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 ذرهای با استفاده از-تحلیل پایداری ساختار هستهای به عنوان یک سیستم بس
نظریهی آشوب کوانتومی
 واحده رزازی،*سهراب بهنیا
 ارومیه ـ ایران،914-75175 : صندوق پستی، دانشگاه صنعتی ارومیه،گروه فیزیک.1

 آگاهی از خواص آماری و. ذرهای اهمیت ویژهای در فیزیک هستهای دارد- بررسی پایداری ساختار هستهای به عنوان یک سیستم بس:چكیده
 خواص آماری مجموعه ترازهای انرژی یک.گذارهای فاز می تواند اطالعات مفیدی را در ارتباط با ساختار و فرایندهای هستهای به همراه داشته باشد
 افت و خیز ترازهای انرژی.سیستم به خوبی با معیار جدیدی تحت عنوان نظریهی ماتریس تصادفی در آشوب کوانتومی توضیح داده میشود
)ی گاوسی قرار میگیرد وGSE() و همتافتهGUE(  یکانی،)GOE( سیستمهای کوانتومی بسته به تقارنهای هامیلتونی در یکی از مجموعههای متعامد
 تحلیل آماری ترازهای انرژی توسط.اگر یک سیستم کوانتومی در ناحیهی انتگرالپذیر قرار داشته باشد در مجموعههای پواسونی قرار خواهدگرفت
 یکی از مناسبترین زنجیرهها برای درک ساختار. مقدارهای هامیلتونی سیستم امکانپذیر خواهد بود-نظریهی ماتریس تصادفی با محاسبهی ویژه
 مقالهی حاضر با به کارگیری مدل پوستهای هسته به کمک نظریهی.هستهها زنجیرهی کلسیم است که در اعداد دوبار جادویی نیز نقش بازی میکند
 یافتهها با نتایج تجربی به دست آمده در آزمایشگاه.میپردازد
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Stability Analysis of the Nuclear Structure as a Many Body System by
Using Quantum Chaos Theory
S. Behnia*, V. Razazi
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Abstract: Stability analysis of the nuclear structure as a many-body system has a particular importance in
nuclear physics. Understanding its statistical properties and also phase transitions provide useful information
about nuclear structure and nuclear processes. The statistical properties of the set of energy levels of a system
are well described by random matrix theory in quantum chaos. Resonance of energy levels depends on the
Hamiltonian symmetry that placed in one of the GOE, GUE, GSE ensembles and in the integrable system in
the Poissonian ensemble. The statistical analysis of energy levels by random matrix theory will be possible
by calculating the Hamiltonian’s eigenvalues of the system. The calcium chain is an ideal test bench for
study on the nuclear structure due to its existing double magic isotopes. In the present work, we use quantum
chaos theory in order to investigate the stability of the nuclear structure of 50Ca and 48Ca isotopes, and the
results obtained are compared with those of the Isolde-Cern laboratory.
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تحلیل پایداری ساختار هستهای به عنوان یک سیستم . . .

 .1مقدمه

تغییرات انرژی بستگی با عدد جرمی را در نقاطی که منحنی دارای

هستهی اتم یک سیستم کوانتومی پیچیده است که چالشهای

پیوستگی است توضیح داد ولی در نقاطی که منحنی پیوسته نیست

زیادی را برای دانشمندان این علم ایجاد کرده است ،چرا که نیروی

دیگر این مدل جوابگو نیست و برای این نقاط ناپیوسته مدل الیهای

قوی هستهای بین ذرات تشکیلدهندهی آن (پروتونها و نوترونها)

