تأثیر ضریب اتالفی پارامتر  Kبر تعداد نوترون های گسیل شده با استفاده از دینامیک
چهار بعدی
داریوش ،نادری* ؛ حجت اله ،امامی؛ مریم ،زرگوشی
دانشگاه رازی  ،دانشکده علوم پايه ،گروه فيزيک

چکیده:
در کار حاضر با استفاده از مدل دینامیکی النگوین چهار بعدی تعداد نوترون های گسیل شده از هسته مرکب درحال
شکافت را محاسبه کرده ایم .پارامترهای کشیدگی ،ضخامت گردن ،عدم تقارن و تصویر اسپین هسته مرکب بر روی
محور شکافت ) (Kچهار بعد محاسبات دینامیکی را تشکیل می دهند .ضریب اتالفی
متغییر در نظر گرفته و تعداد نوترون های گسیلی را برای دو

+ 996
سیستم 𝑚𝑇96

96
𝐹6

پارامترK

+ 891
و 𝑠𝑂67

را به دو شکل ثابت و
88
𝑂8

محاسبه کرده ایم.

نتایج بدست آمده نشان می دهد که ضریب اتالفی متغییر همخوانی بهتری با نتایج تجربی دارد.
کلید واژه :دینامیک چهار بعدی،ضریب اتالفی ،نوترون گسیلی ،پارامتر کشیدگی

مقدمه:
مقادیر اندازه گیری شده ذرات باردار و نوترون های قبل از نقطه جدایی دو پاره شکافت معموال با نتایج مدل
های آماری استاندارد توافق خوبی ندارند .با در نظر گرفتن مفهوم اتالفی و ویسکوزیته هسته ای می توان فرآیند
شکافت را بصورت دینامیکی بررسی کرد .این فرآیند اتالفی منجر به کاهش پهنای شکافت شده و در نتیجه
افزایش گسیل تعداد ذرات قبل از شکافت و سطح مقطع باقیمانده از تبخیر می شود .برای بررسی دینامیکی
فرآیند شکافت ،می توان معادالت فوکر -پالنک و یا معادالت النگوین را بکار برد[ .]8استفاده از معادالت
النگوین کاربرد بیشتری دارد .معادالت النگوین یک[ ]1و دو بعدی[ ]3برای محاسبه نوترون های قبل از نقطه
جدایی بکار رفته اند .از معادالت سه بعدی عالوه بر محاسبه تعداد نوترون ها برای بررسی انرژی جنبشی پاره
های شکافت نیز بکار می رود[.]4
معادالت دینامیک النگوین چهاربعدی با ضریب اتالفی ثابت برای درجه آزادی چرخش اسپین هسته (مختصه
 ،)Kبرای بررسی جنبه های مختلف واکنش های همجوشی -شکافت بکار برده شده است[ .]5اما بررسی این
موضوع با در نظر گرفتن ضریب اتالفی غیر ثابت تاکنون انجام نشده است .در کار حاضر ما با استفاده از
دینامیک چهار بعدی با ضریب اتالفی غیر ثابت ،تعداد نوترون های گسیل شده از هسته در حال شکافت را
بدست آورده و آن را با حالت ضریب اتالفی ثابت و نتایج تجربی مقایسه کرد ه ایم.
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مدل تئوری:
تغییرات دینامیکی پارامتر چهارم که همان تصویر اسپین هسته مرکب بر روی محور شکافت است با رابطه زیر
داده می شود[]9
()9
در این رابطه𝑉  𝐼, 𝑇,و 𝐾 به ترتیب انرژی پتانسیل ،دما ،اسپین هسته مرکب ،و تصویر اسپین بر محور شکاف
است .همچنین 𝐾 γپارامتر جفت شدگی بین درجه آزادی چرخش و حمام داغ است و از رابطه زیر بدست می
آید
()3
1

که در آن  𝐽R = MR4cm , n0 = 0.0173 zs fm−4می با شند 𝐽⊥ , 𝐽∥ .و  𝐽effممان اینرسی حول محور شکافت،
عمود بر محور شکافت و ممان اینرسی موثر است .همچنین 𝑅cmو 𝑁𝑅 فاصله بین دوپاره شکافت و شعاع
گردن است ξ(𝑡) .یک عدد تصادفی است که در رابطه زیر صدق می کند

( )4
با میانگین گیری از رابطه( )8داریم

( )5
با استفاده از این رابطه زمان 𝐾 τبصورت زیر تعریف می شود
( )9
معادالت النگوین تغییرات سه بعد دیگر را تعیین می کنند که به شکل زیر می باشند[]6

