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با  Zr92O+16شبه الاستیک واکنش پراکندی محاسبه سطح مقطع و توزیع سد همجوشی و 

  استفاده از روش کانال کوپل شده
 

 (1)، قمبری،میترا (1)صادقی،حسین -(1) *فریدون نژاد،راحله

 فیزیک ، گروه دانشکده علوم، دانشگاه اراک

 :دهيچک
یک واکنش و اهمیت نقش پتانسیل در محاسبات کاناا  کوپال هسته های ورودی در  کوپل شدگیاثرات در این مقاله، 

شاادب  ااا اسااتزادب اب محاساابه و  ررساای ساازی مقزاام و یوبیاام سااد همهوشاای و پراکناادگی شاابه الاسااتیک  اارای 

واکنش
16 92O Zrدرنظر گرفتن کوپل شدگی در محاسبات، سازی مقزام همهوشای را  اه شادت .شودمی مزالعه 

گیرد  اا دادب درنظر میدهد و دادب های حاصل اب محاسبایی که کوپل شدگی هر دو هسته پریا ه و هدف را افزایش می
های یهر ی یزا ق  هتری دارد. همچنین  ررسی ها نشان می دهد که یوبیم سد پراکندگی شبه الاستیک نسبت  ه یوبیم 

   سد همهوشی  رای هسته های ناپایدار مزایای متعددی دارد.

 یوبیم سد همهوشی، یوبیم سد پراکندگی شبه الاستیک، محاسبات کانا  کوپل شدب  :ات کليديکلم 

 

Coupled-Channel Calculation For Cross Section and Barrier 

Distribution Of Fusion and Quasi-elastic Scattering Of 16O+92Zr 

Reactions 
Fereidonnejad, Rahele(1); Sadeghi, Hossein(1); Ghambari, mitra(1) 

University of Arak, Department of Physics, Faculty of Science, Arak 8349-8-38156, Iran 

Abstract: 

In this work, The efficacy of fusion cross sections and barrier distributions of  16O+92Zr reactions in 

coupled channel calculation with optical model potential  were studied. Our studies have been shown that 

the role of potential and the effects of projectile deformation in these calculations are so important 

parameters. Fusion cross section and barrier distribution data obtained from coupled-channel 

calculations with optical model potential are in good agreement with experimental data, especially when 

have been regarded the deformation of both the projectile and the target. Also Studies show that for 

unstable nuclei, the quasi- elastic scattering distribution has several advantages over the fusion barrier 

distribution. 

Key words: fusion barrier distribution, quasi- elastic scattering distribution, coupled channel calculation 

 

 : مقدمه

هاای ایمای نقاش مهمای ها و هستهها، مولکو های میکروسکوپی مانند ایممکانیک کوانتومی در درک سیستم

ممناو  کااسایکی نزاوذ بنی کوانتوم مکانیکی است، که ذرب  ه منزقاه های اساسی آن یونلدارد. یکی اب جنبه

بنی واکنش همهوشای یاون سان ین در ونلهای نوعی  رای پدیدب یای، یکی اب مثا کند. در فیزیک هستهمی

 هااستارب یانرژ دییول ی را مهم یمرکز ینها نه هاواکنش نیا [.2، 1های نزدیک و بیر سد کولنی است ]انرژی

[. 3] دهنادیما ارائاه یاهساته سااتتار و هااواکانش کیانامید در یدیجد نشی   اکه است، یاهسته سنتز و
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 یکاولن سد ریب و کینزد یها یانرژ در یهمهوش واکنش که دهدیم شانن ییئور و ییهر  گستردب مزالعات

 .[1] اسات یاهساته یذای حرکت نیچند در هاهسته  رتورد ینسب حرکت یشدگ کوپل رییاث یحت شدت  ه

 منااقق در ی راهمهوشا مقزم سزی و شدب سد یشکافت   ه منهر  ریکدی  ا مختاف یهاکانا  یشدگ کوپل

