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 :چکیده
پردازیم. با ها میهای آن و علت ایجاد این پدیده در هستهو ایزوتوپ Poی در هسته 1چند شکلی یبررسی پدیدهدر این مقاله به 

های آن را و ایزوتوپ Poی ، هامیلتونی هسته3و پتانسیل اصالح شده نیلسون 2استروتینسکی کرنک شده-استفاده از روش نیلسون
های آن را محاسبه و ایزوتوپ Poی هسته 5رژی پتانسیلپروتونی و نوترونی و سطوح ان 4ذره-کنیم. ترازهای انرژی تکبررسی می
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Abstract: 

in this paper we intend to study the shape-coexistence phenomenon in Polonium and its isotopes. We investigate the 

Po and its isotopes Hamiltonian using Cranked Nilsson Strutisky model and Nilsson modified potential. We draw the 

proton and neutron single-particle energies and potential energy surfaces for Po nucleus. The observation of several 

minimum energies, simultaneously, will show the shape-coexistence phenomenon in this nucleus. The reason is 

dependent to how filling nuclear orbitals. 
Keywords: shape-coexistence phenomenon, Cranked Nilsson Strutinsky model, potential energy surfaces  

 

 مقدمه

باشد. در های مختلف میتوانایی به حداقل رساندن انرژی خود با پذیرفتن شکل هاهای قابل مالحظه هستهیکی از ویژگی

 های مختلف، در سطوح انرژی پتانسیل هسته دیده شده استمینه انرژی مختلف، متناظر با شکلچهار ک برخی مشاهدات

 شود وهای مختلف هسته میهای مختلف است منجر به شکلترکیبی از حالتموج حالت پایه که تبهگنی تابع  .[1]

                                                 
1 Shape-coexistence 
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چند  احتمال حضور .[2]است ایفیزیک هستههای مهم در چنان یکی از سوالاین تبهگنی تابع موج هم چگونگی ایجاد

گفته می شکلیچند باشد که به آن پدیده های جالب هسته میزمان و در یک انرژی یکی از ویژگیشکل به طور هم

به ثبت رسید و اولین استدالل این پدیده در  موریناگادر مقاله  o16برای اولین بار در هسته شکلی  چندپدیده  .]3[شود

است.  84های آن با عدد اتمی و ایزوتوپ Poی مورد مطالعه در این مقاله هسته .]4[بررسی شدبایر در مقاله  Ca40هسته 

 باشد. می Po202تا  Po194، از Poی های هستهدر ایزوتوپی مورد مطالعه ما محدوده

 روش کار:

، از پتانسیل اصالح (CNS)ستروتینسکی کرنک شده ا-با استفاده از روش نیلسون Poی ی هامیلتونی هستهبرای محاسبه

 :[5]کنیمی نیلسون استفاده میشده

𝑉𝑛𝑖𝑙 =
1

2
𝑚(𝜔𝑥

2𝑥2 + 𝜔𝑦
2𝑦2 + 𝜔𝑧

2𝑧2) − 2𝜅ћ𝜔0(ℓ. 𝑆) − 𝜅𝜇𝜔0ћ(ℓ2 −< ℓ2 >𝑁) 

ی ا برای ترازهاشود در حالی که استروتینسکی با در نظر گرفتن پهندر مدل نیلسون انرژی هر تراز جداگانه محاسبه می 

 کند:ها، انرژی کل را محاسبه میانرژی و عدم قطعیت آن

Etot = Emacro + Eshell   

ز توجیه میار تجمعی هسته با کرنک کردن مدل نیهای تغییرشکل یافته، رفتهمچنین با لحاظ کردن حرکت دورانی هسته

 :[6]شود و هامیلتونی به این صورت خواهد شد

H = ℎ𝐻0(𝜀2. 𝛾) − кћ𝜔0[2ℓ. 𝑆 + 𝜇(ℓ2 − 〈ℓ2〉𝑁)] + 𝑉4(𝜀4. 𝛾) − 𝜔𝑗𝑥 

کنند و معرف ، پارامترهای تغییرشکل هستند که کشیدگی هسته از حالت محوری را تعیین می 𝛾و 4𝜀و  2𝜀پارامترهای 

ذره پروتونی و نوترونی و سطوح انرژی -ی هامیلتونی، نمودار ترازهای انرژی تکپس از محاسبهشکل هسته هستند. 

نمودار تراز انرژی  1کنیم. در شکل ی چند شکلی را در آن بررسی میرا رسم نموده و رخداد پدیده Po190پتانسیل هسته 

یعنی  85 6یا طبق شکل در سطح فرمی 9/2h1خرین پروتون این هسته در تراز ذره پروتونی نشان داده شده است. آ-تک

ی پنجم، قرار گرفته است. در فرکانس صفر یعنی حالت پایه که در آن هسته ساکن است تبهگنی دو هشتمین تراز پوسته

 گانه داریم و در هر تراز دو نوکلئون قرار گرفته است.

