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 مطالعه ی نیمه عمر واپاشی آلفا با استفاده از نسخه های پتانسیل مجاورت

 

  1ناصر قدسی ، امید،  1معصوم نیا سماکوش ، اصغر

 
 گروه فیزیک  ، دانشگاه مازندران ، بابلسر 1

 
 چکیده 

آزمایش های تجربیی اابیل انیدازه نیمه عمر واپاشی آلفا و گسیل خوشه های سنگین تر از آلفا یکی از داده های هسته ای است که توسط 

جهت محاسبه نیمه عمر استفاده می شیود . در  WKBگیری است . در محاسبات نظری نیمه عمر معموال از پدیده ی تونل زنی و تقریب 

ای  این محاسبات بررسی بخش هسته ای پتاانسیل کل مهمترین نقش را در بررسی تحلیلی ایین نتیاید دارد . تیا کنیون ماالعیات گسیترده

توانایی نسیخه  صورت گرفته است . در این تحقیق  جهت مدلسازی این پتانسیل در واپاشی آلفا LDMو  DFMتوسط مدل های نظری 

توانسیته نزدییک تیرین  prox 2010مورد بررسی ارار گرفته است و در بین این نسخه ها با شبیه سازی ت  های مختلف پتانسیل مجاور

 .داشته باشدداده ها را با نتاید تجربی 

Study of half-life of alpha decay using proximity potentials 
Naser Ghodsi , Omid ; Masoomnia Samakosh , Asghar ; Faghani,Hadi 

Department of Physics , Mazandaran University , Babolsar 
 

Abstract 
Alpha decay half-life and emission of clusters heavier than alpha nuclear data that can be measured by 

experiments. The theoretical calculations are usually half-life of approximately WKB tunneling 

phenomenon is used to calculate the half-life. In the calculation of nuclear Ptaansyl review of the most 

important role in the evaluation of the analytical results. So far, extensive studies by DFM and LDM 

theoretical models for modeling the potential alpha decay has been studied. In this study, the ability of 

different versions of the adjacent potential has been studied in simulations and in between these 

versions prox 2010 could be the closest data with experimental results. 
  

 

 قدمهم
در سال های اخیر به دلیل اهمیت شناخت ساختار هسته و 

ایزوتوپ های جدید ماالعه مد واپاشی آلفا زا توجه بسیاری از 

.  ]3-1[ا به خود اختصاص داده استتجربی رتحقیقات نظری و 

از جمله کاربردهای تئوری و تجربی این فرآیند می توان به تحلیل 

شکل هسته اثرات اسپین ، پاریته ، جفت شدگی کانال ها و تغییر 

ماالعه تئوری در زمینه .]6-4و2[های برهمکنشی اشاره کرد

ی است از سد پتانسیلناشی واپاشی آلفا مبتنی بر پدیده تونل زنی 

که در مقابل ذره آلفا و هسته دختر شکل می گیرد . بنابراین اطالع 

از شکل صحیح پتانسیل برهمکنشی می تواند نقش بسزایی در 

داشته باشد . از جمله مدل نی دایق نیمه عمر واپاشی آلفا پیش بی

های پر کاربرد برای محاسبه بخش هسته ای پتانسیل برهمکنشی 

. از آنجا که نسخه های ]7[است  جاورتمکل فرمالیزم پتانسیل 

، این زمینه دارنددرمختلف پتانسیل مجاورت توانایی های متفاوتی 

 و داده های تجربی نتاید حاصل از محاسبات نظریدر این تحقیق 

پتانسیل مجاورت نسخه های مختلف برای  نیمه عمر واپاشی آلفا

 می شود.بررسی 
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 تئوری   

[ بخش پتانسیل کل به 8در مرجع ] بر اساس نتاید ارائه شده

 : صورت زیر بیان می شود

 V (R) = VN (R) + VC (R ) +           (1(                                                                                          

                                         : بصورت زیر می باشد:                    Vc(R) که

(2)
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سته ای پتانسیل  برهمکنشی  کل رامی توان به صورت که بخش ه

