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داريوش نادري و مرضيه ساعدي
گروه فيزيک ،دانشکدة علوم پايه ،دانشگاه رازي ،کرمانشاه
پست الكترونيكيd.naderi@razi.ac.ir :

(دريافت مقاله 1314/6/91 :؛ دريافت نسخة نهايي)1315/9/1 :

چكيده
 252را مورد مطالعه قرار دادهايم .آرايش خطي و استتوايي را بتراي مطالعتة
در اين مقاله با استفاده از مدل سهخوشهاي ،شکافت سهگانه هسته 98 Cf
شکافت سهگانه زماني که پارههاي شکافت هستههاي  Ni ، Snو  Caهستند ،به کار برده و انرژي پتانسيل اين آرايشها را بتراي مقتادير زوج و
فرد  A3محاسبه کردهايم .همچنين،

A1 -1
A2 1
A3
A1
A2
A3
انرژي پتانسيل ترکيبهاي  50Sn  28 Ni  20Caو 50Sn  28 Ni  20Ca
A1
A2
A3
مقايسه کردهايم .نتايج به دست آمده نشان ميدهد که براي ترکيتب 50Sn  28 Ni  20Ca

با تحقيتق بتر روي اثتر

بتا  A3زوج در
تعداد نوترونهاي پارههاي شکافت
آرايش خطي و استوايي ،انرژي پتانسيل و احتمال نفوذ به ترتيب مقدارهاي كمينه و بيشينهاي در  A3=48دارند ،در حالي که براي مقتدارهاي فترد
 ،A3مقتتدار كمينتته بتتراي انتترژي پتانس تيل و مقتتدار بيشتتينه بتتراي احتمتتال عبتتور از ستتد در وضتتعيت  A3=41قتترار م تيگي ترد .بتتراي ترکي تب
1
A
 A150-1Sn  A228در حالتهاي خطي و استوايي ،مقدار كمينة انرژي پتانسيل و مقدار بيشينهاي احتمال عبور از سد ،براي مقادير فترد
Ni  203 Ca
و زوج  A3به ترتيب در وضعيتهاي  A3=41و A3=55قرار ميگيرند .همچنين در بين همة ترکيبهاي ممکن کمترين مقتدار انترژي پتانستيل و

بيشترين مقدار احتمال عبور براي ترکيب

132
72
48
50Sn  28 Ni  20Ca

اتفاق ميافتد.

واژههاي كليدي :شکافت سهگانه ،حالت خطي ،حالت استوايي ،انرژي پتانسيل ،احتمال نفوذ

 .1مقدمه
تقسيم يک هسته به سه پاره با جرمهاي کتوچکتر ،کته شتکافت

Z2
 30/ 5   43 / 3شکافت سهگانه مورد انتظتار استت .گستيل
A
4
12 10 10
ذرات باردار سبک ماننتد  6 C, 5 B, 4 Beو  2 Heدر شتکافت

بيني شد .اسوياتسکي [ ]1در چهار چوب مدل قطره مايع نشتان

سهگانه محتملتر است .اين نوع شکافت بته وتور وستيع متورد

داد که شکافت به صورت پارههاي سهگانه ميتواند بتا شتکافت

مطالعه قرار گرفته استت [ .]8 -9در ستال  1163استروتنستکي

دوگانه رقابت کند .براي همة هستههتا بتا پارامترهتاي شتکافت

[ ]1شکلهايي از هستههاي شکافته شده را تعيين کترد و نشتان

سهگانه ناميده ميشود ،خيلي زود بعد از کشف شتکافت ،پتيش

15
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داد که عالوه بر حالت تغيير شکل يافته معمولي با يتک گتردن،
حالتهاي کشيدة متنوعتري با دو و حتي سه گردن نيتز وجتود
دارد .بعد از آن در سال  1174ديل و گرينر [ ]15نشان دادند که
حالت خطي شکافت ستهگانته ارجحيتت دارد .نتتايج يکستاني

