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خصائص حاالت الطاقة وحسابها باستخدام) )IBM-1و ( )IVBMلاليزونات
Hf ,182 W ,184 Os,186 Pt

180
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الملخص
حسبت مستويات الطاقة في الحزمة االرضية ( )GSBلبعض األيزوتونات Hf ,182 W ,184 Os,186 Pt

180

عند

ـN=108باستخدام انموذج البوزونات المتفاعلة االصدار االول ( )IBM-1والبوزونات االتجاهية المتفاعلة (.)IVBM
ولحساب حاالت الطاقة للحزمة سالبة التماثل( )NPBلاليزوتونات  180 Hf ,182 W ,186 Ptتم استخدام انموذج (.)IVBM
ولكون انموذج  IBM-1له حسابات مختلفة حسب خصائص كل نواة ،فقد حددت هذه الخصائص باستخدام طرائق مختلفة،
حيث تم رسم العالقة بين عزم القصور الذاتي (  ( 2  2والتردد الدوراني للفوتون المنبعث (  ) عند انتقال النواة من
حالة الى اخرى ،حيث لم تظهر االنحناء الخلف ـ ـ ــي ) )Back-bendingفي النوى Hf ,182W ,184Os

180

مما يدل على

عدم تغير خصائصها ،بينما اظهرت النواة  186 Ptانحناءا خلفيا مما يدل على تغير خصائصها ،كذلك استخدمت العالقة
بين طا قة حاالت التهيج المختلفة الى الحالة التي تسبقها لمعرفة القيمة العددية لهذه النسبة وتحديد خصائص كل نواة من
خالل هذه القيمة ومن خالل قيمة هذه النسبة اظهرت النتائج الخصائص الدورانية للنوى Hf ,182W ,184Os
Pt

186

180

بينما النواة

اظهرت الخصائص االنتقالية بين التحديدين االهتزازي والدوراني ،وللتعرف على خصائص النواة بدقة اكثر رسمت

العالقة بين طاقة كاما مقسومة على البرم (  ) E Iدالة للبرم ( E-GOS )Iحيث تبين ان النوى Hf ,182W ,184Os

تمتلك خصائص دورانية بينما النواة Pt

186

180

تبين انها تمتلك خصائص كاما الناعمة ) ،O(6عند دراسة ظاهرة التأرجح
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) تبين عدم وصول قيمة التأرجح الىI( ) دالة للبرمNPB( ) وGSB) ) في فروقات الطاقة بين الحزمتينStaggering)
.مما يشير الى عدم تغير خصائصها

180

Hf ,182W ,186Pt الصفر للنوى

 انموذج البوزونات المتفاعلة؛ انموذج البوزونات االتجاهية المتفاعلة؛ االنحناء الخلفي؛ التأرجح؛ االيزتونات:الكلمات الدالة
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Characteristics of Energy States and their Calculation
Using IBM-1 and IVBM of

180

Hf ,182 W ,184 Os,186 Pt

Isotones
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Abstract
The positive ground-state band (GSB) of

180

Hf ,182 W ,184 Os,186 Pt

isotones for N = 108 has

been calculated using the Interacting Bosons Model (IBM-1), and Interacting Vector Boson
Model (IVBM), while the negative-parity band (NPB) of

180

Hf ,182 W ,186 Pt

, has been

calculated using the (IVBM). since (IBM-1) have different calculation according to the
characteristics of each nucleus, these characteristics were identified using different method,
Plotting the relation of the moment of inertia ( 2  ) against the rotational frequency of the
emitted photons (  ) during nuclear transition between different energy states were
determined, The calculation shows that

180

Hf ,182 W ,184 Os

nucleus do not have any back-

bending effect which indicates that its characteristics have not changed, While

186

Pt have a

back-bending which indicate that a change in their characteristics. Also using the relation
between different excited states energies to their preceding values, one can determine the
characteristic of each nucleus which shows a rotational characteristics for 180 Hf ,182W ,184Os
nucleus, while

186

Pt have transitional characteristics between the two vibrational and
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rotational challenges, To get to know the characteristics of the nucleus more accurately the
relation of the gamma energy over spin ( E I ) as a function of the spin (I) E-GOS was
drown, the calculation showed pure rotational characteristic for 180 Hf ,182 W ,184 Os nucleus,
While the 186 Pt nuclei have gamma soft O(6) characteristic, When staggering phenomena
Hf ,182 W ,186 Pt

180

between (NPB) and (GSB) has been studied, The contour plot show that

nucleus did not reach zero value which refer to the constancy of their characteristics.
;Keywords: Interacting Boson Model; Interacting Vector Boson Model; Back bending
Staggering The isotones 180 Hf ,182 W ,184 Os,186 Pt .
DOI: 10.32894/kujss.2021.167894

 .1المقدمة:
يعــد التح ــول الطــوري للن ـواة عنــد طاقاته ــا المختلفــة ه ــدفا اساســيا لكثي ــر مــن الب ــاحثين ف ـي مج ــال التركيــب الن ــووي ،ف ــي
السنوات االخيرة حظيت االنوية المتوسطة والثقيل اهتماما واسعا خصوصا تلك النوى التي تقع عدد نيوتروناتها بين القشرتين
المغلقتــين للنــوى الســحرية  82و  ،126حيــث اكــدت التجــارب العمليــة وجــود تغيــر فــي ـ ـكل بعــض االنويــة وخصائصــها عنــد
الطاقة المختلفة وان هـذا التغيـر فـي الخصـائص تـأتي نتيجـة عـدم اسـتق اررية النـوى فـي مسـتويات الطاقـة المختلفـة بـين القشـر
المغلقــة ،فقــد تك ـ ـون الــنواة محـ ـددة بخصــائص اهت اززي ـة) U(5او دورانيةة( ( SU(3او كامــا الناعمــة ) O(6او قــد تكــون
الخصـائص انتقاليـة مـن االهتزازيـة الـى الدورانيـة او الـى كامـا الناعمـة او قـد تشـمل االنتقـاالت للحـاالت الثالثـة عنـد طاقـات
معينة ] ،[1يعد انموذج البوزونات المتفاعلة ( [2] Interacting Boson Model )IBMأحد اكثر الد ارسـات المتميـزة فـي
وص ـ

