
 
 
 
 
 

 
24th Iranian Nuclear Conference 11-12Feb 2018 University of Isfahan                                                                1   
 

 بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای اریان

گاه اصفهان -اسفندماه 3و  2                       دانش
P:1111 

 -اسفندماه 2و  1

گاه اصف               هاندانش
         

در  مدل حالت گذاررابطه دقیق استفاده از با  ی زینهای گسیلی پیش نقطهنوترونمحاسبه 

 یون سنگینهای شکافت القایی واکنش
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 چکیده

 اب (𝜈𝑠𝑠)زین تا انقطاع  های گسیلی در گذار از نقطهاز نوترون (𝜈𝑔𝑠)رکب زین هسته م یهای گسیلی پیش نقطهتفکیک نوترون

در این پژوهش، برای بنابراین مطالعات تئوری در این زمینه دارای اهمیت بسزایی است. باشد. پذیر نمیهای تجربی امکانروش

 ای و رابطه دقیق مدل آماری نقطه زینی استانداردگردی زاویهمقایسه بین مقادیر تجربی ناهمساناز طریق  𝜈𝑔𝑠نخستین بار 

(SSPSM ).ی تقریبی مطالعات اخیر با استفاده از رابطه بدست آمده استSSPSM که با افزایش انرژی پرتابه دهدنشان می 

های این پژوهش آنالیز درحالیکه .کندکاهش پیدا می 𝜈𝑔𝑠زین(، تشکیل تا رسیدن به نقطه )کاهش زمان گذار هسته مرکب از لحظه

 شود.ارتباط داده می اولیهعلت این مهم، به افزایش انرژی برانگیختگی  یابد.افزایش می  𝜈𝑔𝑠دهد با افزایش انرژی پرتابه، نشان می

-زاویه ناهمسانگردینقطه زینی و  های پیشنوترونمدل آماری نقطه زینی استاندارد، شکافت القایی یون سنگین،  :کلمات کلیدی

 .های شکافتای پاره

 

Calculation of pre saddle neutron emission by exact formula within the 

transition state model in heavy-ion induced fission reactions  

 

Soheyli*, Saeed; Khalil khalili, Morteza; Ashrafi, Ghazaleh  

Department of physics, Bu-Ali Sina University, Hamedan 

Abstract: 

Experimentally, it is impossible to determine the contribution of neutrons being emitted before the saddle point (𝜈𝑔𝑠) 

and those emitted between the saddle and the scission points (𝜈𝑠𝑠). Therefore, theoretical investigation plays an 
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important role in this field. Determination of the 𝜈𝑔𝑠 in this research is obtained from the comparison between the 

experimental values of angular anisotropies and the exact form of the standard saddle point statistical model 

(SSPSM) for the first time. Recent studies using the approximated form of SSPSM indicate that the 𝜈𝑔𝑠 decreases by 

increasing the projectile energy (ground to saddle transient time of the compound nucleus decreases). While the 

analysis of this study shows that the 𝜈𝑔𝑠 increases by increasing the projectile energy. Reason of this behavior is 

related to the increasing of initial excitation energy.   

Key Words: heavy-ion induced fission, standard saddle point statistical model, pre saddle neutrons and fission 

fragment angular anisotropy. 

 

 مقدمه

 باشد( بسیار کوتاه می𝑠 20−10های سنگین )از مرتبه القایی با یون شکافت هاییند شکافت در واکنشآزمان انجام فر

از قبیل  یجربی متفاوتهای تروشباشد. نمی ذیرپانجامیند به صورت مستقیم آروی این فر بنابراین امکان تحقیق بر. [1]

فهم هر چه بهتر این مکانیسم یاری  تواند ما را در جهتمیهای شکافت پارهای و توزیع جرم ناهمسانگردی زاویه

های حالت گذار شامل پذیرد. مدلصورت میحالت گذار  هایمدل از طریقها این کمیت ی تئوریمطالعهعموما رساند. 