پیشنهاد شده است .این مدل توسط ماریا گوپرت مایر در سال

به کمیتهای زیادی از جمله جدایی شعاعی نوکلئونها ،انرژی

 9163پایهگذاری شد ] .[4در این مدل برای هسته ساختاری الیهای

جنبشی نسبی ،جهتگیری نسبی اسپین ذاتی ،تکانهی زاویهای

در نظر گرفته شده که نوکلئونها در سطوح خاصی قرار میگیرند

نسبی و جفتشدگی قوی اسپین -مدار وابسته است .همچنین هسته

که هر سطح دارای انرژی مخصوص به خود است .البته فاصلهی

جزو معدود سیستمهای طبیعی نشاندهندهی نیروی سهذرهای است

الیههای هستهای از فاصلهی الیههای الکترونی بیشتر است .در

] .[2 ،9چنین پیچیدگیهایی ،از هسته یک سیستم کوانتومی

این مدل نوکلئونها نیز مانند الکترون با کسب انرژی ،برانگیخته

بس -ذرهای میسازد که تحلیل طیف ترازهای انرژی با تأثیر

شده به الیهی باالتر میروند و وقتی نوکلئون مجبور به بازگشت به

پارامترهای مختلف اطالعات بسیار مناسبی در خصوص ساختار آن

تراز خود میشود یک فوتون (پرتو گاما) گسیل میکند .در این

فراهم میآورد .همچنین اطالعات حاصل از پویایی ساختار

مدل سیستم تحت شرایطی بررسی میشود که شامل یک پوستهی

هستهها میتواند در توصیف برهمکنشهای هستهای ،واپاشیها

بسته و نوکلئونهایی در خارج آن است .این تخمین ،خواص هسته

دوبتا ،گیراندازی سریع نوترونهای کند و قدرت گامو -تلر نقش

را به طور موفقی در حالت پایه توضیح میدهد و برای بررسی این

مهمی بازی کند ].[7-3

ساختار در حالت برانگیخته برهمکنش نوکلئونها در الیههای

اطالعات حاصل از طیف ترازهای انرژی که در آزمایشگاه به

ظرفیت در نظر گرفته میشود ] .[1مدل پوستهای هسته میتواند

دست میآید تا حدی محدود است چرا که تحلیل آماری طیفها

برای مطالعهی رابطهی بین انرژی برانگیختگی و ایزواسپین هسته با

نیاز به دانش کافی در مورد ترازهای کامالً متوالی با تکانهی

رفتار آشوبی ترازهای انرژی مدل مناسبی باشد ] .[3یکی از

زاویهای  ،jپاریتهی  πو ایزواسپین  Tیکسان دارد .همچنین تحلیل

موفقیتهای بزرگ مدل پوستهای ،توانایی آن در پیشگویی دقیق

آماری طیفهای هستهای به طور گستردهای نیاز به مدلهای نظری

فرایند واپاشی دوبتای دونوترینویی و واپاشی دوبتای بدون نوترینو

دارد تا بررسی بر روی ترازهای متوالی با اعداد کوانتومی مشخص

است که در نوکلیدهای  84Caو  936Xeو بسیاری از سایر نوکلیدها

صورت بگیرد و فایدی مهم آن این است که شخص

دیده میشود ].[93-95

میتواند با تغییر پارامترهای هامیلتونی سیستم درک بهتری از

مدل دیگری که توسط آریماوالچلو در سال  9178ارایه شد

خواص آماری آن به دست آورد ].[3

مدل برهمکنش بوزونی است که با توسعهی آن ،مدلهای

تاکنون مدلهای مختلفی برای ساختار هستهها ارایه شده است

برهمکنش بوزونی  9و  2نیز ارایه شد .در این مدل نوترونها و

که هر کدام به نوبهی خود بخشی از اطالعات حاصل از آزمایش

پروتونها را به صورت جفت شده در نظر میگیرند که به صورت

را توجیه میکند ولی هیچکدام نتوانستهاند به طور واضح ساختمان

یک ذرهی بوزونی با اسپین  2 ، و  8رفتار میکند ] .[98تأثیر

هسته را تشریح کنند .یکی از مدلها که در سال  9131توسط نیلس

شکست تقارنی بر روی خواص آماری طیفی نیز به کمک مدل

بور و جان ویلر مطرح شد ،هسته را مشابه یک قطرهی مایع

برهمکنش بوزونی انجام میشود ] .[90همچنین مدل برهمکنش

تراکمناپذیر فرض میکند .میدانیم که آنچه سبب کروی ماندن

بوزونی 2-نیز در پیشگویی فرایند واپاشی دوبتای بدون نوترینو

قطره میشود نیروهای کشش سطحی قطره هستند؛ با چنین

موفقیتهایی داشته اما در پیشگویی فرایند واپاشی دوبتای

استداللی میتوان گفت که بین نیروهای تنگ هم نگهدارندهی

دونوترینویی تاکنون نتایج چندانی حاصل نشده است ].[97 ،96 ،92

نوکلئونهای هسته و نیروهای کشش سطحی که مایع را کروی نگه

همین دلیل سبب شده است که برای مطالعهی ساختار هستهای و

میدارند شباهت وجود دارد .به کمک مدل قطرهی مایع میتوان

تحلیل دقیق ترازهای انرژی و توابع موج هستههای اتمی مدل
2
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که  ψدر آن تابع موج  Aذره است

