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160

با استفاده از مفاهیم تقارن دینامیکی جزئی در چارچوب حد تقارنی ) SU (3مدل اندرکنش

بوزونی مورد مطالعه قرار گرفته است .مقایسه پیش بینی های تقارن دینامیکی جزئی ) SU (3برای ترازهای انرژی و
احتمال گذارهای چهار قطبی الکتریکی با آخرین داده های تجربی موجود ،تطابق قابل قبولی را نشان می دهد .همچنین
توانائی این مدل برای توصیف بهتر باندهای انرژی  و  در هسته های تغییر شکل یافته در محدوده جرمی
A <180

 150 تائید می شود.
1

3

2

کلمات کلیدی :تقارن دینامیکی  ،تقارن دینامیکی جزئی  ،مدل اندرکنش بوزونی .

مقدمه
طی سه دهه ی اخیر  ,تقارن های دینامیکی بطور گسترده در بسیاری از سیستم های پیچیده بکار گرفته شده
اند که منجر نتایج ودستاورد های مهم در شاخه های مختلف علوم از جمله مدل اندرکنش بوزونی در فیزیک
هسته ای شده است ] .[1-2تقارن های دینامیکی را می توان به منزله حالت های تکامل یافته و اصالح شده ی
مفاهیم تقارنی در نظر گرفت .نظریه ی تقارن های دینامیکی جزئی] [3-6بمنظور توسعه و تکمیل مفاهیم تقارن
های مطلق و تقارن های دینامیکی مطرح شده اند .به بیان دیگر ،مزایای تقارن های دینامیکی را حفظ و معایب
آنها را بر طرف می سازند  .مزیت اندرکنش های با تقارن دینامیکی جزئی در بکارگیری یک روند کنترل شده
بدون آسیب زدن به نتایج قبلی بدست آمده توسط تقارن دینامیکی برای بخشی از طیف انرژی می باشد.
مفاهیم کلی والگوریتم ساخت هامیلتونین با تقارن دینامیکی جزئی در حدود تقارنی متفاوت مدل اندرکنش
بوزونی درمراجع] [3,6بررسی شده است .از طرفی ارتباط بین پیش بینی های تقارن دینامیکی جزئی )SU (3
با اسپکتروسکوپی هسته ی  168Erدرمرجع] [4بررسی شده است که با توجه به توافق مناسب بین نتایج این مدل
با داده های تجربی ،این هسته را به عنوان نمونه ی مناسبی برای نمایش تقارن دینامیکی جزئی ) SU (3معرفی
می نماید .هدف اصلی این مطالعه بررسی قابلیت و توانایی این ساختار تقارنی میانی در تحلیل و بررسی سیستم
های هسته ای می باشد .برای این منظور در این مطالعه هسته ی  160Dyکه بعنوان نمونه ای نوعی از هسته های
تغییر شکل یافته ی کشیده 4در منطقه ی خاک های نادر می باشد در نظر گرفته شده است .این هسته بدلیل
دارا بودن حالت های برانگیخته ی مناسب بمنظور اندازه گیری دامنه ی حالت های برانگیخته بکار می رود.

)Dynamical symmetry (DS
)Partial Dynamical symmetry (PDS

)Interacting Boson Model (IBM
axially deformed prolate nuclei
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روش کار
 هاميلتونين مدل  IBMبا تقارن دیناميكی

جزئی )SU (3

تقارن دینامیکی ) SU (3یک ساختار تقارنی مناسب برای بررسی و توصیف هسته های تغییر شکل یافته محوری