                                                 
6 Fermi surface  
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.𝜀2)در پارامترهای تغییرشکل  Po190ذره پروتونی هسته -: ترازهای انرژی تک 1شکل  𝛾. 𝜀4)~(0 ∙ 2. −18 ∙ 7°. 0) 

 106با  Po190ذره نوترونی بر حسب فرکانس دوران نشان داده شده است. برای ایزوتوپ -نمودار انرژی تک 2در شکل 

ترازهای انرژی برای شکل کشیده در این ایزوتوپ رسم شده گیرد. این قرار می 13/2i1نوترون، آخرین نوترون در تراز 

 ی ششم است. ، یعنی چهارمین تراز پوسته46در سطح فرمی  2است و تراز فعال در این ساختار طبق شکل 
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.𝜀2)در پارامترهای تغییرشکل  Po190ذره نوترونی هسته -: ترازهای انرژی تک 2شکل  𝛾. 𝜀4)~(0 ∙ 2. −18 ∙ 7°. 0) 

رسم شده است. آخرین نوترون در  Po194ذره نوترونی برای شکل پخت در ایزوتوپ -ترازهای انرژی تک 3در شکل 

 ی ششم است.، یعنی پنجمین تراز پوسته56در سطح فرمی  3قرار دارد. تراز فعال در این ساختار طبق شکل  13/2i1تراز 
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.𝜀2)در پارامترهای تغییرشکل  Po419ذره نوترونی هسته -: ترازهای انرژی تک 3شکل  𝛾. 𝜀4)~(0 ∙ 23. −61°. 0) 

می 8شوندهو خارج 7شوندههای داخلها به توضیح اوربیتالدر هسته شکلی چند های رخ دادن پدیدهبرای درک بهتر علت

هر  jاند و بزرگترین ترازهایی داریم که با یک شیب منفی به پایین کشیده شده ،ذره-پردازیم. در نمودارهای انرژی تک

گفته می شود که معموال در انرژی بسیار پایین هستند. این  9باال-jشوند، به این ترازها، ترازهایی با پوسته را شامل می

شونده و ترازهایی که با شیب مثبت به های داخلاند، اوربیتالهای مختلف با یک شیب منفی داخل شده𝜔ترازها که در 

 این ترازها در به وجود آمدن. [7]شوندشونده نامیده میهای خارجشوند) خارج می شوند(، اربیتالسمت باال کشیده می

  موثرند. شکلی چند پدیده

رود وگانه از بین میشوند تا جایی که تبهگنی دکند، ترازها بازآرایی میبا افزایش فرکانس دوران، ساختار هسته تغییر می

در حالت  Po941و  Po190ی هاسطوح انرژی پتانسیل برای هسته 4گیرد. در شکل قرار میو در هر تراز فقط یک نوکلئون 

ر حسب ببندی سه بعدی ، با در نظر گرفتن یک شبکهCNSپایه رسم شده است. سطوح انرژی پتانسیل را به کمک مدل 

 کنیم. پارامترهای تغییرشکل رسم می

                                                 
7 Intruder  
8 Extruder  
9 High-j 
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 در حالت پایه Poی هستههای : سطوح انرژی پتانسیل ایزوتوپ 4شکل 

قرار بگیرند شکل هسته )طبق  ˚𝛾=60˚,-60های ها در زاویههای انرژی است. اگر این کمینهرنگ آبی تیره بیانگر کمینه

ه برای هسته ی شکل کشیددهندهنشان ˚𝛾=0˚,-120های های انرژی در زاویهداد لوند( پخت خواهد بود و کمینهقرار

های تیره و روشن در تصویر بیانگر انرژی هسته است. خطوط مرزی بین رنگ ˚15به اندازه  𝛾های هستند. اختالف زاویه

و  2𝜀پارامتر  -0.2تا  0.2دایره از های نیمباشد. خط چینمی MeV 0.25است و بین خطوط اختالف انرژی به اندازه 

ها هسته کروی خواهد بود. اگر کمینه شود شکل دهد. اگر کمینه در نقطه صفر تصویر ظاهرتغییر شکل هسته را نشان می

ارداد لوند( به صورت سه قرار بگیرند شکل هسته )طبق قر 𝛾 (𝛾=0˚, 60˚, -60˚, -120˚)های تعیین شده برای بین زاویه

.𝜀2)های سه کمینه در شکل Po190ی شود در هستهمشاهده می 4طور که در شکل همان خواهد بود.محوری  𝛾)~(0 ∙

23. .𝜀2)و  )پخت( (˚60− 𝛾)~(0 ∙ 12. .𝜀2))نزدیک به کشیده( و  (˚110− 𝛾)~(0 ∙ 16. )کشیده( وجود  (˚18−

