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ای اطلاعات مفیدی را در مطالعه آماری طیف ترازهای انرژی و توابع موج هسته به عنوان یک سیستم بس ذره

جامع طیف انرژی در سیستمهای کوانتومی توسط نماید. خواص ای فراهم میمورد ساختار و فرایندهای هسته

که در توسط تئوری ماتریسهای تصادفی  ترازهای انرژیخواص آماری باشد. تئوری آشوب کوانتومی قابل فهم می

یکی از روشهای  P(s)تابع توزیع نزدیکترین فاصله گردد. فراهم میتوصیف هسته های اتمی بسیار موفق بوده، 

دایسون مطرح کرد که آنسامبل متعامد -باشد. ویگنرساده مطرح شده توسط تئوری ماتریسهای تصادفی می

وصیف سیستمهای فیزیکی غیر انتگرال پذیر و آنسامبل پواسونی در توصیف سیستمهای برای ت  (GOE)گاوسی 

ار دایسون در ساخت-رود. برای بررسی اینکه چگونه انتقال از حالت پواسونی به توزیع ویگنرانتگرال پذیر بکار می

 H(l(جایگزیدگی  طولو  S)nfoi(آنتروپی اطلاعات ، (NPC)ویژه حالتها تاثیر میگذارد، تعداد تابع موج توزیع شده 

نماید. در کنیم. مولتی فرکتالی توابع موج نیز اطلاعات جامعی را برای این حالت گذار فراهم میرا محاسبه می

گیرد. ساخت و ای هسته انجام میر، محاسبه ویژه مقادیر و ویژه بردارها در فضای ظرفیت مدل لایهمطالعه حاض

. نتایج شودفراهم می NuShellXای توسط برنامه کامپیوتری تونی مدل لایهتعامد سازی ماتریس بزرگ هامیل

این  وتوپهای کلسیم پیشگویی نموده است به همین دلیلتجربی اخیر وجود اعداد جادویی دوگانه را در ایز

ن داد که نشاایم. تحلیلهای آماری ایزوتوپها را برای تحلیل پایداریشان در تئوری آشوب کوانتومی انتخاب نموده

ایزوتوپهای جادویی دوگانه که دارای ترازهای بسته دو گانه قوی هستند رفتاری بسیار نزدیک به ناحیه آشوبی 

دارند. بنابراین به این روش امکان تشخیص ایزوتوپهای جادویی دوگانه در یک زنجیره فراهم میگردد. برای مطالعه 

پهای دیگری با نوکلئونهای متفاوت در فضای ظرفیت انتخاب تاثیر ایزواسپین در رفتار هسته اتمی، ما ایزوتو
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مورد  ایبر ساختار هستهپروتون -نوترون و پروتون-برهمکنش نوترون تاثیر  Ni98  وCa98نماییم. با انتخاب  می

یوم تیتان نشان میدهد.  Ni98رفتاری نزدیک به ناحیه آشوبی را در   بررسی توزیع توابع موج . گیردبررسی قرار می

باشد. مجاور کلسیم با پروتون و نوترون در فضای ظرفیت از ایزوتوپهای دیگر برای مطالعه می هسته هایاز 

مطالعه  پروتون را نشان میدهد. -نوترون و نوترون-تفاوت برهمکنش نوترون کلسیم و تیتانیومدر  P(s)مقایسه 

نماید. ظهور آشوب با افزایش اندازه را تایید می P(s)نتایج  طور چشمگیریطیف مولتی فرکتال در این دو نیز به 

رفتار همه نیز سبب سوق ای باشد. افزایش انرژی تک ذرهای نیز در همه ایزوتوپها قابل مشاهده میحرکت زاویه

شکل هسته و فرایندهای در مورد . این مطالعات پیشگوییهای خوبی شده استایزوتوپها به سمت منحنی پواسونی 

 نماید.در ناحیه آشوبناک معتبر هستند، فراهم میای که هسته


