محاسبه زمان گذار هسته مرکب در برخی از واکنشهای شکافت القایی با یون سنگین
سعید ،سهیلی*؛ سعیده ،فیروزی؛ راضیه ،صادقی؛ مرتضی ،خلیل خلیلی
دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده علوم،گروه فیزیک

چکیده
تعداد نوترونهای گسیلی قبل از نقطه زینی هسته مرکب ( 𝑠𝑔𝜈) و مدت زمان گذار هسته مرکب از حالت پایه تا نقطه
زینی ( 𝑠𝑔𝜏) برای چهار سیستم شکافت القایی با استفاده از مدل آماری نقطه زینی استاندارد بررسی شده است .با توجه
به مقادیر کمیتهای عدم تقارن جرمی (𝛼) و عدم تقارن جرمی بحرانی ( 𝐺𝐵𝛼) در سیستمهای بررسیشده انتظار رفتار
عادی بین مقادیر تجربی ناهمسانگردی و پیش بینی مدل آماری نقطه زینی استاندارد را داریم .محاسبه 𝑠𝑔𝜏 مربوط به
سیستم

+ 131
09𝑇ℎ

21
𝐶6

نشان میدهد این سیستم دارای مقداری سهم شکافت هسته غیر مرکب است .افزایش انرژی

برانگیختگی هسته مرکب باعث کاهش ارتفاع سد شکافت هسته مرکب و در نتیجه کاهش مدت زمان 𝑠𝑔𝜏 میشود در
این صورت انتظار کاهش تعداد 𝑠𝑔𝜈 را داریم.
کلید واژه :شکافت القایی با یون سنگین ،نوترونهای پیش نقطه زینی و توزیع زاویهای پارههای شکافت.

مقدمه
در سال  8391گروه اشتراسمن ،هان و میتنر بر روی هسته اورانیوم در حال تابش با باریکه نوترون آزمایشاتی
انجام دادند و سرانجام نتیجه گرفتند هسته رادیواکتیو باریم از اورانیوم تابشی به دست میآید .میتنر به همراه
فریش با استفاده از مدل قطره مایعی نشان دادند که انرژی قابل توجهی هنگام تجزیه هسته سنگین به دو هسته
تقریبا یکسان آزاد میشود و بنابراین آنها شکافت هستهای را کشف کردند .شکافت هستهای یک فرآیند پیچیده
و دشوار است.

شکل : 8تغییرات انرژی پتانسیل بر حسب تغییر شکل هسته مرکب در فرآیند شکافت.
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فرآیند شکافت القایی با یونهای سنگین به ازای انرژیهای برانگیختگی که بر سد شکافت هسته مرکب غلبه
میشود ،به صورت شکل 8رفتار میکند .با توجه به شکل مدت زمان شکافت هسته مرکب ( 𝑒𝑟𝑝𝜏) شامل
مجموع مدت زمان گذار از حالت پایه هسته مرکب تا نقطه زینی استاندارد ( 𝑠𝑔𝜏) و مدت زمان رسیدن هسته
مرکب از نقطه زینی تا نقطه انقطاع ( 𝑠𝑠𝜏) میباشد ( 𝑠𝑠𝜏  .)𝜏𝑝𝑟𝑒 = 𝜏𝑔𝑠 +زمانهای 𝑠𝑔𝜏و 𝑠𝑠𝜏 به ترتیب از مرتبه
𝑠  29−12و 29−19 sپیش بینی شده است و از نظر تجربی اندازهگیری و تفکیک این زمانها کاری دشوار میباشد
].[8-2

