امکان اندازه گیری عناصر ماتریس هسته ای واپاشی دو بتا بدون نوترینو)(0νββبا استفاده
از سطح مقطع واکنش های تبادل بار نوع )(n,p
حسین رشیدی ،هادی گودرزی* ،رسول خدابخش
دانشگاه ارومیه ،دانشکده علوم ،گروه فیزیک

چكيده
اگر با استفاده از واکنش تبادل بار نوع) ،(n,pایزو اسپینی را اندازه بگیریم که از گذار تک فرمی عنصر ماتریسی حالت
𝝂𝟎𝑴 در
پایه هسته نهایی به حالت ایزوباریک مشابه) (IASهسته اولیه جلوگیری کند ،عنصر ماتریسی هسته ای فرمی 𝑭
واپاشی دو بتایی بدون نوترینورا می توان اندازه گیری کرد .اینجا تخمین ساده ای برای 28Seدر نظر گرفته شده است که
در واقع سطح مقطع کوچکی )𝑺𝑨𝑰 → 𝒇 𝝈𝒏𝒑 (𝒐+را نشان می دهد که بوسیله ترکیب  IASدوتایی حالت پایه هسته نهایی
ارائه می شود و اختالط ایزواسپین ضعیف بوده و می تواند به صورت اختاللی رفتار کند .اندازه گیری چنین سطح
مقطعی ،در اندازه گیری عناصر ماتریس هسته ای واپاشی 𝜷𝜷𝝂𝟎به ما کمک می کند.
کليد واژه :عناصر ماتریس هسته ای ،سطح مقطع پراکندگی واکنش تبادل بار نوع) ،(n,pتقارن ایزواسپینی ،واپاشی دو
بتا بدون نوترینو

مقدمه
نوترینو فرمیونی با اسپین  1/8است ،که ممکن است با پاد ذره خودش یکسان باشدکه در این حالت ،نوترینو
یک ذره مایورانا است که با نوترینو دیراک که با پادذره خودش یکسان نیست ،متفاوت است و نوترینو مایورانا
در مدل غیر استاندارد ظاهر می شود چون که پایستگی کل عدد لپتونی را نقض می کند] .[1وجود واپاشی دو
بتایی بدون نوترینو)𝛽𝛽𝜈 (0در صورتی امکان پذیر است که نوترینو یک ذره مایورانا باشد و این واپاشی اجازه
می دهد تا جرم مطلق نوترینودر ترازهای انرژی در حدود  10Mevبررسی شود .واپاشی دوبتا بدون
نوترینو 𝐴𝑍𝐸𝐿𝑁 → 𝑍+8𝐴𝐸𝐿𝑁−8 + 8𝑒 −تنها راه ممکن برای بررسی ویژگی های بارهای مزدوج
نوترینوهاست].[8
با استفاده از یک دامنه گذار از حالت پایه به حالت میانی ،1+که در واکنش تبادل بار اندازه گیری می شود،
تالش می شود تا دامنه هسته ای در واپاشی دو بتا دو نوترینو اندازه گرفته شود] .[3با این حال ،اگر گذار غالبا
از طریق یک تک حالت میانی  1+باشد این روش بطور مداوم 𝜈 𝑀8را تعیین می کندچون نسبت فازها را نمی
توان اندازه گرفت .تالش ها به همان شیوه برای اندازه گیری 𝜈𝑀0نا امید کننده تر به نظر می رسد چون که