التركيــب النــووي لالنويــة المتوس ــطة والثقيلــة ذات الخصــائص التجمي ي ـة ثــم ط ــور فيمــا بعــد مــن قبــل ] [3ليص ــبح

انمــوذج البوزونــات المتفاعلــة االصــدار االول (  ) IBM-1الــذي يعتمــد علــى بعــض المفــاهيم واالســب التــي تــم تطبيقهــا فــي
االنموذجـات النوويــة الســابقة ،مثــل أنمــوذج قطـرة الســائل ( )Liquid Drop Modelالــذي اقتــر مــن قبــل ] [4والفرضــية
االساسية التي بني عليها هي ان النواة يمكن اعتبارها بيهة في سلوكها بقطرة من السائل مع توتر سطحي حيث فسر طاقة
ال ـرب (  ) Binding Energyوظــاهرة االنشــطار النــووي ولــم يــنجح فــي اعطــاء تفســي ار الســتق ارريه الن ـواة ،وأنم ـوذج القش ـرة
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( )Shell Modelالذي اقتر من قبل ] [5والذي افترض بان النيوكلونات تدور بمدارات خاصة بها داخل النواة وان تفاعلها
فيما بينها ض يف جدا ،حيث بينت التجارب العملية ان استق ارريه النواة تكون عالية عندما يكـ ـ ـ ـ ـ ـون عـدد النيوكلونـات مسـاويا
الــى احـ ـ ـ ـ ـد االعـ ـ ـ ـداد الســحرية ] .[6واالنمــوذج الجمــاعي ( )Collective Modelوالــذي اقتــر مــن قبــل ] [7حيــث اقترحــا
أنموذج الحركة الجماعية الذي قاد الى تقسيم النـواة الـى نيوكليونـات مركزيـة لالقلـبن ونيوكليونـات خـارج المركـز وان التفاعـل
القوي بين النيوكليونات الخارجية والقلـب يعمـل علـى تشـويه القلـب بفعـل القـوة المركزيـة ] .[6باإلضـافة الـى انموذجـات اخـرى
ق ــدمت م ــن قب ــل العدي ــد م ــن الب ــاحثين ف ــي مج ــال التركي ــب الن ــووي .ف ــي انم ــوذج (  ) IBM-1افت ــرض ان هن ــان ن ــوعين م ــن
البوزونات ،بوزونات بزخم زاوي ) (L=0تدعى بوزونات ) (sوبوزونات بزخم زاوي ) (L=2تدعى بوزونات ) (dدون التمييز
بــين بوزونــات البروتونــات  وبوزونــات النيوترونــات  ويــتم حســاب عــدد البوزونــات بوصـفها ازواج الجســيمات ابتــداء مــن
اقــرب قشـرة مغلقــة وحتــى منتصـ

القشـرة التــي تليهــا ،امــا اذا كــان اكثــر مــن نصـ

القشـرة ممتل ــا فــان  nو  nتؤخــذ كعــدد

ازواج الفجوات الى القشرة المغلقة التي تليها وان عدد البوزونات الكلي لكل نواة .[8] N = n + n
خضعـ ـ ـ ـ ـت الن ــوى  180 Hf ,182 W ,184 Os,186 Ptال ـ ـ ـ ـ ـى دراسـ ـ ـات متع ـ ـ ـددة فف ــي ع ـ ـ ــام  1978اس ــتخدم الباحــث] [9جه ــد
التذبــذب المحــوري لد ارســة النــوى  172−180 Hfعنــد زخــوم زاويــة عاليــة جــدا ،ووجــد ان جميــع هــذه النظــائر تــدور حــول محــور
التنــاظر المتطــاول ،قــام الباحــث ] [10باســتخدام انمــوذج البوزونــات علــى نظــائر ل  )Yb,Hf,W,Os,Ptالغنيــة بالنيوترونــات
ذات العــدد الكتلــي ( )A=100-200وتــم حســاب مســتويات طاقــات االثــارة ومعــدالت االنتقــال للمســتويات الجماعيــة الرباعيــة
القطب ،ودرس كل من ] [11نظائر البالتينيوم Pt

186−198

باستخدام انموذج البوزونات المتفاعلة االصـدار االولل)IBM-1

وظاهرة االنحناء الخلفي وكانت النتائج العملية متطابقة مع التجريبيـة ،اسـتخدم] [12انمـوذج البوزونـات المتفاعلـة ل(IBM-
 1لد ارسـ ــة الخصـ ــائص الدوراني ـ ـة واالهت اززيـ ــة لنظـ ــائر Os

178−188

وكانـ ــت هنـ ــان توافـ ــق جيـ ــد بـ ــين القـ ــيم العمليـ ــة والتجريبيـ ــة،

درس] [13التركيب النووي لنظائر  178−182 Hfمستخدما  IBM-1وكانت النتائج العملي( متطابقةة( مةةت التير يةة( .درس ][14
نظ ــائر Hf

166−180

الزوجي ــة-الزوجي ــة والح ــن ان النظ ــائر  170−180 Hfتنتم ــي ال ــى المنطق ــة االنتقالي ــة ) SU(3)-O(6وحس ــب

بعض حاالت الطاقة واحتمالية االنتقال بينها باستخدام انموذج البوزونات المتفاعلـة) )IBM-1وكانـت النتـائج متوافقـة ،درس
] [15التركيب النووي للنوى  Er-Osلة  N=102باستخدام  IBM-1وكذلك حساب طاق( سطح اليهةةد حيةةن كانةةت النتةةائج
متوافق( مت النتائج التير يةة( ،هنـان نـوا اخـر مـن االنموذجـات يـدعى انمـوذج البوزونـات االتجاهيـة المتفاعلـة لIVBMن اذ
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يعتمد هذا االنموذج على البوزونات االتج ـ ــاهيـ ـ ـ ــة النيوترونـ ـيـ ـ ــة والبروتيـ ـنـ ــية التي تح ـ ـ ــدد ك ـ ـ ـ ــل التهيجـ ـ ــات الجماعيـة للن ـ ـ ـواة
حـ ـ ـ ــيث اعـ ـ ـ ــد هــذا االنمـ ـ ـــوذج م ـ ــن جـ ــانب ] [16واستخ ـ ـ ــدم لوص ـ

