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مطالعة واکنش هستههای غنی از نوترون با استفاده ازمدل دینامیکی

ImQMD

وحید زنگانه ،عبدالمجید ایزدپناه و ماریا احمدی
گروه فيزيك ،دانشکدة علوم ،دانشگاه گلستان ،گرگان
پست الکترونيکي:

a.izadpanah@gu.ac.ir

(دريافت مقاله 1395/09/22 :؛ دريافت نسخة نهايي)1398/12/22 :

چکیده
در اين پژوهش با استفاده از مدل ديناميك مولکولي کوانتومي تعميم يافته ( )ImQMDواکنشهای همجوشي هستههای غني از نوترون مطالعه شده
40
است .ابتدا درستي نتايج به دست آمده با استفاده از مجموعه پارامترهای  IQ3aبرای توابع برانگيخته همجوشي واکنشهااای Ca+46Ti ،16O+92Zr
و  16O+154Smتحقيق شد .نتايج به دست آمده بازتوليد و سازگاری خوب نتايج با دادههای تجربي را نشان داد .همچنين مقايسهای بين نتااايج باه
دست آمده با نتايج نظری مبتني بر محاسبات کانال جفت شده انجام شد .سپس تحول زماني چگاليهای واکنشهای  16O+59Coو 32S +96Zrکه در
آنها هستههای هدف ،هستههای غني از نوترون هستند ،مورد مطالعه قرار گرفت و سطح مقطعهای همجوشي به روش ديناميکي محاسبه شد .ديده
شد که سطح مقطعهای همجوشي اين واکنشها در انرژیهای نزديك سد کولني با استفاده از مدل  ImQMDبه خوبي بازتوليد ميشوند.

واژههای کلیدی :هستههای غني از نوترون ،مدل ديناميکي  ،ImQMDمدل کانال جفت شده ،سطح مقطع همجوشي ،نيروی اسکريم

 .1مقدمه

نوترون پايينتر بوده و احتمال همجوشي آنها بيشتر است .به

در سالهای اخير ساختن هستههای ابرسنگين به روش

همين دليل اين هستهها گزينة مناسبي برای سنتز هستههای

همجوشي يونهای سنگين غني از نوترون ،به صورت نظری و

ابرسنگين هستند .مدلهای ديناميکي و استاتيکي گوناگوني مانند
فولدينگ 1

تجربي بسيار مورد توجه قرار گرفته است ] .[4-1مطالعة

دابل

هستههای غني از نوترون به دليل نوترونهای اضافة سطحي و

غني از نوترون ارائه شده است که در بين آنها ،به خاطر برآورده

بروز برخي ويژگيهای هستهای که در هستههای N  Z

نشدن اثر طرد پائولي در مدلهای استاتيکي ،مطالعات ديناميکي

مشاهده نميشوند ،اطالعات جديدی از ساختار هستهها و

اهميت ويژهای پيدا کردهاند و انگيزة اصلي ما برای انجام اين

برهمکنشهای آنها در اختيار محققين قرار ميدهد .همچنين با

پژوهش است .برخي از مدلهای ديناميکي که در مطالعات

توجه به افزايش نيروی هستهای در برهمکنش اين هستهها در

ساختار هستهای و برهمکنشهای هستهای به کار ميرود

مقايسه با نيروی کولني ،سدپتانسيل همجوشي هستههای غني از

و

پيراموني 2

برای مطالعة برهمکنش هستههای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

1. Double Folding
2. Proximity
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عبارتند از :هارتری -فوک وابسته به زمان 5 ] (TDHF) 1و ،[6

 -3درمدل  QMDپهنای تابع موج گوسي مربوط به هر

ديناميك مولکولي پادمتقارني ،(AMD) 2ديناميك مولکولي

نوکلئون ،برای واکنشهای مختلف يکسان در نظر گرفته ميشود

فرميوني ،(FMD) 3ديناميك مولکولي کوانتومي (QMD) 4و

درحالي که در مدل  ImQMDاين پارامتر وابسته به نوع

ديناميك مولکولي کوانتومي اصالح شده.[9 -7 ] (ImQMD) 5

برهمکنش است.