 SSPSM ،میاناین  ازباشد. ، مدل آماری ماقبل انقطاع و مدل آماری نقطه انقطاع میمدل آماری نقطه زینی استاندارد

توافق با این مدل در بینی پیش ،های شکافت القاییبرای تعداد زیادی از سیستمآید، زیرا کاربردترین مدل به شمار میپر

 .   باشدمیای و توزیع جرم نتایج تجربی ناهمسانگردی زاویه

-نوترون ،های گسیلی پیش شکافتنوترون شاملهای گسیلی فرآیند شکافت های تجربی در مطالعه نوترونگیریاندازه

شامل  (𝜏𝑝𝑟𝑒) مدت زمان شکافت هسته مرکب .است ی قبلهای مجموع دو دستهو نوترون های گسیلی پس از شکافت

 طه زین( و مدت زمان رسیدن هسته مرکب از نق𝜏𝑔𝑠) حالت پایه هسته مرکب تا نقطه زینمجموع مدت زمان گذار از 

𝜏𝑝𝑟𝑒باشد )( می𝜏𝑠𝑠نقطه انقطاع ) به = 𝜏𝑔𝑠 + 𝜏𝑠𝑠.) های زمان𝜏𝑔𝑠 و𝜏𝑠𝑠  20−10به ترتیب از مرتبهs  21−10 و𝑠 بینی پیش

بنابراین  .های گسیلی قبل از شکافت را تفکیک کردان تعداد نوترونتومی، 𝜏𝑠𝑠و 𝜏𝑔𝑠های به مانند زمان. [2-1] اندشده

و برای  دهندنشان می 𝜈𝑠𝑠را با  𝜏𝑠𝑠های گسیلی در زمان تعداد نوترون و 𝜈𝑔𝑠را با 𝜏𝑔𝑠های گسیلی در زمان تعداد نوترون

𝜈𝑝𝑟𝑒داشت  ( خواهیم𝜈𝑝𝑟𝑒های گسیلی قبل از شکافت )تعداد کل نوترون = 𝜈𝑔𝑠 + 𝜈𝑠𝑠 .ها از هستهدر گسیل نوترون-

اخیرا از طریق برازش آیند. های در حال شکافت، دو کمیت زمان گذار و انرژی برانگیختگی مهمترین عامل به شمار می

 𝜈𝑔𝑠تگی هسته مرکب، با مقادیر تجربی ناهمسانگردی نشان داده شد که با افزایش انرژی برانگیخ SSPSMرابطه تقریبی 

علت این مهم به کاهش زمان گذار هسته مرکب از لحظه تشکیل تا رسیدن به نقطه زین ارتباط  .[3]کند کاهش پیدا می

کنند که عامل زمان های پیش نقطه زین بیان میی نوترونبنابراین نتایج رابطه تقریبی در محاسبه .[3]داده شده است 
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براساس انرژی  𝜈𝑔𝑠در پژوهش حاضر، رفتار  کند.ت به انرژی برانگیختگی هسته مرکب ایفا میگذار نقش مهمتری نسب

 های گسیلی مورد بررسی قرار گرفته است.برانگیختگی اولیه، به همراه عوامل تاثیرگذار در نوترون

 های شکافتپاره ایتئوری توزیع زاویه

ها پیش مورد بحث و بررسی قرار های شکافت القایی از مدتت در واکنشهای شکافای پارهمطالعه ناهمسانگردی زاویه

های شکافت، در پارهو  باشدپذیر دارای یک تقارن محوری میهای حالت گذار، هسته شکافتگرفته است. در مدل

از برخورد پرتابه  شوند. بسته به اینکه نقطه تصمیم گیری در مطالعه هسته تولید شدهامتداد این محور از همدیگر جدا می

های آماری متفاوتی ارائه شده است. مدل آماری نقطه کدام باشد، مدل و هدف در گذار از لحظه تشکیل تا نقطه انقطاع

های سبک با مقادیر اسپین پایین و های شکافت حاصل از پرتابهای پارهزینی استاندارد در مطالعه ناهمسانگردی زاویه

با مقادیر  ی زین،ته مرکب در نقطه. هس[4]دهد وافق خوبی با مقادیر تجربی نشان میانرژی برانگیختگی متوسط ت

نسبت  I، مولفه عمودی (K) مرکب روی محور تقارن هسته Iمولفه ، تصویر (I) بردار اسپین کل هسته مرکب کوانتومیِ

 .شوده میدر نظر گرفت (M) روی محور باریکه Iو تصویر مولفه  (R) به محور تقارن هسته مرکب

ق با های شکافت مطابای پارهبرای حالتی که تصویر اسپین هسته مرکب روی محور باریکه صفر باشد، رابطه توزیع زاویه

 :[4]شود آنالیز موج جزئی از رابطه زیر محاسبه می

𝑊(𝜃) ∝  ∑ {(2𝐼 + 1)𝑇𝐼

∑ [
(2𝐼+1)