الح ـ ـ ـ ــزم االرض ـ ـ ـ ــية لGSBن والح ـ ـ ـ ــزمة ذات التم ـ ـ ــاثل

السـالب لNPBن.
الهدف من هذا البحث التأكد من خصائص االيزوتونات Hf ,182 W ,184 Os,186 Pt

180

من خالل التعرف على طاقة

حاالت التهيج االولى  E 21+فيها والنسبة  E 41+ / E 21+والتي يعطي معلومات اولية لخصائص النوى ،وان موقع حالة
التهيج االولى  E 21+في النوى الدورانية يكون واط ا بحدود  100 keVوفي النوى كاما الناعمة بحدود  300 keVوفي
النوى االهت اززية بحدود  500keVويمكن تصنيفها حسب النسبة  R4 2حيث ان  1  R4 2  2للنوى السحرية،
 2  R4 2  2.4للنوى االهت اززية 2.4  R4 2  2.7 ،للنوى كاما الناعمة 2.7  R4 2  3 ،للنوى االنتقالية،
 3  R4 2  3.3للنوى الدورانية ].[17
تم دراسة االنحناء الخلفي ( )Back - bendingوالنسبة بين طاقات الحاالت االرضية  r(I+2)/Iدالة لـ  Iو ل E-
 GOSن وكذلك التأرجح ( )Staggeringفي فروقات الطاقة بين الحزمة االرضية وحزمة التماثل السالب لاليزتونات
موضوا البحث واستخدام انموذج البوزونات المتفاعلة االصدار االول ( )IBM-1وانموذج البوزونات االتجاهية المتفاعلة
( )IVBMفي الحسابات ،ايضا تم استخدام انموذج ( )IVBMلحساب حاالت الطاقة في الحزمة ( )NPBللنوى التي
تتوفر لها طاقات تجريبية لهذه الحزمة.

 .2انموذج البوزونات المتفاعلة : IBM-1
قدم الباحثان ] [18أنموذجا جديداً أطلقا عليه أنموذج البوزونات المتفاعلة األول لIBM-1ن لوص

األطياف

االهـ ـ ـ ــت اززية وال ـ ـ ــدورانيـ ـ ـ ـ ــة وكامـ ـ ــا الناعـ ـ ـ ــمة للن ـ ـ ــوى المختلفـ ــة باالعتماد على تناظ ـ ـرات الزمـ ــر بدال من الوص

الهندسي

لمتغيرات كل النواة ،وقد اعتمد انموذج  IBM-1في دراسة مستويات الطاقة ذات البرم العالي عند مناطق االنحناء
الخلفـ ـ ـ ـي واثبت نجاحه ] ،[19إذ يعطى المؤثر الهاملتوني في انموذج IBM-1باست ـ ــخدام صيغ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التوسع متعـ ـ ـ ـددة
القطبي ـة ] [8وكما يأتي:
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) ˆˆ ) + a (Tˆ ..Tˆ ) + a (Tˆ .T
ˆ .P
ˆ ) + a ( Lˆ.Lˆ ) + a (Q
H =  nd + a 0 ( P
1
2
3
3
3
4
4
4

)(1

حيث



هي طاق ـ ـ ـة البوزون الكلـ ـ ــية،

و nd

هو عدد البوزونات نوع  dو  a0 , a1 , a2 , a3 , a4ثوابت تمثل

 

 
 
معامـ ـالت ـ ــدة التفاعل أالزدواجي ل  ،( P.Pوالزخم الزاوي ل  L.Lن ورباعي القطب ل  Q.Qن ،وثماني القطب ل  T3 .T3ن،

 
والقطب سداسي العشر ل  T4 .T4ن بين البوزونات على التوالي ] [8ويمكن إعطاء قيم الطاقة المسموحة للهاملتوني ()1

بالمعادلة:

)(2

E =  nd + K1 nd (nd + 4) + K 2 (2 +  2 + 3( +  ) +  ) + K 3 ( N ( N + 4) −  ( + 4)) +
)K 4 ( + 3) + K 5 ( L( L + 1
حي ــث ان ل  K1 , K 2 , K 3 , K 4 , K 5ن ه ــي أ ــكال أخ ــرى لمع ــامالت ــدة التفاع ــل الم ــذكورة بمعادل ــة اله ــاملتوني (،)1

والعـامالن   , هـي اعـداد كميـة مختزلـة لعـدد البوزونـات تحـدد كيفيـة ترتيـب البوزونـات علـى الحـاالت المختلفةة( .وتعطـى
الهــاملتوني و قــيم مســتويات الطاقــة المســموحة للتحديــدات الثالثــة االهت اززي ـة ( U(5والدورانيــة ) SU(3وكامــا الناعمــة )O(6
بالمعادالت االتية ]:[20
 2.1التحديد االهتزازي ):U(5

) H U (5) = nd + a1 ( Lˆ.Lˆ ) + a3 (Tˆ3 ..Tˆ3 ) + a4 (Tˆ4 .Tˆ4

)(3

)E =  nd + k1nd (nd + 4) + k 4 v (v + 3) + k5 L( L + 1

 νعدد البوزونات من نوا  dغير المرتبطة بزخم زاوي صفري L ،الزخم الزاوي K 1 , K 4 , K 5 ،عوامل القـوة لكـل حـد،
حيث ان  [21] k1 = 1 12a1 , k 4 = −1 10a1 + 1 7a3 − 3 70a4 , k 5 = − 1 14a3 + 1 14a4والعامل المؤثر
في هذا التحديد هو . 

