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 :دهيچک
تواند  کدت تیرردر  د   کرده و هسته میرا قطبی  ، هستههای خارج از قلبسته بسته، نوکلئونهای دور از پودر هسته

ن  و اکن نوع برانگرزش جمعی منجر به ظداهر  د ن نن  دوران کنتوا    کافته میهای تیرررهسته همهدائمی پر ا کن . 

بررسدی  CNS1 با استفاده از محاسدبا  Erهای های دورانی در اکزوتوپدر اکن مقاله نوار نوارهای دورانی خواه    .
قطبی  های چهارگشتاور.   ه است مشاه هسه نوار سه محوری Er151،151و درنوار سه محوری  دوEr151ر. د  ه است

 سه اکزوتدوپبرای هررا  روده . مقادکر گشتاقرار میاخترار ما های دورانی دررا در مورد نوار ال ترک ی اطلاعا  مهمی
 .های سه محوری را بررسی کردکمتار اکن نوارمقاکسه و ساخ اسبه کردکم و با مقادکر تجربیمح  CNS ک توسط 

 Er isotopes, Rotational  Bands, Quadrupole moments, CNS model   :کلمات کليدي 

 

The study of electrical quadrupole moments in rotational bands of the 

Er isotopes. 
;2; Kardan, Azam1Sadeghi, Khadijeh 

Damghan University, physics Department, Nuclear group 

Damghan University, physics Department 
Abstract: 
In nuclei far from the closed shell, nucleons, outside the core, polarize the nucleus, and the nucleus can 

have a permanent deformation. All of the deformed nuclei can  rotate, and this kind of collective 

excitation will result in the appearance of rotational bands. in this paper, rotational bands in Er isotopes 

are investigated using the CNS calculations. In Er
154

two triaxial bands and in Er
157,158

three triaxial 

bands are observed. The electrical quadrupole moments provide for us important information about the 

rotational bands. We have calculated the values of moments for each of the three isotopes by CNS code 

and compared with experimental values and studied structure of these rotational bands. 
Key words: Er isotopes, Rotational Bands, Quadrupole moments, CNS model 

 

 : مقدمه

(، تیررر ND) تعارفتیررر     م با  ون : نوارهای دورانیهای مختلفی تقسرم میهای دورانی به دستهنوار

جود و .(TSD( و تیررر     سه محوری )SD، تیررر     خرلی کشر ه )(EDتر )    کشر ه   ه

به  Er115-151-151در ای بالا هدر اسپرن های متعارفهای سه محوری و نوارنوار ،ساختارهای بسرار کشر ه

با محاسبه بنابراکن  ای است    هستهای ازتیرررهای چهارقطبی نشانهوجود گشتاور .[1]ستاثبا  رسر ه ا

دو  گشتاور چهارقطبی ال ترک ی بر .]2[محاسبه کنرم    راتوانرم پارامترهای تیرررگشتاور چهارقطبی می

                                                 
Strutinskyson slNi-Cranked1 
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است. در ب ست آوردن گشتاور چهارقطبی ال ترک ی کوانتومی از رکزی   ه نوع کوانتومی و کلاسر ی پاکه

 ایهسته پتانسر  کت با  رودکنگر معادله که است کوانتومی کاملاً م ل کت که  وداستفاده می ایپوسته م ل

 گشتاور عملگری     گرفتن نظر در با. [3] (اکنجا پتانسر  نرلسون م نظر است )که در کن می ح  را

که  کرد تعررن را ایهسته هایسرستم هایگشتاور توانمی هاآن دا تیچشم مقادکر یو محاسبه قطبیچهار

 :[4]با  ی آن به صور  زکر میرابطه

(1 )  

 که ت رکج به .ستا معتبر کا حفره ذره کت علاوه به بسته هایپوسته برای کوانتومی قطبیچهار گشتاور جمله 

رابطه  ماکع-قطره کلاسر ی م ل  ود. درقلب هسته دچار تیررر    می کم ومی دور بسته هایپوسته از

 :[5,6]کلاسر ی گشتاور چهارقطبی ال ترک ی گذار به صور  زکر است

(2)  

 

های به منظور بررسی تیررر   . ]7[ی محوری استفتههای تیررر    کاگشتاور چهارقطبی هسته 20Qکه 

گشتاورهای چهارقطبی  هاو مشخص کردن خصوصرا  آنبالا های خرلی ا در اسپرنهمرتبط با اکن ساختار

 نظریاز اکن مقادکر تجربی برای مقاسره با مقادکر  .ه   ب ست آورد [7,8]جع ابه صور  تجربی در مر گذار

