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 با افزایش نوترون  Rbهایتحول شکل هسته درایزوتوپ
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 چکیده

به بررسی تحول شکل هسته و پدیده چند شکلی  (CNS)کرنک شدهدر این تحقیق ما با استفاده از مدل نیلسون استروتینسکی 

باشد، به طوری که با پخت می Rb74شود که شکل این هسته در ایزوتوپ  پردازیم. مشاهده میمی Rbهای کم نوترون درایزوتوپ

هستیم. سپس با اضافه کردن تنها یک نوترون پدیده چند  Rb75Rb,76های افزایش نوترون شاهد پدیده چند شکلی در ایزوتوپ

 شود.رود و شکل هسته کشیده میاز بین می  Rb77شکلی در 

 مدل نیلسون استروتینسکی کرنک شده، پدیده چند شکلی تحول شکل هسته ،کلمات کلیدی: 
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Abstract 

In this study, we use the Cranked Nilsson Strutinsky model (CNS) to investigate the shape evolution and the 

shape- coexistence phenomenon in deficient-neutron Rb isotopes. It is observed that shape of this nucleus 

in 74Rb isotope is oblate, so that a shape coexistence is observed with increasing the neutron numbers in 
75Rb. Then the shape coexistence phenomenon disappears only with increasing one neutron in 77Rb and the 

shape becomes prolate. 
Keywords: Nuclear shape evolution, Cranked Nilsson Strutinsky model, Shape coexistence phenomenon 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

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

 مقدمه

ای از اثر متقابل بین ها نتیجهباشد. شکل هستههای نظریه ساختار هسته میتوضیح تحول شکل هسته یکی از چالش

تواند منجر به ها مییک تغییر کوچک در تعداد نوکلئون .1] ]ماکروسکوپیکی و میکروسکوپیکی هسته استساختارهای 

تغییرات سریع در بزرگی و نوع شکل شود، هر چند معموال تغییرات شکل هسته با افزایش یا کاهش نوکلئون تدریجی 

ها در یک مینیمم انرژی رود که هستهانتظار میترین انرژی قرار دارند. ها در حالت پایه خود در پایینهسته .[2]باشدمی

متوجه  و شویم که در حالت پایه دارای چند مینیمم انرژی هستندرو میهایی روبهها با هستهقرار بگیرند، اما در بررسی

های ظاهر شود، که این شکلتواند با چند شکل مختلف شویم که یک هسته در یک ویژه مقدار انرژی میاین حقیقت می

تواند برای باشد این ظاهر شدن چند شکل برای هسته میها در هسته میمختلف به دلیل نحوه مختلف چیدمان نوکلئون

های چالش برانگیز در نظریه دهد یا خیر یکی از موضوعهر هسته رخ دهد و فهمیدن این موضوع که ایا این پدیده رخ می

سال اخیر بوده  50ها در های جالب توجه و ناشناخته هستهپدیده چند شکلی یکی از ویژگیها است. ساختار هسته

دهد. وضعیت چند شکلی در هسته یک های فرد رخ میهای زوج و هم برای هستهاین پدیده هم برای هسته .[3]است

دو گرایش مخالف هم در هسته  ها دیده نشده است. این پدیده نتیجهویژگی نادر است که البته هنوز در تمامی هسته

شود هسته باشد و دوم برهمکنش بین پروتون و نوترون که باعث میاول تمایل به حفظ شکل کروی هسته می: باشدمی

هرچه این برهمکنش بیشترشود هسته از حالت کروی بیشتر خارج خواهد شد و به  .از شکل کروی خود خارج شود

های برانگیخته پدیده چند شکلی عالوه بر حالت پایه در حالت  .[4]ه خواهد رفتهای  کشیده و یا پخت کشیدسمت شکل

دهد. به دلیل آن که هر نوار دورانی بر های باال که نوارهای دورانی برانگیخته پدیدارمی شوند رخ میبه ویژه در اسپین

شوند که با تغییر اسپین و در نتیجه های مختلف میشوند. این نوارها منجر به شکلمی روی یک ساختار متفاوت ساخته

  کنند.تغییر انرژی تغییر می

 محاسبات

های های کروی و هستهبرای درک بهتر تغییر و تحول شکل هسته و همچنین پدیده چند شکلی به شناخت ساختار هسته

