արդեն 

անկայուն են և ենթարկվում են տրոհման, այսինքն 

ճառագայթաակտիվ միջուկներ են:  

 

 

§4 ԲՆԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ: 

ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ 

ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: 

Բնական ճառագայթաակտիվություն կոչվում է այն երևույթը, 

որի ժամանակ ինքնաբուխ կերպով որոշ միջուկներ 

փոխակերպվում են այլ միջուկների, որն էլ ուղեկցվում է 

ճառագայթաակտիվ  α, β, γ և այլ տեսակի մասնիկների 

ճառագայթումներով:  

Այդ երևույթը 1896թ առաջին անգամ հայտնաբերել է 

Բեկկերելը: Նա նկատեց, որ ուրանի միացությունները հետք են 

թողնում մթությունում պահված լուսանկարչական թիթեղի վրա: 

Դրանից նա եզրակացրեց, որ ինքը` հենց ուրանն է այդ 

ճառագայթումների աղբյուրը: Այդ ճառագայթումները կարողանում 

են անցնել մետաղական պատյանից, որում պահված էր 

լուսանկարչական թիթեղը, որի հայտածումից հետո երևում էին 

այդ ճառագայթումների թողած հետքերը: Հետագայում պարզվեց 

նաև, որ այդ ճառագայթումները անցնում են ոչ միայն մետաղական 

թիթեղների միջով, այլ նաև կարողանում են իոնացնել միջավայրի 

ատոմներն ու մոլեկուլները:  
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Ուրանից հետո 1898թ հայտնաբերվեցին այլ 

ճառագայթաակտիվ միջուկներով քիմիական տարրեր, ինչպիսիք 

էին պոլոնիումը (  ), ռադիումը (  ): Ռադիումը այդ անունը 

ստացավ իր ցուցաբերած ճառագայթելու (անգլերեն` radiation 

բառից) հատկությունից, և դա կապ չունի ”ռադիո” բառի հետ, 

չնայած ”ռադիո” բառը պատմականորեն նույնպես առաջացել 

radiation բառից: Այդ ճառագայթաակտիվ միջուկներով քիմիական 

տարրերը կոչվեցին ճառագայթաակտիվ, իսկ երևույթը 

ճառագայթաակտիվություն:  

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ այդ 

ճառագայթումները երեք տեսակի են` α, β, γ, որոնք իրարից 

բաժանվում են մագնիսական դաշտում (նկ. 3): Պարզվեց, որ γ-

ճառագայթումները չէին շեղվում մագնիսական դաշտում և 

ենթադրեցին, որ դրանք լիցք չունեն, իսկ α- և  β-մասնիկների որոնք 

շեղվում էին՝ լիցքակիր են:  

Մագնիսական և էլեկտրական դաշտերում α- և β-մասնիկների 

շեղումների ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունները ցույց 

տվեցին, որ մագնիսական դաշտի նկատմամբ նրանք շեղվում էին 

հակադիր ուղղություններով, ընդ որում՝ α-մասնիկների շեղումը 

ավելի քիչ է, իսկ β-մասնիկների շատ: Դա թույլ տվեց ենթադրել, որ 

β-մասնիկների տեսակարար լիցքը       լիցքի հարաբերությունը 

զանգվածին) ավելի մեծ է քան α-մասնիկներինը, այսինքն դրանք 

պետք է լինեն ավելի թեթև մասնիկներ քան α-մասնիկները: β-

մասնիկների տեսակարար լիցքի չափումները բերեցին այն 

համոզման, որ β-մասնիկները էլեկտրոններ են: 
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Նկ. 3 Ճառագայթաակտիվ α-, β-, γ-մասնիկների շեղումը 

մագնիսական դաշտում:  

 

      Միջուկից դուրս նետված β-մասնիկների էներգիայի 

չափումները ցույց տվեցին, որ այն 10ՄէՎ կարգի մեծություն է 

կազմում, որը նշանակում է, որ էլեկտրոնները շարժվում են լույսի 

արագությանը մոտ արագությամբ:  

Հետագա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ α-

մասնիկները հելիումի ատոմի միջուկներն են: Վերջիններիս 

տեսակը Ռեզերֆորդը պարզեց փորձով: Նա ճառագայթաակտիվ 

ռադոն (  ) գազով լցված հերմետիկ փակ սրվակը տեղավորեց 

կաթոդ-անոդ էլեկտրոդներով ապակե անոթի մեջ, որում 

ապահովված էր բարձր վակուում: Մի քանի օր հետո սրվակից 

դուրս թռած α-մասնիկները, կլանվելով ապակե անոթի պատերի 

կողմից իրենց էին միացնում էլեկտրոններ և չեզոքանալով 

վերածվում էին հելիումի ատոմների,որոնց անոթի պատերից 

անջատում էին պատերը տաքացնելով: Արդյունքում անոթը լցվում 

էր հելիում գազի ատոմներով, և կաթոդ-անոդ միջակայքում 

առաջացնելով գազային պարպում, ու  ուսումնասիրելով գազի 
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սպեկտրը համոզվեցին, որ այն իրոք համապատասխանում է 

հելիումի ատոմի առաքման սպեկտրին:  

Ուսումնասիրվեցին նաև γ-ճառագայթումները, որոնց 

արդյունքում հաստատվեց, որ դրանք կոշտ (մեծ էներգիայով 

օժտված) էլեկտրամագնիսական ճառագայթումներ են և օժտված 

են մեծ թափանցողությամբ և միջավայրը իոնացնելու 

ընդունակությամբ: Նրանց ալիքի հաճախականությունը մեծ է 

ռենտգենյան ալիքների հաճախականությունից և 

էլեկտրամագնիսական ալիքների սանդղակում իրար հարևանում 

են: 

Ճառագայթաակտիվ α-, β-, γ-ճառագայթումները 

ճառագայթահարելով միջավայրերը, օժտված են նրանց վրա 

ներգործելու մի շարք ազդեցություններով.  

1. միջավայրերի ատոմները և մոլեկուլները իոնացնելու, 

ինչպես նաև մոլեկուլների միջատոմային կապերը քանդելու 

ընդունակությամբ, որի արդյունքում կենդանի օրգանիզմներում 

առաջանում են երկու տեսակի կենսաբանական 

փոփոխություններ` մարմնի տեղային և ժառանգական 

(գենետիկական):  

Մարմնի տեղային փոփոխությունները առաջանում են 

օրգանիզմի տարբեր օրգաններում:  Ճառագայթահարման տարբեր 

դոզաները բերում են օրգանիզմի առանձին օրգանների 

գործունեությունների խախտմանը: Օրինակ` առաջին հերթին 

ավելի զգայուն են ավշային (լիմֆատիկ) հանգույցները: 

Ճառագայթահարման արդյունքում նրանց աշխատանքը 

խախտվում է: Հաջորդը՝ ստամոքս-աղիքային տրակտի 

գործունեությունն է խախտվում: Դրանք բերում են օրգանիզմի 

իմունազրկմանը և հյուծվածությանը: Կախված ճառագայթման 
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դոզայի չափից` օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխությունները 

կարող են լինել դարձելի այսինքն` բուժելի, և ոչ դարձելի:  

Ժառանգական փոփոխությունները բերում են ԴՆԹ և ՌՆԹ 

մոլեկուլների մուտացիաների, որի հետևանքով առաջանում են 

քրոմոսոմային աբեռացիաներ, որի արդյունքում մկանային 

հյուսվածքներում սինթեզվում են օրգանիզմին ո՛չ պիտանի, 

օտարածին սպիտակուցային մոլեկուլներ, որով պայմանավորված 

են ճառագայթային հիվանդությունները, որոնց ծանրության 

աստիճանը կախված է ճառագայթահարման քանակությունից` 

դոզայից:  

Աղյուսակ 1-ում բերված են ճառագայթման դոզայի չափից 

կախված առաջացած փոփոխությունները կենդանի օրգանիզմում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համեմատաբար ավելի ուժեղ իոնացնող հատկություն ունեն  

α-մասնիկները (մոտ 300 զույգ իոն օդում 1մմ-ի վրա), քան γ-

ճառագայթները (մոտ մի քանի զույգ իոն օդում 1մմ վրա): Դոզայի 

նույն քանակության կլանման դեպքում տարբեր 

ճառագայթահարումների ազդեցությունը կենդանի հյուսվածքների 

ճառագայթման  
          դոզա  
(ռենտգեններով) 

0-25 

25-50 

100-200 

50-100 

ճառագայթման ազդեցություն 

բացակայում են տեսանելի փոփո-
խություններ: 

հնարավոր փոփոխություններ 
արյան մեջ 

նորմալ վիճակի խախտում, աշխա-
տունակոթյան կորուստ 

փոփոխություններ արյան մեջ, 
հնարավոր անաշխատունակություն 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ  1 

անաշխատունակություն, մահացու 
դեպքեր 

50% մահ: 

200-400 

400 
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վրա տարբեր է: Օրինակ` α-մասնիկների կենսաբանական 

ազդեցությունն ավելի մեծ է մյուս տեսակի ճառագայթումների 

համեմատ: Ուստի կենդանի հյուսվածքների վրա ճառագայթման 

ազդեցությունը գնահատելու համար հարմար է օգտվել ռենտգենի 

կենսաբանական համարժեք (1ռկհ) միավորից:  

2. Պինդ մարմինները ենթարկվում են ֆիզիկական 

ներգործության, որի արդյունքում նրանց մոտ առաջանում են 

կառուցվածքային փոփոխություններ:  

3. Միջավայրերի ատոմները և մոլեկուլները իոնացնելու, 

նրանց գրգռելու, ինչպես նաև միջատոմային կապերը քանդելու 

շնորհիվ առաջացած քիմիական տարրերը լինելով շատ ակտիվ՝ 

առաջացնում են քիմիական ռեակցիաներ: Օրինակ` 1967թ 

մեթանի, ջրի և ամոնյակի խառնուրդը ճառագայթահարելու 

շնորհիվ առաջացած քիմիական ռեակցիայի արդյունքում ստացան 

ադենին՝ օրգանական միացություն, որը նուկլեինային թթուների 

հիմնական բաղադրիչն է: Ավելի ուշ պարզագույն ածխաջրածնային 

գազերի խառնուրդի (մեթան, էթան և այլն) իոնացման շնորհիվ 

ընթացած քիմիական ռեակցիաներով ստացվեցին ամինաթթուներ, 

այսինքն՝ ճառագայթահարումը հնարավոր է, որ հարյուրավոր 

միլիոն տարիներ առաջ կարևոր դեր է խաղացել պարզագույն, 

սկզբնական կենսաբանական միացությունների ձևավորման 

երևույթում, լինի դա երկրի, թե տիեզերքի սահմաններում:   

Ճառագայթահարման ազդեցության տակ քիմիական 

ռեակցիաներ կարող են ընթանալ նաև հեղուկ և պինդ 

մարմիններում:  

4. Ճառագայթահարումը որոշ` ֆլուրեսցենցող նյութերի մոտ 

առաջացնում է լուսարձակման երևույթ, այսինքն՝ որոշ պինդ և 

հեղուկ նյութեր սկսում են լույս առաքել՝ անգամ 
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ճառագայթահարումը դադարեցնելուց հետո (լյումինիսցենցիայի 

երևույթ):  

5. Ճառագայթահարվող նյութը տաքանում է, նրա մոտ 

անջատվում է ջերմություն:  

6. Ինչպես նշվեց վերևում, ճառագայթահարման մեծ դոզաների 

դեպքում մարդու մոտ առաջանում են ճառագայթային 

հիվանդություններ, և մարմնային տեղական ճառագայթահարման 

նկատմամբ, ինչպես ասվեց, առավել զգայուն են ավշային գեղձերը 

որոնց գործունեությունը շատ կարևոր է, քանի որ նրանց 

արտադրած հորմոնները արգելք են մարդու օրգանիզմ թափանցած 

տարբեր տեսակի հիվանդություններ առաջացնող բացիլների դեմ:  

 

 

§5 ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ 

(ԴՈԶԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ):  

Ճառագայթաակտիվ ճառագայթումներով միջավայրի 

Ճառագայթահարման հետևանքով տեղի է ունենում ատոմների և 

մոլեկուլների իոնացում, որը կարող է լինել անմիջական և 

անուղղակի:  

Անմիջական իոնացում կարող են առաջացնել ճառագայթում-

ները, պրոտոնները և այլն: 

Մթնոլորտային օդում մեկ իոնային զույգ առաջացնելու համար 

ճառագայթահարող մասնիկը ծախսում է միջինը 35էՎ էներգիա: 

Եթե նկատի ունենանք, որ միջուկից դուրս նետված α-մասնիկը 

օժտված է մի քանի միլիոն էլեկտրոն-Վոլտ էներգիայով, ապա այն 

իր ճանապարհին կարող է առաջացնել ահռելի մեծ թվով իոնային 

զույգեր:  
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Միջուկից α- և β-մասնիկների առաքումն ուղեկցվում է նաև γ- 

ճառագայթումով, քանի որ այդ 

երևութից հետո ատոմի միջուկը գտնվելով գրգռված վիճակում, 

ճառագայթում է γ-քվանտ և անցնում հիմնական վիճակի:  

Անուղղակի երկրորդային իոնացնող ճառագայթումներ կարող 

են առաջացնել
 

γ-ճառագայթները և նեյտրոնները, որոնց 

փոխազդեցությունը միջավայրի հետ ծնում է երկրորդային 

լիցքավորված մասնիկներ: Օրինակ` γ-ճառագայթումից 

առաջանում են էլեկտրոններ և պոզիտրոններ, իսկ նեյտրոններց` 

ետհարվածային պրոտոններ: 

Ճառագայթահարման ընդունակությամբ են օժտված նաև 

ռենտգենյան ճառագայթները: γ-ճառագայթումներին վերագրվող 

էլեկտրամագնիսական ալիքի հաճախությունը ավելի մեծ է քան 

ռենտգենյան ճառագայթների հաճախությունը այսինքն γ-

ճառագայթումները որպես կոշտ էլեկտրամագնիսական 

ճառագայթումներ օժտված են ավելի մեծ էներգիայով:   

Ցանկացած նյութական միջավայրում ցանկացած 

ճառագայթման իոնացնող ազդեցությունը բնութագրվում է մի 

ֆիզիկական մեծությամբ, որը նյութական միջավայրի կողմից նրա 

միավոր զանգվածին բաժին ընկնող կլանված էներգիայի 

քանակությունն է` դոզան, և այն որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

                   
V

W

m

W
D












,                                                          (1)  

որտեղ W -ն միջավայրը իոնացնող ճառագայթման (միջավայրի 

կլանած) էներգիան է, իսկ m -ը` միջավայրի զանգվածը:  

Միավորների միջազգային համակարգում դոզայի չափման 

միավորն է գրեյը 1Գր=1Ջ/կգ: 
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Կլանված դոզայի հզորությունը կլանված էներգիայի դոզայի 

հարաբերությունն է այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում 

կլանվել է այդ դոզան`                                                        

                             mt

W

t

D
N






                                    

                    (2) 

Դոզայի հզորության միավորներն է`   ~N  

Ինչպես նշվել է,  -քվանտները և ռենտգենյան ճառագայթները 

օժտված են մեծ թափանցողությամբ և նրանց ազդեցությամբ 

նյութական միջավայրի ճառագայթահարումը բնութագրվում է 

ճառագայթահարման ժամանակահատվածի (էքսպոզիցիայի) 

ընթացքում կլանած դոզայի չափով, որը որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով` 

                                     D ¿ùë= 
m

q




,                                                  (3) 

որտեղ q -ն միջավայրի իոնացման արդյունքում առաջացած 

յուրաքանչյուր տվյալ նշանի լիցքերի գումարն է, որն առաջացել է 

էքսպոզիցիայի t  ժամանակում, իսկ m -ը ճառագայթահարված 

նյութի զանգվածն է:  

Էքսպոզիցիայի դոզայի չափման միավորն է Կլ/կգ: 

Էքսպոզիցիայի դոզայի հզորությունը որոշվում է հետևյալ 

բանաձևով`  

                                          
t

D
N ex

ex  ,     որի միավորն է Կ/(կգ.վ):  

Մինչև 1980թ էքսպոզիցիայի դոզայի միավորը ռենտգենն էր 

(Ռ):  

1ռենտգենը ճառագայթման այն դոզան է, որի դեպքում          

1սմ
63 10 մ

3
ծավալով և 760մմ սնդիկի սյան ճնշման չոր օդում, 

 

Ï· = 
æ ìï 

Ï·.í 

¶ñ 
í  = 
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որի զանգվածն է 
61029,1  կգ, մեկ ռենտգեն ճառագայթումը 

առաջացնում է յուրաքանչյուր նշանի 1/3
910 Կլ միավալենտ 

գումարային լիցք այսինքն`       1Ռ = 2,58
410 Կ/կգ: Սա համա-

պատասխանում է 151061,1  զույգ միավալենտ իոնային զույգերի 

առաջացմանը 1կգ օդում և համարժեք է 84 410 Ջ էներգիայի 

կլանմանը: 

Նպատակահարմար է տարբեր նյութական միջավայրերի 

համար օգտվել ռենտգենի ֆիզիկական համարժեք (ռֆհ) միավորից: 

1ռֆհ, որը  10
3

կգ զանգվածով միջավայրի կողմից կլանված և 

իոնացման վրա ծախսված էներգիայի քանակությունն է, 

համարժեք է 310 կգ զանգվածով օդում ռենտգենյան կամ
 

γ-

ճառագայթներով ճառագայթման 1Ռ դոզային` 

                                       1ռֆհ=8.4
310         =1.61

1510  

Ոչ համակարգային միավոր է հանդիսանում 1ռադ միավորը, 

որը վերը նշված ՄՀ միավորների հետ գտնվում է հետևյալ կապի 

մեջ` 

                1ռադ = 210         =
210

        ,       1           = 210          :  

 

 

§6 ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎ ՏՐՈՀՄԱՆ ՕՐԵՆՔԸ: 

ԿԻՍԱՏՐՈՀՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ 

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՐԱ ՄԻԱՎՈՐԸ:  

Բնական ճառագայթաակտիվության օրենքները մանրամասն 

ուսումնասիրվել են փորձերի միջեցով Ռեզերֆորդի կողմից 

քսաներորդ դարի առաջին տասնամյակներում: Նա հերմետիկ 

սրվակում տեղավորեց 1,318գ ռադիումքլորի աղ  2RaCl , որտեղ 

¿ñ·         
· 

  æ 
Ï· 

é³¹ 

í 

ìï 

Ï· 

æ 

Ï· 
ÇáÝ. ½áõÛ· 

:  
Ï· 
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ռադիումի քանակությունը 1գ է: Նա սրվակի միջից օդը հանեց և 

այդ բաց մասը զոդեց: Մի քանի օր հետո նա նկատեց, որ սրվակում 

առաջացել են երկու տեսակի գազեր, որոնք իրենց քիմիական 

հատկություններով հիշեցնում են իներտ գազերին: Պարզվեց, որ 

նրանցից մեկը հելիումն  He  է, իսկ մյուսը՝ ռադոնը  Rn : Առկա 

քիմիական տարրերի քանակությունների հաշվումները ցույց 

տվեցին, որ ռադոնի կուտակումը սրվակում ժամանակի 

ընթացքում տեղի է ունենում  te 1  օրենքով, որտեղ  -ն 

հաստատուն մեծություն է, իսկ ճառագայթաակտիվ ռադիումի 

քանակության նվազումը տեղի է ունենում  bte  օրենքով, որտեղ 

b -ն նույնպես հաստատուն մեծություն է: Պարզվեց, որ  - և b -

հաստատունները կախված չեն արտաքին գործոններից և 

ճառագայթաակտիվ ատոմների խտությունից: Փորձերը ցույց 

տվեցին նաև, որ տրոհվող տարրի միջուկի տրոհման երևույթի 

արագությունը կախված չէ նրանից, թե տրոհվող տարրը (ատոմը) 

գտնվում է մաքուր վիճակու՞մ, թե՞ գտնվում է քիմիական 

միացության մեջ այլ տարրերի հետ:  

Բնական ճառագայթաակտիվությունը որի ժամանակ տեղի է 

ունենում միջուկի ինքնաբուխ փոխարկում մեկ այլ միջուկի, 

կոչվում է ճառագայթաակտիվ տրոհում, կամ տրոհում:  

Ատոմային միջուկը, որը ենթարկվում է ճառագայթաակտիվ 

տրոհում կոչվում է մայր միջուկ: Իսկ նոր միջուկը, որն առաջանում 

է որպես տրոհման արդյունք կոչվում է դուստր միջուկ: Դուստր 

միջուկը էապես տարբերվում է մայր միջուկից, այն նոր առաջացած 

քիմիական տարրի միջուկ է և նույպես կարող է լինել 

ճառագայթաակտիվ:  
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Դիտարկենք ճառագայթաակտիվ տրոհման օրինաչափու-

թյունները: Դիցուք ժամանակի dt -ժամանակահատվածում 

տրոհված մասնիկների թիվը թող լինի` dN , որը համեմատական 

կլինի dt -ժամանակահատվին և տրոհմանը մասնակցող 

միջուկների N -թվին՝  

                                        NdtdN                                        (1)  

որտեղ  -ն հաստատուն մեծություն է և կոչվում է տրոհման 

հաստատուն կամ ճառագայթաակտիվ հաստատուն:  

(1)-ում  -ի ֆիզիկական իմաստը պարզելու համար այն 

գրենք հետևյալ տեսքով` 

                                         
dt

NdN /
 :                                      (2)  

(2)-ից հետևում է, որ  -ն բնութագրում է միավոր 

ժամանակում տրոհված միջուկների հարաբերական թիվը: Այն 

կախված չէ արտաքին գործոններից, այլ կախված է միայն տվյալ 

միջուկի տեսակից և նրա հատկություններից:  

 

(2)-ից կունենանք`     dt
N

dN
  ,      որը ինտեգրելով 

կունենանք`                          CtN lnln                                         (3) 

որտեղ Cln -ն ինտեգրման հաստատունն է և որոշվում է 

սկզբնական պայմանից` եթե  0t պահին ատոմների թիվը 

հավասար է 0NN   ապա կունենանք` 

                                                          
teNN  0 :                                 (4)  

Ստացված արտահայտությունը կոչվում է ճառագայթաակտիվ 

տրոհման օրենք: (4)-ից  
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 -ի համար կունենանք` 

                                    
t

NN 0/ln
 :                                               (5)  

Ճառագայթաակտիվ տրոհման ինքնաբուխ բնույթը, և այն, որ 

տարբեր ատոմների միջուկները 

տրոհվում են տարբեր ժամանակներում ասում է այն մասին, որ 

միջուկները ունեն կյանքի տևողության տարբեր մեծություններ: 

Հաշվենք միջուկների կյանքի միջին տևողությունը:  

dN -հատ միջուկների գումարային կյանքի տևողությունը 

կլինի` dNt , այսինքն` Ndtt : 

Սկզբնական 0N -հատ միջուկների կյանքի միջին 

տևողությունը կլինի` 

                  
 

 
0 00

11


  dttetdtN

N

t

    

                         (6)  

Համաձայն (6)-ի  -ն ունի վ
1

 չափայնություն և հանդիսանում 

է տվյալ ճառագայթաակտիվ տարրի միջուկի տրոհման կյանքի 

միջին տևողության հակադարձ մեծությունը, ուստի (4)-ը կարող 

ենք գրել հետևյալ տեսքով`                                                     

                                    


t

eNN


 0 ,                                               (7) 

այսինքն՝  -ն այն ժամանակն է, որտեղ տրոհումից միջուկների 

թիվը փոքրքնում է e -անգամ:  

Միջուկային ֆիզիկայում կարևոր հասկացություն է նաև 

ճառագայթաակտիվ միջուկի կիսատրոհման պարբերություն 

հասկացությունը, որն այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում 

տրոհվում է ճառագայթաակտիվ միջուկների սկզբնական 
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քանակության կեսը, այսինքն`երբ Tt  , ապա 
2

0N
N  : Այդ 

դեպքում կարող ենք գրել` 
TeN

N  0

0

2
, որտեղից՝                   

                           


693,0
693,02ln

T :                            (8) 

Բնական ճառագայթաակտիվ տարրերի միջուկների մոտ T -ն 

փոխվում է բավական մեծ սահմաններում: 

(1)-բանաձևից կարող ենք գրել հետևյալ հավասարումը`

dt

dN
N  , որը միավոր ժամանակում տրոհված միջուկների թիվն 

է, կամ, որ նույնն է` N -ը միավոր ժամանակում տրոհված 

միջուկների թիվն է, այսինքն` տրոհման երևույթի արագությունն է, 

որը կոչվում է տրոհման ակտիվություն: Տրոհման ակտիվության 

չափման համար ընդունված միավորն է 1Կյուրին: 1Կյուրի

10107,3 
     , այսինքն՝ 1 Կյուրին ճառագայթաակտիվ տարրի 

միջուկների այնպիսի քանակությունն է, որոնք վարկյանում տալիս 

են 
10107,3   տրոհում:  

 

                                                          

§7 ՇԵՂՄԱՆ ԿԱՆՈՆ: ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎ ՄԻՋՈւԿՆԵՐԻ  

α- ԵՎ β-ՏՐՈՀՈՒՄՆԵՐ: ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎ ՇԱՐՔԵՐ:  

 Ճառագայթաակտիվ տրոհման հատկությամբ են օժտված ոչ 

միայն ծանր միջուկները, այլ նաև քիմիական տարրերի 

պարբերական աղյուսակի միջին մասում, գտնվող քիմիական 

տարրերի միջուկները:  