 [. 4] دهدیم شیافزا ییوجه قا ل قور ه ی عد کی یهاینی  شیپ ا  سهیمقا در سد ریب

 میایوب. اسات یهمهوش سد مییوب یهایریگ اندابب، نیسن  یهاونی یهمهوش مزالعه در دیجد مرحاه کی

 و چندگاناه یهاایخت ای ران  ،هساته شاکل مانناد یاهساته سااتتار  اه مر او  اقااعات  ه یهمهوش سد

 هساته دو یهمهوشا سامیمکان درک ی ارا اربشامند یا ازار و حساس است ... و یاهسته سزی اریعاشات

یوبیم سد همهوشی و یوبیم سد پراکندگی شبه الاستیک  ه نوعی رفتار مشا ه  ا یکدی ر دارناد  .است نیسن 

و استخراج یوبیم سد اب سزی مقزم پراکندگی شبه الاستیک نسبت  ه سزی مقزم همهوشی مزایاای یهر ای 

های همهوشی  ه منظاور سانتز عناصار سی دینامیک کانا  ورودی در واکنش[، اتیرا  رای  رر5ارد ]تاصی د

هاای [.  ارای واکانش9-6فوق سن ین، یوبیم سد پراکندگی شبه الاستیک مورد  ررسای قارار گرفتاه اسات ]

همهوشی، یوبیم سد  ه صورت مشتق دوم حاصاضرب انرژی مرکز جرم )
cmE و سازی مقزام همهوشای )

(
fus( نسبت  ه انرژی مرکز جرم )2 2( ) /cm fus cmd E dEهاای [.  ارای پراکنادگی0،111شاود ]( محاسبه می

ه عقب  اه سازی مقزام رو  شبه الاستیک شبه الاستیک، یوبیم سد اب مشتق او  نسبت سزی مقزم پراکندگی

)رادفورد نسبت  ه انرژی مرکز جرم یعنی / ) /qel R cmd dE  این مقاادیر  اه اثارات کوپال آید. می دست ه

 [.5یعیین پارامترهای یغییر شکل کمک  سیاری کنند ] یوانند در[ و می13، 12شدگی  سیار حساس هستند ]

اکنش های واهمیت نقش پتانسیل و اثرات کوپل شدگی هسته پریا ه در مورد در این مقاله  ه منظور  حث در 

 رای کنیم.  نا راین ل میهای کوپل شدب  ا پتانسیل مد  اپتیکی را حیون سن ین معادله کانا 

16واکنش 92O Zr سزی مقزم همهوشی و سزی مقزم پراکندگی شبه الاستیک نسبت  ه سزی مقزم

که یوبیم  کنیم. اب آنهاییمیها مقایسه قادیر یهر ی موجود  رای این کمیتکردب و  ا مرد را محاسبه رادرفو

شی در اقراف های همهوای  ر روی واکنشدب  رای یزسیر اثرات ساتتار هستهسد همهوشی  ه قور گستر

م، کنیهمهوشی محاسبه میهای سزی مقزم کمیت را نیز  ا استزادب اب دادب شود، اینسد کولنی استزادب می

دهیم که این روش اکندگی های شبه الاستیک، نشان میدست آمدب اب پرهمچنین  ا محاسبه یوبیم سد  ه

 دارای مزایای متعددی است.های ناپایدار د همهوشی  رای  ررسی هستهسنسبت  ه یوبیم 

 : روش کار

 :را  ه صورت بیر یعریف می کنیمامیاتونی در فرآیندهای همهوشی و پراکندگی، ه سزی مقزم رای محاسبه 
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(1)   
2

2

0( ) ( ) ( , )
2

coupH V r H V r 


      

0یافته،جرم کاهش µمختصات حرکت نسبی  ین هسته پریا ه و هدف،  rکه   ( )H  هامیاتونی نسبی، ξ 

)درجات آبادی داتای، , )coupV r  است. ی و درجات آبادی داتای هامیاتونی کوپل شدگی  ین حرکت نسب

)در این را زه )V r شود:ای است که  ه صورت بیر یعریف می را ر  ا مهمو  پتانسیل کولنی و هسته 

