بررسی قابلیت مدل شبکه ای  FCCدر مطالعه برهم کنشهای همجوشی در بازه
93 ≤Z0Z5≤0251
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چكيده
در این مقاله بااستفاده از مدل پیشنهادی ویگنر برای توزیع نوکلئونها در هسته ،به بررسی شعاع مجذور میانگین )(RMS
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گسترهای از هستههای سبک تا سنگین پرداختهایم ،که نتایج حاصل توافق قابل قبولی را با دادههای آزمایشگاهی و نیمه تجربی
نشان میدهدهمچنین نتایج بدست آمده از بررسی پایداری هسته در شرایط اولیه با استفاده از مدل  FCCنشان میدهد که
کمیتهای انرژی بستگی و  RMSدر هستههای مورد بررسی تا حدود  0333 fm/cپایدار میمانند .به منظور ارزیابی قابلیت مدل
FCCدرمطالعه واکنش یونهای سنگین ،مقادیر ارتفاع و محل سد کولنی را برای  30سیستم همجوشی محاسبه نمودهایم که
دارای پراکندگی بسیار کمی نسبت به دادههای آزمایشگاهی می باشند .از طرفی مقایسه مقادیر تئوری و تجربی سطح مقطع
همجوشی برای سیستمهای برهمکنشی نظیر  83Ca+85Ti ، 61O+35Niو  83Ca+35Niنشان میدهد که این مدل قادر به بازتولید
مقادیر آزمایشگاهی سطح مقطع با دقت قابل قبولی بویژه در نواحی باالیی سد میباشد.
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کليد واژه :مدل شبكه ای  ،FCCشعاع مجذور ميانگين ،انرژی بستگی ،واکنش همجوشی یون-سنگين

مقدمه
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از آنجاییکه ارائه مدلی مناسب در مطالعه برهم کنش های همجوشی هسته ای نقش مهمی را در درک جنبه های
فیزیکی این فرایند ها ایفا میکند بخش وسیعی از تحقیقات نظری را به خود اختصاص داده است [ .]6,2از جمله این
روش ها میتوان به روش شبیه سازی مونت کارلو اشاره کرد در این روش هریک از نوکلئون ها بصورت تصادفی در
حجم هسته توزیع می شوند بطوری که هر نقطه نشان دهنده ی موقعیت نوکلئون های تشکیل دهنده هسته فرض می
شود [ .]2از جمله مدل هایی دیگری که برای مطالعه ساختار هسته توسط ویگنر پیشنهاد شده است مدل  FCCشبکه
ای می باشد [ .]0او چنین اظهار داشت که تمامی تقارنهای کوانتوم مکانیکی که امروزه به عنوان اعداد کوانتومی در
مدل ذره مستقل می شناسیم به صورت منحصر بفردی در یک شبکه آنتی فرو مغناطیس با الیه های یک در میان
ایزواسپین قابل باز تولید می باشد .نظم ذاتی این مدل و همچنین مشخص بودن اسپین و ایزو اسپین نوکلئون ها ما
را بر آن داشت که با وجود کریستالی بودن آن  ،در این تحقیق به بررسی این سوال بپردازیم که آیا مدل شبکه ای
 FCCمی تواند مدلی مناسب برای مطالعه برهم کتش های هسته ای باشد؟ به این منظور ابتدا به بررسی شعاع مجذور
میانگین وآزمون پایداری هسته از طریق این مدل می پر دازیم .همچنین با استفاده از محاسبه پتانسیل برهم کنشی به
بررسی سطح مقطع همجوشی حاصل از توزیع نوکلئون ها با استفاده از این مدل و فرمالیزم وانگ خواهیم پرداخت.

