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تولید شده در U239ختهیبرانگ ياز هسته ها یخروج يهانوترون تعداد متوسطبرآورد 

کرامرز شده حیتصح يدر چارچوب مدل آمارf)U(n,238هاي واکنش کرامرز شده حیتصح يدر چارچوب مدل آمارهاي واکنش

2فاطمه عارف زاده ،2فروزان باقري، 1*,هادي اسالمی زاده

  
  خیابان شهید ماهینی، بوشهر، فارس بوشهره خلیج دانشگاگروه فیزیک دانشیار-1

خیابان شهید ماهینی، بوشهر، ه خلیج فارس بوشهردانشگاگروه فیزیک  ،دانشجوي کارشناسی ارشد- 2                             

  

خالصه

در مقاله حاضر قصد داریم در چارچوب مدل قطره اي و با در نظر گیري تاثیر دما و اثر مولفه اسپین در امتداد محور       
Unخلق شده در واکنش هاي  U239، سد در مقابل شکافت هسته هاي برانگیختهkه، تقارن هست را محاسبه  +238

در چارچوب مدل آماري اصالح شده کرامرز و  U239نمائیم. بر حسب شبیه سازي فرایند شکافت هسته هاي برانگیخته
. نشان دآور خواهیم هاي خروجی قبل از فرایند شکافت بدستنوترونمتوسط تعدادتی پیرامون مدل آماري، اطالعا

دما و مولفه اسپین در امتداد  اتمدل آماري اصالح شده کرامرز بواسطه در نظر گیري اثرشبیه سازي خواهیم داد که نتایج 
هسته هاي از هاي خروجی نوترونمتوسط تعداد تري قادر به باز تولید داده هاي تجربیمحور تقارن هسته بطور مناسب

تاثیر دما و اثر مولفه همچنین نشان خواهیم داد که در برآورد سد شکافت، در نظر گیري  .می باشدU239برانگیخته
  هاي آماري از آن صرفنظر می گردد ضروري می باشد.که در اکثر مدل اسپین در امتداد محور تقارن هسته  هاي آماري از آن صرفنظر می گردد ضروري می باشد.که در اکثر مدل اسپین در امتداد محور تقارن هسته

  

اصالح شده کرامرزهاي خروجی قبل از فرایند شکافت، مدل آماري شکافت، تعداد نوترونکلمات کلیدي: 

  مقدمه .1

 يو مطالعه تحول شکافت هسته ها يساز هیاست که سابقا جهت شب ییاز مدلها یکی]، 1[استاندارد يمدل آمار      
حاصل  جیکه نتا ده،یمشخص گرد يدر موارد کنیگرفته است. لقرار  يهسته ا کیزیف نیمورد استفاده متخصص ختهیبرانگ

اختالف دارد. به  یتجرب يکارها جیمدل با نتا نیا وبدر چارچ ختهیبرانگ يشکافت هسته ها ياز جنبه ها یبعض یاز بررس

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي1

اختالف دارد. به  یتجرب يکارها جیمدل با نتا نیا وبدر چارچ ختهیبرانگ يشکافت هسته ها ياز جنبه ها یبعض یاز بررس
متوسط و  يهایشکافت در انرژ ندیقبل از فرآ یخروج يزمان شکافت و تعداد نوترون ها يمدل برا نیطور مثال برآورد ا

 ایرییتغ نی. بنابراباشدیم یتجرب يشده در کارها نییتع یخروج ينوترون هامتوسط زمان شکافت و تعداد کمتر از ادیز

                                               
* Corresponding author: Hadi Eslamizadeh
Email: m_eslamizadeh@yahoo.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 تحول شکافت يرا رو يماده هسته ا یچسبندگ ریبار کرامرز تاث نیاست. اول دهیرس یبه نظر م يمدل ضرور نیاحیحتص
مرجع  نیمولف زین راینمود. اخ حیاستاندارد را تصح ي] در نظر گرفت و مدل آمار2[لریو - محاسبه رابطه بوهر هسته ها و در

