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 :چکیده
اول سدهای ارتفاع مطالعه و استروتینسکی -نیلسونمدل  را در چارچوبهای سنگین ما سطوح انرژی پتانسیل هستهدر این مقاله 

محاسبه را  = Z ۹۰-۱۰۰عدد اتمی  ی باهاایزوتوپ )اختالف انرژی اولین کمینه و اولین بیشینه در منحنی سد شکافت( شکافت
یابد در ، افزایش می  >۹۶Z های بابرای ایزوتوپ اع سد اول شکافتفارت ش تعداد نوترونبا افزایدهد محاسبات ما نشان می .کردیم

این روند تغییرات همچنین در داده های تجربی مشاهده می شود. نتایج ما در  .یابدکاهش می  ≤۹۶Z های باحالیکه برای ایزوتوپ
  نظریه های قبلی هستند. نتایج توافق خوبی با نتایج تجربی و برخی

 

 = Z  ۹۰-۱۰۰  ،استروتینسکی-نیلسون ، مدلشکافتاول  سد :کلمات کلیدی

 
 

 :مقدمه

را دوپاره شدن ای دانشمندان شکافت هسته گردد کهبرمی ۲۰ ابتدایی قرنهای به سالای از شکافت هستهها ترین برداشتابتدایی

 کیدأتای نستگی قطره مایع با ماده هستهبرما کهارائه شد ای مدل بسیار ساده ۱۹۳۵سال در. [۱دانستند ]مییک هسته یکپارچه 

، هابا ارائه این مدل یتوسعه مواز کیدر  .دردنارائه کای را در فیزیک هستهای مدل الیه ۱۹۵۹ در سال دانشمند دو. [۲شد ]می

به مایع  قطره انرژی به شده اصالح یاضافه کردن انرژبا شکافت سدهای کرد که  را مطرح شنهادیپاین  ۱۹۵۵در سال  ۱«سواتیکی»

و  ۳«بوهر» بعدیک سال  .ارائه داد اصالحات نیمحاسبه ا یروش را برا کی ۲«ینسکیاستروت» ،۱۹۶۰در اواسط دهه. دنرسمی حداقل

 تقسیم ،دورانی –۲و  ارتعاشی –۱: به دو بخش ،تجمعیمدل  .دندکرپیشنهاد ای مدل تجمعی را برای بررسی رفتار هسته همکارانش

باشد ولی در مدل دورانی هسته حتما تغییر شکل یافته  تغییرشکل یافته یا و شکل تواند کرویمی هسته ،در مدل ارتعاشی. شودمی

شود ولی این انرژی بر می سبب چرخش هسته ،باشد کم به هستهداده شده  انرژیاگر –۱: دو حالت داردها دوران برای هسته. است

 –۲. را بشکندها نئوجفت نوکل پیوند بین را از بین ببرد یا هاتواند اثر بگذارد وتبهگنیدرون هسته نمیهای نونوکلئهای روی تراز

 .بردمی را از بینها تبهگنی و گذاردمی هسته اثر انرژیهای زروی ترا، به هسته زیاد باشد داده شده انرژیاگر

                                                 
1Swiatecki  
2Strutinsky  
3Bohr  
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 اما .باشدمی شرودینگر معادله حل به نیاز هسته توصیف ساختار و بررسی برای ،است کوانتومی سیستم یک هسته اینکه به توجه با

 .است ممکن غیر تقریباً و مشکل بسیار ،های سنگیند هستهمانن ایو پیچیده ایذره-بس سیستم یک برای شرودینگر معادله حل

 نتایج بینیپیش و توجیه به موفق شده ارائه مدل اگر ضروری است. هسته ساختار بررسی برای ،ایهسته یهامدل یارائه بنابراین

 استروتینسکی –نیلسون  مدل. کرد خواهد کمک هسته خصوصیات و رفتار فهم در ما به و بود خواهد مناسبی مدل ،شود تجربی

 :مختلفی دارد مانندهای سد شکافت روش یاسبهحم. [۳] باشدها میهسته بینی رفتارپیش و توصیف در هامدلترین موفق از یکی

ات با ب: الف(محاسخودسازگارمحاسبات  -۲ و [۴]کیمیکروسکوپی –کیبا استفاده از دیدگاه ماکروسکوپیسد شکافت  یمحاسبه -۱