 2.2التحديد الدوراني ): SU(3

ˆ .Q
)ˆ
H SU ( 3) = a1 ( Lˆ.Lˆ ) + a2 (Q
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)E = K 2 (2 +  2 + 3( +  ) +  ) + K5 L( L + 1

)(4

𝜆 𝜇,ا أعداد كمية مختزلة لعدد البوزونات والتي تحدد ترتيب البوزونات على الحاالت المختلفة وان  K 2 = 1 2a2و
 .[21] K 5 = a1 − 3 8 a 2والعامل المؤثر في هذا التحديد هو العامل . a 2

 2.3التحديد كاما الناعمة غير المستقرة (:O(6) )  − unstable

) H O ( 6 ) = a0 ( Pˆ .Pˆ ) + a1 ( Lˆ.Lˆ ) + a3 (Tˆ3 ..Tˆ3
)(5

)E = K 3 ( N ( N + 4) −  ( + 4)) + K 4 v (v + 3) + K 5 L ( L + 1

حيث  Nتمثل عدد البوزونات و  σعدد ازواج البوزونات غير المرتبطة بزخم زاوي صفري .وان
 [21] k 4 = 1 2a3 , k 5 = −1 10a3 + a1 k 3 = 1 4a 0والعامل المؤثر في هذا التحد د هو العامل  . a 0ومن
ح ـ ـ ـ ـاالت الطاقة المهمة في التعرف على خصائص النوى هي حاالت الطاقة االوطأ ( )Yrast Levelلزخوم معينة التي قد
تزداد طاقة كل مستوي فيها بزيادة الزخم الزاوي وبنسبة معينة .ولوحن ان حاالت الطاقة االوطأ لبعض النوى ال تزداد بنسب
متساوية حيث يحصل زيادة في الطاقة اقل من النسبة المتوقعة عند زخم معين وهذا ما يسمى باالنحناء الخلفي ].[22
وج ـ ـ ـ ـ ـد ] [23ان عزم القصور الذاتي عند زخوم ازوية معينة يزداد بشكل واضح ويرافق ذلك نقصان في قيمة الطاقة
الدورانية في بعض النوى واطلقوا على هذه الظاهرة االنحناء الخلفي ( )Back-bendingوفي حالة عدم ظهور هذا االنحناء
الخلفي يعني انه ال يوجد تأثير لعزم القصور الذاتي في تشوه النواة الذي يعطى بالمعادلة ].[24

2
4I − 2
4I − 2
=
=
2
)E ( I ) − E ( I − 2
E


)(6
وطاقة الفوتون المنبعث  الذي يعطى بالمعادلة [:]25

E
)(7

)I ( I + 1) − ( I − 2)(I − 1

=

)E ( I ) − E ( I − 2
)I ( I + 1) − ( I − 2)(I − 1
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يمكننا معرفة فيما اذا كانت النواة يحدث تغير في خصائصها ام ال والتي يمكن حسابها من االنتقال من مستوي ذي
زخم زاوي  Iالى مستوى ادنى ذي زخم زاوي ) .(I -2ومن التفسيرات الموضوعة لظاهرة االنحناء الخلفي هو ان سبب
االنحناء الخلفي يعود الى تأثير قوة كورليوس عند زخوم زاوية عالية نسبيا على بعض النيوكلونات الواقعة في القشرات
الخارجية للنواة مما يؤدي الى فك ارتباط زوج او اكثر من هذه النيوكلونات ( )De-paringوان فك ارتباط زوج من
النيوترونات يؤدي الى حزمة بيهي الجسيمين ( )Two quasiparticleوهذه الحزمة تسمى ( )s-bandوتنتج هـ ـ ـ ـ ـذه
الحـ ـزمة عن االص ـطفاف الـ ـدوراني لزوج م ـ ـ ـن النيوترونات في اتجاه حركة النواة ،اذ يكون اتجاه زخمي النيوترونين في
البداية متعاكسين وباتجاه عمودي على زخم النـ ـ ـ ـ ـواة وبعد فك االرتباط بين النيوترونين وبسبب دوران النواة يتراص
النيوترونين باتجاه النواة ويصبح الزخم الكلي باتجاه زخم النواة ،وان فك ارتباط زوج من البروتونات فضال عن زوج
النيوترونات يؤدي الى ظهور حزمة ا باه الجسيمات االربعة  Four-quasiparticleوتقاطع هـ ـ ـ ـ ـذه الح ـ ـ ـ ـ ـزم مـ ـ ـ ـ ـ ـع حزم ـ ـ ـ ـة
الح ـ ـ ـالـ ـ ـ ـ ـة االرضيـ ـ ـ ـ ـة يسبب ظاهـ ـ ـ ـ ـ ـرة االنحن ـ ـ ـ ـ ـ ـاء الخلف ـ ـ ـي ].[22,26,27,28
تقدم النسبة بين قيم الطاقة ألي حالتين متتابعتين (  ) I+1و  Iمعلومات جيدة عن خصائص النواة وان رسم العالقة
بين هذه النسب ألية نواة يمكننا من التعرف على خصائصها وتعطى قيم النسب بين طاقة المستوي  I+2والمستوي  Iداللة
لخصائص النواة عند كل حالة من حاالت تهيجها ] [29وتحدد قيم النسبة بين اي حالتين متتابعتين  r(I+2)/Iمن
مستويات الطاقة باالعتماد على القيم التجريبية لها وتتم معالجة هذه النسبة بعامل الزخم الزاوي للنواة عند تلك الحالة
بالصيغة ]:[30
  I +2
I +2
)( I + 2)  I ( I + 1
) =  R
−


I
)I  2( I + 2
  I  exp .

)(8

(r

تتغير قيم  rبين القيمتين (  ) 1, 0.1حسب خصائص كل نواة وكما يلي [30] :
للنوى االهت اززية

U(5) → 0.1  r  0.35

للنوى كاما الناعمة

O(6) → 0.4  r  0.6

للنوى الدورانية

SU(3)→ 0.6  r  1
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تعد طريقة طاقة كاما مقسومة على البرم  E-GOSمن الطرق البسيطة والناجحة للتعرف على شكل النواة حين تم
رسم العالق( بين(  R = E / Iو ،[31] ( Iتحدد قيم( طاق( كاما مقسوم( على ال رم  R = E / Iللنوى االهتزاز (
وكامةةا الناعم( وكذلك الدوراني( الصلدة بالمعادالت [:]32
)(9

 I → 
⎯⎯⎯→ 0
I

)(10

2
)
I

I→ 
⎯⎯
⎯→ A

I→ 

= U(5)→ R

O(6)→ R = A (1 +

2
I

SU(3)→ R = B(4 − ) ⎯⎯⎯→ 4 B

)(11

حيـ ـ ـ ـ ـ ــث  A = E 21+ 4و  ، B =  2 2يالحـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ــن المعـ ـ ـ ـ ـ ــادالت(  ) 9,10,11ان  Rللنـ ـ ـ ـ ـ ــوى االهت اززيـ ـ ـ ـ ـ ــة