سد صحیح بر آورد يرا برا یحاتیتصح ،محور تقارن هسته متداددر ا نیبردار اسپ ریدما و تصو ریتاث يری] با در نظر گ3[
اند.و این مدل را اصالح نموده ارائه نموده شکافت 

    
  روش کار.2

  

ابتدا بایستی سد  ،چوب مدل آماري اصالح شده کرامرز جهت شبیه سازي تحول شکافت هسته هاي برانگیختهدر چار      
توان از مدل براي این منظور می .در مقابل شکافت یا به تعبیر دیگر انرژي پتانسیل وابسته به تغییر شکل را تعیین نمود

ره اي، اثرات دما و تصویر بردار اسپین در امتداد محور تقارن ]. شایان ذکر می باشد که مدل قط1[قطره اي استفاده نمود
توان از مدل اصالح شده قطره مایع استفاده نمود. به به همین دلیل می ،هسته را در برآورد سد شکافت درنظر نمی گیرد

ی، انرژي نلتوان برحسب جمع انرژي پتانسیل کورا می Jطور کلی انرژي پتانسیل یک هسته در حال چرخش با اسپین 
  :]3[نمود برآوردکشش سطحی و انرژي چرخشی هسته بشکل زیر 
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ی و دو جمله آخر مربوط به انرژي دورانی هسته می نکه جمله اول انرژي کشش سطحی، جمله دوم انرژي پتانسیل کول
، ارائه می شوند. در رابطه rجود خواهند آورد،] که بر حسب فاصله جدایی دو پاره که پاره هاي شکافت را بو5،4باشند [

)1،(M  ،جرم کل هستهJ  ،1اسپین هسته 3
0 1.2249R A= × ،fm0.6=a ،MeV016.0=αوI(r)  ممان اینرسی

  سیستم می باشد. 
روج ذرات سـبک ماننـد   بایستی امکان خ U239در قدم دوم جهت شبیه سازي تحول شکافت هسته هاي برانگیخته        روج ذرات سـبک ماننـد   بایستی امکان خ U239در قدم دوم جهت شبیه سازي تحول شکافت هسته هاي برانگیخته       

توان بر حسب محاسبه پهنـاي خـروج   . که این کار را میودنوترون، پروتون، آلفا، تابش گاما و امکان شکافت را بررسی نم
  ذرات و پهناي شکافت و استفاده از روش مونت کارلو انجام داد.

توان بر دینامیکی می باشد را می] پهناي واپاشی یک هسته که در حالت تعادل ترمو1ویلر [ -در چارچوب مدل بوهر
  :حسب رابطه زیر برآورد نمود
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زمان متوسط واپاشی می باشد. جهت شبیه سازي  tچگالی حالتها در حالت زمینه و gsρتعداد حالتهاي انتقال،TSNکه 

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي2

زمان متوسط واپاشی می باشد. جهت شبیه سازي  tچگالی حالتها در حالت زمینه و gsρتعداد حالتهاي انتقال،TSNکه 
و ، آلفانوترون، پروتون ذرات ذرات سبک مانند نوترون، پروتون، آلفا وگاما احتیاج به محاسبه پهناهاي خروجاحتمال خروج 

را می توان برحسب رابطه ارائه و آلفا نوترون، پروتوندر هر مرحله از محاسبات می باشد. پهناهاي خروج ذرات تابش گاما 
  :] برآورد نمود6شده در مرجع [
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نیز به ترتیب دانسیته حالتها ي هسته مرکب و  ρو  ρجرم ذره خروجی،  mاسپین ذره خروجی،  sدر رابطه باال  نیز به ترتیب دانسیته حالتها ي هسته مرکب و  Rρو  cρجرم ذره خروجی،  mνاسپین ذره خروجی،  sνدر رابطه باال 

  ]6[می توان از رابطه زیر استفاده نمود invσهسته باقیمانده می باشند. در محاسبات براي محاسبه سطح مقطع معکوس 

