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 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

با استفاده از مدل میدان   Pb214-182 هایایزوتوپهای مزونی میدانو انرژی  بستگی انرژی

  میانگین نسبیتی
 وحید، دهقانی -*اکبرداد، علیخواجه مهمان دوست -یغمایی، بامداد

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه فیزیک 
 

 چکیده: 

 بر پایه مدل میدان میانگین نسبیتی A=182-214با اعداد جرمی های سرب ایزوتوپ برخی بستگی های مزونی و انرژیانرژی میدان

سباتی توافق قابل قبولی با نتایج تجربی دارد. بیشترینشده است. نتایج  محاسبه همخوانی برای ایزوتوپ های پایدار به دست  محا
  کیلوالکترون ولت افزایش یافت. 73ه تا حدود آمد و با کاهش تعداد نوترون ها، اختالف بین محاسبه و تجرب

     مدل میدان میانگین نسبیتی، انرژی بستگی، سرب کلید واژه:

 

  :مقدمه

سبیتی مدلی موفق جهت مدل  سته ای میدان میانگین ن ستهه صیف خواص ماده ه ستهتو ها در ای، خواص حالت پایه ه

از  هابرخی از خواص هسته مدلاین با  .استهای متوسط انرژیسرتاسر جدول تناوبی و همچنین توصیف پراکندگی در 

های . توزیع چگالیشتتوندبه خوبی توصتتیف میهای حالت پایه ای و تغییر شتتکلجمله، انرژی بستتتگی، شتتعات هستتته

هسته های پراکندگی الکترون از اند در توافق خوبی با دادهمحاسبه شده جادویی که از این مدل-بار-کروی دوهای هسته

های کروی نیز با های فرد مجاور هستههای کروی، طیف تک ذره هستهاست. همچنین عالوه بر خواص حالت پایه هسته

ابتدا اثرات  همان از جمله آن که از های مهمی استتت،ای مزیتدار مدلاین . این روش به خوبی به دستتت آمده استتت

خود جمله بهبه وجود دو نوت پتانستتیل استتکالر و برداری و  هور خودتوان ها مید که در میان آنکننستتبیتی را وارد می

سپین شاره کرد. به عالوهمدار یا جواب-ا ستفاده در این مدل کمتر و  ،های مربوط به پاد ذرات ا تعداد پارامترهای مورد ا

 [.1تر است ]های غیرنسبیتی آساننسبت به مدل کاربرد آن

کنش بین همول برئها مستتتمزونو استتتپینورهای دیرار در نگر گرفته می شتتتوند نوکلئون ها به صتتتورت  ،در این مدل

شدگینوکلئون ستند. تعداد این مزون ها، مقدار جرم آنها و جفت  شود طوری تعیین می ،هاها با نوکلئونمزون هایها ه

لزوما با مقدارشان در  ،هستهداخل . مقدار این پارامترها در داشته باشدخوبی که نتایج مدل با داده های تجربی همخوانی 

ساله بس ذره ،فضای آزاد برابر نیست سروکار داریم و آن چه به دست میچرا که در هسته با یک م و آید نتیجه تاثیر ای 

کنش وابسته به ایزواسپین و ها در هسته شامل جاذبه، دافعه، برهمهای میان نوکلئونکنشبرهم. ها استذرات و میدانتاثر 
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شتتوند. میدان و فوتون وارد مدل می  𝜎  ،𝜔  ،𝜌های  ها مزونکنش الکترومغناطیستتی استتت که به ترتیا برای آنمبره

  �⃗⃗�ها را برعهده دارد. مزون برداری استتتت که نقش نیروی جاذبه میان نوکلئون 𝜎 (𝑥) ، میدان استتتکالر𝜎متنا ر با مزون 

با  ،این نیروی دافعه کند.میها را ایجاد می شتتتود. این میدان دافعه میان نوکلئون �⃗⃗� 𝜇(𝑥)موجا پیدایش میدان برداری 

به اثر عدم تقارن را ، ند این میداننکرا ایجاد می 𝜌 𝜇(𝑥)میدان ایزوبرداری  ،𝜌 های . مزونتفاوت داردنیروی دافعه کولنی 

سیل خوبی توصیف می کند سیله مولفه زمانی پتان شود که مربوط به تبادل  𝐴𝜇(𝑥)برداری. دافعه کولنی به و توصیف می 

