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6.1. Cấu trúc nguyên tử 

 

 Nguyên tử gồm: 

 Hạt nhân mang điện dương. 

 Electron mang điện âm chuyển động xung quanh 
hạt nhân 

 Số electron chuyển động quanh hạt nhân là Z 

 Điện tích của Z electron là: -Ze 

  Điện tích của hạt nhận là : +Ze 

Do đó nguyên tử trung hòa về điện 



6.2. Nguyên tử Hydro 

6.2.1. Cấu tạo nguyên tử Hydro 

 Nguyên tử Hydro gồm:  

  Hạt nhân mang điện tích +e 

  Một electron mang điện tích –e 

 



6.2. Nguyên tử Hydro 

6.2.2. Tiên để Bohr về các trạng thái dừng 

 Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có 
năng lượng xác định, gọi là trạng thái dừng. 
Khi ở trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ. 

 Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, 
electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên 
các quỹ đạo có bán kính xác định gọi là các quỹ 
đạo dừng. 

   Bán kính các quỹ đạo dừng với nguyên tử 
Hydro:      𝑟𝑛 = 𝑛2𝑟0      

             Với   𝑟0 = 0,53𝐴0       (bán kính Bohr) 

 



6.2. Nguyên tử Hydro 

6.2.3. Năng lượng của electron trong nguyên 
tử Hydro 

 Năng lượng của electron ở trạng thái dừng: 

𝐸𝑛 = −
13,6

𝑛2
𝑒𝑉  (n = 1,2,3,…) 

NX: Năng lượng của electron trong nguyên tử 
Hydro chỉ phụ thuộc vào số nguyên n, như vậy 
năng lượng bị gián đoạn. Ta nói năng lượng bị 
lượng tử hóa. 

 

 

 

 



6.2. Nguyên tử Hydro 

6.2.3. Năng lượng của electron trong nguyên 
tử Hydro 

 Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có 
mức năng lượng 𝐸𝑛 sang trạng thái dừng có 
mức năng lượng 𝐸𝑚 nhỏ hơn thì nguyên tử phát 
ra một photon có năng lượng  đúng bằng hiệu 
𝐸𝑛 − 𝐸𝑚 và ngược lại 

 

 

 

 



6.3.  Cấu trúc hạt nhân 

6.3.1. Cấu tạo hạt nhân 

 Hạt nhân được cấu tạo từ hai loại hạt: 

 Proton (p): có điện tích bằng +𝑒 = 1,6 × 10;19𝐶 

 Notron (n): trung hòa về điện. 

 Proton và notron gọi chung là nuclon: 

 Số proton trong hạt nhân là Z 

Z là thứ tự của nguyên tử trong bảng tuần hoàn 
mendeleev 

 Số nuclon trong hạt nhân là  A (số khối) 

    Do đó số notron trong hạt nhân là N=A-Z 

 

 

 

 

 

 



6.3.  Cấu trúc hạt nhân 

 

 Ký hiệu hạt nhân: 

                                    𝑿𝒁
𝑨  

 
 Kích thước hạt nhân:  coi hạt nhân nguyên tử là 

quả cầu bán kính R, R phụ thuộc vào số khối A 
như sau:  

𝑅 = 1,2. 10;15𝐴
1
3 (𝑚) 



6.4. Độ hụt khối.Năng lượng liên kết  

6.4.1. Đơn vị khối lượng nguyên tử 

 Đơn vị khối lượng nguyên tử có giá trị bằng 
1

12
 

khối lượng của đồng vị 𝐶6
12  

    1𝑢 =
1

12

12

6.022.1023
𝑔 = 1,66055. 10;27𝑘𝑔 

Một nguyên tử có số khối A thì khối lượng của nó xấp xỉ 
bằng A(u) 

 Một hạt nhân có khối lượng 1u có năng lượng 
tương ứng là: 
𝑊 = 931,4𝑀𝑒𝑉      ℎ𝑎𝑦      𝑚 = 1𝑢 = 931,4𝑀𝑒𝑉/𝑐2  



6.4. Độ hụt khối.Năng lượng liên kết  

6.4.2. Độ hụt khối 

 

 Các phép đo chính xác chứng tỏ rằng khối 
lượng m của hạt nhân bao giờ cũng nhỏ hơn 
tổng khối lượng các nuclon tạo thành hạt nhân 
đó một lượng  ∆𝑚 : 

∆𝑚 = 𝑍𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍)𝑚𝑛 −𝑚 

       ∆𝑚 gọi là độ hụt khối. 



