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چکيده:
در این مقاله به محاسبه و بررسی برخی ویژگیهای حالت پایه زنجیرهای از ایزوتوپهای زوج-زوج  Hgپرداختهایم .چگالیهای پروتونی و
نوترونی و شعاع بار ایزوتوپهای  )N=110-134( Hgبا استفاده از روش اسکریم-هارتری-فوک-بوگولیوبوف با برهمکنشهای جفتشدگی
وابسته به چگالی محاسبه شدهاند .برای سنجیدن اثرات تغییر شکل این هستهها ،شعاع بار بدست آمده در دو حالت کروی و غیرکروی با دادههای
تجربی مقایسه شده است.

کلمات کليدي :روش اسکریم-هارتری-فوک-بوگولیوبوف ،نظریه تابعی چگالی ،هستههای کروی.
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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:
پراکندگی کشسان الکترون ،پروتون و یونها از هسته منبع عظیمی از دادههای تجربی را در اختیار میگذارد که برای مطالعه
هستههای پایدار و ناپایدار سودمند است .با توجه به ناپایدار بودن بیشتر هستههای سنگین و ابرسنگین و مشکالت
اندازهگیری ویژگیهای این هستهها ،مطالعه نظری ویژگیهای هستهای آنها با استفاده از نظریهها و مدلهای معتبر مورد
توجه پژوهشگران میباشد .از بین روشها و مدلهای مرسوم ،روش هارتری-فوک با یک برهمکنش مؤثر با نیروهای
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اسکریم به طور گستردهای در مطالعه ویژگیهای هستهای مانند انرژی بستگی ،شعاع بار ،جذر میانگین مربعی ،گشتاورهای
چندقطبی مغناطیسی ،چگالی هستهای و ...به کار رفته است[.]1
در این میان چگالی هستهای نقش مهمی در شناخت ساختار هسته بازی میکند .نظریه تابعی چگالی 1یکی از
متداولترین روشهایی است که برای محاسبه ویژگیهای حالت پایه طراحی شده است و بر پایه اطالع از تابع چگالی
)   (rبه جای تابع موج بسذرهای کامل )   (r11 , r2 2 ,....rn nیک سیستم  Nذرهای ،پایهگذاری شده است [.]2

معادالت کوهن-شام2که در سال  1۹۶۵میالدی معرفی گردید نظریه تابعی چگالی را به ابزاری موثر برای به دست آوردن
چگالی حالت پایه تبدیل کرد [ .]3بخش اصلی نظریه تابعی چگالی شامل چگالی انرژی تابعی وابسته به چگالیهای
پروتونی ،نوترونی ،جریانها و چگالیهای جفتشدگی است که توصیف کننده شرایط مکانی اطراف هر نوکلئون میباشد.
رهیافت نظریه تابعی چگالی بر پایه جواب خودسازگار از معادالت هارتری-فوک-بوگولیوبوف 3است .در روش
هارتری-فوک نانسبیتی ،برهمکنش مؤثر اسکریم به طور گستردهای استفاده میشود .به ویژه این برهمکنشها در زمینههای
میکروسکوپی نظریههای میدان میانگین خودسازگار کاربرد گستردهای دارند .از بین نسخههای مختلف معرفی شده اسکریم،
دو نسخه که به طور گستردهای در محاسبات ویژگیهای حالت پایه هستهها مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند ازSKM* :

که بر مبنای برازش بر سدهای شکافت هستههای سنگین تغییرشکلیافته بدست آمده است[ ]4و نسخه  SLY4که بر پایه
ویژگیهای ماده هستهای نامتناهی متقارن در چگالیهای پایین و باال معرفی شده است[.]۵
در این پژوهش شعاع بار وچگالیهای پروتون و نوترون حالت پایه را برای زنجیرههای ایزوتوپی  Hgمحاسبه کردهایم
و با مقایسه شعاع بار در دو حالت کروی و غیرکروی با دادههای تجربی به مطالعه ویژگی تغییر شکل این هستهها
پرداختهایم.

زمينه نظري و روش انجام محاسبات:
معادالت هارتری-فوک-بوگولیوبوف به صورت زیر نوشته میشوند:
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در این معادالت داریم:
Density Functional Theory
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Kohn-sham

