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 در مدل جامع هسته ایبررسی انرژی بستگی و گشتاور مغناطیسی هسته ای 

 3ينادر قهرمان ،*،2انيمحمد قناعت ،1شيروان قرائتي

 دانشگاه ياسوج، بخش فيزيک1
 کيزيف بخش ،ام نور يدانشگاه پ2

 کيزيبخش ف ،راز يدانشگاه ش3

 

 دهيچک

 INM (Integrated Nuclear ،يامدل جامع هسته به نام يديجد يامدل هسته قصد داريم با استفتده ازن مقاله،يدر ا

Model)، ور مغناطیسی گشتا و ياهسته یبستگ يانرژ يبرا ی دقیقترفرمول با تعیین ضريب الحاقی هشد اخیرا ارائه که

ر يمقادسه با ين مدل قابل مقايبدست آمده در ا يهاتمام هسته ياهسته یبستگ يهايانرژم. يآوریبدست مها هسته

 ،یبستگ ين فرمول انرژيباشد و با استفاده از ای( مLDM) یعير بدست آمده از مدل قطره ماين با مقادیو همچن یتجرب

 دارد. یج تجربيبا نتا یج خوبيم که نتایدهیارائه م ي سنگینهاگشتاور مغناطیسی هسته رابطه اي براي

 

 ايهاي هستهها، مدلخواص هسته گشتاور مغناطیسی هسته، ،ايژي بستگی هسته: انرواژهکليد

 

 مقدمه -1

آنها را  يها و رفتارهاهسته خواص ،یاضير ين است که با ارائه مدلهايا ياک هستهيزیاز اهداف ف یکي

تراکم م سنگین و متوسط يهال هستهیها هنگامی که براي تشککنش متقابل میان نوکلئونبرهم .ه کندیتوج

 وري دقیق، تعدادي از مدلهاياند. درغیاب يک تئنی مورد تجزيه و تحلیل قرا گرفتهشوند، براي مدت طوالمی

ر مدل تنها اند. هراي ساده سازي روابط به کار رفتهاند. براي اين کار فرضیات بسیاري باي توسعه يافتههسته

رين تر فرض کنیم در سطوح پايه و پايینگباشد. امی قادر به توضیح بخشی از دانش تجربی ما راجع به هسته

مستقل  –باشند، آنگاه مدلهاي ذره  ینيیکنش بسیار پاها داراي برهمها و نوکلئونسطوح برانگیخته شده، هسته

ظريه توان نام برد. نیاي را به عنوان مثال گروه مدل مقید از مدلهاي ذره مستقل ممدل پوسته شوند کهپديدار می
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کنش رهمهاي بباشد. به عنوان نماينده مدلها در هسته میبرهمکنش بسیار قوي بین تمام نوکلئون کامالً متضاد،

 .نام بردمدل قطره مايع  توان ازیمقوي ، 

 یرمولن فیو همچن هاتمام هسته ياهسته یبستگ يانرژ يد برايجد یمولاست که فرشده ین مقاله سعيدر ا

کر که در بخش بعد ذ یاساس يضهافربر اساس  ،هاو گشتاور مغناطیسی هسته يافت هستهشکا يانرژ يبرا

د را مدل جامع ين مدل جديکه نام ا شودی، ارائه مگريد ياهسته يهاده گرفتن از مدلين ایشود و همچنیم

 .مینامی( مINM) ياهسته

 

 ياهسته يبستگ يانرژ -2

و  Aمدل قطره مايع براي هسته منجر به فرمول مشهور نیمه تجربی جرم براي وابستگی جرم يک هسته به 

Z اي از درات برهمکنش کننده که به يک قطره مايع شباهت دارد . نخست هسته بصورت مجموعه]1[ شودمی

تصحیح  ديگر همگی به عنوانشود. سپس نیروهاي کولنی، اثرهاي اصل طرد پائولی و جزئیاتی در نظر گرفته می

 اي ارائه شده است:شوند که در نهايت فرمول زير يراي انرژي بستگی هستهاضافه می

𝐵(𝐴, 𝑍) = 𝑎𝑣𝐴 − 𝑎𝑠𝐴2/3 − 𝑎𝑐𝑍(𝑍 − 1)𝐴−1/3 − 𝑎𝑎(𝑁 − 𝑍)2𝐴−1 ± 𝛿 (1)  

پروتونها و  یعنيآن  ل دهندهیتشک يکوچکتر از مجموع جرم اجزا M(Z,N)، جرم کل هسته یبطور کل

( G. T. Garvey) يگارو ،1611در سال  نامند.یم ياهسته یبستگ يتفاوت جرم را انرژ نيباشد. اینوترونها م

ک ي یبستگ ي. از آنجا که انرژ]3و2[ ارائه دادند ياهسته یبستگ يانرژ يبرا یفرمول (I. Kelsonو کلسون )

هر هسته  یگيدر همسا )Z,N( يهاهسته يکه برا ن امکان وجود دارديدهد، ایرا نشان م یت اشباعیخاص