ارد. برای گذاگر سرعت دوران زکاد با  ، دوران روی ساختار ذاتی هسته اثر می کنرم.در اکن کار استفاده می

مر روس وپرت دارکم تا هم -نراز به کت م ل ماکروس وپرتاسپرن بالا های دورانی با نوار توصرف رفتار

ها، م ل ترکن م لرون هسته بررسی  ود. ک ی از موفقهای دن هسته و هم ساختار ذاتی نوکلئوندورا

دکگر تواناکی  هایل نسبت به م لهای اکن م ترکن دستاوردستروترنس ی کرنت   ه است. از مهما-نرلسون

پذکر است. محاسبا  در های پاکانهای بالا و توضرح نوارهای تیررر    کافته در اسپرنبرنی حالتدر پرش

اکن .  ودمی انجامذره -های تتای از پارامترنسر  نوسانگر اصلاح   ه و مجموعهاکن م ل با استفاده از پتا

 .[9]کمرنه کنرم تا انرژی را برای کت پر ربن ی مشخص در کت اسپرن معرنده  ها اجازه میسازیپراده

 : روش کار

    دو نوار سه محوری با تیررر Er151برای اکزوتوپ انجام   .  Erبرای هر سه اکزوتوپ  CNSمحاسبا  

(°22 ،55/2 )~ (γ،2ε) )1TSD) ( 55/2، -22°) و~ (γ،2ε) )2TSD )ه باکت نوار فوق تیررر     کافت و    

(°2 ،22/2) ~ (γ،2ε) SD) )برای  های بالا کافت   .در اسپرنrE157,158  1علاوه بر نوارهایTSD ،2TSD  و

DS    ( 15/2، 25°) تربزرگ کت نوار سه محوری دکگر با تیررر~ (γ،2ε) )3TSD)     .   های ظاهر

 در پارکته  Er715برای هسته  هانموداراکن  برای نمونهسطوح انرژی پتانسر  برای هر سه هسته رسم    که 

  آورده   ه 1(bو ) 1(aبه ترترب در     ) ћ5/12و  ћ5/46)اسپرن زوج( در دو مق ار اسپرن  α=2مثبت و 
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(. b) 5/12( و a) 5/46های برای پر ربن ی )+،+( در اسپرن Er751ی . سطوح انرژی پتانسر  در هسته1    

ان . های مهم در     برچسب زده   هکمرنهاست. MeV25/2ستفاده   ه در تصاوکرای خطوط کانتورفاصله

 در اکن نمودار. های نرمه صحرح را  اه  هسترمفرد است اسپرن-به اکن ه هسته فردبا توجه  Er151 دراست. 

 وردنظر برشترم یتر با   کعنی عمق کمرنهان . هرچه رنگ تررههای متفاو  نشان داده   هرنگ ها باکمرنه

و اکرست کلی  SD ،3TSDی  ود و سه کمرنهمی 1اکرست SDی کمرنه جاکی است که ћ5/12اسپرن است. 

 ود که هر سه کمرنه به کت مرزان پررنگ هستن  و با هم رقابت در نمودار مشاه ه می . ون بر هم منطبق می

 بقت داد.توان مطامی (2) اکن ن ته را با نمودار اکرست در     دارن .

های انرژی بر حسب اسپرن بررسی کرد. توان توسط نمودارهای مختلف را میرفتار کلی هسته در اسپرن

 ام  نمودار اکرست ب ست آم ه   ون .های انرژی بر حسب اسپرن  ام  نوارهای اکرست هسته مینمودار

سطح انرژی به  ترکناکرست به پاکرن ( است. حالت-،-( و )-،+(، )+،-)+،+(، ) αچهار پر ربن ی با پارکته و 

های نوار ها را برای هرسه اکزوتوپ به دست آوردکم واکن نمودار  ود.ازای کت اسپرن خاص گفته می

 TSD هایرنوادر اکن نمودارها، اکرست اکم. ( در کت نمودار قرار داده2اکرست هر اکزوتوپ را مطابق     )

رسم  و اکرست کلی را برای کت پر ربن ی خاص SDو نوارهای  مپر ربن ی ب ست آوردک چهار هر را از

 γ (TSD2)< 0 که نوار اکرست سه محوری با ده های اکرست رسم   ه نشان میبررسی نموداراکم. کرده

 پس گررد.قرار میانرژی بالاتری در  Er154خصوص برای های بالا بنسبت به ساکر نوارهای اکرست، در اسپرن

-وجود نوارگررن . نمیقرار  γ< 0با  هاکیکمرنه های بالا درها در اسپرنتوان نترجه گرفت که اکن اکزوتوپیم