پوستهای را انتخاب کنیم .ساختار الیهای در هستهها به مراتب
پیچیدهتر از ساختار الیهای در اتمها است چرا که در اتمها این

1  x 1 1  x 2  1  x  

ساختار تحت تأثیر نیروی کولنی بین هسته و الکترونها است؛

 

2  x 1 2 x 2   2  x  
1
 x1  x 2 ,........, x A 
det
!A

پتانسیل کولنی در مکانیک کوانتومی به طور دقیق قابل حل است،

  x 1   x 2    x  

اما در مورد هسته این مسأله تا حدی پیچیده است چرا که هیچ

()3

پتانسیل مرکزی واحدی وجود ندارد و نوکلئونها در یک پتانسیل
هستهای مشترک که همهی نوکلئونهای دیگر در تولید آن شرکت

حل معادلهی  2به دلیل باال بودن ابعاد ماتریس (حدود

دارند ،حرکت میکنند .سادهترین روشی که میتواند انتخاب شود

)9595

حالت تکذرهای و برهمکنش دو ذرهای با پتانسیل متوسط مابین

بسیار دشوار است و نیاز به کامپیوترهای بسیار پرسرعت و قوی

آنها است.

دارد .مرسومترین روش برای حل این معادلهی شرودینگر ،روش

در مطالعهی حاضر ابتدا هامیلتونی حاکم بر هسته در مدل

مونتکارلو ،تابع گرین ) (GFMCاست .این روش برای

پوستهای و سپس روش حل آن مورد بررسی قرار گرفته و با

یک سیستم بس -ذرهای به خصوص با محدودیتهای زیادی

دستیابی به ویژه -مقدارهای انرژی و با به کارگیری نظریهی

همراه است؛ از جملهی این محدودیتها بزرگ بودن بیش از حد
فضای هیلبرت است که انتخاب تابع موج  x1 x 2 ,........, x A 

ماتریسهای تصادفی و توجه به توزیع آماری ترازهای انرژی،

و ویژه – مقدارهای انرژی را ناممکن میسازد و در حال حاضر

پایداری هستهای مطالعه شده است.

تنها برای هستههای سبک  A≤92کاربرد دارد ].[91 ،94

 .2هامیلتونی مدل پوستهای هسته

گزینهی دیگر برای حل این معادله مدل بدون هستهی مرکزی

در این مدل نوکلئونها همانند الکترونها تحت تأثیر پتانسیل

( (NCSMاست که قابلیت محاسبه برای هستههای با  A≤ 85را

هستهای مشترک نوکلئونهای دیگر در ترازهای انرژی قرار

دارد ] .[22-25روش دیگری که برای حل معادلهی شرودینگر

میگیرند و اصل پاولی در مورد آنها رعایت میشود؛ نوکلئونها هر

برای همهی هستهها مطرح است روش النکسوز( )9است که روشی

کدام اسپین ذاتی و پاریتهی خاص خود را دارند .زمانیکه

مناسب برای حل ماتریسهای هامیلتونی هرمیتی و سه قطری با ابعاد

پروتونها و نوترونها پوستهای را پر میکنند اعداد جادویی شکل

بزرگ به شمار میرود ] .[28 ،23با به دست آوردن عناصر

میگیرند .هامیلتونی حاکم بر مدل پوستهای را به شکل تقریب دوم

ماتریسی    و با قطری کردن عناصر این ماتریس

کوانتومی در نظر میگیریم ][3

به شکل زیر ،ماتریس ویژه -مقدارها به دست میآید:

()9

1
V
ai a j ak al

ij
,
kl
4 i , j , k ,l



H= i ai ai
i



که در آن i ،انرژی ذرهی منفرد a+،a ،عملگرهای آفرینش و
نابودی ،اندیسهای  i, j, k, lاعداد کوانتومی هر ذره و Vij,kl

عناصر ماتریسی برهمکنش دو ذرهای ذرات واقع در الیههای
ظرفیت هستند .برای تعیین ویژه مقدارهای این هامیلتونی حل
معادلهی شرودینگر زیر ،که برای  Aنوکلئون در نظرگرفته شده،

()8

الزم است
() 2
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قطری کردن
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تحلیل پایداری ساختار هستهای به عنوان یک سیستم . . .