տրոհ 

վ 
    

, 
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 Դրանք են`     K40

19 , Rb85

37 , In115

45 , La138

57 , Sm147

62 , Lu179

71 , Re187

75 :  

Փորձնականորեն հաստատվել է, որ ճառագայթաակտիվ 

տրոհման ժամանակ տեղի է ունենում էլեկտրական լիցքերի 

պահպանման օրենքը` 

                                                  
k

kzZ                                   (1)  

որտեղ Z -ը մայր միջուկի լիցքն է, իսկ kz -ն՝ դուստր միջուկի և 

տրոհումից առաջացած մասնիկների լիցքը:  

Ճառագայթաակտիվ տրոհման ժամանակ տեղի է ունենում 

նաև զանգվածի թվերի պահպանման կանոնը, որտեղ պետք է 

հաշվի առնել, որ եթե տրոհումից առաջացել է էլեկտրոն, ապա նրա 

զանգվածի թիվը զրո է, իսկ եթե առաջացել է նուկլոն, ապա 

զանգվածի թիվը հավասար է 1-ի: Զանգվածի թվերի պահպանման 

կանոնը հետևյալն է` 

                                                   
k

kAA                                  (2) 

որտեղ A -ն մայր միջուկի զանգվածի թիվն է, իսկ kA -ն դուստր 

միջուկի և տրոհումից առաջացած մասնիկների զանգվածի թվերն 

են:  

Ճառագայթաակտիվ տրոհման ժամանակ (1) և (2) 

արտահայտությունները կոչվում են շեղման կանոններ, որոնք ցույց 

են տալիս, թե ինչպիսի միջուկներ և տարրական մասնիկներ են 

առաջանում տվյալ մայր միջուկի տրոհումից: Այդ դեպքում 

տարբերում են շեղման կանոնը α- և β-տրոհումների ժամանակ: 

Եթե XA

Z -ն հանդիսանում է մայր միջուկը, որը կրում է  

ճառագայթաակտիվ տրոհում, ապա շեղման կանոնների 
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կիրառումով կարելի է α- և β-տրոհումները ներկայացնել 

համապատասխանաբար հետևյալ տեսքերով`    

   α-տրոհում               HeYX A

Z

A

Z

4

2

4

2  

 ,                           

   β- տրոհում              eYX A

Z

A

Z

0

11  
                   

այստեղ Y -ը դուստր միջուկի սիմվոլն է, He4

2 -ը հելիումի ատոմի 

միջուկն է, այսինքն α-մասնիկը, իսկ e0

1 -ն էլեկտրոնի սիմվոլն է, 

որտեղ  էլեկտրոնի լիցքն է -1 ( e -ն լիցքի չափման միավորն է 

միջուկային ֆիզիկայում), իսկ զանգվածի թիվն է զրո:  

(3)-ից երևում է, որ եթե միջուկը կրում է α-տրոհում, ապա 

առաջացած դուստր միջուկը քիմիական տարրերի պարբերական 

աղյուսակում շեղվում է նրանից երկու սյունակով (տեղով) դեպի 

ձախ իսկ նրա զանգվածի թիվը փոքրանում է 4-ով: β-տրոհման 

դեպքում դուստր միջուկի լիցքը ավելանում է մեկ միավորով և 

շեղվում է մեկ տեղով դեպի աջ, իսկ զանգվածի թիվը չի փոխվում:  

Ճառագայթաակտիվ միջուկների տրոհումներից առաջացած 

դուստր միջուկները նույնպես իրենց հերթին հաճախ լինում են 

ճառագայթաակտիվ և մի շարք դեպքերում առաջանում են 

ճառագայթաակտիվ փոխարկումների շղթաներ՝ առաջանում են 

ճառագայթաակտիվ ընտանիքներ: Ճառագայթաակտիվ 

տրոհումները հիմնականում լինում են α- և β-տեսակի: Այդ 

ընտանիքները երեքն են, և դրանց ակունքային մայր միջուկները 

համեմատաբար երկարակյաց` կյանքի երկար տևողությամբ 

միջուկներ են: Դրանք են` ուրանի U238

92  
( 91047,4  տարի), 

թորիումի Th232

90  
( 101041,1  տարի) և նեպտունի

 
Np237

93  
(

61014,2  տարի) ատոմների միջուկները, որոնց բազմաթիվ α- և 

β-տրոհումների արդյունքում վերջնական առաջանում են 

 3  
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համապատասխանաբար կապարի Pb206

82
, Pb208

82
, Pb209

82  

իզոտոպների կայուն միջուկներ, և դրանցով ավարտվում են 

ճառագայթաակտիվ 

փոխարկումների շղթաները, ձևավորելով ուրանի, թորիումի, և 

նեպտունի ընտանիքները`  

U238

92 Pb206

82
,   8  α-տրոհում և  6   β-տրոհում   

Th232

90 Pb208

82
,  6   α-տրոհում և  4   β-տրոհում   

Np237

93 Pb209

82
,   7   α-տրոհում և  3   β-տրոհում  

Հարկ է նշել, որ երեք ընտանիքներում էլ, բացի կապարի 

իզոտոպներից, միջանկյալ առաջանում է նաև 86 կարգաթվով 

իներտ գազ՝ ճառագայթաակտիվ ռադոն քիմիական տարրը:  

  

     

§8  β- ԵՎ α-ՏՐՈՀՄԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈւԹՅՈւՆԵՐԸ,  

α-ՏՐՈՀՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԹՈՒՆԵԼԱՅԻՆ ԱՆՑՈւՄ:  

β-տրոհման ժամանակ միջուկից դուրս թռչող էլեկտրոնը 

փոփոխություն չի մտցնում միջուկի զանգվածի թվում, այլ 

փոխվում է միայն միջուկի դրական լիցքակիրների թիվը՝ Z -ը:  

 

 

 

 

 

 

 Նկ. 4  K40

19 -իզոտոպի β-տրոհման էլեկտրոնների էներգետիկ սպեկտրը: 
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Քանի որ միջուկի պրոտոն-նեյտրոնային կառուցվածքի 

դեպքում բացառվում է միջուկում էլեկտրոնի առկայությունը, 

հարկավոր էր բացատրել, թե որտեղից էին վերցվում 

էլեկտրոնները, β-տրոհման ժամանակ թեև β-տրոհման երևույթում 

այնքան էլ տեղին չէ օգտագործել «տրոհում» բառը, քանի որ մայր 

միջուկից դուստր միջուկ առաջանալիս նրանց զանգվածի թվերը 

չեն փոխվում:  

β-տրոհման երևույթը բացատրելու համար, որը միանման է 

բալոր β-ճառագայթաակտիվ միջուկներում, շատ կարևոր է 

միջուկից դուրս նետված էլեկտրոնների էներգիական սպեկտրի 

ուսումնասիրությունը, որն ունի անընդհատ բնույթ և սկսվում է 

էներգիայի զրոյական արժեքից և ավարտվում էներգիայի 

առավելագույն՝ 
maxV  արժեքով (նկ. 4):  

Միջուկային ֆիզիկայի առջև ծանրացած էր երեք հիմնական 

հարցեր՝  

1. Որտեղի՞ց են առաջանում էլեկտրոնները:  

2. Ինչու՞ էլեկտրոնների էներգիաները պետք է ձեռք բերեն 

ամենահնարավոր արժեքներ՝ 0-ից մինչև 
maxV :  

3. Ինչու՞ է միջուկի սպինը պահպանվում, չէ՞  որ միջուկից 

դուրս եկող էլեկտրոնը իր հետ տանում է 2/  մեծության 

սպին:  

Որպեսզի պարզենք 1. հարցի պատասխանը, թե ինչպես են 

առաջանում էլեկտրոնները միջուկի տրոհման ժամանակ, 

անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ β-տրոհման ժամանակ միջուկի 
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զանգվածի թիվը չի փոխվում, իսկ դրական լիցքակիրների թիվը՝ Z

-ը մեծանում է մեկ միավորով՝ դառնալով 1Z : Միակ հնարավոր 

երևույթը, որը կարող է տեղի ունենալ միջուկում՝ նեյտրոնի 

փոխարկումն է պրոտոնի, և քանի որ նեյտրոնի դադարի զանգվածը 

մեծ է պրոտոնի դադարի զանգվածից, ապա՝  

                                      eepn 
0

0

1

0

1

1

1

0  :  

Այս ռեակցիայում միջուկի մեջ նեյտրոնի փոխարկումը 

պրոտոնի, էլեկտրոնի և էլեկտրոնային հականեյտրինոյի 

հնարավոր է ի հաշիվ նեյտրոնի դադարի զանգվածի մեծ արժեքի՝ 

պրոտոնի, էլեկտրոնի և էլեկտրոնային հականեյտրինոյի 

գումարային զանգվածի համեմատ, որը հավասար է 0,37 զ.ա.մ., 

որին էլ համապատասխանում է 782 ԿէՎ էներգիա: Այդ էներգիան 

բաշխվում է միջուկի և միջուկից դուրս եկող մասնիկների միջև, և 

այդ էներգիայի հաշվին է, որ միջուկում տեղի է ունենում նեյտրոնի 

ինքնաբերաբար փոխարկումը պրոտոնի, էլեկտրոնի, և 

էլեկտրոնային հականեյտրինոյի՝ ինչպես միջուկում, այնպես էլ 

միջուկից դուրս՝ ազատ նեյտրոնի հետ: Այս երևույթի շնորհիվ է, որ 

էլեկտրոններին բաժին է ընկնում էներգիայի տարբեր 

քանակություններ, ինչի արդյունքում նրանց էներգիական 

սպեկտրը անընդհատ է, և գտնվում է 0-ից 
maxV  արժեքների 

տիրույթում: Սա կլինի 2. հարցի պատասխանը:  

Ինչպես նշեցինք վերևում՝ β-տրոհման ժամանակ միջուկում չի 

փոխվում նուկլոնների А -թիվը, ուստի А -ի զույգ արժեքի դեպքում 

միջուկի սպինը կունենա   արժեք, իսկ նուկլոնների կենտ թվի 
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դեպքում ( А -ն կենտ է) միջուկի սպինի արժեքը կլինի՝ 2/ : β-

տրոհման ժամանակ միջուկից դուրս թռչող էլեկտրոնը իր հետ 

տանում է սպինի 2/  արժեք, հետևաբար միջուկում նուկլոնների 

զույգ թվի դեպքում միջուկի սպինի արժեքը   արժեքից կընդունի 

2/  արժեք, իսկ նուկլոնների կենտ թվի դեպքում սպինի արժեքը 

2/  արժեքից կընդունի   արժեք: Սակայն իրականում β-

տրոհման ժամանակ միջուկի սպինը չի փոխվում: Այս երևույթը 

բացատրելու համար Վ. Պաուլին ենթադրեց, որ β-տրոհման 

ժամանակ միջուկից բացի էլեկտրոնից պետք է հեռանա ևս մեկ 

մասնիկ, որը պետք է ունենա շատ փոքր դադարի զանգված, լինի 

լիցքազուրկ և օժտված լինի սպինի 2/  արժեքով: Այդ մասնիկը 

անվանվեց նեյտրինո, իսկ հետագայում փորձնականորեն 

պարզվեց, որ իրոք այդպիսի մասնիկ կա և որի դադարի զանգվածն 

ունի շատ փոքր՝ զրոյին մոտ արժեք: Այս փաստը նույնպես 

հաստատում է β-տրոհման վերևում գրված ռեակցիան, որտեղ 

էլեկտրոնից բացի միջուկից հեռանում է նաև Էլեկտրոնային 

հականեյտրինո (անտինեյտրինո):  

Այժմ քննարկենք α-տրոհման օրինաչափությունները: 

Ճառագայթաակտիվ α-տրոհման հատկությամբ հիմնականում 

օժտված են 200А  զանգվածի թվով և 82Z  լիցքային թվով ծանր 

միջուկները: Շնորհիվ միջուկային ուժերի հագեցվածության, ծանր 

միջուկի ներսում երկու պրոտոնից և երկու նեյտրոնից 

կազմավորվում է α-մասնիկ, որն ավելի թույլ ձգողական ուժերով է 
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կապված միջուկի առանձին նուկլոնների հետ, և դեռ ավելին՝ 

միջուկի պրոտոնները նրան վանում են:  

α-տրոհման բնույթը պարզելու համար կարևոր դեր խաղացին 

ինչպես α-մասնիկների ցրման փորձերը այլ ճառագայթաակտիվ 

միջուկների վրա, այնպես էլ այդ  միջուկներից դուրս շպրտված α-

մասնիկների էներգիաների չափումների արդյունքները:  

Ուրանի միջուկ-α-մասնիկ համակարգի պոտենցյալ 

էներգիայի կախումը նրանց միջև եղած հեռավորությունից ունի նկ. 

5-ում պատկերված գրաֆիկական տեսքը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ինչպես երևում է նկ. 5-ից ուրանի միջուկում ձևավորված α-

մասնիկը գտնվում է 0U -խորությոմբ պոտենցիալային փոսում, 

որից դուրս գալու համար այն պետք է ունենա առնվազն 0U -

Նկ. 5  α-մասնիկի պոտենցիալային փոսից 

դուրս գալը թունելային էֆեկտի ճանապարհով: 
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էներգիա: Այդ մասին է վկայում նաև այն, որ թորիումի ( Th232

90
) 

ճառագայթաակտիվ միջուկից դուրս եկած 8,8 ՄէՎ էներգիայով α-

մասնիկը չի թափանցում ուրանի միջուկից ներս, այլ ցրվում է, 

քանի որ պոտենցիալային փոսի բարձրությունը ավելին է 8,8 ՄէՎ-

ից: Մյուս կողմից՝ ուրանի միջուկում ձևավորված α-մասնիկը 

միջուկից դուրս է գալիս 4ՄէՎ էներգիայով, որը 

համապատասխանում է միջուկի կենտրոնից 
14107,6  մ 

հեռավորությանը (նկ. 5): Նշանակում է ուրանի միջուկից α-

մասնիկը դուրս է գալիս արգելված AB -գոտու միջով, որտեղ նրա 

էներգիան զգալիորեն փոքր է 0U -պոտենցիալ էներգիայից:  

Այս երևույթը, որի ժամանակ մասնիկը անցնում է արգելված 

գոտու միջով, կոչվում է թունելային անցում կամ թունելային 

էֆեկտ:  

 

                              

§9 ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄՆԵՐԻ 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ:  

α-, β-, γ-ճառագայթումների և այլ տեսակի տարրական 

մասնիկների գրանցման, նրանց հատկություններն ու 

բնութագրական ֆիզիկական պարամետրերի մեծությունները 

որոշելու համար, միջուկային ֆիզիկայում օգտագործվում են 

հաշվիչ սարքեր որոնցում օգտագործվող գրանցման եղանակների 

հիմքում գլխավորապես ընկած են հետազոտվող մասնիկների 

միջավայրի վրա ներգործելու` իոնացնելու, ֆոտոքիմիական 
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ռեակցիաներ և լուսարձակման երևույթներ առաջացնելու 

երևույթները:  

Դիտարկենք միջուկային ֆիզիկայում տարրական 

մասնիկների գրանցման համար օգտագործվող հաշվիչ սարքերի 

տեսակները և նրանց աշխատանքը:  

1. Սցինտիլյացիոն (առկայծող էկրանով) հաշվիչ (Նկ. 6), որի 

աշխատանքում  օգտագործվում է առկայծող նյութի (2) 

լուսարձակման երևույթը կամ սցինտիլյացիային երևույթը, երբ 

տարրական մասնիկը (1) անցնում է նրա միջով:  

Առաջացած լույսը անցնելով լուսատարով (3) և ընկնելով   

 

 

 

 

Նկ. 6  Սցինտիլյացիային հաշվիչի կառուցվածքը: 

1–ճառագայթաակտիվ ճառագայթում, 2–սցինտիլյատոր, 3–

լուսատար, 4–ՖԷԲ-ի ֆոտոկաթոդ, 5–ֆոտոէլեկտրոններ, 6–

դինոդներ, 7–ՖԷԲ-ի բաժանարար, 8–անոդ, 9–բեռի օհմային 

դիմադրություն, 10–էլեկտրոնային ուժեղացուցիչ, 11-գրանցող 

սարք:  

 

ֆոտոէլեկտրոնային բազմապատկիչի (ՖԷԲ) կաթոդի (4) վրա տեղի 

է ունենում ֆոտոէֆեկտի երևույթը, և կաթոդիից պոկված 

էլեկտրոնները (5) շարժվում են դեպի դինոդները, որոնց 

պոտենցիալները աստիճանաբար բարձրանում են (7):  

Էլեկտրոնները անցնելով մեկ դինոդից մյուսը և նրանցից պոկելով 
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նոր էլեկտրոններ, տեղի է ունենում էլեկտրոնների թվի բազմացում 

և ՖԷԲ-ի անոդին (8) հասնում է էլեկտրոնների այնպիսի 

քանակություն, որ նրացով պայմանավորված էլեկտրական 

հոսանքը բեռ դիմադրության (9) վրա առաջացնում է որոշակի 

լարման անկում, որը ուժեղացվում է էլեկտրոնային 

ուժեղացուցիչով (10) և ստացված ազդանշանը գրի է  առնում 

գրանցող սարքը (11): 

2. Կայծային խուց. Կայծային խցի (նկ. 7) աշխատանքը 

պայմանավրված է ցածր ճնշման գազում առանձին իրար միացած 

երկու խումբ էլեկտրոդների միջև գազային պարպում առաջանալու 

երևույթով, երբ տարրական մասնիկը հատում է այդ ծավալը 

իոնացնելով գազը և առաջացնելով իոնային զույգեր, որի շնորհիվ 

 

 

 

 

 

 

 

 

տեղի է ունենում գազային պարպումը: Իսկ պարպումը 

առաջանում է, երբ տարրական մասնիկը միաժամանակ հատում է 

նաև ղեկավարող հաշվիչները, որոնցում առաջացած ազդանշանը 

հաղորդվում է Էլեկտրական սխեմաային, որտեղից էլ իմպուլսային 

բարձր լարումը, որը կազմում է 10÷15կՎ, տրվում է էլեկտրոդների 

լուսանկարչական 
ապարատ 

ղեկավարող 
հաշվիչ 

ղեկավարող 
հաշվիչ 

Էլեկտրական 
սխեմա 

 

իմպուլս 

տարական 
մասնիկ 

ազդանշան  

ազդանշան  

Նկ. 7. կայծային խցի կառուցվածքը:  
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երկու խմբերից մեկին, իսկ մյուս խումբը հողակցված է: Գազային 

պարպումն առաջանում է տարրական մասնիկի հետագծի 

երկայնքով և այդ պատկերը նկարվում է լուսանկարչական 

ապարատով: Հասկանալի է, որ պարպման տևողությունը 

համընկնում է իմպուլսի տևողության հետ որի ընթացքում 

իրականացվում է նկարահանումը, իսկ իմպուլսի տևողությանն է 

710 վ:  

Կայծային խցի հետ զուգակցում են նաև մագնիսական դաշտ, 

որով հնարավոր է դառնում որոշել  լիցքակիր տարրական 

մասնիկների տեսակները: 

  3. ԳԵՅԳԵՐ-ՄՅՈՒԼԼԵՐԻ ՀԱՇՎԻՉ. Գեյգեր-Մյուլլերի հաշվիչը (նկ. 

8) իրենից ներկայացնում է ապակե կամ մետաղյա հերմետիկ փակ 

գլանային խողովակ, որի ներսում տեղադրված են երկու 

էլեկտրոդներ` մեկը բարակ գլանաձև մետաղաթիթեղ, մյուսը 

բարակ 0.1-0.5մմ հաստությամբ մետաղալար, որը գտնվում է գլանի 

կենտրոնում՝ ձգված գլանի առանցքի երկայնքով: Մետաղալարը 

ծառայում է որպես անոդ, իսկ մետաղյա գլանը կաթոդ:  

 

 

 

 

 

 

Նկ.8.  Գեյգեր-Մյուլլերի հաշվիչի էլեկտրոնային սխեման և 

աշխատամքը: 

Ñ³ßíÇã 

1C  2R  
1R  

2C  

áõÅ»Õ³óáõóÇã   íÑ. ë. 
Ùáõïù 

+ 
_ 
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Գեյգեր-Մյուլլերի հաշվիչը հանդիսանում է գազապարպու-

մային խողովակ, որը լցվում է ցածր ճնշման իներտ գազերով` 

նեոնով կամ արգոնով, երբեմն էլ ազոտով և ջրածնով: Կախված 

գազի տեսակից տարբվում են երկու տիպի հաշվիչներ` դանդաղ, ոչ 

ինքնամար և արագ, ինքնամար: Չնայած այդ երկու տիպի 

հաշվիչների առկայությանը, որոնք տարբերվում են մարման 

մեխանիզմներով, նրանց հիմքում ընկած է ոչ ինքնուրույն գազային 

պարպումը, որի շնորհիվ էլ հնարավոր է դառնում գրանցել 

հաշվիչին հատող, գազը իոնացնող և նրանում պարպում 

առաջացնող  -,  - և   -մասնիկներին:  

Հաշվիչում՝ կախված գազի ճնշումից էլեկտրոդների վրա, 

կիրառվում է համապատասխան լարում, որի մեծությունը կարող է 

փոխվել լայն սահմաններում: Տվյալ հաշվիչի համար լարումն ունի 

սևեռված արժեք:  

Հաշվիչում կաթոդ-գլան-մետաղաթիթեղը հողակցված է: 

Անոդին տրվում է բարձր լարում, որը հաշվիչի ներսում ստեղծում է 

էլեկտրական դաշտ, որի մեծությունը հաշվիչի տարբեր կետերում 

կախված է նաև էլեկտրոդների դասավորման և նրանց 

երկրաչափական ձևերց: 
1C -ը հաշվիչի ընդհանուր ունակությունն է 

ուժեղացուցիչի մուտքում, իսկ  
1R -օհմային դիմադրությունը բեռն 

է, որի վրա տեղի է ունենում լարման հիմնական անկումը՝ 

գազային պարպման առաջացման ժամանակ, երբ տարրական 

մասնիկը անցել է հաշվիչի պատից ներս և գազի աշխատանքային 

ծավալում ստեղծել է իոնային զույգեր: Հաշվիչում գոյացած 

իոնային զույգերի հաշվին  առաջանում է ոչ ինքնուրույն գազային 

պարպում և շղթայով սկսում է աճել մեծ ուժի էլեկտրական 

հոսանք, որն անցնում է նաև օհմային դիմադրության` բեռի միջով, 
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որի վրա մեծ լարման անկումից առաջանում է էլեկտրական 

ազդանշան-իմպուլս, որն էլ 
2C  ունակությունով հաղորդվում է 

ուժեղարարի մուտքին: Ուժեղարարը մեծացնելով էլեկտրական 

իմպուլսը այն հաղորդում է վերահաշվող սարքին (վհ.ս.):  

1R բեռի օհմային դիմադրությունը ընտրվում է այնպիսին, որ 

նրա վրա ընկած լարումը ունենա այնպիսի մեծություն, որի 

նկատմանբ կաթոդ-անոդ լարումը փոքրանա այնքանով, որ 

գազային պարպումը հաշվիչում ընդհատվի:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Լարման մեծ արժեքների ընտրության դեպքում ոչ ինքնուրույն 

պարպումը կարող է վերածվել ինքնուրույն գազային պարպման:  

Ենթադրենք՝ տարրական մասնիկը հաշվիչի աշխատանքային 

ծավալում ստեղծել է N հատ իոնային զույգեր, որոնք կսկսեն 

շարժվել համապատասխանաբար էլեկտրական դաշտի և նրան 

հակառակ ուղղություններով: Այդ ընթացքում նրանք կբախվեն 

գազի ատոմների և մոլեկուլների հետ, այնպես որ, նրանց 

Նկ. 9. Գեյգեր-Մյուլլերի հաշվիչում հոսանքի 

կախումը լարումից: 

U (í) 

²ÝÁÝ¹. å³ñå.  
ïÇñáõÛÃ 

 

 ³ 

Ñ³·»ó. ïÇñáõÛÃ Ð. î ê.Ð î 
Ð³Û·»ñÇ 
ïÇñáõÛÃ 

²½¹³ÝßïÝ  
 -ÙասÝÇÏÇó 

²½¹³ÝßաÝ ïÇ»½. ×³é-Çó 

 µ 

 2  1  3  4  5 

A (վ) 

 6 
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արագությունները մեծ արժեքներ ձեռք չեն բերի: Իոնի 

արագությունը ուղիղ համեմատական է էլեկտրական դաշտի 

լարվածությանը և հակադարձ 

համեմատական գազի ճնշմանը՝ E / p : Օրինակ՝ E / p 1 Վ/մ, և 

մեկ.մմ.սնդ.սյուն ճնշման դեպքում իներտ գազերի ծանր իոնների 

արագությունը (շարժունակությունը), կազմում է ( 15 )
310 սմ/վ: 

Իսկ էլեկտրոնների շարժունակությունը այդ արժեքից երեք կարգով 

ավելի մեծ է լինում:  

Հոսանքը հաշվիչի շղթայում կախված է իոնների 

շարժունակությունից, ուստի նպատակահարմար է, որ հաշվիչում 

լցված գազի ատոմները ունենան իրենց էլեկտրոն միացնելու փոքր 

գոծակից: Նկ. 9-ում բերված է լարման իմպուլսի լայնույթի ( A ) 

մեծության կախումը անոդ-կաթոդ լարումից:  

Նկ. 9-ում ա և բ կորերը վերաբերում են իոնացման տարբեր 

դեպքերի, և ինչպես երևում է գրաֆիկից՝  բ  դեպքի իոնացումը մեծ 

է  ա  դեպքի իոնացումից` N µ N ³:   

Նկ. 9-ում բերված կորերը երբեմն անվանում են նաև վոլտ-

ամպերային բնութագիր: Լարման մեծացմանը զուգընթաց 

պարպումում իրար են զուգորդում տարբեր պրոցեսներ և 

համաձայն դրանց՝ լարման արժեքները բաժանվում է հինգ 

տիրույթների:  

.Փոքր լարումների 1-տեղամասում տեղի են ունենում երկու 

տարբեր պրոցեսներ` իոնների վերամիավորում (ռեկոմբնացիա) և 

նրանց կուտակում էլեկտրոդների վրա: Լարման մեծացումով 

մեծանում է իոնների արագությունը և փոքրանում է 

ռեկոմբինացիայի հավանականությունը:  
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.Հաշվիչում լարումների 2-տեղամասի արժեքների դեպքում 

հաշվիչի ներսում առաջացած լիցքերը հասնում են էլեկտրոդներին, 

որի պատճառով այն կոչվում է հագեցման տիրույթ:  

.Լարումների 3-տեղամասի արժեքների դեպքում առաջնային 

իոնացման ժամանակ առաջացած էլեկտրոնները ձեռք են բերում 

այնքան էներգիա, որ ընդունակ են իոնացնելու գազի չեզոք 

ատոմներին և մոլեկուլներին, առաջացնելով երկրորդային իոններ, 

որոնց թիվը համեմատական է լարմանը, որի պատճառով 

լարումների այդ տիրույթը կոչվում է համեմատականության 

տիրույթ (Հ.Տ.):  

.Լարումների 4-տեղամասում աշխատանքային 

համեմատականության տիրույթը փոխարկվում է սահմանափակ 

համեմատականության տիրույթի (Ս.Հ.Տ.): 

.Վերջապես լարումների 5-տիրույթում գազային պրոցեսները 

տեղի են ունենում այնպիսի ուժգնությամբ, որ առաջացող լիցքերը 

կախված չեն առաջնային իոնացումից: Լարումների այդ 

տեղամասը կոչվում է Գեյգեր-Մյուլլերի տիրույթ, որի դեպքում 

տեղի է ունենում լիցկակիր մասնիկնեի` էլեկտրոնների և դրական 

իոնների թվի հեղեղային աճ, անգամ գլանաձև կաթոդի ներսում 

առաջացած ֆոտոնները նրա պատերից պոկում են նոր 

էլեկտրոններ և այլն: 

․Գեյգեր-Մյուլլերի տիրույթում տեղի ունեցած պրոցեսների 

արդյունքում գազային պարպումը լարումների հետագա աճի 6-

տեղամասում դառնում է ինքնուրույն, որում լարման մեծացմանը 

զուգընթաց աճում է շղթայով անցնող հոսանքի ուժը:  

Գեյգեր-Մյուլլերի հաշվիչի համար կաթոդ-անոդ լարման 

աշխատանքային տիրույթ է լարման 2-տեղամասը, և տարրական 
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մասնիկները գրանցելու համար, կախված հաշվիչի տեսակից, 

հաշվիչին տրվում է 600÷ 1000Վ լարում:  

  4. Վիլսոնի խցիկ և պղպջակային խցիկ.  

