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مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای ،دورة ،7شمارة ،31بهار-تابستان3169
208

گذار فاز زوجشدگی نوکلئونها در هستههای  89Yو Pb
روح اله رضوینژاد ،*،1اعظم رحمتینژاد ،2طیب کاکاوند ،3اصغر

خوی1

3گروه فیزیک ،دانشکدة علوم ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران
2گروه فیزیک ،دانشکدة علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
1گروه فیزیک ،دانشگاه بین المللی امام خمینی ،قزوین ،ایران
دریافت 3164/33/04 :ویرایش نهائی 3161/00/37 :پذیرش3161/06/01 :

چکیده
در این کار با بررسی چگالی ترازهای هستهای و ظرفیت گرمایی هستههای  89Yو  208Pbبه مطالعة گذار فاز سیستم نوکلئونی این
هستهها از حالت زوج شده بهحالت گاز فرمی پرداختهایم .بهاین منظور پارامترهای چگالی ترازهای هستهای  89Yو  208Pbدر مدل
دمای ثابت ،با استفاده از دادههای تجربی گروه اسلو محاسبه شده و مقدارهای بهدست آمده در محاسبة سطح مقطع واکنشهای
هستهای ) 89Y(n,el) ،208Pb(p,el) ،208Pb(n,elو ) 89Y(p,elبهکار رفتهاند .با توجه به سازگاری خوب نتایج بهدست آمده برای
سطح مقطع واکنشهای هستهای با دادههای تجربی مربوط به آنها ،رفتار دمای ثابت ،که میتواند گواهی بر وجود گذار فاز
زوجشدگی در سیستم نوکلئونهای هسته باشد ،تأیید میشود .همچنین ظرفیت گرمایی این هستهها از چگالی ترازهای تجربی آنها
استخراج شده و اثر گذار فاز زوجشدگی نوکلئونها در این کمیت ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژگان :زوجشدگی نوکلئونها ،گذار فاز هسته ،چگالی ترازهای هستهای ،کمیتهای ترمودینامیکی هسته

مقدمه
برهمکنش زوجشدگی ذرهها در سیستمهای فرمیونی

زوجشده در فلزهای ابررسانا معرفی شد و بعدها برای

بسذرهای ،مانند الکترونها در فلزهای ابررسانا ،اهمیت

توصیف ویژگیهای هستهها نیز بهکار رفت [ .]3،2ما

باالیی در مطالعة رفتار این سیستمها دارد .مشاهدة

در مطالعههای پیشین خود به بررسی زوجشدگی در

ویژگیهایی مانند اختالف جرم هستههای متوالی با عدد

هستهها و بهکارگیری مدل  BCSبرای آنها پرداختهایم

جرمی زوج و فرد ،نشانهای از اثر برهمکنش زوجشدگی

[ .]1-1یکی از کمیتهایی که زوجشدگی نوکلئونها

بین نوکلئونهای داخل هسته میباشد .در نظر گرفتن

تأثیر زیادی بر آن دارد چگالی ترازهای هستهای

این اثر در مطالعة ساختار هستهها و ویژگیهای

میباشد .این کمیت را میتوان بهصورت تعداد ترازهای

ترمودینامیکی آنها ،بهویژه در انرژیهای پایین ،اهمیت

هستهای در یک انرژی مشخص تعریف نمود .با استفاده

باالیی دارد .مدلهای میکروسکوپیک مختلفی برای

از چگالی ترازهای هستهای میتوان سطح مقطع

مطالعة ویژگیهای هستهها با در نظر گرفتن برهمکنش

واکنشهای

کمیتهای

زوجشدگی بین نوکلئونها وجود دارند .از جمله این

ترمودینامیکی مربوط به هسته ،از جمله دمای هسته،

مدلها ،مدل  BCSاست که اولین بار برای الکترونهای

انرژی برانگیختگی ،آنتروپی و ظرفیت گرمایی را

*نویسنده مسئولrrazavin@ihu.ac.ir :
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محاسبه نمود .بهتازگی گروه  Osloبا روشی جدید به

برحسب دما مورد بررسی قرار داده و نتیجة آن را با

استخراج دادههای تجربی چگالی ترازهای هستهای

پیشبینی مدل دمای ثابت مقایسه نمودهایم.

