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 ۱۵۴پذیری در هسته دیسپرسیومپدیده پایان
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 ایدانشگاه دامغان، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هسته 1,2

 

  :چکیده 
کند، باال در اسپین پایین به یک حالت غیرتجمعی در اسپین ماکزیمم تغییر پیدا میهنگامی که هسته از یک حالت با خاصیت تجمعی 

ها خارج و پروتون هانوترون از محدودی تعداد با های ناحیه خاک نجیباتفاق افتاده است. برای هسته« پذیریپایان» گوئیم می

 ۱۵۴افتد. دیسپرسیوماتفاق می I=30-50ħاین گذار در محدوده اسپینی  Z = 64و پروتونی  N = 82های بسته نوترونی پوسته
پذیری را بررسی کردیم و سپس نتایج محاسبات را با چهار نوار پایان CNSاز این جمله است. برای این هسته توسط کد محاسباتی 

 شود. ین مقایسه مشاهده میپذیر که در تجربه مشاهده شده، مقایسه کردیم. توافق نسبتا خوبی در ادورانی پایان
  Maximum Spin, Rotational Band, Termination, CNS کلمات کلیدی:
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Abstract: 
When a nucleus evolves continuously from high collectivity at low spin to an aligned non-collective state at the 

maximum spin, this happen called “Termination”. In rare-earth nuclei with a small number of nucleons outside the 

N=82 and Z=62 shells, this transition happens at spin range of I=30-50ħ. 154Dy is one of these examples. We 

investigated termination in this nucleus with CNS, then CNS results were compared with four experimental 

terminating rotational bands. Relatively good agreement is observed between calculations and experiments.  
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 مقدمه: 

 های[. ویژگی۱ای است ]های هسته، تعامل بین درجات آزادی تجمعی و تک ذرهترین جنبهترین و جذابیکی از جالب

 دورانی هایفرکانس با سریع دوران در حال هسته که زمانی تنها ای، که یک خاصیت تجمعی در هسته است،دوران هسته

کند، دوران به دو نوکلئون جفت [. هنگامی که هسته شروع به دوران می۲شود ]می آشکار باشد، نوکلئونی حرکت به شبیه

ها شروع ها جفتکند. با افزایش اسپین در مقادیر اسپینی متوسط در بعضی فرکانسشده دو نیروی خالف جهت وارد می
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های نوکلئونی شکسته شده و بردارهای اسپین تمام کنند و رفته رفته با افزایش بیشتر اسپین تمام جفتشکسته شدن میبه 

شوند. در این حالت تکانه زاویه ای سیستم به حداکثر مقدار خود درون این ذرات در امتداد محور دوران همراستا می

خاصیت تجمعی باال در اسپین پایین به یک حالت غیرتجمعی در پیکربندی رسیده است. یعنی سیستم از یک حالت با 

ی این گذار تدریجی از اتفاق افتاده است. امکان تحقیق درباره« پذیریپایان»گوئیم کند و میاسپین ماکزیمم تغییر پیدا می

محدوده اسپینی وسیع دورانی، در یک  های حالت منظم های رفتار جمعی به غیرجمعی به مطالعه نوارهای دورانی، توالی

 [. ۳و۲و۱شود ]مربوط می

و  N = 82های بسته نوترونی ها خارج پوستهو پروتون هانوترون از محدودی تعداد با های ناحیه خاک نجیبهسته

 رفتار سپین،اکه با افزایش  دارند قرار گذار منطقه یک نوترون( در ۸۸پروتون و ۶۶با  Dy154)مانند   = 64Z پروتونی

ر دورانی تجمعی پذیری نوار از رفتااین تغییرات بواسطه مکانیسم پایان .[۶و۵و۴] کندمی تغییر ها به سرعتآن تجمعی

در این ناحیه  های شناخته شده[. مثال۷و۴افتد ]اتفاق می =ħ50-30Iکشیده به غیرتجمعی پخت و در محدوده اسپینی 

 Dy154 ، Dy155 ،Dy156 ،Er156 ،Er157 ،Er158،Yb158  ،Yb159 ،Yb160 [ ۸هستند.] 