Վիլսոնի խցիկում (նկ. 10) օգտաործվում է գերհագեցած 

գոլորշիներով կաթիլի առաջացման երևույթը, երբ այդ միջավայրը  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հատում է տարրական մասնիկը և իոնացնում է մոլեկուլները: 

Վերջիններս դառնում են կաթիլի ստեղծման կենտրոններ, և կաթիլ 

է առաջանում միջավայրի ակնթարթային նոսրացման (սառեցման) 

միջոցով, որը իրագործվում է մխոցը կտրուկ շարժման մեջ դնելով 

դեպի ցած՝ ընդարձակելով գազը: Դա տեղի է ունենում, երբ 

ղեկավարող հաշվիչից (տարրական մասնիկը միաժամանակ 

հատում է նաև ղեկավարող հաշվիչը, որտեղ առաջանում է 

ազդանշանը) տրվում է ազդանշան մխոցի շարժիչին: Նմանատիպ 

ազդանշան է տրվում նաև լուսանկարչական ապարատին, որն էլ 

նկարահանում է միջավայրում մասնիկի առաջացրած կաթիլները, 

որոնց դասավորությունը համընկնում է տարրական մասնիկի 

հետագծի հետ:  

Նկ. 10. Վիլսոնի խցիկի աշխատանքը: 

ղեկավարող 
հաշվիչ 

ազդանշան  

լուսանկարչական 
ապարատ 

տարրական 
մասնիկ մխոց 
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Եթե դիտարկվող միջավայրում ստեղծվի համասեռ 

մագնիսական դաշտ, ապա մասնիկի ուղղագիծ հետագիծը 

կվերածվի կորագիծ շարժման հետագծի: Չափելով հետագծի 

կորության շառավիղը և իմանալով մագնիսական դաշտի 

ինդուկցիայի վեկտորի մեծությունը՝ կորոշվի տարրական մասնիկի 

տեսակարար լիցքի մեծությոնը, որով էլ  կորոշվի մասնիկի 

տեսակը:  

5. Պղպջակային խցիկ. Վիլսոնի խցիկի սկզբունքով է գործում 

նաև պղպջակային խցիկը, սակայն ի տարբերություն Վիլսոնի 

խցիկի, որտեղ տարրական մասնիկը անցնում էր մխոցի վերևում 

գտնվող գերհագեցած գոլորշիներով գազի միջով և առաջանում էին 

հեղուկի կաթիլներ, ապա այս դեպքում մխոցի վերևում գտնվում է 

հեղուկ, որի միջով մասնիկը անցնելով իոնացնում է հեղուկի 

մոլեկուլները, որոնք դառնում են հեղուկի եռման կենտրոններ, եթե 

հեղուկի ջերմաստիճանը բարձր է եռման ջերմաստիճանից, որը 

հնարավոր է, եթե հեղուկը գտնվում է ճնշման տակ: Այդպիսի 

հեղուկ կարող է լինել օրինակ հեղուկ գազը՝ պրոպանը, որը 

գտնվում է ճնշման տակ և նրա եռման ջերմաստիճանը ցածր է 

սենյակային ջերմաստիճանից: Ինչպես Վիլսոնի խցիկում, այստեղ 

նույնպես գլանի պատերը թափանցիկ են մասնիկի համար: 

Մասնիկը միաժամանակ հատում է նաև ղեկավարող հաշվիչը: 

Ղեկավարող հաշվիչից եկած ազդանշանը աշխատեցնում է մխոցի 

շարժիչը: Մխոցը շարժվում է ներքև, ճնշումը հեղուկում 

փոքրանում է և փոքրագույն եռման կենտրոնները, որոնք 

դասավորված են տարրական մասնիկի հետագծի երկյանքով, 

լցվում են հեղուկի գոլորշիներով: Առաջանում են պղպջակներ, 

որոնք դառնում են նկատելի, ինչն էլ անմիջապես նկարահանվում է 

լուսանկարչական ապարատով:  
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Եթե փորձարարական սարքին համատեղ օգտագործվի 

մագնիսական դաշտ, ապա այստեղ նույնպես հնարավոր կլինի 

որոշել տարրական մասնիկին բնութագրող ֆիզիկական 

մեծությունները (զանգվածի, լիցքի մեծությունները և այլն):  

6. Քիմիական մեթոդներ.  Ճառագայթաակտիվ միջուկների 

ճառագայթումների գրանցման եղանակ է նաև քիմիական մեթոդը, 

որը հիմնված է այն բանի վրա, որ նրանք հանդիսանում են որոշ 

քիմիական ռեակցիաների կատալիզատորներ, որոնց շնորհիվ 

տեղի են ունենում քիմիական ռեակցիաները, կամ եթե այն 

ընթանում է, ապա ճառագայթաակտիվ  ճառագայթումների 

ազդեցության շնորհիվ ռեակցիայի ընթացքը արագանում է:  

7. Կալորիմետրական մեթոդ. կալորիմետրական մեթոդնեով 

գրանցվում և չափվում է ջերմության այն քանակությունները, 

որոնք կլանվում են ճառագայթաակտիվ նյութի կաղմից: Օրինակ` 

ռադիումի մեկ գրամը ժամում անջատում է մոտավորապես 585 Ջ  

ջերմային էներգիա:  

 

§10 ՄԻՋՈւԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ        

α-ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ: ՆԵՅՏՐՈՆԻ 

ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈւՄԸ:   

Բնական ճառագայթաակտիվ միջուկների ճառագայթումները 

մեծ նշանակություն ունեցան ատոմների միջուկների կառուցվածքն 

ու հատկությունները ուսումնասիրելու գործում: Օրինակ` 

ճառագայթաակտիվ միջուկից առաքված α-մասնիկները, օժտված 

լինելով մեծ էներգիայով, կարող են հաղթահարել ատոմի միջուկի 

պոտենցիալային արգելքը, թափանցել միջուկի մեջ և առաջացնել 
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նոր տեսակի միջուկ: Այսինքն՝ α-մասնիկի օգնությամբ հնարավոր 

է իրականացնել միջուկային փոխարկման ռեակցիաներ:  

Միջուկային փոխարկման ռեակցիաներն առաջին անգամ 

ուսումնասիրել է Ռեզերֆորդը դեռևս 1919թ՝ պոլոնիումի միջուկի 

տրոհումից առաջացած α-մասնիկներով ռմբակոծելով ազոտի N14

7
-

միջուկը: Պոլոնիումի միջուկից նետված α-մասնիկի էներգիան 

հասնում է 7,5ՄէՎ-ի, որը բավական է միջուկի պոտենցիալային 

արգելքը հաղթահարելու, միջուկի ներսը թափանցելու և նոր 

միջուկ առաջացնելու համար:  

Ռեզերֆորդի էքսպերիմենտի սխեման բերված է նկ. 9-ում: 

Մանրադիտակով դիտվում է առկայծումները առկայծող էկրանի 

վրա, որոնք առաջանում են վակուումում գտնվող Po214

84
-միջուկի  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

տրոհումից առաջացած α-մասնիկների ազդեցության տակ: 

Առկայծող էկրանի դիմաց նրբաթիթեղ տեղավորելուց հետո 

առկայծումները դադարում են: Սակայն երբ անոթը լցվում է ազոտ 

գազով՝ առկայծումները նորից ի հայտ են գալիս: 

Նկ. 11. Ռեզերֆորդի էքսպերիմենտը: 

առկայծող 
էկրան 

մանրադիտակ  

պոլոնիում 

գազի ներթող և 
արտաթող 
փականներ 

նրբաթիթեղ 
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Չնայած նրբաթիթեղի և ազոտ գազի առկայությանը, 

ճառագայթումները, (մասնիկները), որոնք նոր են առաջացել 

գազում, կարողանում են հասնել առկայծող էկրանին և առաջացնել 

առկայծումներ: Դա նշանակում է, որ α-մասնիկների 

ազդեցությունը ազոտի միջուկների վրա առաջացնում է նոր 

մասնիկներ, որոնք օժտված են մեծ թափանցողությամբ և 

կարողանում են հասնել առկայծող էկրանին: Ուսումնասիրելով 

այդ մասնիկների շեղումը մագնիսական դաշտում պարզվեց, որ 

դրանք պրոտոններ են:  

Փորձի ընթացքը և արդյունքները հնարավոր է բացատրել 

հետևյալ կերպ` երբ անոթը լցվում է ազոտ գազով, α-մասնիկները 

թափանցելով ազոտի միջուկի ներսը ձևավորվում է ֆտորի 

իզոտոպի միջուկ, որը լինելով անկայուն՝ ճառագայթաակտիվ, 

ակնթարթորեն տրոհվում է պրոտոնի և թթվածնի կայուն իզոտոպի, 

այսինքն՝ վերջնականում ազոտի ատոմները վերածվում են 

թթվածնի ատոմների: Այդ փոխարկման ռեակցիայում առաջացած 

պրոտոններն են, որ կարողանում են անցնել նրբաթիթեղի միջով, 

հասնել առկայծող էկրանին և նորից առաջացնել առկայծումներ, 

իսկ այդ ռեակցիան կներկայացվի հետևյալ տեսքով` 

   pOFHeN 1

1

17

8

18

9

4

2

14

7  

                                                    
  (1)  

Այս ռեակցիայում էներգիայով օժտված α-մասնիկը մտնելով 

միջուկ, միջուկային ուժերի ազդեցության տակ ձեռք է բերում 

լրացուցիչ էներգիայի որոշ քանակություն, որի մի մասը 

փոխանցվում է նուկլոններին: Դրա շնորհիվ մեծանում է 

նուկլոնների միջին էներգիան միջուկում: Այդ էներգիան 

կփոքրանա, եթե միջուկից որևե մասնիկ կամ ֆոտոն (γ-քվանտ) 

հեռացվի միջուկից (արհեստական ճառագայթաակտիվություն) իր 

հետ տանելով այդ էներգիան:  



56 

 

(1)-ռեակցիայում α-մասնիկի կինետիկ էներգիան ռեակցիայից 

ստացված արդյունքների կինետիկ էներգիային գերազանցում է 

1,16ՄէՎ-ով: Իրոք՝ α-մասնիկի և ազոտի միջուկի զանգվածների 

գումարը հավասար է 01135,180 M զ.ա.մ., իսկ թթվածնի միջուկի և 

պրոտոնի զանգվածների գումարը հավասար է 01263,18M  զ.ա.մ. 

և դրանց տարբերությունը բացասական է` 

00124,0M զ.ա.մ., հետևաբար ստացվում է` 

1,931 MW ՄէՎ 16,1  ՄէՎ,  

Այսինքն՝ (1)-ռեակցիան, որը փոխարկման ռեակցիա է, ուղեկցվում 

է էներգիայի կլանումով՝ այսինքն էնդոթերմ ռեակցիա է:  

Այդ առաջին միջուկային (1)-ռեակցիայից հետո ձեռնարկվեցին 

բորի, ալյումինի, ֆտորի, կալիումի և այլ ատոմների միջուկների 

հետ α-մասնիկների փոխազդեցության ժամանակ առաջացած նոր 

միջուկային ռեակցիաներ, որոնք ընդհանուր տեսքով կարելի է 

գրել`  

                           WpYHeX A

Z

A

Z  



1

1

3

1

4

2 , 

որտեղ` W -ն կարող է լինել բացասական` էնդոթերմ, և 

դրական` էկզոթերմ ռեակցիաների դեպքում:  

Եթե էկզոթերմ ռեակցիաները չունեն էներգիական շեմ և 

կարող են տեղի ունենալ թռչող մասնիկի էներգիայի տարբեր 

արժեքների դեպքում, սակայն մասնիկի շատ փոքր էներգիայի 

դեպքում ռեակցիայի տեղի ունենալը դառնում է քիչ հավանական, 

ապա էնդոթերմ ռեակցիաների տեղի ունենալու համար մասնիկը 

պետք է ունենա էներգիայի էներգիական շեմային արժեքից ոչ 

պակաս արժեք:  

α-մասնիկների ազդեցության տակ էկզոթերմ ռեակցիայի 

օրինակներ կարող են լինել` 
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. երբ ալիումինի միջուկը փոխարկվում է սիլիցիումի միջուկի`

WpSiHeAl  1

1

30

14

4

2

27

18 ,     

     որտեղ անջատված էներգիան հավասար է`  26,2W

ՄէՎ:  

. երբ ֆտորի միջուկը փոխարկվում է նեոնի միջուկի`  

WpNeHeF  1

1

22

10

4

2

19

9  

     որտեղ անջատված էներգիան հավասար է` 58,1W

ՄէՎ:  

α-մասնիկների ազդեցության տակ միջուկային ռեակցիաների 

հետազոտությունները բերեցին նեյտրոնի հայտնագործմանը: 

1930թ-ին բերիլիումից  պատրաստված թիթեղը
  

α-մասնիկներով (

Be9

4 -ի միջուկները) ռմբակոծելու ժամանակ նկատվեց, որ 

առաջանում են մասնիկներ, որոնք օժտված են մեծ 

թափանցողությամբ: Այդ մասնիկները չէին կարող լինել α-

մասնիկները, քանի որ նրանց ազատ վազքի երկարությունը ավելի 

փոքր է, քան թե բերիլիումի թիթեղի հաստությունը: Քանի որ այդ 

ճառագայթումը շատ թույլ էր կլանվում կապարում, ենթադրեցին, 

որ ռմբակոծումից առաջանում է գրգռված վիճակում գտնվող 

ածխածնի C13

6  
իզոտոպը, որի միջուկը առաքում է կոշտ γ-քվանտ և 

անցնում է դադարի վիճակ: Կլանման ճանապարհով այդ 

<<բերիլիումային>> ճառագայթման էնեգիան չափելով ստացան 

7ՄէՎ: Ճառագայթումը բաց թողնելով ջրածնային միացությունների 

(որոնք հարուստ են պրոտոններով), օրինակ` պարաֆինի  միջով  

նկատվեց, որ ճառագայթումը ուժգնորեն այնտեղից պոկում է 

պրոտոններ, որոնց ազատ վազքի երկարությունը կազմում է 26սմ: 

Այդպիսի վազքի երկարությամբ պրոտոններ տանալու համար 
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պետք էր, որ γ-քվանտները ունենային ոչ թե 7 ՄէՎ, այլ 55ՄէՎ 

էներգիա, այսինքն դրանք γ-քվանտները չէին կարող լինել:  

Հետագա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ այդ 

<<բերիլիումային>> ճառագայթումից գազային միջավայրերի 

ատոմները կրում են ետհարված, ինչպիսիք են ազոտը, արգոնը և էլ 

ավելի ծանր միջուկ, ինչպիսին է կրիպտոնը: 1932թ-ին Չեդվիկը 

չափելով գազի ատոմների ետհարվածի մեծությունները եկավ այն 

եզրակացության, որ <<բերիլիումային>> ճառագայթումը ոչ թե 

էլեկտրամագնիսական է, այլ մասնիկային, մասնիկներ որոնք 

չունեն լիցք և զանգվածով մոտ են պրոտոնի զանգվածին: Այդ 

մասնիկները կոչվեցին նեյտրոն n1

0  (անգլերեն  neutral-չեզոք 

բառից):  

Վերոհիշյալ ռեակցիայի ընթացքն է`   

             nCHeBe 1

0

12

6

4

2

9

4 
                                                            

(2)  

Ժամանակակից փորձարարական ֆիզիկայում նեյտրոնները 

մեծ դեր խաղացին, նրանց միջոցով հաջողվեց ճեղքել ատոմի 

միջուկը և ազատել այնտեղ թաքնված էներգիան, ստանալով 

էներգիայի անսպառ աղբյուր և այն ծառայեցնել մարդկությանը:  

 

 

§11 ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎՈւԹՅՈւՆ: 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱՎՈւՄ, ( e ԳՐԱՎՈւՄ):  

1934 թ Իրեն և Ժոլիո Կյուրիները նկատեցին, որ որոշ 

քիմիական տարրերի միջուկներ α-մասնիկներով ռմբակոծելիս 

ձեռք են բերում ճառագայթաակտիվության հատկություն, որը 

շարունակվում է նաև α-մասնիկներով ազդեցությունը 

դադարեցնելուց հետո: Դա նշանակում է, որ α-մասնիկներով 

փոխազդելիս առաջացած նոր միջուկները ճառագայթաակտիվ են: 

Հետագայում պարզվեց, որ միջուկները դառնում են 
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ճառագայթաակտիվ ոչ միայն α-մասնիկներով ազդելով, այլ նաև 

նեյտրոններով, պրոտոններով և այլ մասնիկներով, այսինքն ոչ 

ճառագայթաակտիվ միջուկը արհեստականորեն ձեռք է բերում 

ճառագայթաակտիվ տրոհման հատկություն, որի տրոհումը 

նույնպես տեղի է ունենում բնական տրոհման օրենքով (§6, (4)):  

Ստացվեցին որոշակի արդյունքներ. ըտս որոնց՝ օրինակ` 

պարզվեց, որ բորի, ալյումինի, մանգանի միջուկներից ստացված 

նոր միջուկների ձեռք բերած ճառագայթաակտիվության տրոհման 

կիսապարբերությունները համապատասխանաբար հավասար 

են`14 րոպե, 3,2 րոպե  և  2,5 րոպե:  

Թեթև միջուկները նեյտրոններով ճառագայթահարելով 

առաջանում է նեյտրոնների գերակշռություն պրոտոնների 

նկատմամբ, որի պատճառով խախտվում է միջուկի 

կայունությունը: Միջուկը նեյտրոնների ավելցուկից կարող է 

ազատվել β-տրոհումով, այսինքն ձեռք է բերում β-

ճառագայթաակտիվություն:  

Իզոտոպները որոնք ճառագայթահարման միջոցով դառնում են 

ճառագայթաակտիվ կոչվում են արհեստական 

ճառագայթաակտիվ:  

Դիտարկենք արհեստական ճառագայթաակտիվության 

ռեակցիաներ: 

. Նատրիումի Na23

11 -իզոտոպը նեյտրոնների ազդեցության տակ 

փոխարկվում է Na24

11 -իզոտոպի: Վերջինս լինելով β-

ճառագայթաակտիվ, վերածվում է մանգանի կայուն իզոտոպի` 

                                                      

  eMgNanNa 0

1

24

12

24

11

1

0

23

11 :
                                       

(1)  
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Այս ռեակցիայում միջուկի նեյտրոնը վերածվում է պրոտոնի և 

էլեկտրոնի, և արդյունքում էներգիա է առաջանում, որը միջուկին 

բերում է գրգռված վիճակի: Միջուկը այդ էներգիան ճառագայթում 

է  -քվանտ ճառագայթելով և անցնում է դադարի վիճակ, իսկ 

առաջացած պրոտոնը, մնալով միջուկում, նատրիումի միջուկը 

վերածվում է մանգանի կայուն միջուկի:  

. Ազոտի միջուկները նեյտրոններով ռմբակոծելիս առաջանում 

է ածխածնի ճառագայթաակտիվ միջուկ, որն էլ իր հերթին 

փոխարկվում է ազոտի կայուն միջուկի, էլեկտրոնի և 

էլեկտրոնային նեյտրինոյի`                   
   

 

pCnN 1

1

14

6

1

0

14

7  , որտեղից՝  eveNC 0

0

0

1

14

7

14

6   ,
                       

(2)  

որտեղ ev0

0 -ն լիցքազուրկ է, չունի դադարի զանգված և կոչվում է 

էլեկտրոնային նեյտրինո: 

Ճառագայթաակտիվ տրոհման (2)-ռեակցիայի վրա կանգ կառնենք 

ավելի ուշ:  

. Միջուկների կայունությունը կարող է խախտվել նաև երբ 

միջուկները հարստացվեն պրոտոններով: Պրոտոնների թվի աճը 

բերում է միջուկի էներգիայի մեծացմանը, որն էլ միջուկին տալիս է 

ճառագայթաակտիվ հատկություն: Այդպիսի հավելյալ էներգիայով 

միջուկի ճառագայթաակտիվ տրոհումը համապատասխանում է 

միջուկի ավելորդ պրոտոնի փոխարկմանը նեյտրոնի՝ հետևյալ 

սխեմայով` 

                          evenp 0

0

0

1

1

0

1

0                                                    
(3) 

(3)-ում e0

1 -ն 2/ սպինով, դրական լիցքով (բացարձակ 

արժեքով էլեկտրոնի լիցքին հավասար), և էլեկտրոնի զանգվածին 

հավասար զանգվածով մասնիկ է, որը կոչվում է պոզիտրոն, և 
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էլեկտրոնի հակամասնիկն է:  

(3)-ռեակցիան չի կարող տեղի ունենալ ազատ պրոտոնի 

համար, քանի որ նրա դադարի զանգվածը ավելի փոքր է նեյտրոնի 

դադարի զանգվածից, սակայն այդ ռեակցիան տեղի է ունենում 

միջուկում կապված պրոտոնի հետ, եթե միջուկում կա էներգիայի 

համապատասխան ավելցուկ տվյալ պրոտոնի առաջացման 

համար:  

. Դիտարկենք բոր, ալյումին, մանգան քիմիական տարրերի 

միջուկները α-մասնիկներով ռմբակոծելու փոխարկման 

ռեակցիաները: Ռմբակոծման արդյունքում դրանցից առաջացած 

նոր միջուկները լինում են ճառագայթաակտիվ: Ավելի մանրանասն 

ուսումնասիրությունները  

ցույց տվեցին, որ այդ ռեակցիաները ընթանում են հետևյալ 

սխեմաներով`  

 ա) nNNHeB 1

0

13

7

14

7

4

2

14

5  , eeCN 00
0

1

13

6

13

7    

 բ) nPPHeAl 1

0

30

15

31

15

4

2

27

13  ,  eeSiP 00
0

1

30

14

30

15               (4)                                         

 
գ) nSiSiHeMg 1

0

27

14

28

14

4

2

24

12  ,
  eeAlSi 00

0

1

27

13

27

14  
    

Արդյունքում (4)-ռեակցիաների ձախ մասում բորի, ալյումինի, 

մանգանի միջուկները α-մասնիկներով ռմբակոծելով առաջացան 

արհեստական ճառագայթաակտիվ N13

7
, P31

15
, և Si27

14  

իզոտոպները, որոնք պարբերական աղյուսակում բորի, ալյումինի 

և մանգանի համեմատ գտնվում են երկու սյունակով դեպի աջ: 

