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 :دهيچک
شده ( و نیلسون استروتینسکی کرنک CNSاستروتینسکی کرنک شده )-نیلسون های محاسباتیدر این پژوهش، با استفاده از مدل

های پایین ( مورد بررسی قرار گرفته است. در اسپینZ=72های سرشار از نوترون هافنیوم )، ساختار ایزوتوپ(CNSBبوگولیوبو )

شود اما با باال رفتن اسپین، های کشیده تجمعی مشاهده میای و یا حالتهای کشیده چند شبه ذرهچنانچه مورد انتظار است، حالت
شود. پس از بررسی و مقایسه نمودارهای ها، حالت پخیده تجمعی مشاهده می، در برخی از پیکربندی40Iهای حوالی در اسپین

ها پی سطوح انرژی پتانسیل و نمودارهای ایرست ) نقاط کمینه انرژی در هر اسپین(، به یک روند نسبتا کلی در میان این ایزوتوپ
 .بریممی

 .CNSBو  CNSهای باال، مدل های هافنیوم، تغییر شکل هسته در اسپینحالت پخیده تجمعی، ایزوتوپ :کلمات کليدي

 

 : مقدمه

اخیرا در  ایزومرهای هسته ای حالت های برانگیخته هسته می باشند که به علت ممنوعیت گذار، حالتی شبه پایدار دارند.

ای است های ایزومری به گونهساختار حالت .به ثبت رسیده است 1msعمر بیشتر از ایزومر با نیمه 700پژوهشی، بیش از 

باید کوچکتر  Kتغییرات عدد کوانتومی بر اساس یک قاعده گزینش، در یک گذار  کند.که این ممنوعیت گذار را ایجاد می

یا مساوی با اختالف تکانه زاویه ای حالت های اولیه و نهایی باشد. عدم رعایت این قانون، منجر به ممنوعیت واپاشی و 

 A=180ناحیه جرمی  .]1-3[می شود Kنیمه عمر طوالنی برای آن حالت برانگیخته، و در نتیجه تشکیل حالت ایزومری 

در این ناحیه جرمی دربرخی از هسته ها برای اسپین های باال حالت  می باشد. High-Kمربوط به حالت های ایزومری 

دارای حالت های  ( در اسپین های پایینZ=72ایزوتوپ های هافنیوم ) وجود دارد. پخیدهیا تقریبا   پخیده های دورانی

دارای چهار حالت اشاره کرد که  178هافنیوم توان به ها می. از جمله این ایزوتوپ]3[4,دفورمه می باشندکشیده دورانی 

در سایر ایزوتوپ های هافنیوم نیز در . دارند کشیده های شکلهمگی ایزومری در اسپین های نسبتا پایین می باشد که 

از آنجا که این  .]5[یا تک ذره مشاهده شده است تجمعی-کشیدهاسپین های پایین حالت های ایزومری با شکل های 

باشند، در بررسی نمودارهای های کشیده تجمعی یا غیر تجمعی میبا شکل High-Kهای ایزومری ها دارای حالتهسته

شود اما در بررسی ساختار این های پایین روند مورد انتظار مشاهده میسطوح انرژی پتانسیل مربوط به آنها، در اسپین
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های در اسپینعمدتا ها، های این هستهپیکربندی انجام دادیم، در برخی از CNSBو  CNSهای ها که ما توسط مدلایزوتوپ

40I حوالی شود.تجمعی مشاهده می-، شکل هسته به صورت پخیده 

 : روش کار

نیلسون در مدل استفاده از تقریب کرنکینگ، روش مناسبی برای توصیف رفتار یک هسته در حال دوران است. 

ها در یک پتانسیل میدان میانگین خارجی که توسط خود فرض بر این است که نوکلئون (CNS) استروتینسکی کرنک شده

کنند. هامیلتونی این میدان برای یک نوکلئون هسته در حال دوران آنها ایجاد شده به صورت مستقل از یکدیگر رفتار می

 کرنکینگ عبارت است از

)                 1(                                                      
.M O xh h j                                          

که 
.M Oh  معرف هامیلتونی نوسانگر هماهنگ تصحیح شده نیلسون و

xj 6[باشدبیانگر مولفه کرنکینگ می[. 

شامل هامیلتونی نوسانگر هماهنگ  (CNSB) نیلسون استروتینسکی کرنک شده بوگولیوبوومحاسباتی مدل هامیلتونی 

 .باشدتصحیح شده نیلسون به انضمام تصحیحات اثر جفت شدگی است که به صورت زیر می

)           2(                                              †

.M O xH h j GA A                                           

GH†که  GA A  شدگی است که برابر است باهامیلتونی جفت 

)      3(                                              G

m mm m
H G a a a a                                    

که 
m ma a  وm ma a باشنننند. در مدل ترتیب برابر اپراتورهای خلق و نابودی جفت ذرات می بهCNSB  دو درجه آزادی

,  شکل (به درجات آزادی تغییر 
2 4, ,  (  ست که شده ا بیانگر  به عنوان پارامترهای موثر در تابع موج افزوده 

سطوح فرمی و  شان پارامتر  شامل شدگی میهای جفتدهنده گپن سبات  ضای محا شد به این ترتیب ف  پارامتر  5با

2 4( , , , , )   8,7[شودمی[.  

