محاسبه نیمه عمر واپاشی دو بتایی با گسیل دونوترینو در هستۀ
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*

فاطمه ،رنجبر؛ محمد رضا ،شجاعی

دانشگاه شاهرود ،دانشکده فیزیک  ،گروه فیزیک هسته ای

چکیده
در این مقاله نیمه عمر واپاشی دو تاا -دو نوترینو (  ) 2در هسیا  48Caته حالت پای هسیا  48Tiمحاسیهه شه
اسیت ته این منظور ما معادله شیرودینرر را ترا ی

تار تا پاانسیل  Woods- Saxonو تار

سیسا هتت رر ا ی

دیرر تا پاانسیییل نوسییانرر هماهند سییاد تا روش اتر تقارن و تا اسییاداد ام مصاتییاک با وت حل رد و ویژ تواتع
مورد نظر را ته دست آوردی

سپس تا اساداد ام قاعه طالی فرم  ،نیمه عمر را ترا این واپاش ها محاسهه ردی

و در نهایت ناایج خود را تا مقادیر محاسهه شه درمقاالک دیرر و تا مقادیر تجرت مقایسه نمودی
کلید واژه  :واپاش دو تاا -دونوترینو  ،مهل پوساه ا  ،روش اتر تقارن

مقدمه
واپاشی هسیاه ا دو تاای ی

فراینه مرتهه دوم ام نوع تره

نش ضیعی

اسیت مکانیسی این واپاش

تر یه ام دو واپاشی مجام پ در پ است ه اولین آن واپاش ام ی

هساه موج – موج (هساه مادر) ته

ت

تاا ام نظر انرب یا نقض تسیار میاد

ی

هساه فرد – فرد همسای آن (هسا میان ) است ،ه این واپاش

قواعه گزینش انهام حر ت ماویه ا ممنوع اسییت  ،و در ادامه این فراینه تا گذار ته هسییا دخار ه ام نظر
انرب پایین تر ام هسیا مادر قرار دارد تکمیل م شیود [ ]1واپاش دو تاای دارا دو مه است  :مه تهون
نوترینو (  ، ) 0ه هنوم متاهه نته است و تسیار مورد توجه محققین است چون این مه واپاش نتانه
ا ام جرم نوترینوها و ناپایسییار عهد لپاون در واپاشی خواهه تود مه دیرر  ،واپاشی دو تاای ته همرا
گسیل دو نوترینو است (  ، ) 2ه در مهل اساانهارد مجام است []2
جنهه ها فیزی

هسیاه ا واپاش دو تاای ته عناصر ماتریس هساه ا در گذارها

 مرتوط م شود

عناصیر ماتریس هسیاه ا  ، ه شیامل عمگررها دو تای اسپین – ایزو اسپین هسانه  ،ته تتحیحاک
هسیاه ا اسیپین – ایزو اسیپین و سیاخاارها هساه ا اسپین – ایزو اسپین تسیار حساس هسانه  ،تناتراین
محاسیهاک مرتوط ته عناصیر ماتریسی واپاشی

 سصت است در حال حاضر تا پیترفت عظیم

ه در

مناتع محاسهات ایجاد شه است میاوان گدت اساسا دو مسیر تحقیقات در تررس ویژگ هساه ها وجود دارد
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 :محاسیهاک  Abinitioو  Mean Fieldتا افزایش قهرک محاسهات  ،نواح ام تئور هساه ا

ه سالها غیر

قاتل حل تاق مانه تود امروم قاتل حل اسییت و اگر چه این امر تاعت تقویت تحقیقاک در نواح

Abinitio

و  Mean Fieldشیه پیتیرفاهای در ممینه تئور واپاشی  نیز ته وجود آورد است در حال حاضر دو
مهل ترا تررسی واپاشی دو تاای اساداد م شود  :تقریف فام تتادف شهه رر

1

( )QRPAو مهل پوساه

ا
 Sorensonو  Hableibآغام شییه [ ]3این روش

 : QRPAار رو مهل  QRPAام سییال  1691توسیی

اولین تار در سیال  1611ترا مطالعه واپاش  توس  Huffmanته ار رفاه است [ QRPA ]4تا مرته
ردن حالاها اولیه و نهای

تا  ، J   0ه تر پایه حالاها  BCSسییاخاه شییه انه  ،ته حالاها میان تا

 J   1ترا محاسهه عناصر ماتریس هساه ا اساداد م شود ( ی
مکانی

واناوم ترا ی

ماتریس تره

حالت  ، BCSتقریه ام ی

سیییسییا هسییاه ا اسییت [ ) ]5ماتریس ها

نش دو جسم هسانه ی

 QRPAشییامل دو نوع عنتییر

عنتر ماتریس رر – حدر ( )phه ته تره

حدر واتسیاه اسیت  ،و دیرر عنتیر ماتریسی رر – رر ( )ppه ته تره
است هر دو این ماتریس ها دارا ثاتت ها تره