()4

توسط روير [ ]11و منيماران به دست آمده است [.]19

Cijs

252
98 Cf

در حالت خطي متورد مطالعته قترار گرفتته استت [.]19

همچنين ،حالت استوايي براي مطالعة شکافت سهگانه به کار برده
شده است [ .]14 -19همچنين در مرجع [ ]15بتراي ايتن هستته
شکافت ستهگانته بتا پتارههتاي شتکافت  Ni ، Snو  Caمتورد
بررسي قرار گرفته و با استفاده از پايستگي تکانه و انرژي ،انترژي

,

()3
و

اخيراً همة ترکيبهاي سهگانته ممکتن بتراي شتکافت هستته

شکافت سهگانه

252
98 Cf

 Ni ، Snو  Caهستند ،بررسي کترده و شتکافت ايتن هستته را

بتتر روي پتانستتيل و احتمتتال عبتتور از ستتد شتتکافت را بتتراي
آرايشهاي خطي و استوايي مورد مطالعه قرار دادهايم.
مقالة حاضر به صورت زير بخش بندي شده است .در بخش
دو محاسبات نظري مدل خوشهاي سهگانته را شتر متيدهتيم.

Cijs

Cijs

فاصلة بين مراکز پتارههتاي شتکافت استت Cij .مجمتوع

شعاعهاي پارههاي برهمکنش کننده است ،به وتوري کته شتعاع
1

هتتر پتتاره بتتا رابط تة  Cx  r0  Ax3کتته در آن  r0  1 / 16 fmو
 x  i, j, kاست ،بيان ميشتود .همچنتين sij ،فاصتلة جتدايي
سطح بين پارههاست VNij .پتانسيل جاذبة هستهاي دامنة کوتتاه
يوکاوا است که به شکل زير بيان ميشود
a
 -4   a2i a2 j
 r0 

()5

براي حالتهاي زوج و فرد  A3در آرايشهاي خطي و استتوايي،
تحقيق کردهايم .همچنين ،اثر تعداد نوترونهاي پارههاي ستهگانته

Zi Z j e2

VCij 

 Cij  sij ,

جنبشي پارههاي شکافت محاسبه گرديده است .ما در ايتن مقالته
را زماني که پارههاي شکافت هستههتاي

جلد  ، 17شمارة 1

تابعهاي

VNij

 Cijs 

 exp 

 a 
 Cijs 

,
 - gi fi - g j fi 
  gi g j  4 
s



a 
Cij




a
 gو  fبه صورت زير تعريف ميشوند

,


()6
()7
1
Ck  r0  Ak3

C
C 
C
gk  k cosh  k  - sinh  k
a
 a 
 a
2
C 
C 
f k   k  sinh  k  ,
 a 
 a 

شعاع هستتة متادر استتa  0/ 68 fm .

نتايج به دست آمده در بخش سه ارائه شدهاند .همچنين خالصه

در اينجا

و نتيجهگيري را در بخش چهار ارائه کردهايم.

پارامتر ضريب پخش است .پتارامتر عتدم تقتارن کته بته شتکل
)  a2k  as (1-  I 2استتتت بتتتا مقتتتادير  as  21/13 MeVو

 .9محاسبات نظري

   2/ 3و

با استفاده از مدل سهخوشهاي ،انرژي پتانسيل کل بين پارههتاي
سهگانه به صورت زير محاسبه ميشود []17 -16
()1

  Bi  Vij  ,
3

3

VT  

i 1 j i

در اين رابطه  Biانرژي بستگي پاره شکافت است که از مراجتع
[ 18و  ]11گرفته شدهاند .همچنين داريم
() 9

Vij  VCij  VNij ,

که در آن  VCijانرژي برهمکنش كولني بين سه هسته استت بته
ووري که داريم

N -Z
A

 I تعيين ميشود.