بیشتتتری از مزون ها را در مدل تبادل مزونی و در توصتتیف کمی  توان تعدادمی اصتتل فوتون میان نوکلئون هاستتت. در

ها برای توصتتیف های مربوط به آنچرا که میدان ،صتترفنگر می شتتود آناز  اما کردمدل نوکلئون وارد  –نیروی نوکلئون 

ستند خواص سا پارامترها در بقیه مزون ها لحاظ همچنین اثرات آن ها را می ت .حالت پایه کم اهمیت ه وان با تنگیم منا

 [.2] کرد

ستفاده می سبیتی از تقریا میدان میانگین ا معنا که تمام افت و خیزهای میدان های  اینشود به در مدل میدان میانگین ن

 .شوندها به صورت کالسیک در نگر گرفته میمیدانبنابراین شود، ستفاده میمزونی حذف و از مقدار چشم داشتی آن ا

 .[3] ستا شامل درجات آزادی نوکلئونی و مزونیزیر الگرانژی ، مدل نقطه شروت

ℒ = Ψ̅(𝑖𝛾𝜇𝜕𝜇 − 𝑀)Ψ +
1
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(1 )                                                        −𝑔𝜎Ψ̅𝜎Ψ − 𝑔𝜔Ψ̅𝛾𝜇𝜔𝜇Ψ − 𝑔𝜌Ψ̅𝛾𝜇𝜏 𝜌 𝜇Ψ − 𝑒Ψ𝛾𝜇𝐴𝜇Ψ    

برای  های متنا رجفت شتتدگی 𝑒و  𝑔𝜎 ،𝑔𝜔 ،𝑔𝜌مزون ها  هستتتند.  جرم  𝑚𝜌و  𝑚𝜎  ،𝑚𝜔جرم نوکلئون و  𝑀در اینجا 

تانستتورهای هستتتند.   𝜎های میدان خود جفت شتتدگی 𝑔3و  𝑔2 دهند وها را نشتتان میمزون ها و فوتون  با نوکلئون

 شوند،های مزونی و فوتون به صورت زیر نوشته میمیدان

(2                                                                                             )    𝛺𝜇𝜈 = 𝜕𝜇𝜔𝜈 − 𝜕𝜈𝜔𝜇 

(3                                                                     )                            �⃗� 𝜇𝜈 = 𝜕𝜇𝜌 𝜈 − 𝜕𝜈𝜌 𝜇 

(4                                                                       )                          𝐹𝜇𝜈 = 𝜕𝜇𝐴𝜈 − 𝜕𝜈𝐴𝜇 

گوردن برای -ها و معادالت کالینعادله دیرار برای نوکلئونم ،الگرانژ-و کاربرد معادله اویلر (1) الگرانژی با استفاده از  

وجود  ست و ناوردایی تحت وارونی زمانها مورد نگر اهای ایستا در هستهچون حالت آید.به دست می های مزونیمیدان

شتق ها ها و نوترونشود تعداد پروتونشوند. همچنین فرض میصفر می یهای بردارهای زمانی و همه مولفهدارد همه م

حالتی را در نگر ماند. به عالوه باقی میثابت و بقای بار الکتریکی برقرار استتت و در نتیجه تنها مولفه ستتوم ایزواستتپین 

با  های بخش شعاعی معادالت را پیدا کنیم.وابکه در این صورت تنها کافیست ج د.ه تقارن کروی برقرار باشگیریم کمی
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شد سپینور  شرایطی که بیان  شده مرتبه اول برای مولفه های باال و پایین ا ستگاه معادالت جفت  معادله دیرار به یک د

 دیرار تبدیل می شود.

(5  )                                           (𝜕𝑟 − (𝑘𝑖 − 1)𝑟−1)𝑔𝑖(𝑟) + (𝑀∗(𝑟) + 𝑉(𝑟) − 𝜖𝑖)𝑓𝑖(𝑟) = 0 

(6             )                                 (𝜕𝑟 + (𝑘𝑖 + 1)𝑟−1)𝑓𝑖(𝑟) + (𝑀∗(𝑟) − 𝑉(𝑟) + 𝜖𝑖)𝑔𝑖(𝑟) = 0                                       

سپینورهای باال و پایین های شعاعی مولفه، به ترتیا بخش𝑔𝑖(𝑟)و  𝑓𝑖(𝑟) ،در روابط فوق انرژی تک  𝜖𝑖 دیرار هستند. ا