 : نتايج

نوترون هافنیوم توسط این دو کد محاسباتی مورد بررسی قرار زوج غنی از -های زوجدر این پژوهش، ساختار ایزوتوپ

شود اما در های پایین روند مورد انتظار مشاهده میها، در اسپینگرفته است. در بررسی سطوح انرژی پتانسیل این هسته

های ر اسپینشود که منجر به ایجاد حالت پخیده تجمعی دهای باالتر شکل و رفتار هسته دستخوش تغییراتی میاسپین

های پایین تا روند کلی و تقریبی تغییرات شکل هسته برحسب تغییرات اسپین از اسپین گردد.می 40Iحدود 

ها به این صورت است که: عمدتا در اسپین نخست، شکل هسته های مختلف این ایزوتوپهای باالتر در پیکربندیاسپین

آید یا اینکه تجمعی در می از اسپین بعد مکررا به شکل کشیدهشود اما تجمعی یا غیر تجمعی مشاهده می کشیدهبه صورت 

0تجمعی) متناوبا بین حالت کشیده هادر برخی از ایزوتوپ 120) غیرتجمعی ( و کشیده  در ر تغییر است. ( د
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در  آید.در می( ایشبه ذره-یا کشیده چند)  غیر تجمعی شکل و رفتار هسته عمدتا به صورت کشیدهنی، های میااسپین

25Iهای حوالی اسپین  60) تجمعی-نیمم محلی پخیده، به تدریج می  ) های شود، تا اینکه در اسپینظاهر می

30 باالتر ) بین 40I   ،) نیمم اصلی تبدیل تر آمده و به میهای قبل بسیار پاییننیممنیمم از میاین میبه تدریج

نیمم اصلی نیمم پخیده تجمعی به میهای میانی، میهای آن از اسپینکه در برخی از پیکربندی 188Hfشود )به استثناء می

نیمم ایرست مشاهده به عنوان می 60-تجمعی با گامای حدود کمینه پخیده  های باالشود(. به این ترتیب در اسپینتبدیل می

-های پخیدهکه بیشترین تغییرشکل 1030، پیکربندی 178Hfبرای ایزوتوپ  به عنوان نمونه شود. روند این تغییراتمی

داده شده است. این نمودارهای سطوح انرژی پتانسیل توسط مدل نشان  (1شماره )ل در شک تجمعی در آن مشاهده شده

CNSB ها بر اساس اسپین، تقریبا های بررسی شده نیز تغییرات شکل هستهاست. در سایر ایزوتوپ محاسبه و رسم شده

2Iشود، در اسپین ( چنانچه مشاهده می1شکل شماره ) درکند. روند مذکور را دنبال می نیمم اصلی نشان دهنده ، می

8Iحالت کشیده تجمعی، و در  32باشد. در ای میشبه ذره-، بیانگر حالت کشیده چندI   برای نخستین بار حالت

آید تا اینکه نهایتا در پخیده تجمعی در انرژی پایین مینیمم شود. به تدریج و با افزایش اسپین میپخیده تجمعی ظاهر می

40Iاسپین  توسط مدل  هااین ایزوتوپ نتایج محاسبه شده برایشود. نیمم اصلی تبدیل می، به میCNS  نیز با اندکی

قایسه در تفاوت و به طور کلی با نتایج فوق همخوانی دارد. نتایج کلی محاسبه شده توسط این دو کد محاسباتی برای م

  . آورده شده است.1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوران  .1030 پيکربنديدر  178Hf براي CNSB سطوح انرژي پتانسيل محاسبه شده توسط مدل (1شکل شماره)

40I پخيده تجمعی در اسپين  .مشاهده شده است 
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ها رسم های باال برای این ایزوتوپهای با حالت پخیده تجمعی در اسپیندر گام بعد، نمودار ایرست را برای پیکربندی

در آورده شده است.  180Hfایزوتوپ  1210( این نمودار به عنوان نمونه برای پیکربندی 2ایم که در شکل شماره )نموده

60این نوع نمودارها نقاطی که دور آنها دایره وجود دارد، معرف نقاط غیر تجمعی ) , 120   باشد و با توجه به ( می

60ها تغییر شکل با این که در این هسته   مشاهده نشده، بنابراین نقاط دایره دار نشان دهنده نقاطی با تغییر شکل

های پایین، شکل هسته به صورت کشیده تجمعی، در چنانچه مشهود است در اسپینباشند. ای میشبه ذره-کشیده چند

نیمم اصلی تبدیل های باال دوران پخیده غیر تجمعی به مید و در اسپینباشهای میانی به شکل کشیده غیر تجمعی میاسپین

باشند نیز های باال میها که دارای حالت پخیده تجمعی در اسپینهای این ایزوتوپشده است. این روند در سایر پیکربندی

های مشکی رنگ(، کشیده چند های کشیده تجمعی ) دایرههای مربوط به حالتانرژی (3) شکل شمارهکند. در صدق می