c
r

A

 )2تئوری مدل شبكه ایFCC
شبکه پارامغناطیس  FCCبا الیه های یک در میان اسپین و ایزواسپین و بدون حل معادالت شرودینگر و انتخاب
چاه پتانسیل چالش بر انگیز ،بوسیله تقارن های موجود در مکان نوکلئون ها قادر به باز تولید اعداد کوانتومی است که
در مدل الیه ای قابل پیشگویی می باشد [ .]8,3آرایش نوکلئونها در این مدل بصورت  5نوکلئون در گوشههای
مکعب و  1نوکلئون بر روی وجههای آن است که بصورت پارامغناطیس قرار گرفته اند .در این مدل با استفاده از
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تقارن های هندسی ذاتی موجود در مکان نوکلئونها ،اعداد کوانتومی هر نوکلئون توسط مختصات قائم منحصر به
فردی که با یکدیگر رابطه معکوس دارند تعریف می شود ،روابط ( )6تا ( .)0از آنجا که ساختار مدل خوشه ای شامل
دو پرتون و دو نوترون است ،این مدل در شبکه ای  FCCبا الیه هایی در راستای محور  zها و  xها به صورت ذاتی،
قابل باز تولید است [ .]1,7مطاالعات صورت گرفته توسط  Canutoو همکارانش برروی شبکه نوکلئونها در ستارههای
نوترونی نشان میدهد که آرایش  FCCبا ) (N=Zدارای کمترین حالت انرژی میباشد [.]5
()6

)z = (2n + 3 − |x| − |y|)(i+n−j−1

()2

|x|/2

؛

m=s

؛

)y = (2j + 1 − |x|)(i+j+m+1/2

j = (|x| + |y| − 1)/2
؛
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(i = (−1)(z−1)/2 )0

؛

؛

)x = |2m|(−1)(m + 1/2

n = (|x| + |y| + |z| − 3)/2

s = (−1)(x−1)/2

 )3شعاع مجذور ميانگين

از آنجاییکه شعاع مجذور میانگین یکی از پارامترهای مهم در پیشبینی صحیح توزیع نوکلئون در هسته میباشد،
این بخش را به ارزیابی توانایی مدل  FCCدر پیشگویی دادههای حاصل از این کمیت اختصاص دادهایم  .بدین منظور
به محاسبه شعاع مجذور میانگین گسترهای از هستههای سبک تا سنگین از طریق کد Nuclear Visualization
) ]1[ Software( NVSبراساس تعریف زیر پرداختیم،
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(ک8ه)در این رابطه  Aتعداد نوکلئون ها و ) RMS(iتوسط رابطۀ ( )6محاسبه می شوند .در شکل  6نتایج حاصل از این
محاسبات را نمایش دادهایم که با مقادیر آزمایشگاهی متناطر [ ]9,63مقایسه شدهاند .در این شکل همچنین مقادیر
حاصل از فرمول نیمه تجربی  ]66[ < 𝑅𝑀𝑆 >6/2 = 3.526/0 + 3.35نیز نمایش داده شدهاند .همانگونه که از انتظار
داشتیم  ،مقادیر  RMSحاصل از مدل شبکهای  FCCدر شکل  6توافق قابل قبولی را با دادههای متناطر تجربی و نیمه
تجربی دارند.
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شکل  .6مقایسه شعاع مجذور میانگین حاصل از مدل  FCCبا داده های آزمایشگاهی [ ]9,63و داده های نیمه تجربی [.]66