)(    4                                                           ,
νν

νννν
2
ν

vinv. Vε    for                        0
  Vε   for   )/εV(1Rπ

)(εσ
⎩
⎨
⎧

<
>−

=

  در رابطه فوق
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),,p(عدد جرمی ذره خروجیvAکه  αnv را نیز می توان بر حسب رابطه خروجی ی در مقابل ذره نمی باشد. سد کول =
  :ذیل برآورد نمود

)(                                                                                                  6,1.6)(R]K)ZZ[(ZV ννννν +−=

  .گردیدتخاذ ا 32/1و براي ذرات آلفا  15/1برابرهابراي پروتونKvدر محاسبات مقدار
  ] 7[براي محاسبه پهناي تابش گاما نیز می توان از رابطه زیر استفاده نمود      

  

)(7        ε)f(ε)(Edε
)(Eρ

3Γ intE

0 intcγ                                                                  ,∫ −≅ ρ  7
)(Eρ 0

intc
∫

  
  ]8[نمود یینرا نیز می توان بر حسب رابطه زیر تعεf)(انرژي ذره گاماي خروجی و تابع εکه 
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1/3805در رابطه فوق  −== AE   MeV,Γ GG0/75و=k ] 8می باشد.[  

] 2[] با در نظر گیري تصحیح کرامرز1[ویلر -براي محاسبه پهناي شکافت یک هسته نیز میتوان از رابطه بوهر      
  :استفاده نمود

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي3

)(                                                                                                  ,)1( 2 9BW
ffΓ Γ×−+= γγ  
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2در رابطه باال sp=γ β ω  کهβ بندگی ماده هسته اي و ضریب چسspω  معرف انحنا سد شکافت در نقطه زینی می
  :ویلر پهناي شکافت را می توان بر حسب رابطه زیر محاسبه نمود - باشد. در چارچوب مدل بوهر
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  بترتیب چگالی حالت ها در نقطه زینی و حالت زمینه می باشند. gsρو spρکه

  ی:تجرب يداده ها لیو تحل. نتایج 3
هاي مختلف اسپین، دما و مولفه اسپین بر حسب ترکیب U239شکافت هسته نتایج محاسبات سد 3و 2، 1در شکلهاي

  .استدر امتداد محور تقارن هسته ارائه گردیده 

  
، با ازاء مقادیر مختلف اسپین در دماي r/R0ته به پارامتر تغییر شکل وابسU239: سد شکافت هسته 1شکل

MeVT 2= .0R.شعاع هسته قبل از تغییر شکل می باشد  MeVT 2= .0R.شعاع هسته قبل از تغییر شکل می باشد  
  

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي4

ا ازاء مقادیر مختلف تصویر بردار اسپین ، بr/R0وابسته به پارامتر تغییر شکل  U239: سد شکافت هسته2شکل
MeVTدر امتداد محور تقارن هسته در دماي    .h40=Jو اسپین=2
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در  ، با ازاء مقادیر مختلف دما r/R0وابسته به پارامتر تغییر شکل  U239: سد شکافت هسته3شکل

.h0=Jاسپین
  
کامال مشخص می باشد که در یک دما مشخص با افزایش اسپین هسته ارتفاع سد شکافت کـاهش و   2و 1شکلهاي  در     کامال مشخص می باشد که در یک دما مشخص با افزایش اسپین هسته ارتفاع سد شکافت کـاهش و   2و 1شکلهاي  در    

می باشد که  خصمش 3بازاء یک اسپین معین با افزایش تصویر بردار اسپین ارتفاع سد افزایش می یابد. همچنین در شکل 
. شـوند سـریعتر شـکافته مـی    رتفاع سد شکافت کاهش می یابد، به عبارت دیگر هسته ها در دماهاي باالتربا افزایش دما ا

می باشد عدم در نظر گیري اثر دمـا و اثـر بـردار اسـپین در      خصمش 3و 2شکلهاي  در شایان ذکر می باشد، همانگونه که
را که این پارامترها شدیدا بر روي ارتفاع سـد شـکافت   امتداد محور تقارن هسته سبب بروز خطا در ارائه نتایج می گردد، چ

  تاثیر می گذارند.
حاصل از محاسبات در  U239هاي برانگیخته هاي خروجی براي هسته نوترونبرآورد تعداد متوسط  نتایج 4در شکل      

دما و مولفه اسپین در امتداد محور تقارن چارچوب مدل آماري اصالح شده کرامرز و مدل آماري (بدون در نظر گیري اثر 
  هسته) با داده هاي تجربی مقایسه شده اند.