يکي از کميتهای مهم در مطالعة برهمکنش همجوشي،

در کار قبلي با استفاده از مدل  ، ImQMDمجموعه

سطح مقطع همجوشي است .سطح مقطع همجوشي در

پارامترهای  IQ3و * SKPرا برای توصيف واکنشهای

برهمکنش هستهای را ميتوان با استفاده از مفهوم تونل زني از

همجوشي يونهای سنگين و روند ايجاد پارههای شکافت به

سد پتانسيل استاتيکي محاسبه کرد ] .[10در انرژیهای بيشتر از

کار بردهايم ] .[13اين مجموعه پارامترها بر اساس ضريب

سد کولني ،سطح مقطع همجوشي را ميتوان با محاسبات

تراکمناپذيری  195 MeVو  225 MeVتنظيم شدهاند و بر

 TDHFبر اساس عملکرد تابع چگالي انرژی اسکريم توصيف

روی همجوشي يونهای سنگين و فرايند توزيع جرمي پارههای

کرد .اما در اين مدل مشکالتي برای تونلزني تابع موج چند

شکافت مورد ارزيابي قرار گرفتهاند .در اين مقاله در نظر داريم

بعدی وجود دارد .در مدلهای  FMD ،AMDو  QMDميتوان

با توجه به اهميت اثرات طرد پائولي برای دستگاههای فرميوني،

اثرات تغيير شکل هستهها ،اصل طرد پائولي و انتقال نوتروني را

با استفاده از ضرايب  IQ3aکه شکل تصحيح شدة مجموعة

IQ3

در نظر گرفت .اما مدلهای  AMDو  FMDرا ،به دليل نياز به

است ،به مطالعة ديناميکي واکنش هستههای غني از نوترون

پردازشگرهای بسيار پر سرعت ،از لحاظ عملي نميتوان برای

واکنشهای  16O+59Coو  32S +96Zrبپردازيم .در بخش بعدی

مطالعة هستههای سنگين به کار برد .مدل  QMDبرای مطالعة

مختصری از مدل  ImQMDرا خواهيم آورد سپس به بررسي

واکنش يونهای سنگين نيز به کار ميرود ] .[11اين مدل برای

واکنشهای مورد نظر به صورت ديناميکي پرداخته و سرانجام

شبيهسازی برخورد هستههای يونهای سنگين در انرژیهای

تحليل نتايج را ارائه خواهيم کرد.

متوسط و باال نسبت به سد پتانسيل همجوشي ،ارائه شده
است] 10 ،7و  .[11مدل توسعه يافتة اين مدل موسوم به
 ImQMDاست که در حقيقت نسخة تصحيحشدة مدل

 .2مدل  ImQMDو نتایج

QMD

در اين مدل مانند مدل اصلي  QMDبه هر نوکلئون يك تابع

است .اين مدل را ميتوان براساس چارچوب مدل QMDبا

موج گوسي منسوب ميشود و تابع توزيع چگالي  به صورت

برخي تغييرات به صورت زير توصيف کرد:

زير در نظر گرفته ميشود:

 -1نيروی استاندارد اسکريم 6نه تنها برای توصيف ويژگيهای
حجمي بلکه برای توصيف ويژگيهای سطح هسته به کار رفته
است.
 -2اثرات پادمتقارني تابع موج با استفاده از الگوريتم اشغال
حجم فضای فاز اعمال شده است ].[12
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

1. Time-Dependent Hartree-Fock
2. Antisymmetrized Molecular Dynamics
3. Fermionic Molecular Dynamics
4. Quantum Molecular Dynamic
5. Improved Quantum Molecular Dynamics
6. Skyrme Force
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در اين رابطه  r ،ميزان پهنشدگي تابع را نشان ميدهد .مقدار
اين کميت با شدت نيروهای بين نوکلئونها و شعاع هسته رابطة
مستقيم دارد .هاميلتوني  Hشامل مجموع انرژی جنبشي،
Pi2
2m