ست.ذره  سپینور ا سپین و تکانه زاویه 𝑘𝑖 متنا ر با ا ستندها دربردارنده ا سیل  𝑉(𝑟)جرم موثر و  𝑀∗(𝑟) .ای مداری ه پتان

 ،آیندزیر به دست می به صورت دهند ورا نشان می برداری

(7                          )                                                                     𝑀∗(𝑟) = 𝑀 + 𝑔𝜎𝜎(𝑟) 

(8   )                                                   𝑉(𝑟) = 𝑔𝜔𝜔0 
(𝑟) + 𝑔𝜌𝜏3𝜌3

0(𝑟) +
1

2
𝑒(1 − 𝜏3)𝐴

0(𝑟) 

 شوند،میگوردن به شکل زیر نوشته –معادالت کالین 

(9)                                                       [−𝜕𝑟
2 − 2𝑟−1𝜕𝑟 + 𝑚𝜎

2]𝜎 = −𝑔𝜎𝜌𝑠 − 𝑔2𝜎
2 − 𝑔3𝜎

3 

(10)                                                                            [−𝜕𝑟
2 − 2𝑟−1𝜕𝑟 + 𝑚𝜔

2 ]𝜔0 = 𝑔𝜔𝜌𝑣 

(11)                                                                              [−𝜕𝑟
2 − 2𝑟−1𝜕𝑟 + 𝑚𝜌

2]𝜌3
0 = 𝑔𝜌𝜌3 

(12                                        )                                                 [−𝜕𝑟
2 − 2𝑟−1𝜕𝑟]𝐴

0 = 𝑒𝜌𝑐 

 ،آینداز روابط زیر به دست می 𝜌𝑐و 𝜌𝑠 ،𝜌𝑣 ،𝜌3های چگالی

(13                                                         )            𝜌𝑠 = (4𝜋)−1 ∑ (2𝑗𝑖 + 1)𝑛𝑖(|𝑓𝑖|
2 − |𝑔𝑖|

2)  
𝑖 

(14)                                                                     𝜌𝑣 = (4𝜋)−1 ∑ (2𝑗𝑖 + 1)𝑛𝑖
 
𝑖 (|𝑓𝑖|

2 + |𝑔𝑖|
2) 

(15)                                                                𝜌3 = (4𝜋)−1 ∑ (2𝑗𝑖 + 1)𝑛𝑖
 
𝑖 𝜏3(|𝑓𝑖|

2 + |𝑔𝑖|
2) 

(16)                                                      𝜌𝑠 = (8𝜋)−1 ∑ (2𝑗𝑖 + 1)𝑛𝑖(1 − 𝜏3)  (|𝑓𝑖|
2 + |𝑔𝑖|

2)  
𝑖 

𝜏3ها  تونبرای پروفوق  در روابط = 𝜏3ها برای نوترون ، 1− = ضتتتریا ای هرحالت استتتت. تکانه زاویه 𝑗𝑖 و 1+

(2𝑗𝑖 + شدهحالتجمع بندی روی  .شودبه دلیل تبهگنی حالت کروی  اهر می (1 شغال   𝑛𝑖و  گیردصورت می های ا

 آید،از رابطه زیر به دست میکه  عدد اشغال هر حالت است

(17         )                                                           𝑛𝑖 =
1

2
(1 − (𝜖𝑖 − 𝜆)((𝜖𝑖 − 𝜆)2 + Δ2)−

1

2)       

سته  Δ ،در رابطه اخیر ست که از تفاوت جرم ه صفر ا سته مورد مطالعه فرد مجاور -های زوجگپ زوجیت در دمای  ه

  آید،دست می به پتانسیل شیمیایی است که با شرط زیر 𝜆و شود محاسبه می

(18                                                     )                                          ∑ (2𝑗𝑖 + 1)𝑛𝑖 = 𝑍(𝑁) 
𝑖 
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 دهد.ها را نشان میتعداد نوترون 𝑁ها و تعداد پروتون 𝑍در اینجا 

های های هستتتهویژگیبرخی الزم را برای محاستتبه  به صتتورت خودستتازگار، اطالعات (5)-(18)حل عددی معادالت 

شتن این اطکروی فراهم می ستفاده از روابط مرجع ]آورد. با دا های مزونی، ها، میدانتوان انرژی نوکلئون[ می4العات و ا

 های گوناگونی وجود دارد. برای حل معادالت میدان میانگین نسبیتی روشکولنی، زوجیت و بستگی را به دست آورد. 

