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 چکيده:
های پروتونی و چگالی .ایمپرداخته  Hgزوج-زوجهای ای از ایزوتوپحالت پایه زنجیره هایویژگیبرخی  محاسبه و بررسی مقاله بهاین  در

شدگی های جفتکنشبوگولیوبوف با برهم-فوک-هارتری-با استفاده از روش اسکریمHg (134-110=N )های نوترونی و شعاع بار ایزوتوپ
های ها، شعاع بار بدست آمده در دو حالت کروی و غیرکروی با دادهبرای سنجیدن اثرات تغییر شکل این هسته .اندمحاسبه شدهوابسته به چگالی 

 تجربی مقایسه شده است.
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Abstract: 
In this paper, we have calculated and investigated some properties of the ground state of the chain of even-even Hg 

isotopes. The neutron and proton densities and charge radii of these Hg isotopes (N=110-134) have been calculated 

using Skyrme-Hartree-Fock-Bogolyubov method with density-dependent pairing interaction. In order to evaluate the 

deformation effects, calculated radii in both spherical and deformed states have been compared with experimental 

data.  
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 :مقدمه

 مطالعهگذارد که برای های تجربی را در اختیار میاز هسته منبع عظیمی از داده ها، پروتون و یونپراکندگی کشسان الکترون

های سنگین و ابرسنگین و مشکالت بیشتر هستهبا توجه به ناپایدار بودن  سودمند است. های پایدار و ناپایدارهسته

های معتبر مورد ها و مدلاستفاده از نظریه ها باای آنهای هستهها، مطالعه نظری ویژگیهای این هستهگیری ویژگیاندازه

 کنش مؤثر با نیروهایفوک با یک برهم-روش هارتریهای مرسوم، ها و مدلباشد. از بین روشتوجه پژوهشگران می
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گشتاورهای   ،جذر میانگین مربعی ،شعاع بار  ،مانند انرژی بستگیای های هستهویژگی های در مطالعاسکریم به طور گسترده

 [.1]رفته استو...  به کار  ایچگالی هسته ،چندقطبی مغناطیسی

یکی از  1چگالی نظریه تابعی کند.میبازی شناخت ساختار هسته  درای نقش مهمی چگالی هستهدر این میان      

حالت پایه طراحی شده است و بر پایه اطالع از تابع چگالی  هایویژگیهایی است که برای محاسبه ترین روشمتداول

( )r 1ای کامل ذرهبه جای تابع موج بس 1 2 2( , ,.... )n nr r r     یک سیستمN [. 2گذاری شده است ]پایه ،ایذره

برای به دست آوردن  موثرمعرفی گردید نظریه تابعی چگالی را به ابزاری میالدی  1۹۶۵که در سال  2شام-کوهنمعادالت 

های یبخش اصلی نظریه تابعی چگالی شامل چگالی انرژی تابعی وابسته به چگال[. 3چگالی حالت پایه تبدیل کرد ]

 باشد.توصیف کننده شرایط مکانی اطراف هر نوکلئون میشدگی است که های جفتها و چگالیپروتونی، نوترونی، جریان

. در روش است 3بوگولیوبوف-فوک-نظریه تابعی چگالی بر پایه جواب خودسازگار از معادالت هارتری رهیافت     

های هدر زمین هاکنشبه ویژه این برهمشود. استفاده میای به طور گستردهمؤثر اسکریم  کنشبرهمفوک نانسبیتی، -هارتری

های مختلف معرفی شده اسکریم، از بین نسخه .ای دارندکاربرد گستردههای میدان میانگین خودسازگار میکروسکوپی نظریه

 SKM*عبارتند از:  گیرندها مورد استفاده قرار میهای حالت پایه هستهمحاسبات ویژگیای در دو نسخه که به طور گسترده

که بر پایه  SLY4و نسخه  [4]یافته بدست آمده استهای سنگین تغییرشکلکه بر مبنای برازش بر سدهای شکافت هسته

  .[۵]های پایین و باال معرفی شده استنامتناهی متقارن در چگالی ایهای ماده هستهویژگی

 ایممحاسبه کرده Hgهای ایزوتوپی رای زنجیرهرا بحالت پایه های پروتون و نوترون چگالیبار ودر این پژوهش شعاع      

 هاطالعه ویژگی تغییر شکل این هستهمهای تجربی به کروی با دادهو با مقایسه شعاع بار در دو حالت کروی و غیر

 ایم. پرداخته

 زمينه نظري و روش انجام محاسبات:

 شوند:بوگولیوبوف به صورت زیر نوشته می-فوک-هارتری معادالت
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 در این معادالت داریم:
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ذره -فوک( و میدان ذره-ذره )هارتری-به ترتیب میدان حفره �̃�و  U،م موثر ناهنجاررج �̃�جرم موثر و  Mهاآندر که 

های پروتونی و نوترونی حالت پایه و شعاع برای محاسبه چگالی های اسپین مدار هستند.میدان �̃�و  Bوشدگی( )جفت

ای باال را بر اساس تقارن کروی محاسبه های هستهاستفاده شد. این برنامه ویژگی HFBRAD(v1.00)بار از کد کامپیوتری 