 E 21+ = 500keVتقل وبسرعة مـن اعلـى قيمـة عنـد  I=2و  R = 500/ 2 = 250keV / الـى ادنـى قيمـة لهـا R = 0
عند  . I → وقيمة  Rللنوى كاما الناعمة بـ  E 21+ = 300keVتقل بشكل ابطأ مـن النـوى االهت اززيـة وعنـد اعلـى قيمـة
 R = 300/ 2 = 150keV / عنـ ـ ــد 2

=

 Iحيـ ـ ــث  R = E 21+ 2الـ ـ ــى ادنـ ـ ــى قيمـ ـ ــة عنـ ـ ــد  I → حي ـ ـ ــث

 R = E 21+ 4 = 300 / 4 = 75keVبينم ـ ـ ـ ـ ـ ــا قيم ـ ـ ـ ـ ـ ــة  Rللن ـ ـ ـ ـ ـ ــوى الدوراني ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد ببط ـ ـ ـ ـ ـ ــيء م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ادن ـ ـ ـ ـ ـ ــى قيم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 R = 100/ 2 = 50keV / عنةةد  I = 2الـى اعلـى قيمـة لهـا  66.66keV / عنـد  I → حيـث [33] R = 4 B
والشـ ـ ــكل  1يوضـ ـ ــح التصـ ـ ــرف النمـ ـ ــوذجي لمنحنـ ـ ــي  E-GOSللتحديـ ـ ــدات الثالثـ ـ ــة االهت اززيـ ـ ــة وكامـ ـ ــا الناعمـ ـ ــة والدورانيـ ـ ــة
).[34] .SU(3),O(6),U(5

بدراسة ظاهرة التأرجح يمكننا معرفة تغير خصائص النواة من عدمه عند الطاقات المختلفة للحاالت الزوجية والفردية،
حيث تتكون الحزمة االرضية  GSBفي النوى الزوجية – الزوجي ـ ـ ــة من حاالت موجبة التماثل بزخوم زاوية موجبة ل
 I = 0 + ,2 + ,4 +......ن وتتكون حزمة التماثل السالب  NPBمن حاالت بزخوم زاوية فردية ل  I = 1− ,3 − ,5 −....ن تتداخل
الحزمتان لتشكل حزمة ببرم وتماثل ثماني القطب ] [35تتأرجح قيم فروقات الطاقة بين الحاالت الفردية والزوجية وتعطى
بالصيغة ]:[36
)(12

1
])[( 6 E1, ( I ) − 4 E1, ( I − 1) − 4 E1, ( I + 1) + E1, ( I − 2) + E1, ( I + 2
16
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حيث ان :

) E1, ( I ) = E( I + 1) − E( I

)(13

شكل  :1منحني  E-GOSللتحديدات المثالية الثالثة ].[34
تتأرجح فروقات الطاقة بين الحزمتينل  GSBن و ل  NPBن بين القيم الموجبة والقيم السالبة بسعات مختلفة من اعلى
قيمــة الــى ادنــى قيمــة قــد تصــل الــى الصــفر  E1, = 0ثــم تعــاود النمــو مــن جديــد وهــذا يشــير الــى التغيــر فــي الخصــائص
وعن ــدما ال تص ــل ق ــيم الت ــأرجح ال ــى الص ــفر  E1,  0ه ــذا يعن ــي ع ــدم تغي ــر خص ــائص الن ــوى ،حي ــث تت ــأرجح الفروق ــات
بطاقــات مختلفــة بــين الحــاالت الفرديــة والزوجيــة ،ظــاهرة التــأرجح ال تعطين ـا معلومــات عــن تغيــر خصــائص النــوى فق ـ انمــا
تختل

التأرجح بين النوى وذلك بتغير سعة التأرجح بين الحاالت الفردية والزوجية ويعود سبب ذلـك الـى التغيـر فـي فروقـات

الطاقة بين الحاالت المختلفة بداللة البرم.

 .3انموذج البوزونات االتجاهية المتفاعلة :IVBM
ان انمــوذج البوزونــات االتجاهيــة المتفاعل ـ ـ ـ ـة ( )IVBMتعتبــر مــن النم ـاذج االخــرى فــي د ارســة خصــائص النــوى ،اذ
يعتمــد هــذا االنمــوذج علــى البوزونــات االتجاهيــة البروتونيــة والنيترونيــة التيي تحــدد ــكل التهيجــات الجماعيــة للن ـواة ،حيــث
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اســتخدم هــذا االنمــوذج لوصـ

الحــزم االرضــية ( )GSBوالحــزم ذات التماثــل الســالب ( )NPBفــي النــوى ،والقــيم المســموحة

لهاتين الحزمتين تعطيان بالصيغة [16] :
)(14

E ( I ) =  I ( I + 1) +  I

)(15

E ( I ) =  I ( I + 1) + ( +  ) I + 
 و  معامالت مثالن تأثير النوى الدوراني( واالهتزاز ( على التوالي ويمكن تحديد قيمتهم بعمل مواءمة عل ـ ـى

القيم التجريبية لطاق ـ ـ ـ ـات الحزم ـ ـ ـ ـة األرضية ( )GSBمع المعادل ـ ـ ـ ـ ـ ـة ( )14ام ـ ـ ـا المعاملين   , يتم تحديد قيمتيهما بعمل
مواءمة على القيم التجريبية لطاقة الحزمة ذات التماثل السالب ( )NPBمع المعادلة ( .)15ان المقارنة بين انموذج
البوزونات االتجاهية المتفاعلة ( )IVBMمع الصيغ االخرى ألنموذج البوزونات المتفاعلة (IBM-1,2,3ن امر مفيد في
بعض الحاالت الن في بعض الجوانب يكون  IVBMاكثر دقة في حساباتها من  IBMوعلى سبيل المثال يمكن ان يقترن
بوزونان اتجاهيان ألنشاء حاالت لها L=1بينما هذه غير موجودة في  ،IBMوفي جوانب اخرى يكون  IVBMاكثر

تقييدا في حساباتها من .[37] IBM

 .4النتائج والمناقشة:
في هذا البحث تم التعرف على خصائص حاالت الطاقة لاليزتونات  180 Hf ,182 W ,184 Os,186 Ptوطرائق حسابها،
حسبت عدد البوزونات في النوى وتبين ان النيوترونات في النوى موضوا البحث تساوي  108بينما البروتونات تساوي =Z
 72→78اذ تمتلك ( )5→2من ازواج البروتونات اقل من العدد السحري  Z= 82و  9ازواج من فجوات النيوترونات اقل
من العدد السحري  N = 126وان عدد البوزونات الكلي للنوى Hf ,182 W ,184 Os,186 Pt