2
]𝐼

𝐾=−𝐼 |𝐷𝑀=0,𝐾
𝐼 (𝜃)|

2
 𝜌(𝐸𝑒𝑥,𝐼,𝐾)

∑  𝜌(𝐸𝑒𝑥,𝐼,𝐾)𝐼
𝐾=−𝐼

}
𝐼𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑚𝑖𝑛

                                                   (1)  

]جمله 
(2I+1)

2
] |𝐷𝑀=0,𝐾

𝐼 (𝜃)|
نسبت  𝜃باشد که در زاویه می Iشده با اسپین  ای بهنجارتابع توزیع زاویهبالا،  در رابطه 2

𝐷𝑀=0,𝐾| .افتداتفاق میشکافت  کانال ،ر باریکهبه محو
𝐼 (𝜃)| ای نام دارد که از طریق رابطه ویگنر تابع موج فرفره

,𝜌(𝐸𝑒𝑥 مطابق با مدل اپتیکی است. مربوط به شکافت، نشان دهنده ضریب عبور 𝑇𝐼 .[5]شود محاسبه می 𝐼, 𝐾)  چگالی

های پاره ایزاویه است. ناهمسانگردی Kو  Iهای کوانتومی و حالت 𝐸𝑒𝑥 گیختگیتراز هسته مرکب دارای انرژی بران

های شکافت در درجه به تعداد پاره 180یا  0های شکافت در زاویه ، به صورت نسبت تعداد پارهدر تعریف شکافت

 درجه است: 00زاویه 

A ≡
W(0 180 یا)

W(90)
                                                                                                                   (2)  

𝐼با فرض شود. ( استفاده می1ای مطابق با روش دقیق، از رابطه )برای محاسبه ناهمسانگردی زاویه + 0.5 ≈ 𝐼  رابطه

Aتقریبی ناهمسانگردی به صورت  ≈ 1 +
<I2>

4K0
K0 .[5] آیدبه دست می 2

در این است که  Kواریانس توزیع گوسی  2
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های مختلف گسیل نوترون در در دما و تاثیر طیف گسیلیهای مطابق با گزارش اخیر در مورد تصحیح نوترون مقاله،

  .[6] استشده ای محاسبه بینی ناهمسانگردی زاویهپیش

 

 محاسبات

های شکافت القایی ای سیستمناهمسانگردی زاویهی مطالعهاز طریق  های پیش نقطه زیننوتروندر این پژوهش، 

𝑂8
16 + 𝑃𝑏82

208 ،𝑂8
16 + 𝐵𝑖83

𝐹9و 209
19 + 𝑃𝑏82

>است.  محاسبه شدهبه وسیله مدل آماری نقطه زینی استاندارد  208

I2  Ieff،Bfهای کمیت .[7]است ها با توجه به مقادیر تجربی سطح مقطع شکافت به دست آمده مربوط به این سیستم <

.𝐴𝐶.𝑁برابر با  𝒶ر مقدا .[8]اند با استفاده از کد سیرک به دست آمده  ER و

8
است )انتخاب مقادیر دیگر  شده در نظر گرفته 

.𝐴𝐶.𝑁در پارامتر چگالی تراز 

8
.𝐴𝐶.𝑁تا  

11
ها ای این سیستمبینی ناهمسانگردی زاویهدرصد در پیش هفتاختلاف کمتر از ، 

خوش شکافت هسته مرکب شوند )فاقد شکافت هسته اند که تنها دستای انتخاب شدهها به گونهواکنش .(کندایجاد می

ی ای از طریق مدل آماری نقطه زینبینی ناهمسانگردی زاویهپیشهایی باشند(، زیرا در چنین سیستمغیر مرکب می

های ای مربوط به سیستمی ناهمسانگردی زاویهدر مطالعهآنالیزهای اخیر  استاندارد در توافق با مقادیر تجربی است.

𝑃𝑏82شکافت القایی دارای هسته هدف 
، سهمی 20های دارای عدد جرمی کوچکتر از دهد که به ازای پرتابهنشان می 208

ای از ردی زاویهبینی ناهمسانگپیش 1شکلدر  .[9]ت ها وجود نخواهد داشاز شکافت هسته غیر مرکب برای این سیستم

و رابطه تقریبیِ مدل آماری نقطه زینی استاندارد به همراه مقادیر تجربی مربوطه نشان داده شده است.  طریق رابطه دقیق

-ق با رابطه دقیق و تقریبی در سیستممطاب (𝜈𝑝𝑟𝑒های )با در نظر گرفتن تصحیح گسیل نوترون هابینیاختلاف بین پیش