 روش کار: 

ای باال از چارچوب مدل  کرنکینگ های دورانی در تکانه های زاویهبرای توصیف هسته:  ۱توصیف مدل کرنکینگالف( 

 ωای ثابت ای با سرعت زاویهارائه شد. در این مدل میدان هسته ۱۹۵۴در سال  ۲استفاده می کنیم. این مدل توسط انگلیس

 شود: کند. در چنین تقریبی هامیلتونی به صورت زیر تعریف می، دوران میxحول یک محور اصلی، معموال محور 

𝐻𝜔 = 𝐻0 − 𝜔𝑗𝑥 = ∑ ℎ𝑖
𝜔

𝑖 𝑜𝑐𝑐

                                                                                                                 (۱) 

ℎ𝜔 = ℎ − 𝜔𝑗𝑥                                                                                                                                           (۲) 

 هامیلتونی در سیستم دورانی  :𝐻𝜔که در روابط باال:     

                          𝐻0هامیلتونی نیلسون با پارامترهای  : هامیلتونی کل در سیستم( آزمایشگاهκ  وμ) 

𝑗𝑥                                                    
 ایای تک ذرهتکانه زاویه x: مولفه  

ℎ𝜔                                                 هامیلتونی تک ذره در سیستم دورانی : 

ℎ                                      هامیلتونی تک ذره در سیستم آزمایشگاه : 

 [.۹و۱است ]

                                                 
1Cranking  
2Inglis  
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برای پتانسیل نوسانگر  : با حل هامیلتونی تک ذره کرنک شده CNS3 استروتینسکی کرنک شده -ب( روش نیلسون

آمده از ای بدستهای تک ذرهروی اربیتال شود، اما محاسباتی که شامل جمعهای تک ذره حاصل میهماهنگ، انرژی

ای و تغییر های نامناسبی از خواص میانگین هستهشناختی، مانند نیلسون یا وودساکسون، است تقریبهای پدیدهپتانسیل

ای عموما های تک ذرهکند. همچنین گشتاور لختی تعیین شده از کمیتها و انرژی کل را حاصل میهای وابسته به آنشکل

های کل با رفتار قطره مایع دورانی نرماالیز می با مقدار جسم صلب متفاوت است. به منظور غلبه بر این مشکالت انرژی

, 𝜀2)≡در یک تغییر شکل خاص شوند. در این روش انرژی کل هسته 𝛾, 𝜀4 , … ) ε̅  و در یک اسپین خاص به صورت

 [.۹و۱می شود ]ای مشخص مجموع انرژی قطره مایع دورانی و انرژی پوسته

مورد مطالعه  CNSهای دیسپرسیوم با استفاده از کد در کار حاضر یکی از ایزوتوپ :CNSج( محاسبات تئوری با کد 

𝐺𝑑64است که نسبت به قلب بسته )دبل مجیک(  Dy154است. این هسته  قرار گرفته
146

نوکلئون ظرفیت  ۸دارای  82

ها نقش اساسی در ساختن اسپین تا رسیدن به پایان پذیری را بعهده دارند. نوترون( است که این نوکلئون ۶پروتون و ۲)

اند. این هایی را حدس زدهبرای نوارهای تجربی مشاهده شده در این هسته، پیکربندی ۲۰۰۲و همکارانش در سال  ۴ما

، برای این هسته ۱۴۶وم های پایان پذیر، نسبت به قلب دبل مجیک گادولونیبه پیکربندی حالت ۱ها در جدولپیکربندی

 اشاره شده است.
 ۱۵۴های پایان پذیر برای دیسپرسیوم. پیکربندی حالت۱جدول

پیکربندی نوکلئونی  نام نوارتجربی مشاهده شده

 پذیریدر پایان

اسپین و پاریته 

 پذیریپایان
 مرجع

 [۶] ۳۶+ [۰۲و۰۲] و+( ۰)۲نوار 

 [۶] ۴۸+ [۲۴و۰۲] و+(۰)۳نوار 

 [۶] ۴۷+ [۲۴و۰۲] و+(۱)۱نوار  

 [۶] ۴۷+ [۲۴و۰۲] و+(۱)۲نوار  

 ستون دوم این جدول مربوط به نوع پیکربندی نوکلئونی است که در آن پایان پذیری رخ داده است.