لتونی را حل نمود. با شناخت ساختار هسته باید یک پتانسیل مناسب را انتخاب کرد و هامیغیرکروی نیاز داریم. برای 

پتانسیل شود. این های کروی توجیه میاستفاده از پتانسیل نوسانگر هماهنگ کروی همراه با اصالحات، هامیلتونی هسته

زیرا در  های غیرکروی دیگر پاسخگو نیست.اما برای هسته مناسب استهای کروی و نزدیک به آن بسیار برای هسته
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برای آن تعریف (𝜀𝜆𝜇) کند در نتیجه پارامترهای تغییر شکلینسبت به حالت کروی تغییر میها شعاع هسته اینگونه هسته

 :[5]شودمی

R = R0(1 + ∑ ελμYλμ)λμ                             (1)  

 :[6]ای و وارد کردن پارامترهای تغییرشکل، هامیلتونی جدیدی ارائه دادنیلسون با اصالح پتانسیل هسته

H = −
ћ2

2 m
∇2 +

1

2
m[ω⏊

2 (x2 + y2) + ωz
2z2] − 2 κћω(l ∙ s) − κћωμ(l2 − 〈l2〉N )     (2) 

 

ωx = ωy = ω⏊ ≠ ωz 

ω⏊ = ω0(ε)[1 +
1

3
ε]   

ωz = ω0(ε)[1 −
2

3
ε]                                  (3) 

 

پارامترهای تغییر شکل تجربی هستند که از تجربه  𝜇و  𝜅فرکانس دوران،   𝜔0پارامتر تغییر شکل،   𝜀 ، عبارت3و2در روابط 

تا اینجا رفتار ذره بصورت تک ذره و میکروسکوپیک توضیح  .[6]کنندبرای پروتون و نوتورن تفاوت می آیند وبه دست می

زوج قابل توجیه -در هسته های زوج 2+ داده شد، باتوجه به میکروسکوپیک بودن مدل پوسته ای و مدل نیلسون ، حالت

کنیم. بررسی هسته تنها به قطره مایع بررسی می بنابرین هسته را بصورت ماکروسکوپیکی و با حرکت جمعی و مدل نبود.

 هایها و ساختار هسته را به خوبی توضیح دهد. در نهایت به کمک مدلتواند ویژگیصورت ماکروسوکپیکی نیز نمی

بدست  4توان به بررسی ساختار هسته پرداخت و  انرژی کلی هسته را در رابطه میکروسکوپیکی و ماکروسکوپیکی می

 هامیلتونی کرد. توجیه را هسته انرژی جمعی و ذره ا تجربه همخوانی داشته باشد و مجموع هر دو رفتار تکآورد که ب

های غیر ساکن مدل کرنکینگ است. بهترین مدل برای توصیف هسته ساکن یافته تغییرشکل هایهسته برای 2رابطه 

 :[6]دباشمی 5هامیلتونی هسته غیر ساکن به صورت رابطه . [6]ارائه شده است 1954باشد که توسط انگلیس در سال می

Etot = ELDM + Eshell                (4) 

H = HNil − ωjx                           (5) 

 ای از هامیلتونی کرنک شده و انرژیکه مجموعه [7] (CNS) استروتینسکی کرنک شده-ما با استفاده از مدل نیلسون

    A=80 𝜇 و 𝜅 های تک ذره هسته  برحسب فرکانس دوران را با توجه به پارامترهایانرژیاصالح شده است، نمودار 

نمودار انرژی تک ذره  1کنیم. در شکل رسم می Rb76ی برای هستهکه از تجربه به دست آمده و سطوح انرژی پتانسیل را 
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است. ترازهای قبل از سطح  فرمی سطح دهندهنشان پیکان عالمت ها رسم شده است.برحسب فرکانس دوران برای نوترون

فرمی همگی پر هستند و ترازهای بعد از این سطح همگی خالی هستند. آخرین نوترون در سطح فرمی و در تراز نیلسونی 

باشند و در هر تراز دو نوکلئون قرار دارد. در حالت پایه و گانه می 2قرار دارد. درمدل نیلسون ترازها دارای تبهگنی  24

 دوران ترازها شکافته شده و تبهگنی فرکانس نوکلئون  قرار دارد و با افزایش 2قبل از افزایش فرکانس دوران  در هر تراز 

