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پتانسیل تقریبی در مطالعه نیمه عمر  واپاشی آلفا در   γبررسی نقش ضریب کشش سطحی 

  𝐙𝐏  ≤104  ≥110بازه

  رجبی ،علی اکبر ؛*گلشنیان ،محدثه

 گروه فيزيك صنعتی شاهرود،شگاه دان،  شاهرود

7474 

 چكيده
به مطالعه نیمه واپاشی آلفا از طریق تحلیل نقش پارامتر های قابل تنظیم پتانسیل تقریبی  در طی فرایند  در این مقاله

یت فیزیکی را برروی پتانسیل نقش این دوکم s k و 1γبابکارگیری ضرایب متفاوتی از به این منظور واپاشی پرداخته ایم.
ایم. نتایج این کرده  تحقیق  ZP  ≤111  ≥111  بازهزوج در حالت پایه ، در -هسته های زوج برهمکنشی هسته ای،

ال رفتار احتم همچنین  مطالعه نشان می دهد، با افزایش قدرت کشش سطحی  نیمه عمر واپاشی آلفا کاهش می یابد.
رده ایم. بررسی ک فوق ایزوتوپ های  گسترهدر بر اساس افزایش تعداد نوتروننفوذ پذیری از سد و نیمه عمر واپاشی را

  نتایج حاصل  نشان می دهد افزایش نوترون را میتوان به عنوان عاملی مقاوم در  نیمه عمر واپاشی آلفا معرفی نمود.

 ضریب کشش سطحینیمه عمر واپاشی آلفا، پتانسیل تقریبی،  :کليد واژه

 مقدمه 

واپاشی  هسته های سنگین از جمله موضوعات مورد عالقه در طی چند دهه گذشته مطالعه بر روی فرایند های 

دانش مربوط به کانال های واپاشی می تواند منجر  به درک  بهتر ساختار  [.2,0] در فیزیک هسته ای بوده است

از آنجایی که  مطالعات تئوری [.4,2-0] هسته و نیروی بین هسته ای و دستیابی به هسته های فوق سنگین شود

واپاشی آلفا براساس پدیده تونل زنی از سد پتانسیلی است که در مقابل ذره آلفا و هسته دختر شکل در زمینه 

در مطالعه تئوری که بر روی واپاشی آلفا صورت میگیرد به منظور دست یابی به  پیش بینی های دقیق  گیردمی

رد برای از جمله مدلهای پرکاربد.تر نیمه عمر واپاشی انتخاب پتانسیل برهم کنشی مناسب نقش بسیار مهمی دار

راساس نظریه از آنجائیکه ب. ای پتانسیل برهمکنشی کل فرمالیزم پتانسیل تقریبی استهستهمحاسبه بخش 

رود که بر های ذاتی این مدل به شمار میگیهای برهمکنش یکی از ویژمجاورت اثرات کشش سطحی هسته

در این تحقیق به بررسی نقش این اثرات در محاسبه نیمه عمر  [.7] قدرت پتانسیل هسته ای تاثیر گذار است

 می پردازیم. 001و   014،010،011، برای ایزوتوپ های ها در حالت پایهواپاشی آلفای هسته 

 تئوری

ای پتانسیل برهمکنشی کل را می توان به صورت زیر [ بخش هسته7براساس نتایج ارائه شده در مرجع ] 

 ،تعریف کرد

                                  (1) 
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 به شکل زیر است، Φ(s/b)که در آن تابع جهانی 

                                   (2) 

توان نیز می Rباشد. از طرفی برای تعریف پارامتر شعاعپارامتر ضخامت سطح می1fmبا مقدار  b(،0در رابطه )

 نمود، از رابطه زیراستفاده

                                   (3)                              

 شود،ضریب کشش سطحی به شکل زیر داده می

                                 (4)        

باشند.از طرفی پارامتر عدم های انرژی و عدم تقارن سطح میبه ترتیب ثابت s kو  1γکه در آن ضرایب ثابت 

 .شودنسبت به تعداد نوترونها و پروتونهای هسته مرکب سنجیده می Z)/(N+Z)-=(NsAتقارن

 محاسبه نيمه عمر واپاشی آلفازا

 بصورت زیر تعریف می شود، Kاحتمال نفوذ پذیری از سد  WKBبطورکلی براساس تقریب  

                                          

                                 (5)               

