اهمیت شکست پرتابه  9Beدر واکنش های همجوشی با هدف های Sn,144Sm ,89Y
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چکيده:
در این تحقیق واکنش های بین هسته عتفیپ وید وای ار 9Beبا هسه های Sn,89Y ,144Sm

124

مدرد بررسی قرار

گرفه است .وها ستی هسه ای این ا رکنش ها با اسهفاده از م ل  Proximityمدرد محاسب قرار گرفه اس .برای
محاسب سطح مقطع واکنش ها و احهمال روی اد همجدشی اکام ب عندان مفیاری از شکس .ورتاب قب از رسی ن ب
شتفا همجدشتی  ،از م ل دینامیکی س بف ی مسیریابی کالسیکی اسهفاده ش ه اس .هایج ب س .آم ه از این روش
شتان می ده ک ستطح مقطع ها و احهمال روی اد همجدشتی اکام ب ست .آم ه ،داده های مهناظر آزمایشگاهی را
بخدبی تدصیپ می کنن
کلمات کليدي :واکنش های همجدشی ،هسه های عفیپ وید  ،سطح مقطع همجدشی

مقدمه :
در سال های اخیر ،بررسی ها از منظر ظری و آزمایشگاهی واکنشهای یدن سنگین ،با حضدر هسه های
عفیپ وید

9

مدرد تدج گسهردهای قرار گرفه اس [1-4] .اینگد هسه های عفیپ وید  ،مث  6,7LiوBe

در تشکی هسه های فدق سنگین و درک ساخهارهای هسه ای اهمی .قاب تدجهی دار

بررسی مکا یسم

ا جام این واکنش ها از این منظر مدرد تدج اس .ک ب لی ا رژی وید ی کم اینگد هسه ها در مقایس با
هسه های قدی وید  ،وقد واکنش از چن کا ال د بال می شدد در ساده ترین حال .ممکن اس .ک ورتاب
ب ون شکسهن با هسه ه ف وارد واکنش همجدشی شدد ک ب فراین همجدشی کام ) (CFمفروف اس .در
حالهی یز ممکن اس .هسه عفیپ وید شکسه ش ه و ب دو یا چن قطف تب ی شدد و تنها بخشی از آن
در شفا س کدلنی هسه ه ف قرار گرفه و با آن واکنش همجدشی ا جام ده ک ب این فراین همجدشی
اکام ) (ICFمیگدین  .اخیرا در تحقیقات مسهق ] ، [6،5گزارش ش ه اس .ک محاسبات ظری با دی گاه
اسهاتیکی ب ون در ظر گرفهن اثرات شکس ،.سطح مقطعهای همجدشی کام را در ح ود  %56 -%03بیشهر
از سطح مقطع های تجربی ویش بینی می کنن

ک مق ار خالص این اخهالف ب وارامهر مقاومCF ( .

 )Suppressionمشهدر اس .ب ظر می رس وارامهر مقاوم .در سطح مقطع همجدشی کام

اشی از حضدر

کا الهای مدازی واکنش در حین ا جام فراین مسهقیم  CFباش ک با کا ال اصلی واکنش مدرد ا هظار رقاب .می
89

کن ه ف ما در این تحقیق بررسی واکنشهای  9Beبا هسه های ه ف  124Snو  89Yو  144Smاس .ک اخیرا
داده های تجربی آ ها ارائ ش ه اس [8-13] .این واکنش ها را از دی گاه دینامیکی با در ظر گرفهن اثرات
شکس .ورتاب و م ل دینامیکی س بف ی مسیریابی کالسیکی] [7برای محاسب سطح مقطع های کام و اکام
همجدشی مدرد بررسی قرار می دهیم وی ا کردن رفهاری منظم در احهمال وقد فراین  ICFدر درک مکا یسم
ا جام واکنش های شام هسه های رادیداکهید عفیپ وید مدثر می باش

بنابراین احهمال وقد فراین ICF

را با اسهفاده از هایج روش کالسیکی دینامیکی س بف ی مدرد مطالف قرار خداهیم داد
محاسبه پتانسيل هسته اي با روش Proximity

