تحلیل پدیدهی بازدارندهی همجوشی با استفاده از فرمالیزم پتانسیل مجاورت
رضا ،قرائی*؛ امید ،ناصرقدسی
دانشگاه مازندران ،گروه فیزیک هستهای

چکیده
با بکارگیری نسخه ی اصخی تاانسخیم اواترب ب قیقید بربار ی رفاار اقابیر آزاایشخاای سخح اقح یجو شخ
برحسخ

انریی ارکز جرم بر تاکنشیای  42Ni+45Fe ،82Si+611Moت  15Ni+15Niترباخا ایم .برای ایاسب ی اقابیر

قئ ری این کجیت از بیدگا جفتشدگ کانالیا شاام جفتشدگ حالتیای برانایها ی  8+ت  3-یسا یای یدف ت
ترقاب اسخخافاب کرب ایم .اقایس خ ناایت قئ ری سخخح اقح یجو ش خ حاصخخم از تاانسخخیم  Prox77با باب یای ااناظر
آزااشاای آشکار ا سازب ک فراالیزم تاانسیم اواترب بر ایدتب ی انریییای زیر سدی نیاز ب اصالحاب اساس
بارب .برای بسخایاب ب این یدف از ارراب اصخالح یخری

انریی سحی  γت باای یسا ی ارک

اسافاب کرب ایم.

عالت بر این ،نقش برانایهاا یای ااقابم ت بت ف ن ن را نیز بر اقابیر قئ ری سخح اقح یجو شخ ا رب بررس
قرار باب ایم .ناایت حاصخم از این احالع نشخا ا بید ک تاانسیم  Prox77تس از اعجال ارراب اصالح اذک ر قابر
خ اید ب ب تدید ی کایش ناگهان اقابیر آزاایشخخاای سخخح اقح یجو شخخ را بر تاکنشیای ا رب نظر به ب
بازق لید کند.
کلید واژه :تاکنش یجو شخ  ،تدید ی بازبارند ی یجو شخ  ،تاانسیم اواترب ،ارراب یری

انریی سحی  ،ارراب

باای یسا ی ارک

مقدمه
بر ط ل فرآیند برخ رب بت یسا سناین ،رقابت ایا کانالیای غیراالسایک یا شب شکافت ا ق اند ب
عن ا یک ایدتبیت بر اقابم فرآیند یجو ش بر نظر گرفا ش ب .بر اقابم جفتشدگ ایا برجاب آزابی
ذاق یسا یای یدف ت ترقاب ت یجچنین کانال اناقال ن کیئ

باعث افزایش اقابیر سح اقح یجو ش

خ اید شد [ .]6یر چند باید اشار کرب ک تج ب چنین رقابتیای فقط برای تاکنشیای شاام یسا یای
تاقعاً سناین ااکا تذیر است .بر سالهای اخیر با تیشرفت بیدگا یای آزاایشاای  ،ایدتبیت بیاری برای
سح اقح یای یجو ش این بار بر ایدتب ی انریییای کااالً تایینقر از سد ک لن شناسای شد است.
ناایت احالعاب قئ ری اهایف بر زاین ی تاکنشیای یجو ش ی -سناین نشا ا بید ااباایک ق اب
برانایهاا یجو ش قا حد ایکرت -ت نان -بار کایش یابند ،ادلیای تاانسیم اسااندارب نظیر اکی ز-تینار
[ ]8حا باتج ب اعجال ارراب جفت-شدگ کانالیا ( )CCقابر ب بازق لید باب یای آزاایشاای سح اقح
نج باشند [ .]3,5بر حقیقت ،با اقایس اقابیر قئ ری ت قورب سح اقح یجو ش بر ا یابیم ک بر
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ایدتب ی انریییای زیر سد ک لن باب یای آزاایشاای بص رب ناگهان کایش ا یابند .از این رخداب
بعن ا "تدید ی بازبارند ی یجو ش " یاب ا ش ب .ناایت احالعاب انوام شد بر ارج [ ]4تیشنهاب ا کند
ک ارراب قراکمناتذیری ااب ی یسا ای را ا ق ا بعن ا یک افه م فیزیک برای ق صیف این تدید بر نظر
گرفت .بر حقیقت ،شبی سازی این تیژگ بر بریمکنشیای ن کیئ -ن کیئ