با استفاده از معادله  b Rو aRجرم کاهش یافته سیستم برهمکنشی می باشد. نقاط بازگشتی  μ آنکه در

υ )=Q+Eb )=E(RaE(R  تعیین می شود. با محاسبه انتگرال فوق زمان نیمه عمر واپاشی یک هسته مادر به

 هسته دختر و ذره آلفا از طریق رابطه زیر داده میشود،

                                 (6)                       

 [ استفاده شده است،1از مطالعات آزمایشگاهی مرجع ] υ Eبرای محاسبه انرژی نوسانی 

 

                                  (7)  

 

 توصيف اثرات کشش سطحی
توان به تحلیل اثرات کشش سطحی می s kو  1γپارامترهای شود با تغییر( مشاهده می4همانطوریکه از رابطه ) 

در مطالعات تئوری صورت گرفته بر روی پارامتر های  در دینامیک واکنشهای همجوشی یون سنگین پرداخت.

(3) 

1(1) 
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با ]. 1-04 [اندلیست شده 0فوق مقادیر مختلفی که برای این دو پارامتر در نظر گرفته شده است در جدول 
وان انتظار داشت که توابسته است، بنابراین می γای بطور مستقیم به پارامتر توجه به اینکه قدرت پتانسیل هسته

 کنشی کلنتیجه کاهش پتانسیل برهمو در   NVای ضریب باعث افزایش مقادیر پتانسیل هستهن افزایش ای

TVنمایش  0های مختلف بکارگرفته در مطالعه حاضر در شکلبرای ایزوتوپ 0شود. این نتیجه در شکل می
 داده شده است.

 .s kو  1γهای مقادیر مختلف مورد استفاده برای ثابت -0جدول

Version 1γ s K 

Set-1 115910 1107.1  [5] 

Set-. 11110.1 1105      [7] 

Set-. 1117517 
1157.1 

[11] 

Set-1 111091 .1.      [1.] 

Set-9 11.11. .11      [11] 

Set-1 11.9.71 .1.1    [1.] 

Set-0 111110.1 111     [11] 

سیل برروی شکل پتان پارامتر کشش سطحیباشدتغییرات از نتایج این شکل قابل مشاهده میهمانطوریکه 

ارتفاع  مقدار ضریب کشش سطحی از با افزایشتأثیرگذار است. بعبارت دیگر  سدبرهمکنشی بویژه در نواحی 

با پشروی اولین نقطه بازگشتی مساحت سطح در هر مورددیده میشود  0سد کاسته شده و همانطور که از شکل 

 .کاهش میابد زیر نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 γتغییرات پتانسیل برهمکنشی به ازای مقادیر مختلف ضریب کشش سطحی  -0شکل 

 Pدسبرروی نیمه عمر واپاشی آلفا، مقادیر  ضریب احتمال نفوذ پذیری از  γبرای تحلیل اثرات کشش سطحی

رابطه براساس  ZP ≤401    ≥001زبا ایزوتوپ در  02را  با فرض کروی بودن هسته ها، برای  0/2Tو لگاریتم

دیده میشود برای محاسبه نیمه عمر برخی از هسته های موجود 2همانطوری که در شکل ایم. ( محاسبه نموده0)
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نمودار   υQ+Eاز آنجایی خط انرژی،   ،0لیست شده در جدول  sKو  1γدر این بازه با استفاده از پارامتر های  

ر این در جدول بناب .باشیم، نیمه عمر محاسبه نمی شودپتانسیل را قطع نکرده و دارای اولین نقطه بازگشتی نمی 

دهد نشان می 3نتایج ارائه شده در شکلاز طرفی  لحاظ شده است. --مقادیر نیمه عمر با عالمت  2شماره 

ایش احتمال منجر به افزبدلیل کاهش ارتفاع سد پتانسیل و پیشروی اولین نقطه بازگشتی ، اعمال اثرات مذکور

می باشد. از  21−, 01−01الزم به ذکر است که ضریب نفوذ پذیری از مرتبه شود،واپاشی آلفا میدر  پذیرینفوذ

 در فرایند واپاشی آلفا محسوبتقویت کننده  اثرات بعنوان یک عامل اعمال این  توان انتظار داشتمیطرفی 

 شوند. 

 

 

 

 

 

 A=201پتانسیل برهم کنشی هسته  2-شکل

014،010،011،001عمر برای ایزوتوپ های نتایج حاصل از نیمه 2-جدول  

Parent 

nucleus 

 

Q 

(Mev) 

[.] 

