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در  Zr96+aC40 واکنش ی روی سطح مقطع همجوشیتأثیر برانگیختگی های چند فونون

 کانالهای کوپل شده  در اپتیکیاز پتانسیل  با استفاده سد کولنی نزدیکانرژی های 
 

   (3)فریدون نژاد،راحله – (2)حسین،صادقی -(1) *میترا،قمبری

 فیزیک، گروه علوم دانشکده،  اراک

 

 :دهيچک

40جوشی برای واکنش یون سنگین  سطح مقطع هم 96Ca Zr   با استفاده از پتانسیل اپتیکیی  بیا شوک کانیاا هیای

و  96Zrفونون هیای هتیت قط یی دش  چندگانه جفت شده موشد برشسی قراش گرفته است. همچنین تأثیر  برانگیختگی

شوی سطح مقطع دشنظر گرفته شده . سطح مقطع همجوشی این واکنش  با داده های تجربی  40Caنیز دش هسته پرتابه 

موجود با دشنظر گرفتن و بدون دشنظر گرفتن اثرات کاناا های جفت شده مقایسه شیده اسیت. کانااییای جفیت شیده 
گیختگیی هیای چنید فونیونی هسیته باعث افزایش سطح مقطع همجوشی زیر سد کوانی  می شود و نیز با افزایش بران

   .سطح مقطع به داده های تجربی نزدیک تر می شود ،هدف و پرتابه

                                         coupled-channel calculation- fusion cross section-heavy ion fusion :کلمات کليدي

 

 : مقدمه

علاقه بسیاشی از ین دش انرژی های نزدیک سد کوانی دش ساایای اخیر سطح مقطع همجوشی یونیای سنگ

[. داده های تجربی دش کناش مطااعات تئوشی نتان می دهند که 1]فیزیکدانان شا به خود جلب نموده است

جفت شدگی حرکات نس ی هسته های پرتابه و هدف به حرکات دشونی هسته ای بتدت شوی واکنتیای 

واکنتیای همجوشی زیر سد کوانی مثاا خوبی از پدیده ی  [.2اشد]همجوشی دش این انرژی ها تأثیر می گذ

[.  همجوشی واکنش های یون سنگین 3تونل زنی کوانتومی دش حضوش جفت شدگی های هسته ای می باشد]

می تواند اطلاعاتی دش موشد انرژی توایدی ستاشه ها و سنتز هسته ای بدهد و همچنین بینش جدیدی دش 

[. از آنجایی که اثر انتقاا نوترونی شوی همجوشی 4اختاش هسته ای اشائه می دهد ]دینامیک واکنش ها و س

مؤثر برای انتقاا نوترون  Qباعث بزشگتر شدن سطح مقطع می شود و این امر ناشی از مث ت بودن مقداش 

بودنش حذف می کنیم زیرا  از بین ایزوتوپیایش این اثر شا  بخاطر کوچک 96Zrاست، با انتخاب هسته 

[ . با استفاده از محاس ات کاناایای جفت شده که از پتانسیل موهومی 5برای این هسته منفی است] Qمقداش 

استفاده می کند، جفت شدگی هایی شا دش نظر می گیریم که شامل برانگیختگی های یک ، دو و سه فونونی 

 باشند. هسته هدف و همچنین یک و دو فونونی هسته پرتابه
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 : روش کار

اسیت کیه دش ایین تقرییب  isocentrifugalبرای واکنتیای همجوشی یون سنگین یک تقریب مؤثر، تقرییب 

[. 6و7جیایگزین میی شیود]  Jاندازه حرکت زاویه ای حرکت نس ی هر کاناا با اندازه حرکت زاوییه ای کیل 

 :[3] بنابراین معاداات کاناایای جفت شده به صوشت زیر دش می آیند
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انیرژی مرکیز جیرم وشودی و  Eمؤافه شعاعی حرکت نس ی،  rجرم کاهش یافته هسته ها ،  µدش شابطه بااا    

n  انرژی برانگیختگی کانااn .ام می باشد nmV ل مؤافیه ماتریسی هامیلتونین جفت شده است که شام عناصر

کیه قسیمت شیعاعی آن دش کاناا وشودی میی باشید پتانسیل هسته ای   NV (0)های هسته ای و کوانی است.  

می توان بصوشت شابطیه برای این پتانسیل  است. هامیلتونی جفت شده هسته ای شا Woods–Saxonبصوشت 

 زیر نوشت:
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ت شدگی اشتعاشی یا چرختی میی باشید، عملگر جف Ôکه 
1 1

3 3
0 0 ( )P TR r A A   و

1 1

3 3( )w W P TR r A A ،  

0و , wa a  ،0پاشامترهای پراکندگی برای قسمت موهومی و حقیقی 0,V W  عنیوان  ق پتانسیل میی باشیند.به عم

 مثاا برای هسته ی هدفی که داشای مد چرختی است  این عملگر مانند شابطه زیر تعریف می شود:
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 برابر TRپاشامترهای تغییر شکل چیاشقط ی و شانزده قط ی،   4و   2دش این شابطه 
1

3
coup Tr A    اسیت کیه

بیه   Ôعدد جرمی هسته هدف است. دش حااتی که هسته هدف داشای مد اشتعاشی باشد عملگر     TAدش آن  

 شکل زیر دش می آید:
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†اسیت و همچنیین   ضریب چند قط ی مید اشتعاشیی  دش جفت شدگی چرختی

0a   0وa   بیه ترتییب

[  وییهه توابیع و وییهه مقیادیر ایین 3] CCFULLبا استفاده از کد  عملگرهای خلق و فنای فونون می باشند.

