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هسته اي در  ساختارمطالعه روشبا استفاده از  156Erساختار هسته اتمی اربیوم تجربی مطالعه 
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  :چکیده

اي با استفاده از روش نوین مطالعه هسته اي در اسپین باال که توسط بر همکنش تبخیر جوش هسته
1
هسته اتمی ، میسر میشود 

در ترازهاي باالي تکانه زاویه اي .  [1]استکه جز عناصر کمیاب زمینی میباشند مورد مطالعه قرار گرفته   156اربیوم 

پرولیت(از شکل دفورمه ی اثر کوریولیس ,تحت تاثیر نیروي گریز ار مرکز  156اربیوم ) اسپین(
2

در تراز  چرخشی جمعی ) 

آبلیت(دفورمه به شکل 
3

با انرژي جدیدي تعدادي گاماي . مبتنی بر چرخش تک ذرات هسته اي میباشد تغییر شکل میدهد) 

حاصل از ترازهایی مبتنی بر  [2]کتئوریمحاسبات ورودي به تراز نهایی براي اولین بار شناسایی شده اند که بر اساسباال 

چالهدو -و دو پروتون چالهیک  –شکسته شدن هسته داخلی با تحریک یک پروتون 
4

در سطح شکاف موجود  

(π(d5/2/g7/2→d3/2)) در Z=64 میباشد. 

Abstract: 
 The high spin structures of rare-earth nuclei 156Er have been studied using the fusion 
evaporation reactions[1]. At the highest values of angular momentum 156Er undergoes a 
Coriolis-induced shape transition from a deformed (prolate) state of collective rotation to a 
non-collective(oblate) configurations. Several weak high energy Gamma rays have been 
newly identified feeding the terminating state in 156Er. The high–lying levels from which these 
Gamma-rays arise are predicted [2] to present weakly deformed core-breaking 
configurations involving energetically expensive 1-particel 1-hole and 2-particle 2 hole 

proton excitations across the spherical Z=64, (π(d5/2/g7/2→d3/2)) shell gap.  
 اسپین باال. برهم کنش هسته اي. وکلیونیکن. ساختار هسته اي. فیزیک هسته اي:  کلید واژه ها

 :مقدمه.1

هاي آشکارسازي پرتوهاي گاما باعث فراهم آمدن  رشد چشمگیر اخیر در حوزه شتابگرهاي یونهاي سنگین و سیستم

آزمایش  رد. باال شده است) اسپین(موقعیتی مناسب جهت مطالعه ساختار هسته اي در ترازهاي با تکانه زاویه اي 

 در مکانی(156Er)  156انجام شده و مورد مطالعه در این مقاله به مطالعه ساختار ترازهاي انرژي هسته اتمی اربیوم 

ساختارهاي شناسایی شده قبلی . شود  پرداخته است اطالق می) دفورمه(که به آن عناصر دورانی  از جدول ایزوتوپی

                                                
١ - Fusion Evaporation Reaction 

٢ - Prolate 
٣
-Oblate 

 
٤
- Particle-hole Excitation 
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و تعدادي پرتو هاي گاماي جدیدي براي اولین بار [8]اند قرار گرفته نیز  مطالعه و بازبینی مجدد 156در اربیوم 

در  [1]نتایج تحربی بدست آمده. اند که به تراز نهایی ساختار چرخشی تراکنش میکنند مشاهده و شناسایی شده

  .اي چرخشی هسته اي مورد تفسیر و فهم قرار گرفته شده اند قالب مدل الیه

 
 :مدل هسته اي.2

گذشته شاهد رشد سریع در پیشرفت هاي چشمگیري در مدل هاي هسته اي و در نتیجه پیشرفت در  هاي دهه

) ساختار( تشریح حالت و رفتارجهت .  [6][5][4][3][2]دانش بشري در خصوص ساختار هسته اي شده است

در این مدل . )1ماره شکل ش( بکار گرفته میشود 1هسته اتمی در ترازهاي اسپین وانرژي باال  مدل الیه اي چرخشی 

 D.R که عمود بر محور تقارن هسته اتمی میباشد براي اولین بار توسط   xچرخش هسته اتمی حول محور  

Inglis  مطرح گردید و توسط [12] 1954 در سال Bengtsson   و Frauendorf  گسترده [13]1979 در سال

مستقل و مجزا تصور و تاثیر چرخش را بر روي ترازهاي مدل الیه اي چرخشی هر ذره نوکلون را به طور .  گردید

طبق رابطه زیر که مجموع Hωچرخشی   5لذا همیلتونیان. محاسبه میکند) [4]ی مدل نیلسون(انرژي نیلسونی 