3Skyrme-Hartree-Fock-Bogolyubov

2

پ نج م
بیست و ین کنفرانس هستهای اریان

ن
 ۱و  ۲اسفندماه  -۱۳۹۷دا ش گاه آزاد اسالمی (واحد بوشهر)
3

̃
𝑈
𝐵( = 𝑂𝑆𝑈 ;)
𝜆 −𝑈 +
̃𝐵

𝐵̃ ) 𝑗(𝑗+1)−𝑙(𝑙+1)−4
𝑟2
𝐵−

( )2

𝜆 𝑈 = (𝑈 −
̃
𝑈

̃
𝑀
;)
𝑀−

𝑀( = M
̃
𝑀

که در آنها  Mجرم موثر و ̃
𝑀 جرم موثر ناهنجار U،و ̃𝑈 به ترتیب میدان حفره-ذره (هارتری-فوک) و میدان ذره-ذره
(جفتشدگی) و Bو ̃𝐵 میدانهای اسپین مدار هستند .برای محاسبه چگالی های پروتونی و نوترونی حالت پایه و شعاع
بار از کد کامپیوتری ) HFBRAD(v1.00استفاده شد .این برنامه ویژگیهای هستهای باال را بر اساس تقارن کروی محاسبه
میکند[ .]۶در این برنامه مولفههای شعاعی تابع موج از رابطه زیر محاسبه میشوند:
𝑖 = 1‚2
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چگالیهای مکانی با استفاده از این توابع شعاعی به صورت زیر محاسبه میشوند:
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که در آن )𝑟(𝜌 چگالی مکانی ذرات و )𝑟(̃𝜌 چگالی جفت شدگی ا ست .شعاعهای ه ستهای نیز از رابطه زیر بد ست
میآیند:
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نیروهای اسکریم به عنوان یک برهمکنش مؤثر به صورت زیر تعریف میشود:
1
𝑉12 = t 0 (1 + x0 Pσ )δ + t1 (1 + x1 Pσ )(K ′2 δ + δK 2 ) + t 2 (1 + x2 Pσ )K ′ . δK
2
1
)+ t 3 (1 + x3 Pσ )ργ δ + iW0 (σ1 + σ2 ). (K ′ × δK
6

)(6

در این پژوهش از پارامترهای نسخه  SLY4استفاده کردهایم که مقادیر پارامترهای مختلف آن در جدول( )1نشان
داده شده است.
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جدول ( )1پارامترهای نیروی .SLY4
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نتايج:
شعاع بار و چگالی هستهای دو پارامتر بسیار مهم برای تحلیل ساختار هسته است که اطالعات مفیدی درباره شکل هسته
میدهند .چگالیهای نوترونی و پروتونی محاسبهشده ایزوتوپهای  Hgبا برنامه کامپیوتری ) HFBRAD(v1.00به ترتیب
در شکلهای ( )1و ( )2نشان داده شده است.

شکل ( )1توزیع چگالی نوترونی زنجیرهای از ایزوتوپهای.Hg
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شکل( )2توزیع چگالی پروتونی زنجیرهای از ایزوتوپهای.Hg
شکل ( )3مقدارهای شعاع بار را با فرض داشتن تقارن کروی و غیرکروی ایزوتوپهای  Hgکه با برنامههای

)( HFBRAD(v1.00برای تقارن کروی) و ( HFBTHOبا منظور کردن تغییر شکل هستهها) [ ]7به همراه دادههای تجربی
استخراجشده از مرجع [ ]8نشان میدهد .هر دو برنامه بر مبنای روش اسکریم-هارتری-فوک-بوگولیوبوف محاسبات را
انجام میدهند با این تفاوت که برنامه  HFBTHOبا وارد کردن گشتاورهای دو و چهارقطبی هستهای ،ویژگیهای هستههای
تغییرشکل یافته را بر پایه تابع موج نوسانگر هماهنگ تغییرشکل یافته محاسبه میکند.

شکل ( )3مقدارهای نظری و تجربی] [8شعاع بار.

بحث و نتيجهگيري:
از شکلهای ( )1و ( )2میتوان نتایج زیر را استخراج کرد:
در شکل ( )1برای ایزوتوپهای Hg

20۶

تا

Hg

214

081 fm-3ر 0است .در همین فاصله بقیه ایزوتوپها یعنی Hg

1۹0

چگالی نوترونی در مرکز هسته( )r=0تقریبا برابر
تا Hg

204

چگالی نوترونی بیشتری ،تقریبا برابر fm-

087 3ر ،0دارند.
از مرکز هسته تا شعاع 7 fmر 1چگالی نوترونی برای تمامی ایزوتوپها به جز 1۹2Hg ،1۹4Hgو Hg

1۹0

تا 099 fm-3ر 0افزایش مییابد.
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در فاصله بین 7 fmر7-2ر 1چگالی نوترونی کاهش و برای سه ایزوتوپ باال افزایش پیدا میکند .در فاصله 4-3 fm
چگالی نوترونی برای تمامی ایزوتوپها بین 085ر 0تا 0۹۵ fm-3ر 0افزایش یافته و پس از آن به سرعت کاهش مییابد.
از مجموعه ایزوتوپهایی که در مرکز چگالی کمتر ی دارند ،ایزوتوپی که بیشترین چگالی را دارد در سطح دارای چگالی
کمتری است .از سوی دیگر ،از مجموعه ایزوتوپ هایی که در مرکز چگالی بیشتری دارند ،ایزوتوپی که دارای بیشترین
چگالی است در سطح نیز چگالی باالتری دارد.
در شکل ( ) 2درنزدیکی مرکز هسته چگالی پروتونی برای زنجیره ایزوتوپی  Hgبین060ر 0تا
0۶7 fm-3ر 0تغییر میکند و پس از آن تا فاصله ۵ fmر 1برای کل زنجیره کاهش مییابد .تغییر چگالی پروتونی زنجیره
ایزوتوپهای  Hgبه گونهای است که ایزوتوپهایی با چگالی بیشتر در مرکز هسته ،در سطح هسته نیز چگالی بیشتری
دارند.
در شکل ( )3مقدارهای شعاع بار زنجیره ایزوتوپی مورد بررسی بدست آمده بر اساس تقارن کروی هستهها سازگاری
بیشتری را با دادههای تجربی نشان میدهد .این موضوع نشان میدهد که برای این هستهها فرض داشتن تقارن کروی،
فرضی قابل قبول است.
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