پرداختهاند [ .]9،7بررسی چگالی ترازهای هستهای
تجربی هستههای  89Yو  ،208Pbنشانههایی از گذار فاز
سیستم نوکلئونی آنها بین حالتهای زوجشده و
زوجنشده را نشان میدهد .چگالی ترازهای بهدست
آمده برای این هستهها در انرژیهای پایین رفتار دمای
ثابت دارد .در این ناحیة انرژی ،مدل دمای ثابت
( ،)CTMکه یکی از مدلهای ماکروسکوپیک نیمه
تجربی برای محاسبة چگالی ترازها میباشد ،تطبیق
خوبی با دادههای تجربی دارد .ثابت بودن دما با وجود
افزایش انرژی در این هستهها میتواند گواهی بر گذار
فاز سیستم نوکلئونی آنها باشد .بهعالوه ظرفیت
گرمایی بهدست آمده با استفاده از چگالی ترازهای
تجربی این هستهها ،در دمایی که دمای بحرانی نامیده
میشود ،رفتار اصطالحاً  Sشکلی پیدا میکند .این رفتار
گواه دیگری بر گذار فاز سیستم هسته است [ .]4در این
کار ابتدا به معرفی مدل دمای ثابت و نحوة محاسبة
کمیتهای ترمودینامیکی با استفاده از چگالی ترازهای
هستهای پرداختهایم .سپس مدل دمای ثابت را برای
چگالی ترازهای هستة متوسط  89Yو هستة سنگین
 208Pbمورد بررسی قرار داده و نتیجة آن را با دادههای
تجربی مقایسه نمودهایم .همچنین مقدارهای بهدست
آمده در مدل دمای ثابت برای محاسبة سطح مقطع
واکنشهای هستهای مربوط به این هستهها بهکار رفته
است .با توجه به سازگاری خوب نتایج بهدست آمده
برای سطح مقطع واکنشهای هستهای با دادههای
تجربی مربوط به آنها ،رفتار دمای ثابت برای این
هستهها تأیید میشود .در نهایت ظرفیت گرمایی
هستههای مورد بررسی را با استفاده از مقدارهای
تجربی مربوط به چگالی ترازها محاسبه کرده و بهمنظور
بررسی اثر گذار فاز در این کمیت ،تغییرات آن را

تئوری و روش محاسبات
مطالعة ترازهای هستهای در انرژیهای پایین که
دادههای تجربی برای ترازهای هستهای مجزا در
دسترس میباشد ،نشان میدهد که تعداد ترازهای مجزا
در انرژیهای برانگیختگی مختلف رفتار نمایی
برحسب انرژی برانگیختگی دارد .این رفتار بعد از
شکست زوجشدگی اولین زوج نوکلئون یعنی در انرژی

 E  2MeVاتفاق میافتد [ Δ .]0که معیاری است

از قدرت زوجشدگی بین نوکلئونها ،گاف زوجشدگی
نام دارد و معموالً مقدار تقریبی MeV

-1/2

 12Aبرای

آن در نظر گرفته میشود .برای محاسبه دقیقتر این
کمیت میتوان از روش سه نقطهای استفاده نمود [.]6
با توجه به رابطة بین تعداد ترازهای مجزا و انرژی
برانگیختگی ،فرمول زیر که قانون دمای ثابت نام دارد
تعریف میشود [:]30،33

E  E0
3
)
T
در رابطة باال  E0و  Tکه بهترتیب جابهجایی انرژی و
(N (E )  exp

دمای هستهای نامیده میشوند ،برای سازگار کردن
فرمول رابطة نمایی با دادههای تجربی وارد شدهاند.
چگالی ترازهای هستهای با استفاده از قانون دمای ثابت
طبق رابطه زیر تعریف میشود [:]33
2