6.4. Độ hụt khối.Năng lượng liên kết  

6.4.2. Năng lượng liên kết hạt nhân 

 

 Năng lượng liên kết là năng lượng bằng công 
cần thiết để tách hạt nhân thành các nuclon 
riêng biệt: 

𝑊𝑙𝑘 = 𝑐2∆𝑚 = 𝑐2 𝑍𝑚𝑝 + 𝐴 − 𝑍 𝑚𝑛 −𝑚  

 



6.5. Sự phóng xạ hạt nhân 

6.1.1. Khái niệm 

 

 Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân tự phóng ra 
những tia bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến đổi 
thành hạt nhân khác. 

 VD 
𝑃 → 𝑆𝑖 + 𝑛1

0   14
30   15

30   

 



6.5. Sự phóng xạ hạt nhân 

6.1.2. Các loại phóng xạ thường gặp 
 Phóng xạ α           𝑋 → 𝑌 + 𝛼2

4   𝑍;2
𝐴;4   𝑍

𝐴  
 Tia 𝛼  là dòng hạt nhân 𝐻2

4 𝑒 chuyển động với vận tốc 
khoảng 107 𝑚

𝑠  

 Tia 𝛼  có khả năng ion hóa không khí mạnh và đi 
được trong không khí khoảng vài cm, vài 𝜇𝑚 trong 
vật rắn. 

 Phóng xạ 𝛽;        𝑋 → 𝑌 + 𝛽;;1
0   𝑍:1

𝐴   𝑍
𝐴  

 Tia 𝛽;  là dòng hạt electron tốc độ xấp xỉ bằng tốc độ 
ánh sáng. 

 Tia 𝛽;  có khả năng ion hóa không khí kém hơn tia 
𝛼 và có thể đi được vài m trong không khí và vài mm 
trong kim loại 

 

 

 
 



6.5. Sự phóng xạ hạt nhân 

6.1.2. Các loại phóng xạ thường gặp 
 Phóng xạ 𝛽: 

𝑋 → 𝑌 + 𝛽:1
0   𝑍;1

𝐴   𝑍
𝐴  

 Tia 𝛽:  là dòng hạt poziton có điện tích +e và khối lượng 
bằng khối lượng electron 

 Tia 𝛽:  có khả năng ion hóa không khí kém hơn tia 𝛼 và có 
thể đi được vài m trong không khí và vài mm trong kim 
loại 

 Phóng xạ 𝛾  
Tia gama là bức xạ điện từ hạt nhân phát ra khi chuyển từ 
trạng thái kích thích về trạng thái có mức năng lượng thấp 
hơn. 
 Tia 𝛾 là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn, cũng là hạt 

photon có năng lượng cao. 
 Tia 𝛾  có khả năng xuyên thấu lớn hơn nhiều so với tia 

𝛼 𝑣à 𝛽 nhưng không có khả năng ion hóa không khí. 
 

 
 



6.5. Sự phóng xạ hạt nhân 

6.5.3. Định luật phóng xạ 

 Số hạt nhân ban đầu của mẫu phóng xạ là 𝑁0  
sau một khoảng thời gian t số hạt nhân còn làN 

                             𝑵 = 𝑵𝟎𝒆
;𝝀𝒕 

          Trong đó : 𝜆  là hằng số phóng xạ    

  Chu kì bán rã: là thời gian số lượng hạt nhân còn 
lại một nửa 

                 𝑇 =
𝑙𝑛2

𝜆
=

0.693

𝜆
 

 

  



6.5. Sự phóng xạ hạt nhân 

6.5.3. Định luật phóng xạ 

 



6.5. Sự phóng xạ hạt nhân 

6.5.3. Định luật phóng xạ 

 Độ phóng xạ(H): là đại lượng đặc trưng cho 
tính phóng xa mạnh hay yếu, được xác định 
bằng số phân rã trong 1s.  