در مورد آرايش خطي مراکتز سته پتاره بتر روي يتک ختط
راست هستند و پارة دوم بتين پتارههتاي اول و ستوم استت بته
عبارت ديگر داريم
()8

s13  2  C2  s  ,

s12  s23  s,

همچنين ،براي آرايش استوايي مراکز سه پاره در سته رأس يتک
مثلث قرار دارند يعني داريم
()1

s12  s13  s23  s,

 s 0مربوط به حالتي است که سه پارة شتکافت در تمتاس بتا

A

A

A

 252به صورت  501 Sn  282 Ni  203 Caو ...
شکافت سه گانة هستة 98 Cf
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شکل .1سهپارة شکافت در نقطة تماس براي حالت خطي (سمت راست) و حالت استوايي (سمت چپ).

هم قرار دارند .شکل آرايشهاي خطتي و استتوايي در شتکل 1

شده است .دو آرايتش خطتي و استتوايي بتا محاستبة پتانستيل

نشان داده شده است .بتا استتفاده از تقريتب  ،WKBمتيتتوانيم

پراکندگي و احتمال نفوذ بررسي شدهاند .همچنين با استتفاده از

احتمال نفوذ از سد را به صورت زير محاسبه کنيم []95
()15

ds],

1
2



s2



2123 V  s   Q 

2

مقايستتتتتتة ترکيتتتتتتبهتتتتتتاي

P  exp[

s1

در اينجا  V  s مجموع انترژي پتانستيل كتولني و هستتهاي يتا
همان پتانسيل پراکندگي استت Q .انترژي قابتل دستترس بتراي
سهپارة توليد شده است و از رابطة زير تعيين ميشود
3

i 1

در اين رابطته  Mاضتافة جترم هستتة متادر و  miاضتافة جترم
هستههاي توليد شده هستند .همچنين  123جرم کتاهش يافتته
سهپاره است که به صورت زير تعريف ميشود

 m,


()19

 12 A3
 12  A3

123  

در اينجا  mجرم نوکلئون است و

به دست آمده در شکلهاي  9تا  6نشان داده شدهاند.
شتتتتتکل  9انتتتتترژي پتانستتتتتيل بتتتتتراي ترکيتتتتتب
را در آرايش خطتي و استتوايي نشتان

ميدهد .ميتوان مشاهده کرد که با افتزايش مقتدار  A 3تتا 48
انرژي پتانسيل کاهش متييابتد و پتا از آن بتا افتزايش عتدد
جرمي پاره انرژي پتانسيل افزايش مييابد .همچنين ،ميتتوانيم
استنتاج کنيم که آرايتش استتوايي در مقايسته بتا متورد خطتي
مقدارهاي بيشتري براي انرژي پتانسيل نتيجه متيدهتد .مقتدار
كمينه براي پتانسيل در  A3  48ميتواند به دستت آيتد .ايتن
بدان دليل است که هستة

A1 A2
.
A1  A2

()13

12 

انتگرال در معادلة ( )15ميتواند به صورت تحليلتي يتا عتددي
حل شود ،حد پايين انتگرال  s1  0و حد باالي آن از رابطة زير
تعيين ميشود

V  s2   Q .

()14

اثتتر تعتتداد نتتوترونهتتاي اول تين و

دومين پاره بر پتانسيل و احتمال نفوذ را بررسي کردهايتم .نتتايج

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

Q  M  mi ,

()11

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

48
28 Ca

يتک هستتة جتادويي دوگانته

استتت .در قستتمت ستتمت راستتت شتتکل  9تغيي ترات انتترژي
پتانستتيل را بتتراي ترکيتتب

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

دادهايتم .در ايتن حالتتت آرايتش

130
72
50
50Sn  28 Ni  20Ca

انرژي پتانسيل براي شکافت سهگانة
شکافت هستههتاي ، A501 Sn

A2
28 Ni

و

A3
20 Ca

داراي

شکل  3مقايستة انترژي پتانستيل در نقطته تمتاس را بتراي
A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