  :میشودهمیلتونیان هاي تک ذرات متشکل هسته است محاسبه 

  

Hω = Hint – ħωIx)١                                                                    (

اثر و میزان مشارکت نیروهاي گریز از مرکز و به ترتیب همیلتونیان ذاتی تک ذره  ħωIxو Hωکه در رابطه فوق  

  .میباشند) که بر روي ساختار هسته در حال چرخشی تاثیر میگذارند(ی کوریولیس

 
) در اسپین پایین - محورتقارن(ماي همراستا شدن با دفورماسیونن   a):خش نوکلیونی و جفت شدن حرکت آنهانمایی از چر :1شکل 

 )در تراز هاي اسپین باالتر -محو چرخشی(نماي هم راستا شدن با چرخش   b)و

 

                                                
- Hamiltonian 
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 :آزمایش جزییات.3

انرژي  بیشینه برهمکنش هاي همجوشی تبخیري یون هاي سنگین یکی از مناسبترین و کارا ترین روش هاي انتقال 

طی فرآیند برهم کنش ذکر شده هسته پرتابه برخوردي با هسته هدف . مناسب است مقطعو تکانه زاویه اي با سطح 

هسته مرکب ایجاد شده .را میدهد) موجودپس از عبور از سد کلومبی ( همجوشی کرده و تشکیل یک هسته مرکب 

به واپاشی ذرات و پس از گذر از ) ثانیه 109حدود ( پین باال پس از مدت زمان کوتاهیسدر موقعیتی با انرژي و ا

  2.شکل شماره.حد انرژي معینی به گسیل پرتوهاي گامامیکند

 
). وخنکشدنهسته( يآماریلگاماهایگس: نشاملیسنگیونهاییریتبخینحاصالزبرهمکنشهمجوشیآخریازفازهایینما:   2شکل 

 ستمهایرستکهقابلمشاهدهباسییکترازهاینترونزدییپاینترازهایمابیمقطعیلهایوگس) هستهیهایکندکردنچرخشزاو(  یجمعیلهایگسیآبشارها

گسیل تشعشعات  ،هسته اي میباشد انرژيتفاوت انرژي دو تراز تقریبی از آنجاییکه تشعشع یک پرتو گاما حاصل 

میتوانند بیانگر بسیاري از مشخصات و جزییات ترازهاي ابتدایی و ترازهاي ) و یا پرتو هاي گاما(الکترومغناطیس 

ایه آشکارساز جرمانیوم در اسپین هاي باال با استفاده از آر 156ساختار هسته اتمی اربیوم .انتهایی این گسیل باشند

مورد مطالعه قرار   (MeV)مگاالکترون ولت 215با انرژي  Cd(48Ca,6n) 114با برهمکنش   و   [10]  گاماسفیر 

به 6اینچی آزمایشگاه الرنس برکلی آمریکا 48توسط سیکلترون  48مگاالکترون ولتی کلسیم  215باریکه .گرفته است

 (mg/cm2) میلی گرم بر سانتی متر مربع 1.1هسته هدف که شامل دو هدف نازك به همچسبیده به قطر کلی 

جهت شناسایی و آشکارسازي پرتو هاي گاماي خروجی بر مبناي ضبط بر اساس . میباشد تابیده شده است

 آشکارساز فوق خالص جرمانیوم 102که شامل 8ر نیز از آرایه آشکارسازي گاماسفی7[7]همرویدادي گاماها

                                                
٦-48-inch Cyclotron, Berkeley  Lawrence National Lab, USA 

٧
- Coincidence 

٨ -Gammasphere Ge Array 
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(HpGe)  که حد اقل  بطوریکه ریافت داده هابر اساس شروط از قبل تعریف شده در سیستم د. استفاده شده است

رویداد  9 10 * 2.1تعداد n ≥7 , n)  (باشند  بصورت همزمان ضبط رویداد کرده باشندآشکارساز جرمانیوم  7

مختصاتی از داده  4x4به ماتریسی  9[9]این تعداد رویداد ضبط شده سپس با استفاده از کد ردور .ضبط شده است

  .شده است تبدیل تایی جهت ایجاد و ساخت ترازهاي انرژي باال  4با همرویدادي .ها 

برهمکنش هم  دري ایجاد شده ) بندها(جهت مطالعه و بازیابی مشخصات و جزییات گاماهاي گسیل شده از ترازها 

لذا مشخصات تراز هاي هسته . و قوانین انتخابی الکترومغناطیس  استفاده میشود بقایانرژياز قوانینجوشی تبخیري 

جهت ایجاد همچنین . و پاریته قابل دریافت میباشند) اسپین(تکانه زاوه اي  ، اي از قبیل انرژي تراز تحریک شده