𝑂8های 
16 + 𝑃𝑏82

208 ،𝑂8
16 + 𝐵𝑖83

𝐹9و 209
19 + 𝑃𝑏82

در ادامه برای  باشد.درصد می14.0  و 11.7، 11.0به ترتیب برابر با  208

با مقادیر تجربی،  SSPSMیق ای به وسیله رابطه دقبینی ناهمسانگردی زاویهطریق برازش پیش ازهای ذکر شده، سیستم

شود، با افزایش انرژی پرتابه ملاحظه می 2شکلهای گسیلی پیش نقطه زین محاسبه شده است. همانطور که در نوترون

های گسیلی پیش از شکافت کند. مطابق با انتظار، مقادیر تجربی تعداد نوترونهای گسیلی افزایش پیدا میتعداد نوترون

𝑂8ایی در سیستم شکافت الق
16 + 𝑃𝑏82

 باشد. های پیش نقطه زین میبیشتر از تعداد نوترون 208

τ𝑔𝑠مدت زمان رسیدن هسته مرکب از حالت پایه تا نقطه زین، با توجه به معادلات دینامیکی لانژون به صورت  ≈

4𝐿𝑛
10Bf

T
Bfمرکب مقدار  هسته Eexبا افزایش  .[1]آید به دست می 21s−10از مرتبه  

T
 τ𝑔𝑠کاهش یافته و در نتیجه مقدار  

𝐸𝑒𝑥های برانگیختگی تشکیل هسته مرکب )به ازای انرژی τ𝑔𝑠ی در جدول زیر مقادیر محاسبه شدهیابد. کاهش می
∗ )

مشاهده  1در جدول(. ه استدست آمد ( بهa-2در شکل )با توجه به رفتار نشان داده شده  𝜈𝑔𝑠نشان داده شده است )
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𝑂8واکنش مربوط به  ν𝑔𝑠ی شود مقادیر محاسبه شدهمی
16 + Pb82

𝐸𝑒𝑥در 208
∗ = 36.2 𝑀𝑒𝑉   بیشتر از مقادیر تجربی𝜈𝑝𝑟𝑒 

ه گیری شده مربوط بتوان به دو موضوع ارتباط داد. اول آنکه مقدار تجربی اندازهاست. علت این تناقض را می

ی بین مقادیر در اینصورت از مقایسه .[3] تواند بیشتر از مقدار واقعی باشدای در این انرژی، میناهمسانگردی زاویه

تر، محاسبات ناهمسانگردی شود. پیشبیشتری محاسبه می ν𝑔𝑠بینی مدل، تعداد ای با پیشتجربی ناهمسانگردی زاویه

𝐸𝑒𝑥های گسیلی پیش از شکافت نشان دادند که در تصحیح نوترون با SSPSMای این سیستم به وسیله زاویه
∗ =

36.2 𝑀𝑒𝑉 [10] بینی استای تجربی بیشتر از مقدار قابل پیشمقدار ناهمسانگردی زاویه. 

      

 

𝑂8های سیستمهای شکافت برای پاره ایزاویه : نمودار ناهمسانگردی1شکل
16 + 𝑃𝑏82

208 ،𝑂8
16 + 𝐵𝑖83

𝐹9و 209
19 + 𝑃𝑏82

208 .

و تقریبی  دقیق هایرابطهمدل با استفاده از بینی ، به ترتیب پیشچینو نقطه چینخط ،نازک ،ضخیم های توپُرمنحنی

 .باشندهای گسیلی پیش شکافت میهای دقیق و تقریبی با در نظر گرفتن نوترونبدون تصحیح گسیل نوترون و رابطه

 .[7]دهند ای تجربی به همراه خطای آزمایش را نشان میناهمسانگردی زاویه پُرهای توهدایر
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های ها و مربعدایره .SSPSMمحاسبه شده براساس رابطه دقیق ( νgs) نقطه زینهای گسیلی پیش : تعداد نوترون2شکل

 . [1]باشندجربی میهای تدهنده مقادیر محاسبه شده و اندازه گیریتوپر به ترتیب نشان

در پشت آشکارسازهای  NE213مربوط به این سیستم از آشکارسازهای  𝜈𝑝𝑟𝑒گیری تجربی از طرف دیگر برای اندازه

های پیش شکافت قبل از رسیدن به در این روش امکان دارد تعدادی از نوترون . [1]حالت جامد استفاده شده است

 کمتری نسبت به واقعیت 𝜈𝑝𝑟𝑒نشود، دراینصورت  NE213آشکارسازهای وارد  پراکنده شده و NE213آشکارسازهای 

 .خواهد شد شمارش

𝐸𝑒𝑥 : مقادیر1جدول شماره
∗، Bf

T
 ،𝜈𝑔𝑠 ،𝜈𝑝𝑟𝑒 ،𝜈𝑔𝑠

𝜈𝑝𝑟𝑒
𝑂8 مربوط به سیستم 𝜏𝑔𝑠و 

16 + Pb82
208. 