برای تشکیل چنین ماتریس بزرگی در روش النکسوز

از یکدیگر قرار گیرند .به بیان دیگر این توزیع تراز یک توزیع

میتوان از کدهای محاسباتی مدل پوستهای هسته نظیر

منظم است و آمار ترازها در یک چنین وضعیتی از آمار ویگنر
r  r2
8 (1  r  r 2 )5 /2

 [27] Kshell ،[26] Oxbash ،[20] Antoineاستفاده کرد و با

 pW (r )  27پیروی میکند ] .[32وضعیتی

داشتن ماتریس ویژه  -مقدارها و محاسبهی ویژه  -مقدارها ،امکان

که در آن ،حالتها انرژی نزدیک هم دارند از لحاظ فضایی دور

تحلیل پایداری هسته را به کمک نظریهی آشوب کوانتومی فراهم

از هم بوده و با همدیگر اندرکنشی ندارند و در نتیجه دافعه نیز نشان

نمود .در این مقاله از کدهای محاسباتی  Kshellاستفاده شده

نمیدهند .از اینرو همبستگی بین ترازها رخ نخواهد داد و این

است زیرا جدیدترین کد محاسباتی برای مدل پوستهای

ترازها میتوانند به صورت تصادفی توزیع شوند ،همدیگر را قطع

هسته بوده و دارای قابلیتهای زیادی از جمله محاسبهی انتقال

کنند و هیچ محدودیتی در نحوهی توزیع آنها نسبت به

گشتاور دوقطبی مغناطیسی ( )M9و دوقطبی الکتریکی ()E9

یکدیگر وجود نخواهد داشت .این عدم همبستگی بین ترازها

است ].[21 ،24

منجر به توزیع تصادفی آنها میشود و در نتیجه آمار ترازها از

 .3آشوب کوانتومی

1
توزیع پواسون
(1  r )2

برای بررسی پایداری هسته نیاز به تحلیل ترازهای انرژی سیستم

میانگین  rمطابق جدول  9است.

 pP (r ) تبعیت میکند ] .[32مقادیر

داریم؛ این تحلیل به کمک آشوب کوانتومی انجام میشود .یکی

طبق جدول  9چون مقدار میانگین در توزیع پواسون

از ابزارهای مهم برای چنین تحلیلی ماتریسهای تصادفی است.

بینهایت است ،برای دقت و تحلیل بیشتر میتوان از تابع نسبت

افت و خیز ترازهای انرژی سیستمهای کوانتومی (که معادل

 r̃nاستفاده نمود که به صورت زیر تعریف میشود ][32

کالسیکی آنها رفتار آشوبناک است) را میتوان بسته به تقارنهای

هامیلتونی در یکی از مجموعههای متعامد ( ،)GOEیکانی

) min(s n , s n 1
1
)  min(rn ,
) max(s n , s n 1
rn

()0

( )GUEو همتافته()GSEی گاوسی در ماتریسهای تصادفی
دستهبندی کرد .از سوی دیگر طبق نتایج به دست آمده اگر یک

rn 

تابع توزیع پواسون برحسب این تابع نسبت ) ̃ P(rبه صورت زیر

سیستم کوانتومی در ناحیهی انتگرالپذیر (که رفتار کالسیکی آن

خواهد بود ][33

غیرآشوبناک است) قرار داشته باشد در مجموعههای پواسونی قرار
میگیرد ] [35از اینرو تمایز بین رفتار سیستمهای کوانتومی با
معادل کالسیکی آشوبناک یا غیرآشوبناک با استفاده از افت و خیز

2
(1  r)2

() 6

ترازهای انرژی میسّر است .اخیراً ،معیار جدیدی تحت عنوان توزیع

p P (r) 

در این تحلیل ما از ) P(rو ) ̃ P(rاستفاده خواهیم کرد.