180

حسبت من حاصل جمع

عدد بوزونات البروتونات مع عدد بوزونات النيوترونات وكانت النتيجة ل  14 ,13 ,12 ,11ن وعلى التوالي وان
 N = n + nvحيث  Nعدد ال وزونات الكلي و  nعدد بوزونات البروتونات و و  nvعدد بوزونات النيوترونات،
ولتكو ن صورة اولية عن خصائص هذه النوى االيزتونية تم التعرف على مواقع حاالت التهيج االولى  E 21+وكذلك النسبة
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 E 41+ / E 21+كما مبين في الجدول  .1حيث تم استخدام طاقة المستويات في الحسابات للنوى االيزتونية
Hf ,182 W ,184 Os,186 Pt

180

من ورقة البيانات ] [38,39,40,41وعلى التوالي.

جدول  :1القيم التجريبية لـ  E 41+ ، E 21+والنسبة  R4 / 2 = E 41+ / E 21+للنوى موضوا البحث.
Pt

186

Os

184

182

Hf

W

180

Isotones

191.5

119.7

100.1

93

( keV ) E 21+

490.3

383.6

329.4

308

) E 41+ (keV

2.56

3.2

3.29

3.31

R4 2

من الجدول  1ومعرفة مواقع حاالت التهيج االولى  E 21+للنوى االيزتونية موضوا البحث يتبين انتمائهم الى التحديد
الدوراني ) ،SU (3باستثناء النواة  Ptومن قيم(  E 21+ت ين انها تنتمي الى التحد د كاما الناعم( ) .O (6الجدول  1يبين
لنا ان النس (  R4 / 2للنوى اال زتوني( موضوع ال حن هي ( )3.31 , 3.29 , 3.2 , 2.56على التوالي مما شير الى
انتمائها الى التحد د الدوراني ) SU(3في النوى Hf ,182 W ,184 Os

180

بينما النواة  Ptيشير انتمائها الى التحديد ).O(6

ولكون هذه الطريقة تقدم معلومات اولية عن خصائص النوى في حاالت التهيج الواط ة ،تم االعتماد على طرائق
اخرى للتأكيد على خصائص هذه النوى عند حاالت تهيجها العالية منها االنحناء الخلفي لBack - bendingن والنسب
بين حاالت التهيج المختلفة الى حاالت التهيج التي تسبقها  r ( I + 2) / Iوطريقة  ،E-GOSوكذلك التأرجح
) (Staggeringفي فروقات الطاقة بين الحزمة االرضية  GSBوحزمة التماثل السالب  ،NPBباإلضافة الى ذلك فقد تم
استخدام انموذج  IBM-1وكذلك انموذج البوزونات االتجاهية المتفاعلة  IVBMلحساب حاالت التهيج لكل نواة موضوا
البحث ومقارنتها مع النتائج التجريبية لها .وللتعرف على خصائص النوى عند حاالت تهيجها فقد رسمت العالقة بين عزم
القصور الذاتي (  ) 2 /  2وطاقة الفوتون المنبعث (  ) المعادل( ( 6و )7تبين عدم ظهور االنحناء الخلفي في النوى
Hf ,182 W ,184 Os

180

مما يشير الى عدم تغير خصائصها عند حاالت تهيجها المختلفة ،بينما ظهر االنحناء الخلفي في

النواة  Ptمما يشير الى تغير خصائصها عند حاالت تهيجها ،الشكل  2حيث ظهرت االنحناء الخلفي عند  I 1 = 10+وهذا
يعني ان هنان نقصان في التردد الدوراني للفوتون المنبعث بسبب الخسارة في الطاقة يرافقه زيادة في عزم القصور الذاتي
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وهذا ناتج من صرف الطاقة على اصطفاف النيوكلونات في غالف معين من اغلفة النواة ،رسمت العالقة بين قيم طاقة
حاالت التهيج المختلفة الى الحالة التي تسبقها الشكل  3لتحديد قيمة  r(I+2)/Iالمعادل( ( )8ومنها يمكن معرفة خصائص
النوى حيث تبين ان النوى Hf ,182 W ,184 Os

180

لها خصائص دورانية ) SU(3وبعد التعرف على قيم النسب لـ  rتبين

ومن خالل الحسابات تبين ان للنواة  180 Hfقيم(  rهي  0.7  r  1و للن ـواة  182Wان قيمة  rهي 0.6  r  1
وللنواة Os

184

قيم(  rهي  0.6  r  1وان  0.6  r  1حددت للتحديد الدوراني ].[31

شكل  :2العالقة بين عزم القصور الذاتي  2 /  2والتردد الزاوي  للنوى موضوا البحث.
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شكل  :3العالقة بين  r ( I + 2) / Iكدالة لـ  Iللنوى موضوا البحث.
اما بالنسبة للنواة  Ptومن قيمة  rتبين انها تقع بين التحديدين االهتزازي وكاما الناعمة وهنان حالة اذة لة r = 0.38
عند  I = 14وهذه القيمة لـ  rغير محددة الخصائص لدى الباحثين ونتوقع ان تقع بين التحديد االهتزازي وكاما الناعمة،
استخدمـ ـت طريقـ ـ ـ ـة ( )E-GOSالمعادل( ( )9,10,11للتأكد من خواص النوى موضوا البحث تبين ان النوى االيزتونية
 180 Hf ,182 W ,184 Osتتما ى مع منحني النوى الدورانية فمثال للنواة  180 Hfحيث يبدا المنحني بالزيادة ببطئ من ادنى
قيمة له عند  E I = 45.5 keV /  ،I = 2الى اعلى قيمة له عند E I = 50.5 keV /  ،I = 16مع ابتعاد المنحني
عن خصائص النوى الدورانية النقية قليال نحو منحني النوى االهت اززية ) U(5ولكنها قريبة اكثر من النوى الدورانية )SU(3
،وكذلك النواة  182Wعند  I = 2يبدا المنحني بالزيادة الى الحالة  I = 12ثم يحدث تغير في ـ ــكل المنحني بعد هذه
الح ـ ــالة مما يشير الى التغير في خصائص هذه النواة حيث نالحن انحراف المنحني من مستوى النوى الدورانية )SU(3
نحو منحني النوى االهت اززية ) U(5ولكنها م ـ ــازالت قريبـ ــة جدا مـ ــن منحني النوى الدوراني ـ ــة النقي ـ ــة وكذلك النواة Os