 T = و انرژی پتانسيل  Uاست:

()2

H = T +U ,

در محاسبات استاتيکي فرض بر اين است که توزيع چگالي
هستههای برخورد کننده در مدت زمان برهمکنش ثابت ميماند؛
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در اين مقاله از مجموعه پارامترهای تصحيح شدة

IQ3a

تغيير ميکند .با انتساب يك تابع موج گوسي به هر يك از

برای توصيف واکنش هستهای غني از نوترون استفاده شده

نوکلئونهای دستگاه ميتوان تحول زماني نوکلئونهای دستگاه

است .اين مجموعه ضرائب ،شکل تصحيح شدة مجموعة

IQ3

را با معادالت هامليتون بيان کرد:

] [13است که در جدول  1ارائه شده است.

H  .
H 
, pi = −
,
pi
ri

()3

.

= ri

که در آن  riو  p iمکان و تکانة ذره در فضای فاز است .انرژی
پتانسيل برهمکنش مؤثر از نوع انرژی اسکريم است که مجموع
انرژی برهمکنش کولني و انرژی پتانسيل هستهای



 U = U loc + U colاست .در اين رابطه U loc = Vloc (r)dr

است و

Vloc

چگالي انرژی پتانسيل هستهای است که از

برهمکنش مؤثر اسکريم به صورت زير به دست آمده است:

) (

()4

 +1

g
 2
 
= Vloc
+
+ sur 2 +
 +1
2 0  +1 
2 0
0
n +1
C

g
+ s  2 − K s 2  2 ,
n
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0

) (

توليد هستههای اوليه از مهمترين بخشهای محاسبات
شبيهسازی ديناميکي است .با توجه به اهميت پايداری هستهها
پيش از اين که هستههای هدف و پرتابه وارد برهمکنش شوند
الزم است که پايداری آنها در مدت زمان مورد نياز برای انجام
فرايند مورد شبيهسازی آزموده شود .مدت زمان آزمون برای اين
واکنشها برابر ) 3000 (fm/cدر نظر گرفته شده است .در اين
بازة زماني انرژی بستگي و

R rms

تقريباً ثابت هستند .در اين

شبيهسازی توزيع مکاني نوکلئونهای هر يك از هستههای
پرتابه و هدف به طور جداگانه بر اساس تابع توزيع فرمي،
0
r−R
(1 + exp
)
a

=  ، ايجاد ميشود .با استفاده از مدل

در رابطة باال ،جمالت اول و دوم به ترتيب بخش دو جسمي و

توماس -فرمي تعميم يافته ،توزيع تکانة نوکلئونها به گونهای

سه جسمي ،جمالت سوم و چهارم بخش سطحي و تصحيحي

در نظر گرفته ميشود که تکانة کل در دستگاه مرکز جرم برابر

و

) ( n −  p
) ( n +  p

=  ضريب ايزواسپين پادمتقارن است .يادآوری

صفر شود .با حل دستگاه معادالت جفت شده (معادالت  )3به
روش عددی ورلت برای همه نوکلئونهای دستگاه پرتابه و

ميکنيم که پتانسيل اسکريم ،رابطة ( ،)4يك پتانسيل پديده

هدف ،تحول زماني اين دستگاه در زمان مورد نياز برای انجام

شناختي است که قابليت اعمال اثرات سطحي ،نيروهای دو

فرايند همجوشي بررسي ميشود .مدت زمان تقريبي برای انجام

جسمي و سه جسمي و ايزواسپين نوکلئونها را دارد و ضرايب

فرايند همجوشي در حدود ) 700 (fm/cبر اساس نوع هستهها

ثابت آن ( )... ،β ،αاز حل معادالت هارتری -فوک و مقايسة

است ] .[7با ثابت بودن انرژی بستگي و

هستههای

آنها با ويژگيهای ساختار هسته مانند انرژی بستگي ،شعاع

برهمکنشگر در مدت زمان مورد نياز ،درمييابيم اين هستهها به

هسته ،چهار قطبي الکتريکي و غيره تنظيم ميشود و بر اساس

خوبي در حالت پايه توليد شدهاند و مجاز به مطالعة برهمکنش

مادة هستهای مورد نظر نسخههای گوناگوني از آن ارائه شده

بين آنها هستيم.