باعث ظه ر یک فرتفاا کم

عجد بر ن اح باخی تاانسیمیای ایکرتسک تیک نظیر ادل تاتیچش-بتگان [ ]1ا ش ب .این تدید نیز ب
ن ب ی خ ب باعث بازق لید باب یای آزاایشاای سح اقح یجو ش برحد انریییای خیی تایینقر از سد
ک لن خ اید شد [ .]4حال از آنواییک ک براساس ارج [ ،]7قراکمناتذیری ااب ی یسا ای بعن ا یک از
خ اص ذاق فراالیزم تاانسیم اواترب برشجرب ا ش ب ،از اینرت قیییم تدید ی بازبارند ی یجو ش با
اسافاب از این تاانسیم ا ق اند بعن ا یک ا ی ع قیقیقاق بدی ا رب بررس قرار گیرب .بر احالع ی حایر،
فراالیزم تاانسیم اواترب را با ایاسباب  CCیجرا کرب ایم قا از طرید آ یا ب قیییم رفاار سح اقح یای
یجو ش بر ایدتب ی انریییای کم برای تاکنشیای  42Ni+45Fe ،82Si+611Moت  15Ni+15Niبپربازیم.

روش کار
یجانح ریک بر بهش قبم یم بدا اشار شد بر این قیقید از نسه ی اصی تاانسیم اواترب ،یعن
 ،Prox77برای ایاسب ی بهش یسا ای تاانسیم بریمکنش کم اسافاب شد است .بح رکی  ،براساس نظری ی
نیرتیای اواترب تاانسیم یسا ای ) VN(rبین بت یسا ی برخ ربکنند را ا ق ا بص رب زیر قعریف کرب
(،]7[ )6
ک بر آ شعاع انینای اا سط ̅𝑅 ت فاصی ی جدای بت سح بریمکنش ب قرقی

براساس رابح ی ( )8اراج

[ ]2ت [ ]9قعریف کرب .عالت بر این اقدار تارااار یهاات سح  bبرابر  6fmبر نظر گرفا ا ش ب .بر رابح ی
ف ق  γیری

انریی سحی ا باشد ک از طرید قعریف زیر ب تارااار عدم ققار  Asتابسا ا ش ب،

()8
ک تاراااریای قابم قنظیم  γ1 = 119467 MeV/fm8ت  ks = 617281با اقابیر اعی م باب شد بر نسه ی
اصی تاانسیم اواترب ب قرقی

رابتیای انریی ت عدم ققار سحی نااید ا ش ند .عالت بر این ،بر این

بیدگا قاب جهان ) Φ(ξ=s/bب شکم زیر تارااارسازی شد است،
()3

نتایج
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با اسافاب از فراالیزم اعرف شد بر بهش ف ق قابر خ اییم ب ب تاانسیم بریمکنش کم را از طرید اوج ع
بت ججی ی ک لن ت یسا ای ایاسب کنیم .بر شکم  ، 6بعن ا نج ن ناایت ارب ط ب این تاانسیم برای تاکنش
یجو ش  15Ni+15Niنجایش باب شد است .با اقایس تاانسیم بریمکنش حاصم از ادل  Prox77با ناایت
ابان بر فرم اسااندارب تاانسیم تتبس-سکس

( ،)WSک بر ارج [ ]61گزارش شد است ،به ب ا ق ا

بریافت ک بر تاکنش اذک ر سد ک لن ق لید شد ق سط تاانسیم اواترب ب اراق

باالقر از ن ع WS

ا باشد .بر چنین شرایح نیاز است قا با افزایش قدرب تاانسیم یسا ای ت بر نایو کایش ارقفاع سد ،ناایت
تاانسیم اواترب را بهب ب ببهشیم.