بدسیت میی   Ôعملگر و همچنین عناصر ماتریسی هسته ای هامیلتونی جفت شده با قطری کردن  میاتری  

مطااعه شود. بنابراین حاا می توان سطح مقطع همجوشیی هسیته مرکیب  [3] مرجعآید. برای اطلاعات بیتتر

 آوشد: تتکیل شده شا بدست
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که
2

( ) J

J nn
P E T   و

J

nT ضریب انتقال است که با در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب بدست می آید. 

 

 : جينتا

بیرای بدسیت آوشدن سیطح   CCFULLبا استفاده از کد محاس ات کاناا های جفت شده نتایج این بخش دش 

40مقطع همجوشی واکنش  96Ca Zr   ابتدا هم هسته هدف و هم پرتابه بدون هیچ گونیه آوشده شده است .

به هسته هدف حااات تجمعی  مد تجمعی دش نظر گرفته می شوند) بدون جفت شدگی(، سپ  با اضافه کردن

سطح مقطع مجدداً بدست می آید و دش نیایت این حااات به هسته پرتابه نیز اضافه میی گیردد. هسیته هیدف 
96Zr   0.285ترازهای اشتعاشی با پاشامتر تغییر شکل   3شا داشاسیت و بیرای زییر ترازهیای  هتیت(

بیا پیاشامتر  40Caهمچنین هسته پرتابه  قط ی( تک فونون ، دوفونون و سه فونون محاس ات انجام شده است.

0.402تغییر شکل    3و زیر تراز 1. جیدوا [8])تک فونون و دو فونون( دش نظیر گرفتیه شیده اسیت 

 1پاشامترهای موشد استفاده پتانسیل اپتیکی شا نتان می دهد. نتایج مربوط به محاس ات سطح مقطیع دش شیکل 

شکل تأثیر محاسی ات کانااییای جفیت شیده شا دش برای انرژی های نزدیک سد کوانی کتیده شده است. این 

از محاسی ات  انی بیرای ایین واکینشانرژی های زیر سد کوانی نتان می دهد. از انجایی که اشتفیا  سید کیو

100.28bV مربوطه برابر MeV [، حااات اشتعاشی شوی سطح مقطع همجوشی دش انرژی های زیر 3] است

سد کوانی تأثیر می گذاشد و باعث بااا شفتن سطح مقطع همجوشی می شود. همانطوش که از شکل متاهده می 

برانگیختگی فونونی نیز بسیاش حساس است و هرچیه تعیداد فونونییا  شود بااا شفتن سطح مقطع همجوشی به

بیتتر می شود نتایج به داده های تجربی نزدیک تر می شود. همچنین اگیر حاایات اشتعاشیی هسیته پرتابیه و 

 ن شا به محاس ات اضافه کنیم باز شاهد تطابق بیتری بیا داده هیای تجربیی هسیتیم.آبرانگیختگی های فونونی 

ان نتیجه گرفت که جفت شدگی حااتیای هتت قط ی علاوه بر هسته هیدف دش هسیته پرتابیه نییز پ  می تو

  بسیاش میم است و منجر به افزایش سطح مقطع همجوشی و نزدیک تر شدن آن به داده های تجربی می شود.

 [9](. پاشامترهای پتانسیل اپتیکی موشد استفاده دش این کاش1جدوا شماشه )

 wa fm  wr fm  0W MeV  0a fm  0r fm  0V MeV سیستم 

2.2 1.1 42 2.7 1.13 87 40 96Ca Zr 
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برای واکنش نمودار سطح مقطع همجوشی  .(1شکل شماره )

40 96Ca Zr  ک سد کولنی با استفاده از روش يدر انرژی های نزد

کانالهای جفت شده .خط مشکی حالت بدون جفت شدگی را برای 

ش يب افزايبه ترت بعد از آنواکنش نشان می دهد و خطوط  نيا

تعداد فونونها در هسته هدف و پرتابه جفت شدگی های 

[ 11] مرجعن می دهند. داده های تجربی از ارتعاشی را نشا

 گرفته شده است.

 

 : بحث ونتيجه گيري 

40سطح مقطع همجوشی واکنش و 96Ca Zr   با استفاده از شوک کاناایای جفت شده دش انرژی های نزدیک

مقطیع دش  نظر گرفتن جفت شدگی های اشتعاشیی شیاهد افیزایش سیطح دشسد کوانی بدست آمده است. با 

انرژی های زیر سد کوانی هستیم و نیز با اضافه کردن برانگیختگی های چند فونونی به هسیته هیای هیدف و 

پرتابه نتایج به داده های تجربی نزدیک تر می شود و می توان گفت که حااات اشتعاشی و نیز تعیداد فونونییا 

  داده های تجربی ایجاد شود.    دش هسته پرتابه هم باید دش نظر گرفته شود تا تطابق خوبی با
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