همانطور .اده شده استاستف DCO5و  2هسته اي نیز از تکنیک هایی از قبیل همرویدادي) بند هاي( ساختار ترازها

 ،پس از بر همکنش هسته اي و ایجاد هسته مرکب به صورت شماتیک نشان داده شده است،  2که در شکل شماره 

اتع میشود که با استفاده از س) پس از گسیل ذرات( ته مرکبسآبشاري از گاما با انرژي متفاوت از هسته حاصله از ه

عین و تعریف شده قبلی یک مجموعه کامل این آبشار را شناسایی و با تکنیک هم رویدادي میتوان در مدت زمان م

ترازهاي انرژي در الیه و وجهی به ایجاد ساختارهاي بند  4توجه با شدت گاماي دیده شده و استفاده از ماتریس 

نیز با توجه به اینکه هسته مرکب خروجی داراي  DCO 10 با استفاده از تکنیک . هاي باالي هسته اي پرداخت

ا داراي توزیع زاویه اي به نسبت محور باریکه میباشند مموقعیتی عمود بر محور باریکه میباشد  گسیل تشعشات گا

  [1]. متوان تک قطبی بودن و یا دو قطبی بودن گاما ها را مشخص نمود

                                                
٩
- Radware  

 
١٠

- Directional Correlation from Oriented Nuclei 
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 جدول1:رسم شده اند 3در نمودار شماره مقادیر اندازه گیري شده مشخصات پرتو هاي گاما که 

 
جهت اطمینان از نتایج تعدادي از گسیل هاي قبلی که در مطالعات قبلی دوقطبی  DCOمقادیر اندازه گیري شده در روش : 3شکل

  .و یا چهار قطبی بودن آنها محاسبه شده ان نیز به گاما ها اضافه شده اند

 

  :نتایج.4

تا انرژي و اسپین هاي   156اي  براي هسته هاي اربیوم  با استفاده از تکنیک هاي ذکر شده ساختار ترازهاي هسته

وجهی ایجاد شده میتوان وحه  4وجه از ماتریس  3با قراردادن شروط هم رویدادي بر روري . باال گسترده شده اند

همچنین همانطور که آبشار  . چهارم و یا گاماي هم رویداد با گاماهاي دیگر را دید و درون ساختار بند قرار داد

گسیلی از ترازهاي باالي به سمت ترازهاي انرژي پایین فرود میآیند مسلمآ شدت گاماهاي تراز هاي پایینی نسبت به 

ترازهاي باالتر بیشتر است و این خود نیز میتواند به عنوان یکی دیگر از مولفه هاي ایجاد ساختارهاي ترازهاي هسته 

و  156 نمونهایازطیفهایشناساییشدهدرآزمایشاربیوم1شماره  جدولو 6در شکل شماره. اي مورد استفاده قرارگیرد

هسته مربوط به  ) بند( ساختار هسته اي ترازهاي انرژي. نشان داده شده اندمشخصات پرتو هاي شناسایی شده 

 .نشان داده شده اند 8شکلمورد مطالعه نیز در   156 اربیوم

  

  
 +42مشخصات اندازه گیري شده پرتو هاي گاما شناسایی شده بعد از تراز  : 2جدول 
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سه

ته 

عنا

صر 

کمیا

ب 

زمینی 

در مورد نیاز هسته را ) پینسا(هستند میتوانند تکانه زاویه اي  11تپرولیل به شک در حالت پایه مله اربیوم کهجاز 

هرچند پس از شکستن تعدادي از . به  وسیله حرکت هاي چرخشی دسته جمعی ایجاد کنندترازهاي انرژي پایینی 

و مطابقت اسپین هاي  آنها با محور حرکت ) و اثر کرولیوسیبر اثر نیروي گریز از مرکز( جفت هاي ذره اي 

در وضعیت حرکت تک ( 12آبلیت به شکل) در وضعیت حرکت جمعی(چرخشی هسته اتم شکل هسته از پرولیت 

اتفاق می افتد که که میتوان از  30پین ساین ناپدید شدن حرکت جمعی در ا. تغییر شکل پیدا میکند) منفرد-ذره اي

هسته بر روي ساختاري دیگر که حرکت جمعی نسبی کمتري دارد باشد که به  تر نتیجه عبور ساختار اسپین پایین

 .میباشد که در نهایت منجر به ناپدیدي کلی ساختار یا بند میشودمعروف است 13عنوان بند کراسینگ 

                                                
-Prolate 

 
-Oblate 

- Band Crossing 

 

 +42باالتر

  حاصل این مطالعھ
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  Ħω=ΔE/ΔI.نوترونیi13/2بندیعبور  وAlignment  ix)(ھمراستایی : ٢شکل