5

می باشد .مطالعات اولیه برای بررسی ساختار این دسته از هسته ها توسط ایلیوت [2]6در قالب مدل هندسی
تجمعی صورت پذیرفته است .از طرف دیگر ،هسته های تغییر شکل یافته ی محوری در چارچوب مدل
اندرکنش بوزونی توسط یک چرخنده ی متقارن با نوار های  و  تبهگن توصیف می شوند .در نمایش تقلیل
ناپذیر ) ، SU (3به ازای هر )  ( , داده شده ،هر مقدار  Kمعرف یک باند دورانی می باشد وحالت های با L
یکسان در باند های  Kمختلف تبهگن می باشند .پایین ترین نمایش تقلیل ناپذیر ) (2 N , 0) ، SU (3می باشدکه
باند پایه ) g ( K  0هسته های تغییر شکل یافته ی کشیده را توصیف می کند .اولین حالت برانگیخته ی نمایش
تقلیل ناپذیر ) (2 N  4, 2) ، SU (3است که شامل هردوباند )   ( K  02و )   ( K  21می باشد .این تبهگنی
ناخواسته ی باند های    که ویژگی مشخصه ی حد) SU(3در مدل IBMمی باشد را می توان با افزودن
جمالت اضافی از زنجیره های دیگر به هامیلتونین )SU(3از بین برد .درچارچوب مدل IBMبا اندرکنش های
حداکثر دوجسمی چنین شکست تقارنی توسط وارنر,کستن ودیویدسون 7پیشنهاد داده شده است ] .[9,8در
این رهیافت ،یک سری جمالت از زنجیره های دیگر به هامیلتونین ) SU(3افزوده شده است ,تقارن)SU(3

بطور کامل شکسته شده و تمامی ویژه حالت ها در هم مخلوط میشوند و هیچ یک از ویژگیهای مفید تقارن
های دینامیکی باقی نمی ماند .در مقایسه با این روش تقارن دینامیکی جزئی) SU(3مطرح می باشد که توسط
لوییاتان [4] 8پیشنهاد داده شد .تقارن دینامیکی جزئی) SU(3متناظر با یک نوع بخصوصی از شکست تقارن
)SU(3می باشد که در آن ویژگیهای مفید تقارنهای دینامیکی از قبیل حل پذیری و ...برای بخشی از سیستم
همچنان حفظ می گردد .هامیلتونین تقارن دینامیکی) SU(3متشکل از یک ترکیب خطی از عملگر های کازیمیر
گروههای) SU(3و) O(3می باشد .هامیلتونین تقارن دینامیکی جزئی ) SU(3با اندرکنش دوذره ای در چارچوب
مدل اندرکنش بوزونی به صورت زیرتعریف می شود].[6

Hˆ PDS  Hˆ (h0 , h2 )  CCˆO (3)  Hˆ DS  (h0  h2 )P0†P0
,
)(1
که در این رابطه  Hˆ (h0 , h2 )  h0 P0† P0  h2 P2† .P2هامیلتونین با تقارن جزئی برای اندرکنش های دو ذره ای
†
†
†
† 2
) P2†  2d† s†  7(d †d † )(2عملگر های جفت بوزونی به
می باشد .عملگر های )  P0  d .d  2( sو 

axially deformed nuclei
Elliott
)Warner- Casten- Davidson (WCD
Leviatan
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ترتیب با تکانه های زاویه ای  L = 0, 2در مدل اندرکنش بوزونی و ) CˆO(3نیز معرف عملگر کازیمیر گروه
) O(3هستند .به ازای  h0  h2هامیلتونین )  Hˆ ( h0 , h2بعنوان اسکالر) SU(3و به ازای  ، h0  5h2این هامیلتونین
بصورت یک تانسور ) ( ,  )  (2, 2از) SU(3می باشد .با اینکه )  Hˆ ( h0 , h2اسکالر)SU(3نیست ولی دارای
یک زیر مجموعه ای از حالت های قابل حل با تقارن خوب) SU(3می باشد .از طرفی جمله دورانی)O(3

افزوده شده که باعث تبدیل شدن تقارن جزئی) SU(3به تقارن دینامیکی جزئی) SU(3شده سبب جداشدگی
) L(L+1ترازها ی انرژی می شود .البته این جمله هیچگونه تاثیری روی توابع موج نداشته و در نتیجه تبهگنی
نا خواسته ی    از بین خواهد رفت .مطابق با دستورالعملی که در مرجع] [6معرفی شده است ،حالت های
قابل حل هامیلتونین که همچنان تقارن)SU(3خود را حفظ می کنند ،یعنی اعضای نوار های ) g ( K  0و
)   k ( K  2kبصورت زیر بیان می شوند.
)(2a