184

حيث يحدث تغير في خصائصها عند الحالة  I = 10وما بعدها ولكن المنحنـ ـ ــي قريب جـ ـ ــدا نح ـ ــو منـ ـ ــحني النوى الدورانية
وما ذكرناه للنوى الثالثة يتطابق مع كل منحني النـ ـ ـ ــوى الدورانية بش ـ ــكل عام وكمـ ـ ــا مبين في الش ـ ــكل  3اما  186 Ptاظهرت
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خالف لما في النوى السابقة حيــث يبدا المنحن ـ ـ ــي باالنخـفاض من اعلى قيمــة له عـ ــند  ، E / I = 100keV ،I = 2الى
ادنى قيمة  E / I = 35.6keVعند الحالـ ــة I = 14حيث يقع بين التحديدين الدوراني وكاما الناعمة عند I = 2→8
وبعد ذلك نالحن المنحني يتما ى مع منحني النوى االهت اززية بعد  I = 10→16ولكن تكون قريبة من منحني التحديد
كاما الناعمة ) O(6على الرغم من تأثرها بالخصائص االخرى وكمـ ـ ــا مبين في الشـكل .4

شكل  :4طاقة كاما مقسومة على البرم  E  Iدالة للبرم  Iللنوى موضوا البحث.
تقدم ظاهرة التأرجح )  E1, ( Iفروقات الطاقة بين حاالت الطاقة في المستوي االرضي الموجب لGSBن وحاالت
الطاقة ذات التماثل السالب ل NPBن معلومات مهمة عن احتمالية تغير خصائص النواة فعندما يصل التارجح الى الصفر
 E1, = 0ثم نموه مرة اخرى فهذا مؤ ر الى حصول تغير في خصائص النوى وعند عدم حصول هذا التغير يعني
 E1,  0يدل على عدم التغير في خصائص النواة ،وعند رسم العالقة بين )  E1, ( Iكدالة لـ (  ) Iللنوى
Hf ,182 W ,186 Pt

180

لم صل التأرجح الى الصفر وهذا دليل الى عدم تغير الخصائص في هذه النوى كما في الشكل .5

استخدمت االنموذجين لIBM-1ن و لIVBMن لحساب حاالت الطاـ ــقة في الحزـم ـ ــة االرضـ ــية لGSBن للنوى
االزتونية  180 Hf ,182 W ,184 Os,186 Ptوايضا تم استخدام انموذج لIVBMن لحساب حاالت الطاق ــة في الحزم ـ ــة لNPBن
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للن ـ ـ ــوى  180 Hf ,182 W ,186 Ptفق

وذلك لعدم توافر قيم الطاقة لحاالت التماثل السالب للنواة  . 184Osتم تحديد قيم

المعامالت الخاصة لكل انموذج وبعمل موائمة للقيم التجريبية مع المعادالت النظرية الخاصة لكل انموذج والجدول  2يبين
قيم تلك المعامالت حيث يظهر جليا المعامالت تخلو من العاملين  K 3و  في النوى Hf ,182 W ,184 Os

180

مما يدل

على عدم تأثرها بالخصائص االهت اززية وكاما الناعمة مع مالحظة التقارب في قيم   , وهذا يؤكد الخصائص الدورانية
لهذه النوى .ادخلت معامالت الموائمة للمعادالت الخاصة لكل انمـوذج لحساب حاالت الطاقة للحزمة االرضية للنوى
 180 Hf ,182 W ,184 Os ,186 Ptحيث تم استخدام المعادلة ( )4للتحديد الدوراني ) SU(3للنوى  180 Hf ,182 W ,184 Osبينما
تم استخدام المعادلة العامة ( )5للنواة  Ptللتحديد ) O(6وقورنت النتائج العملية مع النتائج التجريبية لكل نواة وكانت
النتائج العملية متوافقة مع النتائج التجريبية الجداول ) )3,4,5,6باستثناء بعض الحاالت عند مستويات الطاقـ ــة االدنى
كانت النتائ ـ ــج غيـ ـ ـ ــر متوافق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عنــد I = 2,4,6

شكل  :5تأرجح فروقات الطاقة بين حاالت التهيج المختلفة للنوى موضوا البحث.
ولكن تتحسن النتائج عند الطاقات العليا للنوى مع توافق جيد للقيم النموذج  IVBMفي النوى Hf ,182 W ,184 Os

180

بدال من  .IBM-1بينما هنان توافق جيد بين القيم العملية والتجريبية في استخدام انموذج  IBM-1و  IVBMفي النواة
 Ptمع مالحظة ان الحسابات العملية تطابقت تماما عند استخدام االنموذجين وذلك لوجود حدود متشابهة في المعادالت
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المستخدمة ،لحساب حاالت الطاقة لحزمة التماثل السالب ( )NPBاستخدمت انموذج ( )IVBMللنوى
 180 Hf ,182 W ,186 Ptبعد ادخال معامالت الموائمة للمعادالت الخاصة بهذا االنموذج ووجدت المعامالت في الجدول 7
وقورنت النتائج العملية مع التجريبية وكان التوافق جيدا بين تلك القـ ـ ـيم الج ـ ـ ـدول ( )9, 10, 11باستثنـ ـ ـ ـ ـاء الق ـ ـ ـ ـيم االدن ـى
للطاق ـ ـ ـ ـ ـ ـة عنـد الحاالت . I = 3,5,7مع مالحظة ان قيم المعامل  في النواة  Ptابتعد كثي ار عن المعامل  وهذا يؤكد
الخصائص االنتقالية في هذه النواة بين التحد دات الثالث( ولكنها ت قى قر ( من الخصائص كاما الناعم( ).O(6
جدول  :2قيم معامالت المعادالت المستخدمة بوحدة  keVفي حساب مستويات الطاقة للحزمة االرضية
باألنموذجين  IBM-1و  IVBMللنوى موضوا البحث.
IVBM
Parameters