3821

تعداد زیادی حالت میانی از چند قطبی متفاوت (با سهم نسبتا مناسبی از حالت  ) 1+به دلیل یک ممنتوم بزرگ
از نوترینو مجازی ،جمعیت مجازی در واپاشی)𝛽𝛽𝜈 (0دارند.
یک طرح پیشنهادی استفاده از ،تشابه بین بخش فرمی از پتانسیل نوترینو در واپاشی )𝛽𝛽𝜈 (0و همبستگی
شعاعی برهمکنش دو جسمی کولمبی است که بعدا به عنوان منبع پیشرو در شکست ایزواسپین در هسته شناخته
شد .قسمت فرمی عناصر ماتریسی هسته ای فرمی 𝜈𝑀𝐹0از کل عناصر ماتریس هسته ای 𝜈،𝑀0می تواند به عنصر
اختالط کولمبی بین حالت ایده ال دو ایزوباریکی مشابه (DIAS)1از حالت پایه هسته اولیه و هسته نهایی مربوط
باشد .این حالت  DIASایده ال یک حالت دقیق هسته ای است اگر تقارن ایزواسپینی دقیق باشد] .[4به عنوان
یک نتیجه از اختالط کولمبی ،عنصر ماتریسی گذار تک فرمی  0 Tˆ IASبین حالت ایزوباریک مشابه )(IAS
حالت پایه هسته اولیه و حالت پایه هسته نهایی غیر صفر می شودکه در شکل  8نشان داده شده است.


f

شکل.8گذار دو تایی فرمی از حالت پایه > 𝑖|0هسته اولیه به  DIASدر هسته نهایی> 𝑓 |0منحصر می شود ،اگر تقارن ایزواسپینی دقیق باشد.
بخش ایزوتانسوربرهمکنش کولمبی ،حالت ایده ال  DIASرا با حالت پایه > 𝑓|0از هسته نهایی ترکیب می کند .به دلیل اختالط ،عنصر
ماتریسی گذار تک فرمی⟩ 𝑓 ⟨𝐿𝐴𝑆|𝑇̂ + |0ناپدید نمی شود و بوسیله واکنش تبادل بار می توان آن را اندازه گیری کرد که توسط آن عناصر
ماتریس هسته ای  0νββاندازه گیری می شوند].[4

در این روابط از تقارن ایزواسپینی برهمکنش های قوی استفاده می شود که عنصر ماتریسی فرمی 𝜈 𝑀𝐹0به فرم
یک وزن انرژی گذار دو تایی عنصر ماتریسی است:
2
 0 f Tˆ  0s 0s Tˆ  0i
2  s
e s

()1

M F0  

اینجا  𝑇̂ − = ∑𝑎 𝜏𝑎−عملگر پایین آورنده ایزواسپینی است .همه حالت های  0+از هسته میانی ،ایزوباریک (N-
) 𝑓Es −(𝐸0𝑖 +𝐸0

 ωانرژی برانگیخته حالت میانی مربوط به انرژی میانگین حالت پایه
= ̅s
) 1,Z+1هستند و
2
هسته اولیه و نهایی است .معادله ( ) 1بیان می کند که غالبا دامنه گذار دوتایی فرمی از طریق گذار  IASحالت
پایه اولیه به حالت پایه نهایی است بنابراین]:[4

Doubel isobaric analog state
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2
 IAS 0 f Tˆ  IAS IAS Tˆ  0i
e2

()8

اینجا دامنه دومین گذار فرمی به دلیل ترکیب  DIASایده ال



M F0  

(Tˆ  ) 2
0i
)4T0 (2T0  1

DIAS 



در حالت پایه

هسته نهایی ،ناپدید نمی شود  . 0 f Tˆ  IAS  0 f DIAS DIAS Tˆ  IASایزواسپین حالت پایه هسته
اولیه  T  N  Z است .بنابراین اگر بتوان در واکنش های تبادل بار نوع ) ،(n,pایزواسپین  T  2را که
2

0

 IAS Tˆ 0 fجلوگیری می کند ،اندازه گیری کرد آنگاه


0
F

 Mرا می توان بر حسب
از گذار عنصر ماتریسی
0
معادله ( )8بررسی کرد .با استفاده از نتایج محاسبات  QRPAبرای  ، M Fعنصر ماتریسی
 IAS Tˆ  0 f  0.005تخمین زده می شود که هزار بار کوچکتر از عنصر ماتریسی حالت پایه اولیه