 E PDS  CL (L  1),L  0, 2,..., 2N

 k ( K  2k ) :

N , (2 N  4k , 2k ), K  2k , L


)(2b

N , (2N , 0), K  0, L

g (K  0) :

EPDS  6h2 k (2 N  2k  1)  CL( L  1),

) L  K , K  1,..., (2 N  2k

طیف انرژی باند  نیز بصورت وردشی با استفاده از حالت های ذاتی  برای مقادیر  Nهای بزرگ از روی
هامیلتونین  Hˆ PDSتعیین می شود و بصورت زیر خواهد بود.
,

)(3

)𝜀𝛽 = 4𝑁(9h0 + h2 ) + 𝐶𝐿(𝐿 + 1

هامیلتونین  ، Hˆ PDSبا سه پارامتر  C, h2و  h0مشخص می شود .مقادیر  h2 , Cبه ترتیب از روی اختالف انرژی
های ])  [𝐸(2𝑔+ ) − 𝐸(0𝑔+و ])  [𝐸(2+𝛾 ) − 𝐸(2𝑔+طیف تجربی هسته ی مورد نظر استخراج می شوندو
پارامتر  h0نیز بمنظور تولید کردن انرژی قله ی باند  تغییر می کند و از طریق انرژی تجربی)  𝐸(0𝛽+بدست
می آید .بمنظور تعیین این کمیت ها برای هسته ی مورد به روش زیر عمل می کنیم
)(4

2𝐸(0𝛽+ ) − 8𝑁ℎ2
𝑁16

= ℎ0

,

+
[𝐸(2+
]) 𝑔𝛾 ) − 𝐸(2
)6(2𝑁 − 1

= ℎ2

,

1
]) 𝐶 = [𝐸(2𝑔+ ) − 𝐸(0𝑔+
6

بمنظور تعیین این کمیت ها برای هسته ی مورد نظر با تعداد کل بوزون  ، N  14با بکار گیری آخرین داده
های تجربی ] ،[11مقادیر کمیت های مورد نظر به صورت  h2  5.4 ، h0  8.7و  C  14.4 kevحاصل می شود.

 گذار های الكترومغناطيسی
احتمال گذارهای چهار قطبی الکتریکی ، B( E 2) ،9بعنوان مهمترین مشاهده پذیربرای بررسی توانائی پیش بینی
مدل های هسته ای در خصوص تابع موج حالت ها ی مختلف فرض می شود .عمومی ترین شکل عملگر
quadrupole transition probabilities
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گذار  E2تک ذره ای که باید عملگر تانسوری هرمیتی از مرتبه دو بوده و همچنین تعداد کل بوزونها را نیز
پایسته نگه دارد بصورت زیر بیان می شود].[6
)T (E 2)  Q (2)   (2

,

)(5

)7 † (2
در این رابطه (d d ) 
2
)   (2)  (d † s  s † dنیز یک تانسور ) (2, 2تحت) SU(3می باشد .رابطه ی مربوط به گذار های چهار قطبی

 Q (2)  (d † s  s † d ) بعنوان مولد چهار قطبی) SU(3و عملگر

الکتریکی کاهش یافته بین دو حالت 𝑓𝐼 → 𝑖𝐼 بصورت زیر می باشد
2

)(6

,

I f T (E 2) I i
2I i  1

B (E 2; I f  I i ) 

با استفاده از شکل تحلیلی عناصر ماتریسی عملگر مورد نظر ،موجود درمقاالت ] [7,10برای احتمال های گذار
بین باندی ،پارامتر های  و  را به ترتیب با استفاده از مقادیر داده های تجربی

)  𝐵(E2; 2𝑔+ → 0𝑔+و

)  𝐵(E2; 2+𝛾 → 0𝑔+تعیین می شوند که برای هسته ی  160Dyبرابربا .𝜃⁄𝛼 = 3.098حاصل می گردد.