R rms

است ] 14و  .[15از آنجاکه در مدل  QMDاثرات پادمتقارني در

به منظور نشان دادن بستگي واکنش همجوشي به انرژی

تابع موج لحاظ نشده و معادالت کالسيکي هستند ،بنابراين

برهمکنش ،نتايج مربوط به توزيع چگالي هستههای

انتظار داريم دستگاه در مدت تحول زماني به صورت کالسيکي

برهمکنشگر در زمانهای مختلف به ازای انرژیهای 50 MeV
16O+59Co

در شکلهای  1و 2

رفتار کند .به منظور اعمال اثرات پادمتقارني در اين مدل با

و  EC.M.= 45برای واکنش

استفاده از الگوريتم اشغال فضای فاز ] [12قادر خواهيم بود با

و همچنيان نتاياج مشاباه برای واکناش

تقريب خوبي اثرات فرميوني را به مدل ديناميکي  QMDاضافه

انرژیهای  90 MeVو  EC.M.= 85در شکلهای  3و  4ارائه

کنيم.

شده است.

32S+96Zr

به ازای
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جدول  .1ضرايب مورد استفاده برای نسخههای اسکريم  IQ3aو .IQ3
پارامتر
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شکل  .1مقايسة تحول زماني چگالي هستههای برهمکنش  16O+59 Coدر انرژی  45 MeVدر زمانهای ) t=200 (fm/cو) t=300 (fm/cو
 t=400و ) t=500 (fm/cبرای مجموعه پارامترهای

)(fm/c

.IQ3a

در شکلهای  1تا  Tn ،4توزيع چگالي نوترون هدف Pn ،توزيع

هستهها با يکديگر تماس برقرار کرده و ناحية گردن 1شکل

Pp

گرفته است .در اين حالت تعدادی از نوکلئونها ميتوانند بين

توزيع چگالي پروتون پرتابه هستند .از اين شکلها ،برای مثال

هسته هدف و پرتابه جابهجا شوند؛ در حالي که در انرژی

 ،مشاهده ميشود که در انرژی

 EC.M.= 50 MeVدر زمان کمتری ناحيه گردن شکل گرفته و

 EC.M.= 45 MeVدر زمان ) t= 200 (fm/cهستههای هدف و

انتقال نوکلئونها زودتر صورت ميگيرد .همين نتيجه را ميتوان

=t

برای واکنش  32S +96Zrنيز مشاهده کرد .برای اين واکنش در

فاصلة هستهها کمتر و احتمال انتقال نوکلئونها بين هسته هدف

زمان ) t= 500 (fm/cدر انرژی  85 MeVهنوز ناحية گردن

=t

شکال نگرفته و نوکلئون انتقال پيدا نميکنااد در صورتي که در

چگالي نوترون پرتابه Tp ،توزيع چگالي پروتون هدف و
در واکنش

16O+59Co

پرتابه با يکديگر تماس پيدا نکردهاند .در زمان )400 (fm/c
و پرتابه بيشتر ميشود .سرانجام در زمان )500 (fm/c

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

1. Neck
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شکل  .2مقايسة تحول زماني چگالي هستههای برهمکنش  16O+59 Coدر انرژی  50 MeVدر زمانهای ) t=200 (fm/cو) t=300 (fm/cو
 t=400و ) t=500 (fm/cبرای مجموعه پارامترهای

)(fm/c

.IQ3a

شکل  .3مقايسة تحول زماني چگالي هستههای برهمکنش  32S+96 Zrدر انرژی  85 MeVدر زمانهای ) t=200 (fm/cو) t=300 (fm/cو
 t=400و ) t=500 (fm/cبرای مجموعه پارامترهای

573

.IQ3a

)(fm/c
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شکل  .4مقايسة تحول زماني چگالي هستههای برهمکنش  32S+96 Zrدر انرژی  90 MeVدر زمانهای ) t=200 (fm/cو) t=300 (fm/cو
 t=400و ) t=500 (fm/cبرای مجموعه پارامترهای