252
98 Cf

نشتتان

کمترين انرژي پتانسيل است.
بتتتتتترهتتتتتتمکتتتتتتنشهتتتتتتاي

 .3نتايج

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

و

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

و

در حالت آرايش خطي زمتاني کته

زماني که سته پتارة

 A 3زوج است نشان ميدهد .ميتوان مشاهده کترد کته مقتدار

هستتند ،محاستبه

كمينتتتة انتتترژي پتانستتتيل بتتتراي بتتترهتتتمکتتتنشهتتتاي

19
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شکل  .9انرژي پتانسيل براي ترکيب

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

جلد  ، 17شمارة 1

در نقطه تماس سهپارة شکافت در سمت چپ نشان داده شده است .عالئم توپر و

توخالي به ترتيب نتايج را براي  A3زوج و فرد نشان ميدهد .همچنين ،مربعها و مثلثها به ترتيب نتايج براي حالتت خطتي و استتوايي پتارههتا
هستند .در سمت راست نتايج براي حالت

شکل  .3مقايسة انرژي پتانسيل ترکيبهاي

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

نشان داده شده است.

(مربعهاي تتوپر) و

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

(مثلتثهتاي توختالي)

براي حالت خطي (سمت چپ) .در اينجا  A 3زوج است .همچنين در سمت راست نتايج براي حالت استوايي نشان داده شده است.

شکل  .4انرژي پتانسيل در نقطة تماس ستهپتارة شتکافت بتراي

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

(مربتعهتاي تتوپر) و

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

(مثلثهاي توخالي) در حالت خطي (سمت چپ) .در اينجا  A 3فرد است .نتايج براي حالت استوايي پارهها در سمت راست نشان داده شدهاند.
A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

و

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

بتتتتتته

ترتيب در حالتتهتاي  A3  48و  A3  50قترار متيگيترد.
همچنين نتايج يکساني از قسمت راست شتکل  3بتراي حالتت

استوايي به دست ميآيد.
در شکل  4انرژي پتانسيل در نقطته تمتاس ستهپتاره بتراي
ترکيتتتتتتتتتتتتتبهتتتتتتتتتتتتتاي

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

و

A

A

A

 252به صورت  501 Sn  282 Ni  203 Caو ...
شکافت سه گانه هسته 98 Cf

جلد  ، 17شمارة 1
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شکل  .5احتمال نفوذ به صورت تابعي از عدد جرمي پارة سوم (زوج) براي حالت خطي (سمت چپ) و حالت استوايي(سمت راست) .مثلثهاي
توخالي و مربعهاي توپر به ترتيب نتايج براي ترکيبهاي

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

و هستند.

شکل  .6احتمال نفوذ به صورت تابعي از عدد جرمي پارة سوم (فرد) براي آرايش خطي (سمت چپ) و براي حالت استوايي (سمت راستت) .مثلتثهتاي
توخالي و مربعهاي توپر به ترتيب نتايج به دست آمده براي ترکيبهاي
A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

در حالت خطي زماني که  A 3فترد

است محاسبه شده است .تفاوت بين دو برهمکنش بتا  A 3فترد
کمتر از موردي است که  A 3زوج است .مقتدار کمينتة پتانستيل
براي  A3  49اتفاق افتتاده استت .همچنتين ،متيتتوان نتتايج
يکساني براي حالت استوايي در قسمت سمت راستت شتکل 4

و

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

هستند.

مقدارهاي بيشينه به ترتيب مربتوط

به  A3  48و  A3  50هستند.
از شکل  6متيتتوان استتنتاج کترد کته در متورد خطتي بتا
مقتتتتدارهاي فتتتترد  A 3بتتتتراي
A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

و

احتمال نفتوذ ،مقتدار بيشتينهاي در

استنتاج کرد .مقدار کمينة پتانستيل در وضتعيت  A3  49قترار

 A3  49دارد .ميتوان نتايج يکساني از شکل  5در مقايسته بتا

کمترين

شکل  6استنتاج کرد .همچنين ،کمترين مقدار انرژي پتانستيل و

ميگيرد .به عبارت ديگر آرايش

131
72
49
50Sn  28 Ni  20 Ca

انرژي پتانسيل را دارد.