  زیرتعریف کرد:

(3)                                     )(4)( 0sbRRVN   

 : باشددر آن تابع جهانی  به شکل زیر می

(4) 
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 .پارامتر ضخامت ساح می باشد ،1fmبا مقدار  bکه در راباه باال

نیز می توان از راباه زیر  Rطرفی برای تعریف پارامتر شعاع از 

 استفاده نمود .

i= 1و2  (5) 

 دو ضریب کشش ساحی به شکل زیر داده می شو

(6)                                             (.-(1     

به ترتیب ثابت های انرژی و  و  که در آن ضرایب ثابت 

 عدم تقارن ساح می باشند از طرفی پارامتر عدم تقارن

)/()(As ZNZN  ها و نسبت به تعداد نوترون

 شود.مرکب سنجیده می های هستهپروتون

  :محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفا زا

به صورت   Kسداحتمال نفوذپذیری از  WKBبا توجه به تقریب 

 .زیر تعریف می شود
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جییرم کییاهش یافتییه سیسییتش برهمکنشییی اسییت و   کییه در آن  

بییییییییا اسییییییییتفاده از  و  نقییییییییای بازگشییییییییتی 

)()(معادلییه bREQRE   تعیییین مییی شییود بییا محاسییبه

هسیته میادر بیه هسیته  ییکانتگرال فوق زمان نیمه عمیر واپاشیی 

 از طریق راباه زیر داده می شود  دختر و ذره آلفا

(8                  )     )exp(12/2ln kEhT   

[   8از ماالعییه آزمایشییگاهی مرجییع ]  بییرای محاسییبه انییرژی 

 استفاده شده است

 

      

حال در این تحقیق به وسیله نسخه های مختلف پتانسیل مجاورت 

  , Prox77 ,  Prox2000 , Prox2010 ,  NGO80از ابیل 

Denisov DP ,  AW95 ...نوع واکنش واپاشی  22که برای  و

رد بررسی ارار گرفته و در ادامه با رسش نمودار و جدول آلفا زا مو

ها با منابع معتبر موجود آماری مربوی به هر کدام و مقایسه آن

خواهیش دید که کدام نسخه می تواند ما را در محاسبه نیمه عمر 

حاصل از واپاشی آلفا زا به طور دایق تر کمک کند. در پایان نیز با 

ی توان روش و یا راهکارهای بهتری الگو برداری از آن نسخه م

 برای محاسبه نیمه عمر ارائه دهیش..

مقایسه بین داده های تجربی و مقادیر مختلف بدست .1جدول 

  اآمده از نسخه های پتانسیل مجاورت برای نیمه عمر واپاشی آلف
 

 

 

ردی

 ف

                         نسخه

1 Prox 77 46164 2622845 

2 Prox88 26647 2613485  

3 Prox 2010 26141 2612455   

4 NGO80 23655 161775  

5 Denisov 

DP 
3614 261545  
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نمودار خطای متوسط برای نسخه های مختلف پتانسیل مجاورت در  1

 محاسبه نیمه عمر واپاشی الفا 
 

 

Denisov 

Dp 

NGO80 Prox2010 Prox88 Prox77 EXP Q(MEV) min L 1 A 1Z A Z 
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  نتیجه گیری
بین با توجه به محاسبات انجام شده و مقایسه های صورت گرفته 

مشاهده شد که اعداد بدست  پتانسیل مجاورت، نسخه های مختلف 

 با استفاده از پتانسیل آمده از محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفا زا

prox 2010 را با داده های تجربی و موجود  بنزدیک ترین جوا

در منابع علمی داشته است و می توان با اصالحاتی درآن نیز نتاید 

 دایق تری برای محاسبه نیمه عمر واپاشِی آلفا زا یافت.
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