(0,N0Z) 0(، تفاوت جرم,N0M(Z-M(Z,N) 0در  یتوان يک سريتواند بر حسب یمZ-Z=Z∆  و-N=N∆

0N 5و4[ میسيبنو یبستگ يانرژ ير را برايم رابطه زیتوانین ميبسط داده شود. بنابرا[: 

𝐵(𝑍, 𝑁) = 𝐵(𝑍0, 𝑁0) + 𝐵10Δ𝑍 + 𝐵01Δ𝑁 + 𝐵20(Δ𝑍)2 + 𝐵02(Δ𝑁)2 + 𝐵11(Δ𝑍)(Δ𝑁) + ⋯ (2)  

ن يب خوب ايک تقريباشند. یم N0(Z,N)=(Z.0(در  B(Z,N)از  ی. مشتقات جرئ .، . .10B ،01Bب يکه ضرا

 يبرا یک رابطه خطيم. لذا با در نظر گرفتن یصرفنظر کن (3) يتقات مرتبه دوم به بعد در سراست که از مش

 :]5و4[ ميدار یبستگ يانرژ
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𝐵(𝑍, 𝑁) = 𝑔1(𝑍) + 𝑔2(𝑁) + 𝑔3(𝑁 + 𝑍)      (3)  

𝐵(𝑍, 𝑁) = 𝑓1(𝑍) + 𝑓2(𝑁) + 𝑓3(𝑁 − 𝑍)      (4) 

 يال پوسته، مدی، مدل گاز فرمعيمدل قطره مامانند  يیم با استفاده از مدلهایم که بتوانیهست یتیحال در موقع

، در مدل جامع ياهسته یبستگ يارائه فرمول انرژ ياخود را بر یاساس ي( فرضها4( و )3) ،(2(، )1و روابط )

 م:یان کنیب ،ياهستع

 .]1[ درون هسته است يجرم سکون نوکلئونها يدرصد انرژ کياز مرتبه  یبستگ يانرژ -1

𝐵) با حجم هسته متناسب است یبستگ يانرژ -2 ∝ 𝐴). 

ن یو همچن نیسنگ يهاتونها، بخصوص در هستهن تعداد نوترونها، پرویبه عدم تقارن ب یبستگ يانرژ -3

 پروتونها وابسته است. یکولن يروین

( متناسب باشد N-Z( و )N+Z)با  یستيبا یبستگ يشود که انرژی( مشاهده م4( و )3با توجه به روابط )

𝑁2−𝑍2را با جمله ) یح کولنین نوترونها و پروتونها و تصحیعدم تقارن ب یعنين فرض خود را یلذا ما سوم

𝑍
 )

ها نمام هسته یبستگ يمحاسبه انرژ يار را بريفوق فرمول زبا در نظر گرفتن نکات م. يریگیمتناسب فرض م

 م:یدهیارائه م

𝐵(𝑍, 𝑁) = [𝐴 − (
(𝑁2−𝑍2)+𝛿(𝑁−𝑍)

3𝑍
+ 3)] ×

𝑚𝑁𝑐2

𝛼
        𝐴 > 5   (5)  

 شود:یف مير تعريبصورت ز ياهسته يبتازا يداريط خط پايشرا يبه منظور برقرار 𝛿 که

𝛿(𝑁 − 𝑍) = {
0           𝑓𝑜𝑟 𝑁 ≠ 𝑍

1          𝑓𝑜𝑟 𝑁 = 𝑍
}       (1)  

𝛼است بصورت:  یب الحاقيک ضري 𝛼 بيضرو  = 00 − م، ياکه با نوجه به فرض اول اعمال کرده ، 100

فرض  شود. بعنوان مثال،یرا شامل م یکروسکوپیحات میاست که تصح يیهابيان کننده تقریب یکه به نوع

ماند بلکه به اي نه تنها ثابت نمیخارجی هسته، چگالی هستهدرصد ناحیه پوسته  10شود که در تقريبا می

اعمال  𝛼ب ين ضريم در ایتوانیح را مین تصحيشود و ما او در مدل ما صرفنظر می ]7[ يابدسرعت کاهش می

ها در درون هسته یع کوارکيباشد که با توجه به توزیم 3د توجه شود، وجود فاکتور يگر که باينکته د م.یکن
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وجود ل شده و یت که هر نوکلئون از سه کوارک تشکین واقعياز ا یتاش ،]6و8[ یکوارک-شبه ياهستهمدل 

 ه است.ین مدل، قابل توجيد در ايگانه جد-ک تقارن سهي

توان براي را می 3نیاز به تغییر اندکی دارد. بعنوان مثال، فاکتور  A<5هاي ( براي هسته5وجه شود که فرمول )ت

𝐻𝑒2هاي هسته
𝐻2و  4

اي ههاي درون هسته براي هستهجايگزين نمود. با توجه به ايتکه توزيع کروي نوکلئون 1با فاکتور  3

 شود.هاي ديگر نیز مشاهده میهاي سبک در مدلکند، اين مشکل براي هستهسبک تغییر می

و با رسم شده است ( 5) ها با استفاده از فرمولاي براي تمام هستهمحاسبات مربوط به انرژي بستگی هسته