N13

7
, P31

15
, և Si27

14  
իզոտոպները լինելով  ճառագայթաակտիվ, 

նույնպես ենթարկվում են տրոհման (տրոհման ռեակցան բերված է 

(4)-ի աջ կողմում): Ի տարբերություն սովորական էլեկտրոնային 

բետա տրոհման, այստեղ առաջանում են էլեկտրոնի 


 

 (4) 
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հակամասնիկ՝ պոզիտրոններ, տրոհման այդ տեսակը կոչվում է 

դրական բետա տրոհում (
 ): Ինչպես երևում է (4)-ում բերված 

ճառագայթաակտիվ N13

7 , P31

15 , և Si27

14  
իզոտոպները ունեն 

մեկական ավելորդ պրոտոն, ինչով էլ բացատրվում է նրանց 

դրական պոզիտրոնային ճառագայթաակտիվությունը: Տրոհման 

արդյունքում նրանցից առաջացած նոր միջուկների զանգվածի 

թվերը չեն փոխվում՝ մնում են անփոփոխ:  

Միջուկում պրոտոնը կարող է փոխարկվել նեյտրոնի և 

զանգվածի թիվը չփոփոխվի ոչ միայն էլեկտրոնային և դրական 

պոզիտրոնային ճառագայթաակտիվության ժամանակ, այլև 

էլեկտրոնային գրավումով: Այդ երևույթում միջուկի պրոտոններից 

մեկը փոխարկվում է նեյտրոնի` np 1

0

1

1  , քանի որ միջուկը իրեն 

մոտ գտնվող K -էլեկտրոնային թաղանթից <<խլում>> է էլեկտրոն և 

դրա արդյունքում K  էլեկտրոնային թաղանթում առաջանում է 

էլեկտրոնի թափուր տեղ: Այդ երևույթը կոչվում է էլեկտրոնային 

գրավում կամ e -գրավում: Հաճախ e -գրավումը անվանում են նաև 

բետա (  ) տրոհման երրորդ տեսակ: Այս դեպքում պահպանման 

օրենքներից բխում է, որ պետք է առաջանա նաև էլեկտրոնային 

նեյտրինո`  

                  enep 00
1

0

0

1

1

1  :
                                             

(5)  

(5)-ը կոչվում է նաև e -գրավման ռեակցիա, որի ժամանակ 

փորձնականորեն նկատվում է ռենտգենյան ճառագայթում, որը 

համապատասխանում է տվյալ միջուկի քիմիական տարրի K -

սերիային: Արդյունքում՝ K -թաղանթում երկու էլեկտրոնի 

փոխարեն մնում է միայն մեկ էլեկտրոն, և այդ թափուր տեղը 

զբաղեցվում են L , M , N , O -թաղանթների էլեկտրոններով, 
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որնց անցումները ուղեկցվում են K -սերիայի բնութագրական 

ռենտգենյան ճառագայթումով: Հայտնի են 200 իզոտոպներ, որոնք 

տրոհվում են e -գրավման ճանապարհով: Օրինակ Be7

4
-ը 

վերածվում է Li7

3 -ի կայուն իզոտոպի: Ինչպես երևում է, e -

գրավման ժամանակ առաջացած նոր քիմիական տարրը նախորդի 

նկատմամբ քիմիական պարբերական աղյուսակում պետք է մեկ 

սյունակով տեղափոխվի դեպի ձախ:  

Այսպիսով՝ փորձնականորեն e -գրավման արդյունք է 

բնութագրական ռենտգենյան ճառագայթումը, և դրան ավելանում է 

նաև  -ճառագայթումը, քանի որ էլեկտրոնային գրավման 

ժամանակ նկատվում է միջուկի գրգռված վիճակ, որի հետևանքով 

միջուկը անցնում է դադարի վիճակի՝   -քվանտ ճառագայթելով:  

 

 

§12 ՄԻՋՈւԿԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ 

ՊՐՈՏՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆԵՅՏՐՈՆՆԵԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ: 

Ինչպես նշվեց նախորդ թեմայում միջուկների կայունությունը 

կարող է խախտվել նաև, երբ միջուկները հարստացվեն 

պրոտոններով, այսինքն` ռմբակոծվեն պրոտոններով, որի 

արդյունքում նույպես տեղի են ունենում միջուկների փոխարկման 

ռեակցիաներ: Միջուկների փոխարկման, ինչպես նաև մթնոլորտի 

ատոմների միջուկների քանդման ռեակցիաներ կարող են տեղի 

ունենալ նաև տիեզերքից եկող ճառագայթների ազդեցության տակ, 

որոնց բաղադրության մեջ գերակշռում են պրոտոնները, և այդ 

ռեակցիաները տեղի են ունենում մթնոլորտի վերին շերտերում: 

Միջուկների փոխարկման ռեակցիաներ կարող են տեղի ունենալ 
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նաև  -ճառագայթների ազդեցության տակ, որոնք նունպես կան 

տիեզերական ճառագայթումներում: 

Լաբորատոր պայմաններում միջուկների փոխարկման 

ռեակցիաները իրականացվում են արագացուցիչներում ստացված 

արագ պրոտոններով:  

Մինչև պրոտոնների ազդեցության տակ միջուկային 

փոխարկման ռեակցիաների դիտարկումը, նախապես մտցնենք 

ռեակցիան բնութագրող (ab) սիմվոլներ, որտեղ a-ն միջուկային 

ռեակցիա առաջացնող մասնիկն է, իսկ b-ն ռեակցիայից հետո 

առաջացածը: Օրինակ ( p ) և ( n ) ռեակցիաների ժամանակ 

-մասնիկների ազդեցության տակ առաջանում են մի դեպքում 

պրոտոններ ( p ) մյուսում նեյտրոններ ( n ):  

 Պրոտոնները իտարբերություն  -մասնիկների օժտված են 

ավելի փոքր զանգվածով և լիցքով, ու ավելի հեշտությամբ կարող 

են թափանցել միջուկների մեջ և առաջացնել փոխարկման 

ռեակցիաներ: Օրինակ՝ արագացուցիչում արագացված 

պրոտոնների ազդեցությամբ առաջանում են  -մասնիկներ, 

այսինքն՝ տեղի է ունենում ( p ) տեսակի ռեակցիա:  

                HeHeBepLi 3

2

4

2

7

4

1

1

6

3 )(  
:                              (1) 

Ինչպես երևում է, բացի  -մասնիկից առաջանում է նաև 

հելիումի թեթև He3

2 -իզոտոպը:  

( p ) տեսակի է նաև հետևյալ ռեակցիան`  

                                      HeMgpAl 4

2

24

12

1

1

27

13  :                                   (2)  

Որոշ ( p ) տեսակի ռեակցիաներում առաջանում են մի քանի 

 -մասնիկներ, ինչպես նաև մեծ էներգիայով  -քվանտներ: 

Օրինակ`  
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      HeBeBepLi 4

2

8

4

8

4

1

1

7

3 2)( ,                   (3) 

 (3)–ռեակցիայի ժամանակ բերիլիումի 
)( 7

4Be -գրգռված միջուկը 

առաքելով մեծ էներգիայով   -քվանտներ անցնում է դադարի 

վիճակ և հանդիսանալով անկայուն միջուկ տրոհվում է երկու  -

մասնիկների:  

 ( pn ) տեսակի ռեակցիա է թթվածնի O18

8  իզոտոպը 

պրոտոններով ռմբակոծելով, և միջուկից անջատվում է նեյտրոն`  

                                    
nFpO 1

0

18

9

1

1

16

8 
                                      

(4)  

 Միջուկային փոխարկման ռեակցիաներ տեղի են ունենում 

նաև նեյտրոնների ազդեցության տակ, որոնք ի տարբերություն 

պրոտոնների և ալֆա մասնիկների՝ լիցքազուրկ են և չեն 

փոխազդում ատոմների և մոլեկուլների էլեկտրոնային 

թաղանթների հետ և լինելով միջուկաակտիվ մասնիկ փոխազդում 

են միայն միջուկների հետ: Չունենալով լիցք նեյտրոնները օժտված 

են մեծ թափանցողությամբ: Նեյտրոնները միջուկների հետ 

փոխազդեցության երևույթում դրսևորում են միջուկների հետ 

փոխազդեցության երկու դեպքեր` փոխազդեցություն արագ և 

դանդաղ նեյտրոններով:  

 Միջուկային ֆիզիկայում նեյտրոնները՝ ըստ էներգիական 

սպեկտրի դասակարգելու համար, պայմանականորեն ընդունված 

է նեյտրոնները անվանել արագ, եթե նրանց արագությունը այնքան 

մեծ է, որ նրանց համապատասխանող դե-Բրոյլի ալիքի 

երկարությունը շատ փոքր է միջուկի շառավղից: Այդ նեյտրոնների 

էներգիան կազմում է 0,1÷1,0 ՄէՎ (
vm

h

n

 << R ): Իսկ եթե R , 
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կամ 
Rm

h
v

n

 , ապա այդպիսի նեյտրոնների էներգիան 100 ԿէՎ-ից 

փոքր է ստացվում, և կոչվում են դանդաղ նեյտրոններ: Կան նաև 

ավելի դանդաղ` ջերմային նեյտրոններ, որոնց սենյակային 

ջերմաստիճանին համապատասխանող էներգիան 0,04 էՎ կարգի 

մեծություն է, և դրանց էներգիայի վերին սահմանը որոշվում է 

էներգիայի այն արժեքով, որը բավարար է 
 

U235

92 -ի միջուկը 

տրոհելու համար: 

Արագ նեյտրոնների միջուկների հետ փոխազդեցության 

կտրվածքը (բախման հավանականությունը) կարելի է ընդունել 

նրանց երկրաչափական լայնական կտրվածքին հավասար, իսկ 

ջերմային նեյտրոնների համար, որոնց էներգիան կազմում է 0,04 

էՎ և մի փոքր բարձր. այն (փոխազդման հավանականությունը) 

32 1010  անգամ ավելի մեծ է:  

Նեյտրոնները նյութական միջավայրով անցնելիս տեղի է 

ունենում ոչ միայն նեյտրոնների ցրում, այլ նաև գրավում 

միջավայրի ատոմների միջուկների կողմից: Էնեգիայի որոշակի 

արժեքների դեպքում դանդաղ նեյտրոնների գրավումը միջուկների 

կողմից տեղի է ունենում ավելի ուժգնորեն: Այդ երևույթը կոչվում է 

նեյտրոնների ռեզոնանսային գրավում, որը տեղի է ունենում այն 

դեպքերում երբ նեյտրոնի էներգիան համընկնում է միջուկի 

էներգիայի հետ: Միջուկների կողմից դանդաղ նեյտրոնների 

գրավման երևույթը արձանագրվում է միջուկի տրոհումով. 

հիմնական միջուկը դառնում է արհեստական ճառագայթաակտիվ, 

միջուկից առաքվում է
 
 -քվանտ կամ որևե լիցքակիր մասնիկ: 

Տրոհումը ուղեկցվում է նաև միջուկի  երկու մասերի բաժանումով, 

երբ այն ճեղքվում է երկու գրեթե իրար հավասար մասերի՝ 
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բեկորների:   

Այսպիսով՝ նեյտրոնների համար կուլոնյան արգելքի 

բացակայության պատճառով անգամ  փոքր էներգիայով 

նեյտրոնները կարող են թափանցել միջուկների մեջ, ինչպես նաև՝ 

ծանր միջուկների, օրինակ ուրանի, որի արդյունքում առաջացած և 

գրգռված նոր միջուկի հետ տեղի են ունենում տարբեր միջուկային 

փոխարկումներ, ինչպիսիք են ( pn, )-, ( n )-տեսակի 

ռեակցիաները   

                               pCnN 1

1

14

6

1

0

14

7  ,                                           (5)  

կամ`              pSnCl 1

1

35

16

1

0

35

17  :                                          (6)  

Այս ռեակցիաներում առաջացան մեկական պրոտոններ և 

ածխածնի C14

6  ու ծծումբի S35

16 -իզոտոպները: (5)-ռեակցիան մեզ 

ծանոթ է <<Արհեստական ճառագայթաակտիվություն>> թեմայից, 

ինչի վրա կանդրադառնանք հաջորդ թեմայում (§13):  

( n )-տեսակի ռեակցիա է`  

                      HeBNnN 4

2

11

5

15

7

1

0

14

7   :                             (7)  

Դիտարկենք նեյտրոններով միջուկները ռմբակոծելու ևս երկու 

միջուկային փոխարկման ռեակցիաներ:  

1) սովորական ջրածնից առաջանում է դեյտրոն, և 

յուրաքանչյուր միջուկին բաժին է ընկնում անջատված  2,18 ՄէՎ 

էներգիա:  

                             
 HnH 2

1

1

0

1

1                                               
(8) 

Այս ռեակցիայի տեղի ունենալու հավանականությունը շատ 

փոքր է, քանի որ պրոտոնների և նեյտրոնների միջև տեղի ունեցող 

բազմաթիվ բախումներից շատ քիչ թվով բախումներն են բերում 
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դեյտրոնի առաջացմանը: 

2) Դանդաղ նեյտրոնների դեպքում (0,025 էՎ կարգի 

էներգիայով) մեծ հավանականությամբ տեղի է ունենում նեյտրոնի 

կլանում կադմիումի  միջուկի կողմից.  

                        CdnCd 114

48

1

0

113

48                                       
(9)  

(8) և (9) ռեակցիաները կոչվում են գրավման ճառագայթային, 

քանի որ միջուկում նոր մասնիկի տեղադրումը ուղեկցվում է  -

քվանտի ճառագայթումով: (9)-ռեակցիան կարևոր է միջուկային 

ռեակտորի աշխատանքը ղեկավարելու համար: Դրան 

կանդրադարնանք ավելի ուշ՝ <<Միջուկային ռեակտոր>> թեմայում:  

 

 

§13  ՏՐԱՆՍՈՒՐԱՆԱՅԻՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐ: 

ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԻՐԵՐԻ ՏԱՐԻՔԻ ՈՐՈՇՈւՄԸ: 

Միջուկների հետ նեյտրոնների փոխազդեցությունը բերեց 

նրան, որ հնարավոր եղավ ստանալ քիմիական տարրեր, որոնց 

միջուկի լիցքը գերազանցում էր ուրանի՝ 92 կարգաթիվը: Այդպիսի 

քիմիական տարրերը կոչվեցին տրանսուրանային (այսինքն՝ 

ուրանից այն կողմ):  

 Նեյտրոնների ռեզոնանսային գրավման հատկությամբ առավել 

օժտված է ուրանի U238

92 -իզոտոպը, որը բերում է ուրանի 

ճառագայթաակտիվ U239

92 -իզոտոպի առաջացմանը, որը լինելով β-

ճառագայթաակտիվ՝ 23 րոպ կիսատրոհման պարբերությամբ, 

ենթարկվում է β-տրոհման և փոխարկվում է տրանսուրանային 

քիմիական տարրի` նեպտունի Np239

93 : Այդ փոխարկման 
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ռեակցիան է`  

                                        NpUnU 239

93

239

92

1

0

238

92  :
                                                  

  

Իր հերթին Np239

93 -ի միջուկը β-ճառագայթաակտիվ է 2,3 օր 

կիսատրոհման պարբերությամբ, վերածվում է պլուտոնիումի`

Pu239

94 ,     ePuNp 0

1

239

94

239

93  :  

Այսպիսով ստացվեց ուրանի 92 կարգաթիվից մեծ՝ 94 

կարգաթվով Pu239

94 -քիմիական տարրը, որը արագ նեյտրոնների 

ազդեցության տակ էֆեկտիվորեն բաժանվում է մեծ էներգիաներով 

օժտված երկու բեկորների: Pu239

94 -ը կարևոր դեր է խաղում 

միջուկային էներգիա ստանալու գործում և օգտագործվում է նաև 

ատոմային ռումբում՝ որպես պայթուցիկ նյութի բաղադրիչներից 

մեկը:  

Pu239

94 -ը նույնպես ճառագայթաակտիվ է` α-

ճառագայթաակտիվ և կիսատրոհման մեծ պարբերությամբ 

(24000տարի), որի հետևանքով այն վերածվում է ուրանի U235

92 -

կայուն իզոտոպի` UPu 235

92

239

94  : Այս ճանապարհով է, որ 

ուրանի հանքանյութում U238

92 -ի հետ կա նաև U235

92 -իզոտոպը և 

կազմում է նրա քանակության ընդամենը 0,7%-ը: U235

92 -իզոտոպն է, 

որը օգտագործվում է ատոմային էլեկտրակայաններում որպես 

միջուկային վառելիք: 

Բոլոր օրգանական ծագում ունեցող բուսական և կենդանական 

էակներում ածխածին քիմիական տարրը նրանց բաղադրության 

հիմնական տարրերից մեկն է: Օրինակ՝ մարդկային օրգանիզմում 
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ածխածինը ջրածնից և թվածնից հետո իր քանակությամբ երրորդ 

բաղադրիչն է (10,7%): Միլիոնավոր տարիների ընթացքում 

ածխածնի C14

6
-իզոտոպը

 
C14

6
-ի հետ միասին Երկրի վրա 

մասնակցում է բույսերի և կենդանական աշխարհի նյութափոխա-

նակության բնական շրջապտույտում: Այդ տարիների ընթացքում 

նրա խտությւնը երկրի վրա եղել՝ և մնում է հաստատուն: C14

6 -

իզոտոպը ճառագայթաակտիվ է և ունի 5730 տարի կիսատրոհման 

պարբերություն. այն սովորական C12

6 -ածխածնի նման թթվածնի 

հետ առաջացնում է ածխաթթու գազ, որը բույսերը վերցնելով 

մթնոլորտից ֆոտոսինթեզի շնորհիվ արտադրում են 

ածխաջրածնային միացություններ, որոնք էլ որպես սնունդ 

օգտագործում են մարդիկ և կենդանիները: Երբ կենդանի 

օրգանիզմը կամ բույսը դադարում է գործելուց և նրա մոտ 

դադարում է նյութափոխանակությունը, աստիճանաբար C14

6 -

իզոտոպի քնակությունը նրանում նվազում է: Ածխաջրածնաճառա-

գայթային եղանակով հնարավոր է որոշել C14

6 -իզոտոպի 

տոկոսային հարաբերական քանակությունը հնագիտական 

պեղումների ժամանակ հայտնաբերված առարկայի 

բաղադրությունում և պարզել այն եղելությունների 

(նյութափոխանակության) ժամանակաշրջանը որին մասնակցել է 

տվյալ կենդանին կամ բույսը կենդանության օրոք և որին 

պատկանում է այդ առարկան: Որքան քիչ է C14

6 -ի տոկոսային 

քանակությունը, այնքան մեծ է առարկայի տարիքը:   
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§14 ՄԻՋՈւԿԻ ՏՐՈՀՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ: ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ 

ԵՎ ՈւՇԱՑՈՂ ՆԵՅՏՐՈՆԵՐ: ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ: U235

92 -Ի 

ՄԻՋՈւԿԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՐԵՎՈւՅԹԸ: 

Բացի միջուկային փոխարկման ռեակցիաներից տեղի են 

ունենում նաև միջուկների բաժանման ռեակցիաներ: Ինչպես 

նշեցինք նախորդ թեմայում արագ նեյտրոնների ազդեցության տակ 

պլուտոնիումի միջուկը էֆեկտիվորեն բաժանվում է բեկորների 

գրեթե իրար հավասար զանգվածներով: Նույնը տեղի է ունենում 

նաև ուրանի միջուկների հետ: Իրոք՝ ուրանի միջուկները 

նեյտրոններով ռմբակոծելիս, մի շարք ճառագայթաակտիվ 

փոխարկումներից հետո նրանից ստացված արդյունքի քիմիական 

հատկությունները ուսումնասիրելուց պարզվեց, որ դրանք իրենց 

քիմիական հատկություններով շատ նման են պարբերական 

աղյուսակի միջին մասում գտնվող քիմիական տարրերի 

հատկություններին:  

Դիտարկենք այդ երևույթը հանգամանորեն: Ծանր միջուկի 

տրոհումից առաջացած բեկորները պարունակում են ավելի մեծ 

թվով նեյտրոններ, քան թույլատրելի է (պարբերական աղյուսակի 

միջնամասում գտնվող տարրերի համար 1


Z

ZA , իսկ վերջում 

գտնվող  տարրերի միջուկների դեպքում` 5.1


Z

ZA ), այսինքն` 

մեծանում է նեյտրոնների հարաբերական թիվը պրոտոնների 

նկատմամբ:), հետևաբար  առաջացած բեկորները պարունակելով 

ավելի մեծ թվով նեյտրոններ քան պետք է ունենան, և լինելով 

անկայուն, ավելցուկ նեյտրոններից ազատվելու համար պետք է 

լինեն β-ճառագայթաակտիվ:  
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Ծանր միջուկի տրոհումից առաջացած նեյտրոնները 

բաժանվում են երկու խմբի` ակնթարթային և ուշացող: 

Ակնթարթային նեյտրոնները առաքվում են անմիջապես միջուկի 

բաժանման ժամանակ՝ 
1410

վարկյանում: Ուշացող նեյտրոնները 

առաքվում են միջուկի բաժանումից առաջացած բեկորներից որոշ 

ժամանակ հետո 
210 վ ընթացքում և դրանց թիվը չի գերազանցում 

ակնթարթային նեյտրոնների ընդհանուր թվի 1%-ը: Բեկոր-

ատոմների միջուկները լինելով β-ճառագայթաակտիվ, 

ենթարկվելով տրոհման, առաջացնում են ճառագայթաակտիվ 

տրոհման շարքեր:  

Ուրանի միջուկի բաժանման ժամանակ պետք է անջատվի 

էներգիա, այսինքն՝ ռեակցիան էկզոթերմ է: Իրոք` մեկ նուկլոնին 

բաժին ընկնող կապի տեսակարար էներգիայի գրաֆիկից (§2) 

երևում է, որ ուրանի մեկ նուկլոնին բաժին ընկնող կապի 

տեսակարար էներգիան հավասար է 7,6 ՄէՎ, իսկ պարբերական 

աղյուսակի միջին մասում գտնվող տարրերի համար այն ունի 8,5 

ՄէՎ արժեք: Տարբերությունը կազմում է 0,9 ՄէՎ: Ուրանը ունի 235 

հատ նուկլոն, ուրեմն ուրանի միջուկի տրոհումից պետք է 

անջատվի՝ (8,5-7,6) ՄէՎ • 235≈200 ՄէՎ էներգիա, որը տրոհվող 

միջուկից հեռանում է առաջացած երկու բեկորների ձեռք բերած 

կինետիկ էներգիաներով, ինչպես նաև հետագայում բեկորների 

ճառագայթաակտիվ տրոհումների ժամանակ անջատվող  -

քվանտների էներգիաների ու մասնիկների կինետիկ էներգիաների 

գումարով: Սակայն վերջինների էներգիան շատ ավելի փոքր է քան 

բեկորների կինետիկ էներգիան: Եթե ունենք 1գ U235

92
, ապա բոլոր 

միջուկների տրոհումից առաջացած լրիվ էներգիան կազմում է 

10108  Ջ, կամ 22000 Կվտ-ժամ, որը համարժեք է 3000 Կգ ածուխի 
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այրումից առաջացած ջերմության քանակությանը:  Բացի U235

92 -

միջուկից (որը բաժանվում ջերմային նեյտրոններով որոնց 

էներգիան, ինպես ասվել է, հավասար է 1 էՎ-ի տասնորդական 

մասի) ուրանի այլ՝ U238

92
-իզոտոպի միջուկները բաժանելու համար 

անհրաժեշտ է, որ նեյտրոնը ունենա 1 ՄէՎ-ից ավելի մեծ շեմային 

էներգիա՝ որպեսզի միջուկի կայունությունը խախտվի և այն 

տրոհվի:  

Միջուկի կաթիլային ձևի դեպքում նրա լրիվ պոտենցիալ 

էներգիան ունի փոքրագույն արժեք, որը միջուկի կայունության 

պայմանն է, և միջուկի կաթիլային կառուցվածքի դեպքում այն 

բաղկացած է մակերևույթային լարման և էլեկտրաստատիկ 

էներգիաներից, որոնք համապատասխանաբար հավասար են`  

           
2

1 4 RW  :
                                                                      

(1)                                                   

           
R

eZ
W

0

22

2
45

3


 ,

                                                                   
(2)  

որտեղ  -ն մակերևույթային լարումն է, և ունի Ն/մ 

չափայնություն, R -ը միջուկի շառավիղն է, Ze -ն միջուկի լիցքը, 

0 -ն էլեկտրական հաստատունը:  

(1)- և (2)-բանաձևերով որոշվող էներգիաները միջուկի 

կայունության համար պետք է ունենան իրենց փոքրագույն 

արժեքները, հետևաբար փոքրագույն կլինի նաև միջուկի 

պոտենցիալ էներգիան` 21 WWW  : Միջուկ ներթափանցած 

նեյտրոնը իր հետ բերում է էներգիայի որոշ քանակություն, որի 

պատճառով խախտվում է միջուկի
 
կայունությունը, և նրա սֆերիկ-

կաթիլ ձևը ձեռք է բերում ձգված-կաթիլի տեսք՝ ենթարկվում է 

դեֆորմացիայի: Եթե դեֆորմացիայի չափը փոքր է, ապա միջուկը 
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կարող է վերադառնալ իր նախկին սֆերիկ ձևին, իսկ եթե 