.𝜀2)دو کمینه در  Po194ی ی چندشکلی در این ایزوتوپ است. در هستهی پدیدهدهندهدارد که نشان 𝛾)~(0 ∙

12. .𝜀2))نزدیک به کشیده( و  (˚110− 𝛾)~(0 ∙ 23. برای شود که متناظر با یک شکل پخت است. مشاهده می (˚60−

ی پولونیوم، سطوح انرژی پتانسیل را در های پرنوترون هستهمشاهده و درک بهتر سطوح انرژی پتانسیل، برای ایزوتوپ

با افزایش کنیم که ایم. در این شکل که مربوط به حالت پایه است، مشاهده میبعدی رسم کردهبه صورت سه 5شکل 

ی های هسته. بررسی ایزوتوپیابدکاهش یافته و تمایل هسته به تک شکل بودن افزایش می ی چندشکلیپدیدهنوترون 
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، نتایجی در مطابقت با نتایج ما با استفاده 10کنش بوزونیی ایزوتوپی و ایزوتونی( با استفاده از روش برهمپولونیوم )محدوده

 .[8,9,10] داشته است (CNS)از مدل 

 

 
 بعدیبه صورت سه Poی های پرنوترون هستهسطوح انرژی پتانسیل ایزوتوپ : 5شکل 

 گیری:بحث و نتیجه

شاهد سه کمینه انرژی مختلف  Po190ی بوده است. در هسته Po200تا  Po190ی مورد بررسی ما از ایزوتوپ محدوده

ی چندشکلی ی اصلی پدیدهنیز با وجود دو کمینه Po194ی ی چندشکلی است. در هستههستیم که گویای وجود پدیده

های مساوی است و تمایل به پذیرفتن چند ه انرژی با احتمالهسته دارای چند کمینظاهر شده است. یعنی در حالت پایه، 

با ی چند شکلی هستیم. ما شاهد پدیده N=112تا  N=106ی پولونیوم از زمان دارد. یعنی در هستهشکل به طور هم

ای تاثیر بسزایی در به وجود ها در ترازهای هستهچیدمان نوترون. شودکم ناپدید میی چند شکلی کمزایش نوترون پدیدهاف

دارد.  82ی ی بستهپروتون، تنها دو ذره بیشتر از پوسته 84با  Poی هسته د.نی چند شکلی دارو ناپدید شدن پدیده آمدن

ی پروتونی در به وجود توان نتیجه گرفت که پوستهکند. بنابراین میاشغال می  9/2h1یعنی دو ظرفیت پروتونی از تراز 

نزدیک است هسته را متمایل  82ای پروتونی ی چند شکلی نقش چندانی نخواهد داشت و چون به گپ پوستهآمدن پدیده

ای نوترونی از گپ پوسته نوترون به حد کافی 106با داشتن  Po190کند. از طرفی ایزوتوپ به داشتن شکل کروی می

ی چند شکلی غالب است. با پر شدن ی نوترونی در ایجاد پدیدهفاصله دارد. قدرت پوسته 126و گپ باالیی  82زیرین 

همچنان نمود این پدیده را شاهد هستیم تا جایی که نصف ظرفیت نوترونی این تراز اشغال شود یعنی ایزوتوپ  13/2i1تراز 

Po196 ی چند شکلی در حال از بین رفتن است و در ایزوتوپ تغییرات بسیار نرم پدیده، که باPo197 ( کامال 5)شکل

                                                 
10 Interacting Boson Model(IBM) 
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-استفاده از روش نیلسون ی نوترونی بر عهده دارد.در نتیجه نقش اصلی ایجاد این رخداد را پوسته شود.ناپدید می

سبات ما سرعت و سهولت ها به محابررسی های استفاده شده برای این استروتینسکی کرنک شده نسبت به سایر روش

ی هامیلتونی و در نهایت ها، محاسبهاهمیت این مطالعات در بررسی شکل هسته به عنوان یک ویژگی مهم در هسته .بخشید

یافته و رسم سطوح انرژی پتانسیل که ما به وسیله روش های تغییرشکلحل هامیلتونی برای هسته ای است.انرژی هسته

(CNS) محاسبه شده   11روش سطوح دورانی کلیو  میدان میانگین های برهمکنش بوزونی،انجام دادیم قبال به روش

های سنگین و فوقتری از هستهتوان به ناحیه وسیعاین نتایج را می .[11]باشنددست آمده یکسان میاست و نتایج به

روش سطوح دورانی  .]12[سنگین مطابقت داردهای فوقتعمیم داد. نتایج حاصل با سطوح انرژی پتانسیل هسته 12سنگین

کند و های باال تایید میها در اسپینی چندشکلی را با دوران آنها، ظهور پدیدهبا توجه به فرکانس دوران هسته کلی

 .[13]مطابقت خوبی با اطالعات تجربی دارد
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