 

 

Set-1 

 

 

Set-. 

 

 

Set-. 

)S(1/.
T

11Log 
 

Set-1 

 

 

Set-9 

 

Set-1 

 

 

Set-0          

111 .11 7177 ---- -.1.10 -.19071 -.1070 -.17.1 -.15.5 -.11.. 

111 .1. 7110 ---- -11115 -11.7. -1115. -119.0 -11191 -117.5 

111 .11 711.. ---- -1111. -11111 -11.1. -11111 -119.0 -11150 

111 .97 5111 -.1971 -.1771 -11155 -11.50 -11.11 -11111 -11111 

111 .11 5151 -11.11 -11977 -11051 -1157. -9111. -911.0 -91..0 

111 .1. 5197 -.1110 -.10.1 -.151. -111.5 -11159 -11.77 -1117. 

117 .11 11197 -91191 -910.1 -91511 -1111. -1111. -111.1 -9.111 

117 .11 111.. -1.711 -911.0 -91..7 -91917 -91909 -9.11. -91797 

117 .17 5175 -.1119 -.1551 -1..17 -11111 -11111 -11991 -11010 

111 .01 1117. -11.9. -11110 -11050 -11507 -011.9 -01110 -01.17 

111 .0. 11110 -91.1. -91951 -91051 -91579 -111.5 -111.5 -11.17 

111 .01 111.7 -11771 -011.1 -01.10 -0117. -019.0 -01111 -01079 
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 γبه ازای مقادیر مختلف ضریب کشش سطحی احتمال نفوذپذیری و نیمه عمر واپاشی آلفاتغییرات  -3شکل 
عنوان نمونه از بین به  مان دارای ایزوتوپ می باشند ، هسته های انتخابی 2جدول شمار ه از آنجایی که در 

سته ه لگاریتم نیمه عمر بر اساس افزایش تعداد نوترون برای یایزوتوپ رفتار بررسی بهایزوتوپ های موجود 
Zp=014   ذکر شده  001،061،060 کشش سطحی در هر ایزوتوپ مقدار افزایشبا  ،نشان میدهد 4پرداختیم .شکل

 نیمه عمر افزایش می یابد.بنابراین می توان در هر مورد  نیمه عمر کاهش می یابد در حالی که با افزایش تعداد نوترون
 معرفی کرد. ارا به عنوان عاملی مقاوم در برابر واپاشی آلف افزایش نوترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 014افزایش نوترون در ایزوتوپ به ازای لگاریتم واپاشی آلفاتغییرات  -4شکل 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

0106 

 

 نتیجه گیری

رروی به بررسی اثرات تغییرات این ضریب ب γ سطحی کششضریب  لعه با استفاده از مقادیر مختلفدر این مطا

ریق تونل از طفرایند واپاشی انجام  درطی  ایم.پاشی پرداختهاحتمال نفوذپذیری ذره آلفا و در نتیجه نیمه عمر وا

منجر  γافزایش ضریب کشش سطحی  ، پتانسیلی که در برابر ذره آلفا و هسته دختر شکل می گیردزنی از سد 

 افزایش رات منجربهتاثی ناعمال ای بنابراینکاهش ارتفاع سد پتانسیل و پیشروی اولین نقطه بازگشتی میشود  به

به عنوان یک نتیجه مهم  نمائید. را مالحظه 3و  0های شود، شکلاحتمال نفوذپذیری ذره آلفا از سد پتانسیل می

  نندهتقویت ک توان به عنوان عواملاز این تحقیق  این نکته قابل اشاره است که اثرات اصالحی مذکور را می

می  Z p=014از طرفی با بررسی رفتار ایزوتوپی هسته  .در برابر رخ دادن یک فرآیند واپاشی دلخواه دانست

توان افزایش تعداد نوترون را به عنوان عاملی مقاوم در برابر افزایش قدرت پتانسیل هسته ای و در نهایت 

 تکانه زاویه ای نظیرفیزیکی  ات اثرسایر   . در نظر گرفتن(4)شکل افزایش زمان نیمه عمر واپاشی آلفا دانست

ن زمینه در ای تحقیقاتی بعدی ما  در نتیجه  می باشدسایر هسته ها امکان پذیر هسته در طی فرایند واپاشی

  خواهد بود. 
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