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Hartree ? ego-Focka-Bo golubowa z j qdrowym funkcj onałem gęstości Skyrme I a

W rozprawie przedstawiono wyniki doĘczące badań superciężkich jąder atomowych, które
przeprowadzone zostŃy zwykorzystaniem samozgodnego modelu średniego pola Hartree'ego-Focka-
Bogolubowa (FIFB), z jądrowym funkcjonałem gęstości Skyrme'a. Przebadano łącznie 68 parzysto-
parzystych superciężkich jąder atomowych, w tym izotopy flerowu (Z:ll4) z|iczbą neutronów
N=754-I96, izotopy Z:I20 z N:I60-I96, łańcuch izotonów N:184 zliczbąprotonów 2:106-126 oraz
neutronowo-defi cytowe izotopy Z:1 I8, I20, lż2 i 124.
W badaniach stabilności jądrowej analizuje się zmianę energii więania jądra, w funkcji jego
deformacji, opisywanej wańością oczekiwaną operatora momentu kwadrupolowego Qzo. W tym celu,
w modelach mikroskopowych stosuje się dodatkowe warunki nakładane na Qzo, który opisuje
elipsoidalne ksńałĘ jądrowe: typuprolate (Qzo > 0), jądra sferyczne (Qzo : 0) orazĘpu oblate (Qro <

0). Dla deformacjiprolate, przy rosnącej wartości momentu kwadrupolowego Qzo jądro wydłuża się,
przybierając ksńah ,,cygatd' . W łm obszarzę deformacji istnieją dwie ścieżki prowadzące do
rozszczepienia: symeĘczna, t|a której jądro rozszczepia się na dwa jednakowe fragmenĘ, oraz
asymeĘczna,prowadzącado tozszczepienia jądra na dwa fragmenty o różnych masach. W
przypadku deformacji oblate, wraz ze wzrostem wartości bezwzględnej lQzoljądro przyjmuje ksźałt
spłaszczonej elipsoidy, przechodzącej następnie w dwustronnie wklęsły dysk. Prry wartości
kr:ytycznej Qzo << 0 obserwuje się nagłą zmianę topologii jądraze sferycznej -jednospójnej (genus:
0) na toroidalną (genus : 1). Stosując samozgodny model średniego pola FIFB, z jądrowym
funkcjonałem gęstości Skyrme'a stwierdzono , że w przypadku większości superciężkich jąder
atomowych (Z:106 do I2ż), ich energia całkowita Etot dla kształtów toroidalnych wykreślona w
funkcji Qzo nie tworzy lokalnych minimów. Oznaczato, że rozwiązania toroidalne nie są stabilne i po
uwolnieniu warunku (wiązania) na daną wartość momentu kwadrupolowego Qzo jądfo ,,powraca" do
swojego stanu podstawowego. Jednak, ńrywając obliczeń typu cranking Skyrme'a-F{F (z pominięciem
oddziaĘ.waniapairing), w których nakładane jest dodatkowe wiązanie na niezerowy moment pędu
wzdłuZ osi symetrii jądra Oz (I, + 0), zauwńono, ze toroidalne rozwiązania stabilizują się, to znaczy
powstają lokalne minima na wykresie Etot vs. Qzo, co jest warunkiem koniecznym na powstawanie
metastabilnych toroidalnych wysokospinowych stanów izomerycznych (toroidal high-spin isomeric -
THSI s/a/es).
W rozprawie przedstawiono właściwości parzyĘch supercięzkich jąder atomowych otrzymane przy
zastosowaniu samozgodnego modelu średniego pola z jądrowym funkcjonałem gęstości Skyrme'a
SkM* (w kanale cząstka-dziura) oraz zależnym od gęstości oddziaływaniem delta-pairing (w kanale
cząstka-cząstka). Porównano parzyste izotopy flerowu (Z:II4) i klż|: ich stany podstawowe,
bariery narozszczepienie oraz niestabilność związanąz emisją cząstek alfa.Przebadano również pod
tym kątem własności parzysĘch sferycznych izotonów 1/:184. Do szczegółowej analizy ewolucji
ksńńow jąder w łańcuchach izotopów Z:II4 i 7żO,w zależności od liczby neutronów Ą
wykorzystano algebraiczny model oddziałujących bozonów (IBM).Pozwoliło to zidenĘfikowaó
nuklidy odpowiadające puŃtom krytycznym w kwantowych przemianach fazowych jądrowych
deformacji równowagi. Ponadto, dla badanych jąder (izotopów Z-II4 i Z:ILa oraz izotonów ff:184)
zbadano obszar duĄch deformacji oblate, w którym obserwowana jest zmiana topologii powierzchni
jądrowej ze sferycznej (ednospójnej) na toroidalną. Istotne jest, że w przypadku łańcucha parzystych
izotopów b120 orazizotonów N:l84 wykazano możliwośó występowania szeregu nowych
metastabilnych stanów THSI. Przedstawionotakżę wyniki uzyskane dla neutronowo-deficl.towych
parzysĘch izotopów Z:1I8,Iż0,I2ż i I24, gdzie ostatnie teoreĘczne przewidyrvania wskazują na
występowanie w ich stanach podstawowych ekstremalnie duzych deformacji oblate (superdeformed
oblate - SDO).
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