 IAS Tˆ  0i  N  Zاست .این سرکوب جدی  IAS Tˆ  0 fنشان می دهد که اختالط ایزواسپینی در
هسته بسیار کوچک است .ویژگی های متنوع  IASبوسیله واکنش های ) (n,pو) (3He,tو واکنش های تبادل
بار دیگر روی هسته مادر مطالعه می شود .در این مورد سطح مقطع واکنش در زاویه صفر پراکندگی می تواند
با یک عنصر بزرگ ماتریس فرمی  IAS Tˆ  0i  2T0متناسب باشد] .[5در صورتی می توان سطح مقطع
کوچک واکنش های تبادل بار نوع ) (n,pروی هسته نهایی را از سرکوب جدی عنصر ماتریسی IAS Tˆ  0 f

استخراج کرد که یک تناسب مشابهی با کانال ) (p,nداشته باشد.
1
اول از همه ،استدالل می کنیم که ایزواسپین پرتابه ممکن نیست بیشتر از
2
تابع موج های  0 fو  IASایزواسپین کلی شان دو واحد اختالف دارند بنابراین پیش از این برای یک پرتابه

 T باشد .در واقع اجزای اصلی

با ایزواسپین  T  1کانال ایزواسپینی ورودی و خروجی وجود داشت که ناشی از جفت شدگی مجدد ایزواسپین
 T  1پرتابه با اجزای اصلی توابع موج هسته دختر وهدف است .در چنین حالتی استخراج اطالعات در مورد
ناخالصی های کم ایزواسپین مربوط به سطح مقطع واکنش به ندرت امکان پذیر است بنابراین تالش هایمان
1
2

وقتی امکان پذیر است که ایزو اسپین  T باشد که در واکنش های ) (3He,tو) (n,pاین چنین است .با این
1
حال ،حتی برای
2
 IAS Tˆ  0 fمتناسب باشد زیرا ناخالصی های دیگر ایزواسپین در تابع موج های  IASو

 T نیز تضمینی نیست که سطح مقطع واکنش با سرکوب کامل عنصر ماتریسی

 0 fممکن است
اثر بیشتری روی سطح مقطع داشته باشد لذا باید واکنش) (n,pدر زاویه صفر پراکندگی را مورد ارزیابی قرار
داد IAS .در هسته های نسبتا سبکی مانند  42Caظاهر می شود بنابراین از بسط  IASدر هسته های سنگین تر
صرفنظر باید کرد .در این مورد اختالط کولمبی به طور اختاللی رفتار می کند .حالت پایه هسته اولیه دارای
بزرگترین ایزواسپین  TZ  T0در میان همه هسته های درگیر است بنابراین به عنوان یک حالت خاصی از
ایزواسپین کل  T  T0 : 0i  T0T0 iمی توان آن را در نظر گرفت .به هر حال ،اختالط های کوچک
ایزواسپین از اختالط کولمبی ناشی می شود که باید در تابع موجی از  IASو حالت پایه هسته نهایی باشد:
()3

S

IAS  T0T0  1 i    s T0  1T0  1
s
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()4

i

   s T0  1T0  2 s   T0T0  2

0f  T  20 T0  2

f

s

معادله ()3تابع موج  IASو تنها ترکیبی از همه حالتهای  0+با ایزواسپین نرمال  T0  1در هسته میانی می باشد.
برای حالت پایه هسته نهایی در معادله ( ،)4ترکیبی از همه حالت های  0+با  Tهای بزرگتر باید در نظر گرفته
شود .همچنین  T  2فقط ترکیبی از  DIAS T0T0  2 iایده ال است که دامنه  کمیتی است که به طور
تجربی تعیین می شود .دامنه  αو βاز ایزواسپین  T  1در معادله(3و )4اضافه می شوند که بر اساس میدان
متوسط کولمبی  UCتعیین می شوند در حالی که دامنه  بوسیله تانسور دو جسمی برهمکنش کولمبی تعیین
می شود .به یک کانال واکنش از طریق ترکیب  DIASایده ال نیاز است
 n  T0T0  2 i  p  T0T0  1 i , T  T0  1 2 , TZ  T0  3 2
()5
تا سطح مقطع واکنش تبادل بار از نوع ) (n,pدر زاویه صفر پراکندگی را بتوان تعیین کرد .در حقیقت ایزواسپین
 T  1ترکیبی را مجاز می داند که کانال های واکنش به صورت زیر باشد:

()6

کانال I

()7

کانال II

n   T0  1T0  2  p  T0T0  1 , T  T0  1

2

2
n   T0  2T0  2  p   T0  1T0  1 , T  T0  3

اوال باید سطح مقطع در کانال  Iتخمین زده شود لذا ماتریس گذار (ماتریس)T-برای مرحله اول واکنش:
()2

S

Tnp( I ) (0f  IAS )  p i T0T0  1 Vˆstr n    s T0  1T0  2
s

که حالت های با گذارTبزرگتر در هسته نهایی ،حالت های مشابهی از حالت های  0+در هسته میانی هستند:
Tˆ 
T0  1T0  1 S
2T0  2

()9



S

T0  1T0  2

اینجا  Vˆstrبرهمکنش بین پرتابه و هدف است که غالبا فرض میشود که برهمکنش قوی است .دامنه اضافه شده
  sدر اولین مرتبه اختالل با میدان متوسط کولمبی به صورت زیر است:
()10

f


T0  1T0  1 Uˆ C T0  2T0  2

) 2(T0  1) ( Es   C  E0 
f

که در





Ze 2
r2

Uˆ C  Tˆ  ,Uˆ C 
آن ) (3  a2 ) a (ra  R

2R a
R

s



f

T0  1T0  2 Uˆ C T0  2T0  2

s

Es   E0 

s 

f

میدان متوسط کولمبی تغییر دهنده بار درون هسته است و

  cانرژی جابه جا شده کولمبی است .پس با استفاده از تقارن ایزواسپینی  Vˆstrدر معادله( ،)2داریم:
()11


T0  1T0  1 an ( k )Vˆstr a p ( k ) T0T0
i

با استتتفاده از عنصتتر ماتریستتی

i

T0  1T0  1
s
s



T0  2T0  2 Uˆ c

) 2T0 ( E s   C  E 
0f


T0  1T0  1 an (k )Vˆstra p (k ) T0T0

f
(I ) 
Tnp ( 0 f  IAS ) 

، sماتریس گذار  Tبرای پراکندگی مستتتقیم

واکنش نوع ) ،(n,pروی حالت پایه هستتته اولیه با حالت برانگیخته تک قطبی در هستتته میانی بر استتاس فرم
تشدید ایزو بردار تک قطبی  IVMR1تعیین می شود .برای تخمین فرض می شود که سطح مقطع
با تک قطبی قوی بخشی از  IVMR ،0+متناسب باشد:

واکنش)(n,p

Isovector monopole resonance
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2

 pn (0i  IVMR S )   0 IVMR S Rˆ  0i

()18
2

که   0ستتطح مقطع واحد و  Rˆ    ra 2 aعملگر متغییر بار تک قطبی استتت لذا نستتبت دو ستتطح مقطع به
R

s

صورت زیر است:
2

()13

0 f Rˆ  s s Rˆ  0i
Es   C  E0 
f

2


i

s Rˆ 0



s



)  ( I ) (0  IAS
1 Ze 2 2
 ( Inp)  f

(
)
 pn (0i  IVMR ) 2T0 2 R

) (I

r

s

صتورت کستر توان دوم دامنه گذار تک قطبی دو تایی بین حالت پایه هستته اولیه و نهایی را نشان می دهد و
مخرج کستر شتامل تک قطبی قوی  IVMR ،  برانگیخته از حالت پایه هسته اولیه است .همان تبدیل را در
ماتریس گذار کانال  IIداریم:
()14

T  1T0  1 Uˆ c T0T0

) ( II
s 0
i
Tnp 
T  2T0  2 an ( k )Vˆstr a p ( k ) T0  1T0  1
f 0
s
) 2T0 ( E s   C  E 
0i