 کار:انجام روش 

سا حل می-عادله دیرار و همچنین معادالت کالینم در این تحقیق سط در یک پایه منا شوند. برای هر دو گوردن با ب

سانگر هماهنگحالت از مجموعه کامل ویژه جواب سیل نو ستفاده می  (𝑅𝑛𝑙)کروی  های پتان سمت شود.ا سط ق های ب

سا  سپینورهای دیرار بر ح ستفاده از تعامد این توابع 𝑅𝑛𝑙شعاعی ا ساله له دیرار را به داعحل م ،ها و ا قطری کردن م

 ،کندماتریس زیر تبدیل می

(19                        )                                                         (
𝐴𝑛,�́� 𝐵𝑛,�́̅�

𝐵�̅�,�́� −𝐶�̅��́̅�
)(

𝑓�́�
(𝑖)

𝑔
�́̅�

(𝑖)
) = 𝜖𝑖 (

𝑓𝑛
(𝑖)

𝑔�̅�
(𝑖)

) 

 شوند،عناصر ماتریسی ماتریس مربعی باالبه شکل زیر نوشته می

(20    )              𝐴𝑛,�́� = 𝑁𝑛𝑙𝑖𝑁�́��́�𝑖 ∫ 𝑑𝑥 𝑒−𝑥2
𝑥2𝑙𝑖+2𝐿𝑛−1

𝑙𝑖+
1

2⁄ (𝑥2)𝐿
�́�−1

𝑙𝑖+
1

2⁄ (𝑥2)(𝑀∗(𝑏0𝑥) + 𝑉(𝑏0𝑥))
∞

0
 

(21   )              𝒞𝑛,̅�́̅� = 𝑁�̅�𝑙�̅�
𝑁

�́̅�𝑙 ̅́𝑖
∫ 𝑑𝑥 𝑒−𝑥2

𝑥2𝑙�̅�+2𝐿�̅�−1

𝑙�̅�+
1

2⁄ (𝑥2)𝐿
�́̅�−1

𝑙�̅�+
1

2⁄ (𝑥2)(𝑀∗(𝑏0𝑥) − 𝑉(𝑏0𝑥))
∞

0
 

                        𝐵�̅�,�́� = 𝑁�̅�𝑙�̅�
𝑁�́��́�𝑖

𝑏0
−1[∫ 𝑑𝑥 𝑒−𝑥2

𝑥𝑙�̅�+𝑙𝑖+1𝐿�̅�−1

𝑙�̅�+
1

2⁄ (𝑥2)𝐿
�́�−1

𝑙𝑖+
1

2⁄ (𝑥2)(𝑥2 + 𝑙𝑖 − 𝑘𝑖)
∞

0
       

(22    )            −∫ 𝑑𝑥 𝑒−𝑥2
𝑥𝑙�̅�+𝑙𝑖+1𝐿�̅�−1

𝑙�̅�+
1

2⁄ (𝑥2)𝐿
�́�−1

𝑙𝑖−
1

2⁄ (𝑥2)(2�́� + 2𝑙𝑖 − 1)
∞

0
] 

                      𝐵𝑛,�́̅� = 𝑁𝑛𝑙𝑖𝑁�́̅�𝑙 ̅́𝑖
𝑏0

−1[∫ 𝑑𝑥 𝑒−𝑥2
𝑥𝑙�̅�+𝑙𝑖+1𝐿𝑛−1

𝑙𝑖+
1

2⁄ (𝑥2)𝐿
�́̅�−1

𝑙�̅�+
1

2⁄ (𝑥2)(−𝑥2 − 𝑙�̅� − 𝑘𝑖)
∞

0
 

(23    )            +∫ 𝑑𝑥 𝑒−𝑥2
𝑥𝑙�̅�+𝑙𝑖+1𝐿𝑛−1

𝑙𝑖+
1

2⁄ (𝑥2)𝐿
�́̅�−1

𝑙�̅�−
1

2⁄ (𝑥2)(2�́̅� + 2𝑙�̅� − 1)
∞

0
] 