 )4توليد هسته های پایدار اوليه
از آنجاییکه عدم پایداری هستههای برهمکنشی بدلیل فرار نوکلئون ها از سطح هسته ،میتواند موجب پیدایش
خطاهای غیرقابل توجیه در نتایج شبیهسازی شود .بنابر این یکی از موارد مهم در مطالعۀ واکنشهای هستهای بررسی
پایداری هستههای هدف و پرتابه در مدت الزم برای انجام یک فرآیند همجوشی میباشد .از جمله روش هایی که به
بررسی انرژی بستگی و شعاع مجذور میانگین هسته های پرتابه و هدف میپردازد مدل IQMDاست [ .]62,60در
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این مدل مکان نوکلئونها با بکارگیری روش مونت کارلو بر اساس توزیع پروتونها و نوترونها ،بطریقی ایجاد میشود
که حداقل فاصله بین نوکلئونی  6.3 fmباشد .همچنین در فرمالیزم  IQMDتوزیع چگالی پروتونها و نوترونها با
استفاده از مدل ) [68] Relativistic Mean Field (RMFمحاسبه می شود .با محاسبه چگالی موضعی نوکلئونها،
تکانه فرمی موضعی بدست می آید .از طرفی ،تکانه نوکلئونها بصورت رندوم تولید و بر اساس شرط 3 ≤ 𝑝 ≤ 𝑝𝐹 ′
بصورت زیر تعریف میشود،
𝑝𝐹 ′ =PF –Δ PF
()3
با تغییرات اندکی درمقدار  ( ΔPFبرابر عرض تکانه در نصف ماکزیمم تابع موج گاوسی در فضای تکانه) می توان
هسته ای پایدار با شرایط انرژی بستگی و شعاع میانگین مناسب بدست آورد.در این بخش به بررسی پایداری هسته
ها قبل از انجام واکنش از طریق توزیع نوکلئون ها بر اساس مدل  FCCکه درآن فاصله نوکلئون ها بصورت ذاتی
در فاصله  6.3 fmیکدیگر قرار دارد و روش محاسباتی که در مدل  IQMDبدان اشاره کردیم ،میپردازیم .در شکل
61
، 83
 2تحول زمانی انرژی بستگی و جذر میانگین مربعی شعاع گستره ای از هسته های سبک تا سنگین 23Ca ، 5O
93
0333 fm/c
 ، 235را نشان دادهایم .همانطور که از این شکل مشاهده میشود در طی مدت زمان
 83Zrو 52Pb
میانگین زمان مورد نیاز برای بررسی فرایند همجوشی است ،انرژی بستگی و جذر میانگین مربعی شعاع ثابت می
باشند.
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93
83
61
. 235
شکل  .2تحول زمانی انرژی بستگی و میانگین مربع شعاعی برای هسته های  ، 83Zr ، 23Ca ، 5Oو 52Pb

 )5محاسبه پتانسيل برهم کنشی و سطح مقطع همجوشی
به منظور نشان دادن قابلیت مدل شبکهای  FCCدر مطالعه برهم کنش همجوشی یون های سنگین ،در این بخش
به محاسبه پتانسیل کل ) VT(rحاصل از  30واکنش با فرض آنکه هسته های پرتابه و هدف در حالت موج(L=3) s-
باشند پرداختهایم .محاسبه مقادیر ) VT(rاز طریق چرخش هسته های پرتابه و هدف حول مرکز جرم بوسیله زاویه
اولر بصورت تصادفی و با میانگینگیری بر روی آنها انجام شده است .این فرایند تا زمانی که خطای محاسبه پتانسیل
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کل کمتر از  %3.6شود ادامه خواهد یافت .در محاسبۀ بخش کولنی پتاسیل برهمکنشی کل پتانسیل کولنی باید توجه
داشت که اگر فاصله بین دو پروتون از قطر پروتون ( )3.9کوچکتر باشد ،آنگاه اثرات خود انرژی به بینهایت میل می
کند .برای رفع این مشکل از پتانسیل اصالح شدۀ زیر بهره گرفته ایم [،]63
()1
در رابطه باال s ،فاصله بین دو نوکلئون برهم کنشی می باشد .همچنین برای محاسبه بخش هسته ای ،از پتانسیل نوکلئون-
نوکلئون از نوع  M0Y-Parisاستفاده کرده ایم [ .]61,67برای سادگی در محاسبات پتانسیل از وابستگی چگالی و
انرژی در برهمکنشهای مؤثر نوکلئون – نوکلئون چشمپوشی کردهایم .برهم کنش بین پتانسیل جاذب هسته ای و پتانسیل
دافعه کولنی منجر به تشکیل یک سد پتانسیل در مقابل دو هستۀ برهمکنشی می شود که برای محاسبۀ مقادیر ارتفاع و
محل این سد پتانسیل میتوان از رابطۀ زیر استفاده کرد،
()7
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در شکل  0مقادیر  RBو  VBحاصل از مدل شبکهای  FCCرا با دادههای متناظر آزمایشگاهی [ ]65-23و همچنین نتایج بدست
آمده از مدلهای تئوری دیگر نظیر پتانسیل تقریبی ،باس [ ]26و پتانسیل اصالح شدۀ وودس-سکسون [ ]22مقایسه