E  E0
dN (E ) 1
 (E ) 
( exp
)
dE
T
T

با داشتن دادههای تجربی برای چگالی ترازهای هستهای
میتوان پارامترهای  E0و  Tرا برای هر هسته تعیین
نمود.
معموالً در انرژیهای باالتر ،از مدل نیمه تجربی دیگری
بهنام مدل گاز فرمی جابهجا شده ( )BSFGMبرای
توصیف چگالی ترازهای هستهای استفاده میشود.
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فرض اصلی مدل گاز فرمی جابهجا شده این است که

در رابطة باال )  PT (Eاحتمال این است که آنسامبل

در سیستم هسته ،نوکلئونها در پتانسیل متوسط حاصل

کانونی با انرژی  Eدر دمای ثابت  Tباشد .این احتمال

از مابقی سیستم و در ترازهایی با فاصلة مساوی از هم

طبق رابطة زیر با استفاده از تابع پارش سیستم محاسبه

واقع شدهاند .رابطة زیر که به فرمول  Betheمعروف

میشود:

است برای محاسبة چگالی ترازهای هستهای در مدل
گاز فرمی جابهجا شده بهکار میرود [:]32،31



1



Exp 2 aE  E1 

5

مختلفی برای بستگی آن به انرژی برانگیختگی تعریف
شده است .رابطة زیر توسط گیلبرت و کامرون برای

PT (E ) 

ظرفیت گرمایی هسته با استفاده از انرژی برانگیختگی
با استفاده از رابطة زیر بهدست میآید [:]4،34
0

,

 E
T

C v (T )  K B

که در آن  KBثابت بولتزمن میباشد.

پارامتر قطع اسپین پیشنهاد شده است [:]33
4

T

) Z (T

در رابطة باال  σپارامتر قطع اسپین میباشد و رابطههای

a  E  E1 

7

 E  

12 2 4 aE  E1 

2
3

)

Ei

(E i ) exp( 

  0.0888A
2

 aو  E1که بهترتیب پارامتر چگالی تراز و جابهجایی
انرژی نام دارند ،با برازش فرمول  Betheبا دادههای
تجربی قابل محاسبهاند.

بحث و تفسیر نتایج
در این کار ابتدا دمای هستهای و جابهجایی انرژی در
مدل دمای ثابت با کمک برازش منحنی رابطة 2با
89

با استفاده از چگالی ترازهای هستهای تجربی و با کمک

دادههای تجربی گروه اسلو برای هستههای Y

و

 ،208Pbبا روش کمترین مربعات خطا ،استخراج

روشهای آماری میتوان کمیتهای ترمودینامیکی

شدهاند .این کار برای انرژیهای بزرگتر از اولین

بهصورت یک آنسامبل کانونی در نظر گرفته میشود.

انجام شده است .مقدار انرژی اولین شکست

هسته را استخراج نمود .برای این کار معموالً هسته
تابع پارش سیستم نوکلئونهای هسته طبق رابطه زیر با

شکست زوجشدگی نوکلئونها ( ) E  2MeV
زوجشدگی نوکلئونها از روش سه نقطهای برای هسته

استفاده از چگالی ترازهای هسته در دمای  Tبهدست

Y

میآید [:]4،34

بهدست آمده است .نتیجة محاسبة پارامترهای مدل

1

),


بهطوریکه
0

Ei
T

Z (T )   (E i ) exp( 
i

89

و Pb

208

بهترتیب  2/76 MeVو 2/19 MeV

دمای ثابت در جدول 3آورده شده است .چگالی تراز
بهدست آمده برای این هستهها در مدل دمای ثابت در

 (E i ) و   0ثابت بهنجارش

شکلهای 3و  2با دادههای تجربی مربوط به آنها

است  0 .طوری انتخاب میشود که مقدار )  (Eدر

مقایسه شده است .با توجه به این شکلها همخوانی

حالت پایه (  )T  0برابر با یک شود .انرژی

خوبی بین نتایج بهدست آمده و دادههای تجربی

برانگیختگی آنسامبل کانونی بهصورت میانگین گرمایی

مشاهده میشود.