()6
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در این رابطه 𝑗𝑖𝛾  𝑞, 𝑝, 𝐹, 𝑅(𝑡),و 𝑗𝑖𝑚 به ترتیب نشان دهنده اصطکاک ،نیروی رندوم ،انرژی آزاد ،تکانه ،پارامتر
دینامیکی(کشیدگی ،عدم تقارن و ضخامت گردن) و اینرسی می باشند .پهنای واپاشی نوترون با رابطه زیر تعیین
می شود[]8

() 8
در این رابطه   , Eint , m , dو  Bnبه ترتیب چگالی ترازهای هسته باقیمانده ،چگالی ترازهای هسته مرکب،
انرژی برانگیختگی اولیه هسته مادر ،انرژی نوترون منتشر شده و انرژی بستگی نوترون اند .در هر گام زمانی
𝑉𝑒𝑀 ∆𝑡 = 0.005ℏ/یک عدد تصادفی )  (rبا توزیع یکنواخت در بازه صفر تا یک تولید می کنیم اگر رابطه
𝑛𝜏 𝑟 < ∆𝑡/که در آن 𝑛 𝜏𝑛 = ℏ/Γبرقرار باشد ،گسیل یک نوترون در آن فاصله زمانی اتفاق می افتد.

نتایج:

شکل: 8تغییرات ضریب اتالفی پارامتر Kبصورت تابعی از پارامتر کشیدگی .نمودار خط چین و پررنگ به ترتیب مربوط

محاسبات برای دو سیستم

+ 996
به واکنش های 𝑚𝑇96

96
𝐹6

+ 891
و 𝑠𝑂67

88
𝑂8

+ 996
𝑚𝑇96

96
𝐹6

+ 891
و 𝑠𝑂67

88
𝑂8

می باشند.

انجام شده است .نتایج در شکل های  8تا  7نشان داده

شده است .شکل( )8نشان می دهد با افزایش پارامتر کشیدگی ،ضریب اتالفی پارامتر  Kافزایش می یابد .در
شکل( )1می توان مشاهده کرد که با افزایش ضخامت گردن ،این کمیت کاهش می یابد.
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شکل :1تغییرات ضریب اتالفی پارامتر Kبصورت تابعی از پارامتر کشیدگی .نمودار خط چین و پررنگ به
+ 996
ترتیب مربوط به واکنش های 𝑚𝑇96

96
𝐹6

+ 891
و 𝑠𝑂67

88
𝑂8

می باشند.

شکل :3تغییرات زمان ویژه مختصه  Kبرحسب پارامتر کشیدگی .نمودار خط چین و پر رنگ به ترتیب مربوط به سیستم
+ 996
𝑚𝑇96

96
𝐹6

+ 891
و 𝑠𝑂67

88
𝑂8

می باشند.

شکل :4تغییرات تغییرات زمان ویژه مختصه  Kبرحسب پارامتر ضخامت گردن .نمودار خط چین و پر رنگ به ترتیب مربوط به
+ 996
سیستم 𝑚𝑇96

96
𝐹6

+ 891
و 𝑠𝑂67
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88
𝑂8

می باشند.

در شکل ( )3تغییرات زمان ویژه مختصه  Kبرحسب پارامتر کشیدگی نشان داده شده است .با افزایش پارامتر
کشیدگی این زمان کاهش می یابد .در حالی در شکل ( )4با افزایش پارامتر ضخامت گردن این زمان افزایش
می یابد .همچنی تغییرات تعداد نوترون های گسیل شده بر حسب انرژی برای دو سیستم ذکر شده در شکل
های ( )5و ( )9نشان داده شده اند .مشاهده می شود برای حالتی که کمیت 𝐾 γبصورت متغییر در نظر گرفته
می شود نتایج بدست آمده همخوانی بهتری با نتایج تجربی دارند.

+ 891
شکل  :5تغییرات تعداد نوترون های گسیل شده در واکنش 𝑠𝑂67

88
𝑂8

بر حسب انرژی .دایره های توپر و توخالی به ترتیب

نتایج دینامیک چهار بعدی برای γ𝐾 = 6.6611(𝑀𝑒𝑉 𝑧𝑠)−6/2و 𝐾 γمتغییر است .مربع های توپر داده های تجربی اند[.]6

 966𝐹 + 996بر حسب انرژی .دایره های توپر و توخالی به ترتیب
شکل :7تغییرات تعداد نوترون های گسیل شده در واکنش 𝑚𝑇96
نتایج دینامیک چهار بعدی برای γ𝐾 = 6.6611(𝑀𝑒𝑉 𝑧𝑠)−6/2و 𝐾 γمتغییر است .مربع های توپر داده های تجربی اند[.]6
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