 هایداکره باها . اکن نوار ودها مشاه ه میهای مهم است که در اکن نمودارک ی از وکژگیپذکر های پاکان

-هسته رفتار تتو  ن هستن  که حرکت جمعی تمام   هی اکنشان دهن هان  و مشخص   هتوخالی بزرگ 

ان  و با افزاکش ظاهر   ه Erها در هر سه اکزوتوپ با توجه به محاسبا  ما، اکن نوار .خواه  دا تذره 

 ون . با افزاکش ع د جرمی از ی بسته که معادل افزاکش ع د جرمی است، کمتر مینوترون خارج از پوسته

  ود. سه نوار اکرست کلی، ی اسپرنی آن هم کمتر و مح ودتر میها کم   ه و بازهنوار تع اد اکن 151به  151

 

                                                 
Yrast1 



 

 

 

 

 

 24th Iranian Nuclear Conference 11-12Feb 2018 University of Isfahan                                                                4   

هسته ای اریان بیست و چهارمین کنفرانس  

گاه اصفهان -اسفندماه 3و  2                       دانش
P: 1811  

 -اسفندماه 2و  1

گاه اصف               هاندانش
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 های انرژی بر حسب اسپرن براینمودار. 2    

 برای پر ربن ی  SD و TSD اکرست هاینوار

 و Er751(a) ،Er751 (b) در( -،-) )+،+( و 

 Er751(c). 

 

 

 
 

SD  وTSD کنن . به طوری که در تری هم کگر را قطع میهای بالادر اسپرن با افزاکش ع د جرمیEr154  در

اکن انطباق صور   ћ 11 ~ Iح ود اسپرن  Er158در  و ћ15 ~ Iح ود اسپرن  Er157و در  ћ 22 ~ Iاسپرن 

در  ون  و ت میبالاتر به نوار اکرست کلی نزدک هایدر اسپرن TSDهای با افزاکش ع د جرمی نوار گررد.می

تر مناسب Erتر های سنگرندر اکزوتوپ TSDگررن  و به عبارتی مشاه ه نوارهای می تری قرارپاکرن انرژی

گررد و در تع اد قرار می SDی های بالا بر روی کمرنهها در اسپرناکرست اکن هسته به طورکلی است.

-همچنرن با افزاکش ع د جرمی مشاه ه میگررد. قرار می TSD3ی روی کمرنهبر  هامح ودی از پر ربن ی

ی  اه  پر اکش کمرنه و گرردقرار می SDی اسپرنی کمتری بر روی کمرنهبازه   ود که اکرست کلی در

3TSD که در هسترم. به طوریEr154 3ی کمرنهTSD  را ن ارکم، اما درEr715 ود و در اکن کمرنه پر ا می 

Er815 3ی برنرم که حتی کمرنهمیTSD ود. کعنی با افزاکش ع د جرمی اکرست می 15و  11های در اسپرن 

ی اسپرنی در بازه 1TSD ود نوار در هر سه اکزوتوپ مشاه ه می گررد.قرار می TSD3ی اکرست روی کمرنه

ћ(22-52با فاصله ) ی ح ودMeV1 2،5تر از دو نوار پاکرنTSD .قرار گرفته است  

 و حالت مر روس وپر یدر د CNSتوسط ک   (tQگذار) ی چهارقطبی ال ترک یهادر اکن کار گشتاور

 )کلاسر ی( محاسبه   ه است. ماکروس وپر ی)کوانتومی( و 
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 . گشتاور چهار قطبی ال ترک ی5    

 ( بر حسب اسپرن به صور  tQگذار ) 

 مر روس وپر ی و ماکروس وپر ی در

 برای دو  2TSDدر نوار  Er715هسته  

 ،+(.-ی )+،+( و )پر ربن 

 

 

 

به دست آورده   . به عنوان نمونه در  tQدر هر چهار پر ربن ی  SDو نوار  1TSD-5هایبرای نوارEr715در 

 . استه   آورده  2TSDبر حسب اسپرن، برای نوار  tQ( نمودار 5    )

 گرریان ازه ]8[در مرجع  2برای نوار   و مق ار 1برای نوار   مق ار

 که کمتر از آم  ب ست eb66/1، [4(22),(10)6] برای پر ربن ی 52 در اسپرن tQ مق ار ،(5در     ) .  

