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   همجوشي اي در واكنشهايتحليل اثرات كشش سطحي برروي پارامتر پخشيدگي پتانسيل هسته       

 
    2ديوح، ؛ زنگانه 1سکينه، ميرزاجاني ؛ 1، اميدناصر قدسي                                             

  بابلسر  ، ه مازندراندانشگاگروه فیزیک 1

 دانشگاه گلستان ، گرگان گروه فیزیک   2

 

 چکيده
توصیف افزایش پارامتر  يبا استفاده از فرمالیزم پتانسیل تقریبی، به بررسی برهمكنش دو هسته در طی فرآیند همجوشی به منظور یافتن شواهد فیزیكی قابل قبول برا

هاي بر روي مدل WSبراي دستیابی به این هدف، مقادیر پارامتر پخشیدگی حاصل از برازش پتانسیل  ایم.پرداخته Woods-Saxon (WS)پخشیدگی در پتانسیل 

Prox.77  وProx.2010  224را براي گسترۀ وسیعی از واکنشهاي همجوشی در محدودۀ< 𝑍1𝑍2 < مقایسه کرده ایم. نتایج حاصل از این مقایسه نشان  1560

به ..fm28این مقدار  Prox.2010دهد در حالیكه براي گزارش میfm28.2هاي مورد نظر پارامتر پخشیدگی را براي سیستمن ، مقدار میانگیProx.77دهد که مدل می
   Woods-Saxonیلپتانسافزایش پارامتر پخشیدگی  با توجه به وابستگی مدل پتانسیل تقریبی به اثرات کشش سطحی نتایج حاصل نشان میدهد .دست آمده است

 .باشد همجوشیفرایند بر روي خواص ماده هسته اي  تاثیر  ناشی ازتواند می
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Abstract  
 

Using Proximity potential formalism, we studied interaction between two nuclei through fusion reaction so that finding 

acceptable reasons for increasing diffuseness parameter of Woods-Saxon potential. For this purpose we have compared the 

fitted values of the diffuseness parameter with Prox.77 and Prox.2010 potentials for the fusion systems in 224< 𝑍1𝑍2 < 1560 

. Results have been showed an average diffuseness value of 0.82fm for Prox.77 and 0.98fm for Prox.2010. Considering the 

dependence of proximity formalism to surface energy coefficient, the increasing values of the diffuseness parameter of Woods 

Saxon potential can be due to the effect of nuclear matter properties on the fusion processes.   
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  قدمهم
یل اي کولن و پتانسبا پتانسیل دافعهبرهمكنش بین دو هسته      

ن دهند، معیاي که در مجموع سد پتانسیل را شكل میاي هستهجاذبه

ي تعیین پتانسیل کل بین دو هسته نقش مهمی را در مطالعه شود.می

گی اکندگی االستیک، پراکندپرهاي یون سنگین از قبیل بر هم کنش

 WSهمجوشی و انتقال ذره دارد. پتانسیل معروف  غیر االستیک،

 ود:رکل به کار میاي پتانسیل معموال براي محاسبه بخش هسته

 

 V(r) = 
𝑉0

1+𝑒𝑥𝑝(
𝑟−𝑟0(𝐴p

1 3⁄
+ 𝐴T
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)

𝑎𝑤𝑠 
)

 (1)                        

۲۰۰۸ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

به ترتیب عمق، شعاع و پارامتر پخش سطحی  aو 𝑉0 ،𝑟0که در آن 

و   𝐴𝑃مرکز جرم هسته پرتابه با عدد جرمی بین  فاصله r می باشند.