𝐿𝑛ها ضتترایا نرمالیزاستتیون توابع نوستتانگر هماهنگ کروی و  𝑁𝑛𝑙در اینجا 
𝑚 .ها توابع وابستتته الگر هستتتند 𝑏0  طول

𝑥نوستانگر و  = 𝑟
𝑏0

+𝑗𝑖(1−)شتوند. اگر و پاریته مشتخ  می 𝑗𝑖با ،  𝑙�̅�و  𝑙𝑖استت.  ⁄
1

پاریته درستت را بدهد آنگاه  ⁄2

𝑙𝑖 =  𝑗𝑖 + 1
𝑙�̅�و  ⁄2 = 𝑗𝑖 − 1

𝑘𝑖اگر  برعکس. و ⁄2 > 0  ،𝑙𝑖 = 𝑘𝑖  اگر  و𝑘𝑖 < گاه 0 𝑙𝑖         آن = −𝑘𝑖 − با . 1

𝑓𝑛ها،  𝜖𝑖( 19قطری کردن ماتریس رابطه )
(𝑖)  ها و𝑔𝑛

(𝑖) های تک ذره و حل همزمان کنیم. با داشتتتتن انرژیها را پیدا می

را به دست آوریم. با  هاتوانیم چگالی. در نتیجه میشودمحاسبه می یمیاییاعداد اشغال و پتانسیل ش ،(18( و )17روابط )

روابط گوردن -برای حل معادالت کالین کنیم.گوردن را حل می-معادالت کالین (9)-(12)ها در روابط قرار دادن چگالی

𝑙)ها با  𝑅𝑛𝑙برحستتا  های هر رابطه راهمها و چشتتمیدان ،(9)-(11) = در  ،با انجام محاستتبات الزم .دهیمبستتط می (0



 

5 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

رستتیم که حل آن، ضتترایا بستتط را در اختیار ما قرار به یک دستتتگاه معادالت می گوردن-کالین نهایت برای هر معادله

ستفاده نمی (12دهد. برای حل معادله )می سط ا سیدن به جواب در این روش کند از روش ب کنیم زیرا همگرایی برای ر

 کنیم.( از تابع گرین استفاده می12یافتن جواب معادله )است و در نتیجه برای 

 نتایج:

شد، معادالت میدان   ضیح داده  سمت قبل تو شتن کدی کردیم که مطابق آنچه در ق برای انجام این تحقیق مبادرت به نو

، یوننوکلئهای انرژی میانگین را به صتتورت خودستتازگار بر پایه بستتط برحستتا جوابهای نوستتانگر هماهنگ حل کند. 

برای بر نوکلئون، انرژی بستتتتگی در نهایت های مزونی، میدان کولنی، مرکز جرم و زوجیت را محاستتتبه و میدانانرژی 

𝐴)زوج سرب -های زوجایزوتوپ = 182 − های موثر در همه انرژی( سهم 1به دست آوردیم. جدول شماره )را  (214

در جدول را ، تقریبا ثابت استتبرای ایزوتوپ های مورد تحقیق، که  انرژی مرکز جرمرا نشتان می دهد. انرژی بستتگی 

در  دهند کهاختالف میان بیشترین و کمترین مقدار هر انرژی باشد، اعداد به دست آمده نشان می Δ𝐸. اگر ثبت نکرده ایم

یدان یان م یدان  ها،م یا م Δ𝐸با  𝜎به ترت = 3541.1(𝑀𝑒𝑉) یدان Δ𝐸با  𝜔، م = 2966.5(𝑀𝑒𝑉)  ، یدان با  𝜌م

Δ𝐸 = 118.8(𝑀𝑒𝑉)  کولنی با  میدانوΔ𝐸 = 27.4(𝑀𝑒𝑉) شترین تغییرات را در محدوده ایزوتوپ های مورد مطالعه بی

شته ست که در ماند. دا سبه تغییرات انرژی میدان حالزم به ذکر ا شده  𝜎ا شدگی این میدان نیز لحاظ  سهم خود جفت   ،

بقیه  روند تغییرات ،به جز انرژی زوجیت که دارای اکستتتترمم استتتت در محدوده مورد مطالعه استتتت. توجه داریم که

ستگیهاانرژی سهیم در انرژی ب سته ،ی  صعودی یا نزولی ا سته کمترین انرژی زوجیت مربوط بههمچنین  .مواره   ه