(2)                                   
2

0 0( )
1 exp[( ) / ] 1 exp[( ) / ]

P T

N W w

V WZ Z e
V r i

r r R a r R a
  

   
   

این پتانسیل یک پتانسیل  .شودنسیل هسته ای استزادب میپتا در این محاسبات اب پتانسیل مد  اپتیکی  ه عنوان

آید. این پتانسیل پدیدب شناتتی است که پارامترهای آن  ا استزادب اب  رابش  ا دادب های یهر ی  ه دست می

گیرد که   غیر الاستیک را درنظر میدارای یک  خش موهومی است که شار جذ ی اب کانا  الاستیک  ه کانا

 [. 14نامند ]تانسیل را پتانسیل مد  اپتیکی میپراکندگی و جذب نور است؛  ه همین دلیل این پ مشا ه پدیدب

هایسط یا م موج کای  رحسب ویژب یا مهای کوپل شدب  ا  نا معادله کا
0 ( )H  آید؛  نا راین:دست می ه 

(3)                              
2 2 2

2 2

( 1)
[ ( ) ] ( ) ( ) ( ) 0

2 2

J J

n n nm m

m

d J J
V r E u r V r u r

dr r


 


        

-[ استزادب می51امین کانا  است. در این معادلات اب یقریب ایزوسنترفیوژا  ]nانرژی  ران یخت ی  رای nکه

کنیم. را جای زین می Jای کل ای حرکت نسبی، اندابب حرکت باویهای  رنیم. و  ه جای اندابب حرکت باویهک

های کانا  کوپل شدب را مسالهقور قا ل یوجهی ا عاد ای یون سن ین معتبر است و  ههاین یقریب  رای سیستم

 کنیم:کوپل شدب شرایط مربی را اعما  می رای حل معادلات کانا   دهد.کاهش می

(4)                                                                      ( ) ( )0
,0( ) ( ) ( )J J

n J n n n J n

n

k
u r H k r S H k r

k
    

22اینها در  ( )n nk E     عدد موج  رای کاناn ام است وn=0 دهد. کانا  ورودی را نشان می
J

nS ،S ای، مانریس هسته( )

JH   و( )

JH   ه یرییب یا م موج کولنی ورودی و تروجی است. سزی مقزم 

 شود:مانریس  ه صورت بیر محاسبه می Sشی  ا استزادب اب همهو

(5)                                                                                 
2

2

0

( ) (2 1) 1 J

fus n

J n

E J S
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 ام  را ر است  ا:nاب سوی دی ر، سزی مقزم دیزرانسیای  رای کانا  

(6)                                                                                                              
0

( )n n
n

d k
f
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)که )nf  ستیک  را ر است  االاولنی است.  نا راین سزی مقزم پراکندگی شبه دامنه پراکندگی ک: 
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(7)                                                                                               ( , ) ( , )n
qel

n

d
E E

d


  


  

 : جينتا

در این  خش نتایج حاصل اب یهزیه و یحایل کانا  های کوپل شدب  رای دادب های پراکندگی شبه الاساتیک و 

16واکنشدر همهوشی  92O Zrیم. محاسبات عددی ایان معادلاات را  اا اساتزادب اب نساخه کنرا  ررسی می

 اه عناوان هساته هادف دارای ماد 92Zrدر ایان واکانشدهایم. [ انهاام مای61] CCFULLاصااح شد کد 

3اریعاشی   174/0 پارامتر یغییر شکل  رای این مداست که  [12 ] .محاسبات را هم  اا درنظار است

یغییار شاکل هساته دهایم و اهمیات انهام می رای هسته پریا ه گرفتن و هم  دون در نظر گرفتن یغییر شکل 

دارای ماد  ، ه عنوان هسته پریا ه در ایان واکانش16Oکنیم.سبات کانا  کوپل شدب را  ررسی میپریا ه در محا

3اشیاریع   0/ 729است که پارامتر یغییر شکل  رای این مد  [12] .در محاسبات کاناا  کوپال  است

