مطالعه تحول شکافت هسته  932Npبا در نظرگیری اثرات نیروهای اتالفی در چارچوب مدل
آماری تصحیح شده کرامرز
هادی اسالمی زاده* ،سمانه زارعی
دانشگاه خلیج فارس بوشهر ،دانشکده علوم پایه ،گروه فیزیک

چكيده
در مقاله حاضر قصد داریم در چارچوب مدل آماری تصحیح شده کرامرز احتمال ورود به حالتهای ایزومری هسته
تولید شده در فرایند همجوشی  p 238 Uرا در محدوده انرژی برانگیختگی

lab
E p  9.75  12.5 MeV

932Np

بعد از خروج دو

نوترون را برآورد نمائیم .ونشان دهیم که چسبندگی ماده هسته ای نقش بسیار موثری روی احتمال ورود به حالتهای ایزومری
دارد و همچنین نشان خواهیم داد که مقدار چسبندگی ماده هسته ای

Np

طی انتقال به نقطه زینی ونقطه قطع برابر

   2.5  1021 s 1می باشد.

واژه های کليدی شکافت ،چسبندگی ماده هسته ای ،شکافت پذیری

مقدمه:
چسببندگی ماده هسبته ای پارامتری ا بت که تاثیر بسبیار مهمی برنحوه تحول فرایند شکافت هسته های نگین
برانگیخته دارد ،که از آن جمله میتوان تاثیر بر تعداد ذرات خروجی قبل از فرایند شبکافت ،زمان شکافت ،احتمال
شببکافت ،احتمال ورود به حالتهای ایزومری و ...را برشببمرد .در این مقاله قصببد داریم در چارچوب مدل آماری
تصبحیح شبده کرامرز تاثیر چسببندگی ماده هسته ای را بر روی احتمال ورود به حالتهای ایزومری ححالتهایی در
کف چاه دوم د شکافت) را برر ی نماییم.
در چارچوب مدل بوهر -ویلر[ ]1پهنای واپاشی یک هسته که در حالت تعادل ترمودینامیکی می باشد را میتوان بر
حسب رابطه زیر برآورد نمود
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 Ts ,
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که  NTsتعداد ترازهای انتقال در نقطه زینی و   gsچگالی حالتها در چاه پتانسیل می باشد .چگالی حالتها در
نقطه زینی یا در چاه پتانسیل را میتوان بر حسب مدل گاز فرمی بشکل زیر برآورد نمود
) (

 (U )  exp( 2 a(q)U ) ,

) a(qپارامتر چگالی تراز گاز فرمی و  Uانرژی برانگیختگی گرمایی هسته می باشد که بشکل زیر تعریف می گردد
U (q)  a(q)T 2 ,

) (
که  Tدمای هسته می باشد.

در چارچوب مدل بوهر -ویلر پهنای شکافت یک هسته را می توان بر حسب رابطه زیر برآورد نمود
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  gsو   spمعرف چگالی حالتها در چاه پتانسیل و نقطه زینی می باشند .شایان ذکر می باشد که رابطه

بوهر-

ویلر برای پهنای شکافت ،اثر چسبندگی ماده هسته ای را در نظر نمی گیرد .اولین بار کرامرز[ ]2رابطه بوهر– ویلر
را بشکل زیر تصحیح نمود
) (

 f  ( 1   2   )   fBW ,

    / 2spکه  ضریب چسبندگی ماده هسته ای و   spانحنا د شکافت در نقطه زینی می باشد.

روش کار:
در قدم اول جهت شبیه ازی تحول شکافت هسته در چارچوب مدل آماری تصحیح شده کرامرز ابتدا بایستی
د شکافت یا به تعبیر دیگر انرژی پتا یل وابسته به تغییر شکل را تعیین نمود .برای این منظور می توان از مدل
قطره ای ا تفاده نمود [ . ]3شایان ذکر ا ت که مدل قطره ای اثرات پو ته ای را در برآورد د شکافت در نظر
نمی گیرد .بطور کلی انرژی پتانسیل یک هسته در حال چرخش با ا پین  Jرا میتوان از جمع انرژی پتانسیل در
چارچوب مدل قطره ای ح Vld)r,Jو تصحیح پو ته ای  δWبشکل زیر برآورد نمود

V ( r , J , T )  Vld ( r , J )   W ( r )  F (T ),

) (

در تابع فوق r ،فاصببله بین مرکز جرم دو پاره که پاره های شببکافت را بوجود خواهند آورد و ( F(Tتابع میرایی
اثرات پو ته ای وابسته به دما که مطابق با [ ]4بشکل زیر در نظر گرفته شد