نسبت فاصلهی تراز متوالی ) [39] P(rبرای تشخیص بین نظم و
آشوب در ترازهای انرژی معرفی شده است .برخالف دستگاههای

جدول .1مقادیر میانگین   r و  r 

انتگرالپذیر ،در دستگاههای انتگرالناپذیر ،ترازهای انرژی،

در توزیع پواسون و گاوسی ][32

پواسون

گاوسی

شدن بیش از حد ترازهای انرژی میشود .این تفاسیر متناظر با

r 



9/7749

اندرکنش قوی بین حالتها و وجود دافعه بین آنها است .وجود

r 

5/34621

5/03019

همبستگی قوی با یکدیگر دارند و این همبستگی مانع نزدیک

این دافعه باعث میشود که ترازهای انرژی در فواصل نسبتاً ثابتی

8
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 .9محاسبات

برای ایزوتوپهای کلسیم استفاده نموده که این معیاری برای نشان
ایزوتوپهای 84Ca

یکی از سبکترین هستهها که هم جادویی و هم جزو

دادن تغییرات ساختاری ترازها است .در مورد

هستههای غنی از نوترون است و نیز فرایندهای گامو-تلر ،واپاشی

و  85Caحتی با افزایش  4نوترون به تراز ظرفیت تغییراتی مشاهده

دوبتای دونوترینویی و واپاشی دوبتای بدون نوترینو در آن مشاهده

نمیشود چون هر دو هستهی دوبار جادویی هستند ،اما در مورد

میشود هستهی کلسیم است ] .[38 ،90مطالعهی حاضر بر روی

 05Caو  84Caانحرافی برابر    r 2  84, 05=5/213 fm2مشاهده

نوکلیدهای  84Caو  05Caصورت گرفته است .الیهی ظرفیت این

میشود که نشاندهندهی تغییر رفتار در ایزوتوپ  05Caبه سبب

هسته ،الیهی  pfمطابق شکل  9برای به دست آوردن ویژه-

یک بار جادویی بودن است .این تغییر رفتار میتواند نشان از

مقدارها از کدهای هستهای  Kshellبا ماتریس برهمکنش KB3

تفاوت در شکل ایزوتوپ  05Caنسبت به  84Caباشد ].[36

در ترازهای ( )f7/2 ،p3/2 ،f0/2 ،p9/2برای 9055حالت در  j = º -99و

انرژی  EX ≥ 92 MeVاستفاده شده است .با داشتن ویژه-
مقدارهای انرژی با به کارگیری نظریهی ماتریسهای تصادفی در
آشوب کوانتومی)( P(rتوزیع ترازهای نسبتاً متوالی) و برای تحلیل
دقیقتر ) ̃ P(rنیز محاسبه شده است.
 .7یافتهها
یکی از مسایلی که بسیار مورد توجه قرار گرفته تغییر شکل هستهها
است .بررسیها نشان داده است که شکل هستههایی که دارای یک
تعداد جادویی پروتون هستند از حالت کروی خارج شده و
کشیدهتر میشود ] .[30این تغییر شکل میتواند تأثیر جالبی بر

شكل  .1نمودار تزارهای انرژی هسته ،الیهی ظرفیت ، 4  A  16 :p

رفتار هستهها داشته باشد .هستهی  84Caبا  24نوترون و  25پروتون،

الیهی ظرفیت  ، 16  A  40 :sdالیهی ظرفیت . 40  A  80 :pf

هستهی دوبار جادویی بوده و طبق نتایج حاصل از مطالعه ،توزیع
نسبت فاصلهی ترازهای متوالی مطابق شکلهای  2و  ،3دارای رفتار

9

Ca84-kb3
)Wigner (GOE
Poisson

کامالً پواسونی (انتگرالپذیر) است .اما در هستهی جادویی ،05Ca
مطابق شکلهای  8و  0کمی از حالت پواسونی خارج شده و گذار

5/1
5/4
5/7

هسته که میتواند در رفتار هسته نقش مهمی بازی کند با کمیت

5/0

)P(r

به سمت رفتار آشوبی (ویگنری) در آن دیده میشود .تغییر شکل

5/6

5/8

شعاع میانگین هسته قابل بررسی است که تعیین آن همانند مورد

5/3

اتمها آسان نیست چرا که نه اتمها و نه هستههای اتمی دارای مرز

5/2

مشخصی نیستند ،با وجود این هسته میتواند به صورت کرهای با

5/9

˚

بار مثبت مدل شود و تحت بررسی با باریکه لیزر قرار بگیرد .تغییر

7

اندازهی هستهها گویای تغییر در ساختار ترازها و در نتیجه تغییر

6

0

8

r

3

2

9

˚

شكل  .2نمودار توزیع ) P(rبرای  84Caبه همراه توزیعهای مربوط به

شکل آنها است .اندازهگیری شعاع میانگین هسته تنها به روش

مجموعههای پواسون و متعامد ).(GOE

تجربی قابل انجام است؛ این در نتایج تجربی آزمایشگاه ایزولد
سرن قابل مشاهده است ] .[36این آزمایشگاه از طیفسنجی