𝜏𝑔𝑠 × 10−21 𝑠 
𝜈𝑔𝑠

𝜈𝑝𝑟𝑒
 𝜈𝑝𝑟𝑒 𝜈𝑔𝑠 

Bf

T
 𝐸𝑒𝑥

∗  (MeV) اییسیستم شکافت الق  

16.4 1.2 1.9±0.2 2.3 6.0 36.2 

𝑂8
16 + Pb82

208  
15.1 1.0 2.4±0.2 2.4 4.4 45.4 

12.6 0.8 2.8±0.3 2.4 2.3 59.4 

8.0 0.7 3.4±0.5 2.4 0.7 72.6 

 

 گیریبحث و نتیجه

مدل آماری نقطه زینی استاندارد از دو روش تقریبی و دقیق به دست آمده  یای به وسیلهبینی ناهمسانگردی زاویهپیش

باشد. ای در روش دقیق به مراتب بیشتر از روش تقریبی میزمان انجام محاسبات مربوط به ناهمسانگردی زاویهاست. 

𝑂8بوط به سیستم مر 10برای مثال زمان ران برنامه متمتیکا نسخه 
16 + Pb82

هسته انجام  22که با استفاده از کامپیوتر  208

های تقریبی بالاتر از مقادیر محاسبه بینیپیش شود،ملاحظه می 1طور که در شکلباشد. همانساعت می 10شده، تقریبا 

این اختلاف باعث  .باشداز ده درصد میاختلاف محاسبات بین روابط تقریبی و دقیق بیشتر  باشند وی رابطه دقیق میشده

به همین  شود.ی رابطه تقریبی میهای گسیلی قبل از نقطه زین به وسیلهتغییر در نتایج به دست آمده از تعداد نوترون
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ه روش کمتر از مقادیر محاسبه شده ب [3]از طریق رابطه تقریبی در کار اخیر  ν𝑔𝑠رود، مقادیر محاسبه شده دلیل انتظار می

 دقیق باشد. 

برای آماری نقطه زینی استاندارد  مدلرابطه دقیق هسته مرکب با استفاده از  های گسیلی قبل از نقطه زینوترونتعداد ن

𝑂8های سیستم
16 + 𝑃𝑏82

208 ،𝑂8
16 + 𝐵𝑖83

𝐹9و 209
19 + 𝑃𝑏82

انرژی دهند با افزایش محاسبه شده است. نتایج نشان می 208

𝑂8های در سیستم ν𝑔𝑠برانگیختگی اولیه، تعداد 
16 + 𝐵𝑖83

𝐹9و 209
19 + 𝑃𝑏82

کند. این رفتار در سیستم افزایش پیدا می 208

𝑂8
16 + Pb82

𝑂8مربوط به واکنش  τ𝑔𝑠ی ی زمان گذار محاسبه شدهمقایسه شود.افزایش کندتری مشاهده می با 208
16 +

Pb82
تقریبا  ν𝑔𝑠های گسیلی تعداد نوترون τ𝑔𝑠دهد که با کاهش زمان مربوطه، نشان می ν𝑔𝑠های گسیلی با نوترون 208

ای مطابق با مدل آماری نقطه زینی استاندارد باشد. بنابراین محاسبات از طریق رابطه دقیق ناهمسانگردی زاویهثابت می

عامل انرژی  در مقایسه با کمیت زمان گذار هسته مرکب از لحظه تشکیل تا رسیدن به نقطه زین، کنند کهعنوان می

 به دست آمده در نهایت، رفتار افزایشیکند. ایفا می ν𝑔𝑠 هایِ نوترونگسیل برانگیختگی هسته مرکب نقش اساسی در 

𝐸𝑒𝑥با افزایش  ν𝑔𝑠های گسیلی نوترون برای
نتایج به دست آمده از طریق رابطه تقریبی ابطه دقیق در تضاد با از طریق ر ∗

 باشد.می
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