نمودار  2گیرد. در شکل رود، چنان که با توجه به تقدم انرژی در هر تراز  تنها یک نوکلئون جای میگانه نیز از بین می 2

دارد. نحوه قرار  73ها رسم شده است. آخرین نوترون در تراز نیلسونی دوران پروتونانرژی تک ذره بر حسب فرکانس 

ها در ایجاد و به منظور بررسی تاثیر نوترون CNSبا استفاده از مدل باشد. می 1ها در ترازها مانند شکل چینش پروتون

کنیم. تنها برای حالت پایه رسم می 2شکل در  Rb74Rb,75Rb,76Rb,77های شکل هسته سطوح انرژی پتانسیل برای ایزوتوپ

𝛾های تر باشد انرژی کمتر است. زاویهدهنده سطح انرژی پایین است و هرچه رنگ تیرهرنگ تیره  نشان 2در شکل   =

60. 𝛾های نشان دهنده شکل پخت، زاویه 2در شکل  60− = 0. شکل کشیده هستند. در دیگر زوایا شکل  120−

𝛾در  Rb74دهد کمینه انرژی هسته نشان می 2هسته به صورت سه محوری خواهد بود. همانطور که شکل  = −60 

 باشد.در حالت پایه پخت می Rb74است و در نتیجه شکل هسته 

 
 هاذره بر حسب فرکانس دوران برای نوترون-ار انرژی تکنمود:  1شکل
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 هاذره بر حسب فرکانس دوران برای پروتون-نمودار انرژی تک:  2 شکل
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 Rb: سیر تحول تغییر شکل هسته  2شکل 

 گیرینتیجه

ی ابتدایی هااست که در ایزوتوپ Rb77-74مورد بررسی ما بازه  پروتون دارد، 37که  Rbبررسی تحول شکل هسته برای  

و نزدیک گپ شکل  3/2p2و انتهایی دیگر شاهد پدیده چند شکلی نخواهیم بود. آخرین پروتون این هسته در تراز کروی 

نوترون است. آخرین نوترون این هسته در تراز  37دارای  Rb74. اولین ایزوتوپ مورد بررسی هسته ]4[پخت قرار دارد

دهنده یک ( در حالت پایه نشان2سطوح انرژی پتانسیل این هسته )شکل .]4[ونزدیک گپ پخت قرار دارد 3/2p2کروی 

γ)مینیمم در شکل پخت = . شودپرمی  3/2p2نوترون تراز  3۸و داشتن  Rbهست. با افزایش نوترون به هسته  (60−

نشان کهشود سطوح انرژی پتانسیل آن  ظاهر می گیرد و یک مینیمم کشیده درآخرین نوترون از گپ پخت فاصله می

جایی که به  Rb76 دهنده وجود دو شکل به طور همزمان و در نتیجه ظهور پدیده چند شکلی هستیم. این پدیده در هسته 

نمود بیشتری دارد و دو مینیمم کشیده و پخت به یک میزان و احتمال برابر قرار دارند.  شویمنزدیک می N=40گپ کشیده 

دیگر شاهد پدیده چندشکلی نخواهیم بود.  =40Nرسیدن آخرین نوترون به گپ  و Rb76با افزودن یک نوترون به هسته 

، وشکل هسته را به شکل کشیده تبدیل گیردقرار می 40در گپ کشیده  1/2p2آخرین نوترون این هسته در تراز کروی 

افزایش نوترون به پخت است. با  Rb74شویم که شکل هسته در ایزوتوپ متوجه می Rbهای با بررسی ایزوتوپ کند.می

های باالتر ای و شکل کشیده مینیمم این شکل نیز در حالت پایه در ایزوتوپاین هسته و نزدیک شدن به گپ میان پوسته

رسد. با افزایش تنها یک نوترون و می 39ها به شود. اوج پدیده چند شکلی زمانی این است که تعداد نوترونمشاهده می
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با افزایش تدریجی کند. رود و شکل پایه هسته به کشیده تغییر میشکل پخت از بین میمینیمم  N=40رسیدن به گپ 

 (. 2نوترون به هسته شاهد تغییر شکل پایه هسته از پخت به شکل کشیده هستیم ) شکل
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