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های ای در واکنشای بر روی متوسط تکانه زاویهبررسی اثرات تراکم ناپذیری ماده هسته

 Mo001,99Si+82 همجوشی

  ناصر قدسیامید،  ؛*نیرمضا مرتضی،

 ، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیکبابلسر ،دانشگاه مازندران

 چکیده
ای به مطالعه متوسط تکانه زاویه (Coupled-Channel (CC)در این مقاله با استفاده از محاسبات جفت شدگی کانالها 

 براساس را برهمکنشی پتانسیل اتمحاسب ایم.پرداخته  Mo001,99Si+82 های مداری و سطح مقطع همجوشی در واکنش

ایم. با در نظر گیری اثرات تراکم ناپذیری ماده نجام دادها (DF)فولدینگ -و دابل  Akyüz-Winther (AW) هایلمد
ای و سطح نه زاویهایم. متوسط تکااضافه کرده DFای در همپوشانی کامل، یک پتانسیل مغزی دافعه را به پتانسیل هسته

 دهد.های تجربی نشان مینتایج قابل قبولی را با داده (DF+Rep)مقطع همجوشی بدست آمده از این پتانسیل 

 .فولدینگ -مدل دابل، متوسط تکانه زاویه ای، سنگین -یون واکنشهای همجوشی :کلید واژه

 

 مقدمه

سطح مقطع همجوشی، پتانسیل برهمکنشی  ای وهای اساسی در محاسبه متوسط تکانه زاویهیکی از کمیت

های جدید آشکارسازی، باشد. از طرفی با توسعه و پیشرفت در تجهیزات آزمایشگاهی و استفاده از تکنیکمی

دهد که گیری شده است. تحقیقات انجام گرفته نشان میاندازه μbهای همجوشی تا حد سطح مقطع واکنش

ها یعنی اثرات تصحیحات مربوط به درجات آزادی ذاتی هسته حتی با اعمال AWهای تئوری نظیر مدل

Coupled Channels (CC) های های تجربی در انرژیای مداری و سطح مقطعقادر به توصیف تکانه زاویه

های های آزمایشگاهی نسبت به سطح مقطع[. در واقع به کاهش ناگهانی مقادیر سطح مقطع1زیر سد، نیستند ]

شود. محققان این پدیده را به یک عامل بازدارنده گفته می fall offبسیار پایین، پدیده تئوری در انرژی 

(hindrance)  در فرآیندهای همجوشی نسبت دادند، و با استفاده از مدلDF  و اصالح آن از طریق اعمال

سازی این پدیده از ها در مدل[. آن2ای توانستند این پدیده را توجیه کنند ]اثرات معادله حالت ماده هسته

شود و در های فرمیونی میاثرات طرد پاولی بهره گرفتند، زیرا این اصل مانع از همپوشانی بیش از حد سیستم

کند. در این مقاله به بررسی بینی میهای نوکلئونی پیشنتیجه وجود یک نیروی دافعة اضافی را در برهمکنش

ایم برای مقادیر سطح رداختهپ Mo001,99Si+82های ر واکنشای و سطح مقطع همجوشی دمتوسط تکانه زاویه

 [ استفاده کردیم.3ای مداری آن از مرجع ]مقطع تجربی و تکانه زاویه

 

 

 روش کار
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در آن  Sهای همجوشی، بررسی فاکتور در واکنش fall offیکی از ابزارهای الزم برای مشخص کردن پدیده 

 شود،میباشد، که به شکل زیر تعریف واکنش می

S (E) = σEexp (2πη)                                                                                                (1)  

[. دیده 4باشند ]به ترتیب انرژی مرکز جسم و پارامتر سامرفیلد می  = 1/2E)2(ћζ /2eη و Eدر این رابطه  

 تر از سد کولنی یک ماکزیمم دارد. های بسیار پایینیدر انرژ Sشود که مقادیرتجربی می

ای پتانسیل هسته AWاستفاده کردیم. در فرمالیزم  DFو مدل  AWبرای محاسبه پتانسیل برهمکنشی از مدل  

 [.5شود ]به شکل زیر تعریف می

VN (r) = -V9 / ,+exp ((r-R9)/a)                                                                                )2( 