میدان میانگین محاسبات با استفاده از نیروی  [ ج(۶] ۵سبات با استفاده از نیروی گوگنیمحا [ ب(۵] ۴استفاده از نیروی اسکیرم

شکل مختلف  ونیلیچند م یبرا یالزم است که انرژ ،پتانسیل یاز انرژ نانهیواقع ب ریتصو کیبه دست آوردن  یبرا .[۷نسبیتی]

کد محاسباتی . [۸]درهسته استفاده ک پایه حالت یرهایمناسب در مس ینینقاط ز ییشناسا یخاص براهای کیمحاسبه شده و از تکن

مدل  بر اساس ،کنیممی از آن استفاده  = ۹۰Z-۱۰۰ با عدد اتمیهای هسته اول شکافت اول سداین مقاله برای بررسی  در ما که

 سنگینهای هسته اول شکافت رفتار سدروش در شناسایی این توانایی  بررسیما در پژوهش انگیزه  .باشدمی استروتینسکی-نیلسون

مانند  این ناحیه جرمی هایهستهپذیری شکافتاهمیت  ، = ۹۰Z-۱۰۰با عدد اتمی های هسته. دلیل انتخاب استبا افزایش نوترن 

 است. ،چشمه نوترونی و یا امرسیوم و غیرهعنوان به Cf252ای و یا های هستهتوریم و اورانیوم به عنوان سوخت

 :روش کار
 وμ  از پارامترهای تک ذرهای بر اساس نوسانگر هماهنگ اصالح شده و همچنین مجموعه استروتینسکی-نیلسون محاسبات در مدل

κ حرکت  ،وجود آوردنده ها در یک پتانسیل دوران کننده که خودشان آن را باین است که نوکلئوندر این مدل فرض بر . است

 ،این امر. ماکروسکوپیک است-میکروسکوپیک یمدل کهاست این  استروتینسکی-نیلسون مدلیکی از نکات مثبت و مهم . کنندمی

. [۹] باال تبدیل کرده استهای بررسی ساختار هسته در اسپین درای هستههای مدلترین را به یکی از بهترین و قوی یمدلچنین 

یا  )microE (بخش میکروسکوپیکی انرژی. شودمی انرژی کل در این محاسبات به دو بخش میکروسکوپیکی و ماکروسکوپیکی تقسیم

همچنین قسمت ماکروسکوپیکی  ،کندمحاسبه میای استروتینسکی به محاسبات نیلسون و تصحیحات پوسته رفتار ذاتی هسته با توجه

      :کنیممحاسبه میزیر  به صورت  کل را انرژی .شودمی محاسبه LSD [۱۰]به وسیله مدل قطره مایع  )macroE( انرژی

(۱) microEmacro + = E totE 

 

 : [۹]دهیمانجام می را به صورت زیر ،که هامیلتونی سه محوری نیلسون است ،هامیلتونی کلمحاسبات همچنین 

  

(۲) 𝐻(0)= 
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𝜔𝑥   و𝜔𝑦 و 𝜔𝑧 شوندمی انیب ریبا رابطه ز یدر حالت کل که هستند ینوسانهای فرکانس : 

(۳) 𝜔𝑗 = 𝜔𝑗(𝜀2. 𝛾) [1 −
2
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4Skyrme   
5Gogny  
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پارامترهای   μ و κ .[۹]شوندمی در این حالت در سیستم مختصات کشیده انجام محاسبات .zv =۰ و  yv =-۱ و  xv =۱کهطوریه ب

توجه به عدد جرمی هسته شوند و مقدار آنها با می تعیین گاهیهستند که برای پروتون و نوترون با استفاده از نتایج آزمایش ایتک ذره

های ناحیه های مختلف هستهرا برای ایزوتوپ استروتینسکی-محاسباتی نیلسون کدابتدا  شکافت برای محاسبه سد .شودمی برآورد

به وسیله کد  ،باشندپارامترهای تغییر شکل متفاوتی میکه به ازای  ،های به دست آمده رااجرا کردیم. سپس انرژی جرمی مورد نظر،