դեֆորմացիան մեծ է, ապա ձգված-կաթիլը ավելի ձգվելով, 

մեծանում է նրա մակերեսը, և համապատասխանաբար մեծանում 

է մակերևույթային էներգիան (
 1W ), ու նվազում է 

էլեկտրաստատիկ էներգիան (
2W ) (նկ.12), և քանի որ խախտվում է 

նուկլոնների խիտ դասավորությունը, մեծանում է 

հեռավորությունը ձգված մասերի միջև: Արդյունքում մեծ 

դեֆորմացիայի դեպքում երևույթը շարունակվում է, և միջուկը 

բաժանվում է երկու մասի:                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Ինչպես երևում է նկ.12-ից,
 

դեֆորմացիայի մեծացմամբ՝ 1-3 

տիրույթում, 
2W -էլեկտրաստատիկ էներգիան ավելի դանդաղ է 

նվազում, իսկ 
1W -մակերևույթային էներգիան արագ աճում է, որի 

արդյունքում աճում է
 W

-գումարային պոտենցիալ էներգիան՝ ձեռք 

բերելով ակտիվացման 
pW -շեմային էներգիայի արժեքը (նկ.12 3-4 

 

Նկ. 12  Միջուկի տրոհման սխեմա: Պոտենցիալ էներգիայի 

կախման գրաֆիկը դեֆորմացիայի ( ) չափից, 

այնուհետև բեկորների միջև եղած հեռավորությունից: 
 

 

1W  

2W  

21 WWW   W
 


 

Q
 

pW  
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տիրույթ), որը հավասար է պոտենցիալ էներգիայի առավելագույն և 

սկզբնական՝ ավելի փոքր, էներգիաների տարբերությանը՝ 
pW , որը 

կոչվում է ակտիվացման շեմային էներգիա: Այդ էներգիան է, որ 

թույլ չի տալիս միջուկի ինքնաբերաբար բաժանմանը: Այդ 

վիճակին համապատասխանում է միջուկի ձգված գանտելի ձևը 

(նկ. 13):                                                                                       

                  

Նկ. 13  Միջուկի ձևի փոփոխությունը տրոհման ընթացքում: 

Ակտիվացման շեմային էներգիան տարբեր միջուկների համար 

տարբեր է, և ունի ՄէՎ կարգի արժեք: Երևույթը կարող է 

ընդհատվել, ետ դառնալ և կամ՝ շարունակվել: 

Շարունակվելու դեպքում այն հանգեցնում է միջուկի երկու 

մասերի բաժանվելուն`4-5 տիրույթ, որտեղ պոտենցիալ էներգիան 

ձեռք է բերում փոքրագույն արժեք: Պոտենցիալ էներգիայի 

սկզբնական և փոքրագույն արժեքների տարբերությոնը հավասար 

է բաժանման ռեակցիայի էներգիային՝ Q , որը պոտենցիալ 

էներգիայից փոխարկվում է բեկորների կինետիկ էներգիայի:   

Ուրանի բնական հանքանյութում հանդիպում են ուրանի երկու 

իզոտոպներ` U235

92
 և U238

92
, որտեղ U235

92 -ը կազմում է հանքանյութի 

0,714%-ը: Ինչպես նշվել է՝ U235

92 -ի միջուկն է, որ կարող է կլանել 

ջերմային նեյտրոն և փոխարկվել ուրանի U236

92 -անկայուն միջուկի`

UnU 236

92

1

0

235

92  : Վերջինիս տրոհումը ընթանում է երկու 

ճանապարհով` 
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1.   nZrTeU 1

0

97

40

137

42

236

92 2 :             

Ուրանի
 

U236

92 -անկայուն իզոտոպի տրոհումից անջատվում են 

երկու նեյտրոն, թելուրի 137 և ցիրկոնիումի 97 իզոտոպները: 

Վերջիններս լինելով ճառագայթաակտիվ՝ մի շարք                          

 -ճառագայթաակտիվ փոխարկումներից հետո վերածվում են 

կայուն միջուկ իզոտոպների` բարիումի Ba137

56  և մոլիբդենի Mo97

42 : 

                                  2.   nBaKrUnU 1

0

142

56

91

36

236

92

1

0

235

92 3 :
 

Այս դեպքում անջատված նեյտրոնները երեքն են:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

 

 

1 և 2 դեպքերում տրոհումը տևում է 1410
 վ: 1410

 վ: 1410  վ է 

Նկ. 14  Միջուկի տրոհման սխեմա: 

Kr91

36
  

Ba142

56
  

n1

0
  

   

   

   
   

n1

0
  

n1

0
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տևում նաև բեկորներից նեյտրոնների դուրս թռչելու ժամանա-

կահատվածը: Մոտավորապես նույնքան էլ տևում է  -քվանտների 

ճառագայթման ժամանակահատվածը:  

Տրոհման 2- ճանապարհը պատկերված է նկ. 14-ում:  

Այսպիսով` քանի որ U235

92
-ի միջուկի մեջ թափանցած 

նեյտրոնը տատանման մեջ է դնում միջուկի նուկլոններին, 

միջուկը դեֆորմանում է` ձգվում կամ սեղմվում, որն էլ բերում է 

միջուկի երկու բեկորների բաժանմանը, որոնք թռչում են 

հակադիր ուղղություններով հսկայական` 166 ՄէՎ գումարային 

կինետիկ էներգիայով: Ինչպես նշվել է, U235

92 -ի միջուկի 

տրոհումից անջատվում է  200 ՄէՎ էներգիա: Եթե այդ 

էներգիայից 166 ՄէՎ-էներգիան բաժին է ընկնում բեկորներին, 

ապա մնացած 34 ՄէՎ էներգիան էլ բաժին է ընկնում տրոհումից  

առաջացած ակնթարթային ու ուշացող նեյտրոններին,  - և  -

ճառագայթումներին, էլեկտրոնային հականեյտրինոյին: 

 

 

§15  ՄԻՋՈւԿԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՇՂԹԱՅԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ: 

ԿՐԻՏԱԿԱԿԱՆ ԶԱՆԳՎԱԾ: ՆԵՅՏՐՈՆՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾԱԿԻՑ: 

Նախորդ թեմայում դիտարկված միջուկների տրոհման 

ռեակցիաներում, ինչպես տեսանք մեկ դեպքում առաջանում էր 2 

հատ մյուսում՝ 3 հատ նեյտրոններ, որոնք կարող են մասնակցել 

միջուկային ռեակցիաներին և նոր միջուկներ բաժանել: 

Արդյունքում տեղի է ունենում միջուկների բաժանման 

հեղեղանման երևույթներ, որոնք կոչվում են շղթայական:  
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Շղթայական կոչվում է նրա համար, որ ռեակցիայի ժամանակ 

առաջացած տարրերը նորից մտնում են ռեակցիայի մեջ:  

Առաջացած նեյտրոնների որոշ մասը, առանց հանդիպելու 

տրոհվող նյութի միջուկներին, կարող են դուրս գալ այդ ծավալից 

առանց միջուկ տրոհելու, իսկ որոշներն էլ նյութի ծավալում 

կմասնակցեն միջուկների բաժանման ռեակցիաներին:  

Ենթադրենք՝ առաջացած նեյտրոններից ռեակցիայի մեջ են 

մտնում միջին հաշվով երկու նեյտրոն: Այդ դեպքում մեկ նեյտրոնից 

առաջացած m -րդ սերնդի նեյտրոնների թիվը կլինի   
m2 հատ: 

Մեկ սերնդի նեյտրոնների կյանքի տևողությունը նյութի 

ակտիվացված ծավալում կազմում է 87 1010    վ, Այնպես, որ 80-րդ 

սերնդի առաջացաման (ընդունենք 10080  ) համար կպահանջվի  

65 1010    վ ժամանակ: Այդ ընթացքում կառաջնան 
2480 102 

 
հատ 

նեյտրոններ, որոնք կտրոհեն 2410  հատ միջուկներ (այդքան 

միջուկներ կան մոտովորապես 380 գ ուրանում), և կառաջանա 

13103   Ջ էներգիա, որը համարժեք է հազարավոր տոննա 

ածխաջրածնային վառելիքի այրման ժամանակ անջատված 

էներգիային: Նշենք, որ ուրանի տրոհման 1 Կվտ հզորություն 

զարգացնելու համար անհրաժեշտ է 13103   տրոհ/վ:  

Շղթայական ռեակցիայի հարատևման համար ակնհայտ է, որ 

անհրաժեշտ է տեղի ունենա նեյտրոնների թվի բազմացում: 

Նեյտրոնների թվի բազմացման գործակից ընդունենք k -ն, որը 

շղթայական ռեակցիայի տվյալ օղակում առաջացած նեյտրոնների 

թվի հարաբերությունն է նախորդ օղակի նեյտրոնների թվին: Եթե 

առաջին սերնդի նեյտրոնների թիվն N  է, ապա n -րդ սերնդի 

նեյտրոնների թիվը կլինի`
nNk : Եթե նեյտրոնների թվի 

բազմացման գործակիցը հավասար լինի 1 ( 1k ), ապա 
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նեյտրոնների թվի փոփոխություն տեղի չի ունենա և շղթայական 

ռեակցիան կընթանա հաստատունորեն և ռեակցիայի ընթացքը 

կկոչվի կրիտիկական: Եթե անգամ 001,1k , ապա շղթայական 

ռեակցիայում նեյտրոնների թիվը այնքան արագ է աճում, որ այն 

ընթանում է պայթունի ձևով այնպես, որ ղեկավարվող շղթայական 

ռեակցիաներում k -ն ճշգրիտ պետք է պահել հավասար 1-ի` 1k :  

Բացի k -ից, շղթայական ռեակցիայի բնութագրման համար 

կարևոր պարամետր է նաև տվյալ սերնդի նեյտրոնների կյանքի 

միջին տևողություն՝   մեծությունը: Եթե n -ը տվյալ սերնդի 

նեյտրոնների թիվն է, ապա հաջորդ սերնդի նեյտրոնների թիվը 

կլինի` kn  : Մեկ սերնդափոխության ժամանակ նեյտրոնների 

թվի աճը կլինի`  

                                    1 knnkndn  

Աճի արագությունը կլինի` 

                                    


)1( 


kn

dt

dn
v ,   

 որը ինտեգրելով կունենանք`     

                                                         
t

k

enn 

1

0



 ,  

որտեղ 0n -ն նեյտրոնների սկզբնական թիվն է 0t  պահին:  

Ինչպես երևում է՝ n -ի արժեքը նկատելիորեն կախված է            

( 1k )-ի նշանից:  

Դիտրկենք հետևյալ դեպքերը` 

1. Երբ  1k > 0 , կամ k > 1 , ապա n -ը ժամանակի 

ընթացքում աճում է, և շղթայական ռեակցիան կոչվում է 

արագացող կամ զարգացող և ընթանում է պայթունի ձևով:  

2. Երբ 01k , կամ 1k , ապա նեյտրոնների թիվը 
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ժամանակի ընթացքում չի փոխվում, մնում է հաստատուն՝ 

այդպիսի ռեակցիան կոչվում է ինքնահարատևող: 

Այդպիսին է միջուկային ռեակտորի աշխատանքի ռեժիմը:  

3. Երբ  1k < 0 , կամ k < 1 , ապա նեյտրոնների թիվը 

ժամանակի ընթացքում նվազում է, նվազում է նաև 

միջուկների բաժանման ակտերի թիվը և ռեակցիան 

կոչվում է մարող:   

Տրոհվող նյութի ծավալից նեյտրոնների դուրս գալու 

պատճառով կարևոր են դառնում նյութի ակտիվ կրիտիկական 

ծավալ, կրիտիկական զանգված և կրիտիկական չափեր 

հասկացությունները:  

Ակտիվ գոտու կրիտիկական ծավալ կոչվում է այն մասը, որի 

համար 1k : Իսկ ակտիվ գոտու կրիտիկական ծավալում 

պարունակվող նյութի քանակությունը կոչվում է կրիտիկական 

զանգված:  

Օրինակ` U235

92 -ի կրիտիկական զանգվածը 47 Կգ է: Իսկ եթե 

այդ ուրանը տեղավորենք նեյտրոնները ետ անդրադարձնող 

թաղանթ-պատյանի մեջ, ապա նրա կրիտիկական զանգվածը 

փոքրանալով կդառնա ըդամենը 242 գ, որը համարվում է U235

92 -ի 

հնարավոր փոքրագույն կրիտիկական զանգվածի արժեքը: 

Անդրադարձիչը դեպի ակտիվ գոտի է վերադարձնում այնտեղից 

դուրս եկած նեյտրոնների մեծ մասին: Նեյտրոնները 

դանդաղեցնելու համար, և որպես անդրադարձիչներ 

օգտագործվում են գրաֆիտը, ծանր ջուրը  ( OD2 ), բերիլիումը և այլն:  
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§16 ՄԻՋՈւԿԱՅԻՆ ՌԵԱԿՏՈՐ, ՂԵԿԱՎԱՐՎՈՂ ՇՂԹԱՅԱԿԱՆ 

ՌԵԱԿՑԻԱ: ՄԻՋՈւԿԱՅԻՆ <<ՎԱՌԵԼԻՔԻ>> 

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ:  

Ղեկավարվող միջուկային շղթայական ռեակցիաները 

իրականացվում են միջուկային ռեակտորներում, որտեղ 

օգտգործվող միջուկային վառելիքը նման չէ մարդկությանը 

հայտնի սովորական վառելիքի տեսակներից և ոչ մեկին: 

Միջուկային վառելիքը այն նյութերն են, որոնց մոտ տեղի են 

ունենում միջուկների բաժանման ռեակցիաները: Միջուկային 

վառելիքից օգտվելը շատ ավելի բարդ է, քան թե ցանկացած 

օրգանական վառելիքից օգտվելը: Միջուկային վառելիքը լինելով 

շատ էներգատու, միաժամանակ օգտագործման համար 

վտանգավոր ճառագայթաակտիվ է: Անվտանգության ապահովման 

կանոներից ելնելով նրա օգտագործման վրա դրվում են մի շարք 

տեխնիկական ու կազմակերպչական սահմանափակումներ, և 

ռեակտորի աշխատանքը սպասարկող անձնակազմը պետք է 

ունենա բարձր մասնագիտական հմտություններ:  

 Ռեակտորի դերն այն է, որ հնարավորություն է տալիս 

ղեկավարել միջուկային շղթայական ռեակցիաները, և ստացված 

ջերմային էներգիան դուրս բերել ռեակտորիից ու այն վերածել 

էլեկտրական կամ ջերմային էներգիայի և այն օգտագործել:  

Ռեակտորում միջուկային վառելքը գտնվում է մետաղական 

գլան-ձողերի մեջ որոնք ռեակտորի մեջ տեղադրվում են նրա 

վերևից, իսկ  ներքևի կողմից այն հերմետիկ փակ է: Ձող-

գլաններում առաջացած ջերմային էներգիան գլանների պատերից 

հաղորդվում է ձողերի պատերը թրջող և ռեակտոր-

ջերմափոխանակիչ միջակայքում շրջանառություն կատարող 
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հեղուկին կամ գազին:  

Այսինքն՝ ռեակտորում առաջացած ջերմային էներգիան 

հեռացվում է ջրի, գազի կամ որևե հալված մետաղի, օրինակ՝ 

նատրիումի կամ սնդիկի շրջանառության միջոցով: Օգտգործվող 

հեղուկը կամ գազը շրջանառվում է փակ համակարգով` 

ռեակտորից դեպի ջերմափոխանակիչ և հակառակը: Եթե 

օգտգործվում է ջուր, ապա այն դառնում է ճառագայթաակտիվ 

ձողերի պատերի հետ շփվելու պատճառով: Շրջանառող ջուրը 

գտնվելով բարձր Ճնշման տակ (250 մթն), տաքանում է մինչև 500

600 Co : Այդպիսի բարձր ջերմաստիճանային ջուրը ռեակտորից 

անցնելով ջերմափոխանակիչ, իր ջերմային էներգիան հաղորդում 

է ջերմափոխանակիչի պատերը շրջապատող և մեկ այլ 

համակարգում, շրջանառություն կատարող այլ ջրային զանգվածի, 

որը տաքանում է մինչև եռման և ավելի բարձր ջերմաստիճան և 

արդյունքում ստեղծվում է բարձր ճնշման (12,5 մթն. և 260 Co ) 

գոլորշի, որն էլ ուղղվում է դեպի տուրբինի թիակները և 

պտտեցնում տուրբինը: Տուրբինի պտտման առանցքին միացած է 

նաև էլետրական հոսանք արտադրող գեներատորի ռոտորը: 

Գոլորշին իր էներգիայի հաշվին կատարում է աշխատանք 

պտտեցնում է գեներատորի ռոտորը: Արդյունքում արտադրվում է 

էլեկտրական հոսանք, իսկ աշխատած գոլորշին վերածվելով ջրի՝ 

նորից վերադառնում է ջերմափոխանակիչ: Կատարելով փակ 

շրջանառություն այն զերծ է մնում ռեակտոր-ջերմափոխանակիչ 

համակարգում շրջանառություն կատարող ճառագայթաակտիվ 

ջրի հետ խառնվելուց:  

Ռեակտորի աշխատանքը կարգավորվում է ջերմային 

նեյտրոնների լավ կլանիչներ բորի կարբիդի կամ կադիումի 

ձողերով: Միջուկային շղթայական ռեակցիան սկսվելուց 
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անմիջապես հետո, որպեսզի այն գնալով չուժեղանա, ձողերը 

իջեցվում են ռեակտորի մեջ, և ռեակցիան դանդաղում է և այն 

կարող է անգամ ընդհատվել: Հատուկ տվիչների օգնությամբ 

հետևելով շղթայական ռեակցիայի ընթացքին՝ ընտրվում է ձողերի 

այնպիսի դիրք, որ նեյտրոնների թվի բազմացման գործակիցը 

ճշգրիտ հավասար լինի 1-ի` 1k : Ռեակտորի աշխատանքի 

ժամանակ էներգիայի անջատումը ուղեկցվում է մեծ թվով 

ճառագայթաակտիվության առաջացումով, որը ռեակտորում 1110  

անգամ գերազանցում է սանիտարական թույլատրելի նորմերը, 

որից պաշտպանվելու համար օգտագործվում են մեծ կարգաթվով 

տարրերից՝ կապարից պատրաստված պատնեշներ: 

Ճառագայթահարումից պաշտպանվելու հարմար, լավ և էժան նյութ 

է հանդիսանում նաև ցեմենտ-բետոնը, որը լայնորեն 

օգտագործվում է այդ նպատակով, ինչպես նաև ամուր պատնեշներ 

ստեղծելու նպատակով:  

                                            

                                          

  

 

 

Միջուկային ռեակտորները երկու տիպի են` ջերմային 

      
0.3 
                   
                  
0.2 
                   
                    
0.1 

Նկ. 15 U235

92
- և  U238

92
-միջուկների տրոհման 

հավանականությունների կախումը նեյտրոնի էներգիայից 

Նեյտրոնների էներգիան (ՄէՎ): 

Տ
ր

ո
հ

մ
ա

ն
 կ

տ
ր

վ
ա

ծք
ը

: 

U235

92

U238

92
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(դանդաղ) նեյտրոններով և արագ նեյտրոններով աշխատող 

ռեակտորներ:  

Ջերմային նեյտրոններով աշխատող ռեակտորներում 

նեյտրոնների էներգիան 1ԷՎ-ից փոքր է, և որպես տրոհվող 

միջուկներ օգտագործվում են կենտ թվով նեյտրոններ
 

պարունակող U233

92 -, U235

92 -, (նկ. 15) և Pu239

94
-միջուկները, որոնք 

չունեն ակտիվացման 
pW -շեմային էներգիա (§14), և կոչվում են 

տրոհվող: Նրանց բնորոշ է ցանկացած փոքր էներգիայով 

նեյտրոնների ազդեցության տակ տրոհվելը:  

 Արագ նեյտրոններով աշխատող ռեակտորներում որպես 

տրոհվող միջուկային նյութ օգտագործվում են զույգ թվով 

նեյտրոններ պարունակող և ակտիվացման շեմային էներգիա 

ունեցող միջուկներ, ինչպիսիք են` Th232

90
-միջուկը որի ակտիվացման 

շեմային էներգիան է`1,2ՄէՎ, U238

92
-միջուկը՝ 1ՄէՎ (նկ. 15) շեմային 

էներգիայով: Այդ միջուկները կոչվում են շեմային և այդպիսի 

միջուկները տրոհվում են 1ՄէՎ-ից մեծ էներգիայով օժտված 

նեյտրոններով, ընդ որում՝ տրոհման կտրվածքը 

(հավանականությունը) ավել փոքր է, քան U235

92 -ի տրոհման 

կտրվածքը, որը չունի տրոհման շեմային էներգիա (նկ. 15):   

Պարբերական աղյուսակի այլ տարրերի միջուկների համար 

նույնպես գործում է նեյտրոնների կենտ կամ զույգ թվով լինելու 

վերը նշված տրոհման օրինաչափությունը:  

Ինչպես ասվեց §13-ում, U235

92 -միջուկի տրոհումից առաջանում 

են 2 կամ 3 հատ նեյտրոններ, որոնք օժտված են մի քանի ՄէՎ 

էներգիայով: Ընդունենք, որ միջինը առաջանում են 2,5 հատ 

նեյտրոններ և որպեսզի ռեակցիան չընդհատվի այդ 2,5 հատ 



85 

 

նեյտրոններից շղթայական ռեակցիային հարկավոր է 1 հատ, իսկ 

մնացած 1,5 հատը կարող են մասնակցել ռեակտորում U235

92
-ի հետ 

գտնվող U238

92
-ի միջուկից (որի քանակությունը բնական 

հանքանյութում շատ ավելի է՝ 99,3%, քան U235

92
-ի քանակությունը՝ 

0,7%) ստանալ կենտ թվով նեյտրոններ պարունակող, առանց 

ակտիվացման շեմային էներգիայի նոր միջուկներ՝ միջուկային 

վառելիք ստանալու նպատակով: Այն, որ U235

92
–ը լավ է տրոհվում, 

սակայն նրա քանակությունները քիչ են, իսկ U238

92 -ի 

քանակությունները շատ, բայց վատ է տրոհվում, ուստի 

միջուկային էներգետիկան երկար տարիներ միջուկային 

վառելիքով ապահովելու համար, անհրաժեշտ է բնական 

հանքերում մեծ քանակությամբ առկա U238

92 - և Th232

90 –միջուկներից 

ստանալ հեշտ տրոհվող Np239

93
, կամ

 
Pu239

94
 և

 
U233

92  կայուն 

միջուկներ: Միջուկային փոխարկման այդ ռեակցիաները կոչվում 

են միջուկային վառելիքի վերարտադրության ռեակցիաներ, դրանք 

են՝     

 

(1)- ռեակցիայում U238

92
-միջուկը կլանելով նեյտրոն վերածվում է 

U239

92 -միջուկի, որը լինելով β-ճառագայթաակտիվ 23 րոպ. 