 ب ست آم  که به eb11/9، [4(22),(11)6]پر ربن ی  برای 52در اسپرن  tQ مق ار اما مق ار تجربی است،

کت  با ده  که پر ربن یمیه ه    و نشان اکن مورد در ساکر نوارها نرز مشا تر است.مق ار تجربی نزدکت

در  ده .دست میتجربی به به مق ار ترنزدکت را tQ( مق ار  13/2i)اوربرتال  N=6ی در پوسته برشتر پروتون

به  2ار برای نو  و مق ار 1برای نوار   مق ار Er115برای  ]7[ مرجع

های بزرگ همراه است. برای مثال اکن مقادکر با تیررر    کن ثابت می گرری    کهصور  تجربی ان ازه

 (γ،2ε)~(2/2، 2°)متعارف ی کشر هکت     است و با  eb2 آن ح ود tQمق ار  Er115 برای حالت پاکه نوار

ی اخرر   ه مشاه هکه  بره به مقادکر  ]8[است eb2/1±2/11  =tQ مق ار 1نوار Er 175در .1]0[همراه است

با  . دومرن نوار می ]7[در مرجع  Er1،15115 در TSD یتیررر     کافته نوار سه محوری به     1برای 

و  بره به ( SD) ی محوریفتهکه مشابه با     فوق تیررر     کا ]8[را دارد eb2/5±5/19  =tQ مق ار

 .]8[را دارد eb2/2±9/9  =tQ  مق ار 5نوار . 1]2[با  می Dy275 در اکزوتون SD مقادکر گشتاور نوار

  : بحث ونتيجه گيري

 کاب  و سپس کت مح وده را    ان کی کاهش می با افزاکش اسپرن tQ مقادکردست آم ه، های بهطبق نمودار

در   tQ مقادکر تجربی .نشان داده   ه استها اکن مح وده Erبرای هر سه اکزوتوپ ( 1در     ) ده  کهمی

Er115،151 هایبا نوار SD  1وTSD تجربی  کن . مقادکرمطابق نرست و اکن دو نوار را به عنوان کمرنه رد می 

tQ 2نوارهای نظری به مقادکرTSD 3وTSD ، در  تر هستن .بزرگ اما هنوز نزدکت هستنEr115، 3TSD  کمی

به مقادکر تجربی  ]7[4(22),(10)با پر ربن ی  2TSDنوار ،Er115تر به مق ار تجربی است و در نزدکت

 نزدکت
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 (a) ( قسمت1در     ) کن .رقابت می TSD3با  ћ60-00 ی اسپرنیدر مح وده TSD2 هر چن است، 

 

 

 

 

 

 

 

 

  tQک ی گذار . گشتاور چهارقطبی ال تر1    

 به دست آم ه از tQتجربی در مقاکسه با مقادکر 

 ( و b) Er115 (a ،)Er115برای هسته  CNSک  

Er115 (c) در بازه اسپرنی ،ћ60-00مقادکر تجربی . 

 ان .های لوزی و مثلث نماکش داده   هبا علامت

 

 

قرار گرفته  نظری رقًا در بازه مقادکراست و دق SD مطابق با     2نوار  tQ کنرم که مق ار تجربیمشاه ه می

 نوار نظریبرشتر از مق ار  هستن . اما TSD مطابق با     های 5و 1های چهارقطبی نواراست. مقادکر گشتاور

1TSD 2 هستن  و برشتر به مقادکر نوارTSD  وقتی که مقاکسه .نزدکت هستن tQ  با محاسبا CNS  انجام

ی سه محوری گامای با هر کت از دو کمرنه بیشتری که توافق دک ه    Er1،15115اسپرنی در   ، نوارهای فرا

ی دارد. اکن کت نترجه 3TSD (15/2 ~ 2ε)ی    کافتهی فوق تیررر کا کمرنه 2TSD (51/2~ 2ε) منفی،

و  TSD1 هایرا برن کمرنه MeV7 یفاصله های اکرست، محاسبا ، کتآور است، زکرا در نمودار گفت

2,3TSD ی اسپرنی در مح ودهћ60-00 ی مقادکر تجربیدر حالی که مقاکسه دهن .نشان می tQ  با مقادکر

ی کت چالش بزرگ برای دهن هاکن اختلاف نشان .اکرست هستن  TSD3یا  TSD2 کن  کهتئوری ثابت می

و کا روابط  μو κهای توان با بررسی پارامترعلت اکن اختلاف را می .درک درجا  سه محوری در هسته است

های اکرست و گشتاور نتاکجی که برای نمودار نبا ن . TSDها و کا مم ن است اکن نوار کافت tQمربوط به 

ده  که به اکن نتاکج نشان میکن . مطابقت می [7,8]چهارقطبی در اکن کار ب ست آوردکم همگی با مراجع 

    کافته سه محوری، برای های به     تیرررتر در اکن ناحره از ساختارهای برشتر و دقرقگرریان ازه

 .برای اکن نوارها نراز دارکم تر مقادکر گشتاور چهارقطبی ال ترک یی دقرقارائه
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