وها سی ک بین دو هسه برهمکنش گر شام مجمد وها سی های کدلنی ،هسه ای و م اری اس .ک در
محاسب سطح مقطع همجدشی از اهمی .زیادی برخدردار اس .محاسب وها سی کدلنی و قسم .م اری با
دق .زیادی صدرت می گیرد اما برای محاسب بخش هسه ای م ل های مهفاوتی ارائ ش ه اس .از جمل این
روش ها می تدان ب روش  Proximityاشاره داش .در سالهای اخیر مطالفات زیادی روی این م ل ا جام
گرفه اس .و سخ های مهفاوتی از آن ارائ ش ه اس [11] .در این تحقیق از سخ  AW 95ب لی تفمیم
این م ل ب واکنش با هسه های سبک برای وها سی هسه ای اسهفاده ش ه اس [15].وها سی هسه ای در
این م ل ب شک زیر تفریپ می شدد:
()1

𝑉𝑒𝑀

𝑉0

𝑉𝑁𝐴𝑊 95 (𝑟) = −

𝑅𝑟−

0
(1+exp
)
0.63
𝑅1 𝑅2

𝑎𝛾

()5

𝑅 𝜋𝑉0 = 16

1 +𝑅2

در رابط فدق  γو 𝑎 وارامهر کشش سطحی و وخشی گی سطحی می باشن و با روابط زیر محاسب می شد :
()0
()4
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ک 𝑚𝑓 𝛾0 = 0.95𝑀𝑒𝑉/می باش همچنین 𝑖𝑅 با رابط ) 𝑅 = 1.20𝐴1/3 − 0.09 (𝑖 = 1,2محاسب می شدد
در این تحقیق ابه ا فرض ش ه اس .ک ورتاب  9Beدر اثر شکس .کدلنی قب از رسی ن ب شفا س کدلنی ب
دو ذره آلفا و یک دترون شکسه می شدد سپس با اسهفاده از روابط فدق برای س سیسهم  124Snو  89Yو
 9Be+ 144Smوها سی های هسه ای برای ترکیب های ورتاب – ه ف و ذره آلفا  +ه ف و ذره آلفا ( +ه ف
 +ذره آلفا) ب طدر مجزا مدرد محاسب قرار گرفه اس .وارامهرهای عمق  𝑉0و وخشی گی 𝑎 و شفا 𝑅 در
ج ول شماره  1لیس .ش ه ا

88

ج ول شماره  :1وارامهرهای عمق  𝑉0و وخشی گی 𝑎 و شفا 𝑅 وها سی برای ترکیب های ورتاب  +ه ف و ذره
9

آلفا  +ه ف و ذره آلفا ( +ه ف  +ذره آلفا) برای س سیسهم  124Snو  89Yو Be+ 144Sm
)a0 ( fm

)R ( fm

) V0 ( MeV
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مدل دیناميکی سه بعدي مسيریابی کالسيکی
برای محاسب سطح مقطع واکنش های همجدشی از روش های مخهلفی مث م ل وا گ ] [10و م ل کا ال های
جف .ش ه ] [14اسهفاده می شدد در این میان ب لی شکس .ورتاب و ا حراف بخشی از شار ورودی از مسیر
اصلی واکنش های همجدشی با هسه های رادید اکهید وای ار مث  9Beاین روش ها در تدصیپ داده های
آزمایشگاهی تدفیق چن ا ی ار چدن ب محاسب سطح مقطع ک می ورداز

