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  Z≥100نیمه عمر واپاشی آلفاي هسته هاي فوق سنگین با عدد اتمی 

  1، علی رضاهادیز اده

  ، گروه فیزیک هسته اي، دانشکده علوم پایهدانشگاه مازندران1

  

 

  چکیده

 .Aپارامتري  5یکی از متداول ترین فرمول هایی که براي محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفاي هسته ها به کار می رود، فرمول 

Sobiczewskiدر بررسی هایی که انجام داده ایم متوجه شدیم که علی رغم دقت باالیی که فرمول براي در این پژوهش . است

لذا با انجام .کاسته می شود، از دقت فرمول نیزایش می یابدعدد اتمی افزاز آن پس هرچه دارد،  Z=100هسته هاي سنگین تا 

 5توانستیم ، AME2012بر اساس جدیدترین داده هاي تجربی Z≥100محاسبات و وارد کردن هسته هاي فوق سنگین با 

نتیجه را  در نهایت.خوبی مورد پوشش قرار می دهد امتر جدید را به دست آوریم که این محدوده از هسته ها را با دقتپار

 . فرمول اصلی مقایسه نموده ایمنتایج محاسبه کرده و با فوق سنگین براي هسته هاي 

  :کلید واژه

  نیمه عمر، آثار الیه اي، واپاشی آلفاهسته هاي فوق سنگین، 

  

  مقدمه

مدل خوشه اي می توان به امروزه روش هاي تئوري بسیاري براي توصیف واپاشی آلفا وجود دارند که از جمله آنها 

-GLDM([6(مدل قطره مایعی تعمیم یافته ،[4,5])DDM3Y(، مدل اندرکنش موثر وابسته به چگالی [3-1]

همواره از اهمیت ویژه اي برخوردار بوده  )��(محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفا در این بین،. اشاره کرد... و ، [10

علت این امر این است که با داشتن محاسبه دقیقی از نیمه عمر واپاشی آلفاي یک هسته می توان به اطالعات . است

حالت پایه، اسپین و پاریته، آثار  به عنوان مثال می توان به انرژي هاي. هسته دست یافتآن خوبی در مورد ساختار 

ین موضوع سبب شده است که طی سال هاي اخیر ا. [19-11]اشاره کرد... شکل هاي هسته اي و تغییر ، الیه اي

در این مقاله ما بر روي یکی از موفق . پاشی آلفاي هسته ها معرفی شودفرمول هاي زیادي براي تعیین نیمه عمر وا

 معرفی شده اند یعنی فرمولترین و معتبرترین نوع از فرمول هاي پدیده شناختی که تا به امروزه 

به دست می ) �Q(را برحسب تابعی از انرژي واپاشی آلفا  Tαدر این فرمول .تمرکز کرده ایم[22]1وسکیزسوبی

                                                
Sobiczewski 
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در .پارامتر قابل تنظیم است که همه آنها از تطبیق با مقادیر تجربی به دست آمده اند 5این فرمول داراي . آورند

تقریبا در مورد اکثر  ي هم ردهمتوجه شدیم که این فرمول در مقایسه با دیگر فرمول هابررسی هایی که انجام دادیم 

در مقایسه فرمول با خودش به وضوح می توان مشاهده هسته ها دقت بسیار خوبی را از خود نشان می دهد اما در 

که در برخی موارد  به باالتر می رویم از دقت فرمول کاسته می شود طوري Z=100کرد که هرچه از عدد اتمی 

با تمرکز خود را بر روي هسته هاي فوق سنگین گذاشته و لذا بر آن شدیم تا   .نتیجه اصال رضایت بخش نیست

- فرد، فرد-زوج، زوج-زوج(از هسته هاي  که در چهار گروهZ=100-118هسته در محدوده  130انتخاب حدودا 

دقیق تري را  ضرایب، پاشی آلفاي آنها توسط فرمول اصلیو محاسبه نیمه عمرهاي واقرار دارند ) فرد-زوج، فرد

 Z<100و در واقع فرمول را به دو بخش  ، ضمیمه فرمول اصلی کنیمین محدوده از هسته هاي فوق سنگینبراي ا

  .تقسیم کنیم Z≥100و 

  روش کار

  :اصلی که به بهبود آن پرداخته ایم می پردازیماولیه و در ابتدا به معرفی فرمول 

 )Viola – Seaborg(سیبرگ - وایوال فرمول

پارامتري  7فرمول این به که توانستند نتایج قابل قبولی را ارائه دهند در واقع نقطه آغاز فرمول هاي پدیده شناختی 

 :[20]میگردد بر

)1(  log

عامل ممانعت میانگین :hi، هسته مادر يانرژي واپاشی آلفاQα(MeV):عدد نوترونی، : Nعدد اتمی،  :Zکه در آن 

براي .ربی به دست می آیندکه از تطبیق فرمول با مقادیر تج مترهاي قابل تنظیمی هستنداپار، a, b, c, dپارامترهايو

محاسبه گردیده که )e-e( زوج –هسته زوج  61گرفته شده است و براي  [21]از  Qαو[15]از Tαفرمول فوق 

  :زیر است نتایج آن به صورت

a = 1/3892 , b = 13/862 , c = −0/1086 , d = −41/458  

,�ℎپارامتر و ثابت نگه داشتن آنها مقادیر  4سپس با داشتن این  ℎ�, ℎ�� دست آمده اند هم به طریق مشابه باال به

  :که به صورت زیر است

ℎ�=0/437, ℎ�=0/641, ℎ��=1/024  
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  )Sobiczewski(وسکی زسوبی فرمول

توانستند  سیبرگ-وایوال پارامتري اولیه 7با تمرکز بر روي فرمول  2005در سال [22]وسکیزپارخومنکو و سوبی

