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

 Zr90S + 36سنگین  -بررسی پدیده بازدارندۀ همجوشی در واکنش یون

 

 

 (2و1) * داود ،یآبادقاسم-  (1)نژاد، روح الهرضوی- (1)رمضانی، مرتضی 

 ،دانشکده و پژوهشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسین)ع( -1

 تهران دانشگاه علوم و فنون هوافضای عاشورا. تهران -2

 

 :دهيچک
اا سیید لیل پ در وال    تریایرنبسییرار  جاااهرژاسییااا ااراآ  د در و مدل 1مقاله به بررسییپ یدیدب باادارهده جوشی ییپ در این

ست.  دهیرداخته Zr90S + 36جوشی پ  ستفاده اا مدل ا شپ با ا سرل برجوک  سبه Winther (AW)–Akyüzیتاه هتایج  گردید. محا

شاد مپ صل ه صحرحاآ مربیط به ااراآ حا سته پ دگجفتدجد با وجید اعوال ت سطح  جادرجاآ  اادا ذاتپ ج سباآ  در محا
صرف لاج  هاگهاهپ مقادیر  AW، مدلfusσمقطع جوشی پ  سد لیل پ هوپ تریایرنخرلپ  جاااهرژادر  fusσقادر به تی با  با د.اا 

م شر به یک مقدار  Zr90S + 36ایم له این لاج  هاگهاهپ در وال   ادههشیییاد د Sبا اسیییتفاده اا تالتیر  hindranceتحلرل یدیدب 
اا به جوراه اصالحاآ ها پ اا ا باع مادب جسته DF)) ید. براا تیصرف این یدیده اا مدل وایرچ  دوگاهه مپ Sمالزیوم براا 

  ید.یایرن مپ جاااهرژامقادیر تئیرا و تشربپ سطح مقطع در  قبیلقابلایم له م شر به تیاتق استفاده لرده

  گرن،، باادارهده جوشی پ، مدل وایرچ  دوگاهه، سطح مقطع جوشی پ.س -وال   جوشی پ یید :کلمات کليدي

 

 

 :مقدمه

سپ      سطح مقطع در در امر ۀ اهدااه جاا اخررجایپ له در دجهبرر جوشی پ مختلف  جااوال  گررا مقادیر تشربپ 

دجد له هشیییاد مپ گرتتهاهشام[. مطالعاآ 1-3لاج  داده اسیییت   (nbبارد) هاهیرا تا حد  جا دمقادیر  صییییرآ گرتته،

-Coupledجا، یع پ ااراآ حتپ با اعوال تصیییحرحاآ مربیط به درجاآ  اادا ذاتپ جسیییته AWتئیرا هظرر  جاامدل

Channels (CC)  سطح صرف  س جاااهرژاتشربپ در  جاامقطعقادر به تی سد هر  fusσگررا مقادیر اهدااه درواقعت د. ایر 

شاد مپsteep fall off، یک لاج  هاگهاهپ )nbتا حد  سطح مقطع ه سرل ( را در مقادیر تشربپ  قادر به  AWدجد له یتاه

( در تر ی د جوشی ییپ هسییبت hindranceبا یید. محققاد این لاج  هاگهاهپ را به یک عامل باادارهده )تیصییرف  د هوپ

اا یدیده و اصییالآ  د اا یریق اعوال ااراآ معادله حالت مادب جسییته DFمحققاد تیاهسییت د با اسییتفاده اا مدلاهد. داده

                                                 
1hindrance  
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hindrance  در تحقرقاتشییاد این یدیده را به ااراآ یرد یالیلپ در  جا د[. 5-4جوشی ییپ تیجره ل  د   جااوال  را در

صل ماه اجابرجوک   سبت دادهد. چرا له این ا  ید و وجید یک ع اا جوپی اهپ تیابع میج دو ترمرید مپهیللئیهپ ه

در وال    hindranceل د. در این مقاله به بررسپ یدیدب مپ بر پیر هیللئیهپ  جاابرجوک  هرروا داتعه اضاتپ را در 

Zr90S + 36 ایم[ استفاده لرده6ایم و براا مقادیر سطح مقطع تشربپ  د اا مرجع  یرداخته. 

