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  :چکیده
 شدهجا و گاز فرمی جابه )CTM( اي دماي ثابتمدل هسته در دو 160,161,162Dyهاي اي و آنتروپی ایزوتوپچگالی ترازهاي هسته

)BSFGM (ها به صورت تابعی از انرژي برانگیختگی مورد بررسی قرار گرفته استایزوتوپاي هستههمچنین رفتار دماي  .انداستخراج شده .
و با  دست آمدهبه 161Dy(N,γ)162Dy در واکنش 161Dyهسته  ، تابع برانگیختگیاي محاسبه شدهاستفاده از چگالی ترازهاي هسته در نهایت با

 .است هاي تجربی مقایسه شدهداده

بینی هاي آماري پیشهاي ترمودینامیکی مربوط به هسته با استفاده از مدلاي و کمیتهاي هستهسطح مقطع واکنش
اي دو مدل هسته. ]1[ در این راستا برخوردار است اهمیت باالییاز لی تراز دقیق و مناسب محاسبه چگا .شوندمی

  .باشنداي میهاي ماکروسکوپیک هستهجا شده از پرکاربردترین مدلدماي ثابت و گاز فرمی جابه
  ]:2[ شودتعریف میي زیر ، طبق رابطهE(ρ(اي با استفاده از چگالی ترازهاي هسته Tاي دماي هسته
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  ]:3[ دهددست میي باال فرمول گاز فرمی در دماي ثابت را بهگیري از رابطهانتگرال
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مربوط هاي تجربی این پارامترها با استفاده از داده. پارامترهاي آزاد هستند E0 جایی انرژيو جابه T ايدماي هسته
  .اندبه چگالی ترازها قابل محاسبه

  ]:4,5[ شودي زیر تعریف میجا شده طبق رابطهبراي مدل گاز فرمی جابه Betheفرمول 

)٣(  ρ(퐸) =
퐸푥푝(2 푎(퐸 − 퐸 ))
12 √2σ a (퐸 − 퐸 )

 

  ]:6[ شودي زیر محاسبه میرابطه نام دارد و با استفاده ازپارامتر قطع اسپین  σي باال در رابطه
)۴(  σ = 0.0888 퐴 푎(퐸 − 퐸 ) 

a  وپارامتر چگالی تراز E1 با برازش فرمولاین پارامترها . نام داردجایی انرژي جابه Bethe هاي تجربی و داده
  .شوندمحاسبه می

  :شودبرحسب انرژي برانگیختگی محاسبه می  ي زیراي طبق رابطهآنتروپی با استفاده از چگالی ترازهاي هسته
)۵(  푆 = ln ρ(퐸) 

  :آیددست میزیر با استفاده از آنتروپی به بطهاي طبق رادماي هسته
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∂s
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)  
هاي تجربی مربوط برازش داده را با BSFGMو  CTMهاي ماکروسکوپیک مدلدر این کار ابتدا پارامترهاي آزاد 

 Osloبراي این کار از نتایج تجربی کارهاي اخیر گروه . نمودیمها محاسبه ، با فرمول160,161,162Dyهاي ایزوتوپ به
  .است آورده شده 1 دست آمده در جدولبهترین مقدارهاي به. ]7[ استفاده شده است
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 160,161,162Dyو دماي ثابت، محاسبه شده براي سه ایزوتوپ  Bethe هايپارامترهاي آزاد فرمول: 1جدول

) E0( انرژيجایی جابه
[Mev] 

) T( ايهستهدماي 
[Mev]  

 ) E1( جایی انرژيجابه
[Mev] 

) a( پارامتر چگالی
[Mev-1]  

  

0.3828 -  0.5442 0.0504 16.0169 160Dy  
1.5750 -  0.5465 0.7922 -  16.7349 161Dy  
0.6954 -  0.5732 0.0528 -  15.5911 162Dy  

  
با استفاده از پارامترهاي  161Dyدست آمده براي هسته بهاي هستهبه عنوان نمونه، چگالی ترازهاي  1 در شکل

با توجه به این نمودار توافق خوبی بین مقدارهاي . است رسم شدهمربوط به آن  هاي تجربی، به همراه داده1 جدول
  .شودمشاهده می CTMو  BSFGMي تئوري تجربی و هر دو رابطه

، BSFGMو  CTMبه صورت تابعی از انرژي برانگیختگی، در دو مدل  161Dyچگالی ترازهاي هسته : 1شکل
  .Osloهاي تجربی به دست آمده توسط گروه همراه با داده

 ايدماي هستهها و با استفاده از آن دست آمده، آنتروپی ایزوتوپاي بهبا استفاده از چگالی ترازهاي هستهسپس 
هاي تجربی مربوط به رسم و با داده 2 در شکلنتایج به صورت تابعی از انرژي برانگیختگی . محاسبه شده است هاآن

در توصیف رفتار دماي  BSFGMدر هر سه ایزوتوپ مدل شود مشاهده میبا توجه به شکل . آن مقایسه شده است
  .تر استموفق ايهسته

161Dy   160Dy   

162Dy   

  .یبه صورت تابعی از انرژي برانگیختگ 160,161,162Dyهاي ایزوتوپ اي هستهدماي : 2 شکل
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 واکنش در 161Dyتابع برانگیختگی هسته ، Bethe دست آمده با فرمولدر نهایت با استفاده از چگالی ترازهاي به
161Dy(N,γ)162Dy مقطع این  هاي تجربی مربوط به سطحنتیجه محاسبات با داده 3 در شکل. محاسبه شده است

  .واکنش مقایسه شده است

دست آمده با برازش ، محاسبه شده با پارامترهاي به161Dy(N,γ)162Dyدر واکنش 161Dyتابع برانگیختگی هسته : 3 شکل
  .همراه با مقدارهاي تجربی تابع برانگیختگی در این واکنش ،BSFGMهاي تجربی در مدل داده

  
  :گیرينتیجه

هاي گاز فرمول طبق Osloهاي تجربی گروه با کمک داده 160,161,162Dy هايایزوتوپ ايي هستهچگالی ترازها
 ،با استفاده از نتایج محاسبات. اندمحاسبه شده) CTM( و گاز فرمی در دماي ثابت )BSFGM( جا شدهفرمی جابه

-دو مدل با دادهدست آمده در مقایسه نتایج به. دست آمده استبه هاآن ايها و همچنین دماي هستهآنتروپی ایزوتوپ

. تر از مدل دماي ثابت استموفق ايجا شده در توصیف دماي هستهدهد که مدل گاز فرمی جابههاي تجربی نشان می
 واکنشدر  161Dyتابع برانگیختگی  Betheبا فرمول دست آمده بهاي هستهبا استفاده از چگالی ترازهاي در نهایت 

161Dy(N,γ)162Dy اي هسته هايچگالی تراز دهد کهنشان میهاي تجربی نتایج با دادهمقایسه . آمده استدست به
  .دهددست میهاي تجربی به، تابع برانگیختگی را در توافق خوبی با دادهمحاسبه شده در این کار
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