تخراج اي به ازاي هر نوکلئون، اسنتايج مدل قطره مايع و نتايج تجربی مقايسه شده است. انرژي بستگی هسته

(، را نشان 1) مطابق شکل (، تطابق خوبی با داده هاي تجربی موجود براي تمام اعداد جرمی،5شده از فرمول )

 دهد.می

 
 هاي تجربی.( و دادهINMبه ازاي هر نوکلئون بر حسب عدد جرمی و مقايسه بین نتايج مدل ما )(: نمودار انرژي بستگی 1شکل )

 

 يسيگشتاور مغناط -3
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حرکت  شوند.یدر هسته م یسید گشتاور مغناطیولهر دو باعث ت، یارتعاش و یدوران یجمع يحرکتها

 یناش یسین صورت گشتاور مغناطيدر ا و در نظر گرفت یکيان الکتريک جريت توان به صوریها را مپروتون

 :عبارت است Ɩ ياهيتکانه زاو یفرد با عدد کوانتومک پروتون منياز 

𝜇 = 𝑙𝜇𝑁          (7)  

 ياهبلکه نوترون شودیآن حاصل نم يک هسته صرفا از پروتونهاي ياهيتمام تکانه زاو ،میدانیاما چنانچه م

کسان يدرون هسته را  يپروتونها و نوترونها یگرحرکت جمعکل سهم دارند. ا ياهيجاد تکانه زاويهسته هم در ا

م آورد. با یبه دست خواه Z/A کل هسته به نسبت ياهيجاد تکانه زاويروتونها را در اپ یبيسهم تقر ميریبگ

 یک حالت دوراني یسیگشتاور مغناط ،یسین در گشتاور مغناطینظر کردن از نقش حرکت نوترونها واسپصرف

 :شودین برآورد میچن یدر مدل جمع I يه ايبا تکانه زاو یا ارتعاشي

𝜇(𝐼) = 𝐼
𝑍

𝐴
𝜇𝑁 = 𝐼

𝑍

𝐴

𝑒ℏ

2𝑀
        (8)  

 يشتریزوج اعتبار ب–زوج يضویب يهامانند هسته ،ندارند یذات ياهيکه تکانه زاو يیهاهسته يرابطه باال برا

 يديمعادله جد ب کرد ویتوان با معادله فوق ترکیرا م (5معادله )شده در  یمعرف یبستگ يژمعادله انر دارد.

 بدست آورد.

𝐵(𝑍, 𝑁) = [(𝑁 + 𝑍) −
𝑒ℏ

2𝑀

𝐼

𝜇
(𝑁 − 𝑍) − 3] ×

𝑚𝑁𝑐2

011
    (6)  

 ا بدست آورد.ها رهسته یسین، گشتاور مغناطیزواسپياو  یبستگ يتوان با داشتن انرژیبا داشتن رابطه باال م

 يريگجهينت -4

 که فرمولیباشد، درحالیع شامل حداقل پنج جمله مي( برگرفته شده از مدل قطره ما1) یمه تجربیفرمول ن

سه با مدل قطره يمقا در که باشدی(( تنها شامل دو جمله م5)فرمول ) يادر مدل جامع هسته ارائه شده توسط ما

( نشان از 1در نمودار ) یتجرب يهاسه با دادهين مقایهمچنبرد.  ین فرمول پيا یتوان به دقت و سادگیم ،عيما

مم يماکز تطابق توانیباشد. میم یج تجربي(( با نتا5ما )فرمول ) مدل ج رابطه ارائه شدهيار خوب نتایتطابق بس

( در 1) یتجرب یبستگ ينمودار انرژ ين صعود و نزولهایو همچن Feدر  یبستگ يانرژ يمقدار نمودار برا
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 ي( از مدلها5) ياهسته یبستگ يفرمول انرژ مشاهده نمود.را ( 5)ر محاسبه شده از فرمول يسه با مقاديمقا

تالش حاضر به  باشد.یم ،INM ،ياجامع هسته بر نام مدل یلین دليکه ا استخراج شده است یموجود متنوع

 يل انرژیاز قب يااستخراج تمام مشخصات هسته يیباشد که توانایم ياهسته ک مدل جامعيمنظور ارائه 

ه محاسیه که در اين مقاله ب را داشته باشد یسیمغناط يخته و گشتاورهایبرانگ ي، حالتهايیاعداد جادو، یبستگ

تر یواقع یتواند منجر به فهمیم یمین تالشها و مفاهی. چنها پرداختیمو گشتاور مغناطیسی هسته تگیانرژي بس

 ها شود.قتر از هستهیدق يريو تصو

تر و نسبتا یکيزیتر دارد بلکه فساده یما نه تنها فهم ياجامع هستهج بدست آمده از مدل يم که نتايما معتقد

جامه  ن مدليها در چارچوب اگر هستهيگر. مشخصات ديد ياست نسبت به مدلها یتجرب يهاکتر به دادهينزد

 باشد.یو مطالعه م یتوسط گروه ما در حال بررس ياهسته
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