կիսատրոհման պարբերությամբ, փոխարկվում է Np239

93
-միջուկի, 
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որը նույնպես  β-ճառագայթաակտիվ է 2,3 օր կիսատրոհման 

պարբերությամբ և β-տրոհումից հետո վերածվում է
 

Pu239

94  
կայուն 

միջուկի ( 4102   տարի կիսատրոհման պարբերությամբ): Գրեթե 

նույն ճանապարհով է տեղի ունենում նաև Th232

90
–ի փոխարկումը 

U233

92 -միջուկի ( 5106,1  տարի կիսատրոհման պարբերությամբ):
 

Pu239

94
- և U233

92
-քիմիական տարրերը գրեթե բացակայում են 

բնական պայմաններում և հայտնաբերվել են փոխարկման (1) և (2) 

ռեակցիաներով 1941 թ:  

U233

92 -,
 

U235

92 - և
 

Pu239

94 -միջուկները պարունակում են կենտ 

թվով նեյտրոններ և ատոմային ռումբի լիցքավորման հիմնական 

բաղադրիչներն են:  

      Միջուկային էներգետիկան ջերմային նեյտրոններով 

աշխատող ռեակտորներից տեղափոխելով արագ նեյտրոններով 

աշխատող ռեակտորների, որոնք ավելի անվտանգ են, հնարավոր է 

դառնում ոչ միայն ստանալ էներգիա, այլ նաև լրացուցիչ ստանալ 

միջուկային վառելիքի զգալի մեծ քանակություններ: Օրինակ` 

ռեակտորում 100 հատ տրոհվող միջուկներից առաջանում է 

մոտավորապես 120-140 հատ նոր միջուկներ որոնք ենթակա են 

տրոհման արագ նեյտրոններով: Բացի այդ հնարավոր է նաև 

ամբողջությամբ <<վառել>> ճառագայթաակտիվ նուկլիդները, 

որոնք որպես մնացորդներ առաջանում են միջուկների տրոհման 

ռեակցիաներից, և որոնց հետ առնչվելը լրացուցիչ խնդիրներ է 

առաջացնում:  
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§17 ԹԵԹԵՎ ՄԻՋՈւԿՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԻ ՋԵՐՄԱՄԻՋՈւԿԱՅԻՆ 

ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ, ՆՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ:  

  Ինչպես տեսանք, էներգիա անջատվում էր ծանր միջուկների 

բաժանման այն ռեակցիաների ժամանակ, որտեղ առաջացած 

բեկոր-տարրերի միջուկներում մեկ նուկլոնին բաժին ընկնող կապի 

տեսակարար էներգիան ավելի մեծ էր, քան թե մայր միջուկի կապի 

էներգիան, և այդ էներգիաների տարբերությունը հիմնականում 

անցնում է բեկոր-տարրերին:  

Էնեգիա կարելի է ստանալ նաև, եթե թեթև միջուկներից 

սինթեզվի ավելի ծանր միջուկներ:  

Նկ 16-ում բերված է փոքր զանգվածի թվով քիմիական 

տարրերի թեթև միջուկների՝ մեկ նուկլոնին բաժին ընկնող կապի 

էներգիայի՝ զանգվածի թվից կախման գրաֆիկի սկզբնամասի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 մանրակրկիտ տեսքը: Գրաֆիկից երևում է, որ ամենափոքր կապի 

Նկ.16. միջուկի կապի տեսակարար էներգիայի կախման գրաֆիկը 
 

 

վ 

ածի թվից: 
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էներգիա ունի ջրածնի H2

1  իզոտոպը՝ դեյտերիումը (1,1 ՄէՎ): 

Այնուհետև՝ 2,6 ՄէՎ էներգիա ունի հելիումի He3

2 -իզոտոպը, և 2,8 

ՄէՎ էներգիա ունի ջրածնի  տրիտիում  H3

1
-իզոտոպը: Իսկ 

հելիումի միջուկում, որտեղ կա չորս նուկլոն ( He4

2
), մեկ նուկլոնին 

բաժին ընկնող կապի էներգիան 7,1ՄէՎ է, ուստի անջատված լրիվ 

էներգիան կլինի` 7,1ՄէՎ 4=28,4 ՄէՎ:  

Վերը նշվածից և նկ. 16-ից հետևում է, որ թեթև միջուկներ են 

ջրածնի դեյտերիում և տրիտիում իզոտոպները, հելիումի He3

2 -

իզոտոպը: Ուստի կարելի է ջրածնի դեյտերիում՝ H2

1  և տրիտիում 

H3

1
-իզոտոպներից սինթեզել ավելի ծանր միջուկներ և ստանալ 

էներգիա: Այդ ռեակցիաները կոչվում են սինթեզի կամ 

ջերմամիջուկային ռեակցիաներ, որոնց արդյունքում անջատվում 

են համապատասխան էներգիաներ: Դիտարկենք այդ 

ռեակցիաները`  

        1.   03,41

1

3

1

2

1

2

1  pHHH ՄէՎ, 

        2.   27,31

0

3

2

2

1

2

1  nHeHH ՄէՎ, 

        3.   6,171

0

4

2

3

1

2

1  nHeHH ՄէՎ:  

Նշված ռեակցիաներում էներգատվության տեսակետից 

ամենամեծ արժեքն ունի 3.-ռեակցիան, որտեղ դեյտերիում և 

տրիտիում միջուկներից սինթեզվում է հելիումի միջուկ և նեյտրոն 

ու անջատվում է 17,6 ՄէՎ էներգիա: Այսինքն 3.-ռեակցիան 1. և 2. –

ռեակցիաների համմատ ավելի էֆեկտիվ է: Հարկ է նշել, որ 1., 2. և 

3.-ռեակցիաներում էներգիայի որոշ քանակություն բաժին է 

ընկնում նաև այդ ռեակցիաներում առաջացած մասնիկներին՝ 

պրոտոններին և նեյտրոններին:  
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3.-ռեակցիայում մասնակցում են 5-նուկլոններ, ուստի մեկ 

նուկլոնին բաժին ընկնող էներգիայի քանակությոնը կլինի` 17,6 

ՄէՎ/5=3,5 ՄէՎ: Իսկ ուրանի U238

92
-միջուկի տրոհումից մեկ 

նուկլոնին բաժին ընկնող էներգիայի քանակությունը կազմում 

էր`200 ՄէՎ/238=0,85 ՄէՎ: Ուստի 3.-ռեակցիան ավելի էֆեկտիվ է, 

քան ուրանի միջուկի տրոհման ռեակցիան: Էլ ավելի էֆեկտիվ 

ռեակցիա է չորս պրոտոններից հելիումի He4

2
-միջուկի սինթեզի 

ռեակցիան, որի ժամանակ անջատվում է 26,8ՄէՎ էներգիա, որտեղ 

մեկ նուկլոնին բաժին ընկնող էներգիան կազմում է 6,7 ՄէՎ:  

Երկու՝ e դրական լիցքով դեյտերիումի միջուկներ իրար 

միանալու համար անհրաժեշտ է, որ նրանցից յուրաքանչյուրն 

ունենա 0,35 ՄէՎ էներգիա, որպեսզի կարողանան հաղթահարել 

նրանց միջև գործող կուլոնյան վանողական ուժերով գործող 

պոտենցիալը:  

Իրոք՝ երկու պրոտոններ կամ երկու դեյտերիումի միջուկներ 

մոտենալով իրար որպեսզի կազմեն միջուկ, անհրաժեշտ է, որ 

միմյանց մոտենան մինչև 
1510r  մ հեռավորություն, ինչի համար 

պետք է հաղթահարեն կուլոնյան վանողական ուժերով 

պայմանավորված պոտենցիալ էներգիան, որը հավասար է՝ 

                             7,0
4 0

2


r

e
W


 ՄէՎ  

Միջուկ ստեղծող յուրաքանչյուր մասնիկ պետք է ունենա  այդ 

էներգիայի կեսը, այսինքն՝ 0,35 ՄէՎ, որը, եթե այն վերածենք 

ջերմային՝ kT
2

3  էներգիայի, ապա պարզվում է, որ երկու իրար 

բախվող թեթև միջուկներից կսինթեզվի նոր միջուկ` եթե այդ 

միջուկներից կազմված պլազմայի ջերմաստիճանը լինի 910T Ko , 
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որը շատ բարձր ջերմաստիճան է: Սակայն այդ ռեակցիաները 

կարող են ընթանալ նաև ավելի ցածր ջերմաստիճանում, քանի որ 

պլազմայում մասնիկների` ըստ էներգիայի բաշխման կորը 

դիտելիս միշտ կան որոշակի թվով մասնիկներ, որոնց էներգիան 

նշանակալիորեն գերազանցում է էներգիայի միջին արժեքը: Բացի 

այդ, միջուկների միաձուլումը կարող է տեղի ունենալ նաև 

թունելային էֆեկտի շնորհիվ: Այնպես, որ ջերմամիջուկային 

ռեակցիաները սկսվում են բավականին ուժգնությամբ արդեն 

710T Ko ջերմաստիճանում:  

Մեծ քանակությամբ էներգիայի անջատումը և հումքի անսպառ 

քանակությունը ստեղծում է մեծ հեռանկարներ թեթև միջուկների 

սինթեզի ջերմամիջուկային ռեակցիաներ իրականացնելու և այն 

օգտագործելու համար: Բավական է ասել, որ մեկ լիտր սովորական 

ջուրը պարունակում է այնքան դեյտերիում, որի ջերմամիջուկային 

ռեակցիայի արդյունքում անջատվում է էներգիայի այնպիսի 

քանակություն, որը համարժեք է 350լիտր ածխաջրածնային 

վառելիքի այրման ժամանակ անջատված ջերմային էներգիայի 

քանակությանը: Ջերմամիջուկային ռեակցիաների դեպքում 

առաջնային խնդիրն այն է, թե ինչպե՞ս կարելի է այն կառավարել, 

քանի որ այն դեռևս անկառավարելի է: 

Ջերմամիջուկային ռեակցիաները կարող են լինել 

ինքնակառավարվող, եթե ռեակցիայում էներգիայի քանակության 

անջատման արագությունը հավասար է, կամ մեծ է, համակարգից 

էներգիայի հեռացման արագությունից: Ինքնակառավարվող և 

պայթյունային բնույթի ջերմամիջուկային ռեակցիա տեղի է 

ունենում ջրածնային ռումբի պայթման ժամանակ, և ռեակցիան 

ընթանում է 3.-ռեակցիայի սխեմայով, որտեղ մասնակցում են 

դեյտերիումի և տրիտիումի միջուկները: Իսկ ռեակցիայի ընթացքի 
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համար անհրաժեշտ բարձր ջերմաստիճանը ստեղծվում է 

ջրածնային ռումբի ներսում սովորական ատոմային ռումբ 

պայթեցնելու միջոցով և ռեակցիան ոչ կառավարվող է:  

Վերը նշված ռեակցիաներից 3.-ռեակցիան տեսական հիմքն է 

արհեստական կառավարվող ջերմամիջուկային ռեակցիայի, որի 

իրականացման համար անհրաժեշտ է որոշակի ծավալի ներսում 

պահել 810T Ko  ջերմաստիճան, որտեղ նյութը վերածվում է 

լրիվ իոնացված տարրական մասնիկներից կազմված պլազմայի:  

810T Ko ջերմաստիճանում միավոր ծավալից առաքված 

էներգիայի քանակությունը կազմում է 3 կվտ/մ
3

, իսկ 
610 Ko  

ջերմաստիճանի դեպքում միավոր ծավալից անջատվող էներգիայի 

քանակությունը դառնում է 1710  կվտ/մ
3

:  

Բարձրջերմաստիճանային պլազմայում էներգիայի 

կորուստները հիմնականում տեղի են ունենում 

ջերմահաղորդականության հաշվին, որը շատ արագ է աճում՝ 2/5T

-օրենքով: Պլազմայից էներգիայի հեռացումը տեղի է ունենում նաև 

դիֆուզիայի միջոցով, տաք մասնիկների հեռացումը դեպի սարքի 

պատերը: Կարևոր է պլազմայի ջերմամեկուսացումը, այն տաք 

պահելու և ռեակցիայի ժամանակ անջատված էներգիայի 

քանակությունը պլազմայի ներսում թողնելու համար, որպեսզի 

ռեակցիան չընդհատվի և ունենա հետագա ընթացք: Այլ կերպ 

ասած՝ անհրաժեշտ է պլազման պահել նշված ծավալի մեջ և թույլ 

չտալ, որ այն ընդարձակվի:  

1950 թ Ա. Սախարովի և Ի. Տամմի կողմից առաջարկվել է 

մագնիսական դաշտի միջոցով կառավարվող ջերմամիջուկային 

ռեակցիայի ջերմամեկուսացումը, համաձայն որի եթե պլազմայի 

միջով բաց թողնվի շատ մեծ ուժի էլեկտրական հոսանք ( 65 1010   
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Ա), ապա նրա ստեղծած մագնիսական դաշտը կառաջացնի 

էլեկտրադինամիկական ուժեր, որոնց շնորհիվ պլազման կսեղմվի: 

Սեղմման երևույթը կշարունակվի այնքան, մինչև ճնշման ուժերը 

հավասարակշռեն էլեկտրադինամիկական ուժերին: Ճնշման 

ուժերով սեղմման արդյունքում առաջանում է պլազմային սյուն 

(քուղ):  

     Պլազմայով բաց թողնված էլեկտրական հոսանքը կատարում է 

մի քանի գործողություններ:  

ա) Առաջացնում է պլազմա՝ ուժգնորեն տեղի ունեցող 

իոնացումների շնորհիվ:  

բ) Էլեկտրական հոսանքը սեղմելով պլազման՝ առաջացնում է 

պլազմային քուղ:  

գ) Էլեկտրական հոսանքի առաջացրած ջոուլյան ջերմության 

հաշվին ստեղծվում է բարձր (մի քանի միլիոն աստիճան) 

ջերմաստիճան:  

Մեծ՝ 
65 1010  Ա էլեկտրական հոսանքի ուժը ստացվում է մեծ 

ունակության կոնդենսատորների համակարգը լիցքաթափելու 

միջոցով, որը տևում է 65  մկվ, այսինքն՝ այն կայուն երևույթ չէ, 

քանի որ այդ ժամանակահատվածում քուղի ներսում առաջանում 

են էլեկտրական հոսանքին ուղահայաց տատանումներ, որոնք 

բերում են քուղի դեֆորմացիային, նրա երկրաչափական ձևի 

փոփոխմանը, պլազմայի ջերմամեկուսացման խախտմանը, որն էլ 

բերում է պլազմայի սառեցմանը: Իսկ ղեկավարվող 

ջերմամիջուկային ռեակցիա ստանալու համար անհրաժեշտ է 

պարզել այն պատճառները, որոնք բերում են մագնիսական 

դաշտում տեղավորված պլազմայի կայունության խախտմանը: Այս 

խնդրով զբաղված են աշխարհի զարգացած երկրների առաջավոր 

գիտական կենտրոնների գիտնականները:  



93 

 

§18 ՋԵՐՄԱՄԻՋՈւԿԱՅԻՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ ԲՆԱԿԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈւՄ:  

 Բնական պայմաններում կայուն ջերմամիջուկային 

ռեակցիաներ տեղի են ունենում Արեգակի և աստղերի ընդերքում, 

որոնք էլ հանդիսանում են էներգիայի առաքման հիմնական 

աղբյուրները: Արեգակի կենտրոնում ջերմաստիճանը կազմում է 

KT o710 , որը բավարար է ջերմամիջուկային ռեակցիաների 

առաջացման համար: Օպտիկական սպեկտրային վերլուծությամբ 

պարզվել է, որ ինչպես Արեգակի, այնպես էլ աստղերի 

բաղադրության 80% կազմում է ջրածինը (պրոտոն), որը 

հանդիսանում է ջերմամիջուկային ռեակցիայի հիմնական հումքը, 

19% հելիումն է և 1% կազմում են ածխածին, ազոտ, թթվածին և այլ 

քիմիական տարրեր, ընդհուպ մինչև ծանր քիմիական տարրերը։   

Եթե նկատի ունենանք, որ Արեգակի զանգվածը ահռելի մեծ է՝ 

301099,1  կգ, ապա ջերմամիջուկային ռեակցիաների կայացման 

համար անհրաժեշտ հումքի քանակությունը կբավարարի ևս 

միլիոնավոր տարիներ: Արեգակը վայրկյանում ճառագայթում է 

26108,3  Ջ էներգիա, որին համապատասխանում է նրա զանգվածի 

նվազմանը 
6103,4  կգ-ով, որը զգալի չի նրա մեծ զանգվածի 

համեմատ: Իրոք Արեգակի առաքման տեսակարար էներգիան, 

այսինքն միավոր ժամանակում միավոր զանգվածին բաժին ընկնող 

առաքման էներգիան, հավասար է ընդամենը 41088,1      ,  որը շատ 

ավելի փոքր է և կազմում է կենդանի օրգանիզմի կողմից՝ 

նյութափոխանակության երևույթի ժամանակ առաջացող 

տեսակարար էներգիայի ընդամենը 1%-ը:  

Արեգակում ընթացող ջերմամիջուկային ռեակցիաների 

Ջ 
վ կգ 
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վերաբերյալ առաջարկվել են երկու տեսական շրջանառու 

տարբերակներ՝  

 1. պրոտոն-պրոտոնային,   2. ածխածնա-ազոտային ցիկլերը:  

 1. Պրոտոն-պրոտոնային ցիկլի ժամանակ երկու 

պրոտոններից առաջանում է դեյտրոն, և առաքվում են պոզիտրոն 

ու էլեկտրոնային նեյտրինո.  

                                     eeDpp   00
0

1

2

1

1

1

1

1 :  

Առաջացած դեյտրոնը ռեակցիայի մեջ է մտնում պրոտոնի հետ, 

ինչի արդյունքում առաջանում են հելիումի He3

2 -իզոտոպ և գամա 

քվանտ՝                                       HepD 3

2

1

1

2

1 :  

Ստացված հելիումի He3

2 -իզոտոպները ռեակցիայի մեջ մտննելով 

միմյանց հետ արդյունքում առաջանում է հելիումի He4

2 միջուկ և 

երկու պրոտոն՝ p1

12 ՝             
pHeHeHe 1

1

4

2

3

2

3

2 2 :  

Ինչպես երևում է, ռեակցիաների ամբողջ ընթացքին 

մասնակցել է վեց պրոտոն և վերջում ստացվել է երկու պրոտոն և 

մեկ հատ հելիումի He4

2 -միջուկ, այսինքն՝ փաստորեն չորս 

պրոտոնից սինթեզվել է հելիումի մեկ He4

2 -միջուկ որն, ինչպես 

նշվել է §18-ում, էֆեկտիվ ռեակցիա է և անջատվում է 26,8 ՄէՎ 

էներգիա, որը էներգիական տեսակետից ավելի շահավետ է:  

2. Ածխածնա-ազոտային ցիկլում պրոտոններից սինթեզվում է 

հելիումի He4

2 միջուկ, իսկ սինթեզի երևույթը հեշտանում է 

ածխածնի C12

6  միջուկի մասնակցության շնորհիվ, որտեղ այն 

կատարում է կատալիզատորի դեր: Ռեակցիան սկսվում է 
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ածխածնի միջուկի կողմից պրոտոնի կլանումով, ինչի արդյունքում 

առաջանում է ազոտի N13

7
-անկայուն միջուկ և գամմա քվանտ.  

                                       NpC 13

7

1

1

12

6 : 

Ազոտի N13

7
-միջուկն ունի 14 րոպե կիսատրոհման 

պարբերություն: N13

7 -միջուկում չնայած, որ պրոտոնի զանգվածը 

փոքր է նեյտրոնի զանգվածից, և միջուկում առկա ավելցուկային 

էներգիայի շնորհիվ պրոտոնը փոխարկվում է նեյտրոնի, 

պոզիտրոնի և էլեկտրոնային նեյտրինոյի` ev0

0 . 

                                          evenp 0

0

0

1

1

0

1

1   :  

 Այս ռեակցիայի արդյունքում ազոտի N13

7 -միջուկը 

վերածվում է ածխածնի C13

6 -միջուկի, 

այսինքն՝                              eveCN 0

0

0

1

13

6

13

7   :  

Մոտավորապես 2,7 միլիոն տարի հետո ածխածնի C13

6 -

իզոտոպը գրավում է պրոտոն և վերածվում է ազոտի կայուն N14

7 -

միջուկի: N14

7 -ը ևս գրավում է պրոտոն և վերածվում թթվածնի 

O15

8 -անկայուն միջուկի, և առաքում է գամմա քվանտ՝  

                                        OpN 15

8

1

1

14

7 .  

O15

8 -ը ունի 3 րոպե կիսատրոհման պարբերություն, որի 

տրոհումից առաքվում է պոզիտրոն և նեյտրինո, ու վերածվում է 

ազոտի N15

7 –իզոտոպի՝                 e

oveNO 0

0

1

15

7

15

8   :  
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Շրջանն ավարտվում է N15

7
–միջուկի կողմից էլի պրոտոնի 

կլանումով և նրա տրոհումով ածխածնի և ալֆա մասնիկի, որը 

տեղի է ունենում հարյուր հազար տարի հետո՝ 

                                          HeCpN 4

2

12

6

1

1

15

7  :  

Այնուհետև սկսվում է նոր շրջան, որը դարձյալ սկսվում է 

ածխածնի C12

6 -միջուկի կողմից պրոտոնի կլանումով, և նորից 

կրկնվում է վերևում շարադրված նույն շրջանը, իսկ դա տեղի է 

ունենում միջինը 13 միլիոն տարի հետո:  

Ինչպես երևում է այս շրջանի ընթացքում նույնպես չորս 

պրոտոնից սինթեզվում են՝ հելիումի միջուկ (ալֆա մասնիկ), երկու 

պոզիտրոն, գամմա քվանտ, և անջատվում է 26,8 ՄէՎ էներգիա, 

որը մեկ գրամ-ատոմ հելիումի համար կազմում է 
6107   կվտ.ժամ 

էներգիա:  

§19 ԷԼԵԿՏՐՈՆ-ՊՈԶԻՏՐՈՆ ԶՈւՅԳԻ ԾՆՈւՄԸ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՈւՄԸ:  

Ինչպես տեսանք՝ էներգիա անջատվում է ծանր միջուկների 

տրոհման և թեթև միջուկների սինթեզի ռեակցիաներում: Էներգիա 

անջատվում է նաև տարրական մասնիկի և նրա հակամասնիկի 

միացման ժամանակ, օրիակ՝ էլեկտրոնի և պոզիտրոնի միացման 

երևույթի ժամանակ, որը կոչվում է աննիհիլացիա (ոչնչացում): 

Իրականում մասնիկների՝ էլեկտրոն պոզիտրոն զույգի 

աննիհիլացիայի ժամանակ ոչինչ չի անհետանում, այլ անջատվում 

է էներգիայի զգալի քանակություն, որի կրողները  -քվանտներն 

են: Մասնիկի և նրա հակամասնիկի միացման աննիհիլացիայի 

ռեակցիան էներգատվության տեսակետից (միավոր զանգվածին 
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բաժին ընկնող էներգիայի քանակությունը) ավելի մեծ է, քան 

միջուկների տրոհման և սինթեզի ռեակցիաները:  

Տարրական մասնիկներին բնորոշ հատկությունների հետ 

կապված երևույթներում տեղի է ունենում նաև աննիհիլացիայի 

hակառակ երևույթը՝ երբ գամա քվանտից ծնվում է էլեկտրոն-

պոզիտրոն զույգ, որի համար անհրաժեշտ է, որ գամա քվանտի 

էներգիան բավարարի էներգիայի հետևյալ շեմային պայմանին՝
 

022,12 2  cmhv e ՄէՎ, որտեղ em -ն էլեկտրոնի կամ 

պոզիտրոնի զանգվածն է (նրանց զանգվածները հավասար են):  

                 ee 0

1

0

1   :                                                            (1)  

Փոխարկման (1)-ռեակցիայում գործում է էներգիայի 

պահպանման օրենքը. եթե գամմա քվանտի էներգիան փոքր լինի 

022,1 ՄէՎ, էներգիայից էլեկտրոն-պոզիտրոն զույգ չի ծնվի, իսկ 

0,3 ՄէՎ էներգիայով  -քվանտից այդպիսի զույգեր կառաջանան: 

Բացի էներգիայի պահպանման օրենքից, պետք է տեղի ունենա 

նաև իմպուլսի պահպանման օրենքը: Վակուումում  -քվանտից 

էլեկտրոն-պոզիտրոն զույգեր չեն առաջանում, քանի որ  -

քվանտը, որն օժտված է իմպուլսով, իսկ էլեկտրոն-պոզիտրոն 

զույգի գումարային իմպուլսը զանգվածի կենտրոնի համակարգում 

զրո է: Ուստի որպեսզի տեղի ունենա իմպուլսի պահպանման 

օրենքը, անհրաժեշտ է  -քվանտի փոխազդեցությունը միջավայրի 

միջուկների հետ այսինքն՝ միջուկի էլեկտրամագնիսական դաշտի 

հետ: 0,3 ՄէՎ-ից մեծ էներգիայով  -քվանտի դեպքում գերակշռող 

երևույթ է  -քվանտի փոխազդեցությունը միջավայրի միջուկների 

հետ և որպես հետևանք՝  -քվանտի էներգիայի կորուստը 
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միջավայրում: Իսկ 0,3 ՄէՎ-ից փոքր էներգիայով  -քվանտի 

դեպքում ավելի հավանական եևույթներ են Քոմփտոնի էֆեկտը և 

ֆոտոէֆեկտը: Այսպիսով՝ փոխարկման (1)-ռեակցիայի տեղի 

ունենալու հավանականությունը ավելի մեծ է, երբ 0,3  ՄէՎ-ից մեծ 

էներգիայով   -քվանտը անցնում է միջուկի դաշտով:  

Բացի էներգիայի և իմպուլսի պահպանման օրենքներից, պետք 

է տեղի ունենա նաև սպինի պահպանման օրենքը: Էլեկտրոնը և 

պոզիտրոնը՝ յուրաքանչյուրը ունի 2/ -սպին: Որպեսզի տեղի 

ունենա սպինի պահպանման օրենքը, ուրեմն  -քվանտի սպինը (

 -երով արտահայտված) պետք է ունենա 0 կամ 1 արժեք: Այս և այլ 

դատողություններ բերեցին այն եզրակացության, որ 

ընդհանրապես ֆոտոնը (տվյալ դեպքում  -քվանտը) ունի սպին և 

այն կարող է հավասար լինի  -ի, կամ զրոյի, այսինքն՝ ֆոտոնն 

ընդհանրապես սպին չունի:  

Ինչպես ասվեց վերևում էլեկտրոն-պոզիտրոն զույգի 

ոչնչացումից (անիհիլացիայից) առաջանում է  -քվանտ, իսկ 

հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մեծ մասամբ 

առաջանում են երկու և ավելի  -քվանտներ՝  

                20

1

0

1  ee :                                                         (2)  

Իրականում պոզիտրոնը ազատ վիճակում երկար մնալ չի 

կարող. անցնելով նյութական միջավայրով այն միանում է 

էլեկտրոնի հետ, և անջատվում է էներգիա, որի կրողը լինում են 

մեկ, երկու և ավելի թվով  -քվանտներ: Այսինքն`  -քվանտները 

հանդիսանում են էլեկտրոն-պոզիտրոն վիրտուալային զույգի 

կրողներ:  
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§20  ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ  ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ  ԾԱԳՈՒՄԸ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ 

ԲԱՂԱԴՐՈւԹՅՈՒՆԸ, ՆՐԱՆՑ էՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ՍՊԵԿՏՐԸ: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տիեզերքից դեպի 

երկիր գալիս են մեծ էներգիայով (մոտավորապես 106-ից մինչև 1020 

էՎ) օժտված ճառագայթումներ, որոնք կազմված են կայուն 

մասնիկներից և միջուկներից և կոչվում են առաջնային 

տիեզերական ճառագայթներ:  