 روش کار:

اا سیید لیل پ و براا چ د  تریایرنخرلپ  جاااهرژاجوشی ییپ، براا اولرن بار در  جااوال  در  hindranceیدیدب      

شاجده  د   سط م شپ با جرم متی ستم برجوک   جااوال  ر اخرر وجید این یدیده تقریباً براا الث جااسال[. در 7سر

ست  س-جوشی پ یید سرده ا شخص لردد یدیدب [. یکپ 2و3 گرن به تأیرد ر در  hindranceاا ابزارجاا الام براا م

 : یدمپدر جر وال   است له به  کل ایر تعریف  Sجوشی پ یید س گرن، بررسپ تالتیر  جااوال  

(1)                                              S = σEexp(2πη) 

ηو  Eدر این رابطه  = (Z1Z2e2) ℏVrel⁄ وVrel سبپ یاره سرعت ه سامرترلد و  سم، یارامتر  جا به ترترب اهرژا مرلز ج

سترن بار در مرجع  مپ شاد داده  د له مقدار 3با  د. براا هخ ستم S[ ه سر س گرن، در بااب اهرژا خرلپ -جاا ییددر 

دج د و هوای  مپ sEرا با  ید مالزیوم مپ Sاا سد لیل پ باید داراا یک مالزیوم با د. اهرژا له در  د تالتیر  تریایرن

 .[3تیاد با استفاده اا ترمیل هروه تشربپ ایر محاسبه لرد    اس د. این اهرژا را مپمپ hindranceاهرژا  ستاهه  ع یادبه

(2           )                             ES = 0.356 [Z1Z2√
A1A2

A1+A2
]

2 3⁄

 

اا یتاهسرل جسته AWایم. در ترمالرزم استفاده لرده DF  دهآاصالو مدل  AWبراا محاسبه یتاهسرل برجوک شپ اا مدل 

  ید:به  کل ایر تعریف مپ

(3  )                                                  𝑉N
AW = −

V0

1+exp(
r−R0

𝑎
)

 

ست. 8در مرجع   aو  V0 ،R0له ترم لامل یارامترجاا  له در بخ  اول جم بداد ا اره  د،  ییرجواد[ تعریف  ده ا

 جاااهرژاتشربپ در  جاامقطعقادر به تیصرف مقادیر سطح  CCها پ اا این مدل حتپ با اعوال ااراآ  جاامقطعسطح 

ست د. براا بریرف لردد چال  ها پ اا ااراآ  صالآ، اا مدل hindranceلم هر ستفاده لرده DF  دها   ایم، در این مدلا

ستفاده تعهمغز داااراآ  ش هادا  با ا υrep(𝐫)اا ترم یر = Vrepδ(𝐫) ست   سااامدل  لهج گامپ[. اا یرتپ 5و4 ده ا

 یابد،اتزای  مپ VΔ اهدااببه ید اهرژا سرستم یرتابه لامل مپو  جاا جدفچگالپ جسته جااتیایعجوپی اهپ 

(4             )                              ∆V = 2AP[ε(2ρ
0

, δ) − ε(ρ
0

, δ)] 
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PA ،ε(ρله در این رابطه 
0

, δ)  وδ ستم سر ستۀ لیچکتر در  ستگپ به اااا به ترترب عدد جرمپ ج جاا هامتقارد، اهرژا ب

سبپ هیترود مپ سبه اابت با  د.جر هیللئید و یارامتر تزوهپ ه ش هادا مغزداتعه ترض براا محا جاا میجید در ترم یر

VN(0) ید مپ = ∆V   اا یتاهسرل برجوک شپ در جستهله در  د براا بخr=0  جااتیایع)محلپ له جوپی اهپ لامل 

  ید،استفاده مپ DFاتتد( اا اهتگرال چگالپ اتفاق مپ

(5  )                      VN(r) = ∫ d𝐫1 ∫ d𝐫2 ρ1(𝐫1) ρ2(𝐫2) vcent.(𝐫12) 