)(fm/c

.IQ3a

انرژی  EC.M.= 90 MeVانتقال نوکلئون اتفاق افتاده است .اين

است .همان طور که مشاهده ميشود مقدار  g fusبا افزايش

مسئله اهميت انرژی برهمکنش در فرايند همجوشي را به خوبي

پارامتر برخورد کاهش مييابد .اين تغيير ميتواند ناشي از اين

نشان ميدهد .از ميان هستههايي که در شرايط اوليه و در حالت

موضوع باشد که برخورد بين دو هسته ازحالت مرکز به مرکز به

پايه توليد ميشوند ،آنهايي را انتخاب ميکنيم که مقادير  Rrmsو

برخورد پيراموني کاهش يافته است و احتمال فرايندهای

انرژی بستگي   Eb متناظر برای آنها در مدت زمان مورد نظر

ناکشسان يا کشسان افزايش پيدا کرده است.

برای فرايند همجوشي پايدار باشند .به ازای هر انرژی

با محاسبه احتمال فرايند همجوشي ، gfus(E,b) ،به ازای

برهمکنش  Eو پارامتر برخورد  ،bبا دوران هستههای هدف و

مقادير مختلف انرژی  Eو پارامتر برخورد  ،bسطح مقطع

پرتابه به صورت تصادفي حول مرکز جرم تحت زاوية اوليه

همجوشي به صورت ديناميکي قابل محاسبه است:

تعداد مشخصي حالت برهمکنش ايجاد ميکنيم .در اين
محاسبات تعداد  100برهمکنش را انتخاب کرده و احتمال
فرايند همجوشي ( )gfusرا بر اساس الگوريتم مونت کارلو به
ازای هر انرژی  Eو پارامتر برخورد  bبه صورت زير محاسبه
ميکنيم ]: [13-7
()5

n
,
N

= ) g fus ( E,b

bmax

()6

 b g fus ( E‚b ) db

b 0

 fus ( E ) = 2 

b g fus ( E‚b ) b,

=2 

در رابطة باال  bپارامتر برخورد E ،انرژی مرکز جرم و مقدار
 bmaxپارامتر برخوردی است که در آن احتمال فرايند همجوشي

در اين رابطه n ،تعداد فرايندهای همجوشي و Nتعداد کل

نزديك صفر است .مقدار اين پارامتر به اندازة هسته بستگي دارد

برهمکنشها است .در شکل  5احتمال فرايند همجوشي

که در شکل  5کامالً مشخص است .در اينجا فاصلة اوليه بين

برحسب  Eبه ازای چند پارامتر برخورد مختلف رسم شده

پرتابه و هدف را  40 fmانتخاب کردهايم.
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شکل  .5احتمال فرايند همجوشي بر حسب پارامتر برخورد  bبه ازای انرژیهای مختلف.

برای نشان دادن صحت نتايج به دست آمده ،سطح مقطع

مجموعه ضرايب  IQ3aبرای واکنشهای غني از نوترون

و

 16O+59Coو  32S +96Zrمحاسبه کرده و در شکل  7همراه با

 16O+154Smبا استفاده از مدل ديناميکي  ImQMDبا دادههای

دادههای آزمايشگاهي مقايسه کردهايم .نتايج حاصل توافق

آزمايشگاهي مقايسه کردهايم (شکل  )6همچنين در اين شکل

خوبي را در همة نواحي انرژی برهمکنشي نشان ميدهد.