های محاسبه شده با این پتانسیل قادر به توصیف سطح همانطور که در بخش قبل بیان کردیم سطح مقطع

استفاده  DFباشد، لذا از مدل اصالح شده تر از سد نمیهای بسیار پایینهای آزمایشگاهی در انرژیمقطع

سازی شده است مدل r)δ( rep(r) = V repυاستفاده از فرم پیشنهادی  کردیم، در این مدل اثرات مغز دافعه با

می repVسازی مغز دافعه با استفاده از فرم پیشنهادی فوق مهم است بدست آوردن ثابت [. آنچه که در مدل2]

های ایم. از طرفی بر اثر همپوشانی توزیعاستفاده کرده (EOS)ایباشد که بدین منظور از معادله حالت هسته

 یابد،افزایش می ΔVهای هدف و پرتابه، انرژی سیستم به اندازه چگالی هسته

ΔV = 8AP [ε (8ρ9,δ) - ε (ρ9,δ)]                                                                                  )3( 

های نامتقارن، پارامتر فزونی ستمبه ترتیب عدد جرمی هسته کوچکتردر سی δ)9(ρ ε,و  δو  PA در این رابطه

ε باشد. برای محاسبه انرژی بستگی به ازای هر نوکلئون نسبی نوترون و انرژی بستگی به ازای هر نوکلئون می

,δ)9(ρ [. از طرفی با بسط معادله حالت حول چگالی اشباع 6ایم ]از مدل توماس فرمی استفاده کرده(9ρ)  و

توان ارتباط بین افزایش انرژی و اثرات مغز دافعه را به صورت زیر بدست تعریف ضریب تراکم ناپذیری می

 آورد

VN (9) = ΔV ≈ (A/0) K                                                                                            )4( 

افتد( از گالی اتفاق می)محلی که همپوشانی کامل توزیع چ r = 9ای در برای محاسبه پتانسیل هسته

 شوداستفاده می DFانتگرال

VN (r) = ∫dr,∫dr8 ρ, (r,)ρ8 (r8) vcent (r,8)                                                                       )5( 

 های هدف)یا پرتابه( است تابع توزیع چگالی دو پارامتری فرمی برای هسته r iρ)i(در این رابطه 

ρi (ri) = ρ9 / ,+ exp ((r-R9i ) / ai)                                                                               )6(

    

 باشد.به ترتیب شعاع میانگین و پارامتر پخشیدگی سطح هسته می  iaو  i9R در این رابطه 
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لیست شده  1در جدول  Mo,99و Si82 Mo00 هایپارامترهای شعاع و پخشیدگی سطح برای هریک از هسته

 اند.

 

 Mo ,99 [3.]و Si82  ,Mo00[7های , ]مربوط به هسته aو پخشیدگی  9R: پارامترهای شعاعی 1جدول
a(fm) (fm)0R هسته 

537/0 14/3 Si22 

522/0 046/5 Mo44 

447/0 116/5 Mo100 

 

 نتایج

محاسبه  Mo,99Si+82و Mo00Si+82هایپتانسیل برهمکنشی کل را برای واکنش AWابتدا با استفاده از مدل 

های همجوشی ناشی از این پتانسیل را بر اساس مدل نفوذ از را مشاهده نمایید(. سطح مقطع 1کردیم )شکل

 را مشاهده نمایید(. 2)شکل ایمبدست آورده (CC) سد تک بعدی و همچنین تصحیحات مربوط به اثرات

-های همجوشی با دادهباعث بهبود توافق سطح مقطع (CC)شود اعمال اثرات ، مشاهده می2به شکلبا توجه 

تواند توصیف کاملی نمی AW(CC)های متناظر آزمایشگاهی در نواحی پایین شده است. ولی همچنان مدل 

در  fall off تر از سد داشته باشد. برای بررسی صحت پدیدههای بسیار پایینها در انرژیاز سطح مقطع

ایم نتایج ها محاسبه کردهرا در این سیستم Factor-S، تابع Mo,99Si+82و Mo00Si+82های همجوشی واکنش

دهد. یک ماکزیمم را نشان می 5/62و  MeV 7/65های در انرژی Sدهد مقادیر تجربی این بررسی نشان می