IBM-1
Parameters
K2
K3



K5

K4

17.43

13.83

14.01

------

26.96

12.89

14.33

−2

Isotones
K1

10
180

-----

5.74

-------

10.18

182

W

48.90

12.19

14.78

-----

-----

26.09

Os

184

110.347

6.15

-15.91

88.27

-----

-----

------

Hf

Pt

جدول  :3قيم طاقة الحاالت المختلفة التجريبية والمحسوبة للنواة
12 +

16 +

14 +

3812

3004

3861.6

2992.8

22326

3837.5

2991.5

2250.2

186

. 180 Hf

8+

6+

4+

21+

I 1

1083

640

308

93

) E exp ( keV

1591.4

1058.8

638.4

330.1

IBM-1 133.9

1613.5

1081.4

654.1

331.4

IVBM

10 +

1630 2273

113.4
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.
I 1
E exp ( keV )

E cal .
(keV )

W  قيم طاقة الحاالت المختلفة التجريبية والمحسوبة للنواة:4 جدول

182

21+
100.1

4+
329.4

6+

8+

680.4

1144.3

162.8

365.5

678.9

1109

IBM-1
IVBM 131.3

365.8

703.4

1144.2

10 +
1712
1653.8
1688.1

12 +

14 +

16 +

2372.6

3112.9

3893.7

2313.3

3087.6

3976.5

2335.3

3085.5

3939.9

. 184Os  قيم طاقة الحاالت المختلفة التجريبية والمحسوبة للنواة:5 جدول
I 1

21+

4+

6+

8+

E exp ( keV )

119.7

383.6

774.1

1274.7

E cal .
(keV )

10 +

12 +

1871.2

2547.6

14 +
3261.4

16 +
4046.5

IBM-1 232.2

439.3

764.6

1208.2

1770.1

2450.3

3248.7

4165.5

171

439.5

805.6

1269.3

1830.6

2335.3

3085.5

3939

IVBM

. 186 Pt  قيم طاقة الحاالت المختلفة التجريبية والمحسوبة للنواة:6 جدول
I 1

21+

4+

6+

8+

Eexp . (keV )

191.5

490.5

877.5

1342.8

IBM-1

257.6

564.4

920.4

IVBM

257.6

E cal .
(keV )

546.4

920.4

1325.6
1325.6

10 +

12 +

14 +

16 +

1858

2336.2

2825

3394.8

2836.5

3438.6

1780
1780

2283.7
2283.7

2836.5
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(NPB) في حساب مستويات طاقة حاالت التماثل السالبkeV  قيم معامالت المعادالت المستخدمة بوحدة:7 جدول
180

Hf ,182 W , 186Pt  للنوىIVBM باألنموذج

IVBM
Isotones

Parameters


180

-82.4

1436.1

W

-33.6

1289.2

Pt

-22.6

1042.2

Hf

182

186

  10−3

 10−3

. 180 Hf  المختلفة التجريبية والمحسوبة للنواةNPB  قيم طاقة حاالت التماثل السالب:8 جدول
I 1

5−

7−

9−

11−

13−

15−

Eexp . (keV )

1481

1763

2132

2586

3121

3732

1526.2

1755.9

2096.2

2547.1

3108.7

3780.9

E cal .
(keV )

.

IVBM

W  المختلفة التجريبية والمحسوبةللنواةNPB  قيم طاقة حاالت التماثل السالب:9 جدول

182

I 1

3−

5−

7−

9−

11−

13−

15−

(keV ) E exp .

1373

1621

1993

2446

2980

3567

4197

1424.2

1643.1

1965.1

2390.4

2918.8

3550.4

4285.1

E cal .
(keV )

IVBM
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جدول  :10قيم طاقة حاالت التماثل السالب  NPBالمختلفة التجريبية والمحسوبة للنواة Pt

186

.

15−

13−

11−

9−

7−

5−

3−

I 1

3877

3299

2788

2375

1952

1692

1407

) Eexp . (keV

3833.3

3301.4

2818.8

2385.3

2001

1666

1380.2

E cal .

IVBM

) (keV

 .5االستنتاجات :
توفرت معلومات اولية عن خصائص النوى االيزتونية موضوا البحث من معرفة مواقع حاالت التهيج االولى وكذلك
النسبة بين حالة التهيج الثانية الى االولى .عدم ظهور االنحناء الخلفي في االيوزتونات  Hf ,W, Osمما يدل على عدم
تغير خصائصها ،بينما في Ptظهرت االنحناء الخلفي وهذا دليل على تغير خصائصها ،وباستخدام النسبة بين حاالت
التهيج المختلفة الى الحاالت التي تسبقها  r(I+2)/Iتبين ان النوى االيزتونية موضوا البحث لها خصائص دورانية باستثناء
االيزوتون Ptلها خصائص انتقالية بين التحديدين االهتزازي وكاما الناعمة .وللتاكد اكثر من خصائص النوى موضوا
البحث ومن رسم المنحني  E-GOSتبين لنا االيزوتونات Hf ,W, Osلها خصائص دورانية .بينما في  Ptتبين انها تقع
بين التحديدين الدوراني وكاما الناعمة ولكن عند الحالة  I = 10→16تبين بان االيزوتون  Ptتكون قريبة الى التحديد
) U(5ولكنها تكون اقرب الى منحني كاما الناعمة ) O(6اكثر من بقية التحديدات وبهذا نستطيع ان نقول ان  Ptينتمي
الى التحديد ) .O(6من التأرجح يتبين لنا عدم تغير الخصائص في االيزوتونات موضوا البحث  Hf , W , Ptمما يدل
على ثبات خصائصها .اظهرت حسابات حاالت الطاقة من استخدام انموذج  IBM-1ان هنان توافق جيد بين القيم
العملية والتجريبية للنوى موضوا البحث .وكذلك تم استخدام انموذج البوزونات االتجاهية المتفاعلة  IVBMلحساب
مستويات الطاقة للحزمة ذات التماثل السالب  NPBوكانت النتائج متوافقة بين القيم العملية والتجريبية للنوى في هذه
الحزمة ،حيث يتبين لنا ان هنان توافق تام بين االنموذجين في الحسابات وذلك الن عوامل االنموذجين يشتركان في تحديد
خصائص النوى الدورانية واالهت اززية.
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