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چكيده :انرژي اتالفي در شكافت  ،واپاشي αزا و خوشه اي با كمك معادالت جفت شده وابسته به زمان بطور
ميكروسكوپي برآورد شد .طرح هاي تراز ذره منفرد در چارچوب مدل اليه اي دومركزي سوپر نامتقارن تعيين شدند.

وابستگي شديد انرژي پراكندگي به ناتقارني جرم مشهود است.مالحظه مي شود انرژي پراكندگي براي واپاشي αزا
وگسيل خوشه اي به مراتب پايين تر از فرايند شكافت مي باشد.
كليد واژه :گسيل خوشه اي ،شكافت ،مدلهاي ميكروسكوپيك ،روش وابسته به زمان هارتري -فوك).(TDHF

-1مقدمه
همانطور كه درمرجع[ ]1قبال گفته شده است ،حركت هر سيستم فيزيكي ماكروسكوپيك واقعي نه تنها با
نيروهاي مقاومت بلكه بانيروهاي اصطكاكي نيز تعيين مي گردد .نياز است كه نيروهاي پراكندگي كه جريان
برگشت ناپذير انرژي يا گشتاور زاويه اي از درجات آزادي ماكروسكوپيك به درجات ذاتي دارند را درنظر
گرفت.
در فيزيك هسته اي يك مورد جالب ،مربوط به نوكلئونهايي است كه در پتانسيل نيلسون ،كه با زمان تغيير مي
كند حركت مي كنند .در اين مقاله ،با تغيير مختصات عمومي ،فرايند شكافت شبيه سازي مي شود .در ادامه
معادالت جفت شده وابسته به زمان [3و ]2براي تعيين انرژي پراكندگي شكافت ،واپاشيαزا و گسيل  11Cاز
 232Uرا استفاده كرده ايم .انرژي پراكندگي مربوط به اين فرايندها ،از لحظه آغازي مربوط به يك هسته منفرد
كروي تا زمان شكافت به دو محصول مجزا را تعيين كرده ايم.
يك پارامتربندي براي شكل هسته اي توسط دو كره اي كه با شعاعهاي متفاوت تقسيم شده اند ،استفاده شد.
مفروض است كه مدل اليه اي دو مركزي نيلسون [ 2و ،]1مي تواند انرژي هاي ذره منفرد الزم براي حل
معادالت جفت شده وابسته به زمان را بخوبي توصيف كند .در اين تحقيق تنها دو درجه ي آزادي مربوط به
گردن دارشدن و نامتقارني جرم را استفاده كرديم [ .]7بطور سيستماتيكي انرژي پراكندگي براي همه اجزاء
شكافت صفر دركانالهاي  Aتعيين شدند [ ]17و در نهايت نتايج بامقادير تعيين شده براي ذرات  αو كربن
نيز مقايسه خواهد شد.

 -2مدل هسته ای استفاده شده در این تحقيق
3221

دراين تحقيق ما ،معادالت جفت شده وابسته به زمان براي ارزيابي پراكندگي را استفاده كرده ايم .محاسبات
براساس پاسخهاي حاصل از مدل دو مركزي اليه اي سوپر نامتقارن انجام شدند.

-2-1مدل الیه ای دومركزی
با بررسي شكافت در هر بازه وسيعي از نامتقارني جرم ،مدل هاي اليه اي دومركزي يك توصيف پيوسته اي
از تغييرات اشكال هسته اي از هسته ابتدايي تا دو محصول نهايي را مجازمي كند .هاميلتونين مدل اليه اي دو
مركزي از پتانسيل نوسانگر دومركزي  V2cبعالوه اندركنش اسپين – مدار  Vlsو يك جمله تصحيحي
حاصل مي شود.
()1
كه  Tانرژي جنبشي مي باشد .توضيح كلي براي هر جمله كه در هر تغيير شكلي معتبر باشد ،در مرجع []5
است.

-2-2انرژی پراكندگي
توصيف ميكروسكوپيك از ديناميك يك سيستم بس نوكلئوني بطور وسيعي توسط روش هارتري – فوك
وابسته به زمان بررسي شده است[ .]11هر چند در اين روش ،اندركنشهاي باقيمانده در نظر گرفته نمي شوند.
و آن منجر به ماهيت ناخوشايند مي شود كه سيستم با حركت بينهايت آهسته خود قادر به بازگشت به حالت
پايه خود نيست  .به منظور اجتناب از چنين مشكالتي اندركنش باقيمانده جفت شده را استفاده كرديم .و
حالت چند جسمي را به عنوان تابع موج صفر  BCSدر نظر گرفتيم.
اولين جمله ،هاميلتونين چند جسمي وابسته به زمان با اندركنشهاي باقيمانده جفت شده مي باشد.
()2
اپراتورهاي خلق حاالت جفت شده  lو  l-مي باشند با اعمال تغييرات در الگرانژين ،بر اساس
و
روش مشابهي كه در [11و ]9چنين حاصل شد.
()3

()1
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كه درآن

و

مي باشند G .قدرت جفت شدگي ،و  Δانرژي گپ مي باشند كه

هر دوي آنها ثوابت حقيقي اندρk .ها چگاليهاي ذره منفرد كه كميات حقيقي و kkها مفهوم گشتاور جفت
شدگي كه موهومي اند[.]3
در چارچوب مدل ما،اختالف
()5