-زادب کنیم که یوبیم ساد همهوشای  اه اید اب پارامترهایی  رای پتانسیل است CCFULLشدب  ا استزادب اب کد 

پارامترهااای  ( را  اااب یولیااد کنااد. MeV  33/43هااای یهر اای ) اارای ایاان واکاانشدساات آماادب اب دادب

0, 0 0 0, , , ,w wV r a W r a  پتانسیل درWinther (AW)-Akyuz ماورد اساتزادب  ارای  ،و پتانسایل اصاااح شادب

،  fm 133/0 ،fm 0/1 را ار  بیرییا اه رای این سیستم  و  BV ،BRمحاسبات کانا  کوپل شدب متناظر  ا 

MeV 153/4 ،fm 644/0 ،fm 093/1 ،MeV 130  .های مر و   ه قسامت حقیقای [ دادب17] مرجمدر است

( fm 3/0ثا ات ) 0rهای  الا  ا مقدار های سزی مقزم همهوشی در انرژیسیل را  ا استزادب اب  رابش دادبپتان

16واکنشسزی مقزم همهوشی  رای محاسبه نمودب است.  92O Zr که  ا استزادب اب روش کانا  کوپل شادب

 ( رسم شدب است. 1محاسبه شدب در شکل)

 
16سزی مقزم همهوشی واکنش(: 1شکل ) 92O Zr ا درنزر گارفتن و  ادون  ا محاسبات کانا  کوپل شدب 

در هر دو مقیاس ل اریتمی )نمودار الف( و تزی )نمودار های ورودی ی هستهدرنظر گرفتن کوپل شدگی  را

 [.   12های یهر ی]مقایسه  ا دادب ب( و
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چاین( سازی مقزام تاط ا درنظر گرفتن کوپل شدگی  رای هساته هادف )که  کنیدشاهدب میم( 1در شکل)

یزادت  سیاری [ 12]ای( نمادهای دایربهای یهر ی )اما هنوب  ین این مقادیر و دادب یا د؛همهوشی افزایش می

- ه نتایج ،چین(ای هسته پریا ه در محاسبات )نقزهگی  ر ا درنظر گرفتن کوپل شددر مرحاه  عد وجود دارد. 

هاا نشاان رسایشود.  ریر میهای یهر ی نزدیک،  ه دادبد کولنیسهای بیر  ه تصوص در انرژی دست آمدب

پل شدب  سیار یاثیر گذار است،  ه تصاوص پریا ه در محاسبات کانا  کودهد که نقش کوپل شدگی هسته می

یاوان  اا  ررسای نماودار این موضو  را می ران یخت ی آنها قا ل یوجه  اشد. هایی که انرژی مدهای در هسته

 مر او  اقااعات  ه یهمهوش سد مییوب( نیز متوجه شد. بیرا 2یوبیم سد همهوشی  رای این واکنش )شکل

 .حسااس اسات ... و یاهسته سزی اریعاشات و چندگانه یهایخت ی ران  ،هسته شکل مانند هسته تارسات  ه

و هساته پریا اه و هادف را منحنی مر و   ه محاسبات کانا  کوپل شدب که کوپل شدگی هار ددر این نمودار 

یارب( هاای داچین و عاامتهها )نقزیهر ی دارد. در هر دوی این منحنیهای ری مشا ه دادبرفتاگیرد درنظر می

-مت منزی میل مایساند و سپس  ه متمرکز شدب است bVکه  را ر  ا مقدار MeV 33/43یوبیم سد در اقراف 

چین( کاه در ( )تط پر و تط2حنی دی ر شکل )کنند و پهنای هر دو نمودار یقریبا یکسان است. اما در دو من

شدب اسات در انارژی  یشاتر اب درنظر گرفته هدفهسته کوپل شدگی  ینها دو هسته و یاآنها کوپل شدگی هر 

bV [ کاه اب پتانسایل 71 ا مقایسه کارهای انهام شدب در این مقاله  ا کارهای قباای ]اند. شدب متمرکز-Wood