به مانند زمانهای 𝑠𝑔𝜏و 𝑠𝑠𝜏میتوان تعداد نوترونهای گسیلی قبل از شکافت را تفکیک کرد بنابراین تعداد
نوترونهای گسیلی در زمان 𝑠𝑔𝜏را با 𝑠𝑔𝜈 و تعداد نوترونهای گسیلی در زمان 𝑠𝑠𝜏 را با 𝑠𝑠𝜈نشان میدهیم و
برای تعداد کل نوترونهای گسیلی قبل از شکافت ( 𝑒𝑟𝑝𝜈) خواهیم داشت 𝑠𝑠𝜈  .𝜈𝑝𝑟𝑒 = 𝜈𝑔𝑠 +انتظار میرود
در هستههای مرکب سنگین با انرژی برانگیختگی باال گسیل نوترونها با احتمال زیاد در نزدیکی نقطه انقطاع
اتفاق افتد ] .[9در این کار ابتدا به بررسی تعداد 𝑠𝑔𝜈 با استفاده از مقایسه پیش بینی مدل آماری نقطه زینی
استاندارد و مقادیر تجربی ناهمسانگردی پارههای شکافت پرداخته شده است ] .[4با استفاده از مقدار این کمیت
𝜈

𝜏

توانستیم 𝑠𝑔𝜏 را با توجه به رابطهی 𝑠𝑔 𝜈 ≈ 𝑠𝑔 𝜏 پیش بینی کنیم ] [4و با مقادیر به دست آمده توسط دیگران
𝑒𝑟𝑝

𝑒𝑟𝑝

مقایسه کنیم.

روش کار
بررسیهای اخیر نشان میدهند رفتار ناهمسانگردی پارههای شکافت در تعداد زیادی از سیستمهای شکافت
القایی با پرتابههای سبک و یونهای سنگین توسط  SSPSMپیش بینی میشود .اصطالحا گفته میشود که
توزیع زاویهای پارههای شکافت در چنین سیستمهای شکافت القایی رفتار عادی دارند .از طرفی مشخص شده
است که ناهمسانگردی زاویهای پارههای شکافتتعداد زیادی از این واکنشها را نمیتوان با مدل آماری نقطه
زینی استاندارد پیشبینی کرد .این سیستمها را ناهمخوان با مدل مینامیم و علت این ناهمخوانی را به وجود
سهم شکافت هسته غیر مرکب نسبت میدهند ] .[5برای سیستمهای شکافت القایی متفاوت با توجه به مقایسه
کمیتهای عدم تقارن جرمی ( )αو عدم تقارن جرمی بحرانی بوزینارو-گالن ( )αBGمیتوانیم حضور یا عدم
حضور شکافت هسته غیر مرکب را پیشبینی کنیم ] .[5انتظار میرود با توجه به این مقایسه برای سیستمهای
با  𝛼 > 𝛼BGسهمی از شکافت هسته غیر مرکب نداشته باشیم و اینگونه سیستمها رفتار عادی را به نمایش
بگذارند و سیستمهای با  𝛼 < 𝛼BGدارای سهمی از شکافت هسته غیر مرکب بوده و رفتاری غیر عادی دارند
] .[5رابطه  αو  αBGبه صورت زیر تعریف میشود:
)(8

𝜒 − 0.933
𝑃𝐴 𝐴 𝑇 −
√8.82
=𝛼
{ = αو
[(𝜒 − 0.933) + 0.24] 𝜒 > 0.933
𝐺𝐵 𝑃𝐴 𝐴 𝑇 +
0
𝜒 < 0.933
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در این روابط  χپارامتر شکافتپذیری نامیده میشود و برابر با

𝐴𝑍1 /
} 09.883{2−2.6816[(N−Z)/A]1

=  χاست 𝐴 𝑇 .و 𝐴P

هم به ترتیب اعداد جرمی هدف و پرتابه هستند.نظریه استاندارد ناهمسانگردی پارههای شکافت براساس مدل
حالت گذار است .در این نظریه هسته شکافتپذیر دارای یک تقارن محوری میباشد .به عالوه فرض شده که
پارههای شکافت ،در امتداد محور تقارن هسته مرکب از همدیگر جدا میشوند .ناهمسانگردی پارههای شکافت
به صورت نسبت تعداد پارههای شکافت در زاویه  0یا  810درجه به تعداد پارههای شکافت در زاویه  30درجه
تعریف میشود .در پیشبینی SSPSMرابطه ناهمسانگردی پارههای شکافت به صورت زیر است:
) 080يا W(0
)W(00
> < I2
4K 20