رفتار انرژي پراكندگي رادارد .كه ’ Eانرژي سيستمي است كه از بين پاسخ هاي معادالت جفت شده وابسته به زمان
حاصل شده و  E1انرژي  BCSمي باشد .اين معادالت اخيرا در مطالعات شكافت استفاده مي شوند[.]12-11

 -3نتایج
سه مد واپاشي هسته اي در يك طريقه واحد رفتار مي كنند .يك پارامتربندي شكل هسته اي از تقسيم به دو
كره با شعاع هاي متفاوت درنظرگرفته شد .الزم به ذكر است كه تغييرات نامتقارني جرم به عنوان تابعي از
گردن دار شدن براي هر مد واپاشي هسته اي در نظر گرفته شد .اطالعات مربوط به اين وابستگي در
مراجع[12و ]15يافت مي شود كه حالت با نامتقارني جرمي وسيعي را نشان مي دهد ،مانند حالت واپاشي αزا
باشد(شكلهاي 1و.) 2

و گسيل خوشه اي ،شعاع پاره سبكتر بايد تقريبا ثابت و برابر

شكل  -1مجموعه اشكال هسته اي از پيكربندي كروي تاگسيل .αفاصله بين مراكز پاره ها بر حسب  fmدر شكل مشخص شده
است.

شروع به گردن دارشدن ميكند.

در وضعيت شكافت ،هسته در شعاع
Aو

11

شكل  -3مشابه شكل  1براي شكافت

شكل  - 2مشابه شكل  1براي گسيل C

 A2اعداد جرمي هسته مادر و پاره سبكتر شكافت مي باشند( .شكل  ،) 3انحراف از شكل كروي را از آغاز
فرايند يعني  R≈1مي توان مشاهده نمود .طرح هاي تراز نوترون و پروتون براساس مدل اليه اي دو مركز
سوپر نامتقارن كه درمرجع [ ]2بهينه شده ،محاسبه گرديد( شكلهاي  1و  5و .) 2
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شكل  -1طرح تراز نوترون براي گسيل  αاز .232U

شكل -5طرح تراز نوترون براي گسيل  11Cاز .232U

در سه وضعيت مذكور ،طرح ترازها مشابه نمودار نيلسون براي تغيير شكل دوكي بدست آمد .سرعت در
مي باشد[.]2
و زمان تونل زني از سد را تقريبا
فواصل بين هسته اي ثابت و برابر با
كانال هاي  Aمتعددي براي شكافت زوج – زوج تست شد .ما اجزايي كه بيشترين بهره شكافت را براساس
اطالعات موجود در مرجع [ ]17داشتند ،شبيه سازي شدند كه عبارتند از،)111Pd,111Pd( ،)121Pd,112Pd( :
(،)112Mo,131Sn( ،)111Mo,121Sn(،)111Ru,122Cd( ،)112Ru,121Cd( ،)111Ru,122Cd( ، )112Pd,121Pd
131
،)112Zr,
(Te
(،)111Mo,132Sn
(،)11Kr,111Ba
(،)91Kr,112Ba(،)92Kr,111Ba(،)91Sr,112Xe(،)92Sr,111Xe(،)91Zr,131Te(،)111Zr,132Te
( )11Ge,152Nd( ،)12Ge,151Nd( ،)11Se,152Ce( ،)12Se,151Ceو (. )71Zn,151Sm
همانطور كه در شكل  7محاسبه كرديم ،انرژي پراكندگي كل در شكافت در نقطه زيني عموما در 7MeVمي
باشد .اين انرژي درنقطه زيني ،براي واپاشي αزا تقريبا  3 MeVكه پايين تر از 5 MeVر 1مربوط به گسيل
خوشه اي است (شكلهاي  1و. ) 9

شكل  -7انرژي پراكندگي با عنوان تابعي از گردن دار شدنR ،
و عدد بار  Aمربوط به پاره سبكتر در شكافت.

شكل  -2طرح تراز نوترون براي
واكنش

.

شكافت سوپرنامتقارن درميان حالتهاي آدياباتيك بدون پراكندگي رشد مي كند ،درحاليكه شكافت در انرژي پائين يك
مقدار برانگيختگي ذاتي قابل قبول توليد ميكند .ازاين رو واپاشي αزا وگسيل خوشه اي مي تواند به عنوان فرآيند
بازآرايي سرد[ ]1در نظرگرفته شود [ .]22مالحظه شد درجه بازآرايي ترازها براي شكافت سوپرنامتقارن نسبت به
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] نيز مالحظه21و23[زا را در مدل شكافت نشان مي دهد كه در مرجعα  مطالعات ما واپاشي.شكافت بسيار پائين است
.] آناليز شده است11و15و25 [  عموما اين مد واپاشي با مدلهاي استفاده شده در.ميشود

 انرژي پراكندگي كل به عنوان تابعي از گردن دار شدن-1شكل

 انرژي پراكندگي كل به عنوان تابعي از گردن دار شدن-9شكل

.زاα در گسيل

.11C در گسيل
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