باشد. از این پتانسیل به طور می 𝐴𝑇هسته هدف با عدد جرمی 

. مقدار ]1-3[نشهاي یون سنگین استفاده شده استدر واکاي گسترده

به  fm28.3پارامتر پخش سطحی براي پراکندگی االستیک در حدود 

مقدار این پارامتر براي  . این در حالیست که]4-.[ه استدست آمد

 .].و7[گزارش شده است  fm (184-28.) هاي بزرگتر و بینواکنش

رسد که این نتیجه مربوط به محدوده جرمی خاصی چنین به نظر می

ي کلی باشد و به صورت یک نتیجههاي همجوشی نمیاز واکنش

هاي براي توجیه این اختالف تالش. ].-11[گزارش شده است

با  ]12[زیادي انجام شده است. به عنوان مثال در مطالعات مرجع 

ن اي و اضافه کردي هستهاثرات تراکم ناپذیري ماده در نظر گرفتن

آن به پتانسیل واپیچش دوگانه، شاهد افزایش پارامتر پخشیدگی در 

ي حاضر از پتانسیل تقریبی براي با شیم. در مقالهمیfm 281حدود 

جوشی هاي همتحلیل فیزیكی افزایش پارامتر پخشیدگی در واکنش

براي  را Prox.2010و  Prox.77ایم و دو نسخه استفاده کرده

هاي همجوشی را به انجام محاسبات در محدوده وسیعی از سیستم

     ایم.کار گرفته

 
 

 تئوري  
یكی از مدل هاي مفید در محاسبه پتانسیل  Proximityفرمالیزم  

هسته اي است. این مدل فرمول ساده اي را براي انرژي بر هم کنشی 

از فاصله ي بین سطوح هسته هاي  هسته، به صورت تابعی–هسته 

بر هم کنشی ارائه می دهد. همچنین در این فرمالیزم پارامترهاي قابل 

هاي مختلف آن نظیر بخش شعاعی، تابع جهانی و تنظیم در بخش

به  ايپارامتر کشش سطحی وجود دارد. دراین مدل پتانسیل هسته

 صورت زیر تخمین زده می شود:

𝑉𝑁(𝑟) = 4𝜋𝛾𝑅𝜑(𝑟 − 𝐶1 − 𝐶2), (MeV)           (2    )  

φ(rکه  − C1 − C2) تابع جهانی است که شكل آن در مرجع] 

شعاع کاهش یافته و  𝑅. به طور کامل تعریف شده است ]13

 𝛾=𝛾0[1-𝐾𝑆𝐴𝑆
. در این ]14[باشدضریب انرژي سطحی می [2

براي هر  𝐾𝑆و  𝛾0پارامتر عدم تقارن است و ثابت هاي  𝐴𝑆تعریف 

مقادیر متفاوتی دارند  Prox.2010و  Prox.77یک از دو نسخه 

اند. با اضافه کردن پتانسیل کولنی، گزارش شده ]31[که در مرجع 

/r2e2Z1Z = CV به نتایج حاصل براي ،NV توان پتانسیل کل میTV 

 را محاسبه کرد.

 نتایج 
در  Prox.2010وProx.77 منظور بررسی توانایی مدل هاي به   

و  ، درصد اختالف نسبی مكانتجربی پتانسیل ش بینی داده هايپی

 ایم:ارتفاع سد را با استفاده از تعاریف زیر محاسبه کرده

∆𝑅𝐵 (%) =
𝑅𝐵−𝑅𝐵

𝐸𝑚𝑝.

𝑅𝐵
𝐸𝑚𝑝. ×  100    (3                                )  

 

∆𝑉𝐵(%) =
𝑉𝐵−𝑉𝐵

𝐸𝑚𝑝.

𝑉𝐵
𝐸𝑚𝑝. × 100  (4)                                 
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هاي بر اساس مدل (%)𝑉𝐵∆ و (%)  𝑅𝐵∆(: مقادیر محاسبه شده 1شكل )

Prox.77  وProx.2010  برحسب𝑍1𝑍2 
 

 

براي بخشی از  (%)𝑉𝐵∆ و (%) 𝑅𝐵∆نتایج مربوط به محاسبات 

همانطور ( نمایش داده شده است. 1واکنش هاي انتخابی ما در شكل )

شود مقادیر ارتفاع و مكان سد براي ( مشاهده می1که از شكل )