1 ,

) (

)
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T



(F (T )  1  exp

مقادیر پارامترهای  Fcr ،Fبترتیب برابر  2,2 MeV ،1,.1 MeVانتخاب گردیدند.
برای محا ببه  δWوابسته به تغییر شکل میتوان ( r(V, J=0, F=0را بر حسب اتصال چهار همی با در نظرگیری
پارامترهای تجربی بد شکافت یعنی ارتفا نقا زینی ،ممق چاه دوم و انحنا در کف چاهها و نقا زینی تقریب
زد و پس بنا به رابطه ح δWr(W ،)6را محا به نمود.
در شبکل  1نتایج محا بات د پتانسیل با دو کوهان ،د پتانسیل بر حسب مدل قطره ای وتصحیحات پو ته ای
برای  23.Np ،233Np ،232Npبرحسب پارامتر r/r0ارائه گردیده ا ت.
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شكل -1د پتانسیل بر ا اس مدل قطره ای ،- -تصحیحات پو ته ای وابسته به تغییرشکل ....و دپتانسیل با دو
کوهان __ r0 .شعا اولیه هسته قبل از تغییر شکل می باشد.
در قدم دوم شبیه ازی تحول شکافت ،بایستی امکان خروج ذرات بک مانند نوترون ،پروتون ،آلفا ،تابش گاما
وامکان شکافت را برر ی نمود .که این را می توان بر حسب محا به پهنای خروج ذرات وپهنای شکافت وا تفاده
از روش منت کارلو مشخص نمود.

در چارچوب این مدل جهت برآورد انرژی برانگیختگی قابل د ترس یستم در چاهها ونقا زینی می توان از
رابطه زیر ا تفاده نمود
) Eint  E *  V (r , J , T

) (

که* Eانرژی برانگیختگی کل P ،ممنتم یستم  V،انرژی پتانسیل وابسته به تغییر شکل و ا پین هسته ،و  Erotانرژی
چرخشی هسته می باشد .باید متذکر شد که انرژی برانگیختگی قابل د ترس یستم بعد از خروج هر ذره می
بایستی دوباره محا به گردد.
جهت شبیه ازی احتمال خروج ذرات بک مانند نوترون ،پروتون ،آلفا و گاما احتیاج به محا به پهنای خروج
نوترون  ،پروتون  ....در هر مرحله از محا بات می باشد .در محا بات ،پهنای خروج ذرات برحسب فرمالیزم
هایزر فیشباخ [ ]1محا به گردیدند
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در رابطه باال   Cgو   Rgدانسیته حالتها در چاه پتانسیل برای هسته مرکب وهسته باقیمانده بعد از خروج ذره ، b
 I bو  I Rبترتیب ا پین ذره خروجی و هسته باقیمانده و   lJ sضرایب انتقال می باشند.
b b

برای محا به پهنای خروج تابش گاما ،از رابطه [.و ]6و برای محا به پهنای مبور از د پتانسیل از رابطه ح)1
ا تفاده گردیده شد.

نتایج و بحث نتایج:
در شکل  2نتایج حاصل از محا بات برای احتمال شکافت هسته  232Npوابسته به انرژی برانگیختگی با داده های
تجربی [ ]3مقایسه گردیده شده ا ت.
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شکل -2احتمال شکافت هسته  232Npوابسته به انرژی برانگیختگی-  .داده های تجربی []3
در شکل  2کامال مشهود ا ت که با افزیش انرژی برانگیختگی احتمال شکافت به مقدار یک نزدیک می گردد.
در چارچوب این مدل اگر هسببته طی تحول شببکافت با خروج ذراتی مانند نوترون ،پروتون ،آلفا یا تابش گاما در
چاه پتانسیل دوم رد گردد می تواند یکی از حالتهای ایزومری را اشغال نمایید .در شکل  3نتایج محا بات برای
احتمال ورود به حالتهای ایزومری Np

23.

برحسببب مقادیر مختلف چسبببندگی با داده های تجربی [ ]2مقایسببه

گردیده شده ا ت.
شایان ذکر می باشد که در محا بات انجام شده در این تحقیق پارامتر چسبندگی ماده هسته ای بعنوان یک پارامتر
آزاد در نظر گرفته شده و بر حسب آن احتمال ورود به حالتهای ایزومری هسته  23.Npبرآورد گردیده شد.
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شكل  .3احتمال ورود به حالتهای ایزومری برحسب مقادیر مختلف چسبندگی ماده هسته ای-  . .داده های
تجربی []3

:بحث و نتيجه گيری
 احتمال ورود به حالتهای،در چارچوب مدل آماری تصببحیح شببده کرامرز با در نظر گیری اثرات نیروهای اتالفی
با در نظر گیری مقادیر مختلف چسببندگی برآورد گردیده شبد ونشبان داده شبد که مقدار منا ب

23.

Np ایزمری

. میباشد2.5  1021 s 1  معادلNp برای چسبندگی ماده هسته ای
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