)(2

≡A

≈0+

در این رابطه I1مربع اسپین کل هسته مرکب است و به وسیله مدلهای متفاوت بر حسب انرژی پرتابه محاسبه
میشود K 19 .واریانس تابع توزیع ( Kمولفه اسپین کل هسته مرکب در راستای محور تقارن هسته) با توجه به
رابطه K 19 = Ieff ℏT1محاسبه میشود که  Ieffو  Tبه ترتیب گشتاور لختی موثر و دمای هسته مرکب در نقطه زینی
میباشند .دمای هسته مرکب به صورت

Eex
a

√ = Tتعریف میشود که در این رابطه Eexانرژی برانگیختگی

 𝐴𝐶.𝑁.تا
هسته مرکب در نقطه زینی و  aپارامتر چگالی تراز است و مقادیر آن از
8

𝐴𝐶.𝑁.
22

اختیار میشود ( 𝐴C.N.

عدد جرمی هسته مرکب میباشد)Eex .ازرابطه زیر به دست میآید:
)(3

𝑛𝐸 𝑠𝑔𝜈 𝐸𝑒𝑥 = 𝐸𝑐.𝑚. + 𝑄 − 𝐵𝑓 − 𝐸𝑅 −

 𝐸𝑛 ،𝐸𝑅 ،𝐵𝑓 ،𝑄 ،𝐸𝑐.𝑚.و 𝑠𝑔𝜈 به ترتیب انرژی پرتابه در چارچوب مرکز جرم ،مقدار 𝑄 واکنش ،ارتفاع سد
شکافت هسته مرکب ،انرژی چرخشی هسته مرکب ،انرژی حمل شده توسط هر نوترون گسیلی و تعداد
نوترونهای گسیلی پیش از نقطه زینی هسته مرکب هستند.

نتایج
در این کار چهار سیستم شکافت القایی مورد بررسی قرار گرفته است .از مقایسه پیش بینی مدل SSPSMبا
مقادیر تجربی ناهمسانگردی تعداد 𝑠𝑔𝜈 را به دست آوردیم و با توجه به مقادیر اندازهگیری شده 𝑒𝑟𝑝𝜈 و ]𝜏𝑝𝑟𝑒 [8
توانستیم 𝑠𝑔 τرا برای این سیستمها پیش بینی کنیم < I1 >.با توجه به مقادیر تجربی اندازهگیری شده به دست
آمده است ].[3, 7مقادیر مربوط به کمیتهای  Bf ،Ieffو ERبا استفاده از مدل سیرک به دست آمدهاند ].[1
 𝐴𝐶.𝑁.و  29 MeVفرض شدهاند ].[3همچنین سیستمهای شکافت القایی بررسی
مقادیر  aو  Enبه ترتیب برابر با
8
شده دارای  𝛼 > 𝛼BGهستند و انتظار داریم سهمی از شکافت هسته غیر مرکب نداشته باشند .ابتدا سیستم
 216𝐶 + 131را مورد بررسی قرار میدهیم تا به حال تعداد  νgsبرای این سیستم محاسبه و یا
شکافت القایی 09Th
اندازهگیری نشده است .در شکل زیر منحنی ناهمسانگردی پارههای شکافت (بدون تصحیح نوترون) به همراه
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مقادیر تجربی ناهمسانگردی برای این سیستم رسم شده است .مطابق با شکل 2هر چه انرژی پرتابه بیشتر باشد
آنگاه مقادیر اندازهگیری شده ناهمسانگردی به پیش بینی مدل نزدیکتر میشوند و این نتیجه نشان میدهد که
تعداد  νgsبا افزایش انرژی پرتابه کاهش مییابد.
Th