محاسبه میشود:
9
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0
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واکنش )Pb(p,el

208

در انرژی 39 MeVبهدست

آمدهاند .نتیجه بهدست آمده برای این واکنشها بهترتیب
در شکلهای 1تا  9برحسب انرژی برانگیختگی در کنار
دادههای تجربی رسم شدهاند [.]39-36

شکل .1نمودار چگالی ترازهای هستهای

208Pb

در مدل دمای ثابت،

برحسب انرژی برانگیختگی ،همراه با دادههای تجربی مربوط به آن [.]9

شکل .3سطح مقطع واکنش ) 89Y(n,elدر انرژی ،33 MeVمحاسبه شده
در مدل دمای ثابت در مقایسه با دادههای تجربی واکنش [.]39

شکل .2نمودار چگالی ترازهای هستهای

89Y

در مدل دمای ثابت،

برحسب انرژی برانگیختگی ،همراه با دادههای تجربی مربوط به آن [.]7

یکی از کاربردهای چگالی ترازهای هستهای استفاده از
آنها برای محاسبه سطح مقطع واکنشهای هستهای
مختلف است .در این کار برای محاسبة سطح مقطع
واکنشها از کد کامپیوتری  TALYS-1.6استفاده شده
است TALYS .یک برنامة قابل اطمینان برای محاسبة
سطح مقطع واکنشهای هستهای است [.]31
پارامترهای بهدست آمده در مدل دمای ثابت هستههای
208

 89Yو Pb

بهعنوان ورودی به کد TALYS-1.6
89

داده شدهاند و سطح مقطع واکنش )Y(n,el

در

انرژی ،33 MeVواکنش ) 89Y(p,elدر انرژی MeV
208

 ،46/4واکنش )Pb(n,el

در انرژی 40 MeVو

شکل .4سطح مقطع واکنش ) 89Y(p,elدر انرژی 46/4 MeVمحاسبه
شده در مدل دمای ثابت در مقایسه با دادههای تجربی واکنش [.]37
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دماهای پایین است .ظرفیت گرمایی هستههای مورد
مطالعه با استفاده از دادههای تجربی و با کمک رابطة0
محاسبه شده است .برای انجام این محاسبه به مقدار
چگالی ترازهای هستهای در انرژیهای باالتر نیاز
میباشد .با توجه به اینکه دادههای تجربی چگالی ترازها
محدود است از مدل گاز فرمی جابهجا شده ،که مدل
بسیار موفقی در توصیف چگالی ترازها بهویژه در
انرژیها باال میباشد ،استفاده شده است .پارامترهای
شکل .5سطح مقطع واکنش ) 208Pb(n,elدر انرژی  ،40 MeVمحاسبه
شده در مدل دمای ثابت در مقایسه با دادههای تجربی واکنش [.]30

استفاده شده در فرمول  Betheکه با استفاده از دادههای
تجربی چگالی ترازهای هستهای بهدست آمدهاند در
جدول 3آورده شدهاند .نتیجه محاسبه ظرفیت گرمایی
هستههای  89Yو  208Pbدر شکل 7برحسب دمای هسته
نمایش داده شده است .با توجه به شکل 7رفتار -S
شکل برای هر دو هسته مشاهده میشود .دمایی که در
آن رفتار -Sشکل مشاهده میشود در واقع دمای بحرانی
گذار فاز هسته میباشد.

شکل .6سطح مقطع واکنش

)208Pb(p,el

در انرژی 39 MeVمحاسبه

شده در مدل دمای ثابت در مقایسه با دادههای تجربی واکنش [.]36

بررسی شکلهای 1تا  9نشان میدهد مدل دمای ثابت
در توصیف سطح مقطع واکنشها موفق است و این
تأییدی بر رفتار دمای ثابت برای هستههای مورد مطالعه
است .رفتار دمای ثابت در هسته به گذار فاز سیستم
نکلئونهای هسته از حالت زوج شده به حالت زوج

شکل .7ظرفیت گرمایی هستههای  89Yو

208Pb

برحسب دمای هسته

که از دادههای تجربی چگالی ترازهای هستهای استخراج شدهاند .رفتار

نشده نسبت داده میشود .دمایی که در آن گذار فاز رخ

-Sشکل منحنی ظرفیت گرمایی گواهی بر وجود گذار فاز زوجشدگی در

میدهد دمای بحرانی نامیده میشود .دمای ثابت هسته

این هستهها میباشد.