,𝑝1𝑝2(𝑝3𝑝4)های محاسبه شده به شکل ، پیکربندیA~160در ناحیه جرمی  (𝑛0)𝑛1𝑛2] [ شوند گذاری میبرچسب

 که: 

                                                 
۳strutinsky-Crancked Nilsson  
۴Ma  



 

4 

 

 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

1P5/2های پروتونی در : تعداد حفرهd 7/2g   

2P11/2 ها در: تعداد پروتونh      

1n11/2 های نوترونی در: تعداد حفرهh      

2n13/2 های در: تعداد نوترونi    

 شوند. های داخل پرانتز تنها هنگامیکه غیر صفرند، استفاده میبرچسب

3P7/2 های: تعداد پروتونf  9/2h   

4P13/2  هایپروتون : تعدادi   

0n4های نوترونی در پوسته : تعداد حفرهN=  

𝑑3های تعداد پروتون

2
 
𝑠1

2

ℎ9های و نوترون 

2
 
𝑓7

2

گیری شود تواند اندازههای کل میبه صراحت نیامده، اما از تعداد نوکلئون 

[۶.] 

 نتایج

دهنده یک خصوصیت مهم برای بررسی اسپین، نشانهای برانگیختگی نوارهای دورانی برحسب های نمودار انرژیویژگی

های برانگیختگی با یک مقدار میانگین تفریق نوارهای پایان پذیر هستند. برای رسیدن به درک بهتری از این نمودار، انرژی

 [.  ۱اند ]معروف RLDE-Eهای شده و به منحنی

 آمده است.  ۱درشکل ۱۵۴ها برای هسته دیسپرسیوماین منحنی
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𝐷𝑦66برای ها )پنل پایینی( تجربی )پنل باالیی( و تئوری )پنل وسطی( و مقایسه آن RLDE-Eهای : منحنی۱شکل

154
88. 

پذیر مشاهده در این هسته آمده است. در پنل تجربی برای چهار نوار پایان RLDE-Eهای ، منحنی۱در پنل باالیی شکل

ها مشابه رفتار نوارهای تجربی است همراه با که رفتار آن CNSهای نوارهای تئوری بدست آمده از کد وسطی منحنی

و+( ۰)۳و+( و ۰)۲اند. برای نوارهای تجربی بینی شده بود، آمده[ پیش۶ها، که توسط ما و همکارانش ]پیکربندی های آن

و+( سه نوار مختلف وجود ۱)۲و+( و ۱)۱رای نوارهای تجربی یک نوار تئوری با رفتار و ساختاری مشابه وجود دارد، اما ب

در همه این نوارهای تئوری، پیکربندی پایان پذیر  های باال اندکی متفاوتند.دارد که به لحاظ انرژی خصوصا در اسپین

های پروتونی پیکربندی افتدتر اتفاق میهای پایینپذیری در اسپینهستند. هنگامی که پایان 13/2iنوترون در  ۲نوترونی شامل 

𝐺𝑑64که هیچ حفره ای در قلب بسته 
146

هایی با های باالتر پیکربندیندارند، اما برای دسترسی به پایان پذیری در اسپین 82

های تجربی و تئوری مقایسه شده اند. این مقایسه توافق دو حفره پروتونی در قلب نیاز هستند. سپس در پنل پائینی منحنی

   دهد. خوبی بین تجربه و تئوری نشان مینسبتا 
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 ها،های تک ذره پروتونی )پنل سمت چپ( و نوترونی )پنل سمت راست( برحسب تصویر اسپین آنانرژی نمودار ۲شکل