دیده  3را مشاهده نمایید(. با توجه به شکل 3کلباشد)شمی fall offمشاهده ماکزیمم، اثباتی بر وجود پدیده 

باشد. در ادامه پتانسیل نمی Sبینی مقدار ماکزیمم برای مقادیر تجربیقادر به پیش AW (CC)شود که مدل می

-M3Y)پتانسیل M3Yنوکلئون از نوع برهمکنش  -و نیروی نوکلئون DFبرهمکنشی کل را با استفاده از مدل

DF) تانسیل اصالح شده و همچنین بر اساس پDF (MDF)1 های که در آن اثرات مغز دافعه در برهمکنش

 ایم(.نمایش داده M3Y+Repسازی شده است محاسبه کردیم )نتایج مربوط به این پتانسیل را با نوکلئونی مدل

باعث ظهور  Mo,99Si+82و Mo00Si+82های شود اعمال اثرات مغزدافعه در واکنشهمانطور که مشاهده می

شود. از طرف دیگر این پتانسیل نسبت می M3Yنسبت به  M3Y+Repهای کم عمق در پتانسیل فرورفتگی

باشد. وجود این تغییرات در نواحی داخلی سد موجب کاهش سطح عمق تر میدارای فرورفتگی کم AWبه 

 نمایید(را مشاهده  2شود )شکلهای کم میدر انرژی M3Y+Repهای همجوشی ناشی از پتانسیل مقطع

های تجربی مقایسه و داده AWرا با مدل  M3Y+Repای بدست آمده از مدل متوسط تکانه زاویه 4در شکل

 .ایمکرده
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 گیریبحث و نتیجه

 

 به نتایج زیر رسیدیم.  Mo,99Si+82 و Mo00Si+82های با تحلیلل واکنش

نسبت به مدل  DFاصالح شده  نتایج حاصل از محاسبات متوسط تکانه زاویه ای نشان می دهد که مدل-1

AW  نشان می دهدتوافق بهتری را با داده های آزمایشگاهی. 

با اینکه در محاسبه سطح مقطع در حد  AWدهد که مدل نتایج حاصل از محاسبات سطح مقطع نشان می -2

mb ها در حد موفق است ولی قادر به توصیف سطح مقطعμb باشد.نمی 

ایم. نتایج حاصل وجود یک قله استفاده کرده Sدر واکنش مذکور از فاکتور  fall offبرای اثبات پدیده  -3

 باشد.قابل توجیه نمی AWدهد که این روند با مدل نشان می S)پیک( را در مقادیر تجربی 

را مشاهده  2را توجیه کنیم)شکل  bμها را در حد توانستیم سطح مقطع DFبا استفاده از مدل اصالح شده  -4

 د(نمایی

های پایین در انرژی S روند تغییرات تجربی MDFهای مدل ناشی از سطح مقطع Sبا محاسبه فاکتور  -5

 .را مشاهده نمایید( 3)شکل توجیه شده است

های تجربی توافق قابل قبولی با داده M3Y+Repای مداری بدست آمده از پتانسیل متوسط تکانه زاویه -6

 دهد.نشان می
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 شکل ها

 

)خط چین( برای  AW)نقطه چین( و  M3Y+Rep)خط تو پر(،  M3Yهای های برهمکنشی مبتنی بر مدل: پتانسیل1شکل

 . Mo100Si+22و   Mo44Si+22های واکنش

  
و  CC AW(NOC) ،AWبدون اثرات  AWهایهای همجوشی ناشی از پتانسیل: مقایسه نتایج حاصل برای سطح مقطع2شکل

M3Y+Rep با اعمال اثراتCC  [ 3با مقادیر آزمایشگاهی.] 
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 [.3با مقادیر آزمایشگاهی آن] M3Y+Rep(CC)و  AW(CC)مبتنی بر پتانسیل S: مقایسه نتایج حاصل برای فاکتور 3شکل

 

  

  CCاثرات با اعمال M3Y+Repو  AWی هااز پتانسیل ای مداری ناشینتایج حاصل برای متوسط تکانه زاویه : مقایسه4شکل

 [.3با مقادیر آزمایشگاهی ]
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