حالت

نش دافعه رر –

نش جارته رر – رر واتساه

نت مساقل  g phو  g ppم تاشنه []9

مدل پوستهه ا  :یک ام مهلها پایه هسیاه ا اسیت ه ترا محاسیهاک مرتوط ته سیاخاار هساه ا و
خواص هسیاه ا ته ار م رود  .ی

مرجع تسیار خوب ترا اولین محاسهاک پیترفاه مهل پوساه ا مقاله

ا اسیت ه توسی  Haxtonو  Stephenson Jr.در سال  1694نوشاه شه است [ ]1چون محاسهاک مهل
پوسیاه ا در مقیاس تزر
تا این روش ته هسییاه ها

متیکل است و ممان میاد ترا انجام محاسهاک تایه صرف شود  ،ارها اولیه
 82Se ، 76Ge ، 48Caو X e

هسیاه  48Caمامر ز شیه تود چون ی
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محهود م شییه  ،ه اغگف این محاسییهاک رو

هساه تا دو عهد جادوی است و مطالعه واپاش دوتاای آن مارین

پیچیهگ ساخاار هساه ا رادارد []9
هسیاه  48Caتا انجام واپاشی دوتاای ته هسیاه  48Tiتههیل م شیود انرب آماد شه در واپاش دوتاای
هسا  48Caنسهت ته سایر هساه ها تیتارین مقهار را دارد ه عهارک است ام Q  =4/211 ±1/1114 MeV

طهق ناایج تجرت حه پایین نیمه عمر واپاشی  2این هساه  < 3/9× 1116 yاست [ ]6ام جنهه تئور ،
تا اسیاداد ام روشیها و مهلها ساخاار هساه ا ماداوک محاسهاک فراوان انجام شه است ،در سالها اخیر
تره

نش دو جسیم  GXPF1Aپیتینهاد شه است ه آممایش این تره

انجام محاسهاک واپاش

نش ترا پوسا  fpته منظور

دو تاا – دو نوترینو  48Caموفقیت آمیز تود است [.]11

Quasiparticle Random Phase Approximation . 1
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ههف ما در این ار محاسیهه نیمه عمر واپاشی  2در هسیاه  48Caدر چارچوب مهل پوساه ا است .
هسییاه  48Caدارا  21پروتون و  29نوترون و هسییاه  48Tiدارا  21پروتون و  21نوترون اسییت ه طهق
آرایش نو گئونها در مهل پوسییاه ا  ،م توان این هسییاه ها را ته صییورک ی
هتییییت نو گئون خییارج پوسیییاییه تسیییاییه در نظر تریری

 40Caو

تصش مر ز یعن

ییه این نو گئونهییا م تواننییه ف ییییا

 f 7 / 2  p3/ 2  p1/ 2  f 5/ 2را اشییلال ننه [ ]1،11اما ما در محاسییهاک خود سییاد ترین ف ییا مهل یعن
8

  f 7 / 2 را در نظر گرفای و معادله شرودینرر را ترا این نو گئونها ظرفیت حل ردی

ترا محاسهه نیمه

عمر ام راتطه میر ه همان قاعه طالی فرم است اساداد رد ای []12
2

()1



2 3 7
  0.693 2 5 4

2

g m e c M fi f 


2

t1

ه در آن  g  0.88  104 MeV . fm3ثاتت شییهک واپاش ی تااما و  f  Z , E  اناررال فرم نامیه م
شیود ه ترا مقادیر مصاگ
شیود

( Zعهد اتم هسیاه دخار) و ( Eβتیتینه انرب الکارون ) در جهاول یافت م

 M fi   *f OX i dvجزء ماتریس هسیاه ا است و  OXعمگررمناسف ترا توصی

اسیت ترا محاسیهه  M fiما ام ویژ تواتع

واپاش تاا

ه ام حل معادله شیرودینرر ته دسیت آوردی اساداد ردی

همچنین ما معادله شیرودینرر را ترا دو پاانسییل  (WS) Woods-Saxonو نوسیانرر هماهند ساد تا روش
اترتقارن [ ] 13،14،15حل ردی و تعه ام محاسیهه عنتر ماتریس هساه ا ته صورک عهد و جایرزین آن
در معادله ( )1نیمه عمر را ته دست آوردی .