از سدی دیگر ،م ل دینامیکی

س بف ی مسیریابی کالسیکی روشی اس .ک برای محاسب سطح مقطع های اینگد واکنش ها با تدج ب
اثرات شکس .ورتاب های عفیپ وید قاب اسهفاده اس .و این تدان را در اخهیار می گذارد ک بهدان سطح
مقطع  ICFو  CFرا با تفکیک از یک یگر محاسب کرد بر اساس این م ل ،با در ظر گرفهن یروهای مهقاب
هسه ای و کدلنی ،مفادالت کالسیک حرک ،.م اری برای حرک .ورتاب ها بر حسب فاصل بین ورتاب  -ه ف
تفیین می کنن از سدئی ،تجزی احهمالی ورتاب در طدل این مسیر ،با اسهفاده از یک تابع چگالی احهمال شکس.
مدعفی تفسیر می شدد در مدرد یک ترکیب از ه ف و ورتاب ا ازهگیریهای تجربی شان میدهن ک ا هگرال
این چگالی احهمال شکس .در طدل یک م ار کالسیکی محاسب ش ه ،تابفی اس .مایی از زدیکهرین فاصل
بین دو هسه یفنی
()6

) Rmin ( E0 , L0

و رابط زیر هیج خداه ش ]:[16
) PBU ( Rmin )  exp(  Rmin
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 و  دو ثاب .هسهن با اسهفاده از این تابع محاسب مح شکس .در طدل مسیر کالسیکی مذکدر قاب محاسب
خداه بدد در این مح ورتاب ب طدر آ ی ب دو ذره  و یک دترون شکسه می شدد سطح مقطع ها در این
روش از رابط زیر محاسب می شد :
) σ𝑖 (𝐸0 ) = 𝜋𝜆2 ∑𝐿0(2𝐿0 + 1)𝑃𝑖 (𝐸0 , 𝐿0

()5
در این رابط

ℏ2
] 𝑃 𝐸0

𝑚 𝜆2 = [2و 𝑃𝑚 جرم ورتاب اس .تدابع احهمال )  𝑃𝑖 (𝐸0 , 𝐿0یز برای حال .های مخهلپ

تفریپ می شدد وقهی شکس .رخ

ه )  (𝑖 = 0و برای همجدشی کام ) (𝑖 = 1و همجدشی اکام = 𝑖(

) 2اس .ک از روابط زیر قاب محاسب می باشن :
()7

𝑃0 (𝐸0 , 𝐿0 ) = 𝑃𝐵𝑈 (𝑅𝑚𝑖𝑛 )𝑃̃0

()8

𝑃1 (𝐸0 , 𝐿0 ) = 𝑃𝐵𝑈 (𝑅𝑚𝑖𝑛 )𝑃̃1

()1

𝑃2 (𝐸0 , 𝐿0 ) = [1 − 𝑃𝐵𝑈 (𝑅𝑚𝑖𝑛 )]𝐻(𝐿𝑐𝑟. −𝐿0 ) + 𝑃𝐵𝑈 (𝑅𝑚𝑖𝑛 )𝑃̃2

در روابط فدق 𝑁 𝑃̃0 = 𝑁𝑖 /می باش و  𝑁𝑖 𝑃̃0 +𝑃̃1 + 𝑃̃2 = 1یز تف اد حال .ها اس.
با تفیین بسهگی شفاعی احهمال شکس .ورتاب ویش بینی های یافه های باالی س کدلنی برای  ICFو  CFبا
اسهفاده از الگدریهم بیان ش ه فدق امکان وذیر می باش تابع مهم در محاسب سطح مقطع تابع احهمال شکس.
ورتاب  ،رابط  ،1می باش ک از داده های تجربی مهناظر مرجع ] [16اسهفاده ش ه اس .در محاسبات حاعر
مد ای از  1533ورتاب فرودی را ب ازاء هر ا رژی مدرد اسهفاده قرار داده ایم تا هایج حاصل بخدبی همگرا
شد

محاسبات فدق تدسط ک  PLATYPUSصدرت گرفه اس [15].سطح مقطع های کام و اکام

محاسب ش ه و با هایج تجربی مدجدد در شک  1مدرد مقایس قرار گرفه اس.