Pb208 .است 

 

های ایزوتوپبرخی های مزونی، میدان کولنی و انرژی زوجیت برای ذرات، میدان های انرژی -(1جدول شممراره  

   اند.ها برحسا مگا الکترون ولت نوشته شدهنرژیمحاسبه شده است. ا زوج سرب-زوج
E/A Epairing ECoulomb Eρ Eω EσNL Eσ Eparticle A 

-7.8298 -14.51 -844.4 -26.3 -22053.1 -517.4 26196.1 -4159.8 182 

-7.8466 -14.78 -842.9 -31.3 -22270.8 -522.8 26457.7 -4213.4 184 

-7.8584 -15.23 -841.3 -36.7 -22490.0 -528.9 26722.6 -4266.7 186 

-7.8673 -15.50 -839.6 -42.5 -22710.3 -535.1 26989.5 -4320.0 188 

-7.8751 -15.69 -837.9 -48.8 -22931.6 -541.4 27257.8 -4373.2 190 

-7.8812 -15.74 -836.2 -55.5 -23151.5 -547.6 27524.6 -4425.8 192 

-7.8865 -15.97 -834.5 -62.6 -23369.8 -553.8 27789.7 -4477.5 194 

-7.8912 -15.79 -832.9 -70.1 -23591.0 -560.0 28058.4 -4529.8 196 

-7.8947 -15.61 -831.3 -77.9 -23807.8 -566.1 28321.7 -4580.7 198 

-7.8972 -15.21 -829.8 -85.9 -24019.4 -572.0 28578.8 -4630.4 200 

-7.8986 -14.50 -828.4 -94.2 -24227.2 -577.7 28831.0 -4679.0 202 



 

6 

 

 ای اریانکنفرانس هسته ششمینبیست و 
گاه  -۱۳۹۸اسفندماه  ۸و۷  تهران- ه نصیرالدین طوسیصنعتی خواجدانش

-7.8984 -13.84 -827.0 -102.7 -24426.2 -583.1 29072.8 -4725.7 204 

-7.8956 -13.00 -825.7 -111.4 -24616.6 -588.3 29304.3 -4770.4 206 

-7.8853 -12.52 -824.1 -120.2 -24789.7 -594.0 29516.8 -4811.1 208 

-7.8465 -14.87 -821.9 -128.2 -24879.4 -601.8 29637.9 -4834.2 210 

-7.7991 -16.12 -819.5 -136.5 -24949.7 -610.2 29738.3 -4854.4 212 

-7.7517 -17.13 -817.0 -145.1 -25019.6 -618.7 29838.5 -4874.5 214  
 

نوکلئون در برخی ایزوتوپ های سرب که با استفاده از مدل میدان میانگین نسبیتی محاسبه شده اند، در  برانرژی بستگی 

ستگی با دایره نشان داده شده اند. همانطور که مالحگه 1شکل ) ( رسم شده است. در این شکل، مقادیر تجربی انرژی ب

تا با کاهش تعداد نوترون ها، نتایج  لیودارند  خوبیتطابق  A=212می شتتود، مقادیر محاستتباتی و تجربی در محدوده 

 د. نپیدا می کناختالف مقادیر تجربی  کیلوالکترون ولت با 73 حداکثر

 
با استتفاده از مدل هستته ای میدان میانگین نستبیتی  زوج سترب-های زوجایزوتوپبر نوکئون برخی انرژی بستتگی  -(1شکل  

 با دایره نشان داده شده است.[ 5]محاسبه شده است. نتایج محاسباتی با مربع و نتایج تجربی 

 

 یجه گیری:تبحث و ن

زوج سرب برپایه مدل هسته ای میدان میانگین نسبیتی محاسبه -انرژی بستگی بر نوکلئون تعدادی از ایزوتوپ های زوج

شدن از ایزوتوپ  شت. اما با دور  سیار خوبی دا سباتی با مقادیر تجربی برای ایزوتوپ های پایدار توافق ب شد. نتایج محا

سباتی با مقادیر تجربی ا سباتی، می بایست های پایدار، نتایج محا شتری پیدا کرد. برای بهتر شدن جوابهای محا ختالف بی

 را وارد محاسبات کرد.    𝜌و  𝜔نگیر جمالت غیرخطی برای میدان های  تصحیحاتبرخی 
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