. کردیمبرازش  GAUSSINو FOURIERو SINف از جمله با توابع مختل ،مناسبهای متلب و استفاده از ابزار نرم افزارنویسی در 

سپس تابع  و ۹۷۳۱/۰ دقت برازشبا  ۸تابع گاوسی مرتبه  دهد،برازش با کمترین خطا را انجام میبهترین تابعی که در محاسبات ما 

 . باشدمی SIN8سپس  وفوریه 

 :نتایج
. داده شود تا هسته شکافته شود آن معادل با سد شکافت انرژی برای غلبه بر سد شکافت یک هسته باید به آنبه صورت طبیعی 

ایزوتوپ هسته های با عدد  ۱۳۰را با استفاده از مدلی که در بخش قبل توضیح داده شد برای  سطوح انرژی پتانسیل دراین پژوهش

نتایجی  ایم.( رسم کرده۱ر شکل )را د Puایزوتوپ هسته  ۴ دست آمده برایرسم کردیم و برای نمونه نتایج به Z= ۹۰-۱۰۰اتمی 

در شکل  رهینقاط ت .های این ناحیه جرمی نیز تعمیم دادتوان به دیگر هستهآید را میدست می( به عنوان یک مثال به۱که از شکل )

با  .باشدمی یمم انرژی بیشتر از نقاط دیگردر نقاط میناحتمال حضور هسته که به طوریهستند  ی انرژیهاممینینشان دهنده م( ۱)

چهارقطبی محوری  پارامتر تغییر شکلنوترون،  تعداد با افزایشتوان دریافت که می( ۱سطوح انرژی پتانسیل در شکل) توجه به

  ε2= ۰.۳دارای  Pu۲۳۹و ایزوتوپ  ε2= ۰.۲دارای  Pu۲۳۶ ایزوتوپبه عنوان مثال  شود.تر مییابد یا به عبارتی هسته کشیدهافزایش می

γ در ها در حالت تعادلهسته که دهدهمچنین مشاهدات ما نشان میباشد. می = این  .تجمعی است هاآن رفتارو  دندار قرار  0

حداقل انرژی نقطه تعادل با افزودن نوترون افزایش  .شودمشاهدات از بررسی مکان نقاطی که دارای کمترین انرژی هستند حاصل می

یابد. این موضوع حداقل انرژی نقطه تعادل هم افزایش می ،شودیتر ماست که هرچه هسته سنگین ایگونهیابد و این افزایش بهمی

تر شدن هسته، میزان انرژی این نقاط هم افزایش کند که با افزایش هر نوترون و سنگینها نیز صدق میها و بیشینهبرای سایر کمینه

 رود.معموال تصاعدی باال می هاتر شدن هستهیابد و حتی این افزایش با سنگینمی

های مورد مطالعه هستهدر سطوح انرژی پتانسیل  را بیشینه انرژیاولین کمینه و اولین ابتدا مکان برای محاسبه سد اول شکافت 

 شکافتسد اول که معادل  ،میزان این اختالف انرژی( ۲در شکل )سپس اختالف انرژی این دو نقطه را محاسبه کردیم.  ،تعیین کرده

 [۱۲و۱۱]در این شکل مقادیر محاسبه شده با نتایج تجربی  .شودمشاهده می Z=۹۰-۱۰۰های با هستهاز ایزوتوپ  ۱۳۰ برای ،می باشد

 مقایسه شده است.
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 A= ۲۳۶-۲۳۹ با Pu های هستهسطوح انرژی پتانسیل ایزوتوپ (۱) شماره شکل  

 

 :گیرینتیجهبحث و 
افزایش  تاع سد اول شکاففارت ،با افزایش نوترون Cm های سبکتر ازدهد در هسته، محاسبات ما نشان می۲ل کبا توجه به ش

 یابد. در واقعکاهش می نوترون، ارتفاع سد شکافت اول با افزایش تعداد Cmهای سنگینتر از در حالیکه برای هسته یابدمی

با افزایش تعداد نوترون  Cm249 طوریکه تا ایزوتوپدهند به تفاوت را نشان میگذار بین این دو رفتار م Cmهای هسته ایزوتوپ

 خواهیم بود.کاهش ارتفاع سد شکافت شاهد با افزایش نوترون های سنگینتر برای ایزوتوپو هستیم افزایش ارتفاع سد شاهد 