شکم  :6تاانسیم بریمکنش کم براساس نسه یای اهایف تاانسیم اواترب اعرف شد بر اان برای تاکنش .15Ni+15Ni

بر احالع ی حایر برای بسایاب ب یدف بهب ب ناایت حاصم از نسه ی اصی تاانسیم اواترب بت اسیر را
بنبال کرب ایم :الف) افزایش قدرب یری

کشش سحی

یجانح ریک بر بهش قبم یم بدا اشار شد ،بر قعریف یری

 γب) اعجال ارراب باای  Tیسا ی ارک .
انریی سحی  ،رابتیای  γ1ت  ksتاراااریای

قابم قنظیج یساند ک بر سالهای اخیر با اسافاب از احالعاب سیساجاقیک اهایف اقابیر اان ع برای آنها
گزارش شد است .بر نهساین ارحی ی اعجال اصالحاب بر ا رب تاانسیم  ،Prox77با اسافاب از اوج ع ی
 γ1 = 61511735 MeV/fm2ت  ،ks = 511ک بر ارج [ ]66گزارش شد اند ،نسه ی اصالح شد ی IPM-1

را اعرف کرب ایم ک ارقفاع سد حاصم از آ نسبت ب نسه ی اصی تاانسیم اواترب بح ر قابم ق جه
کایش ا یابد ،شکم  6را االحظ نجائید .بر ا رب بهش بتم اصالحاب نیز باید اشار کرب ک قاکن
اعجال ارراب باای یسا ی ارک

برای

بر فراالیزم تاانسیم اواترب بیدگا یای اافاتق ارائ شد است .اخیراً ،با

اسافاب از احالع ای سیساجاقیک رفاار باای یری

انریی سحی  γبررتی باز ی تسیع از سیسامیای

یجو ش ا رب بررس قرار گرفا ک انور ب اعرف فرم قعجیم یافا ای از این یری
[،]68
()5
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بص رب زیر شد است

ک بر آ ) γ(T=1)=61511735(6-511As8ت عالت بر این براساس اعابل ی ( )64ارج [ TB ،]68باای ااناظر
با انریی سد ک لن ا باشد .بر احالع ی حایر ناایت حاصم از تاانسیم اصالح شد ی  IPM-6از طرید
رابح ی باای ف ق را با  IPM-8ناااذاری کرب ایم .یجانح ریک بر شکم  6یم قابم اشاید است ،تاانسیمیای
حاصم از ادلیای  IPM-8ت  WSبر ایدتب ی نزبیک سد ک لن کمقرین اخاالف را با یکدیار بارند .بر
اباا ی اباحث قیییی این اقال قصد باریم ب بررس رفاار سح اقح یای یجو ش برای تاکنشیای
اناهاب با اسافاب از یر یک از نسه یای تاانسیم اواترب اعرف شد بپربازیم .اخیر ًا باب یای آزاایشاای
سح اقح یجو ش ارب ط ب این تاکنشیا بص رب جداگان انداز گیری شد ت قا حد نان -بار کایش
یافا اند [ .]63,61,7الزم ب ذکر است برای انوام ایاسباب قئ ری ارب ط ب این کجیت از بیدگا جفتشدگ
کانالیا ( ]65[ )CCاسافاب کرب ایم .بر جدتل  ،6لیسا از اقابیر ااناظر با اشهصاب حالتیای برانایها ی
چهار قحب ت یشت قحب یسا یای یدف ت ترقاب ک بر ایاسباب سح اقح یجو ش لیاظ شد اند،
تج ب بارب.
جدتل  :6اقابیر انریی برانایهاا * Eت تاراااریای قغییر شکم  βλبرای حالتیای برانایها یسا یای اهایف
[.]64,61

اقایس ی اقابیر ایاسب شد ی سح اقح یجو ش

برای یر س تاکنش  42Ni+45Fe ،82Si+611Moت

 15Ni+15Niبا اقابیر ااناظر آزاایشاای آنها بر شکم  8نشا ا بید ک تاانسیم  Prox77حا تس از بر
نظر گرفان ارراب اصالح  CCق انای بازق لید باب یای قورب سح اقح را بر تاکنشیای اذک ر ندارند.
برای بهب ب ناایت حاصم از این ادل ،بر ابادا ب بررس نقش برانایهاا یای ااقابم ( )MEت چند ف ن ن
( )MPEترباخا ایم .باب یای ترتبی ارب ط ب تیژگ یای ساخااری حالتیای بت ف ن ن چهارقحب ت
یشتقحب یسا یای اهایف بر جدتل  6لیست شد اند .براساس ناایت ارائ شد بر شکم  8االحظ ا ش ب
6619