نشان  سطح فرمی نوترونی و پروتونی را در حالت پایهبه ترتیب   Ip=0و  In=0خط دهد. نشان میبرای این هسته را 

شده مربوط به نوارهای مشاهده شده هستند. برای کج بودن ج، سطح فرمی نوترونی و پروتونی کجدهد. خطوط کمی

خطوط فرمی این تعبیر وجود دارد که در اثر دوران ترازهای انرژی ساکن و دوران روی آنها تاثیر نداشته، اما تراز فرمی 

دهند. پروتونی و نوترونی در پیکربندی را نشان میاند. این خطوط سهم اسپینی تحت تاثیر دوران قرار گرفته و کج شده

و  I=Ip+In=22+25=47و I=Ip+In=10+26=36 پذیری به صورتهای پایاناسپینها، از مجموع این سهم

I=Ip+In=22+26=48 شود. حاصل می 

 
با  (ت ( در شکل پخieتک ذره پروتونی )سمت چپ( و نوترونی )سمت راست( ) : نمودار ترازهای انرژی۲شکل

𝜀پارامترهای تغییرشکل چارقطبی  = γو  0.12− = 𝐷𝑦66برای  (imبرحسب اسپین همراستاشده )  )60°
154

88. 

تر شده و در انرژی باالتری های پروتونی دخیل در پیکربندی، خطوط سطح فرمی کجها و حفرهبا افزایش تعداد پروتون

 گیرند. قرار می

دهد. را برحسب تابعی تکانه زاویه ای برای این هسته را نشان می (PES)یک سری از سطوح انرژی پتانسیل  ۳در شکل

، مینیمم سطوح پتانسیل را در شکل I=30ħتر عمق پتانسیل بیشتری دارند. نمودار مربوط به در این شکل سطوح پررنگ

به  γمهاجرت مینیمم سطوح پتانسیل را از طریق صفحه I=40ħدهد، درحالیکه این نمودار برای نشان می γ 0=کشیده 
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دهد. بنابراین پیکربندی غیرتجمعی پخت )یا نزدیک به پخت( در اسپین تقریبا یعنی شکل پخت نشان می  γ 60=سمت 

50ħ شود.ایرست می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐷𝑦66را برحسب تابعی تکانه زاویه ای برای  (PES): نمودارهای سطوح انرژی پتانسیل ۳شکل
154

88. 

 بحث و نتیجه گیری:

پذیری در نوارهای پایانتوان درک کرد که پدیده های حاصییل از این پژوهش و مقایسییه با نتایج تجربی، میاز بررسییی

سیوم سپر سته دی شده برای ه شاهده  سپینی حدود  در محدوده ۱۵۴م نوارهای تجربی همچنین  افتد.اتفاق می 55ħ-35ا

دارای نمودارهای انرژی برانگیختگی هسییتند که قبل از رسیییدن به پایان پذیری شیییب رو به و+( ۱)۱و+( و ۰)۳و+( ، ۰)۲

و+(، که نمودار انرژی برانگیختگی ۱)۲باشییدا اما در نوار می favouredها از نوع در آن پایین دارند، بنابراین پایان پذیری

که در اسپین  هاییبرای پایان پذیری است. unfavouredری دارای شیب روبه باال است، از نوع درست قبل از پایان پذی
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ℎ11شامل دو پروتون در اربیتال پذیر پروتونی بدون حفره و فتد، پیکربندی پایانااتفاق می ۴۰ħهای کمتر از 

2

خواهد بود  

پذیر اتفاق بیافتد، پیکربندی پایان ۴۰ħهای بیشییتر از اسییپین پذیری درا اما اگر پایاننامیممی  [02]که به اختصییار آن را 

ℎ11چهار پروتون در اربیتال پروتونی شامل دو حفره پروتونی درقلب و 

2

 نامیم.  می [24]خواهد بود که به اختصار آن را  
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