بيشترين مقدار احتمال نفوذ براي آرايش

احتمال نفوذ بتراي حالتتهتاي خطتي و استتوايي پتارههتا
محاسبه شده است .نتايج به دست آمده در شکلهاي  5و 6ارائه
شده اند .شکل  5احتمال نفوذ را به صورت تابعي از عدد جرمي

اتفاق مي افتد زيرا
هستند و

72
28 Ni

48
20 Ca

و

132
50Sn

132
72
48
50Sn  28 Ni  20Ca

هستههاي جتادويي دوگانته

يک هستة جادويي يگانه است.

بايد به اين نکته اشاره کرد که تغيير شکل پارههاي شتکافت

پارة سوم با مقدار زوج در حالت خطتي نشتان متيدهتد .بتراي

مي تواند بر روي احتمال نفوذ تأثير گذار باشد .محاسبات انجتام

و

شده در کار حاضر بدون درنظر گرفتن اين تغيير شکلها و براي

ترکيتتتتتتتتتتتتتبهتتتتتتتتتتتتتاي

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca
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داريوش نادري و مرضيه ساعدي

شکل  .7تغييرات  Qواکنش بر حسب عدد جرمي پارة سوم زوج (سمت چپ) و فرد (سمت راست) .دايرههاي توپر و توخالي به ترتيب مربتوط
به ترکيبهاي

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

و

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

حالت کروي پارهها ميباشد.

ميباشند.

حالتهاي خطي و استوايي براي انرژي پتانسيل مقادير کمينهاي

در شکل  Q ،7واکنش بر حسب عدد جرمي پتارة شتکافت

در  A3  49نشان ميدهند .همچنين ،مقدار بيشينة احتمال نفوذ

سوم را نشان دادهايم .با توجه به رابطتة ( )15احتمتال نفتوذ بته

در آرايشهاي خطي و استوايي براي  A3  49به دست ميآيد.

کميت  Qوابسته است .از اين شکل ميتتوان نتيجته گرفتت کته

زمتتاني کتته  A 3زوج استتت انتترژي پتانستتيل ترکيتتبهتتاي

بيشتتترين مقتتدار  Qمربتتوط بتته ترکيتب

132
72
48
50Sn  28 Ni  20Ca

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

و

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

بتتتتتته

است .بايد توجه کرد که اگر شکافت سهگانه را به صورت يتک

ترتيتتب در  A3  48و  A3  50مقتتادير بيشتتينهاي را نشتتان

فرآيند دو مرحلهاي در نظر بگيريم اين مورد ميتوانتد بتر روي

م تيدهنتتد .همچن تين ،مقتتدارهاي بيش تينة احتمتتال نفتتوذ بتتراي

مقدار  Qاثر بگذارد.

بتتتتتتتترهمکتتتتتتتتنشهتتتتتتتتاي
A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

و

بتتته ترتيت تب در وضتتتعيتهتتتاي

خالصه و نتيجهگيري

 A3  48و  A3  50قرار ميگيرند .احتمال نفتوذ ،عتالوه بتر

براي تشريح شکافت سهگانته هستتة راديتواکتيتو ستنگين متدل

نحوة آرايش به تعداد نوترونهاي پارههاي شکافت و  Qواکنش

سهخوشهاي را به کار بردهايم .دو شکل از پارههاي شتکافت بته

نيز بستگي خواهد داشت.

صورت

A1
A2
A3
50Sn  28 Ni  20Ca

و

A1 1
A2 1
A3
50Sn  28 Ni  20 Ca

با مقتتتدارهاي زوج و فترد  A 3را متورد مطالعته قترار داديتم.
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