Առաջնային տիեզերական մասնիկը մտնելով մթնոլորտ, և 

փոխազդելով մթնոլորտի ատոմների միջուկների հետ, տեղի է 

ունենում վերջիններիս քանդման և տրոհման երևույթները, որոնց 

արդյունքում առաջանում են նոր տարրական մասնիկներ, որոնք 

կոչվում են երկրորդային տիեզերական ճառագայթներ: Առաջնային 

տիեզերական ճառագայթները, բացի Արեգակից, չունեն առաքման 

ինչ-որ որոշակի, եզակի կետային աղբյուր, տիեզերքը լցված է 

նրանցով, և դրա ապացույցն է այն, որ Երկիր մոլորակի օրական 

պտույտի ընթացքում դեպի Երկիր եկող տիեզերական 

ճառագայթումների ուժգնությունը չի փոխվում:  

Մինչև տիեզերական ճառագայթների հայտնաբերումը 

ենթադրվում էր, որ ճառագայթաակտիվ ճառագայթումները գալիս 

էին Երկրի ընդերքից:  

Տիեզերական ճառագայթների հայտնաբերմանը նպաստեցին 

1911-12 թվականներին իոնացման խցիկներով բեռնված 

օդապարիկներով կատարված մի շարք հետազոտություններ: 

1912թ ավստրիացի ֆիզիկոս Վիկտոր Հեսսը իոնացման խցիկներով 
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ուսումնասիրել է մթնոլորտում տեղի ունեցող իոնացումները և 

պարզել, որ բարձրանալիս մինչև 5000մ և ավելի բարձրություններ, 

ճառագայթումների ուժգնություններըը նվազելու փոխարեն գնալով 

աճում են, և եզրակացրեց, որ ճառագայթաակտիվ 

ճառագայթումները պայմանավորված չեն միայն Երկրի ընդերքից 

եկող ճառագայթաակտիվ ճառագայթումներով: 

1932թ. Ամերիկացի ֆիզիկոս Անդերսոնը տիեզերական 

ճառագայթներում հայտնաբերեց պրոտոնը և նրա հակամասնիկը՝ 

հակապրոտոնը, իսկ 7 տարի անց հայտնաբերեց նաև էլեկտրոնի 

հակամասնիկը՝ պոզիտրոնը: 1937թ. հայտնաբերվեցին մյուոնները, 

իսկ 1955թ. տարօրինակ K մեզոններ և ծանր չեզոք մասնիկներ՝ 

հիպերոններ և այլն: Տիեզերական ճառագայթների հայտնաբերումը 

հանգեցրեցին մի շարք հիմնարար հայտնագործությունների 

ֆիզիկայի միկրոաշխարհում: 

     Առաջնային տիեզերական ճառագայթումները գալիս են ակտիվ 

գալակտիկաներում տեղի  ունեցող աստղային պայթյունների 

արդյունքում: Առաջնային տիեզերական ճառագայթներ գալիս են 

նաև Արեգակից վերջինիս ակտիվ բռնկումների ժամանակ, որոնց 

բաղադրության 98÷99%-ը պրոտոններն են, և 1÷2%-ը հելիումի 

միջուկներ՝  -մասնիկներ: Այլ մասնիկներ գործնականում 

բացակայում են: Արեգակից եկող այդ մասնիկները օժտված են 

105÷109 էՎ էներգիաներով, իսկ արևամերձ տարածությունում 

ճառագայթված էներգիայի խտությունը կազմում է 0,9 էՎ/սմ3։  

Առաջնային տիեզերական ճառագայթման ճնշող մասը՝ բարձր 

Էներգիայով տիեզերական ճառագայթները Երկիր են գալիս 

Մետագալակտիկայից (այն ինչ տեսանելի է երկնքում կոչվում է 

Մետագալակտիկա), և չնչին մասն է կապված Արեգակի 

ակտիվության հետ։  
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Առաջնային գալակտիկական տիեզերական ճառագայթումը 

ժամանակի ընթացքում  անփոփոխ է, իսկ տարածության մեջ՝ 

իզոտրոպ։ Այն հիմնականում կազմված է պրոտոններից՝ որոնք 

կազմում են բոլոր առաջնային մասնիկների և միջուկների 90%-ը, 

 -մասնիկները կազմում են շուրջ 7%-ը, իսկ մնացած 3%-ը 

կազմում են ատոմային միջուկներ՝ ընդհուպ մինչև ամենածանր 

միջուկները, ինչպես նաև կան ոչ մեծ քանակության էլեկտրոններ, 

պոզիտրոններ և նեյտրոններ: 

Ժամանակակից տեսական պատկերացումների համաձայն, 

լիցքավորված մասնիկները առաջանում և արագացվում են Գերնոր 

աստղերի պայթյունների ժամանակ առաջացած հարվածային 

ալիքներով։ Մեր Գալակտիկան կոչվում է Ծիր Կաթին և գոյություն 

ունեցող 1011 հատ գալակտիկաներից մեկն է: Գերնոր աստղերի 

պայթյուններ տեղի են ունենում բոլոր գալակտիկաներում: Մեր 

Գալակտիկայում Գերնոր աստղերի պայթյուններ տեղի են 

ունենում մոտ 30-ից 50-տարի պարբերությամբ, որը բավարար է, որ 

մեր Գալակտիկան լցվի մեծ էներգիաներով օժտված 

ճառագայթաակտիվ մասնիկներով: Գերնոր աստղի պայթյունը դա 

նրա էվոլուցիայի ավարտն է և ոչ թե սկիզբը: Վերջին լուսավոր 

Գերնոր աստղի պայթուն նկատվել է 1981 թ: Պայթունը տեղի է 

ունեցել Մեծ Մագելանի տիրույթում, որը գտնվում է 105 լուսային 

տարի հեռավորության վրա: Պայթունի հետևանքով նրա 

պայծառությունը ավելացել է 106 անգամ և հետո նվազել է:  

Գերբարձր էներգիաների տիեզերական ճառագայթման հզոր 

աղբյուր կարող են լինել նաև քվազարները՝ որոշ 

ռադիոգալակտիկաների միջուկները։ Արագացված լիցքակիր 

մասնիկները Երկիր հասնում են միջին հաշվով 30—50 Մլն 

տարում։  



102 

 

Գերնոր աստղի պայթունից առաջացած ուժեղ մագնիսական 

դաշտերը պտտեցնում են լիցքակիր ռելյատիվիստական 

մասնիկներին, ինչն էլ ուղեկցվում է նաև ուժգին սինխրատրոնային 

ճառագայթումով։ 

Ինչպես ասվեց, առաջնային տիեզերական մասնիկները 

մթնոլորտի վերին շերտերում ատոմների միջուկների  հետ  ոչ  

առաձգական  բախումների հետևանքով  առաջացնում  են  

երկրորդային տիեզերական ճառագայթումներ և արդեն քսան 

կիլոմետրից ցածր բարձրություններում առաջնային տիեզերական 

մասնիկների հոսքի ուժգնության նվազմանը զուգընթաց 

առաջանում և գերակշռող են դառնում երկրորդային տիեզերական 

ճառագայթները, որոնց բաղադրությունում  հանդիպում  են  

ներկայումս  հայտնի  գրեթե բոլոր  տարրական  մասնիկները:  

Երկիր եկող գալակտիկական առաջնային տիեզերական 

ճառագայթների 
1110  էՎ-ից մինչև  

1510  էՎ էներգիաները չափվում 

են մթնոլորտից դուրս անմիջականորեն, հրթիռներում և 

արհեստական արբանյակներում տեղադրված գրանցող 

փորձարարական սարքերով: Իսկ 
1510  էՎ-ից մինչև  

2010  էՎ 

էներգիաները չափվում են անուղղակի ճանապարհով Երկրի 

տարբեր մասերում տեղադրված գրանցող սարքերով՝ 

ուսումնասիրելով առաջնային մասնիկի, օրինակ՝ պրոտոնի, 

առաջացրած հեղեղի մեջ մտնող երկրորդային տիեզերական 

մասնիկների էներգիական քանակությունները որոնց արժեքների 

գումարը հավասար է առաջնային մասնիկի սկզբնական 

էներգիային:  

Առաջնային տիեզերական ճառագայթների ուժգնությունը 

մթնոլորտի սահմանի վրա (որը պայմանական ընդունված է 50 

կիլոմետր բարձրությունը) կազմում է մոտավորապես մեկ մասնիկ 
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միավոր ժամանակում սմ2  մակերեսով (1 մասնիկ/սմ2վ):  

Առաջնային տիեզերական բոլոր տեսակի մասնիկների 

«էներգիական սպեկտրը» 206 1010  էՎ էներգիայի տիրույթում 

պատկերված է նկ. 17-ում:  

Ինչպես ասվել է Արևից դեպի Երկիր տիեզերական 

ճառագայթների մշտական հոսքեր չեն գալիս, գալիս են միայն 

Արեգակի բռնկումների ժամանակ և ունեն մի քանի էՎ-ից մինչև 

910 էՎ էներգիա: Մետագալակտիկայի տարբեր աղբյուրներից 

մշտական ճառագայթումների «էներգիական սպեկտրը» 

զբաղեցնում է էներգիայի բավականին լայն տիրույթ՝ 2011 1010 

էՎ:  

Մասնիկի (օրինակ՝ պրոտոնի) առավելագույն՝ 
2010 ԷՎ 

էներգիան համարժեք է 100 կմ/ժ արագությամբ սլացող թենիսի 

գնդակի էներգիային, որը խտացված է շատ փոքր մասնիկի՝ 

պրոտոնի մեջ:  

 Էներգիական սպեկտրում առաջնային արեգակնային ճառա-

գայթման էներգիայի 
75 1010   էՎ տիրույթում նկատվում է 

սպեկտրի անոմալ ընթացք: Առաջնային տիեզերական ճառագայթ-

ների հոսքի ուժգնությունը փոխվում է էներգիայի աճին 

համեմատական 
E  օրենքով: Էներգիայի 

1511 1010  էՎ 

տիրույթում 7,2 , իսկ 
1510 էՎ-ից մինչև 

1910 էՎ տիրույթում 

2,3 : Էներգիայի 
1510 էՎ արժեքը որտեղ նկատվում է սպեկտրի 

անկում կոչվում է «ծունկ», պայմանավորված է նրանով, որ 

գալակտիկայի մագնիսական և գրավիտաային դաշտերը մինչև 

1514 1010  էՎ էներգիայով մասնիկներին վատ են արգելակում: 
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Նկ. 17 առաջնային տիեզերական ճառագայթների 

համամասնական համատեղված 

«էներգետիկ սպեկտրը»: 
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Էներգիայի 1510 էՎ արժեքը զուգադիպում է նաև 

արագացուցիչներում պրոտոններին հաղորդվող էներգիայի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հնարավոր առավելագույն արժեքի հետ: էներգիական սպեկտրի 

1910 էՎ էներգիայից բարձր, այսինքն՝ 
2010 էՎ և ավելի մեծ 

էներգիայով մասնիկների գումարային հոսքը շատ թույլ է և 

կազմում է 1 մասնիկ/ կմ2 մեկ տարում:  
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Տիեզերական ճառագայթների էներգիական սպեկտրի 43%-ը 

բաժին է ընկնում պրոտոններին, 23%-ը  -մասնիկներին, իսկ 

34%-ը մնացած մասնիկներին:  

Առաջնային տիեզերական ճառագայթների էներգիական 

սպեկտրի ուժգնությունը դարերի ընթացքում չի փոխվում, 

հաստատուն է: Սակայն կան ապացույցներ, որ 30-40 հազար տարի 

առաջ էներգիական սպեկտրի ուժգնությունը զգալի տարբերվել է 

ներկայիս ուժգնությունից: Այս առանձնահատկությունները թույլ 

են տալիս անել առաջնային տիեզերական ճառագայթներ ծագման 

տարբեր ենթադրություններ: Կարծիք գոյություն ունի, որ 1015 էՎ-ից 

բարձր էներգիաների պրոտոնները և 1018 էՎ իոնները գալիս են մեր 

Գալակտիկայի սահմաններից դուրս տարածքներից:  

 

 

§21 ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄՆԵՐԻ 

ՄՈւՏՔԸ ԵՐԿՐԻ ՄԹՆՈԼՈՐՏ: ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ 

ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ 

ՀՈՍՔԻ ՈւԺԳՆՈւԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆԸ:  

1914 թվականին իոնացման սարքի միջոցով կատարված 

ուսումնասիրություններով նկատվել է, որ 10 կմ բարձրության վրա 

ճառագայթների ուժգնությունը տասն անգամ ավելի մեծ է, քան 

ծովի մակարդակին: Երկրի մագնիսական դաշտը գործում է երկրի 

մակերևույթից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու դեպի տիեզերք, որի 

պատճառով առաջնային տիեզերական ճառագայթների 

բաղադրության մեջ եղած լիցքակիր մասնիկները երկրի 

մագնիսական դաշտի ազդեցության տակ շեղվում են իրենց 

շարժման ուղղությունից: Երկրի մթնոլորտ եկող առաջնային 
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տիեզերական ճառագայթների հոսքի ուժգնությունը կախված է 

նաև երկրի աշխարհագրական լայնությունից որը կոչվում  

աշխարհագրական լայնության էֆեկտ:  

Երկրի  արհեստական  արբանյակների  և  տիեզերական  

հրթիռների  վրա  տեղակայված  սարքերի  օգնությամբ  երկրի  

մոտակայքում  հայտնաբերվեցին  մագնիտասֆերայի գոտիներ: 

Հասարակածի հարթությունում մագնիտասֆերայի ներքին  գոտին  

տարածվում  է  600-ից  մինչև  6000 կիլոմետր, արտաքին  գոտին  

20000-ից  մինչև 60000 կիլոմետր: Իսկ 600-700 լայնությունների վրա 

երկու գոտիներն էլ երկրին մոտենում են  մինչև մի քանի հարյուր 

կիլոմետրով:  

Երկրի մագնիսական դաշտը ֆիլտրում է տիեզերական 

լիցքակիր մասնիկները, որը էական դեր չի կատարում երկրի 

մագնիսական բևեռներում: Առաջնային լիցքավորված մասնիկը 

որքան մոտ է հասարակածին, այնքան ավելի մեծ էներգիայով 

պետք է օժտված լինի որպեսզի կարողանա հատել երկրի 

մագնիսական դաշտը:  

                                                 

                    

Դիտարկենք մասնիկների վարքը երկրի մագնիսասֆերային 

Նկ. 18  Լիցքավորված մասնիկները Երկրի մագնիսասֆերայում:  
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մոտենալիս: Նկ.18-ում  դիտարկված է երկիրի մագնիսական 

դաշտը հյուսիսային բևեռիից, որի մագնիսական դաշտի ուժագծերը 

երկիրի մագնիսական դաշտի հասարակածին մասում 

պատկերված են օղակներով: Նկարում դիտարկված է մասնիկների 

(պրոտոնների) ուղեծրերի 3 տեսակներ՝ կախված ընկնող մասնիկի 

էներգիայից:  

Որքան փոքր է մասնիկի  էներգիան, այնքան մթնոլորտ մտնող 

հետագծի կորությունը մեծ է (կորությaն շառավիղը փոքր է): Եթե 

մասնիկի էներգիան չափազանց փոքր է (E<E0), ապա մագնիսական 

դաշտի կողմից, դրա շարժման ուղղությունը կվերածվի 

կիսաշրջանի՝ այնքան փոքր շառավղով, որ պրոտոնը մթնոլորտ չի 

հասնի, մագնիսական դաշտում կիսաշրջան կանի, և կրկին 

կհայտնվի մագնիտասֆերայից դուրս, այսինքն՝ ետ կմղվի 

միջմոլորակային տիեզերական տարածություն: Միջանկյալ 

էներգիաներով մասնիկները մթնոլորտ են հասնում կորագծով, և 

որքան մեծ է մասնիկի էներգիան, այնքան մթնոլորտ մտնող 

մասնիկի հետագծի կորությունը փոքր է: 

Երկիրի մթնոլորտ մտնող մեծ էներգիաներով օժտված 

պրոտոնները՝ բախվելով մթնոլորտի ատոմների հետ, ինչպես 

արդեն նշվել է, տեղի է ունենում վերջիններիս միջուկների 

քանդման և միջուկային փոխարկման ռեակցիաներ, որի 

հետևանքով առաջանում են մեծ էներգիաներով օժտված 

երկրորդային տիեզերական ճառագայթումներ՝ γ-քվանտներ, 

էլեկտրոններ,  –(պի) և  –(մյու) մեզոններ, պրոտոններ, 

նեյտրոններ: Մեզոնների զանգվածի (հունարեն մեզո նշանակում է 

միջին) մեծությունը միջանկյալ արժեք ունի էլեկտրոնի և նուկլոնի 

զանգվածների:  

Երկրորդային տիեզերական ճառագայթները պայմանակա-



108 

 

նորեն բաժանվում է երկու բաղադրիչի: Դրանցից  այն, որը ուժեղ 

կլանվում է կապարում կոչվում է փափուկ, իսկ երկրորդը որն 

անցնում է կապարի մեծ հաստությունների միջով, կոչվոմ է կոշտ: 

Փափուկ բաղադրիչը կազմված է էլեկտրոն-պոզիտրոնային 

զույգերի կասկադներից կամ հեղեղներից: Այս հարցի վրա ավելի 

մանրամասն կանգ կառնենք հաջորդ թեմայում: Տիեզերական 

ճառագայթների կոշտ, թափանցող բաղադրիչը, հիմնականում  

կազմված է  –Ù»½áÝÝ»ñից (մյուոններից):  

Տիեզերական մասնիկների ուժգնության գրաֆիկը կախված 

ծովի մակերևույթից ունեցած բարձրությունից բերված է նկ. 19-ում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գրաֆիկից երևում է, որ 0-ից մինչև 10 կմ բարձրությունը 

մասնիկների հոսքի ուժգնությունն ունի փոքր արժեք: 10 կմ-ից 

սկսած այն կտրուկ աճում է (պատիկ անգամներ): Օդագնացության 

Նկ. 19 Տիեզերական մասնիկների ուժգնու-

թյան կախումը ծովի մակերևույթից 

ունեցած բարձրությունից: 
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անվտանգության սանիտարական նորմերից ելնելով՝ 

ուղևորատար ինքնաթիռների թռիչքի բարձրությունը չի գերա-

զանցում 10 կմ-ից: Նկ. 19-ից երևում է նաև, որ մեծ՝ 50 կմ և ավելի 

բարձրություններում տիեզերական ճառագայթների ուժգնությունն 

ունի հաստատուն արժեք, որն ինչպես ասվեց վերևում, կոչվում է 

սկզբնական կամ առաջնային տիեզերական ճառագայթում, որի 

ուժգնությունը կազմում է մեկ մասնիկ 1վ-ում  

1սմ
2

 մակերեսով: Ծովի մակերևույթին փոքրանալով՝ այն 

ընդունում է 
2102   արժեք, այսինքն ուժգնությունը փոքրանում է 

50 անգամ: Դա տեղի է ունենում շնորհիվ այն բանի, որ մթնոլորտի 

վերին շերտերում սկզբնական տիեզերական ճառագայթման 

մասնիկները իրենց էներգիան հիմնականում ծախսում են 

թթվածնի և ազոտի ատոմների միջուկների հետ ունեցած ոչ 

առաձգական բախումների վրա, ի նչի արդյունքում կտրուկ 

նվազում է սկզբնական տիեզերական ճառագայթումների 

էներգիան` ի հաշիվ առաջացած մեծ հոսքով երկրորդային 

տիեզերական ճառագայթների: Վերջիններս էլ ծախսելով իրենց 

էներգիան բախումների վրա՝ կլանվում են մթնոլորտային օդի 

ավազանում, և նրանց քիչ մասն է հասնում Երկրի մակերևույթին:  

Երկրորդային տիեզերական ճառագայթների բաղադրությու–

նում են դրական, բացասական և չեզոք   – և  –մեզոնները (
 , 

0 , 
 , 

 ,
 ), անկայուն մասնիկներ են: Լիցքակիր 

 -, 
 - 

մեզոնները վերածվում են նեյտրինոյի, դրական և բացասական  –

մեզոնների (
 ,

  ), որոնց զանգվածն է` emm 207
,

 
, իսկ 

կյանքի տևողությունն է 
6102.2   վ: Չեզոք  

0 –մեզոնները 

տրոհվում են երկու և ավելի  - քվանտների, իսկ  –մեզոնները 
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տրոհվում են էլեկտրոնի, պոզիտրոնի, նեյտրինոյի և 

անտինեյտրինոյի (հականեյտրինոյի):  – և  –մեզոնների վերը 

նշված տրոհումների ռակցիաները տեղի են ունենում հետևյալ 

սխեմաներով  

    
   ,               - մյունային նեյտրինո   

   
~

  ,              
~

- մյունային անտինեյտրինո   

   0
,                    - ֆոտոն  

  
~

 

ee ,        e - էլեկտրոնային նեյտրինո և 

                                           
~

- մյուոնային անտինեյտրինո  

    
~~

 
ee ,       e

~

 - էլեկտրոնային անտինեյտրինո  

Երկրորդային տիեզերական ճառագայթումների ուժգնության 

բաշխումը կախված է նաև Երկիրի ուղղաձիգ ուղղության հետ 

նրանց արագության վեկտորի կազմած բևեռային՝  - անկյունից, 

որն արտահայտվում է հետևյալ էմպիրիկ բանաձևով`     

                                        2

0 cos)( II  ,  

որտեղ՝ 0I -ն  ուժգնությունն է 0  ուղղությամբ, այսինքն՝ 

ուղղաձիգ ուղղությամբ Երկիր եկող մասնիկների թիվն է միավոր 

ժամանակում՝ միավոր մակերեի վրա: 

Ինչպես արդեն նշվել է տիեզերական ճառագայթների 

հայտնաբերման և ուսումնասիրման համար օգտագործում են 

Վիլսոնի խցիկը, Հայգեր-Մյուլերի, գազային հաշվիչները, 

իոնացման խցիկները: Օգտագործվում է նաև հատուկ հաստ 

էմուլսիայի շերտով լուսանկարչական թիթեղներ: Վերջին մեթոդը 

հիմնված է այն բանի վրա, որ լուսանկարչական էմուլսիայի 
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շերտով անցնող յուրաքանչյուր լիցքավորված մասնիկ 

առաջացնում է հետք, որը թիթեղի հայտածումից հետո կարելի է 

հայտնաբերել միկրոսկոպով: Երբ առաջնային մասնիկից 

առաջանում են նոր մասնիկներ այդ հետքերն ունենում են 

ճառագայթային աստղի տեսք: Այդ եղանակով կարելի է որոշել 

տվյալ հետքը առաջացրած մասնիկներին բնութագրող ֆիզիկական 

մեծությունները. նրանց էներգիան, զանգվածը, լիցքը և այլն:  

 

 

§22 ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ  ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ  ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ 

ԱՌԱՋԱՑՈւՄԸ,  

ԼԱՅՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՀԵՂԵՂԸ: 

Տիեզերական մասնիկը մտնելով Երկրի մթնոլորտ բախվում 

օդի մոլեկուլների և ատոմների հետ (հատկապես ազոտի և 

թթվածնի), փոխազդում է նրանց էլեկտրոնային ամպերի և 

ատոմների միջուկների հետ ( 10-14 մ տրամագծով): 

Փոխազդեցությունների տեսակների և չափերի 

տարբերությունների պատճառով ամենահաճախակի բախումները 

կատարվում են էլեկտրոնային ամպի հետ: Տիեզերական մասնիկի 

էլեկտրական դաշտի կողմից պոկվում են և ատոմի կամ մոլեկուլի 

Էլեկտրոնները և իոնացվում են:         

Ինչպես ասվել է, մթնոլորտի վերին շերտերում առաջնային 

տիեզերական ճառագայթումներից առաջացող հիմնական 

մասնիկները π- և µ-մեզոններն են: Առաջնային տիեզերական 

ճառագայթման մասնիկը (օրինակ՝ պրոտոնը, կամ  –մասնիկը) 

ունենալով համեմետաբար մեծ զանգված և էներգիայի մեծ պաշար, 

բախվում է օդի ատոմների և մոլեկուլների հետ, ինչի արդյունքում 

առաջանում են  – մեզոններ, որոնցից էլ ծնվում են  -մեզոնները 
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և այլ մանիկներ, որոնցով ձևավորվում է երկրորդային տիեզերա-

կան ճառագայթները, այսինքն տիեզերական ճառագայթների 

փափուկ բաղադրիչը (նկ. 20):  

                                       

 

Նկ. 20: Երկրորդային տիեզերական ճառագայթների հեղեղի 

առաջացումը: 

Առաջնային մասնիկի (պրոտոնի) էներգիայի մեծ 

քանակությունը բավարարում է, որ ոչ միայն բախումից 

առաջացած մասնիկներին հաղորդվի կինետիկ էներգիա, այլ նաև 

ծնվեն դադարի զանգվածով նոր մասնիկներ, 

էլեկտրամագնիսական դաշտի էնրգիայով  –քվանտներ և այլն: 
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Արդյունքում՝ ծովի մակերևույթից 15÷20կմ 

բարձրություններում մեկ մասնիկից առաջանում են մեծ թվով 

երկրորդային մասնիկներ, և առաջացած նոր մասնիկները 

շարժվում են առաջնային մասնիկի շարժման ուղղությամբ՝ ներքև, 

և իրենց հերթին, փոխազդում են օդի այլ ատոմների և մոլեկուլների 

հետ, և եթե ունեն բավականաչափ էներգիա, ապա առաջացնում են 

փոխարկման նոր ռեակցիաներ: Ծնվում են,  –քվանտներ, 

մասնիկների զույգեր, ու այլ նոր մասնիկներ և այդ բոլորի 

արդյունքում ձևավորվում է երկրորդային տիեզերական 

ճառագայթների հեղեղը (նկ. 20): Քանի որ առաջացած բազմաթիվ 

նոր մասնիկների և զույգերի արագությունները այնքան էլ 

զուգահեռ չեն ստացվում, ապա հեղեղը գնալով լայնանում է, որի 

լայնական կտրվածքի մակերեսն ընդունում է 104 մ2: Այդ ամենը 

տեղի է ունենում մի քանի մետրից մինչև մի քանի հարյուր մետր 

ճանապարհի վրա, ինչի արդյունքում էլ ձևավորվում է 

երկրորդային տիեզերական ճառագայթների լայն մթնոլորտային 

հեղեղը (ԼՄՀ), (նկ. 20):  