لیزری برای اندازهگیری تغییرات شعاع میانگین مربعی   r 2  AA
0

تحلیل پایداری ساختار هستهای به عنوان یک سیستم . . .
2
9/4

Numeric
)Wigner (GOE
Poisson

مقایسهی نتایج حاصل از تحلیل ترازهای انرژی ایزوتوپهای
کلسیم به روش ماتریسهای تصادفی و نتایج حاصله برای شعاع

9/6

میانگین هسته در آزمایشگاه ایزولد  -سرن گویای این واقعیت

9/8
9/2

(̃𝐫(P

است که ،ایزوتوپ دوبار جادویی  84Caرفتار منظم (پواسون) از

9

خود نشان میدهد ولی ایزوتوپ  05Caبا داشتن یک نوترون

5/4
5/6
5/8

اضافی در تراز ظرفیتش از حالت دوبار جادویی خارج شده و تغییر
شکل آن سبب خروج از رفتار منظم شده و گذار اندکی به سمت

5/2
5/1

9

5/4

5/7

5/6

5/8

5/0
(̃𝐫(

شكل  .3نمودار توزیع (̃ P(rبرای Ca

84

5/3

5/2

5/9

رفتار آشوبی ( )GOEدر آن دیده میشود.

˚

˚

به همراه توزیعهای مربوط به

 .6خالصه و بحث

مجموعههای پواسون و متعامد ).(GOE

با انتخاب مدل پوستهای هسته به بررسی ساختار هستهای پرداخته
شد .این بررسی بر روی ایزوتوپهای کلسیم انجام شد چرا که

9/0

Ca05-kb3
)Wigner (GOE
Poisson

ایزوتوپ سبک دوبار جادویی بوده و فرایندهای واپاشی بتا،
واپاشی دوبتای دونوترینویی و واپاشی دوبتای بدون نوترینو در آن

9

)P(r

مشاهده میشود .بررسی ساختار و حالتهای ناپایدار در هسته
توسط روشهای موجود در آشوب کوانتومی از جمله ماتریسهای

5/0

تصادفی امکانپذیر است .با به دست آوردن ویژه -مقدارهای
انرژی ایزوتوپهای  84Caو  05Caتوسط کد محاسباتی Kshell

7

0

6

8

3
r

2

شكل  .9نمودار توزیع ) P(rبرای Ca

05

˚

9

و سپس با تشکیل ماتریسهای تصادفی به مطالعهی توزیع نسبت

˚

فاصلهی ترازهای متوالی ) P(rو ̃
) P(rپرداختیم .مطالعه نشان داد

به همراه توزیعهای مربوط به

که خروج ایزوتوپ از وضعیت دوبار جادویی میتواند تأثیر جالبی

مجموعههای پواسون و متعامد ).(GOE

روی توزیع ترازهای انرژی و در نتیجه شکل هسته داشته باشد.
خروج از حالت دوبار جادویی سبب خروج اندک سیستم از حالت

2/0

Numeric
)Wigner (GOE
Poisson

منظم به آشوبناک شد که این گذار تغییر شکل هسته را به همراه

2

دارد .تغییر شکل هسته با کمیت دیگری به نام شعاع متوسط بار

9/0

(̃𝐫(P

9

هسته نیز قابل بررسی است اما این کمیت فقط به روش
آزمایشگاهی قابل اندازهگیری است که نیاز به تجهیزهای بسیار
وسیع و دقیق دارد .اندازهگیری شعاع میانگین بار هستهای این دو

9

5/1

5/4

5/7

5/6

5/0
(̃𝐫(

5/8

شكل  .7نمودار توزیع (̃ P(rبرای Ca

05

5/3

5/2

5/9

5/0

ایزوتوپ در آزمایشگاه ایزولد  -سرن انجام یافته که تغییرات

˚

اندازهگیری شده بین این دو ایزوتوپ گواهی بر تغییر شکل

˚

هستهای در خروج از حالت دوبار جادویی است.

به همراه توزیعهای مربوط به

مجموعههای پواسون و متعامد ).(GOE

پینوشت
1. Lancsoz Method
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