    

0 20 40 60 80 100
Incident Neutron Energy (MeV)

0

4

8

12

N
eu

tro
n

M
ul

tip
lic

ity

Experimental data
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238U(n,f)

  

اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه هاي هسته اي5

Incident Neutron Energy (MeV)  
  

. نوترون هاي فروديبر حسب انرژي  U239هاي برانگیخته نوترون هاي خروجی از هستهمتوسط : تعداد 4شکل
Ο - در چارچوب مدل آماري. نتایج محاسبات -ي تصحیح شده کرامرز درچارچوب مدل آمارنتایج محاسبات

  اخذ شده اند. ]9[داده هاي تجربی از مرجع 
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در برآورد سد  در نظر گیري اثر دما و مولفه اسپین در امتداد محور تقارن هستهمشخص می باشد که 4از شکل      
U239هاي برانگیخته هاي خروجی براي هسته وتروننشکافت سبب باز تولید مناسبتر داده هاي تجربی تعداد متوسط 

بر حسب آشکار U239تعداد متوسط نوترونهاي خروجی از هسته در کارهاي تجربی که الزم به ذکر می باشد گردیده است. 
  .]9[توسط نوترونها بمباران گردیده برآورد گردیده است  کهUسازي و شمارش تعداد نوترونهاي خروجی از یک نمونه   .]9[توسط نوترونها بمباران گردیده برآورد گردیده است  کهU238سازي و شمارش تعداد نوترونهاي خروجی از یک نمونه 

در خاتمه الزم به یادآوري می باشد که بر حسب مدل آماري اصالح شده ویژگیهاي مختلفی از فرایند شکافت از جمله 
سطح مقطع شکافت، سطح مقطع باقی ماندن هسته هاي برانگیخته بعد از خروج ذرات سبک، ناهمسانگردي پاره هاي 

  . ]11،10[افت  را نیز می توان شبیه سازي نمودشک
  

  نتیجه گیري:. 4
  

هسته هاي هاي خروجی ازنوترونمتوسط هاي آماري و آماري اصالح شده کرامرز، تعداد در چارچوب مدل
ي مدل آماري براي نشان داده شد که برآوردهامحاسبه شدند.  نوترون هاي فروديوابسته به انرژي  U239برانگیخته 

کمتر از برآوردهاي مدل آماري اصالح شده کرامرز می باشد. U239از هسته هاي هاي خروجی نوترونتعداد متوسط 
همچنین نشان داده شد که در چارچوب مدل آماري اصالح شده کرامرز با در نظر گیري اثر دما و مولفه اسپین در امتداد همچنین نشان داده شد که در چارچوب مدل آماري اصالح شده کرامرز با در نظر گیري اثر دما و مولفه اسپین در امتداد 

هاي خروجی از هسته هاي برانگیخته ه بطور مناسبتري می توان داده هاي تجربی را براي کثرت نوترونهستمحور تقارن
U239 تولید شده در واکنشهايf)U(n,238.باید دقت نمود که در نظر گیري اثر مولفه اسپین در امتداد  باز تولید نمود

با افزایش ارتفاع سد شکافت احتمال که سد شکافت سبب افزایش ارتفاع سد می گردد. محور تقارن هسته در برآورد 
  ي نوترون بیرون خواهند ریخت.رجهت سرد شدن تعداد بیشتبرانگیخته شکافت هسته کاهش یافته و هسته ها 
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