ه کار آنها نتیج. پارامتر، دقت آن را نیز افزایش دادند 5من ساده سازي فرمول به تغییراتی را روي آن انجام داده و ض

  :به فرمول زیر انجامید

)2(  log

 جزو متداول ترین فرمول هاي پدیده شناختی است که براي محاسبه نیمه عمر واپاشی کنونکه از زمان معرفی تا 

براي هسته  Q�[21]و  T�[15]از جاگذاري مقادیر تجربی a, b, cپارامترهاي  .آلفا مورد استفاده قرار می گیرد

 که به دست آمد ایجنت. در نظر گرفته شد Ei=0به دست آمد که در این نوع هسته ها مقدار  )e-e(زوج -زوج هاي

 :[22]به شرح زیر است

a = 1/5372, b = −0/1607, c = −36/573  

جاگذاري آن ها در و مقادیر تجربی  همانو استفاده ازa, b, cسپس در مرحله دوم با ثابت نگه داشتن پارامترهاي 

به o-oبه دست آوردند و در نهایت براي هسته هاي o-e و e-oم براي هسته هايرا هEiفرمول اصلی پارامترهاي 

  .)Ee-o+Eo-e( باشد این نتیجه رسیدند که بهترین جواب می تواند جمع دو مقدار فوق

  نتایج

پارامتري تمرکز کردیم و متوجه شدیم که براي  5کاري که ما در این پژوهش انجام دادیم این بود که بر روي فرمول 

، هسته یم که به منظور افزایش دقت فرموللذا تصمیم گرفت. از دقت فرمول کاسته می شود  Z≥100هسته هاي با 

ها به طور  هستند را انتخاب کرده و پارامترهاي فرمول قبل را براي این هسته Z≥100هایی که داري عدد اتمی 

مترهاي فرمول اصلی از تطبیق با اارتذکر شویم این است که په باید مکمهم و کلیدي نکته . جداگانه به دست آوریم

استفاده کرده [24]و[23]2012گرفته شده اند که ما در این بررسی از داده هاي [15]و [21]2003مقادیر تجربی 

اند را هم در فرمول  سنتز شده 2003جدیدي که بعد از سال  و ایزوتوپ هاي ایم و لذا به همین دلیل هسته ها

به طریق مشابه با کاري که نویسندگان فرمول اصلی انجام دادند ما هم ابتدا با جاگذاري . گنجانده ایم
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T�[24]وQ�[23]پارامترهاي در فرمول اصلی ،a, b, c را براي هسته هايe-e  به دست آوردیم و سپس با ثابت

 :که نتیجه کار ما به شرح زیر است ها را هم به دست آوردیم Eiنگه داشتن آنها 

a=1/2678, b=-0/1902, c=-24/2233 

E�� = 0/2270

را با نتایج  Z≥100با عدد اتمی فوق سنگین نتایج به دست آمده از محاسبات نیمه عمر واپاشی آلفاي هسته هاي 

  .مقایسه کرده و در زیر آورده ایم فرمول اصلی

  
)�log10نمودار : 1شکل 

��
�����������

��
��� )�log10و  )دایره هاي توپر(�(

��
��

��
 .Z(even)-N(even)براي هسته هاي ) دایره هاي توخالی(�(���

  
)�log10نمودار : 2شکل 

��
�����������

��
��� )�log10و  )دایره هاي توپر(�(

��
��

��
  .Z(even)-N(odd)براي هسته هاي ) دایره هاي توخالی(�(���
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)�log10نمودار : 3شکل 

��
�����������

��
��� )�log10و  )دایره هاي توپر(�(

��
��

��
 .Z(odd)-N(even)براي هسته هاي ) دایره هاي توخالی(�(���

  
)�log10نمودار : 4شکل 

��
�����������

��
��� )�log10و  )دایره هاي توپر(�(

��
��

��
 .Z(odd)-N(odd)براي هسته هاي ) دایره هاي توخالی(�(���

  و نتیجه گیريبحث 

. به جاي مقادیر به دست آمده از قدرمطلق آن ها استفاده کرده ایمبراي اینکه بتوانیم مقایسه اي بهتر را ارائه دهیم 

)�log10مقدار 
��

�����������

��
��� دایره هاي (ضرایب اصلیپارامتري و در دوحالت،  5ستفاده از فرمول اصلی را با ا �(

در اکثر می شود که مشاهده . ده و نمودار آن ها را رسم نمودیممحاسبه کر) دایره هاي توخالی(ما وضرایب ) توپر

اختالف لگاریتم قدر مطلق و در واقع یعنی  از دقت بیشتري برخوردار است ماضرایب نتیجه محاسبات با هسته ها 

براي رسم بهتر که ما  البته شایان ذکر است.فا به صفر نزدیک تر استلمقادیر تئوري و تجربی نیمه عمر واپاشی آ

برخی رسم کرده ایم، در غیر این صورت مسلم است که داده ها را  قدرمطلق، و سهولت مقایسه دو فرمولنمودار

و در واقع گاهی مقدار تئوري کمتر از مقدار تجربی به دست می آید  مده اندداده ها مثبت و برخی منفی به دست آ

و گاهی هم بیشتر از آن اما آنچه اهمیت دارد قدر مطلق اختالف این دو مقدار است که باید به صفر نزدیک تر 

ن ها و همچنین هسته هاي اطراف آ N=152,162,164در محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفاي هسته هاي با .باشد

شده به دلیل تاثیر  هم اشاره[22]همانطوري که در رفرنس اصلی   N=151,153,161,163یعنی هسته هاي با 

 .ما هم از آنها صرف نظر کرده ایم ، انحراف بسیار زیادي مشاهده می شود کهآثار الیه اي
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