تیایع دو یارامترا ترمپ  تابع تیایع چگالپ جسیییته جدف )یا یرتابه( اسیییت له با اسیییتفاده اا تابع ρi(𝐫i)در این رابطه 

 یارامترسااا  ده است،

(6             )                                   ρi(r) =
ρ0

1+exp(
r−R0i

𝑎i
)

 

R0iدر این رابطه یارامترجاا  = r0iAi
با ی د. مپ   به ترترب  یعاع مراهگرن و یارامتر یخشیردگپ سیطح جسیته  𝑎iو  1/3

اهد. براا ای که ااراآ مربیط لرست  ده 1در جدول  Zr90و  S36جاا ک اا جستهیارامترجاا  عاع و یخشردگپ براا جر ی

جاا جدف و یرتابه در حرن برجوک   در محاسباآ لحاظ  یهد، یارامتر یخشردگپ مربیط به به یخشردگپ سطح جسته

 ل رم.تعریف مپ repaیک یارامتر  ااد و به  کل  ع یادبهسااا ااراآ مغز داتعه جا را در مدلاین جسته

 [.90Zr  9و  36Sجاا مربیط به جسته aو یخشردگپ  R0. یارامترجاا  عاعپ 1جدول 

a (fm) (fm) 0R هسته 
0.530 3.48 S36 

0.522 4.975 Zr90 

 نتایج:

را  1) ییکل  ایممحاسییبه لرده Zr90S + 36یتاهسییرل برجوک   لل را براا وال   AWدر ابتدا با اسییتفاده اا ترمالرزم     

 (. دیرهوامشاجده 
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 M3Y+Rep( و چینخط) AW)خط توپر(،  M3Y هایمدل. پتانسیل برهمکنشی کل مبتنی بر 1شکل 

 .36S + 90Zr( برای واکنش همجوشی چیننقطه)

سسطح مقطع جوشی پ ها پ اا این  سد  لریتاه ساس مدل هفیذ اا  صحرحاآ مربیط به  ابعدتکرا بر ا و جوچ رن ت

 .اهد دهدادههوای   2در  کل  جا دایم له هتایج مربیط به بدست  ورده CCااراآ 

 
تایج حاصل برای سطح 2شکل  ز  هایمقطع. ن  CCبدون اثرات  AW هایپتانسیلهمجوشی ناشی ا

(NOC ،)AW  اثرات ا اعمال اثرات  M3Y+Repو پتانسیل  CCبا اعمال   هایمقطعبا سطح  هاآنکه مقادیر  CCب

ند.[ مقایسه شده6آزمایشگاهی ]  ا
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امایشگاجپ  جاا مت اظر جوشی پ با داده جاامقطعمیجب بهبید تیاتق سطح  CC، اعوال تصحرحاآ 2با تیجه به  کل 

ع قادر به تیصییرف لاج  هاگهاهپ مقادیر سییطح مقط AW (CC)در هیاحپ اهرژا یایرن  ییده اسییت. ولپ جوچ اد مدل 

ال   در و hindranceبا ییید. براا بررسیییپ صیییحت یدیدب اا سییید لیل پ هوپ ترایرنیخرلپ  جاااهرژاتشربپ در 

سبه لرده S، تالتیر Zr90S + 36جوشی پ ستم محا سر شاد مپرا در این  سپ ه ر تشربپ دجد له مقادیایم. هتایج این برر

ن روهد در دارهد له ای ، یک مقدار مالزیومMeV 07/74 تا MeV 07/73  در بااب اهرژا  امایشیییگاجپ، یع پ Sیارامتر 

شاجده مپ 3له در  کل  ییرجوادبا د. اا یرتپ مپ بر پیر ، قابل Zr90S + 36هظرر  >0Qبا مقدار جااوال    ید، م

 Sمقدار مالزیوم براا تالتیر  بر پیر قادر به  اهد یییدهمشیییخص چرنهقطهله با م ح پ  AW (CC) جاامقطعسیییطح 