 شوند:های شعاعی تابع موج از رابطه زیر محاسبه می. در این برنامه مولفه[۶]کندمی

(3)                                               𝜑𝑖(𝐸‚𝒓𝜎) =
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 شوند:های مکانی با استفاده از این توابع شعاعی به صورت زیر محاسبه میچگالی     
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ست.چگالی جفت �̃�(𝑟)چگالی مکانی ذرات و  𝜌(𝑟)که در آن  سته هایشعاع شدگی ا ست ه ای نیز از رابطه زیر بد

 آیند:می
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 شود:میتعریف زیر کنش مؤثر به صورت نیروهای اسکریم به عنوان یک برهم

𝑉12 = t0(1 + x0Pσ)δ +
1

2
t1(1 + x1Pσ)(K′2δ + δK2) + t2(1 + x2Pσ)K′. δK 

   + 
1

6
t3(1 + x3Pσ)ργδ + iW0(σ1 + σ2). (K′ × δK) (6) 

   

نشان  (1)ایم که مقادیر پارامترهای مختلف آن در جدولاستفاده کرده  SLY4نسخه در این پژوهش از پارامترهای      

 داده شده است.
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 .SLY4( پارامترهای نیروی 1جدول )

 
 

 

 :نتايج

درباره شکل هسته  یاطالعات مفیدکه  ای دو پارامتر بسیار مهم برای تحلیل ساختار هسته استشعاع بار و چگالی هسته

به ترتیب  HFBRAD(v1.00)با برنامه کامپیوتری  Hgهای شده ایزوتوپهای نوترونی و پروتونی محاسبهچگالی .دندهمی

 نشان داده شده است. (2)و  (1)های در شکل

 
 .Hgهایای از ایزوتوپ( توزیع چگالی نوترونی زنجیره1شکل )

 

0W γ 3x 2x 1x 0x 3t 2t 1t 0t 

123ر0  ۶/1 1ر3۵4  -1ر000  -0ر344  0ر834  13777ر0  -۵4۶ر3۹۵  48۶ر818  -2488ر۹13   
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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
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 .Hgهایای از ایزوتوپ(  توزیع چگالی پروتونی زنجیره2شکل)

های که با برنامه Hgهای مقدارهای شعاع بار را با فرض داشتن تقارن کروی و غیرکروی ایزوتوپ (3)شکل      

HFBRAD(v1.00)  برای تقارن کروی( و(HFBTHO ( منظور کردن تغییر شکل هستهبا)های تجربی به همراه داده [7] ها

بوگولیوبوف محاسبات را -فوک-هارتری-اسکریمدهد. هر دو برنامه بر مبنای روش نشان می [8]شده از مرجع استخراج

های های هستهای، ویژگیبا وارد کردن گشتاورهای دو و چهارقطبی هسته HFBTHOدهند با این تفاوت که برنامه انجام می

 کند. سبه میتغییرشکل یافته را بر پایه تابع موج نوسانگر هماهنگ تغییرشکل یافته محا

 

 
 شعاع بار. [8]( مقدارهای نظری و تجربی3شکل )

 

 گيري:بحث و نتيجه

 توان نتایج زیر را استخراج کرد:می (2)و  (1)های از شکل     

 ( تقریبا برابرr=0)نوترونی در مرکز هسته چگالی Hg214تا     Hg20۶های  ایزوتوپبرای ( 1در شکل )     

 3-fm 081ها یعنی بقیه ایزوتوپ همین فاصله در است. 0ر Hg1۹0   تا Hg204   تقریبا برابر بیشتری، چگالی نوترونی-fm

 .دارند ،0ر087 3

Hg1۹4ها به جز چگالی نوترونی برای تمامی ایزوتوپ 1رfm 7 از مرکز هسته تا شعاع     
 ،Hg1۹2

 0ر089بین   Hg1۹0 و

 .یابدمیافزایش   0رfm  099-3  تا
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 fm 4-3 کند. در فاصله افزایش پیدا می سه ایزوتوپ باال چگالی نوترونی کاهش و برای 1ر7-2رfm 7در فاصله بین      

. یابدکاهش می پس از آن به سرعت افزایش یافته و  0رfm 0۹۵-3  تا 0ر085 بین  هاایزوتوپچگالی نوترونی برای تمامی 

ی دارند، ایزوتوپی که بیشترین چگالی را دارد در سطح دارای چگالی هایی که در مرکز چگالی کمتراز مجموعه ایزوتوپ

هایی که در مرکز چگالی بیشتری دارند، ایزوتوپی که دارای بیشترین کمتری است. از سوی دیگر، از مجموعه ایزوتوپ

 چگالی است در سطح نیز چگالی باالتری دارد. 

 تا 0ر060بین Hg( درنزدیکی مرکز هسته چگالی پروتونی برای زنجیره ایزوتوپی 2در شکل )     

 3-fm  0۶7و پس از آن تا فاصله کندتغییر می 0ر fm ۵تغییر چگالی پروتونی زنجیره یابدبرای کل زنجیره کاهش می 1ر .

ز هسته، در سطح هسته نیز چگالی بیشتری هایی با چگالی بیشتر در مرکای است که ایزوتوپبه گونه Hgهای ایزوتوپ

  دارند.

ها سازگاری بدست آمده بر اساس تقارن کروی هسته زنجیره ایزوتوپی مورد بررسی( مقدارهای شعاع بار 3در شکل )     

ها فرض داشتن تقارن کروی، دهد که برای این هستهدهد. این موضوع نشان میهای تجربی نشان میبیشتری را با داده

 فرضی قابل قبول است.
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