همجوشي را برای واکنشهای

16O+92Zr, 40Ca+46Ti

نتايج محاسبات مدل کانال جفت شده ] [16با در نظر گرفتن
اثرات تراز انرژی ارتعاشي ( 2+يك فونون ارتعاشي) برای پرتابه

 .3بحث و نتیجهگیری

و تراز انرژی ارتعاشي  2+و ( 3-يك فونون ارتعاشي) برای

در اين مقاله به بررسي برهمکنش هستههای غني از نااوترون بااا

هدف آورده شده است .مقايسة بين نتايج مدل کانال جفت شده

اسااتفاده از روش ديناااميکي  ImQMDپرداختااهايم .بااه عنااوان

نشان ميدهد در صورتي که اثرات مدهای ارتعاشي در نظر

نمونه ،رفتار ديناميکي برهمکنشهای همجوشااي در انرژیهااای

گرفته شود ،نتايج نسبت به حالتي که هيچ مد ارتعاشي در نظر

اطراف سد کولني و تحول زماني چگاليهااا باارای واکنشهااای

گرفته نشده بهبود پيدا ميکند .اين مسئله نقش اثرات ساختار

 16O+59Coو  32S +96Zrمورد مطالعه قرار گرفته است .نتايج باه

هستهها را در برهمکنشهای هستهای به روشني نشان ميدهد.

دست آمااده نشااان ميدهااد چگاليهااا در ناحياة همپوشاااني از

يادآور ميشويم که در اين مدل به دليل پيچيدگي محاسبات تنها

چگالي اشباع ماده هستهای بيشتر نميشود؛ در حالي کااه چنااين

ميتوان دو تراز از هستة هدف و يك تراز از هستة پرتابه را در

نقصي در تمام مدلهای استاتيکي وجود دارد .به عالوه ،نتايج به

محاسبات اعمال کرد .همان طور که از شکل  6مشاهده ميشود

دست آمده تأثير انرژی بر فراينااد همجوشااي را نشااان ميدهااد.

نتايج محاسبات مدل ديناميکي  ImQMDبه دليل در نظر گرفتن

احتمااال فراينااد همجوشااي در اناارژی  Eو پااارامتر برخااورد

تمامي اثرات دروني هستههای برهمکنشکننده در همة نواحي

محاسبه شده است .نتايج به دست آمده حاکي از کاهش احتمال

انرژی در تطابق خوبي با داد های تجربي است .با توجه به

فرايند همجوشي با افزايش پارامتر برخورد است که نشان دهندة

b

صحت محاسبات ديناميکي  ImQMDدر محاسبات سطح مقطع

افزايش احتمال فرايندهای کشسان و ناکشسان است .بااه عااالوه

همجوشي ،ميتوان اين مدل را برای مطالعة واکنشهای غني از

در پارامتر برخورد يکسان احتمال فرايند همجوشااي بااا افاازايش

نوترون به کار برد .برای نمونه سطح مقطع همجوشي را به

انرژی بيشتر ميشااود کااه بسااتگي فراينااد همجوشااي و انتقااال

صورت ديناميکي با استفاده از مدل  ImQMDبا به کارگيری

نوکلئوني بين هستهها به انرژی برهمکنش را نشان ميدهد.
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شکل  .6مقايسة سطح مقطع همجوشي با استفاده از مدل ديناميکي  ImQMDو مدل کانال جفت شده [ ]14با در نظر گرفتن مدهای ارتعاشي.

شکل  .7مقايسة نتايج تجربي سطح مقطع همجوشي واکنشهای  16O+59Coو

S+96Zr

32

با پارامتر  IQ3aبا استفاده از مدل .ImQMD

همچنين سطح مقطع همجوشي به طور ديناميکي مااورد بررسااي

در همة نواحي انرژی نسبت به نتايج کانال جفت شده با در نظر

قرار گرفته است .باارای بررسااي صااحت محاساابات ديناااميکي،

گرفتن همة مدهای ارتعاشي است .سطح مقطع همجوشي باارای

سااطح مقطااع همجوشااي واکنشهااای  16O+92Zr, 40Ca+46Tiو

واکنش هستههای غني از نوترون  16O+59Coو  32S +96Zrکه بااا

 16O+154Smبا مدل کانال جفت شده و دادههای تجربي مقايسااه

استفاده از پارامترهای  IQ3aمحاسبه شده است سازگاری خوبي

شده است .نتايج حاصل نشان دهندة تطابق بهتر مدل ديناااميکي

با دادههای آزمايشگاهي نشان ميدهد.
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