Saxon شویم که استزادب ، متوجه میاندردبکاستزادب  های کوپل شدبای در واکنش کانا  ه عنوان پتانسیل هسته

 خشاد اماا هناوب هام  این را  هبود میمحاسبات بات کانا  کوپل شدب نتایج ساب پتانسیل مد  اپتیکی در محا

شاود کاه  اه جاای مای هایی وجاود دارد؛  ناا راین پیشانهادهای یهر ی یزاوتدست آمدب و دادبهای  هدادب

هایی کاه  یشاتر  اه و پتانسیل مد  اپتیکی اب پتانسیل Wood-Saxonی مانند پتانسیل های پدیدب شناتتپتانسیل

 .شوداند در این محاسبات استزادب وا ستهساتتار هسته 
 

یوبیم سد همهوشی  (:2شکل)

16واکنش 92O Zr ا محاسبات کانا  کوپل 

درنظر گرفتن شدب  ا درنزر گرفتن و  دون 

و مقایسه های ورودی رای هستهکوپل شدگی  

 [.12های یهر ی ] ا دادب
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تیک در آبمایش اب نسبت  ه دهد که اندابب گیری سزی مقزم پراکندگی شبه الاسیهر ی نشان میمزالعات 

های ناپایدار هسته ؛  نا راین دریر و  ه امکانات کمتری نیابمند استسزی مقزم همهوشی سادبگیری اندابب

رفتار یوبیم سد همهوشی را اب روی رفتار یوبیم سد دشوار است،  رای آنها های همهوشی مایشکه انهام آب

( سزی مقزم پراکندگی شبه الاستیک نسبت  ه پراکندگی 3)شکلکنند. در  ررسی میپراکندگی شبه الاستیک 

 ایم. کندگی شبه الاستیک را  ررسی کردبرادرفورد و یوبیم سد پرا

 
ی مقزم پراکندگی شبه الاستیک نسبت  ه پراکندگی رادرفورد ب( یوبیم سد پراکندگی الف( سز (:3شکل )

16شبه الاستیک واکنش 92O Zr درنظر گرفتن کوپل  ا محاسبات کانا  کوپل شدب  ا درنزر گرفتن و  دون

 [.12های یهر ی ]و مقایسه  ا دادب های ورودیشدگی  رای هسته

محاسبات کانا  کوپل شدب  ا درنظر کرفتن کوپل شدگی  رای هر دو هسته  که دهندشان میاین نمودارها ن

. در نمودار و یزا ق تو ی را نشان می دهد داردهای یهر ی دادب ی مشا هچین(، رفتارپریا ه و هدف )تط

ات کانا  کوپل های یهر ی و محاسبیوبیم سد پراکندگی شبه الاستیک مانند نمودار یوبیم سد همهوشی، دادب

اند و متمرکز شدب MeV 33/43 یعنی bVپریا ه و هدف، در اقراف هسته شدب  ا درنظر گرفتن کوپل شدگی

پهنای هر دو نمودار یقریبا یکسان است؛  نا راین محاسبات کانا  کوپل شدب نیز یشا ه  ین رفتار یوبیم سد 

دهد و اب آنهایی که یوبیم سد پراکندگی به الاستیک را  ه تو ی نشان میهمهوشی و یوبیم سد پراکندگی ش

آید، محاسبه این کمیت نسبت  ه یوبیم سد همهوشی که  ا دست میشبه الاستیک  ا استزادب اب مشتق او   ه

 یر و  ا دقت  یشتری همراب است.شود، آساناستزادب اب مشتق دوم سزی مقزم محاسبه می

 : ريبحث ونتيجه گي 

های کوپل شدب  ا پتانسیل مد  اپتیکی  رای سزی مقزم همهوشی و سزی مقزم پراکندگی شابه کانا معادله  

16واکنش الاستیک  رای 92O Zr  متوجاه شادیم  .کوپل شدگی هسته پریا ه را نیز لحاظ کاردیم و محاسبهرا