232

C

12

2.0
1.8

A

1.6
1.4
1.2
1.3

1.4

1.1

1.2

1.0
1.0

E cm
VB

 216𝐶 + 131بر حسب
شکل :2نمودار ناهمسانگردی پارههای شکافت برای سیستم شکافت القایی 09Th

𝐸c.m.
Vb

(Vb

ارتفاع سد کولنی میباشد) .منحنی ،پیش بینی مدل را نشان میدهد .نقاط تو پُر و تو خالیبه ترتیب از
مراجع][80و ][88گرفته شدهاند.
در شکل ،9برازش مقادیر تجربی ناهمسانگردی پارههای شکافت و پیش بینی مدل نشان داده شده است.
خطهای مختلف نشان دهنده دو دسته مقادیر اندازهگیری شده توسط گروههای متفاوت میباشد .مدت زمان
f
τ𝑔𝑠 ≈ 4𝐿𝑛 29Bاز مرتبه 29−12 sبه دست میآید
رسیدن هسته مرکب از حالت پایه تا نقطه زینی با توجه به رابطه
T
B
] .[8با افزایش Eexهسته مرکب مقدار  Tfکاهش یافته (هر چقدر هسته مرکب سنگینتر باشد با افزایش Eex
مقدار  BTfبا سرعت بیشتری کاهش مییابد) ،بنابراین مقدار 𝑠𝑔 τکاهش مییابد و نوترونهای گسیلی در این بازه
زمانی فرصت کمتری برای گسیل پیدا میکنند.
Th

232

C

12

3.0
2.5
2.0
gsa

1.5
1.0
0.5
55

50

45

40

0.0
35

E ex

. 216𝐶 + 131
شکل :9تعداد نوترونهای گسیلی پیش از نقطه زینی (  )νgsمربوط به سیستم شکافت القایی 09Th
خطهای ُپر و کم رنگ به ترتیب با استفاده از مراجع][80و][88محاسبه شده است.
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𝜈

𝜏

با توجه به شکل 9و رابطه 𝑠𝑔 𝜈 ≈ 𝑠𝑔 𝜏 میتوانیم 𝑠𝑔 τرا برای این سیستم پیش بینی کنیم و با مقدار به دست
𝑒𝑟𝑝
𝑒𝑟𝑝
29B
آمده از رابطه  τ𝑔𝑠 ≈ 4𝐿𝑛 T fمقایسه کنیم .تعداد متوسط نوترونها در بازه انرژی برانگیختگی محاسبه شده با
توجه به مقادیر تجربیگرفته شده از مراجع ][80و ] [88به ترتیب برابر با 2.0و  9.0است .مطابق با اندازهگیریهای
انجام شده ،مقادیر تجربی برای 𝑒𝑟𝑝𝜈و 𝑒𝑟𝑝𝜏به ازای انرژی برانگیختگی حدود ( 44MeVانرژی برانگیختگی
 ) 216𝐶 + 131به ترتیب برابر با  2و  1 × 29−19sاست ].[2بنابراین 𝑠𝑔 τبا
میانگین در بازه محاسبات سیستم 09Th
استفاده از مراجع ][80و ][88به ترتیب برابر با 𝑠  39 × 29−12و  28 × 29−12sپیش بینی میشود .مقدار 𝑠𝑔 τاین
سیستم حدود 𝑠 21 × 29−12پیشنهاد میشود] .[2تعداد نوترونهای گسیلی بیشتری نسبت به واقعیت به دست
آمده است و علت آن وجود شکافت هسته غیر مرکب برای این سیستم است ] .[21اخیرا پیش بینی شده است
 ، 216𝐶 + 131مقدار شش درصد از کل فرآیندهای شکافت مربوط به شکافت هسته غیر مرکب
برای سیستم 09Th
190
24
است ] .[23در جدول شماره،8با استفاده از روش باال 𝑠𝑔 τمربوط به سیستمهای شکافت القایی 𝑖𝐵، 6𝑁 + 83
26
198
 200𝐹 + 198محاسبه شده است و با مقادیر پیشنهاد شده مقایسه شده است.
 8𝑂 + 81Pbو 81Pb
جدول شماره :8مقادیر 𝜏𝑝𝑟𝑒 ،𝜈𝑝𝑟𝑒 ،𝜈𝑔𝑠 ،BTfو 𝑠𝑔𝜏مربوط به سیستمهای شکافت القایی بررسی شده.
Bf
T
185

