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 2013سنة المناقشة: ماجستير                     الشهادة:

 عنوان الرسالة باللغة اإلنَكليزية: 

A Study of Nuclear Structure for Some Even – even Isotopes (A=180–190) by Using 

IBM-1 model 

 عنوان الرسالة باللغة العربية: 

بإستخدام أنموذج   (A=180-190)الزوجية ذات األعداد الكتلية  –دراسة التركيب النووي لبعض النوى الزوجية 

IBM-1 

 الخالصة: 

ض النظائر لبعلدراسة التركيب النووي  (IBM-1) األول أستخدم أنموذج البوزونات المتفاعلة يفي البحث الحال

𝑯𝒇𝟕𝟐, )الهـافـنـيـوم (A=180–190)ة زوجية ذات األعداد الكتلي –الزوجية 
𝑾𝟕𝟒 , التنكستن𝟏𝟖𝟎−𝟏𝟖𝟐

𝟏𝟖𝟐−𝟏𝟖𝟖 ,

𝑶𝒔𝟕𝟔األوسميوم 
𝑷𝒕𝟕𝟖, البالتينيوم 𝟏𝟖𝟖−𝟏𝟗𝟎

𝑷𝒃𝟖𝟐والرصاص   𝟏𝟖𝟎−𝟏𝟖𝟖−𝟏𝟗𝟎
𝟏𝟗𝟎 .) 

وانتقاالتها الكامية باالعتماد على العدد  اب نسبهاإليجاد مستويات الطاقة وحس (IBSS1. For)استخدام البرنامج  تم

, وكذلك تم تحديد سلوك النظائر (g, β, γ). وقد تم تصنيف هذه المستويات حسب حزم الطاقة(N)الكلي للبوزونات 

هناك توافق جيد للسالسل  . في هذه النظائرزم فيهاوترتيب الحباالعتماد على قيم مستويات الطاقة العملية ونسبها 

ة غير طاقات المستويد البرم والتماثل لبعض يحد, كما تم تالمستوية في العمل الحالي مقارنة مع النتائج التجريبية

مستويات لل ماثأ ببرم وتبم التن( وت35دد )حيث تم تأكيد برم وتماثل لمستويات طاقة ع ,بصورة أكيدة المحددة عمليا  

 . (4طاقة عدد )

     SU(5) .و SU(3)  , O(6), SU(3) – O(6)ةوأظهرت النتائج بأن النظائر تنتمي إلى التناظرات الديناميكي
وذلك لحساب طاقات السطوح لبعض  (IBM-1)كما تم استخدام التركيب الهندسي ألنموذج البوزونات المتفاعلة األول 

 .المثالي للخطوط الكنتوريةالنظائر وكانت النتائج متوافقة بشكل جيد مع المخطط 

Abstract: 

In the present work, the interacting boson model (IBM-1) was used to the study of the nuclear 

structure of some even– even isotopes (A=180–190), that ( 𝑯𝒇𝟕𝟐
𝟏𝟖𝟎−𝟏𝟖𝟐  Hafnium, 𝑾𝟕𝟒

𝟏𝟖𝟐−𝟏𝟖𝟖  

Tungsten, 𝑶𝒔𝟕𝟔
𝟏𝟖𝟖−𝟏𝟗𝟎  Osmium, 𝑷𝒕𝟕𝟖

𝟏𝟖𝟎−𝟏𝟖𝟖−𝟏𝟗𝟎  Platinum and 𝑷𝒃𝟖𝟐
𝟏𝟗𝟎  Lead). 

The (IBSS1. For) program was used to find the energy levels and to calculate the energy ratios and 

quantum transitions depends on the total number for bosons (N). The researcher has classified the 

energy levels according to the (g, β, γ–band), and determined the  behavior of  these isotopes 

according to the experimental values of energy levels and their ratios and bands arrangement. In 

these isotopes, there are good agreement of the level sequences of the present work comparison with 

the experimental results, As spin and parity for some energy levels, which were not exactly 

determined experimentally have been determined. It was assuring that spin and parity for energy 

levels number (35) and prediction to spin and parity for the energy levels number (4). The isotopes 

belong to the dynamical symmetries SU(3), O(6), SU(3) – O(6) and SU(5). 

The geometrical structure of the interacting boson model (IBM-1) was applied for a chosen isotope to 

calculate the potential energy surfaces, the results were in good agreement with the typical plots of 

contour lines and trixial symmetric. 

 