شک  : 1سطح مقطع های  CFو  ICFمحاسب ش ه در ا رژی های
مخهلپ برای واکنش  9Beبا هسه های Sn )c 89Y)b 144Sm )a

124

010

احتمال همجوشی ناکامل ()PICF
احهمال روی اد همجدشی اکام از رابط :
| × 100

𝐹𝐶𝐼𝜎

𝜎| = )𝑃𝐼𝐶𝐹 (%

𝐹𝐶𝐼𝜎𝐶𝐹 +

برای س واکنش مذکدر با اسهفاده از سطح مقطع های ب س .آم ه در بخش قب محاسب ش و در شک 2-

 a,b,cب صدرت دایره های تدخالی مایش داده ش ه اس .در این شک ها مق ار میا گین ) 𝑃𝐼𝐶𝐹 (%یز شان
داده ش ه اس .از سدیی دیگر وارامهر احهمال روی اد همجدشی اکام (  ) PICFبرای هسه های مخهلپ ب
صدرت رابط یم تجربی زیر ویشنهاد ش ه اس:[17] .
()13

)))Pb

208

( e( 0.924( RS RS
Pb

VN

208

VN

PICF  0.32

ک در این رابط  𝑉𝑁′و 𝑠𝑅 بهرتیب مشهق وها سی هسه ای و ارتفا س همجدشی اس .ک وابسه ب م ل مدرد
اسهفاده در محاسب وها سی هسه ای اس .این دو کمی .برای  208Pbب صدرت آزمایشگاهی در مرجع ][17
گزارش ش ه اس .و در رابط فدق اسهفاده ش ه اس .در محاسبات حاعر برای رابط فدق هم کمیات در
شفا س همجدشی مدرد محاسب قرار گرفه ا و مقادیر مربدط ب  R Sو  V Nبا اسهفاده از وها سی AW 95
محاسب ش منحنی  PICFبر حسب رابط فدق در مددار شک  0ب صدرت خط تدور شان داده ش ه اس.
هما طدر ک ا هظار می رود با افزایش بار هسه ه ف و مهمهر ش ن شکس .کدلنی مق ار  PICFافزایش مییاب
و هایج حاص از محاسبات حاعر با ویش بینی یم تجربی رابط ( )0در شک  2-dمقایس ش ه اس.

شک شماره  :5تغییرات احهمال همجدشی اکام
Sn

در ا رژی های مخهلپ برای س واکنش  144Sm (aو Y (b

124

010

89

(c

بحث ونتيجه گيري :
سطح مقطع های  CFو  ICFبرای واکنش های  9Be+124S,89Y,144Smبا اسهفاده از م ل دینامیکی س بف ی
مسیریابی کالسیکی مدرد محاسب قرار گرفه اس .از وها سی های هسه ای ب فرم  AW 95ب عندان وها سی
کا ال ورودی اسهفاده ش ه اس .هایج ب س .آم ه شان می دهن ک در ظر گرفهن اثرات شکس .ورتاب در
محاسب سطح مقطع ها از اهمی .زیادی برخدردار اس .این مدعد در شک  1با تدج ب تدافق خدب بین
سطح مقطع های محاسب ش ه و داده های تجربی مهناظر ب خدبی مایان اس .با اسهفاده از این هایج،

PICF
9

برای س واکنش فدق مدرد محاسب قرار گرفه اس( .شک  5را ببینی ) هایج ب س .آم ه برای واکنش Be

با هسه های  124Snو 89Yبرای این وارامهرها ،در تدافق خدبی با خط ویش بینی تجربی قرار دارد اگرچ در
مدرد واکنش  9Be+144Smما بین داده تجربی  PICFبا مق ار محاسب ش ه در این کار تدافق سبها خدبی وجدد
دارد اما خط یم تجربی این مقادیر را بزرگهر شان می ده این مدعد ممکن اس .ب ماهی .کیفی این خط
مرتبط باش ب هر صدرت تغییرات  PICFبر حسب  ZTبرای واکنش های مذکدر بررسی ش ه اس .ک در
124

مدرد واکنش های با Sn

وY

89

شان دهن ه اهمی .اثر بار هسه ه ف در میزان احهمال رخ اد همجدشی

اکام می باش
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