 اختالف کمتري با مقادیر متناظر تجربی دارند. Prox. 2010پتانسیل 

در ادامه براي محاسبه مقادیر پخشیدگی در پتانسیل 

به هر یک   WS از برازش پتانسیل Prox.77و Prox.2010هاي

ایم. روند حاصل از مقادیر به دست از مدل هاي مذکور استفاده کرده

واکنش همجوشی  .4براي  Z1Z2آمده پارامتر پخشیدگی بر حسب

>224در گستره  𝑍1𝑍2 < ( نمایش داده 2در شكل)را   1560

ایم. در این شكل همچنین مقادیر پخشیدگی حاصل از مدل هاي 

Prox.77  وProx. 2010  مقایسه  ]11[نتایج حاصل از مرجعبا

بر  w.s.aشده اند. همانطور که مشاهده می شود روند افزایش پارامتر 

توافق  ]11[براي مدل هاي مذکور با مطالعات تئوري  Z1Z2حسب 

  خوبی دارند.

براي پتانسیل  .𝑎𝑤.𝑠ي (: مقایسه نتایج حاصل ازپارامتر برازش شده2شكل)

 . ]11[با نتایج مرجع Prox.2010و Prox.77هاي 

( درصد اختالف پارامتر پخشیدگی حاصل از مدل هاي 3در شكل )

Prox.77  وProx.2010  نمایش  ]11[با مقادیر ارائه شده در مرجع

از رابطه زیر  .𝑎𝑤.𝑠اند. براي محاسبه مقادیر درصد اختالف داده شده

 ایم.کردهاستفاده 

 (4) ∆𝑎𝑤.𝑠.(%)=
𝑎𝑤.𝑠.−𝑎𝑤.𝑠.

𝐸𝑚𝑝.

𝑎𝑤.𝑠.
𝐸𝑚𝑝. ×100                                              

.𝑎𝑤.𝑠که در آن
𝐸𝑚𝑝.  می باشد. همانگونه که  ]11[بر اساس نتایج مرجع

 Prox.2010مشاهده می شود، مقادیر پخشیدگی حاصل از مدل 

 .هاي نیمه تجربی دارنداختالف کمتري را با داده Prox.77نسبت به 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حاصل از پارامتر برازش  (%)𝑎∆(: مقایسه مقادیر محاسبه شده 3شكل )

نتایج مرجع با  Prox.2010و  Prox.77هاي براي پتانسیل .𝑎𝑤.𝑠ي شده

]11[. 

  نتيجه گيريبحث و 
در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر افزایش پارامتر پخشیدگی 

در واکنش هاي همجوشی با استفاده از مدل پتانسیل تقریبی پرداخته 

را براي  Prox.2010و  Prox.77ایم. به این منظور مدل هاي 

 .𝑎𝑤.𝑠ایم. از طرفی مقادیر به کارگرفته کنشی کلمحاسبۀ پتانسیل برهم

برروي  WSدر واکنشهاي مختلف را با استفاده از برازش پتانسیل 

 ایم.هریک از مدلهاي فوق محاسبه کرده
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سیستم همجوشی نشان  .4نتایج حاصل از مطالعه سیستماتیک برروي 

 هاي براي پتانسیل.𝑎𝑤.𝑠 می دهد که میانگین پارامتر پخشیدگی

Prox. 77 وProx. 2010    تیبتربه   fm28.2 و fm 28.. 

باشد. مقایسه مقادیر این پارامتر براي مدلهاي مذکور با نتایج متناظر می

 Prox. 2010حاصل از مطالعات نیمه تجربی نشان می دهد که مدل 

 ((. با توجه به3ارائه می دهد، )شكل ) w.s.aنتایج بهتري را براي 

مبنی بر وجود ضریب انرژي سطحی و  Proximityتعریف پتانسیل 

ه توان دریافت کمینتایج حاصل براي پارامتر پخشیدگی  ه مشاهد

به نوعی وابسته به  Prox.2010افزایش پارامتر پخشیدگی در مدل 

انرژي سطحی روي د. تأثیر ضریب باشمفهوم کشش سطحی می

 پارامتر پخشیدگی در حال بررسی است.
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