نتایج
طیف انرژی حاصل از تقارن دینامیکی جزئی) ،SU(3طیف انرژی تجربی و همچنین طیف انرژی مربوط به
تقارن دینامیکی) SU(3برای هسته ی  160Dyدر شکل  1نمایش داده شده است .همچنان که در مراجع][4,6,9.8

بطور گسترده اشاره شده است ،درطیف انرژی تجربی اکثر هسته های تغییر شکل یافته نوار )  ( K  0و
)  ( K  2تبهگن نمی باشند .بعبارت دیگر انتظار می رود که طیف انرژی مربوط به تقارن دینامیکی )SU (3

که از مساوی قرار دادن پارامتر های  ℎ 0و  ℎ 2در رابطه ی ( )1نتیجه می شود و نشان دهنده ی تبهگنی این باند
ها می باشد ,انحراف قابل توجهی نسبت به داده های تجربی را نشان می دهد .از بین بردن تبهگنی نا خواسته
ی    که از محاسبات تقارن دینامیکی جزئی ) SU (3نتیجه شده است یک ارتقاء وبهبود کیفی عالی در
توصیف طرح نوار های انرژی را نسبت به پیش بینی های تقارن دینامیکی ) SU (3نشان می دهد .از شکل  1می
توان توافق بیشتر مابین بیش بینی های تقارن دینامیکی جزئی ) SU (3و طیف انرژی تجربی هسته ی در نظر
گرفته شده را مشاهده کرد .در طیف انرژی تجربی اکثر هسته های تغییر شکل یافته باند  در موقعیت باالی
باند  قرار می گیرد که در مورد طیف انرژی تجربی هسته ی

Dy

160

نیز مشاهده می شود و بخوبی این باالتر

بودن باند  توسط تقارن دینامیکی جزئی ) SU (3پیش بینی شده است.
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 160با تعداد کل بوزون  : N  14مقادیر انرژی تجربی بامقادیر انرژی محاسبه شده از مدل
شکل.1طیف انرژی هسته 66 Dy
,IBMیکبار با تقارن دینامیکی ) SU (3و بار دیگر با تقارن دینامیکی جزئی ) SU (3مقایسه شده است.

در جدول 1مقادیر) 𝐵(𝐸2محاسبه شده برای حالت های موجود در داخل نوار های  g , و  هسته ی

Dy

160

با مقادیر تجربی و مقادیر مربوط به محاسبات تقارن دینامیکی ) SU (3مقایسه شده است .نتایج بدست آمده
توافق خوبی را با مقادیر تجربی نسبت به محاسبات تقارن دینامیکی ) SU (3از خود نشان می دهد
جدول.1مقایسه مقادیر ) B( E 2محاسبه شده برای هسته ی Dy

160

با مقادیر تجربی] [11و مقادیر مربوط به محاسبات تقارن

دینامیکی ) SU (3بر حسب واحد وایسکوف ( .) W .U .
DS

PDS

مقادیر تجربی)(EXP

J f

J i

269,21

288,33

305,46

0g

2g

104,05

97,23

94,13

2g

4g

75,08

64,50

67,36


g

4


g

79,11

81,26

89,64


g

6

95,04

82,04

88,65

8g

10g

91,06

85,74

83,79

10g

12g

2,12

2,18

2,20


g

0



4,41

4,29

4,23


g

2

2

0,22

0,27

0,29

4g

2

0,39

0,43

0,51

0g

2

0,71

0,65

0,75


g

2



1,55

1,52

1,27


g

4
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6


g

نوع گذار

)𝑩(𝑬𝟐; 𝒈, 𝑳 → 𝒈, 𝑳′

8

2



2


2

)𝑩(𝑬𝟐; 𝜸, 𝑳 → 𝒈, 𝑳′

)𝑩(𝑬𝟐; 𝜷, 𝑳 → 𝒈, 𝑳′

بحث ونتيجه گيری
 با استفاده160 Dy  برای نوارهای مختلف هسته یB( E 2)  طیف انرژی و همچنین احتمال های گذار،در این مطالعه
 توافق قابل. در قالب مدل اندرکنش بوزونی بررسی شده استSU (3) از مفاهیم تقارن های جزئی حد دینامیکی
قبول بین پیش بینی های این رهیافت با نتایج تجربی توانایی این مدل برای بررسی ساختار سایر هسته ها تغییر
.شکل یافته در این محدوده جرمی را پیشنهاد می دهد
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