محاسبه توابع موج
چون م خواهی معیادلی شیییرودینرررا ترا هتیییت نو گئون ظرفییت حیل نی تایه ام معادله شیییعاع
شرودینرردر  Dتعه اساداد نی
) d 2 R n (x ) (D  1) dR n (x )  (  D  2



) R n (x )  V (x )R n (x )  ER n (x

2
2
2m  d x
x
dx
x

2

()9
در این راتطه ،

D  3N  3

مصاتییاک با وت
R n x 

D 1
2

ه

N

تعهاد رراک سیییسییا ،





جرم اهش یافاه و  xفوق شییعاع مرتوط ته

ترا سیییا ها چنه رر ا اسییت [ ]19تادر نظر گرفان پاانسیییل  WSو تلییر مالیر

 ]11[ u n (x )  xمعادله ( )9ته صورک میر در م آیه
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V0
)(  9)(  10

 E 0  u n (x )  0
2
x  R0
2 x

(1  exp
)
a


()6

2


d 2u n (x ) 


2 dx 2


2

ه تا اساداد ام تقریف پکریس [ ]19معادله ( )6ته صورک میر نوشاه م شود :

d 2u ( z ) 


  

 E 0  u (z )  0
2
2
2 d z
) )  1  exp( z ) (1  exp ( z

2

()11

در این راتطه

x  R0
R0

z 

و

R0
a



است و ثاتاها

 و  و  تراتر است تا :
  d1  V0

،   d 2

()11

)(  9)(  10
2 R02

2





،

48

2

48

،
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12

،

d1 
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d0  1 

حال تا اسییاداد ام روش اتر تقارن و پیتیینهاد اتر پاانسیییل مناسییف [ ] 16م توان معادله ( )11را حل رد و
ویژ تواتع و ویژ مقیادیر انرب حیالت پایه و حاالک ترانریصاه را ته دسیییت آورد تاتع موج حالت پایه ته
شکل میر است :

 x  R0  
) 
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x 10
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ه در آن  N 0ثاتت تهنجار و  Aو
()31

B

ته صورک میر هسانه



2

   2  4  2 /
2

B 

ه چنین ما معادله ( )6را ترا پاانسیل نوسانرر هماهند ساد یعن

،


2

 2 /  
  4  2 /  
2



2

2

1
 2 x 2
2

(x ) 

 

A

 Vته روش اترتقارن

حل ردی و تواتع موج میر را ته دست آوردی
1

 k 3  4  1 kx2
R ( x)  2   e 2
 
)(1
0

()15
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1
 kx 2
2

()19


ه در این روات

k

است  ،ه ما ترا محاسهاک عهد

4

1

xe

23  k 5 
 
3  

خود ام راتطه MeV

3

1

R ( x) 
)(1
1

   41Aاساداد

رد ای []21

محاسبه نیمه عمر واپاشی
تا اسیاداد ام تواتع موج ته دست آمه م توان عنتر ماتریس هساه ا را ته صورک عهد محاسهه رد
اما تا توجه ته راتطه ( )1ترا

 fرا نیز تهانی

محاسیییهه نیمه عمر  ،تایه مقهار عهد اناررال فرم

ته این

منظور م توانی ام فرمول تجرت میر اساداد نی []21
log f    4log( E / MeV )  0.005(Z  1) log( E / MeV )  0.02Z  0.78

()11

در نهایت تا اسیاداد ام راتطه ( )1نیمه عمر واپاشی دو تاای

 48Caرا محاسهه ردی

ه ناایج آن در جهول

( )1نمایش داد شه است
جهول ( : )1ناایج تجرت وتئور ترا واپاش دوتاای

نهایج محاسبات در این مقاله

مرجع []9

[]22

نهیجه گیر :

Ca

ناایج تئور در

ناایج تجرت
[stat ]  1.4[syst ] 1019 y

48

 4.3

2.4
1.1

) (y

3.3 1019 y

)(HO





t1/ 2

2.37 1019

) (y

)( WS





t1/ 2

3.13 1019

نوع گذار
0  0

ما در این ار تا اسیاداد ام حل معادله شیرودینرر و تا در نظر گرفان پاانسیل Woods-Saxon

و پاانسیل نوسانرر هماهمند ساد  ،تواتع موج را ته صورک تحگیگ و جزء ماتریس هساه ا و نیمه عمر را
ته طور عهد ترا واپاش دو تاای

 48Caمحاسهه ردی

ه ناایج ما تطاتق خوت تا ناایج تجرت و محاسهاک

انجام شه در سایر مقاالک داشاه است
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