Մասնիկները որքան խորն են ներթափանցում մթնոլորտ, 

այնքան շատ էներգիա են կորցնում: Օրինակ սկզբնական 
1410 էՎ 

էներգիայով պրոտոնը առաջացնում է 
96 1010   հատ  

երկրորդային մասնիկներ՝ պրոտոններ, նեյտրոններ, պիոններ, 

մյուոններ, էլեկտրոններ, պոզիտրոններ,  –քվանտներ 

(ֆոտոններ) և այլն: Այդ երկրորդային մասնիկերից մյուոններն են, 

որոնք ունենալով էներգիայի և կյանքի տևողության 

համեմատաբար մեծ արժեք և թափանցողունակություն, 

կարողանում են հասնել Երկրի մակերևույթին և թափանցել նրա 

խորքերը:  



114 

 

Սկզբնական (առաջնային) պրոտոնը մեկ փոխազդեցությունում 

կորցնում է իր էներգիայի կեսը, որի արդյունքում հիմնականում 

առաջանում են  –մեզոններ (պիոններ), որոնք լինելով անկայուն 

և ունենալով կյանքի տևողության փոքր արժեք, իսկույն տրոհվում 

են մյուոնների և  –քվանտների, վերջիններից էլ առաջանում են 

էլեկտրոն-պոզիտրոն զույգեր, իսկ առաջնային պրոտոնը 

շարունակում է միջուկների հետ փոխազդեցությունը և նոր 

մասնիկների առաջացման երևույթը:  

Մեծ էներգիայով գամմա քվանտից առաջացած արագ 

լիցքակիր մասնիկները՝ էլեկտրոնները, պոզիտրոնները թռչելով 

ատոմների միջուկների մոտով՝ շեշտակի արգելակվում են, ինչի 

հետևանքով ճառագայթում են նոր գամա քվանտներ, որոնք իրենց 

հերթին վերածվում են էլեկտրոն-պոզիտրոն զույգի, և վերջնիներիս 

նոր արգելակումը ատոմների միջուկների մոտ, նորից ծնում է 

գամմա քվանտներ, և այդպես շարունակ: Զույգերի ծնման և գամմա 

քվանտների առաջացման երևույթը կոչվում է էլեկտրոն-

ֆոտոնային հեղեղ, և այդ երևույթները իրար հաջորդում են 

այնքան, մինչև գամմա քվանտների էներգիան արդեն չի 

բավարարում էլեկտրոն-պոզիտրոն զույգեր կազմավորելուն: Եթե 

սկզբնական գամմա քվանտի էներգիան շատ մեծ է, ապա նրանից 

առաջանում են մեծ թվով երկրորդային մասնիկների սերունդներ՝ 

մինչև առաջացած հեղեղի դադարելը:  

Ռեակցիաների մեկ այլ ճյուղ էլ առաջացնում է լայն 

էներգիական սպեկտրով արագ նուկլոններ, նեյտրոններ և 

պրոտոններ: Յուրաքանչյուր ռեակցիայի ժամանակ ստեղծվում են 

նաև գոլորշացման նուկլոններ՝ և՛ նեյտրոններ, և՛ պրոտոններ, 

որոնք ունենում են բավականին փոքր էներգիաներ(մի քանի ՄէՎ ):  

Այս հեղեղների  ժամանակ առաջացած մասնիկներից բոլորն էլ 
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քիչ թե շատ փոխազդում են մթնոլորտի հետ: Գոլորշացման 

պրոտոնները և նեյտրոնները բախվում են օդի ատոմների 

միջուկների հետ և կորցնում են իրենց էներգիան: Պրոտոնները 

էներգիա են կորցնում նաև մթնոլորտային ատոմների իոնացման 

վրա: Նեյտրոնները պրոտոնների համեմատ այնքան էլ օժտված չեն 

օդի ատոմները իոնցնելու երևույթով, ավելի քիչ էներգիա են 

կորցնում օդում քան պրոտոնները, և 2 ԳէՎ-ից փոքր էներգիայով 

պրոտոնները հազվադեպ են հասնում ծովի մակերևույթին, քան 

նեյտրոնները: 

Երկրում տեղակայված տիեզերական ճառագայթներ գրանցող 

սարքերի չափումների արդյունքների հիման վրա տիեզերական 

ճառագայթները պայմանականորեն բաժանվում են ենթախմբերի՝ 

ըստ իրենց բաղադրիչ մասնիկների տեսակների. նուկլոնային 

խումբ (պրոտոններ և նեյտրոններ), մեզոնային խումբ (π- և µ-

մեզոններ), և երրորդ խումբ՝ Էլեկտրամագնիսական ալիքներ 

(գամմա քվանտներ) և էլեկտրոններ:  

 

§23  ՏԱՐՐԱԿԱՆ  ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ  ԵՎ ՆՐԱՆՑ  

ՀԱԿԱՄԱՍՆԻԿՆԵՐԸ, ԿԱՅՈւՆ,  ԱՆԿԱՅՈւՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ, 

ՆՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈւՄԸ:  

Մինչև տարրական մասնիկների արագացուցիչների 

օգտագործումը, երկար ժամանակ տիեզերական ճառագայթները 

հանդիսանում էին տարրական մասնիկների ուսումնասիրման 

միակ և հիմնական աղբյուրը, քանի որ օժտված լինելով մեծ 

էներգիաներով (մինչև 1020էՎ), որի շնորհւվ, ինչպես արդեն ասվել 

է, առաջանում են բազմաթիվ նոր երկրորդային մասնիկներ, որոնց 
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հետազոտման արդյունքում հայտնաբերվել են մինչ այդ անհայտ՝ 

նոր տարրական մասնիկներ: Ժամանակակից 

արագացուցիչներով հնարավոր չէ տարրական մասնիկներին 

հաղորդել այդպիսի մեծ 1020 էՎ կարգի էներգիաներ: 

Էլեկտրոնների դեպքում նրանց հնարավոր է հաղորդել մինչև 109 

էՎ էներգիա, իսկ պրոտոնների համար՝ առավելագույնը 1014 էՎ, 

այնպես որ, տիեզերական ճառագայթների ուսումնասիրությունը 

չի կորցրել իր  արդիականություևը  

Երկրորդային տիեզերական ճառագայթումների 

բաղադրությունում մասնիկների՝ ըստ զանգվածի մեծացման 

ամենափոքր զանգվածով (թեթև) մասնիկներն են էլեկտրոնային և 

մյուոնային նեյտրինոները (ենթադրվում է, որ նրանք չունեն 

զանգված) և նրանց հակամասնիկները (անտիմասնիկ): Մասնիկը 

հակամասնիկից տարբերվում է էլեկտրական լիցքի և սեփական 

մագնիսական մոմենտի նշանով (հակամասնիկի մագնիսական 

մոմենտը բացասական է, այսինքն՝ ուղղված է մեխանիկական 

մոմենտին հակառակ): Սակայն գլխավորը, որով տարբերվում է 

մասնիկը հակամասնիկից, փոխադարձ անիհիլացիայի երևույթն է: 

Կան նաև մասնիկներ, որոնք նույնական են իրենց 

հակամասնիկների հետ (այսինքն՝ հակամասնիկներ չունեն): 

Այդպիսի մասնիկները կոչվում են բացարձակ չեզոք (լիցքազուրկ): 

Դրանց թվին են պատկանում γ-քվանտը, չեզոք 
0 -մեզոնը և  -

մեզոնը: Իրենց հակամասնիկների հետ նույնական մասնիկները 

անիհիլացիայի ընդունակ չեն:  
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Զանգվածի մեծացման հաջորդ մասնիկներ են՝ էլեկտրոնը և 

նրա հակամասնիկ՝ պոզիտրոը: Պոզիտրոնի և էլեկտրոնի 

զանգվածները, նրանց սպինի և լիցքի բացարձակ արժեքների 

մեծությունները նույնն են. Տարբերությունը մյուս ֆիզիկական 

պարամետրերում է՝ լիցքի նշանի, լիցքի էկտրական և գունային 

տեսակների, և բարիոնային ու լեպտոնային քվանտային թվերի: 

Նեյտրինոների և էլեկտրոնների խմբերին բնորոշ է միջուկների հետ 

թույլ փոխազդեցության երևույթը, և այդ հատկության շնորհիվ 

նրանցով ձևավորվում է ֆերմիոնների ընտանիքի առանձին՝ 

լեպտոնների խումբը:  

Տիեզերական ճառագայթների հետազոտության արդյունքում 

հայտնաբերվեցին ավելի  ծանր մասնիկներ՝ մյու մեզոններ. 

բացասական  -մեզոնը, և նրա հակամասնիկ՝ դրական  -

մեզոնը, որոնց լիցքի մեծությունը բացարձակ արժեքով հավասար է 

էլեկտրոնի e0

1
 կամ պոզիտրոնի e0

1
 լիցքին՝ 

19106021.1  ee Կ:  - և  -մեզոնների զանգվածները 

իրար հավասար են, և կազմում են 207 էլեկտրոնի զանգված՝ 

emm 207
,

 
, իսկ նրանց կյանքի տևողություններն են՝ 

6102.2 
 վ և 61015.2 

 վ:  -մեզոնին անվանում են նաև 

ծանր էլեկտրոն:  -մեզոնը շնորհիվ իր մեծ զանգվածի օժտված է 

մեծ թափանցողությամբ: Մեծ էներգիայով, կամ մեծ արագությամբ 

 -մեզոնը (հարաբերականության հատուկ տեսության համաձայն 

մեծանում է նրա կյանքի տևողությունը) կարողանում է հատել 

մթնոլորտի 15 կմ օդային շերտը, հասնել Երկրի մակերևույթին և 

թափանցել նրա ընդերքի խորքերը, որը համարժեք է 8600 մ ջրային 
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շերտի հաստությանը: Բացասական  -մեզոնի կյանքի 

տևողությունը փոխվում է նաև երբ այն անցնում է տարբեր 

միջավայրերով: Օրինակ նրա կյանքի տևողությունը ածխածնային 

միջավայրով անցնելիս 6102.2  վ է, իսկ կապարի միջով անցնելիս 

այն փոքրանում և ընդուում է՝ 8107 
 վ արժեքը: Այսինքն՝ 

կյանքի տևողության այդ փոխությունը կախված է միջավայրի 

ատոմների միջուկներում եղած դրական լիցքակիրների թվից՝ Z -ից 

և արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

                               

 
Z

1




:                                                       (1)  

 - և  -մեզոնների տրոհումները, համաձայն §21-ի, տեղի 

են ունենում հետևյալ ճանապարհներով՝  

           ve e

0

0

0

0

0 


,                                                        (2)  

          vve e

0

0

0

0

0

1 


:                                                    (3) 

Այս՝ (2) և (3) տրոհման ռեակցիաներում էլեկտրոնի և 

պոզիտրոնի էներգիաները չեն գերեզանցում 50 ՄէՎ-ը, որը շատ 

անգամ փոքր է տրոհվող  -մեզոնների էներգիաներից: Դա 

նշանակում է, որ  -մեզոնների տրոհման արդյունքում պետք է 

առաջանան էլեկտրոնային և մեզոնային նեյտրինոներ և 

հականեյտրինոներ՝ ի հաշիվ  -մեզոնների հավելյալ էներգիայի:  

Նեյտրինոն և նրա հակամասնիկ՝ հականեյտրինոն 

լիցքազուրկ են և չունեն դադարի զանգված, իսկ եթե ունեն 

զանգված, ապա այն պետք է, որ ունենա շատ փոքր արժեք: 

Նեյտրինոն և հականեյտրինոն առաջանալու պահին նրանցից 

յուրաքանչյուրն ունենում է 2/ -մեծությամբ սպին, որոնք 
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հակազուգահեռ են: (2) և (3) ռեակցիաներում նեյտրինոյի և 

հականեյտրինոյի 2/  մեծությամբ սպիները իրար 

փոխադարձորեն կոմպենսացնում են, որտեղից հետևում է, որ 

- և  -մեզոնների սպիները պետք է հավասար լինեն էլեկտրոնի և 

պոզիտրոնի սպինին, այսինքն՝  2/ :  

Համաձայն (1)-հավասարման՝ եթե  -մեզոնի կյանքի 

տևողությունը փոքրքնում է, կարելի է ենթադրել, որ  -մեզոնը 

միջավայրով անցնելիս գրավվում է միջավայրի ատոմների 

կողմից, և առաջանում են այսպես ասած՝ մեզոատոմներ, 

որոնցում էլեկտրոնային ուղեծրերից մեկում էլեկտրոնի փոխարեն 

 -մեզոնն է գտնվում և որին համապատասխանող ուղեծրի 

շառավիղը կլինի 200/ mme
 անգամ փոքր:  

Համաձայն Բորի տեսության կապարում ( 82Z ) K -

էլեկտրոնային ուղեծրի շառավիղի համար կարելի է գրել՝ 

2

0

2 4

eZm
r








, որտեղից ստացվում է՝ 

15103 r մ, որը փոքր է 

կապարի միջուկի շառավղից: Դա նշանակում է, որ  -մեզոնը 

գտնվում է միջուկում և 8107  վ ժամանակում չի կլանվում 

միջուկի կողմից: Դրանից կարելի է եզրակացնել, որ  -

մեզոնները միջուկաակտիվ մասնիկներ չեն, այսինքն միջուկի հետ 

նրանց փոխազդեցությունը թույլ փոխազդեցության տեսակ է: 

Իրոք  -մեզոնը գտնվելով միջուկում 8107  վ 

ժամանակահատված, որը 1410  անգամ մեծ է ներմիջուկային 

երևույթների տևողության համեմատ ( 2210 վ), նշանակում է, որ 

-մեզոնի փոխազդեցությունը միջուկի հետ 1410  անգամ թույլ է 



120 

 

ներմիջուկային ուժեղ փոխազդեցություններից:  

Ինչպես միջուկների հետ թույլ փոխազդեցության երևույթը 

բնորոշ է էլեկտրոններին պոզիտրոններին նեյտրինոներին և 

հականեյտրինոներին, դա բնորոշ է նաև  - և  -մեզոններին: 

Ուստի այդ բնութագրական հատկության պատճառով 

վերջիններս նույնպես դասակարգվում են լեպտոնների խմբում:  

Մինչ պի մեզոնի հայտնաբերելը, հաշվի առնելով, որ  -

մեզոնները միջուկաակտիվ չեն, ենթադրվեց, որ  -մեզոնները չեն 

կարող անմիջականորեն առաջանալ առաջնային տիեզերական 

ճառագայթումների՝ արագ պրոտոնների օդի ատոմների 

միջուկների հետ բախման ժամանակ (նկ. 20): Պետք է լինի 

միջուկաակտիվ մասիկ, որը ունենա  -մեզոնի դադարի  

զանգվածից մեծ և նուկլոնի զանգվածից փոքր զանգվածով 

մասնիկ: Երկրորդային տիեզերական ճառագայթումների 

բաղադրությունում յդպիսի մասնիկ հայտնաբերվեց 1947թ՝  -

մեզոնը, որը առաջանում է առաջնային տիեզերական արագ 

պրոտոնների՝ օդի ատոմների միջուկների հետ բախման 

ժամանակ (նկ. 20), և իրոք՝ ունեն  -մեզոնի  զանգվածից մեծ 

զանգված՝ emm 300 : Միջուկաակտիվության և դադարի մեծ 

զանգված ունենալու շնորհիվ  -մեզոնները դասվում են 

միջուկաակտիվ ծանր մասնիկների՝ ադրոններ անունը կրող 

դասին: Ոչմիջուկաակտիվ  -մեզոնները միջուկաակտիվ  -

մեզոններից տարբերելու համար,  -մեզոնները անվանվում են 

մյուոններ, իսկ  -մեզոնները պիոններ:  

 -մեզոնները երեք անկայուն մասնիկներ են՝ դրական և 

բացասական  - մեզոնները, որոնցից դրականը բացասականի 

հակամասնիկն է, նրանց զանգվածները ճշգրիտ հավասար են 273 
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էլեկտրոնի զանգվածի՝ emm 273
,

 
: Երրորդ մասնիկը չեզոք 

0 -մեզոնն է: Այդ երեք՝ դրական, բացասական և չեզոք  -

մեզոնների տրոհման ռեակցիաները բերված են  §21--ում: 

Դադարի վիճակում գտնվող   մեզոնի կյանքի տևողությունը 

կազմում է` 
8106,2   վ, իսկ արագ շարժվողինը ընդունում է 

710 վ արժեք: Չեզոք 
0 -մեզոնի կյանքի տևողությունը շատ ավելի 

փոքր է՝ 
16108,10



  վ:  

Քանի որ չեզոք 
0 -մեզոնը լիցքազուրկ է՝ ի տարբերություն 

լիցքակիր 
 -, 

 - մեզոնների և չի շեղվում մագնիսական 

դաշտում, ուստի դժվարանում է նրա զանգվածի որոշումը: 

Հետևաբար նրա զանգվածը որոշվում է պրոտոնի հետ 

բացացական լիցքով 
 -մեզոնի փոխազդեցության ռեակցիայով, 

որտեղ տեղի է ունենում 
 -մեզոնի  վերալիցքավորումը չեզոք 

0 -մեզոնի, որն էլ տրոհվոմ է երկու  -

քվանտի՝             np 1

0

01

1   ,   որից հետո՝   

 0
:  

      Այս երևույթներում պրոտոնի, նեյտրոնի և 
 -մեզոնի 

զանգվածները հայտնի են: Որոշելով  -քվանտների էներգիաները՝ 

որոշվում է չեզոք 
0 -մեզոնի էներգիան: Այս փոխարկման 

ռեակցիաներում, չափելով նաև ռեակցիաներում մասնակցող 

մասնիկների իմպուլսները և կիրառելով էներգիայի ու իմպուլսի 

պահպանման օրենքները, հնարավոր եղավ գտնել 
0 -մեզոնի 

զանգվածը, որի արժեքը հավասար է 264 էլեկտրոնի զանգվածին՝ 
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emm 2640 
: 

0 -մեզոնի սպինը կարելի է որոշել վերևում բերված 

0 -մեզոնի  -քվանտների տրոհման ռեակցիայից: Քանի որ  -

քվանտներից յուրաքանչյուրի սպինը հավասար է  -ի, կամ սպին 

չունեն, ուրեմն 
0 -մեզոնի սպինը կլինի զրո: Սպին չունեն նաև 

- և 
 -մեզոնները:  

 -մեզոններից հետո՝ հաջորդ ավելի մեծ զանգվածով 

մասնիկներն են K -մեզոնները, ուժեղ փոխազդեցության միջուկա-

ակտիվ և մեծ դադարի զանգվածով մասնիկներ են: Դրանք 

նույնպես անվանվում են նաև ադրոններ և բաղկացած են 

կվարկային զույգից՝ կվարկից և հակակվարկից
) : 

 

)  Մեծ դադարի զանգվածով մասնիկները բաղկացած են 

կվարկներից:  

 

K -մեզոնները անկայուն են. նրանց տրոհումից առաջանում են 

 - և  -մեզոններ: K -մեզոնները առաջանում են առաջնային 

տիեզերական ճառագայթման մասնիկների և օդի ատոմների 

միջուկների հետ ոչ առաձգական բախման արդյունքում: K -

մեզոնները կոչվում են կաոններ, նրանք չորսն են՝ դրական և 

բացասական լիցքակիր K - մեզոնները՝ 
K  և

 

K , որոնցից 

դրականը բացասականի հակամասնիկն է, ունեն նույն դադարի 

զանգվածը՝ eKK
mm 966

,
  և նույն կյանքի տևողությունը` 

810229,1 K
  վ: Երրորդ և չորորդ մասնիկները լիցքազուրկ՝ 

0K -մեզոնն է և նրա հակամասնիկը՝ 
0K -մեզոնը:  
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Բոլոր  K -մեզոնները չունեն սպին, անկայուն են և նրանց 

տրոհման ռեակցիաներն են՝  

                                 vK 0

0 
,  

Այստեղ առաջանում են դրական մյուոն՝ 
  և մյուոնային 

նեյտրինո v0

0 :  



K -մեզոնի տրոհման ռեակցիան կարող է ընթանալ նաև հետևյալ 

կերպ՝  

                          
0  K ,  

Այստեղ առաջանում են երկու  -մեզոններ, դրական ՝
  և չեզոք՝ 

0 : 

Տեղի են ունենում նաև տրոհման հետևյալ չորս ռեակցիաները՝  

          

  K
,
      

00   K ,  

            vK 0

0

0 
,       ee veK 0

0

00

1 

  :  

Բոլոր K -մեզոնները (կաոններ), ինչպես և  -մեզոնները 

(պիոններ), միջուկաակտիվ են և միասին ձևավորում են 

միջուկաակտիվ մասնիկների՝ մեզոններ խումբը:  

Ըստ զանգվածի մեծացման՝ հաջորդ խումբը դա բարիոնների 

խումբն է, որի մեջ են մտնում նուկլոնները՝ պրոտոնը 

հակապրոտոնի, նեյտրոնը հականեյտրոնի հետ միասին: 

Բարիոնների խմբում նույնպես ցանկացած տարրական 

մասնիկին, փոքր բացառություններով, համապատասխանում է 

հակամասնիկ, որի դադարի զանգվածը, սպինը, կյանքի 

տևողությունը նույնն են, ինչ որ ունի մասնիկը: Պրոտոնի և 
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հակապրոտոնի դադարի զանգվածն է՝ 
epp

mm 18361
1

1
1 ,




, իսկ 

նեյտրոնի և հականեյտրոնի զանգվածն է՝ enn
mm 18381

0
1
0 ,

 :  

Պրոտոնը և հակապրոտոնը կայուն մասնիկներ են, պրոտոնը 

ունի e , հակապրոտոնը  e  լիցք, իսկ նրանց սպինի 

մեծությունն է՝ 2/ :  

Նեյտրոնը և հականեյտրոնը լիցքազուրկ, անկայուն 

մասնիկներ են և տրոհվող տարական մասնիկների դասում ունեն 

համեմատ ամենամեծ կյանքի տևողությունը՝ 
3

,
101

0
1
0


nn

 վ, իսկ 

նրանց սպինի մեծությունը նույնպես՝ 2/  է: 

Նուկլոնները որոնք ուժեղ փոխազդեցության, միջուկաակտիվ 

և մեծ դադարի զանգվածով մասնիկներ են, նույնպես անվանվում 

են նաև ադրոններ և բաղկացած են երեք կվարկներից: 

Նուկլոններից բացի՝ բարիոնների խմբին են դասվում նաև 

նուկլոնների դադարի զանգվածից ավելի մեծ դադարի 

զանգվածներով մասնիկներ՝ հիպերոնները, որոնք իրենց 

սպինային հատկություններով մոտ են նուկլոններին, և նույնպես 

ունեն սպինի 2/  մեծություն: Հիպերոնների զանգվածների 

արժեքները գտնվում են emm 21820 
-արժեքից ( 0 )(լյամբդա 

զրո (չեզոք) հիպերոնից), մինչև օմեգա մինուս (
 ) հիպերոնի 

emm 3278
 զանգվածների արժեքների միջև:  

Հիպերոնները անկայուն մասնիկներ են, ունեն 
1010 վ-ից 

մինչև 
810
վ կյանքի տևողություն, և նրանց տրոհման արդյունքում 

հիմնականում առաջանում են պրոտոն, նեյտրոն, մեկ և ավելի 

թվով մեզոններ: Տեղի է ունենում նաև տրոհման ռեակցիա, երբ մեծ 

զանգվածով հիպերոնից առաջանում է ավելի թեթև՝ փոքր 



125 

 

զանգվածով հիպերոններ:  

Հիպերոններից միայն սիգմա զրո՝ 0 -հիպերոնի կյանքի 

տևողությունն է որը շատ փոքր մեծություն է՝ 
2010 վ, և 

տրոհման արդյունքում առաջանում է 0 -հիպերոն և  -քվանտ՝  

                               00
:  

Ծանր՝  - հիպերոնի տրոհման ժամանակ առաջանում է 0E -

հիպերոն և 
 -մեզոն՝ 

                                  
  0E , 

ծանր՝  - հիպերոնի տրոհումը ընթանում է նաև հետևյալ 

ճանապարհով՝  

                                   
  K0

, 

Այս դեպքում առաջանում են դադարի փոքր զանգվածներով թեթև՝ 

0 - և 
K -հիպերոնները: 

  

 

103  էՎ  կէՎ-կիլոէլեկտրոնվոլտ 

    106  էՎ  ՄէՎ-մեգաէլեկտրոնվոլտ 

    109  էՎ  ԳէՎ-գիգաէլեկտրոնվոլտ 

     1012  էՎ  ՏէՎ-տերաէլեկտրոնվոլտ 

         1015  էՎ  ՊէՎ-պենտաէլեկտրոնվոլտ 

    1018  էՎ  ԷէՎ-էկզաէլեկտրոնվոլտ 

       1021  էՎ  ԶէՎ-զիտաէլեկտրոնվոլտ 
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