یع هیللئید اا ه-وهرروا هیللئید DFبا ییی د. در ادامه یتاهسیییرل برجوک شیییپ لل را با اسیییتفاده اا مدل تشربپ هوپ

ر د ااراآ دله  DF (MDF)  ییدباصییالآ( و جوچ رن بر اسییاس یتاهسییرل M3Y-DF)یتاهسییرل M3Y جاابرجوک  

اهسییرل را با ربیط به این یتایم. )هتایج مسییااا  ییده اسییت، محاسییبه لردههیللئیهپ مدل جاابرجوک  مغزداتعه در 

M3Y+Rep ایم(.هوای  داده 

 
تایج حاصل برای فاکتور 3شکل  ر  S. مقایسه ن ا  M3Y+Rep (CC)و  AW (CC) هایپتانسیلمبتنی ب ب

 [.6مقادیر متناظر آزمایشگاهی آن ]
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سد ها پ اا  سد و محل  سرلمقادیر مربیط به ارتفاع  ا مربیط و جوچ رن یارامترجا Y+Rep3Mو  AW ،Y3M جاایتاه

 اهد.لرست  ده 2در جدول  pocketVو محل دره  repa ،repVسااا مغزداتعه، یع پ به مدل

راا ب M3Y+Repو  AW ،M3Y جاایتاهسرلمبت پ بر  RBو محل سد  VBمقادیر حاصل براا ارتفاع  :2جدول

 .36S + 90Zrوال   

 BR (MeV)BV(fm) پتانسيل

AW 10.8 79.69 

M3Y 11 78.046 

M3Y+Rep 10.7 79.52 

گپ لم عوق در باعث ظهیر یک ترورتت Zr90S + 36اا در وال    ید اعوال ااراآ معادلۀ جستهله مشاجده مپ ییرجواد

پ لم داراا ترورتتگ AW ید. اا یرتپ این یتاهسرل هسبت به یتاهسرلمپ M3Yهسبت به یتاهسرل  M3Y+Repیتاهسرل 

ست. وجعورق سطح ترا ا سد لیل پ، میجب لاج   اا  جوشی پ ها پ جاامقطعید این تغررراآ در هیاحپ داخلپ 

سرل  شاجده هوایرد( و  2لم ) کل  جاااهرژادر  M3Y+Repیتاه مقطع تشربپ  سطح ریمقادبهبید تیاتق با  شهردرهترا م

  ید.مپ

 

 

 :يريگجهينتبحث و 

ایم. هتایج حاصییل اا محاسییباآ یرداخته Zr90S + 36در وال   جوشی ییپ hindranceدر این مقاله به بررسییپ یدیدب      

خرلپ  جاااهرژا، مقادیر سیییطح مقطع در CCاعوال ااراآ  باوجیددجد له هشیییاد مپ AWسیییطح مقطع مبت پ بر مدل 

اا تالتیر  Zr90S + 36جاا تشربپ هدارهد. براا هشاد دادد وجید این یدیده در وال   اا سد لیل پ تیاتقپ با داده تریایرن

S ایم. هتایج حاصیییل وجید یک یرک )قله( را در مقادیر تشربپ اسیییتفاده لردهS دجد له این روهد با مدل هشیییاد مپ

AW(CC) دباصالآبا د. براا بریرف لردد این عدم تیاتق اا مدل قابل تیجره هوپ MDF ایم. با محاسبۀ استفاده لرده

اسییت  بر پیر خرلپ یایرن قابل  جاااهرژادر  Sروهد تغررراآ تشربپ  MDFمدل  جاامقطعها ییپ اا سییطح  Sتالتیر 

اا  تریایرندر مقادیر اهرژا خرلپ  DF  دهاصالآ(. اا یرتپ مقادیر سطح مقطع ها پ اا مدل هوایردرا مالحظه  3) کل 

 مشاجده هوایرد(. را 2جاا مت اظر  امایشگاجپ دارهد ) کل داده   سد لیل پ تیاتق قابل قبیلپ را با 
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