در  188Hfپیکربندی موجود  16های سبز رنگ( برای هر های قرمز( و حالت پخیده تجمعی ) دایرهای ) مربعذرهشبه

1های اسپین 40 188های بررسی شده، برای رسم شده است. از میان ایزوتوپHf 33,36,37,39های در اسپینI 

پیکربندی موجود برای این هسته مشاهده شده است. برای  16، حالت پخیده تجمعی به عنوان ایرست اصلی از میان هر 
180Hf 40نیز درI   186است. همچنین برای دوران پخیده تجمعی ایرست شدهHf  38درI   حالت کشیده

های بررسی شده، نسبت به حالت پخیده تجمعی ایرست شده است. در سایر ایزوتوپ 0.02غیرتجمعی با اختالف انرژی 

 باشد.ای کمینه میذرهشبه -های باال حالت کشیده چندبرای نمودارهای رسم شده اینچنینی، در اسپین

 CNSBو  CNSهای پخیده تجمعی مشاهده شده توسط مدل دوران (1جدول شماره )

رد

 یف

 ایزوتوپ

 هافنیوم
تجمعی )کد -حالت پخیده (CNSتجمعی )کد -حالت پخیده

CNSB) 

1 178Hf 40 ,42 ,46I    39 ,40 ,41I    

2 180Hf 36 ,38 ,40 ,42 ,44 ,46I       33 ,35 ,36 ,37 ,

39 ,40 ,41

I    

  


 

3 182Hf 38I  39 ,40I   

4 184Hf 28 ,30 ,31 ,32 ,33 ,

34 ,35 ,40 ,41

I     

   


 

31 ,32 ,33 ,34I     

5 186Hf 34 ,38 ,42 ,44I     33 ,34 ,35 ,37 ,39 ,41I       
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6 188Hf 20 ,22 ,23 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29

,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,

38 ,39 ,40 ,41 ,19 ,24 ,25 ,26 ,

27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,

35 ,37 ,39

I        

       

       

       

  



 

9 ,11 ,16 ,18 , 20 ,

22 , 23 , 24 , 26 , 25 , 26

, 27 ,30 ,32 ,33 ,34 ,

35 ,36 ,37 ,38 , 41 ,

24 , 25 , 26 , 27 , 28 ,

29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,

34 ,35 ,36 ,38 ,39 , 41

I     

     

    

    

    

    

     



 

 
هاي سبز رنگ پخيده تجمعی با دايرهنقاط . 180Hf ايزوتوپ 1210 نمودار ايرست براي پيکربندي(2)شکل شماره

 مشخص شده است.
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هاي مشکی رنگ(، حالت کشيده چند هاي حالت کشيده تجمعی ) مشخص شده توسط دايرهانرژي(3)شکل شماره

 .188Hfهاي سبز رنگ( برايهاي قرمز( و حالت پخيده تجمعی ) دايرهاي ) تعيين شده با مربعذرهشبه

 : بحث ونتيجه گيري

های محاسباتی زوج و غنی از نوترون هافنیوم توسط مدل-های زوجاین پژوهش، پس از بررسی رفتار و شکل ایزوتوپدر 

CNS  وCNSB ها کند. در این ایزوتوپها صدق مییک روند کلی مشاهده شده است که تقریبا در تمامی این ایزوتوپ

های میانی شکل هسته باشد. در اسپینصورت کشیده ورفتار هسته عمدتا تجمعی می های پایین، شکل هسته بهدر اسپین

ها و تبدیل آنها به شبه ذرات، رفتار هسته به صورت ماند اما به دلیل شکسته شدن جفت نوکلئونهمچنان کشیده باقی می

های ی معروف هافنیوم با شکل High-Kها است که ایزومرهای آید. در این اسپینای در میشبه ذره-غیر تجمعی یا چند

های اصلی، یک کمینه محلی نیز در . اما در این ناحیه عالوه بر کمینه]3[شوندنمایان می 1nsکشیده و نیمه عمرهای باالی 

در آید تا این که تر میشود. با باال رفتن اسپین، به تدریج این کمینه محلی در انرژی پایینناحیه پخیده تجمعی ظاهر می

40Iهای حدود ها، در اسپینهای خاصی از این ایزوتوپپیکربندی شود. به این ، این کمینه به کمینه اصلی تبدیل می

40Iهای حوالی ترتیب در اسپین ها شکل هسته به صورت پخیده های تمامی این ایزوتوپ، در برخی از پیکربندی

پیکربندی این  16های موجود در هر تر، با مقایسه تمامی حالتهای کلیباشد. در بررسیرفتار هسته تجمعی میو 
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تر انرژیهای باال، کمدوران پخیده تجمعی از میان همه نقاط کمینه در اسپین 180,188Hfها، تنها در دو ایزوتوپ ایزوتوپ

های پخیده تجمعی ایرست نیستند اما با حالت ایرست فاصله چندانی حالتای بررسی شده هشده است. در سایر ایزوتوپ

-های باال به صورت کشیده چندر اسپیند رفتار آنها و اندباالتر از انرژی حالت ایرست قرار گرفته keVندارند و تنها چند 

  ای مشاهده شده است.ذرهشبه
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