که (که  (146Gd) 146را میتوان به صورت یک هسته شامل هسته اصلی شامل هسته گادلینیوم  156هسته اربیوم  

ذره  10که شامل ) شبیه به اتمی(ذرات واالنس اطراف آن  به عالوهو کروي است و ) داراي دو الیه بسته میباشد

شکسته شدن جفت ( بر اثر تطابق اسپین هاي ذرات موجود در واالنس مجموعه مورد نظر . پروتون و نوترون دید

هسته مورد نظر انرژي کافی ،  آنها با محور چرخش هستهور اسپین و تطابق مح) ذرات بر اثر نیروي گریز از مرکز

لذا جهت . را داردπ[(h11/2)4]Ⓧ[(f7/2)2(h9/2)2(i13/2)2]با ساختار  +42جهت رسیدن به تراز با انرژي 

با استخراج انرژي دقیق .  چاله ایدارد-هسته نیاز به تحریک ذره) + 42 تراز نهایی( ایجاد تراز باالتر از تراز مورد نظر

هر یک از ترازهاي ایجاد شده در ساختار هاي شناسایی شده میتوان ) اسپین(ما و تکانه زاویه اي اپرتو هاي گ

.) 4شماره  شکل( واسپینوفرکانسزاویهاي.) 5شماره شکل ( نمودارهاي انرژي و اسپین 

(  کهترازهاینهاییدلخواههسته. 5باتوجهشکلشماره.  تطابقداد[3] [2] رارسموبامدلهایمناسبازجملهمدلچرخشیالیهاي

و ( شده اند گسیل هاي بعد از تراز نهایی دلخواه هسته مورد نظر نیز  نشاندادهدر ترازهاي باال بندچند) ازنظرانرژي

جهت مشخص کردن تک قطبی و یا چهار قطبی .آورده شده اند) شناسایی شده انددر این مطالعه براي اولین بار 

بر .  استفاده شده است ) 3شکل شماره (DCOاز روش. Kev. 2158. 1685. 1620. 1345با انرژي گاماهاي بودن 

نجام شده است این ا[2] طبق محاسبات نیلسون استراتیسکی که توسط پروفسور اینگمار رگنرسون و تورد بنگستون 

،  Z=64در شکاف الیه اي  14چاله -ذره مطالعه بیانگر این مطلب است که این گسیل این گاما ها در نتیجه تحریک

یک چاله در شکاف الیه -بخصوص که در این مطالعه دیده شده است در نتیجه تحریک یک ذره 44+تراز . میباشد

، بنابراین. پروتونمیباشدZ=64 ،(π(d5/2/g7/2→d3/2))اي 

                                                
١٤- Particle-Hole Excitation 

 



ی���ن ����ا�س ���ه �ی
  ��ان ���ت و 

گاه ���ھان ۱۳۹۳ا���د ماه  ۷و۶  دا��

 

 21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan 

 

پایین تر از شکاف  d5/2 میتواند با ایجاد چاله در اوربیتال   ħ40-50طریقدلخواههستهجهتایجادترازهایانرژیبااسپین

Z=64  و قراردادن ذره تحریک شده در اوربیتالh 11/2میباشد. (π(d5/2→h11/2)) 

 
در سمت چپ ترازھای انرژی اندازه گیری شده در این مطالعھ و در سمت راست ترازھای محاسبھ شده در : 5شکل

 .[8] قابل مشاھده میباشند 154و دیسپوزیم  154بھمراه ترازھای اندازه گیری شده در اربیوم  156اربیوم 

 
 :گیرينتیجه.5

و مطالعه  اندازه گیريرا تا ترازهاي نهایی و باالتر از تراز هاي نهایی مورد  156مطالعه حاظر ترازهاي انرژي اربیوم 

مشخصات و خصوصیات محاسبه شده ترازها و گسیل هاي گاماي ورودي در مقایسه با محاسبات . قرار داده است

رفتارهاي مختلفی از هسته اربیوم در ترازهاي انرژي باالتر بخصوص بعد از تراز نهایی آشکار میسازدو تئوري 

یانگر نتایج مشابه بوده اند که ترازهاي انرژي باالتر از اربیوم نیز ب 158و  157مطالعات مشابهی در ایزوتوپ هاي 

) در جتایی که هسته اتم انرژي کافی از تک ذرات واالنس خود جهت ایجاد ترازي با انرژي باالتر ندارد( تراز نهایی 

 .میباشد  Z=64ذره پروتونی در  میان شکاف کروي الیه اي 2-چاله  2یک ذره و -چاله1حاصل تحریک 
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