𝑠𝑔𝜏

]𝜏𝑔𝑠 [6

]𝜏𝑝𝑟𝑒 [6

]𝜈𝑝𝑟𝑒 [6

]𝜈𝑔𝑠 [4

𝑠 0 × 87−18

𝑠 81 × 87−18

𝑠 1.5 × 87−17

1

7814

𝑠 4 × 87−18

𝑠 81 × 87−18

𝑠 1 × 87−17

1

7.41

881

𝑠 0 × 87−18

𝑠 81.6 × 87−18

𝑠 1 × 87−17

181

7866

186

𝑠 87 × 87−18

𝑠 81 × 87−18

𝑠 1.5 × 87−17

181

7866

881

سیستم شکافت
القایی
84
171
𝑖𝐵0𝑁 + 11
86
171
1𝑂 + 11Pb
86
171
1𝑂 + 11Pb
81
171
1𝐹 + 11Pb

190
24
 268𝑂 + 198فقط در یک نوترون با همدیگر
هستههای مرکب تشکیل شده مربوط به دو سیستم 𝑖𝐵 6𝑁 + 83و 81Pb

تفاوت دارند بنابراین بسیار شبیه به همدیگر هستند و انتظار داریم که رفتاری تقریبا مشابه به هم داشته باشند.
این موضوع در جدول شماره 8به وضوح مشخص است و دلیلی بر درستی محاسبات میباشد .نتایج به دست
 268𝑂 + 198نشان میدهد که با کاهش اندازه  BTfمقدار 𝑠𝑔𝜏کاهش مییابد.
آمده در جدول شماره 2برای سیستم 81Pb

بحث و نتیجهگیری
ابتدا تعداد نوترونهای گسیلی قبل از نقطه زینی هسته مرکب ( 𝑠𝑔 )νرا با استفاده از مدل برای سیستم +

21
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 131به دست آوردیم و با محاسبه مدت زمان گذار هسته مرکب از حالت پایه تا نقطه زینی ( 𝑠𝑔 )τنشان دادیم
09Th
 216𝐶 + 131دارای سهم شکافت هسته غیر مرکب است .این نتیجه نشان میدهد شرط مقایسهای  αو
سیستم 09Th
 αBGبرای پیش بینی رفتار توزیع زاویهای پارههای شکافت این سیستم درست نمیباشد .در ادامه نشان داده
190
24
( 268𝑂 + 198که منجر به تشکیل هسته مرکب تقریبا یکسان میشوند)به ازای
شد دو سیستم 𝑖𝐵 6𝑁 + 83و 81Pb
مقدار یکسان  BTfدارای 𝑠𝑔𝜏های تقریبا مشابه هستند .این مورد نشان میدهد مدت زمان 𝑠𝑔𝜏مربوط به سیستمهای
شکافت القایی منجر به یک هسته مرکب (با پرتابه و هدفهای مختلف) ،یکسان میباشد علت آن است که
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8𝑂

+ 198
81Pb  برای سیستم شکافت القایی.هسته مرکب به دست آمده خاطره تشکیل خود را فراموش میکند

.نشان دادیم مقدار 𝑠𝑔𝜏 کاهشمییابد و این مورد نیز قابل انتظار بوده است

Bf
T
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