هاای یهر ای یزاا ق  هتاری دارد. ادب اا ددسات آمادب  هکه  ا درنظر گرفتن کوپل شدگی هسته پریا ه، نتایج 
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هسته ای اریان بیست و چهارمین کنفرانس  

گاه اصفهان -اسفندماه 3و  2                       دانش
P: 2201  

 -اسفندماه 2و  1

گاه اصف               هاندانش
         

-Woodاب پتانسایل همچنین نتایج محاسبات کانا  کوپل شدب  ا پتانسیل مد  اپتیکی را  ا کارهاای قباای کاه 

Saxon مقایسه کردیم و اهمیت نقش پتانسیل را  ررسی کردیم. استزادب [17]در محاسبات استزادب کردب  ودند ،

؛ کنادای یهر ی ایهاد مایهخشد و یزا ق  هتری  ا دادب نتایج را  هبود میپتیکی در محاسبات اب پتانسل مد  ا

اب آنهایی کاه یوبیام ساد . های یهر ی وجود داردین نتایج حاصل اب محاسبات و دادبهایی  اما  ابهم یزاوت

شای در اقاراف ساد وهای همهای  ر روی واکنشدب  رای یزسیر اثرات ساتتار هستههمهوشی  ه قور گستر

کاردیم.  ررسای های سزی مقزم همهوشی محاسبه کمیت را نیز  ا استزادب اب دادب شود، اینکولنی استزادب می

ه رفتار یوبیام ساد مشاا  ، ا درنظر گرفتن کوپل شدگی هسته پریا ه نمودار یوبیم سد همهوشی نشان داد که

کاه  MeV 33/43در اقاراف  های یهر یست و مانند دادبا یقریبا یکسان اشود و یهنای آنههای یهر ی میدادب

شابه هاای اکنادگیدست آمادب اب پرهمچنین  ا محاسبه یوبیم سد  ه شوند.یمتمرکز م است bV را ر  ا مقدار

ای هاای ناپایادار مزایاد همهوشی  رای  ررسای هساتهکه این روش نسبت  ه یوبیم س دادیمالاستیک، نشان 

 .متعددی دارد

 : مراجع 
[1] A.B. Balantekin and N. Takigawa, Rev. Mod. Phys. 70, 77(1998). 

[2] M. Dasgupta, et al, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 48, 401(1998). 

[3] S. Kalkal, et al., Journal of Phyiscs: Conference Series 312, 082027(2011). 

[4] M. Beckerman, Rep. Prog. Phys. 51 (1988) 1047; Phys. Rep. 129, 145 (1985). 

[5] N. Rowley, Phys. of Atom. Nucl., 66, 1450 (2003). 

[6] N. Rowley et al., Phys. At. Nucl., 79, 1093 (2006) 

[7] S.S. Ntshangase et al., Phys. Lett. B651, 27 (2007). 

[8] H. Ikezoe et al., AIP Conf. Proc., 853, 69 (2006). 

[9] S. Mitsuoka, et al, Phys. Rev. Lett. 99, 182701 (2007). 

[10] N. Rowley, G.R. Satchler and P.H. Stelson, Phys. Lett. B254 25, (1991). 

[11] J.R. Leigh et al., Phys. Rev. C52, 3151 (1995). 

[12] H. Timmers, J.R. Leigh, et al., Nucl. Phys. A584, 190 (1995). 

[13] K. Hagino and N. Rowley, Phys. Rev.C 69, 054610(2004). 

[14] P. E. Hodgson, The nuclear optical model, university of Oxford,(1997). 

[15] K. Hagino, N. Takigawa, A. B. Balantekin, and J. R.Bennett, Phys. Rev. C52, 286(1995). 

[16] K. Hagino, N. Rowley, and A.T. Kruppa, Comput. Phys. Comm 123, 143(1999). 

[17] J.O. Newton, C.R. Morton, M. Dasgupta et al.Physical Review, C 64, 64608(2001). 

http://www.nucl.phys.tohoku.ac.jp/~hagino/ccfull.pdf
http://prc.aps.org/abstract/PRC/vC%2064/i1/e64608