در واقع دمای بحرانی گذار فاز هسته است .در ادامه به
بررسی اثر گذار فاز در ظرفیت گرمایی هستههای Y

89

و  208Pbپرداختهایم .یکی دیگر از نشانههای گذار فاز
در هستهها ،رفتار -Sشکل ظرفیت گرمایی آنها در

04

گذار فاز زوجشدگی نوکلئونها در هستههای،...

روح اله رضوی نژاد و همکاران

جدول .3پارامترهای چگالی ترازهای هستهای  89Yو  208Pbدر مدل دمای ثابت و گاز فرمی جابهجا شده که با استفاده از دادههای تجربی مربوط به هستهها
[ ،]9،7استخراج و در محاسبه کمیتهای ترمودینامیکی و سطح مقطع واکنشهای هستهای استفاده شدهاند.
E0
][MeV

T
][MeV

E1
][MeV

هستهها

0/041

3/012

3/201

7/024

89Y

1/100

0/170

1/011

31/693

208Pb

با مقایسة دمای بحرانی تعیین شده از بررسی رفتار
ظرفیت گرمایی هستهها و دمای ثابت بهدست آمده در
مدل دمای ثابت ،همخوانی خوبی بین آنها مشاهده
میشود .به عبارتی رفتار -Sشکل ظرفیت گرمایی این
هستهها در دمایی که تقریباً با دمای ثابت بهدست آمده
در مدل دمای ثابت برابر است ،تأییدی بر وجود گذار
فاز بین حالتهای زوج شده و زوج نشده سیستم
نوکلئونی در این هستههااست.

نتیجهگیری
در این کار اثر گذار فاز زوجشدگی سیستم نوکلئونی
هستههای  89Yو  208Pbرا در چگالی ترازهای هستهای
و ظرفیت گرمایی آنها مورد بررسی قرار دادهایم .با
توجه به موفقیت مدل دمای ثابت در توصیف چگالی
ترازهای هستهای و همچنین سطح مقطع واکنشهای
هستهای مربوط به هستههای مورد بررسی در
انرژیهای پایین ،رفتار دمای ثابت و در نتیجه گذار فاز
در این هستهها پیشبینی میشود .مشاهدة رفتار -S

شکل ظرفیت گرمایی بهدست آمده از دادههای تجربی
مربوط به این هستهها در ناحیة دمایی مشابه با دمای
ثابت بهدست آمده از چگالی ترازهای هستهای،
پیشبینی گذار فاز زوجشدگی را در این هستهها تأیید
میکند.

a
][Mev-1

پارامترها
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Abstract
In this paper, we have studied the phase transition of nucleons, between a paired phase and a
Fermi gas state, in 89Y and 208Pb nuclei. In order to conduct this study, the nuclear level density
parameters of 89Y and 208Pb nuclei in the constant temperature model were extracted by the using
of experimental data from Oslo group. The extracted results were used in the calculation of the
cross sections of 208Pb (n,el), 208Pb(p,el), 89Y(n,el) and 89Y(p,el) nuclear reactions. According to
the good agreement between the extracted results and corresponding experimental values for the
cross sections, a constant temperature behavior, which can be interpreted as an evidence for the
pairing phase transition, is confirmed for the nuclei. In addition, heat capacity of 89Y and 208Pb
nuclei has been extracted from the experimental level densities and the effect of pairing phase
transition of nucleons is studied within this thermodynamic quantity.

Keywords: Nucleonic pairing, Nuclear phase transition, Nuclear level density, Thermodynamic
quantities of nuclei

 Corresponding Author: rrazavin@ihu.ac.ir