ک اعجال این ارراب باعث افزایش اقابیر سح اقح یجو ش بر انریییای زیر سدی ا ش ب .بر اباا برای
بسایاب ب ناایت قابم قب لقر از طرید بیدگا یای اعرف شد بر ف ق ،ب بررس ارراب اصالح یری
سحی  γت باای  Tیسا ی ارک

انریی

بررتی اقابیر ایاسب شد ی سح اقح یجو ش ترباخا ایم .عییرغم

اینک اعجال یجزاا این بت ارر ،قیت عن ا تاانسیم  ،IPM-8قأریر قابم ق جه را بررتی بهب ب ق افد ایا
اقابیر قئ ری ت قورب سح اقح بر انریییای کم بارب ااا یجانح ریک از شکم  8یم قابم اشاید است،
این ادل اصالح شد ین ز بر بازق لید باب یای آزاایشاای بر ایدتب ی انریییای خیی تایینقر از سد
ک لن ناا فد ا باشد.

شکم  -8اقایس ی اقابیر قئ ری سح اقح یجو ش ابان بر ادلیای اهایف  IPM-8 ،IPM-6 ،Prox77ت
 IPM-3با باب یای ااناظر آزاایشاای بر تاکنشیای الف)  ،82Si+611Moب)  42Ni+45Feت ج) .15Ni+15Ni

ناایت احالعاب قئ ری انوام شد بر زاین ی قیییم تدید ی بازبارند ی یجو ش رابت ا کند ک عجد تاانسیم
قأریر قابم ق جه را بررتی ق صیف این تدید بر حد انریییای کم بارب [ .]4از طرف  ،بر قعریف یری
انریی سحی  ،γرابت  γ0تارااار قابم قنظیج است ک اساقیجاً بررتی عجد تاانسیم قأریرگذار خ اید ب ب .بر
چنین شرایح سع کرب ایم قا با قنظیم این رابت ،باب یای آزاایشاای تاکنشیای ا رب بررس را بر باز ی
انریی بجباران ااناظر با تدید ی کایش ناگهان سح اقح یجو ش با بقت کاف تیشبین کنیم .بر این
بین فرم اصالح شد ی یری

 γ0برای ایدتب ی انریی  ،E≤Esک  Esانریی شرتع تدید ی بازبارند ی

یجو ش ا باشد ،را بص رب زیر اعرف ا کنیم،
()4
تس از اعجال این تابساا باای بررتی قعریف یری

انریی سحی  γبر رابح ی ( ،)5ا ق ا ناایت قابم

قب ل را برای رفاار اقابیر قئ ری سح اقح یجو ش بر یر س تاکنش ا رب بررس بدست آترب ،شکم 8
را االحظ نجائید .الزم ب ذکر است ک ناایت تاانسیم  IPM-8ک با ارراب اصالح یری
) γ0(Tیجرا شد است را بص رب  IPM-3نامگذاری کرب ایم.
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تابسا ب باای

بحث و نتیجهگیری
بر این قیقید ب احالعۀ تدید ی کایش ناگهان اقابیر سح اقح یجو ش بر حد انریییای خیی
، برای این انظ ر. ترباخا ایم15Ni+15Ni  ت42Ni+45Fe ،82Si+611Mo تایینقر از سد ک لن برای تاکنشیای
) اعجال ارراب ارب ط ب برانایهاا یای6 : را بر چهار ارحی زیر اصالح نج ب ایمProx77 ناایت تاانسیم
) اعجال3 ،γ کشش سحی

) اعجال ارراب یری8 ، ااقابم ت یجچنین بت ف ف ن بر یسا یای بریمکنش

 ناایت ایاسباب انوام شد نشا.γ0 ) بررس رفاار تابسا ب باای تارااار5 ت

 یسا ی ارکT ارراب باای

 قابر خ اید تدید ی بازبارند ی، ک شاام یج ی اصالحاب ف ق ا باشدIPM-3 ا بید ک تاانسیم
 بر اباا ی این. را االحظ نجائید8  شکم،یجو ش را بر تاکنشیای ف ق با بقت قابم قب ل بازق لید کند
کار قصد باریم برای بسایاب ب یک نایو جاا قر ب احالع ی سیساجاقیک تدید ی بازبارند ی یجو ش با
.اسافاب از بیدگا ارائ شد بپربازیم
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