بنابراین نسبت سطح مقطع در کانال  IIمی شود:
2

()15

0f Rˆ  s s Rˆ  0i
Es   C  E0 



i

2

s Rˆ  0f



s

) ( II
 np
) (0f  IAS
1 Ze 2 2


(
)
 np (0f  IIVMR ) 2T0 2 R

) ( II

r

s

مخرج شتتامل کل تک قطبی قوی   از  IVMRبرانگیخته شتتده حالت پایه هستتته نهایی استتت .با توجه به
تخمین )   np (DIAS  IAS )  10 6  pn (0i  IASبرای واکنش نوع ) (n,pدر زاویه پراکندگی صفر که
به دلیل ترکیبی از  DIASاست به نسبتی از سطح مقطع می رسیم که:
) (I
 np
) (0 f  IAS
)  pn (0i  IVMR
) 6 (I
 10 r .
()11
)  np (DIAS  IAS
)  pn (0i  IAS
) ( II
 np
) (0 f  IAS
)  (0  IVMR
 10 6 r ( II ) . np f 
()11
)  np (DIAS  IAS
)  pn (0i  IAS
برای یک تخمین عددی 28Se ،به عنوان نوکلوئونی انتخاب می شود که با جرم متوسط واپاشی دو بتا می کند.
ستهم برانگیختگی حفره-ذره هر دو    0,   2با عناصتر ماتریستی تک قطبی است(کل تک قطبی قوی
غالبا بوستیله سهمی از برانگیختگی حفره-ذره    2است) .برای توصیف همزمان دو نوع برانگیختگی تک
ذره خیلی بزرگ ،اصتوال باید از یک مدل هستته ای استفاده شود که به طور همزمان ایزواسپین پایسته باشد .ا
از دو روش برای تخمین استتتتفتاده می شتتتود :برانگیختگی های حفره-ذره    2در تصتتتویر شتتتبه ذره
 Bogolyubovدر یک فضای بزرگ  7تک ذره ،مستقل رفتار می کنند ،در حالیکه برای برانگیختگی حفره-
ذره    0در داخل پیوستتتار ،QRPAدارای برد  Landauصتتفر و نیروی  Migdelصتتفر استتت .برآورد ستتهم
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برانگیختگی حفره-ذره  r ( I )  6.6  10 7 ،   2و  r ( II )  1.3  10 5استتتت .در پیوستتتتتار  ،QRPAدر
محاستبه ستتهم برانگیختگی حفره-ذره    0از جایگزینی  Rˆ   Rˆ   aTˆ استتفاده می شتتود که اجازه می
دهد از سهم عناصر ماتریسی تک قطبی یک ترکیب ساختگی  IASکم کنیم که به دلیل این است که ایزواسپین
در این مدل به طور کامل پایستته نیستت .تخمین سهم برانگیختگی حفره-ذره  r ( I )  6.4  10 8 ،   0و
)  pn (0i  IVMR
 r ( II )  2.2  10 6استتتتت .بتتا تتتوجتته بتته نستتتبتتت ستتتطتتح متتقتتطع  0.1
و
)  pn (0i  IAS
)  np (0f  IVMR
 0.01
و با استفاده از معادله(11و )11به نتیجه زیر می رسیم که:
)  pn (0i  IAS
) (I
) ( II
 np
) (0 f  IAS
 np
) (0f  IAS

 0. 1
()12
)  np (DIAS  IAS )  np (DIAS  IAS
در واقع ستتطح مقطع )   np (0f  IASدر زاویه صتتفر پراکندگی غالبا بوستتیله ترکیبی از  DIASایده ال در
حالت پایه هسته نهایی است.

نتيجه گيری
در تجزیه تحلیل باال فرض شده که اختالط بین حالت  IASو حالت پایه  0+با ایزواسپین نرمال درهسته میانی
بکار رفته ،ضتعیف استت .به هر حال ،در هستته های سنگین چگالی حالت های 0+در مجاورت  IASبقدری
زیاد می شود که  IASرا گسترده می کند یعنی تشدید اختالط رخ میدهد .با این وجود در مورد حالت IAS
برای  42Caبا  T  4,TZ  3در  ،42Seباید توجه کردکه اختالط ضعیف فرض می شود .تخمین سطح مقطع
واکنش نوع) (n,pمی تواند ما را در اندازه گیری عناصتتر ماتریس هستتته ای در واپاشتتتی دوبتا بدون نوترینو
 0 کمک کند].[4
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