o
e

کردهایم .همانگونه که مشاهده می شود مقادیر بدست آمده برای ارتفاع و محل سد کولنی پراکندگی بسیار کمی را نسبت
به دادههای آزمایشگاهی و تئوری دیگر دارند .در این تحقیق ،برای محاسبه سطح مقطع همجوشی  σfusاز مدل وانگ
استفاده کردهایم که در آن  σfusبه شکل زیر تعریف میشود [،]20
()5
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در شکل  8نتایج حاصل از محاسبات سطح مقطع حاصل از مدل  FCCبرای واکنشهای همجوشی ،61O+35Ni

 83Ca+85Ti, 35Niنمایش داده شده است .همانگونه که از این شکل هم قابل مشاهده است مدل مذکور پیشبینی قابل
قبولی را برای این کمیت بویژه در انرژیهای باالی سد کولنی ارائه میدهد .از طرفی در مقایسه با مدلهای تئوری دیگر نظیر

A

پتانسیلهای تقزیبی و باس ،مدل بکاررفته در این تحقیق مقادیر سطح مقطع همجوشی را با دقت بیشتری پیشبینی میکند.

نتيجه گيری
در این مقاله به بررسی ساختار هسته با استفاده از مدل شبکه ای  FCCپرداختهایم .براساس توافق بدست آمده در شکل
 6میان داده های تجربی و نیمه تجربی شعاع مجذور میانگین با مقادیر تئوری حاصل از این مدل میتوان نتیجه گرفت
که مدل شبکهای مذکور پیشبینی قابل قبولی را برای توزیع نوکلئونها در داخل هسته ارائه میدهد.
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شکل  .0از چپ به راست به ترتیب مقادیر محاسبه شده ارتفاع و محل سد براساس مدل شبکهای  FCCبرای  30واکنش
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حاصل از مدل  FCCو مقایسه با داده های آزمایشگاهی و پتانسیل های تئوری دیگر.
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شکل  .8سطح مقطع همجوشی حاصل از مدل  FCC+M0Yبرای واکنشهای الف)  ،11O+85Niب)  84Ca+85Tiو ج)
 .84Ca+85Niاین نتایج با داده های آزمایشگاهی [ ]65-23و سایر مدلهای دیگر مقایسه شدهاند.
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 نشانFCC عالوه براین نتایج حاصل ازآزمون تحول زمانی برای انرژی بستگی و شعاع مجذور میانگین تحت شبکۀ
در مدت زمانی

235Pb

 و93Zr ،83Ca ،61O میدهد که این کمیتها برای گسترهای از هستههای سبک تا سنگین نظیر

 در مطالعه واکنشهای همجوشیFCC  بررسی قابلیت مدل. را مالحظه نمائید2  شکل، پایدار میمانند0333 fm/c حدود
 سیستم برهمکنشی30  نشان میدهد که مقادیر مربوط به ارتفاع و محل سد کولنی حاصل از این مدل برای0 در شکل
 محاسبات مربوط به سطح مقطع.پراکندگی بسیار کمی با دادههای آزمایشگاهی و سایر پتانسیلهای تئوری دارند
 تا حد قابل قبولی قادر به باز تولید دادههایFCC+M0Y همجوشی براساس فرمالیزم وانگ نشان میدهد که مدل
FCC  از آنجاییکه می توانیم با استفاده مدل شبکهای.آزمایشگاهی بویژه در محدوده انرژیهای باالی سد کولنی میباشد
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اثرات اسپین و ایزو اسپین را در محاسبات پتانسیل برهمکنشی کل درنظر بگیریم مطالعات بعدی را به بررسی این اثرات
.در واکنشهای همجوشی اختصاص خواهیم داد
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