 مانند توریوم یا اورانیوم با افزودن نوترون، تغییرات ارتفاع سد اول شکافت مورد بررسی، های ابتدای ناحیه جرمیهسته بنابراین

 .شودمشاهده می سد شکافت اول با افزودن نوترون کاهش ارتفاع درهایی مانند برکلیوم هسته اما باشدآنها افزایشی می

 

۶23Pu 

 
۷23Pu 

 

۸23Pu 

 

۹23Pu 
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های سیاه برای اعداد جرمی مختلف. سیمبل های سنگیندر هسته ارتفاع سد شکافت اول (۲) شماره شکل

 اند.[ گرفته شده۱۲و۱۱]های قرمز نشان دهنده مقادیر تجربی هستند که از نشان دهنده مقادیر نظری و سیمبل

 

یابد در افزایش می Z<96 های بابرای ایزوتوپاع سد اول شکافت فارت ،با افزایش تعداد نوترونکه  توان نتیجه گرفتبنابراین می

دانیم شکافت حاصل رقابت بین انرژی کولنی و سطحی در همانطور که می یابد.کاهش می  Z>=96 های باحالیکه برای ایزوتوپ

اما انرژی سطحی ماند انرژی کولنی ثابت می ن،داد پروتون و افزایش تعداد نوتروهسته است. در یک هسته با ثابت نگه داشتن تع

شود. این همان روندی است که در ت و بنابراین افزایش سد شکافت مییابد که باعث کاهش تمایل هسته در مقابل شکافافزایش می

شویم به طوریکه نزدیک می A~300 با افزایش نوترون به محدوده Z>96 های باشود. اما در هستهمشاهده می Z<96 هسته های با

مقایسه (، ۱با توجه به جدول شماره ) .یابدیت کاهش مون تمایل هسته به شکافت افزایش و بنابراین ارتفاع سد شکافبا افزایش نوتر

 .باشدمی به میزان خیلی خوبی نزدیک به مقادیر تجربی ما محاسباتکه دهد ایج نظری با نتایج تجربی نشان مینت
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 مقایسه مقادیر نظری و تجربی سد اول شکافت (۱جدول شماره )

 𝐸𝐴 هاهسته
(MeV) 
CNS 

Exe 
 [۱۳و  ۱۱]