 

 Đơn vị: phân rã/giây=Bq 

 Đơn vị khác: Ci với 1𝐶𝑖 = 3,7. 10;10𝐵𝑞 

 Biểu thức: H = 𝐻0𝑒
;𝜆𝑡 

 



6.6. Phản ứng hạt nhân 

6.6.1. Định nghĩa 

 Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi hạt 
nhân dẫn đến sự biến đổi chúng thành hạt khác 

                       

                        𝑋1 + 𝑋2 → 𝑋3 + 𝑋4 

 Đặc điểm của phản ứng hạt nhân 

 Biến đổi các hạt nhân 

 Biến đổi các nguyên tố 

 Không bảo toàn khối lượng nghỉ 



6.6. Phản ứng hạt nhân 

6.6.2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng 
hạt nhân 

 

 Bảo toàn điện tích 

 Bảo toàn số khối 

 Bảo toàn động lượng 

 Bảo toàn năng lượng toàn phần 

 



6.7. Luyện tập 

• Lý thuyết 
 Viết biểu thức năng lượng của electron trong 

nguyên tử Hydro. Tại sao nói năng lượng này 
mang tính gián đoạn? 

 Có bao nhiêu loại tia phóng xạ hạt nhân? Kể tên và 
nêu đặc điểm mỗi loại. 



6.7. Luyện tập 

• Bài tập 
Bài 1 Sau khi được gia tốc trong máy xyclotron, hạt 𝐻1

2  bắn vào đồng 
vị 𝐿𝑖3

7  gây nên phản ứng hạt nhân. Hãy xác đinh: 

a) Bán kính của hạt 𝐻1
2   

b) Năng lượng liên kết của 𝐿𝑖3
7   

c) Sản phẩm thứ hai của phản ứng, biết phản ứng chỉ có 2 sản phẩm 

d) Năng lượng tỏa ra trong phản ứng biết khối lượng của sản phẩm 
thứ 2 trong phản ứng bằng 8,00785𝑢 .        

Cho:  𝑚( 𝐿𝑖)3
7 = 7,01823𝑢 ;𝑚( 𝐻)1

2 = 2,01355𝑢 ;𝑚𝑛 = 1,00867𝑢 ;𝑚𝑝 =

1,00728𝑢; 𝑟0 = 1,3 × 10;15 𝑚 

ĐS      a) 𝑅 = 1,51 × 10;15𝑚            b)𝑊𝑙𝑘 = 35,67𝑀𝑒𝑉        

           c)𝑋 = 𝐵𝑒4
8                                 d)𝑄 = 14,21𝑀𝑒𝑉 

 

 



6.7. Luyện tập 

• Bài tập 
Bài 2 Có bao nhiêu hạt nhân phân rã sau 1 giây trong chất 
đồng vị phóng xạ của iridi 𝐼𝑟77

192  và bao nhiêu nguyên tử của 
chất đó còn lại sau 30 ngày, nếu khối lượng ban đầu của nó là 
5𝑔. Biết chu kỳ bán rã của chất này là 73,827 ngày. 

 ĐS:∆𝑁 = 1,68 × 105𝑝ℎâ𝑛 𝑟ã/𝑠   𝑣à   𝑁 = 1,19 × 1022𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑡ử 

Bài 3 Tại sao trong quặng Urani có lẫn chì? Xác định tuổi của 
chất quặng, trong đó 10 nguyên tử Urani có: 

a) 10 nguyên tử chì 

b) 2 nguyên tử chì 

Biết chu kì bán rã của Urani trong quặng đó là 4,5 tỷ năm 

     ĐS: a) 𝑡1 = 4,5 × 109 𝑛ă𝑚      b) 𝑡1 = 4,5 × 109 𝑛ă𝑚 

  

 