های تابع

 برازش شده

SSE RMSE R-

Square 

Pa232 ۴/۵۵ 5/00 Fourier8 1/814 0/2276 0/9954 

Pa234 ۵/۹۶ 6/30 Gaussian 8 6/003 0/4084 0/9922 

U234 4/74 ۴/۸۰ Gaussian 8 2/202 0/3404 0/996 

U235 5/28 ۵/۲۵ Gaussian 6 2/17 0/2784 0/9958 

U236 ۵/92 ۵/۰۰ Gaussian 7 4/165 0/4002 0/9918 

U237 ۶/۰۲ 6/40 Fourier8 1/667 0/2016 0/994 

U238 ۶/۳۷ 6/30 Gaussian 8 4/416 0/3065 0/9904 

U239 ۵/۸۸ 6/45 Gaussian 8 3/58 0/3069 0/9916 

Pu241 ۵/۶9 ۶/۱۵ Sin8 11/19 0/5574 0/9731 

Pu242 ۵/55 ۵/۸۵ Fourier8 3/94 0/2959 0/9922 

Pu243 5/85 ۶/۰۵ Sin8 4/427 0/3286 0/99 

Pu245 6/02 ۵/۸۵ Fourier8 3/143 0/2876 0/9885 

Am240 5/72 ۶/۱۰ Fourier8 5/982 0/382 0/9799 

Am241 5/64 ۶/۰۰ Gaussian 8 8/772 0/4625 0/9729 

Am242 6/06 ۶/۳۲ Gaussian 8 7/771 0/4583 0/98 

Cm243 ۵/۹۱ 6/33 Gaussian8 3/272 0/3548 0/9819 

Cm244 ۵/۹۶ ۶/۱۸ Gaussian 8 8/708 0/4666 0/9691 

Cm245 ۶/۲۹ 6/35 Gaussian ۷ 3/062 0/3046 0/9858 

Cm246 ۶/۱۳ ۶/۰۰ Gaussian 8 ۶۲۵/۳ ۰/۵۳۰۶ ۰/۹۹۲۵ 

Cm247 ۶/۴۴ ۶/۱۲ Gaussian 8 1/912 0/2712 0/9895 

Cm248 ۶/۲۰ ۵/۸۰ Gaussian 8 2/963 0/2952 0/9942 

Cm249 ۵/۸۶ 5/63 Fourier8 4/542 0/3457 0/9742 

Cf250 ۵/۹۳ ۵/۶۰ Gaussian 8 9/516 0/3982 0/9539 

Cf252 ۵/۹۴ ۵/۳۰ Gaussian 8 8/715 0/4668 0/9691 



 

۷ 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

 

های دیگر مانند مدل مدلمیانگین خطای  باشد.ابع میودقت برازش ت R-Squareخطای برازش و  RMSEو  SSE( ۱در جدول )

 RMFنسبت به مدل ما ت دهد نتایج محاسبامی باشد. این امر نشانمی بیشتر از محاسبات مابسیار ، [۱۳میدان میانگین نسبیتی ]

 است. و بنابراین مطلوبتر در توافق بهتربی با تجربه[، ۱۱] هاسایر مدلو 

وقتی های سبک بیشتر است اما اسبه شده و مقادیر تجربی در هستهشود اختالف بین مقادیر محمشاهده می ۲ شکلدر همچنین 

دهد شود. در واقع این مقایسه نشان میج ما به مقادیر تجربی نزدیکتر میشود و نتایشوند این اختالف کمتر میتر میها سنگینهسته

  کند.تر بهتر عمل میهای سنگینشکافت هسته وتینسکی در محاسبه سداستر-مدل نیلسون

 

 :عمراج
 

[1] Meitner, L., & Frisch, O. R, Products of the Fission of the Uranium Nucleus. Nature, 143(3620), 471, 

(1939). 

[2] Meyerhof, W. E., Elements of nuclear physics, McGraw-Hill, Vol. 7, (1967).  

[3] Kardan, A., & Sayyah, S, Shape evolution with angular momentum in Lu isotopes. Int. J. Mo. Phys. 

E, 25(06), 1650044, (2016). 

[4] Tamagno, P., Bouland, O., Serot, O., & Moller, P., Macroscopic-microscopic model of nuclear potential 

energy. In EPJ Web of Conferences Vol. 146, p. 04013, (2017). 

[5] Xu, Y., Guo, H., Han, Y., & Shen, Q., New extended Skyrme interaction for nuclear properties and 

nuclear reactions. Phys. Rev. C, 96(2), 024621, (2017). 

[6] Jiang, W. G., Hu, B. S., Sun, Z. H., & Xu, F. R., Gogny-force-derived effective shell-model 

Hamiltonian. Phys. Rev. C, 98(4), 044320, (2018).  

[7] Lourenço, O., Dutra, M., & Menezes, D. P, Critical parameters of consistent relativistic mean-field 

models. Phys. Rev. C, 95(6), 065212, (2017). 

[8] Möller, P., Sierk, A. J., Ichikawa, T., Iwamoto, A., Bengtsson, R., Uhrenholt, H., & Åberg, S, Heavy-

element fission barriers. Phys. Rev. C, 79(6), 064304, (2009).  

[9] Kardan, A. , Ragnarsson, I. , Miri-Hakimabad, H., Motevali, L., Interpretation Of The Large-

Deformation High-Spin Bands In Select A= 158–168 Nuclei. Phys. Rev. C, 86(1), 014309, (2012). 

[10] Pomorski, P. and Dudek, J. Phys. Rev. C 67, 044316 (2003). 

[11] Capote, R. et al, Nucl. Data Sheets, 110 , 3107 (2009). 

[12] Smirenkin, G. N. IAEA Report No. INDC(CCP)-359, Vienna (1993). 

[13] Bhuyan, M., Carlson, B. V., Patra, S. K., & Gupta, R. K., Neck configuration of Cm and Cf nuclei in 

the fission state within relativistic mean field formalism. arXiv preprint arXiv:1804.07338, (2018). 

 

 


